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Autobus podjeżdża  
na parking

– Jak przebudowywali zatoczkę, to miałem nadzieję, że pomyślą tak-
że o kierowcach autobusów, którzy przecież muszą jakoś podjechać 
na przystanek w mieście, zabrać z niego ludzi i jakoś stamtąd wyje-
chać. Ale okazuje się, że bardzo utrudnili nam życie – mówi właści-
ciel jednej z nasielskich firm przewozowych. – Wysepki z jednej i z dru-
giej strony powiększono i wyokrąglono, więc mamy problem, żeby 
wjechać w zatoczkę, do tego na wysepce pojawiły się wysokie słup-
ki. Największy kłopot mają kierowcy 12-metrowych autobusów, któ-
rzy muszą najeżdżać na wysepkę, żeby jakoś się wydostać z zatoczki.  
A opona do autobusu kosztuje 1600 zł, nie mogę tak jeździć po chodni-
kach za każdym razem, gdy chcę wykręcić. I dla kogo zrobili te 
udogodnienia? – pyta.

Agnieszka 
tańczy  
jak Jackson

Przekonać się o tym mogli wszyscy 
ci, którzy oglądali w sylwestrową 
noc koncert przygotowany przez 
Telewizję Polsat. W tańcu finało-
wym, w którym wystąpiło ośmiu 
najlepszych naśladowców tańca 
Michaela Jacksona (jacksonsty-
lee), pokazała swoje umiejętności 
również Agnieszka Lewandowska 
z Nasielska. Występowała nie tyko 
przed wielomilionową publicznością 
i profesjonalnymi tancerzami, ale 
także przed siostrą Michaela – La-
toyą Jackson.

Ale zanim Agnieszka mogła wystąpić 
na scenie 31 grudnia, wcześniej, bo 12 
grudnia, wzięła udział w castingu, do 
którego przygotowywała się przez 
kilka miesięcy. Ten etap konkursu 
odbywał się w warszawskiej szkole 
tańca Marcina Hakiela. Wtedy na-
sielszczanka stanęła do rywalizacji 
z ponad 30 osobami z całej Polski, 
przed pięcioosobowym jury, w któ-
rego skład wchodzili m.in. Marcin 
Hakiel i Maciej Dowbor.
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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

STYCZEŃ
Zmiany w ZGKiM i nie tylko
Nowy Rok w Zarządzie Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku rozpoczął się bez dy-
rektora. Wojciech Sierzputowski, 
przeszedł na emeryturę. Pełniącą 
obowiązki dyrektora ZGKiM jest 
Małgorzata Rosłońska. Natomiast 
prezesemSpółki Nasielskie Bu-
downictwo Mieszkaniowe został 
Wojciech Piątkowski.

Punk kasowy w UM
14 stycznia w Urzędzie Miejskim 
nastąpiło oficjalne otwarcie punktu 
kasowego nasielskiego Banku 
Spółdzielczego. 

Nasielsk gościł harcerzy
W dniach 17 - 19 stycznia 
w nasielskim LO gościło ok. 100 
harcerzy i harcerek. Tu bowiem 
harcerze z Hufca ZHP Płońsk 
spotkali się na „Harcerskim Rajdzie 
Zaspa 2009”.

LUTY
Scena Zaułek zaprasza
15 lutego w NOK-u odbył się 
koncert inaugurujący cykl spo-
tkań z piosenką poetycką, w ra-
mach tzw. Sceny Zaułek, której 
gospodarzem jest Wojtek Gęsic-
ki. Podczas pierwszego koncertu 
wystąpili: Tomasz Salej i Zbyszek 
Bączkowski.

Terenówka pełen wypas
Nasielscy policjanci jeżdżą no-
wym autem – Nissan Pathfin-
der. 

Zmiany kadrowe
W ostatnich dniach lutego nastą-
piły istotne zmiany w nasielskim 
SP ZOZ-ie i Komisariacie Policji. Z 
funkcji dyrektora SP ZOZ-u zre-
zygnował Sebastian Petrykow-
ski, na emeryturę odszedł też 
komendanta Komisariatu Policji 
w Nasielsku Wojciech Janik. 

To był piękny wieczór
W lutym na nasielskiej sce-
nie wystąpiła gwiazda polskiej 
piosenki, Halina Kunicka. Jej 
akompaniatorem był Czesław 
Majewski.

MARZEC
Turniej osób niepełnospraw-
nych w tenisie stołowym
W piątek, 13 marca w hali sportowej 
w Nasielsku odbył się III Powiatowy 
Turniej Tenisa Stołowego osób nie-
pełnosprawnych, uczestniczących 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
i przebywających w Domach Po-
mocy Społecznej.

Zakończenie Ligi Halowej
22 marca odbyło zakończenie 
Ligi Halowej o Puchar Prezesa 
Firmy „Konior”. Liga ta grała 
przez 11 kolejnych niedziel i gro-
madziła w hali sportowej kibiców 
piłki nożnej. Wzięło w niej udział 
11 drużyn, które rozegrały 55 
meczów.

PODSUMOWANIE, 
czyli jak minął rok…

dokończenie na str. 3

Obradowała Rada

Ostatnia sesja w 2009 roku

nia świetlic i klubów sportowych. 
Projekt uchwały zaopiniowany 
pozytywnie przez komisję budże-
tu i finansów  został jednogłośnie 
przyjęty przez radę. 

Ostatni projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Nasielsk dotyczącej części wsi 
Budy Siennickie. 

Komisja infrastruktury pozytywnie 
oceniła projekt tej uchwały. Radny 
Grzegorz Duchnowski dopytywał 
o kwestie formalne związane zapi-
sami, które pojawiły się projekcie. 
Obecny na sesji Bogdan Sokalski, 
radca prawny wyjaśnił, iż zapis jest 
zasadny, ponieważ takie uchwa-
ły znajdują się w obrocie praw-
nym i nie muszą być publikowane 
w Dzienniku Urzędowym. Uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. 

W dalszej kolejności obrad radni 
przyjęli plan pracy Rady Miejskiej 
w 2010 roku, do którego nikt z rad-
nych nie zgłosił uwag. 

Następnie w ramach odpowiedzi 
na interpelacje i zapytania radnych 
Burmistrz wyjaśnił, że obwodnica 
Nasielska od Siennicy do Chrcynna 
nie jest możliwa do realizacji z uwagi 
na problem z własnością drogi i wy-
cofaniem się Nadleśnictwa Płońsk 
z wcześniejszych ustaleń zmierzają-
cych do stworzenia takiej drogi.

Poproszony o udzielenie dodat-
kowych wyjaśnień w tej sprawie 
Andrzej Zawadzki, w pełnej emocji 
wypowiedzi zadeklarował: – Trud-
no mi o tym mówić, było kilka 
spraw, z którymi zwracałem się 

do urzędu i na-
wet przekazywa-
łem dokumen-
ty świadczące 
o tym, że należą 
do naszej gminy, 
takich jak wła-
sność baszty czy 
drogi w Chrcyn-
nie. Ogłaszam, 
ż e  w ys t a r t u j ę 
n a  b u rm i s t rza 
w najb l iższych 

wyborach i wtedy będę miał oka-
zję to wszystko uporządkować 
i udowodnić, że można rządzić tak, 
żeby było dobrze.

Na pytanie dotyczące Barbary 
Markowicz, Burmistrz wyjaśnił, 
że złożył odwołanie do komisji 
dyscyplinarnej przy MEN i ocze-
kuje na odpowiedź. Co radna Ka-
tarzyna Świderska podsumowała: 
– Trwały czynności wyjaśniające, 
wysłuchano świadków, zarzuty 
były bezpodstawne, liczyłam na 
to, że sprawa się zakończy. A pan 
stosuje strategię Pawlaka „sąd są-
dem a sprawiedliwość musi być 
po naszej stronie”. Tyle, że Pawlak 
miał granaty, a pan pieniądze po-
datników. 

Wśród pism, które wpłynęły do 
Rady Miejskiej znalazła się m.in. 
prośba o umożliwienie wykupu 
lokalu przy ulicy Kilińskiego 6, 
którą skierowano do komisji infra-
struktury. 

Przewodniczący RM poinformował 
obecnych, że trafiła do niego rów-
nież skarga Bożeny Majewskiej na 
bezczynność Burmistrza Nasielska. 
Nie odczytano tekstu tego pisma, 
które wraz załącznikami zostało 
przekazane do rozpatrzenia przez 
komisję rewizyjną. 

W wolnych wnioskach i zapyta-
niach radny Mirosław Świderski 
pytał o możliwość przywrócenia 
funkcjonowania w mieście punk-
tu obsługi dla klientów ZGKiM. 
Burmistrz zadeklarował przepro-
wadzenie analiz ekonomicznych 
w tej kwesti i .  Radni Krzysztof 
Fronczak i Dariusz Leszczyński 
zgłosili natychmiastową koniecz-
ność poprawy nawierzchni dróg na 
osiedlu, w którym budowana jest 
kanalizacja w Starych Pieścirogach. 
Naprawami zgodnie ze wstępnym 
porozumieniem miedzy wyko-
nawcą prac a ZGKiM miała się pod-
jąć nasielskie przedsiębiorstwo.

Po zakończeniu ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w 2009 roku nadszedł 
czas na życzenia noworoczne 
i symboliczną lampkę szampana. 

(i) 

W środę, 30 grudnia 
2009 r. o godz. 14.00 
rozpoczęło się XLIII 
p o s i e d ze n i e  R a d y 
Miejskiej, które pro-
wadził radny Dariusz 
Leszczyński, przewod-
niczący RM. 

Po przywitaniu wszyst-
kich przybyłych na se-
sję i stwierdzeniu pra-
womocności obrad 
przewodniczący RM 
przedstawił krótki po-
rządek posiedzenia.

Następnie, w punkcie 
interpelacje i zapyta-
nia radnych zgłoszo-
no trzy sprawy: radny Grzegorz 
Duchnowski zgłosił wniosek o prze-
niesienie na następną sesję RM 
informacji dotyczącej umów dzier-
żawy pomieszczeń przez ZGKiM, 
radny Wojciech Krzyczkowski 
pytał o możliwość wykonania ob-
wodnicy Nasielska od Chrcynna 
przez Paulinowo do Siennicy, zaś 
radna Katarzyna Świderska dopy-
tywała o aktualną sytuację spra-
wy dotyczącą odwołania Barbary 
Markowicz ze stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego 
w Pieścirogach Starych. 

W części sesji poświęconej głoso-
waniom nad projektami uchwał, 
jako pierwsza projekt uchwały do-
tyczący zmian w budżecie na rok 
2009 przedstawiła Ludwina Turek 
skarbnik Nasielska. Został on pozy-
tywnie zaopiniowany przez komisję 
budżetu i finansów. W dyskusji nad 
tym projektem radny Wojciech 
Krzyczkowski pytał o sposób re-
fundowania przez gminę indywi-
dualnych przewozów dzieci. Jego 
wątpliwości wyjaśniła skarbnik, iż 
natomiast zwracane są pieniądze za 
dowóz dzieci niepełnosprawnych 
do placówek specjalistycznych.

Projekt kolejnej uchwały doty-
czącej uchwalenia rocznego pro-
gramu i zasad współpracy Gminy 
Nasielsk z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2010 r. przedsta-
wiła Maria Kowalska, sekretarz 
Nasielska. Podkreśliła, że podjecie 
tej uchwały umożliwi ogłoszenie 
konkursów z zakresu prowadze-
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Remont linii kolejowej
We wtorek 24 marca br. firma TORPOL rozpoczęła remont linii kolejowej 
na terenie gminy Nasielsk. 

Wiceburmistrz Nasielska został wiceministrem
Tadeusz Nalewajk, który od roku pracował w gminie Nasielsk na stano-
wisku wiceburmistrza, we czwartek, 26 marca został powołany na wice-
ministra rolnictwa przez szefa tego resortu Marka Sawickiego.

KWIECIEŃ
Sprawdzian dla szóstoklasistów
W czwartek, 2 kwietnia 231 uczniów klas szóstych szkół przystąpiło do 
obowiązkowego sprawdzianu. 

XI Festiwal Rockowy
Piątek, 24 kwietnia w Nasielsku upłynął pod znakiem muzyki rockowej. 
Już po raz 11.w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Rockowy. 
Impreza ma charakter przeglądu, w którym biorą amatorskie zespoły 
grające muzykę rockową.

MAJ
Nowy komendant
W maju komendantem komisariatu policji w Nasielsku został podinsp. 
Marcin Borowiński. 

Powtórka z ubiegłego roku
W Łukowie, w dniach 15–17 maja odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 
Polski w tenisie stołowym osób niepełnosprawnych. Udział w nich wzięła 
reprezentantka Nasielska Iwona Żyła, która podobnie jak rok wcześniej 
zdobyła 3 złote medale: w turnieju indywidualnym, w deblu i grze mie-
szanej.

LAN CUP Nasielsk 2009
Po raz pierwszy w Nasielsku, w hali sportowej, w dniach 16–17 maja 
odbyła się „e-sportowa” ogólnopolska impreza pod nazwą „LAN CUP”, 
polegająca na graniu w gry komputerowe.

PROMIEŃ 2009
Od trzech lat na jeden dzień za sprawą Domu Pomocy Społecznej im. 
Jana Pawła II do Nasielska wracają Cyganie. 22 maja miejscem spotkania 
cygańskich taborów nie była jednak leśna polana, lecz gościnne pomiesz-
czenia Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

Dariusz Wdowiński brązowym medalistą Mistrzostw Świata
Od 28 do 30 maja w Luksemburgu rywalizowali najsilniejsi ludzie świata 
uprawiający sportową konkurencję siłową zwaną Wyciskanie Leżąc. Si-
łacze walczyli o tytuły mistrzów świata. 

Czas zadumy, czas odnowy
Misje Święte roku 2009 przeszły do historii jako Misje Jubileuszowe. 
Odbyły się bowiem one w setną rocznicę poświęcenia naszej parafialnej 
świątyni. 

CZERWIEC
Problemy z ciepłem, czyli kto kupi kotłownię
Na początku czerwca zarząd firmy Hydrochem, właściciel kotłowni 
miejskiej w Nasielsku, poinformował oficjalnie władze miasta i spółdzielni 
mieszkaniowej o zamiarze zbycia systemu ciepłowniczego w Nasielsku. 

Gazyfikacja Siennicy
Ponad 20 lat trwały starania mieszkańców miejscowości Siennica o po-
łożenie na ich terenie gazociągu. Prace są w toku, zostały zakończone 
jesienią.

To była wzruszająca uroczystość
10 czerwca odbyła się wyjątkowa w życiu szkoły podstawowej im. Pier-
re’a de Coubertina w Budach Siennickich uroczystość– poświęcenia 
i przekazania społeczności szkolnej sztandaru.

Dni Nasielska 2009
A wszystko zaczęło się wieczorem 12 czerwca w NOK-u od wręczenia 
nagrody, Lwa Nasielska – Bogdanowi Ziemieckiemu. Sobota upłynęła pod 
znakiem sportu, zaś niedziela występów zespołów szkolnych i tanecznych. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Perfect.

Motocykle królowały w Nasielsku
W sobotnie popołudnie, 20 czerwca nasze miasto opanowały ryczące 
maszyny. Na skwer im. Jana Pawła II przyjechały motocyklistki i motocy-
kliści z całej Europy w ramach V Międzynarodowego Zlotu AMAZONS, 
który odbywał się od 19 do 21 czerwca w Chrcynnie.

Budowa kanalizacji już trwa
Jeszcze pod koniec czerwca ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Pie-
ścirogach. Wykonawcą robót inwestycji jest firma ELGRUNT z Gdańska. 
Prace związane z budową kanalizacji w Starych i Nowych Pieścirogach 
potrwają do końca maja 2010 r. 

Ruch będzie kierowany światłami
Wreszcie ruszyła ważna inwestycja drogowa w samym centrum miasta, ma-
jąca na celu ułatwienie przejazdu głównymi ulicami Nasielska i zapewnienie 
większego bezpieczeństwa pieszym przekraczającym te ulice. Inwestorem 
jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

NA RZECZ ONKOLOGII DZIECIĘCEJ

WOŚP zagra  
po raz XVIII
W najbliższą niedzielę, 10 stycz-
nia 2010 r. zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Będzie to już 
osiemnasty finał WOŚP. Tegorocz-
na zbiórka pieniędzy, podobnie jak 
w ubiegłym roku, przeznaczona 
będzie na rzecz onkologii dziecię-
cej. Siedzibą jedynego sztabu WOŚP 
działającego w tym roku w naszym 
mieście będzie Publiczne Gimna-
zjum nr 1. 

– Rozpoczynamy od godz. 9.00 
i zaplanowaliśmy, że nasi wolon-
tariusze będą kwestować do godz. 
16.00. W tym roku wśród 60 wo-
lontariuszy, których będzie można 
spotkać w niedzielę, znaleźli się nie 
tylko uczniowie naszego gimna-
zjum, ale także szkół podstawowych  
w Nasielsku, Budach Siennickich  i 
Świeszewie oraz Zespołu Szkół Za-
wodowych w Nasielsku. Oczywiście 
będą mogli przyjść do szkoły, żeby 
się ogrzać. Będą tu na nich czekały 
też kanapki i gorąca herbata – mówi 
Katarzyna Świderska, szefowa nasiel-
skiego sztabu WOŚP. – Jak co roku 
młodzież będzie kwestować po 

dwie–trzy osoby. 
Oczywiście poza 
zbieraniem pie-
niędzy będą także 
inne wydarzenia 
związane z finałem 
WOŚP, jak kon-
cert w Nasielskim 
Ośrodku Kultury 
i wieczorne Świa-
tełko do nieba, na 
które serdecznie 
zapraszamy – do-
daje. 

Na scenie NOK 
o godz. 15.00 roz-
pocznie się kon-
cert Martyny Jakubowicz – śpie-
wającej od lat bluesa, znanej m.in. 
z takich piosenek jak: W domach 
z betonu, Znów będę wolna czy Kło-
poty to moja specjalność. Następnie 
wystąpią lokalne zespoły rockowe 
(Whatever, Lockhead) i Agnieszka 
Lewandowska. Między występami 
tradycyjnie odbędą się licytacje 
gadżetów WOŚP (kubków, koszulek, 
plakatów, kalendarzy). 

Natomiast o godz . 20.00 na 
nasielskim rynku wolontariusze 
WOŚP i sympatycy tej inicjatywy 
będą mogli uczestniczyć we wspól-
nym wysłaniu „Światełka do nieba”.

Przypominamy, że wszyscy wo-
lontariusze WOŚP, który spotkamy 
w niedzielę, będą posiadać „orkie-
strowe” identyfikatory oraz specjal-
ne puszki. 

(i)

PODSUMOWANIE, czyli jak minął rok…

dokończenie na str. 4

Z MIASTA

Autobus podjeżdża na parking
– Jak przebudowywali zatoczkę, to 
miałem nadzieję, że pomyślą także 
o kierowcach autobusów, którzy 
przecież muszą jakoś podjechać na 
przystanek w mieście, zabrać z nie-
go ludzi i jakoś stamtąd wyjechać. 
Ale okazuje się, że bardzo utrudnili 
nam życie – mówi właściciel jednej 
z nasielskich firm przewozowych.  
– Wysepki z jednej i z drugiej strony 
powiększono i wyokrąglono, więc 
mamy problem, żeby wjechać 
w zatoczkę, do tego na wysepce 
pojawiły się wysokie słupki. Naj-
większy kłopot mają kierowcy 
12-metrowych autobusów, którzy 
muszą najeżdżać na wysepkę, 
żeby jakoś się wydostać z zatocz-
ki. A opona do autobusu kosztuje 
1600 zł, nie mogę tak jeździć po 
chodnikach za każdym razem, gdy 

chcę wykręcić. I dla kogo zrobili te 
udogodnienia? – pyta.

Na Młynarskiej rzeczywiście zrobiło 
się teraz bardzo wąsko, a z korzy-
staniem z zatoczki autobusowej 
tak naprawdę problemów nie mają 
tylko kierowcy busików. Pozostali 
albo zatrzymują się na jezdni przy 
wysepce, choć tam pasażerom przy 
wsiadaniu do autobusu przeszka-
dzają słupki albo omijają przystanek 
i jadą na parking przy skwerze Jana 
Pawła II. Niestety, sprawy nie uła-
twiają także samochody parkujące 
na uliczkach wokół skweru, szcze-
gólnie w dni targowe. Jak zapewnia 
nasz rozmówca, nie dotyczy to tyl-
ko pojazdów nasielskich przewoź-
ników, podobnie jest z autobusami 
PKS z Ciechanowa czy Pułtuska. 

– Szkoda, że projektując zatoczkę, 
nikt nie zapytał o zdanie jej użytkow-
ników. Może teraz warto zastanowić 
się jednak nad przeniesieniem 
przystanku w poprzednie miejsce? 
I żeby tego było mało, jeszcze 
urzędnicy chcą żeby przewoźnicy 
wyremontowali przystanek – mówi 
rozgoryczony kierowca. 

Pasażerowie, którzy i tak nie mogą 
się ani schronić, ani wypocząć pod 
wiatą przystanku autobusowego, 
muszą za to z uwagą obserwować 
autobusy i szybko się orientować 
gdzie który podjedzie, żeby się 
nim zabrać. No cóż, kiedy na-
dejdzie bardziej sprzyjająca pora 
roku, może ktoś pomyśl i  nad 
wykonaniem poprawek po re-
moncie…

(i)
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

LIPIEC
Skutki nawałnicy
W czwartkowy wieczór, 23 lipca, nad naszą gminą przeszła potężna nawałnica. 
Porywisty wiatr był tak silny, że wyrywał drzewa z korzeniami, łamał gałęzie, 
a także zrywał dachy z domów. A potem wszystko zalewały strugi deszczu. 

SIERPIEŃ
Zlot harcerzy w Chrcynnie
W dniach 1 – 2 sierpnia na terenie Fundacji Centrum Ochrony Środowi-
ska w Chrcynnie odbył się II Zlot Harcerzy i Instruktorów byłego hufca 
ZHP Nasielsk, na który przybyli harcerze z zaprzyjaźnionych hufców, 
m.in. Płońska i Ciechanowa.

Pielgrzymkowa modlitwa
3 sierpnia po raz 17. przez teren naszej gminy wędrowali pielgrzymi z diecezji 
ełckiej. Do nasielskiej świątyni oraz do Psucina kolumnę pątników wprowadził 
(niezmiennie od 10 lat) kierownik pielgrzymki ks. prałat Kazimierz Gryboś.

Pielgrzymowali na Jasną Górę
W czwartek, 6 sierpnia ze Wzgórza Tumskiego w Płocku pod hasłem „Życiu, 
Miłości, Bogu - TAK!” wyruszyła 28. Piesza Pielgrzymka Płocka na Jasną Górę. 
Na czele 130-osobowej grupy błękitnej, tworzonej w znacznej mierze przez 
nasielskich pątników (54 osoby), po raz kolejny stanął ks. Tadeusz Jabłoński.

Poradnia w nowym miejscu
Od poniedziałku, 10 sierpnia w kamienicy przy ulicy Piłsudskiego, w której 
mieści się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, funkcjonuje też Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna.

Borkowo – bolszewicki marsz powstrzymany 
Dla upamiętnienia bohaterskich zmagań obrońców Ojczyzny z roku 1920, 
a zwłaszcza tych, którzy walczyli nad Wkrą, w sobotę 22 sierpnia przy po-
mniku w Borkowie odbyły się religijno-patriotyczne uroczystości. Była też 
rekonstrukcja bitwy nad Wkrą w jej 89. rocznicę.

WRZESIEŃ
Trudny wybór
Do końca września sołtysi z naszej gminy mieli czas na złożenie 
w nasielskim Urzędzie Miasta wniosków, które zostaną zrealizowane z tzw. 
funduszu sołeckiego. 

Witaj szkoło!
1 września w placówkach oświatowych na terenie gminy Nasielsk naukę 
w klasach „0” rozpoczęło 212 uczniów, zaś w klasach pierwszych szkół 
podstawowych – 199 uczniów. Do pierwszej klasy gimnazjum z począt-
kiem września poszło 207 osób w szkołach na terenie naszej gminy. Nato-
miast naukę w I klasach nasielskich szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęło 
157 osób, w tym 58 uczniów w szkołach zawodowych.

Zabrakło dobrej woli
We wtorek, 15 września spotkała się zwołana w trybie pilnym na prośbę 
Burmistrza Nasielska Komisja Oświaty Kultury i Sportu. Jej tematem było 
m.in. omówienie skarg, na podstawie których burmistrz podjął decyzję 
o zawieszeniu Barbary Markowicz w obowiązkach dyrektora ZSP w Sta-
rych Pieścirogach.

Ruszyła termomodernizacja
Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją sześciu budynków 
użyteczności publicznej (m.in. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Popowie Boro-
wym) zgodnie z projektem „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
i termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk”. Inwestycja zostanie 
zakończona do sierpnia 2010 r. 

W okresie od 1 do 14 grudnia w Sta-
rych Pieścirogach nieznany sprawca 
skradł około 30 sztuk drzew liścia-
stych. Straty wynoszą 1000 zł na 
szkodę Katarzyny K.

13–14.12.w Starych Pieścirogach 
nieznani sprawcy włamali się do ma-
gazynu Bogdana W. i skradli opony. 
Straty wynoszą 5000 zł.

20–21.12. w Siennicy nieznany 
sprawca skradł z kombajnu zbożo-
wego olej napędowy. Straty wyno-
szą 1000 zł na szkodę Józefa O.

29.12. w Nowych Pieścirogach 
nieznani sprawcy pobili Roberta 
H. i skradli mu telefon komórkowy 
i dokumenty.

30.12. w Mokrzycach Dworskich 
nieznany pojazd potrącił Dariusza G. 
i oddalił się z miejsca, nie udzielając 
pomocy. Poszkodowany z obra-
żeniami ciała został przewieziony 
do szpitala.

Nocą z 3 na 4 stycznia w Popowie 
Borowym Mariusz S. przewrócił 
się przed własnym domem i zmarł 
z wychłodzenia.

Pijani na drodze
13.12. w Borkowie Piotr Ś., mieszka-
niec Borkowa, kierował samocho-
dem po spożyciu alkoholu (0,82 
mg/l).

22.12. w Jaskółowie Zdzisław W., 
mieszkaniec Jaskółkowa, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (0,66 mg/l).

25.12. w Nunie Grzegorz L., miesz-
kaniec Nuny, kierował samocho-
dem po spożyciu alkoholu (0,43 
mg/l).

28.12. na ulicy Kilińskiego Robert 
K., mieszkaniec gminy Sieciechów, 
kierował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,37 mg/l).

Z POLICJI

Wybuch gazu
W poniedziałek, 4 stycz-
nia br. przed południem 
na terenie prywatnej 
firmy znajdującej się 
w Nasielsku przy ul. 
Płońskiej nastąpił wy-
buch gazu. Dwie osoby 
trafiły do szpitala.
Na miejsce zdarzenia przybyła poli-
cja, jednostki straży pożarnej, karetki 
pogotowia oraz prokurator, ponieważ 
istniało niebezpieczeństwo zagrożenia 
życia dla wielu osób. 

W wolno stojącym budynku, gdzie 
gaz propan butan przetwarzany był ze 
stanu ciekłego w stan lotny, doszło do 
wybuchu gazu prawdopodobnie na 
skutek nieostrożnego obchodzenia 

się z piecykiem elektrycznym, który 
służył do ogrzewania pomieszczenia. 

Jak informuje Iwona Jurkiewicz, 
rzecznik prasowy nowodworskiej 
KPP: – W wyniku tego zdarzenia 
poszkodowanych zostało dwóch 
pracowników zakładu, którzy 
z poparzeniami rąk i twarzy trafili 
do szpitala w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Ich życiu nie zagraża 
niebezpieczeństwo. Natomiast 
poważnym zniszczeniom uległo 
pomieszczenie, w którym przeby-
wali. Wszystko wyglądało bardzo 
groźnie, dlatego szybko odłączo-
no dopływ gazu. W tej chwili trwa 
dochodzenie w tej sprawie.

(i)

Z GMINY

Niebezpieczny przejazd
Ostatnio zwracaliśmy uwagę na to, jak pozy-

tywne działania mogą przynieść bardzo ne-
gatywne skutki (nr 25 ŻN  – artykuł „Rozkopane 
osiedle”). Niestety, w naszej gminie tego typu 
przypadki zdarzają się dość często, aż chcia-
łoby się powiedzieć: zbyt często. 
Na początku grudnia ubiegłego roku – w związku z modernizacją linii kolejowej 
E-65 – robotnicy znów podjęli prace na niestrzeżonym przejeździe kolejowym 
pomiędzy ul. Morgowską a ul. Łączną we wsi Mogowo. Przez kilka dni podsy-
pywali drogę podjazdową, dzięki czemu nieznacznie ją poszerzyli i wyrównali 
jej nawierzchnię. Niestety, usunęli wszystkie betonowe słupki przyboczne sto-
jące wzdłuż podjazdu. Sytuacja wygląda zatem następująco: wysoko usypany 
przejazd kolejowy, wąska ulica do niego prowadząca oraz brak zabezpieczeń 
w postaci barierek czy słupków. W ciągu ostatnich dni warunki na drogach stały 
się niezwykle trudne, więc jazda tym odcinkiem jest szczególnie niebezpieczna. 
Łatwo wpaść w poślizg na oblodzonej nawierzchni, co z kolei grozi spadnięciem 
z kilkumetrowego zbocza. 

Niebezpieczeństwo 
potęgują jeszcze 
inne czynniki, takie 
jak: brak oświetlenia 
wzdłuż tej drogi czy 
nieznajomość tere-
nu (w okresie świą-
tecznym przejeż-
dżało nią wiele osób 
odwiedzających 
swoich bliskich, 
które nie znały do-
kładnie okolicy). Po 

zmroku także wymijanie się dwóch samochodów nadjeżdżających z przeciw-
nych kierunków jest bardzo trudne. Nie widać bowiem dokładnie, gdzie kończy 
się droga, a zaczyna pobocze w postaci głębokiego rowu. Na tak wąskiej drodze 
naprawdę trzeba zachować wielką ostrożność.

Ponadto prowadzi ona przecież do przejazdu kolejowego, dlatego konieczne jest, 
aby czasem przystanąć na chwilę i poczekać, aż przejedzie pociąg. Kierowców na 
pewno nie trzeba przekonywać, że w takiej sytuacji ruszenie z miejsca pod górę 
na śliskiej nawierzchni jest niezwykle kłopotliwe. Czasem powoduje to nawet ścią-
ganie samochodu na boki, co w tym wypadku grozi wypadnięciem z drogi. 

Najwyraźniej komuś znowu zabrakło wyobraźni…
(f)

Z POLICJI
Jechał na gazie
W ręce policjantów 
z Nasielska wpadł nie-
trzeźwy kierowca volks-
wagena golfa. 38-letni 
Robert K. miał 2,8 pro-
mila alkoholu w orga-
nizmie, gdy został za-
trzymany do kontroli 
drogowej.
Policjanci z prewencji z komisariatu 
w Nasielsku zauważyli w czwartek, 
28 grudnia po godz. 1:00 jadącego 
volkswagena. Zatrzymali kierowcę 
do kontroli drogowej. Podczas le-
gitymowania mundurowi wyraźnie 
wyczuli od kierującego woń alko-
holu. Funkcjonariusze sprawdzili 
stan trzeźwości Roberta K. Bada-
nie alkomatem wykazało u niego  
2,8 promila alkoholu w organi-
zmie.

Policjanci sporządzili niezbędną 
dokumentację, a następnie przeka-
zali 38-latka pod opiekę znajomej. 
W najbliższym czasie odpowie on 
za swoje zachowanie, a na razie za-
bezpieczono jego prawo jazdy.

za: www.kppnowydwórmaz.pl

PODSUMOWANIE, czyli jak minął rok…

dokończenie na str. 5
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Jak mówić, migając
W piątek, 25 września w nasielskim Domu Pomocy Społecznej w już po 
raz ostatni spotkali się uczestnicy kursu nauki języka migowego. Przez 
cały miesiąc w weekendy zajęcia prowadzili nauczyciele języka migo-
wego. Na naukę przeznaczono łącznie 60 godzin lekcyjnych. Organiza-
torem kursu była Fundacja „EFFATA – by lepiej widzieć i słyszeć”.

Inauguracja nowego roku szkolnego
Nasielskie Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza istnieje 
już ponad sześćdziesiąt lat. W tym roku: obok licealistów w tej placówce 
od września uczą się również gimnazjaliści. W środę, 23 września br. od-
była się uroczystość inauguracji pierwszego roku nauki gimnazjalistów 
oraz ślubowania uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum.

PAŹDZIERNIK
Eleganckie i wygodne fotele
Prace związane z modernizacją sali kinowej rozpoczęły się w połowie 
sierpnia. Na początku pomalowano sufit i ściany, potem przyszedł czas 
na nową wykładzinę, a następnie wymieniono fotele. Montaż siedzeń 
rozpoczął się we wrześniu. Od początku sierpnia aż do początku paź-
dziernika kino Niwa było nieczynne.

Nowy dziekan
Od 15 października funkcję dziekana nasielskiego dekanatu pełni ks. 
Jan Majewski. Od 10 kwietnia 1991 r. jest proboszczem w parafii św. 
Katarzyny w Nasielsku, a od 19 września 2007 r. także dekanalnym 
duszpasterzem trzeźwości.

Święto biblioteki i poradni
We czwartek, 21 października odbył się uroczysty jubileusz 60-lecia 
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej i 20-lecia Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Nasielsku.

Przychodnia po remoncie
W piątek, 23 października w Starych Pieścirogach oddano do użytku 
zmodernizowaną placówkę zdrowia. 

Wojewódzki Turniej Młodzików
W sobotę, 24 października w nasielskiej hali sportowej odbył się II wo-
jewódzki turniej kwalifikacyjny w tenisie stołowym młodzików. Wzięło 
w nim udział 36 dziewcząt i 65 chłopców z całego Mazowsza. W tym 
turnieju wzięło również udział dziewięcioro uczniów nasielskich szkół.

LISTOPAD
Święto Niepodległości
Obchody 91. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 
623. rocznicy nadania naszemu miastu praw miejskich rozpoczęły się już 
we wtorkowy wieczór, 10 listopada br., w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Z tej okazji odbyły się występy: Sylwi Kokai i Łukasza Niedzielskiego. 
11 listopada były uroczystości patriotyczne oraz bieg ulicami miasta, zaś 
12 listopada na nasielskiej scenie wystąpił zespół SEXBOMBA 

Jedynka nadawała z Chrcynna
Audycja Cztery Pory Roku emitowana przez Program Pierwszy Pol-
skiego Radia, 7 listopada na czele ze Sławą Bieńczycką gościła ze swym 
plenerowym studiem na lotnisku w Chrcynnie.

Kłopoty z Młynarską
W listopadzie konserwator zabytków w Ciechanowie podjął decyzję 
o przerwaniu na miesiąc prac budowlanych i przeprowadzeniu badań 
archeologicznych, wszystko bowiem wskazuje na to, że mogły być to 
fragmenty zabudowy sprzed wielu wieków.

GRUDZIEŃ
Drogowy prezent
W poniedziałek, 7 grudnia nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku 
zmodernizowanej drogi wojewódzkiej 622 Szadki – Chrcynno. Na 
oficjalnej uroczystości nie zabrakło m.in.Adama Struzika, marszałka 
województwa mazowieckiego i Ludwik Rakowski, wicemarszałek wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Mikołajki Majki 
W poniedziałek, 7 grudnia br. w nasielskiej hali sportowej zebrało się 
około siedmiuset najmłodszych uczniów wszystkich szkół z terenu 
gminy Nasielsk. Tego dnia dzieci bawiły się na koncercie znanej i lubianej 
piosenkarki – Majki Jeżowskiej.

Człowiek – najlepsza inwestycja
Od maja do grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizował  
pierwszy projekt współfinasowany przez Europejski Fundusz Społeczny 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Za kulisami kabaretu
W piątkowy wieczór, 11 grudnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło 
się spotkanie z Bohdanem Łazuką, znanym aktorem i artystą estrado-
wym, który zaprezentował się nam w pełnym humoru programie pt. 
Za kulisami kabaretu. 

Strażnicy patrolują ulice
We wtorek, 15 grudnia br. zgodnie z zapewnieniami Wojciecha Janika, 
komendanta nasielskiej SM umundurowani strażnicy ruszyli patrolować 
nasze ulice. 

FINALISTKA KONKURSU TANECZNEGO

Agnieszka tańczy jak Jackson
Przekonać się o tym mogli wszyscy 
ci, którzy oglądali w sylwestrową 
noc koncert przygotowany przez 
Telewizję Polsat. W tańcu finało-
wym, w którym wystąpiło ośmiu 
najlepszych naśladowców tańca 
Michaela Jacksona (jacksonsty-
lee), pokazała swoje umiejętności 
również Agnieszka Lewandowska 
z Nasielska. Występowała nie tyko 
przed wielomilionową publiczno-
ścią i profesjonalnymi tancerzami, 
ale także przed siostrą Michaela – 
Latoyą Jackson.

Ale zanim Agnieszka mogła wystąpić 
na scenie 31 grudnia, wcześniej, bo 
12 grudnia, wzięła udział w castingu, 
do którego przygotowywała się 
przez kilka miesięcy. Ten etap kon-
kursu odbywał się w warszawskiej 
szkole tańca Marcina Hakiela. Wtedy 
nasielszczanka stanęła do rywalizacji 
z ponad 30 osobami z całej Polski, 
przed pięcioosobowym jury, w któ-
rego skład wchodzili m.in. Marcin 
Hakiel i Maciej Dowbor.

– Wchodziliśmy na salę pojedyn-
czo i każdy musiał zaprezentować 
swoją własną choreografię do mu-
zyki, którą nam puścili. Dopóki nie 
usłyszałam muzyki, byłam bardzo 
zestresowana, szczególnie kiedy 
musiałam opowiadać o sobie; po-
tem wszystko przeszło. Zatańczy-
łam do dwóch utworów Michaela 
Jacksona i okazało się, że przeszłam 
do finału – wspomina Agnieszka.  
– Właściwie wszyscy, którzy starto-
wali w tym castingu, uczą się tańczyć 
w szkołach tanecznych, zajmują się 
tańcem profesjonalnie, wielu brało 
już udział w różnych konkursach ta-
necznych czy tak jak Diana, ta druga 
dziewczyna, która tańczyła w sylwe-
stra, doszła do półfinału w „You can 
dance” – dodaje. 

Agnieszka, jak sama mówi, inte-
resuje się tańcem od zawsze. Jest 
uczennicą ostatniej klasy technikum 
ekonomicznego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Nasielsku. Od czte-
rech lat wraz z innymi dziewczętami 
występuje w zespole tanecznym 

TOP SQUAD, który można było 
podziwiać m.in. na ubiegłorocz-
nych Dniach Nasielska. Jej pasją są 
tańce nowoczesne, w tym właśnie 
styl zapoczątkowany przez amery-
kańskiego artystę. Wiele osób, które 
bardzo sceptycznie podchodziło do 
jej zainteresowań, po sylwestrowym 
koncercie zmieniło zdanie. 

– Moja mama i cała rodzina bar-
dzo cieszyła się z mojego występu, 
a znajomi i koledzy w szkole byli 
bardzo zdziwieni. Wcześniej zdarzało 
się, że sobie ze mnie żartowali, teraz 
jest spokój, a niektórzy mi nawet 
gratulują. Było warto, dlatego dalej 
będę się tym zajmować – dodaje 
z uśmiechem. 

Co prawda Agnieszce nie udało się 
zdobyć głównej nagrody, czyli pu-
charu i 10 tys. zł, ale za to odniosła 
ogromny sukces taneczny i spędziła 
w stolicy naprawdę pełną ekscy-
tujących wrażeń noc sylwestrową. 
Gratulujemy i życzymy dalszych 
udanych występów!

(i)

Z MIASTA

Znak stoi  
za znakiem…
– Niektórym się po prostu w głowach przewraca, czy to przypadkiem 
nie jest przesada, żeby obok siebie stawiać dwa identyczne znaki? 
Stoją tak sobie już od jakieś czasu, nie wiem, czy to żart, czy takie 
ustawienie znaków ma naprawdę jakieś znaczenie – pyta zdziwiony 
pan Krzysztof z Nasielska. 

Zadziwiające rozmnożenie znaków informujących o wjeździe 
do naszego miasta i o wyjeździe z niego Czytelnik ŻN zaobser-
wował przy drodze powiatowej łączącej Nasielsk ze Strzegoci-
nem. I wcale nie był to efekt podwójnego widzenia po spożyciu 

nadmiernej ilości napojów wysko-
kowych z okazji sylwestra, tylko 
radosna twórczość drogowców. 

Być może są to skutki remontu uli-
cy Młynarskiej, a może po prostu 
drogowcy znaleźli na mapach nowe 
informacje o granicach naszego 
miasta i stąd zamieszanie. W każdym 
razie podwójnie oznakowany wcale 
nie znaczy dobrze poinformowany, 
a za wszystko, także za tę „pomysło-
wość”, muszą zapłacić podatnicy. 

(i)

PODSUMOWANIE, czyli jak minął rok…
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Krajęczyn. Trasa Joniec-Sochocin..

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

O sile przyjaźni 
Warto zajrzeć do nasielskiej biblioteki, bo znów pojawiły się w niej 
interesujące książki. Jedną z nich jest powieść napisana przez Anitę 
Plumińską-Mieloch pod tytułem Widok na taras. To opowieść 
o trzech przyjaciółkach, które z małej miejscowości ruszają na 
studia do wielkiego miasta i oprócz wiedzy uniwersyteckiej 
zdobywają wiedzę o życiu.

Dowiadują się, że życie w wielkim mieście nie niesie samych przy-
jemności i często przynosi rozczarowania i niemile niespodzianki. 
Odnalezienie swojego miejsca w nowej rzeczywistości okaże się 
trudne, ponieważ każda z dziewczyn dźwiga swój własny bagaż 
doświadczeń z dzieciństwa i wczesnej młodości. 

Joanna, Beata i Alicja wspierają się w trudnych chwilach, mogą zawsze na siebie liczyć, nawet 
wtedy, gdy postępowanie którejś z przyjaciółek jest dla dwóch pozostałych niezrozumiałe. Dzięki 
przyjaźni uczą się wiary w siebie i swoje możliwości, a decyzje, które im przyjdzie podejmować 
w dorosłym życiu, pozwolą wyjaśnić problemy z przeszłości i nabrać do nich dystansu. 

Książka jest wzruszającą lekturą i pobudza do refleksji. Warto po nią sięgnąć i poznać losy młodych 
kobiet, w których Czytelniczki mogą odnaleźć cząstkę siebie i problemów, z którymi mają do czy-
nienia na co dzień. Na pewno wiele Czytelniczek z żalem odłoży przeczytaną lekturę i pomyśli, 
że warto byłoby poczytać o dalszych dziejach tych wspaniałych młodych kobiet. Polecam.

awek

KONCERTOWO

Z hip-hopem do szkoły
W poniedziałek, 21 grudnia 2009 r. w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie odbyła się impre-
za pod tytułem „Hip-Hop to kultura”. Publicznością byli wszyscy uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w Cieksynie, nauczyciele i pracownicy oraz pięćdziesięciu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach wraz z ich opiekunami. Wszyscy zapro-
szeni na koncert goście dotarli w pełnej gotowości i dzięki temu młodzież szkolna mogła 
zobaczyć pozytywną stronę hip-hopu. 

Impreza była podzielona na dwie części. Najpierw wystąpili zaproszeni przez szkołę goście, 
a po krótkiej przerwie obiadowej odbył się fantastyczny koncert Domalaka i Nastyka. 

Wszystko zaczęło się od pokazu umiejętności DJ’a Anusza z Warszawy, który na 
swoim profesjonalnym sprzęcie miksował i skreczował rytmiczną muzykę. Niejeden 
z uczestników miał gęsią skórkę, słuchając jego muzycznych popisów. Potem był pokaz 
tańca break dance z elementami akrobatyki w wykonaniu sześciu b.boyów z grupy 
tanecznej TMS. Tancerze przyjechali z Legionowa, Pułtuska i Makowa Mazowieckie-
go; najmłodszy z nich miał 13 lat, a najstarszy 23. Ich taniec zapierał dech w piersiach, 
a od klaskania bolały dłonie. Dużym przeżyciem był również pokaz gry w „zośkę” 
w wykonaniu Damiana Gielnickiego – mistrza świata z ubiegłego roku i aktualnego 
wicemistrza świata w tej dyscyplinie. Owa zośka to niewielkich rozmiarów piłeczka (wo-
reczek), odbija się ją każdą częścią ciała oprócz rąk, a Damian robił z nią takie triki, że aż 
trudno było ją dostrzec. Przez cały czas imprezy w holu szkolnym dwóch grafficiarzy 
– Osiołek i Jamajka z Warszawy – malowali opracowany specjalnie dla nas projekt na-
wiązujący do postaci patrona naszej szkoły – Mikołaja Kopernika. Każdy mógł przyjrzeć 
się z bliska ich pracy. Wykonanie graffiti zajęło im pięć godzin, a efekt końcowy przerósł 
nasze najśmielsze oczekiwania. Będzie ono stanowiło w przyszłości wspaniałą dekorację 
dla akademii i przedstawień szkolnych. 

Głównym prowadzącym wtorkową imprezę był Dawid Domała, znany jako Domalak, który 
świetnie sprawdził się w tej roli. Potrafił nawiązać wspaniały kontakt z młodzieżą: były pogadanki, 
żarty i mnóstwo dobrej zabawy. A koncert hip-hopowy porwał wszystkich, nie tylko młodzież 
szkolną, ale również nauczycieli i pracowników. Nawet dzieci z „zerówki” podśpiewywały pod 
nosem jest elegancko (refren jednej z piosenek Domalaka). Domalak i Nastyk zaśpiewali kilka 
starszych utworów, ale również te najnowsze z płyty, która ukaże się w lutym br. (jak zapewniali 
nas wykonawcy). Z niecierpliwością na nią czekamy! 

Uczniowie byli zachwyceni koncertem. Gromadząc się licznie przy scenie, śpiewali refre-
ny wspólnie z artystami, pokrzykiwali z radości raz po raz „joł-joł” oraz „poł-poł”, przybijali 
z chłopakami „piątki”, lekko podrygiwali w rytm porywającej muzyki z rękami uniesionymi 

do góry, a uśmiech nie schodził z ich twarzy. Widać było, że muzyka ta trafia do nich, jest im 
szczególnie bliska. 

Domalak i Nastyk zachowują się na scenie jak profesjonaliści, a ich muzyka i teksty piosenek 
niczym nie różnią się od światowych hitów, a może są nawet jeszcze lepsze. Szkoda zatem, 
że nie robią kariery, ani krajowej, ani zagranicznej. 

Po koncercie na scenę weszło dwoje uczniów: Mateusz L. oraz Milena T., by w podziękowa-
niu za przybycie zaśpiewać specjalnie dla naszych gości piosenkę Funky Polaka Pamiętaj. To 
wykonanie tak bardzo spodobało się Domalakowi i Nastykowi, że zaproponowali oni uczniom 
wspólne nagranie tej piosenki w Nasielskim Ośrodku Kultury. Wszyscy uczniowie wiwatowali 
z radości. Tę piosenkę oraz inne Domalaka i Nastyka,  a także zdjęcia, wideoklipy oraz krótkie 
filmiki z imprezy można zobaczyć na stronie www.domalak.pl. Niespodziankom nie było końca. 
Domalak specjalnie dla nas napisał piosenkę o naszej szkole i ją zaśpiewał dla nas. Obiecał też, że 
powstanie wideoklip, który zostanie umieszczony na jego stronie. Poczuliśmy się docenieni. 

Wszyscy artyści, którzy odwiedzili naszą szkołę, mają bez wątpienia ogromny talent i pasję, ale 
poza tym są to sympatyczni, kulturalni, spontaniczni i pozytywnie nastawieni młodzi ludzie, 
którzy bardzo chętnie opowiadali o swoich zainteresowaniach i próbowali zachęcić do swoich 
pasji. Były wywiady, zdjęcia, autografy i wpisy do Pamiątkowej Księgi Szkolnej. W pewnym 
momencie wydarzenie to zaczęło żyć własnym życiem: Domalak i Nastyk pozowali do zdjęć 
na tle wspaniałego graffiti, rozmawiali z młodzieżą, dzielili się swoim doświadczeniem, graffi-
ciarze podpisywali autografy, tancerze break dance tańczyli poza sceną dla grupy zaintere-
sowanych uczniów oraz nauczycieli wychowania fizycznego, Damian (mistrz zośki) zachęcał 
nas do wspólnych treningów nad zalewem w Nowym Mieście, a DJ Anusz rozmawiał z licznie 
zgromadzonymi przy jego stanowisku uczniami i pokazywał, jak działa jego sprzęt i jak można 
tworzyć muzykę za jego pomocą. W szkole panowała przyjazna, bardzo ciepła i pozytywna 
atmosfera. Uczniowie potrafili okazać artystom swoją wdzięczność za przybycie. 

Bardzo dziękujemy Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury za udostępnienie nam sceny i sprzętu nagła-
śniającego, bez którego nasza impreza nie miałaby tak profesjonalnego charakteru. W dzisiejszych 
czasach niewielu jest tak bezinteresownych ludzi, jak Domalak i jego znajomi, którzy zdecydowali 
się wystąpić dla nas zupełnie za darmo, z czystego serca – jak to ujął Domalak. Całe wydarzenie 
skomentował następująco: Każdy, kto przyjechał dziś wystąpić, wyszedł z Waszej szkoły szczęśliwy, 
że mógł w tym uczestniczyć. Radość tych dzieciaków dała nam dużo więcej szczęścia, niż dają 
pieniądze za występ. Jesteśmy im za to ogromnie wdzięczni. Zdecydowanie możemy stwierdzić, 
że hip-hop w wykonaniu gości, którzy odwiedzili ZS nr 3 w Cieksynie, to prawdziwa kultura. 

Iwetta Rębecka
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Duchowe witaminy
Coś w tym musi być
Podobno w każdej plotce jest trochę prawdy. Ale pytanie: czy tak rzeczy-
wiście jest? Częściej chyba zdarza się, że są w nich po prostu kłamstwa, 
i to podane w kolorowym opakowaniu, sprawiającym wrażenie wia-
rygodnego. W życiu codziennym kłamstwo jest wręcz wszechobecne.  
I często znajduje się na pozycji bardzo uprzywilejowanej. Na tyle, że dość 
zgrabnie przykrywa prawdę, która i tak w efekcie wygrywa. Jak owa oliwa 
sprawiedliwa, co to zawsze wypłynie na wierzch.

Bacznie przyglądając się rzeczywistości, widzę, jak kłamstwo przykrywa 
prawdę, nowomowa wciska się do polityki, oferując pachnącą „kiełbasę 
wyborczą”, do historii – wywołując „przewrót kopernikański” w odniesie-
niu do osób czy faktów, choćby z najnowszej historii naszego państwa. 
Kłamstwo niszczy codzienne relacje przyjaźni i miłości, powodując 
osamotnienie, a nawet rozpacz. Intryganci tylko pozornie wydają się 
tryumfować. W rzeczywistości skazani są na różnego rodzaju kom-
binacje. Język poprawności politycznej w sposób dość zawoalowany 
przekształca brzydotę świata w pozorne piękno, nazywając cwaniactwo 
„radzeniem sobie w życiu”, a kradzież „chwilową pożyczką”. Pytanie: jaki 
to ma cel? Kłamstwem posługują się ludzie tchórzliwi, których życie jest 
podszyte ciągłym lękiem o to, by dobrze wypaść, zrobić odpowiednie 
wrażenie, sprzedać jakiś reklamowany bubel czy coś ugrać dla siebie. 
Wybór „mniejszego zła” jest zwykle tylko wykrętnym tłumaczeniem się 
kłamcy. Niektórzy stosują inną, nie mniej przewrotną logikę działania: 
zamiast kłamać, wolą się nie odzywać, ukrywając bądź przemilczając 
prawdę, czyniąc sytuację bardziej tajemniczą. Przemilczana prawda 
jest wygodna, pozwala wycofać się. Czasami dwuznaczna odpowiedź 
pozwala wyciągać fałszywe wnioski. Niektórzy uważają, że są sytuacje, 
kiedy lepiej skłamać niż powiedzieć bolesną prawdę, i tym sposobem 
oszczędzić komuś przykrości. Niestety, przykrości zwykle się intensyfikują 
i powstaje jeszcze większa przykrość. I tak jedno kłamstwo najczęściej 
rodzi kolejne.

Chyba nie trzeba być zbyt wnikliwym obserwatorem, żeby dostrzec 
destrukcyjne funkcjonowanie kłamstwa w relacjach międzyludzkich. 
Działa to na zasadzie „głuchego telefonu”. Jedna pani przekazuje – rzecz 
jasna w języku ojczystym – poufną informację o ważnym wydarzeniu, 
o którym nikt inny nie powinien wiedzieć. Zastrzega przy tym, że to in-
formacja z pewnego źródła i stuprocentowo wiarygodna. Następnie pani 
– słuchaczka przekazuje ową „poufność” kolejnej słuchaczce, nie mniej 
zaufanej jak ona sama. Każda ze słuchaczek dodaje do informacji odpo-
wiedniej pikanterii, żeby brzmiało wiarygodnie i miało posmak sensacji. 
Tak więc po kilku dniach z igły powstają o wiele większe widły. 

Kłamstwo krzywdzi okłamanego, bo odbiera mu godność człowieka 
myślącego. Kłamiący się wywyższa i uzurpuje sobie prawo decydowania, 
co jest prawdą, a to jest atrybut Boga. Chrześcijaństwo chroni prawdę, 
która winna być wyrażana w łączności z miłością. Sama bowiem praw-
da mogłaby człowieka zniszczyć, podobnie jak kłamstwo. Prawdziwe 
Słowo stwarza i zbawia. Tak samo prawda – tworzy może trudniejszą 
rzeczywistość, ale jedyną coś wartą. Dlatego Mojżesz w otrzymanym 
od Boga na Synaju Dekalogu miał zapisane: „Nie mów fałszywego świa-
dectwa przeciw bliźniemu swemu”. W wielu miejscach Biblii znajdziemy 
ostrzeżenie przed kłamstwem, ale także skutki, jakie ono wywołuje.  
W słynnym sądzie nad Zuzanną, opisanym w Księdze Daniela, dwaj star-
cy fałszywie oskarżyli młodą kobietę o cudzołóstwo. Roztropny Daniel 
oddzielnie przesłuchał obydwu starców, wykazując nie tylko, że obydwaj 
kłamią, ale przypominając im jednocześnie ich życiowe występki. Hi-
storia kończy się uwolnieniem młodej kobiety, a skazaniem na śmierć 
przewrotnych starców. 

Kłamstwem posługiwali się oprawcy Jezusa, którzy skazali niewinnego 
człowieka na śmierć krzyżową. Znakiem rozpoznawczym okazał się tu 
słynny „przyjacielski pocałunek” apostoła Judasza za marne trzydzieści 
srebrników. Kłamstwem wreszcie posłużyli się Żydzi, którzy kazali roz-
powiadać wiadomość, jakoby uczniowie przyszli i wykradli ciało Jezusa. 
Co więcej, fałszywi informatorzy zostali solidnie wynagrodzeni. Pytanie, 
czy było warto? 

Pamiętać trzeba o tym, że nikt nie wierzy kłamcy – nawet jeśli rzeczy-
wiście mówi prawdę. Tylko prawda czyni człowieka wolnym. Wróćmy – 
czasami warto się także uśmiechnąć – do słynnego powiedzenia ks. prof. 
Tischnera z jego „Filozofii po góralsku”, w której wskazywał, że prawdy 
są trzy: „cała prawda, święta prawda i tyz prawda”.

ks. Leszek Smoliński

MOIM ZDANIEM
NASIELSK Z ODDALI
Czy są jeszcze dobrzy magistrzy i naukowcy ?
Na pytanie zawarte w tytule dzisiejszego 
felietonu większość czytelników prasy, 
z pewnością odpowie, że takich już chyba 
nie ma. I będą mieli podstawę wygłaszania 
negatywnych sądów. „Gazeta Wyborcza” 
rozpoczęła w lipcu ubiegłego roku cykl publi-
kacji o największej polskiej uczelni niepublicz-
nej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi, która zyskała miano „masowej fa-
bryki magistrów i licencjatów”. Okazało się, 
że na tej uczelni zostały naruszone prawo 
i podstawowe standardy szkolnictwa wyż-
szego w Polsce. Przede wszystkim Akademia 
nielegalnie kształciła poza Łodzią, w róż-
nych miejscowościach, gdzie istniały tzw. 
punkty informacyjne, gdzie brakowało od-
powiedniej kadry i bazy dydaktycznej. Kiedy 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w końcu zajęło się poważnie problemami 
tej uczelni i zapowiedziało likwidację na niej 
niektórych kierunków studiów, znaleźli się 
profesorowie poświadczający nieprawdę, 
wpisujący do studenckich indeksów zali-
czenia egzaminów, których nikt u nikogo nie 
zdawał. Nielegalnie uczono w tych punktach 
informacyjnych i otwierano bez pozwolenia 
zagraniczne filie. Takich wyższych uczelni, 
które wypuszczają kiepskich absolwentów, 
jest, niestety, więcej. 
W świetle przedstawionych faktów wydaje 
się, że rację ma większość czytelników, o któ-
rych jest mowa w pierwszym zdaniu tego 
felietonu i że nie ma już nigdzie naprawdę 
dobrych magistrów oraz znakomitych pro-
fesorów. Pamiętajmy jednak, że świata nie 
można przedstawić tylko w czarnym kolorze. 
Dlatego odnosząc się do naszej nasielskiej 
rzeczywistości, przez przekorę, postanowiłem 
przedstawić w tym felietonie listę zawierają-
cą imiona i nazwiska oraz biogramy ośmiu 
osób, które, moim zdaniem, są znakomitym 
przykładem dobrych naukowców i dobrze 
wykształconych i świetnie wykonujących 
swój zawód lekarzy, nauczycieli, pracowników 
administracji i kultury.
Oto lista, którą sporządziłem (dla tych czytel-
ników, którzy tych osób nie znają, niżej podaję 
poniżej informację szczegółową):
1. prof. dr hab. Andrzej Tyc,
2. dr Roman Chymkowski,
3. lekarz Lesław Tulej,
4. lekarz Krzysztof Kraszewski (dr nauk 
medycznych),
5. mgr Marianna Danisiewicz – dyrektor 
szkoły podstawowej,
6. mgr Beata Janiszek – nauczycielka,
7. mgr Marek Tyc – dyrektor NOK,
8. mgr Marek Maluchnik – kierownik wydziału 
w Urzędzie Miasta.
Informacja szczegółowa:
– prof. dr hab. Andrzej Tyc – od 1992 roku 
profesor matematyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Urodził się w 1942 roku 
w Pułtusku, zamieszkały w Nasielsku w la-
tach 1945–1967. Absolwent LO w Nasielsku 
(rocznik 1960).Studia matematyczne na UMK 
w Toruniu. Doktorat i habilitacja w Instytucie 
Matematycznym Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie. Były doradca „Solidarności”, 
internowany 13 grudnia 1981 r. na okres  
3 miesięcy. Był również między innymi: człon-
kiem Prymasowskiej Rady Społecznej, woje-
wodą toruńskim, doradcą premiera Tadeusza 
Mazowieckiego, senatorem Rzeczypospolitej 
Polskiej, prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Toruniu;
– dr Roman Chymkowski – pracownik na-
ukowy Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, jest również nasielszczaninem 
urodzonym w Pułtusku. W trakcie nauki w LO 
w Nasielsku został w roku 1966 laureatem 
XXVI Olimpiady Polonistycznej. Absolwent 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych na UW (magisterium z filologii 
polskiej i socjologii). Pracę doktorską pisaną 
w Instytucie Kultury Polskiej UW pod kierunkiem 
prof. dr Stanisława Siekierskiego obronił z wyróż-
nieniem. Obecnie jest adiunktem w tym Instytucie, 
wykładowcą Akademii Humanistycznej, autorem 
ok. 100 publikacji naukowych;
– mgr Marianna Danisiewicz – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich też ukończyła LO w Nasielsku (rocznik 
1969), a studia matematyczne w trybie zaocz-
nym na Uniwersytecie Warszawskim w 1981 
r. Przez 27 lat bez przerwy sprawuje funkcję 
dyrektora tej placówki oświatowej. Szkoła pod 
jej kierownictwem osiąga wysokie efekty na-
uczania i wychowania. Świadczą o tym wyniki 
sprawdzianów uczniów po ukończeniu szkoły 
podstawowej, które w ostatnich trzech latach 
były zawsze wyższe od średniej gminy i powiatu. 
W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowano w tej 
szkole wiele zadań wychowawczych i dydaktycz-
nych: placówka uzyskała tytuł „Szkoły z klasą”, 
a z okazji 50-lecia nadano jej imię Pierre’a de 
Coubertina .W ubiegłym roku odbyła się uro-
czystość poświęcenia i wręczenia sztandaru. Te 
wszystkie osiągnięcia wynikają z systematycznej 
pracy, dobrej atmosfery w zespole nauczycielskim 
oraz są efektem działania sprawnego systemu 
zarządzania szkołą,
– mgr Beata Janiszek – nauczycielka szkoły 
podstawowej w Nasielsku. Po ukończeniu LO 
w Nasielsku podejmuje naukę na Studium 
Nauczania Początkowego, następnie pracę na-
uczycielską w szkole podstawowej w Nasielsku 
i studia pedagogiczne na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zainicjowała 
powstanie klas zintegrowanych w swojej szkole. 
Obecnie prowadzi tego typu klasy i osiąga w tej 
dziedzinie dobre wyniki. Osiągnięcia w tej pracy 
zawdzięcza przede wszystkim dobrej atmosferze 
w szkole i sprawnemu kierownictwu tej placówki, 
które sprzyjają podejmowaniu tego rodzaju 
eksperymentów wychowawczych; 
– lekarz specjalista chorób wewnętrznych Lesław 
Tulej – przybył do Nasielska w roku 1980 w mun-
durze wojskowym i podjął pracę w miejscowej 
jednostce. Jednocześnie zaczął leczyć wielu cywil-
nych mieszkańców naszego miasta. Zyskał wśród 
nich wielką popularność i uznanie ze względu 
na swe osobiste zaangażowanie w skuteczne 
leczenie każdego chorego. Chętnie odwiedza 
swoich pacjentów w domu, w razie potrzeby 
kieruje do właściwych specjalistów lub zakładów 
leczniczych. Potrafi oddziaływać pozytywnie 
na psychikę chorych i dzięki temu zyskuje sobie 
sympatię wielu osób;
– lekarz Krzysztof Kraszewski – dr nauk medycz-
nych, kardiolog. Jest absolwentem LO w Nasielsku. 

Po ukończeniu Akademii Medycznej szybko zrobił 
specjalizację i stał się znanym w stolicy lekarzem. 
Bardzo często jego pacjentami są nasielszczanie, 
wielu z nich zawdzięcza mu życie. 
– mgr Marek Tyc – dyrektor Nasielskiego Ośrodka 
Kultury jest również absolwentem LO w Nasielsku. 
W tej szkole nauczył się grać na gitarze i ujawnił 
swoje talenty artystyczne. Później został zatrud-
niony jako instruktor w Nasielskim Ośrodku 
Kultury, jednocześnie studiował w Wyższej Szkole 
Humanistycznej w Pułtusku. Od czterech lat pełni 
funkcję dyrektora NOK-u i odnosi wiele sukcesów 
mimo trudnych warunków lokalowych, w jakich 
musi pracować.
– mgr Marek Maluchnik – kierownik Wydziału 
Organizacyjnego miejscowego Urzędu Miasta to 
też absolwent LO w Nasielsku. Ukończył studia 
prawnicze w zakresie prawa kanonicznego 
w Warszawie. Oprócz załatwiania ważnych 
spraw organizacyjnych w urzędzie, specjalizuje się 
w promocji naszego miasta na różnych targach 
i konferencjach. Wspomaga też działalność 
nasielskiego radia internetowego, pierwsze-
go radia samorządowego. Organizuje wiele 
spotkań pracowników samorządowych z róż-
nych miejscowości o charakterze artystycznym 
i sportowym.
Tak widzi i ocenia nasielską rzeczywistość 
autor, który się dotychczas ukrywał się pod 
pseudonimem Antoni z Ursusa. Marzy on 
o tym, aby czytelnicy „Życia Nasielska” ocenili 
jego propozycje. Aby zgłosili swoje własne typy 
do listy najbardziej szanowanych przedstawi-
cieli różnych zawodów. Osobiści wątpię, czy 
do takiej dyskusji dojdzie. Niektórzy ludzie wolą 
o innych mówić źle niż dobrze. Widocznie mają 
do tego powody, które tkwią chyba w nich 
samych. Są to często takie stany uczuciowe, 
które określa się słowami: zawiść, zazdrość, 
małość itp. Autor fraszki, którego nazwiska 
waszemu felietoniście gdzieś uciekło, tak 
opisał to zjawisko: „Mszczą się ludzie mali, 
nie powyrastali." Samemu też się chwalić nie 
wypada, więc często wszyscy o wszystkich 
mówią źle. Dużo osób nie chce, aby mówiono 
o nich dobrze. A może jakiś szef pomyśli, że 
ten dobry zajmie jego stanowisko? 
Jak trudno jest wskazać najlepszych, może 
świadczyć ostatnia decyzja Kapituły „Lwa 
Nasielska”, której nie przekonały racjonalne 
i szczegółowo uzasadnione wnioski osób 
kompetentnych, zgłoszone na piśmie. Z 
niewiadomych powodów zostały one od-
rzucone. Takie przykłady można mnożyć. 
Wolimy często wychwalać olimpijczyka, który 
przypadkowo urodził się w nasielskiej poro-
dówce, niż zauważyć prawdziwe autorytety, 
które na to zasługują. Ten felieton, opóźnio-
ny ze względów formalnych, jest ostatnim 
z cyklu „Nasielsk z oddali”. Pora więc podać 
prawdziwe nazwisko i imię autora tekstów, 
który ukrywał się pod pseudonimem Antoni 
z Ursusa (felietoniści często stosowali takie 
chwyty). Jestem dość znany w Nasielsku, 
więc wystarczy tylko napisać, że autorem 
ich był:

Henryk Śliwiński
p.s. Dziękuję swoim przyjaciołom za trafne 
sugestie związane z ustaleniem przytoczonej 
w felietonie listy osób.
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U HARCERZY

ZE SZKÓŁ

Betlejemskie Światło 
Pokoju w Nasielsku
W sobotę, 19 grudnia 2009r. o godz. 
18.00 w nasielskim kościele pod 
wezwaniem św. Wojciecha odbyła 
się uroczysta msza święta, podczas 
której harcerze ZHP i ZHR prze-
kazali Betlejemskie Światło Pokoju 
władzom powiatowym i gminnym, 
dyrektorom szkół oraz mieszkań-
com naszej gminy.

Betlejemskie Światło Pokoju polscy 
harcerze, w tym przedstawiciele 
nasielskiego szczepu, odebrali od 
słowackich skautów w schronisku 
górskim na Głodówce, niedaleko 
Łysej Polany. Przesłanie tegorocz-
nego Betlejemskiego Światła Po-
koju brzmi: „Wszyscy rodzimy się 
do służby”.

Hasło pochodzi z wypowiedzi Zo-
fii Kossak, na ogół jest podawane 
w następującym kontekście: Wszy-
scy rodzimy się do służby, jakiemu 
panu będziemy służyć, zależy od 
nas samych. Rozpoczynając w ZHP 
rok służby, posługujemy się hasłem, 
które każe zadać sobie pytanie o to, 

jakiemu panu ja służę. To jest, jakie 
wartości, albo raczej idee, są dla 
mnie na tyle ważne, że mógłbym 
się dla nich poświęcić. Pytanie o po-
święcenie każe też odpowiedzieć 
na kolejne pytanie – o znaczenie 
i wartość służby. Czy jest to służba 
wyłącznie dla czegoś lub kogoś, czy 
poprzez służbę wzbogacam także 
własną osobowość – poprzez do-
świadczenie, stawianie czoła kolej-
nym wyzwaniom? Po mszy świętej 
harcerze i zaproszeni goście udali 

się do Liceum Ogólnokształcącego 
w Nasielsku na wspólną Wigilię. 

Wszystkich gości przywitała ko-
mendantka szczepu Nasie l sk 
druhna Ewa Żołnierzak, po czym 
424. Drużyna Harcerska „Po-
godna Ferajna” oraz 423. Gro-
mada Zuchowa „Leśne Skrzaty” 
pod opieką druhny Kingi Żabik 
i druhny Justyny Duczman za-
prezentowały jasełka pod tytułem 
Grudniowe noce, zimowe noce… 
Akcja przedstawienia odbywała się 
w czasach współczesnych i opo-
wiadała o harcerzach, którzy pod-
czas powrotu ze szkoły do domu 
spotkali Anioła. On prowadzi ich 
do Świętej Rodziny, a po drodze 
dołączają do nich Trzej Królowie 
i Pastuszkowie, zaś zł y Herod 
próbuje dowiedzieć się, gdzie 
może znaleźć Małą Dziecinę, ale 
wszyscy zgodnie wskazują mu 
niewłaściwy kierunek. 

Następnie ks. Tadeusz Jabłoński 
odczytał fragment Ewangelii, po 

czym wszyscy uczestnicy uroczy-
stości przełamali się opłatkiem. 

Podczas uroczystości Agnieszka Mac-
kiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Stefan Starzyńskiego w Nasielsku, 
otrzymała z rąk phm. Michała Bagiń-
skiego, Komendanta Hufca Płońsk, 
Honorową Odznakę Przyjaciół Har-
cerstwa. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym zawiązaniem kręgu.

Czuwaj! 
druhna Kinga

W świątecznym nastroju

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Starych Pieścirogach kultywowa-
nie pięknej tradycji bożonarodze-
niowej rozpoczęto od wieczerzy 
wigilijnej, która odbyła się w piątek, 
18 grudnia 2009 r. w przedszkolu. 
Dzieci wraz z dyrekcją ZSP, Hanną 
Golnik i Barbarą Jaskulską, wycho-
wawcami i opiekunami niepedago-
gicznymi zasiadły do wspólnej wie-
czerzy. Przełamano się opłatkiem, 
składając jak najserdeczniejsze 
życzenia radości i miłości z okazji 
nadchodzących świąt Bożego Na-
rodzenia.

Dopełnieniem tego spotkania było 
przedstawienie jasełkowe pt. Cu-
downa noc, które zgromadziło 
przedszkolaków oraz zaproszonych 
gości, rodziców, dziadków. Tego-
roczne jasełka przygotowała Edyta 
Rudzińska wraz z dziećmi z grupy 
5-latków oraz i 4-latkami z grupy 
„Kubusia Puchatka”. Barwne stroje 
i pomysłowość nauczyciela dosko-
nale odzwierciedlały klimat zbliżają-
cego się specjalnego czasu. Dzieci 
z dużą świadomością znaczenia 
tekstu przybliżały istotę wydarzenia 
sprzed ponad 2000 lat. Nie zabra-
kło też wzruszeń – szczególnie swo-
im wykonaniem kolędy pt. Cicha 
noc wzbudziła je wśród słuchaczy 

5-letnia Zuzia. 
Uwieńczeniem 
przedstawienia 
było zaprosze-
nie wszystkich 
do wspólnego 
ko l ę d o w a n i a 
i  przeżywania 
ś wiątecznego 
czasu. Na za-
kończenie tego 
spotkania Han-
na Golnik po-
dziękowała naj-
młodszym ar-
tystom za wspa-

niałe przedstawienie i obdarowała 
ich słodkimi smakołykami. Drugą 
częścią obchodów świąt Bożego 
Narodzenia w ZSP była uroczy-
sta akademia, którą przygotowali 
uczniowie klas VIa SP i IIIc GIM pod 
kierunkiem Elizy Tomaszewskiej, 
Beaty Rączki i Barbary Kotowicz. 

Przepiękne dekoracje i  nastój 
świąteczny sprawiły, że uczestnicy 
akademii mogli poczuć się niemal 
jak świadkowie wydarzeń cudow-
nej betlejemskiej nocy. Poważny 
i dostojny św. Józef (Daniel Cho-
roś) opiekował się Matką Boską 
(Maja Kaczmarczyk), zaś dostojni 
Trzej Królowie w niezwykł ych 
szatach (Adam Sawicki, Damian 
Bożkiewicz, 
Konrad Wo-
dzyński) pre-
zentowali się 
d o s ko n a l e . 
Na najwięk-
szą pochwa-
łę zasługują 
j e d n a k  p a -
sterze, którzy 
n a j b a r d z i e j 
radowali  s ię 
z  n a r o d z i n 
d z i e c i ą t k a 

(Jakub Miłoszewski, Kamil Łu-
czyński, Agnieszka Kozłowska, 
Natalia Godlewska, Dawid Al-Saadi 
i Adrian Szyc). Warto podkreślić, że 
wszystkie stroje i akcesoria dzieci 
przygotowały samodzielnie. 

Na zakończenie tego spotkania 
głos zabrała Hanna Golnik, która 
składała wszystkim serdeczne ży-
czenia. W swoim krótkim wystą-
pieniu zwróciła uwagę zebranych 
na najważniejsze prawdy, które 
szczególnie w tym świątecznym 
czasie skłaniać powinny nas do 
refleksji. Natomiast ksiądz dziekan 
Jan Majewski podziękował dzie-
ciom za wzruszające jasełka oraz 
złożył wszystkim obecnym świą-
teczno-noworoczne życzenia. 

Ostatnim punktem kultywowania 
szkolnej tradycji bożonarodzenio-
wej była wspólna wigilia wszyst-
kich pracowników ZSP w Starych 
Pieścirogach, podczas której nie 
zabrakło smakowitych potraw, 
opłatka i serdecznych życzeń. Był 
na niej także obecny Wojciech 
Buczkowski, przedstawiciel PZU 
S.A., firmy, która sponsorowała to 
świąteczne spotkanie, za co ZSP 
w Starych Pieścirogach składa 
serdeczne podziękowania. 

ZSP Stare Pieścirogi

W BOŻONARODZENIOWY CZAS

z kościelnej ławki złożyć sobie na-
wzajem świąteczne życzenia. To było 
wyjątkowa chwila, dzięki której zapa-
nowała powszechna życzliwość. Para-
fianie z serdecznością i uśmiechem na 
ustach składali sobie życzenia zdrowia, 
szczęścia i spełnienia noworocznych 
marzeń. 

Gdy wszyscy przełamali się opłatkiem, 
nadszedł czas na występ parafialnego 
chóru „Lira”. Soprany, alty, tenory 
i basy, pod batutą Joanny Ostaszew-
skiej, śpiewały na chwałę Panu piękne, 
tradycyjne kolędy. Rozpoczęto ra-
dosnym śpiewem kolędy Dziś dzień 
wesoły. W repertuarze znalazły się 
m.in.: Narodził się Jezus, Dziecina 

mała, Jezus malusieńki, Gdy śliczna 
panna, Mizerna cicha. Chór poruszył 
również uczucia słuchaczy kolędą 
Nie było miejsca dla Ciebie, za którą 
otrzymał oklaski. 

W repertuarze nie zabrakło także pa-
storałek z akompaniamentem gitar 
oraz skrzypiec. Część chóru wyśpie-
wała m.in. Przybieżeli do Betlejem, 
Kolęda płynie z wysokości oraz wzru-
szającą Kolędę dla Piotra.

Na zakończenie wszyscy zgromadzeni 
w kościele, jednym głosem, wyśpie-
wali Wśród nocnej ciszy, oddając cześć 
narodzonemu Bogu i ciesząc się z Jego 
przyjścia.

(syl.)

Koncert kolęd
Wszyscy parafianie, którzy w niedzielę, 
27 grudnia zostali w nasielskiej świątyni 
św. Wojciecha po zakończonej Eu-
charystii o godz. 12.00, mogli uczest-
niczyć w spotkaniu opłatkowym oraz 
koncercie kolęd i pastorałek. 

Organizatorem całego przedsięwzię-
cia jak co roku był burmistrz Nasielska 
Bernard Mucha. Razem z ks. probosz-
czem Tadeuszem Pepłońskim złożyli 
parafianom życzenia świąteczno-no-
woroczne, życząc im, aby atmosfera 
świąt Bożego Narodzenia trwała przez 
cały rok, zaś rodzinny klimat, który 
można było poczuć przy wigilijnym 
stole, utrzymywał się stale w relacjach 
międzyludzkich. Nie zabrakło również 
życzeń zdrowia i pomyślności dla na-
sielszczan na cały Nowy Rok 2010. 

Następnie wszystkim rozdano opła-
tek, który przypomina nam o chlebie 
– darze Boga (aby nigdy nikomu go 
nie zabrakło). Poprzez podzielenie się 
opłatkiem wyraża się zrozumienie 
dla drugiego człowieka, wybaczenie, 
zgodę, po prostu miłość i jedność ze-
branych. Tamtego dnia każdy – dzieci, 
młodzież, dorośli – mógł z sąsiadem 
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Nowy Rok ze Sceną Zaułek
Nasielski Ośrodek Kultury za-
prasza na pierwsze w 2010 r. 
spotkanie w Krainie Łagodności. 
We środę, 20 stycznia o godz. 
19.00 gośćmi Sceny Zaułek 
będą: Basia Raduszkiewicz i Sta-
nisław Klawe.

Basia Raduszkiewicz odwiedziła już 
Nasielsk w grudniu 2009 r., ale wte-
dy koncert nie mógł się odbyć z po-
wodu braku energii elektrycznej. 
Basia pochodzi z Bartoszyc, ale od 
wielu lat związana jest z Olsztynem. 
Znakomity głos i głęboka wrażliwość 
sprawiły, że artystka stała się znakiem 
rozpoznawczym Krainy Łagodno-
ści. Jej pierwszy samodzielny projekt 
to Dzika Róża, powstały pod kie-
rownictwem Krzysztofa Herdzina. 
Potem zaczęła współpracę z Jac-
kiem Kordaczukiem, czego efektem 
jest drugi album Chwile poruszone. 
Możemy na nim usłyszeć mieszan-
kę muzyki awangardowej, jazzowej 
i sakralnej. Ostatni projekt artystki to 

oparta na poezji Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego płyta Ptaki Powrot-
ne. Album jest próbą odczytania 
na nowo twórczości Baczyńskiego. 
Ptaki Powrotne to projekt 
wielowymiarowy; wię-
cej informacji na http://
www.ptakipowrotne.pl/.

Stanisław Klawe to pio-
senkarz, kompozytor 
i satyryk. Już w latach 
70. w ykony wał p io-
senki autorskie i wier-
sze Czesława Miłosza 
do własnej muzyki. Od 
1978 r.  w ys tę p owa ł 
w Kabarecie „Pod Egi-
dą” Jana Pietrzaka. Jego 
piosenki śpiewali m.in. 
Małgorzata Bratek, Piotr 
Machalica, Zbigniew Za-
machowski.

Bilety na koncert można 
nabywać już od 11 stycz-
nia w NOK. Cena biletu: 

10 zł – normalny, 5 zł – młodzież 
szkolna i studenci. Więcej informa-
cji na www.noknasielsk.pl.

K.T.

Z BIBLIOTEKI

Kram z prezentami
Od czwartku, 7 grudnia aż do samych świąt Bożego Narodzenia w na-
sielskiej bibliotece odbywały się lekcje biblioteczne. Tym razem ich te-
matem przewodnim był Święty Mikołaj i Boże Narodzenie. Z zaproszenia 
do biblioteki skorzystali uczniowie czterech klas ze Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku, którzy na zajęcia przybyli wraz ze swoimi nauczycielami: 
klasy I d (wychowawczyni Beata Górecka), II e (wychowawczyni Dorota 
Fijalska), III a (wychowawczyni Elżbieta Olszewska), III d (wychowaw-
czyni Beata Białorucka). 

– W ten przedświąteczny czas rozmawialiśmy z dziećmi o Świętym 
Mikołaju, o tym, skąd pochodzi i dlaczego przynosi prezenty. Wszyst-
kie dzieciaki znały bardzo dużo szczegółów z życia tej postaci, dla-

tego zasłużyły na 
drobne upominki. 
Wspólnie śpiewali-
śmy kolędy – po-
wiedziała Izabela 
Mazińska z nasiel-
skiej biblioteki. 

Wizyta w bibliotece 
była także dla dzieci 
doskonałą okazją 
do wypożyczenia 
nowych książek. 

(i)

Pójdźmy wszyscy do stajenki

w duż ym gronie n ieznanych 
często osób potrawy wigilijne. 
Miłe są spotkania wzbogacone 
o inne elementy świąteczne, jak 
np. jasełka, świąteczne scenki czy 
kolędowe występy zespołów bądź 
chórów. Wzruszające są spotkania 
z udziałem dzieci, zwłaszcza dzieci 
niepełnosprawnych, czy też osób 
niepełnosprawnych. 

Szczególne wrażenie zro-
biło na mnie spotkanie wi-
gilijne w nasielskim Domu 
Pomocy Społecznej, pod-
czas którego przedsta-
wiono gościom Opowieść 
wigilijną Karola Dickensa. 
Czytałem ją wielokrotnie, 
wielokrotnie też oglą-
dałem przygotowane na 
jej podstawie spektakle.  
W niektórych występo-
wali uznani, a nawet wybit-
ni aktorzy. Żaden jednak 
ze spektakli nie zrobił na 
mnie takiego wrażenia, jak 
ten zagrany przez pensjo-
nariuszy Domu Pomocy 
Społecznej, ludzi, którym 
życie nie oszczędziło po-
ważnych kłopotów.

Tegoroczny okolicznościowy 
spektakl był piękny i wzruszający. 
Scenariusz opracował Rafał Cent-
kowski, który na co dzień spotyka 
się z mieszkańcami Domu na za-
jęciach kulturalno-oświatowych. 
Aktorzy – pensjonariusze DPS-u: 
Magda Pietrzak, Piotr Kędzierski, 
Zbigniew Gałązka, Krzysztof Mac-
kiewicz, byli autentyczni, przeżywali 
to, co przedstawiali i przekazywali 
widzom, wśród których było wielu 
gości z powiatu i miasta.

Wzruszenie towarzyszyło całemu 
spotkaniu od początku do końca. 
Serdeczne i wzruszające było już 
samo powitanie. Razem z Agatą 
Nowak, dyrektor DPS-u, gości 
powitał przedstawiciel mieszkań-
ców Władysław Mocny. W imieniu 
mieszkańców, dyrekcji i pracow-
ników złożyli przybyłym gościom 
serdeczne życzenia.

Część drugą, którą nazwę artystycz-
ną, rozpoczął również pan Włady-
sław. Tym razem towarzyszył mu 
pracownik DPS, autor scenariusza 
Rafał Centkowski. Nasielski DPS nosi 
imię Jana Pawła II. Dlatego wyjątkowo 
miłym akcentem tej części spotkania 
było odczytanie przez Władysława 

Wzruszające spotkanie w nasielskim DPS-ie
W okresie świąt Bożego Naro-
dzenia jak Polska długa i szeroka 
odbywają się spotkania wigilijne. 
Wszystkie one mają swój urok. 
I te organizowane z mniejszym 
rozmachem, ograniczające się 
do podzielenia się opłatkiem, 
złożenia sobie życzeń i ewentu-
alnego zaśpiewania kilku kolęd, 
jak i te, na których spożywamy 

Mocnego fragmentu przemówienia 
papieża odnoszącego się do świąt 
Bożego Narodzenia. 

Spektakl główny poprzedziło też 
odczytanie przez Magdę Pietrzak 
okolicznościowego wiersza, który 
specjalnie na tę uroczystość napisała. 
Całemu spotkaniu towarzyszyły ko-
lędy. Akompaniował zespół gitarowy 
złożony z pracowników: Michała Gru-
beckiego, Marcina Wyszomirskiego, 
Sławomira Wójciaka. Wsparł ich akor-

deonista – pensjonariusz Zbigniewa 
Prokopów.

Po występach przyszedł czas na 
dzielenie się opłatkiem i indywidu-
alne życzenia. Kiedy tylko ksiądz 
proboszcz Tadeusz Pepłoński po-
błogosławił opłatek, jego przekaza-
niem w ręce wszystkich zebranych 
zajęli się przedstawiciele gospodarzy 
Domu: Magda Pietrzak i Zbigniew 
Mocny.

xyz
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        BURMISTRZ  NASIELSKA
        GP.72241/ 2 /09

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały  
Nr XXXVII/261/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie  
zbycia nieruchomości oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami)  

ogłaszam
że w dniu  9 lutego 2010 roku o godz. 930 (dziewiątej trzydzieści) w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się  przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, 
położonej w mieście Nasielsku , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 681/2 
o powierzchni  330 m2, za cenę 22.700,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych 
dziesiątek złotych.  
Cena sprzedaży jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony VAT w wysokości 22%.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest  w Księdze Wieczystej KW Nr  21810.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana nieruchomość położona jest w mieście Nasielsku przy ul. Składowej 
na zapleczu ul. Kościuszki. Ulica Składowa jest wąską uliczką o nawierzchni asfalto-
wej. Sąsiedztwo : zaplecze zwartej zabudowy ulicy Kościuszki, stara zabudowa ulicy 
Składowej, budynek stacji trafo, nowa zabudowa działki sąsiedniej zlokalizowana przy 
granicy. Kształt działki niekorzystny: wielokąt z wąskim dostępem do ulicy.
 Uzbrojenie: ul. Składowa na odcinku przylegającym do działki jest wyposażona tylko 
w energie elektryczną. Najbliżej położone media znajdują  się w ulicy Kościuszki. Działka 
nie jest zagospodarowana ani ogrodzona.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk uchwalonego uchwałą Nr LXVI/442/06 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość 
znajduje się na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowo usługowej. uzupełnienia, 
modernizacja oraz przekształcanie.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeże-
li wpłacą wadium w wysokości  2.500,00  złotych na  konto Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku  
Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034  najpóźniej do dnia 4 lutego 2010 
roku do godz. 1400.

Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy 
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu 
z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem 
przetargu, warunkami   i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów 
stwierdzających tożsamość, a  w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają 
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do 
przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po 
okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały 
odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), warunkiem zawarcia umowy  
sprzedaży jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
jeżeli zgoda ta jest wymagana.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która 
wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania 
umowy notarialnej.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować 
się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku najpóźniej w przeddzień sporządzenia 
aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 
lub pod numerem telefonu 23  69 33 108 lub 23 69-33-115 oraz na stronie inter-
netowej www.umnasielsk.bip.org.pl.

                                                                                          B U R M I S T R Zmgr 
inż. Bernard Dariusz Mucha

                                                                                     Nasielsk, dnia 21.12.2009 rok
        BURMISTRZ  NASIELSKA
        GP.72241/7/09

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 
roku Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr  XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami)  

ogłaszam
że w dniu 9 marca 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, 
odbędzie się  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk, położonej 
we wsi Krzyczki-Pieniążki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha za cenę wywoławczą 
986.000,00 złotych.  
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywo-
ławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z 
dnia 05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest  w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki-Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytko-
wane rolniczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej, 
a bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb, nie wchodzącą 
w skład nieruchomości. Działka o dość dobrym. trapezowym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej teren jest 
równy, płaski. Część zabudowana nieruchomości jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej rozpiętej na słupkach stalowych 
wbetonowanych punktowo. Podjazd, chodnik przy budynku i część placu – utwardzone betonową kostką brukową. Na 
działce znajduje się drzewo, kasztanowiec o walorach dekoracyjnych i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena 
nadawcza internetu.
Działka jest zabudowana:
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest  to budynek murowany, wolnostojący, 
częściowo podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.
Dane powierzchniowe budynku :
- pow. zabudowy   -   476,54 m2

- pow. netto   -   596,77 m2

   w tym: komunikacyjna -     82,88 m2

- pow. użytkowa   -    489,40 m2

- kubatura    -   2589,00 m2

Budynek wyposażony jest w instalacje :
- wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa,
- kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym na działce,
- elektryczną 3 fazową,
- ciepła woda z własnej kotłowni,
- alarmowa antywłamaniowa,
- instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym. 
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2-zdewastowany, w złym stanie technicznym.

Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
 Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwa-
loną uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się  
w Strefie „C” tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, modernizacja oraz przekształcanie. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości  100.000,00 złotych na  konto 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 
0034  najpóźniej do dnia 4 marca 2010 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku 
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo 
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego 
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej 
na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda 
ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym 
osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyzna-
czonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 
3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub pod numerem telefonu 23  69 33 108 lub 23 69-33-115 oraz na stronie internetowej 
www.umnasielsk.bip.org.pl.

                                                                                       B U R M I S T R Z
                                                                             mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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W stulecie konsekracji nasielskiego kościoła – część IV

Obraz Matki Bożej Trockiej  
w Trokach i w Nasielsku
Troki (Trakai) to litewskie miasto, poło-
żone ok. 30 km od Wilna. Stanowiło 
ono centralny ośrodek kultu maryj-
nego w XVII i XVIII wieku  za czasów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzieje 
tego kultu mają swój początek w XV 
wieku. W roku 1409 za sprawą księcia 
Witolda w Trokach został wzniesiony 
murowany kościół p.w. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny.  W począt-
kach XVII wieku został on odrestau-
rowany  i rozbudowany. Wewnątrz 
świątyni znajdował się cudowny obraz 
Matki Bożej Pocieszenia. 

Cudowny wizerunek przedstawia 
Madonnę, która prawą ręką pod-
trzymuje siedzące na Jej kolanach 
Dzieciątko Jezus, a w lewej dłoni 
trzyma gałązkę z trzema kwiatami. 
Data powstania obrazu i jego autor 
pozostają nieznane. Badacze i hi-
storycy sztuki podają, iż mógł on 
zostać namalowany w 2 połowie 
XVI wieku, ale istnieją również hi-
potezy mówiące, że obraz mógł 
powstać w XIII, a nawet XII wieku. 
Pierwsza opinia jest jednak dla 
historyków sztuki bardziej wiary-
godna. Na rycinie wydanej  w 1718 
roku z okazji koronacji wizerunku 
znajduje się informacja o tym, iż 
obraz ten miał być podarunkiem 
cesarza bizantyjskiego Emanuela 
II dla księcia litewskiego Witolda, 
jednak posiada on cechy sztuki 
zachodniej, jak chociażby mo-
delunek twarzy, nie jest on zatem 
ikoną.

Wizerunek  ma wymiary 105 x 125 
cm. Nieznany autor namalował go 
na cyprysowej desce lub miedzianej 
blasze, którą otoczono dębową ramą. 
Prawdopodobnie obraz ten przedsta-
wiał Maryję w całej postaci,  ale około 
1600 roku odjęto dół obrazu. Cuda 
i łaski płynące z tego miejsca sprawiły, 
iż  stał się on słynny w  prawie całej Rze-
czypospolitej. Z tego powodu znacznie 
rozwinął się ruch pielgrzymkowy. Był 
on szczególnie intensywny w czasie 
zarazy, w 1604 roku w Wilnie. 

Wizerunek ten zasłynął cudami od 
1600 roku. Świadectwem tego są 
liczne wota składane w podzięce za 
uzdrowienie. W czasie potopu szwedz-
kiego obraz ten był przechowywany 
w Wilnie. Dla pokrzepienia wiernych 
organizowane były uroczyste procesje, 
w których go noszono. Dla Litwinów 
obraz Matki Bożej Pocieszenia z Trok 
stał się symbolem niepodległości i Bo-
żej Opatrzności nad ich krajem. Biskup 
Wileński Konstanty Kazimierz Brzo-
stowski wystąpił do papieża Klemensa 

XI z prośbą o koronację wizerunku 
i uzyskał zgodę.

Koronacja miała miejsce 4 września 
1718 roku  i była drugą po wizerunku 
Jasnogórskim (1717 rok) koronacją na 
terenie Rzeczypospolitej. W latach 90 
– tych XX wieku, po odzyskaniu nie-
podległości przez Litwę, odnowiono 
główny ołtarz, w którym znajduje się 
cudowny obraz. Troki są nadal miej-
scem licznych pielgrzymek również 
z Polski. 

Dość istotnym i ciekawym zarazem 

wydaje się być zagadnienie typu iko-
nograficznego samego wizerunku. 
Ponieważ w materiałach z zakresu 
ikonografii maryjnej wizerunek ten 
nie jest opisywany, podjęłam próbę 
ustalenia typu na podstawie porów-
nań i poszukiwania analogii z innymi, 
sklasyfikowanymi już wizerunkami 
Madonny z Dzieciątkiem. Obraz ten 
ma wiele cech charakterystycznych 
dla różnych typów wizerunków maryj-
nych jak centralna kompozycja obrazu, 
układ twarzy namalowanych postaci, 
czy atrybuty: kwiat trzymany w dłoni 
Maryi lub sposób podtrzymywania 
dzieciątka Jezus. 

Informacją, która rzuca pewne światło 
na tę kwestię, jest hipoteza, wysunię-
ta przez twórców przewodnika po 
sanktuariach maryjnych, która głosi, iż 
obraz z Trok przedstawiał wcześniej całą 
postać Maryi, jednak około roku 1600 
odjęto jego dolną część. Autorzy jed-
nak nie wspominają nic na temat tego 
najstarszego układu postaci. I tu pojawia 
się problem – czy postać Matki Bożej 

była ukazana w pozycji stojącej  czy sie-
dzącej. Jeżeli prawdziwą okazałaby się 
pierwsza wersja – obraz ten można by 
było zaklasyfikować jako typ Madon-
ny Apokaliptycznej, łączący w sobie 
przedstawienie Immaculaty – Nie-
pokalanie Poczętej i Assunty – Wnie-
bowziętej, utożsamianej z Niewiastą 
z czwartej części Apokalipsy  św. Jana.

Cechami charakterystycznymi dla tego 
typu było przedstawienie postaci Maryi 
jako stojącej na półksiężycu, smoku 
lub wężu, otoczonej przez świetlany 

nimb, aureolę z dwunastu gwiazd 
lub słońca. Kwiat lilii lub róży był 
symbolem czystości i dziewictwa. 
W przedstawieniu tym Madon-
na często występuje z Dzieciąt-
kiem Jezus na ręku. Analogicznym 
przedstawieniem mógłby być 
wówczas wizerunek Madonny 
Apokaliptycznej z Przydonicy (ok. 
1460). Podobnie jak na obrazie 
z Trok postać Maryi ukazana jest 
w centralnym układzie. W pra-
wej dłoni trzyma ona kwiat, a na 
lewym ramieniu trzyma małego 
Jezusa. Dzieciątko – podobnie jak 
na trockim wizerunku – trzyma 
prawą ręką księgę, a lewą wyciąga 
w kierunku dłoni Maryi. Również 
twarz Jezusa, ukazana  z półprofilu 
z lekkim przechyleniem głowy, 
jest cechą wspólną dla obu wize-
runków. Jednak nie można określić 
czy postać Matki Bożej Trockiej 
miała pod stopami księżyc czy 
inne charakterystyczne dla tego 

typu symbole ze względu na prawdo-
podobne skrócenie obrazu.    

Elementem, który podważa całość 
tego wariantu jest sposób podtrzy-
mywania Dzieciątka Jezus. Ułożenie 
dłoni Maryi, trzymającej Jezusa za bok, 
sugeruje przytrzymanie go na kolanach 
– czyli w pozycji siedzącej. Gest ten 
zatem wyklucza postawę stojącą po-
staci. Przemawia również za tym samo 
ułożenie ciała Dzieciątka, które swoje 
stopy trzyma wyciągnięte  na kolanach 
Matki Bożej. Widoczna jest tu niejedno-
rodność typologiczna tego wizerunku, 
należy zatem odwołać się również do 
innych rodzajów przedstawień.

Kolejną wskazówką może być sam ty-
tuł wizerunku z Trok, określanego jako 
obraz Matki Bożej Pocieszenia. Jednak 
przedstawienia Madonny w tym typie 
ikonograficznym nie pasują do oma-
wianego obrazu. Wiele cech wspólnych 
z litewskim wizerunkiem posiadają 
natomiast obrazy w typie Madonny 
Różańcowej. Przedstawienie to było 

Zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze Nasielskiego 
Towarzystwa Kultury
Dnia 05. 12. 2009 roku w Bibliotece Miejskiej 
odbyło się walne zebranie sprawozdawczo 
– wyborcze NTK. Okres sprawozdawczy 
z działalności Towarzystwa obejmował lata 
2005 – 2009. Sprawozdanie przedstawił 
prezes NTK – Krzysztof Macias. W wyżej 
wymienionym okresie NTK realizowało 
następujące zadania statutowe: organizo-
wało posiedzenia Zarządu oraz spotkania 
klubowe. 
Ze spotkań klubowych warto wymienić 
chociażby: 14. 10. 2006 roku z inicjaty-
wy Henryka Śliwińskiego na zaproszenie 
NTK do Nasielska przybyli przedstawiciele 
dwóch pułtuskich towarzystw: Pułtuskiego 
Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego 
i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej. 
Spotkanie połączone było ze zwiedzaniem 
pałacu  w Chrcynnie i dworu w Kosewie. 
Innym przykładem działalności klubowej było 
spotkanie, w dniu 5 marca 2007 roku z rad-
nymi Rady Miejskiej w Nasielsku. Tematem 
spotkania było: „Jakie problemy powinna 
rozwiązywać Rada Miejska w zakresie oświa-
ty i kultury w nowej kadencji”?
Z inicjatywy Janusza Konenbergera – właści-
ciela firmy JAN – POL w nasielskim kinie dnia 
28. 04. 2007 roku, miała miejsce impreza pt. 
„Spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego”. 
Wiersze księdza recytowali między innymi: 
Krystyna Czubówna, Anna Czachorowska 
i Krzysztof Kolberger.
NTK współpracowało z innymi Towarzystwami 
z regionu. Przede wszystkim z Pułtuskim 
Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym, 
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Pułtuskiej 
oraz z  Towarzystwem Miłośników 
Pomiechówka, którego przedstawiciele go-
ścili na naszym zebraniu sprawozdawczym 
w 2007 roku. Nawiązaliśmy także współpracę 
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Mławskiej. 
Na zaproszenie jego władz gościliśmy na uro-
czystości z okazji 50 – lecia tego Towarzystwa  
w dniu 06. 12. 2008 roku. 
Na zebraniu Zarządu NTK w dniu 07. 04. 
2008 roku zadecydowano  o przystąpieniu 
NTK do Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Należąc do  Ruchu 
Stowarzyszeń, jesteśmy na bieżąco informo-
wani o tym, co dzieje się na polu regiona-
lizmu, otrzymujemy literaturę poświęconą 
regionalizmowi, jak również zaproszenia 
na różne konferencje i spotkania.
Od kilku już lat w ramach Dni Nasielska, jakie 
mają miejsce w czerwcu każdego roku, NTK 
jest odpowiedzialne za przygotowanie mini 
– konkursu wiedzy o Nasielsku.      
W minionym okresie sprawozdawczym 
NTK organizowało następujące konkur-
sy: z okazji 200 – tnej rocznicy pobytu 
Napoleona Bonapartego w Nasielsku, 
wspólnie z Urzędem Miejskim zorganizo-
waliśmy konkurs: „Napoleon Bonaparte – 
wielki wódz i polityk. Europa i Polska w epoce 
napoleońskiej.” Do konkursu przystąpiło 7 
szkół. W finale ustnym, który odbył się 4 
grudnia 2006 roku wzięło udział 20 uczniów. 
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród 
miało miejsce 25 stycznia 2007 roku w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta. Nagrody 
laureatom konkursu wręczył burmistrz 
Nasielska. W czasie tej uroczystości NTK 
przekazało szkolnym bibliotekom książkę 

„Historia oczyma mieszkańców Nasielska”. 
Książkę tę przekazaliśmy także miejskiej 
bibliotece. 
W 2008 roku odbyła się z kolei III już edy-
cja konkursu wiedzy o Nasielsku: „Nasielsk 
wczoraj i dziś”. Organizujemy ją co trzy lata. 
W ostatniej edycji konkursu wzięły udział 4 
szkoły z terenu gminy. W finale konkursu 
znalazło się 22 uczniów. Nagrody laureatom 
tego konkursu wręczone zostały w czasie 
Dni Nasielska. 
W omawianym okresie kontynuowano 
wydawanie „Notatnika NTK”. W sumie od 
ostatniego zebrania ukazało się 31 numerów 
naszego pisma. W ostatnich jego numerach 
ukazywały się artykuły rocznicowe: z okazji 
90 – rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości oraz z okazji 100 – lecia konse-
kracji kościoła w Nasielsku.
Na łamach naszego pisma promowaliśmy 
wiele inicjatyw podejmowanych przez pla-
cówki oświatowe z terenu naszej gminy.  
W latach wcześniejszych była to akcja „Szkoła 
z klasą”. Ostatnio zaś promujemy akcję „Ślady 
przeszłości – uczniowie adoptują zabytki” 
realizowaną przez Szkołę Podstawową 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku. 
Uczniowie tej szkoły swoją opieką otoczyli 
zabytkowe groby na cmentarzu parafialnym 
w Nasielsku.
Nasielskie Towarzystwo Kultury wspólnie 
z Biblioteką Miejską planuje wydanie książ-
ki, w której znalazłby się biogramy ludzi 
zasłużonych dla miasta i gminy. Powołany 
został w tym celu zespół redakcyjny, który 
zajął się zebraniem i przygotowaniem do 
druku  książki: „Wpisani w dzieje miasta 
i regionu.”
W czasie dyskusji nad sprawozdaniem głos 
zabrał pan Marek Wroniewski – zastępca 
dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
oraz członek Zarządu Powiatu Pułtuskiego 
– który zaproponował, aby NTK starało się 
na potrzeby swojej działalności pozyskiwać 
fundusze unijne. 
Z kolei pan Janusz Konenberger wystąpił 
z inicjatywą zorganizowania wycieczki do 
Pomiechówka, w celu zwiedzenia byłego 
niemieckiego obozu karnego z czasów  
II wojny światowej. Więźniami tego obozu 
byli również mieszkańcy Nasielska.
W dyskusji nad sprawozdaniem zwróco-
no uwagę  na trudności, jakie napotyka 
Towarzystwo w swojej działalności. Związane 
są one z brakiem własnego lokalu, w  którym 
mogłyby się odbywać zebrania Zarządu oraz 
spotkania klubowe. Organizując zebrania 
NTK korzysta z gościnności władz biblio-
teki, i to w  niej organizowane są wszystkie 
spotkania. 
Na zebraniu dokonano wyboru nowego 
Zarządu NTK, który ukonstytuował się nastę-
pująco: prezes Krzysztof Macias, wiceprezes 
Olga Ickiewicz, skarbnik Elżbieta Olszewska, 
sekretarz Monika Pająk, członek zarządu 
Krzysztof Turek.
W najbliższej przyszłości NTK planuje zająć 
się wydaniem książki oraz zorganizowaniem 
w przyszłym roku szkolnym, czwartej edy-
cji konkursu wiedzy o Nasielsku: „Nasielsk 
wczoraj i dziś.”

Krzysztof Macias 

Rysunek Marty Sitek - uczennicy ZSZ w Nasielsku,  
praca konkursowa.
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Moje pasje pozazawodowe – wspomnienia V

Nasielskie tradycje kabaretowe
5. Dlaczego uczniowie dali się 
namówić na zabawę w ka-
baret? 
Zanim opiszę jak Miniscenka znalazła 
się na Ogólnopolskim Festiwalu Kul-
tury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 
w 1977 roku, chcę zacytować kolejny 
fragment kroniki tego zespołu, który 
był żmudnie opracowywany przez 
Małgosię Domańską. Te dwa duże 
albumy, liczące w sumie 80 stron, peł-
ne zdjęć i różnych innych materiałów 
dokumentalnych dotyczących Mini-
scenki nie były opracowywane przez 
autorką na bieżąco, jak pisałem w jed-
nym z poprzednich odcinków swoich 
wspomnień. To swoje, niezwykle ory-
ginalne pod względem plastycznym 
dzieło (każda strona albumu jest inna 
pod względem plastycznym), zaczę-
ła autorka tworzyć dopiero w klasie 
trzeciej liceum, a ukończyła już jako 
studentka pierwszego roku filologii 
słowiańskiej na Uniwersytecie War-
szawskim, gdzie przez trzy lata pozna-
wała dokładnie język bułgarski. Później 
zmieniła kierunek studiów i ostatecznie 
ukończyła pedagogikę.

W pierwszej części kroniki na stronicy 
8-ej znajdujemy taki zapis o pracy ze-
społu: „Mimo że próby były dosyć dłu-
gie i wyczerpujące, to jednak z chęcią 
na nie przychodziliśmy. Bardzo często 
zastanawiałam się, jaka jest tego przy-
czyna. Doszłam w końcu do wniosku, 
że jest nią panująca w naszym zespole 
atmosfera pracy, koleżeństwa, przyjaź-
ni i zgody. Jest to tak mało, a nikt by nie 
przypuszczał, ze to tak wiele znaczy. 
Kiedy wspominaliśmy ten pierwszy 
rok pracy, nazywaliśmy siebie rodzi-
ną”.Na inny aspekt tej sprawy zwrócił 
uwagę Krzysztof Kraszewski, który już 
jako absolwent Akademii Medycznej, 
popularny w Warszawie lekarz kardio-
log, w rozmowie ze mną uznał pracę 
w szkolnym kabarecie za „radosne 
chwile wytchnienia uczniów, którzy 
byli często przemęczeni i znudzeni 
na zajęciach lekcyjnych”. Okazało się, 
że jeszcze niezbyt świadomie wtedy, 
udało mi się realizować pedagogiczną 
teorię naukową opracowaną szczegó-
łowo przez prof. dr Marię Dudzikową 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, zasygnalizowaną po raz 
pierwszy w broszurze wydanej przez 
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 
(Maria Dudzikowa – „Osobliwości 
śmiechu uczniowskiego” Kraków 
1996 ) a rozwiniętą szczegółowo 
w innych opracowaniach. Wynika 
z niej, że obowiązkiem nauczyciela 
jest stworzenie takich sytuacji, aby 
jak najczęściej pobudzać uczniów 
w szkole do śmiechu. Zacytuję tutaj  
M. Bachtina, który w swojej książce 
„Twórczość Franciszka Rabelais’e-
go” pisze: „Śmiech otwiera świat na 
nowo...” Więc moim uczniom w ka-
barecie było tak dobrze, ponieważ 
śmieliśmy się na próbach i dawaliśmy 
swoim widzom okazję do wspólne-

go śmiechu na naszych występach. 
Krzysztof Karulak w artykule „Witaj 
w kabarecie”  opublikowanym w Gło-
sie Nauczycielskim pisze, że kabaret 
stał się moją metodą wychowawczą.  
Z tego wszystkiego zdałem sobie spra-
wę dopiero po wielu latach.

6. Wyboista droga 
 na festiwal kielecki
 Wracajmy jednak do roku szkolnego 
1974/75. Nastąpiły wtedy zmiany 
w składzie osobowym Miniscenki. 
Anka Piekarska pożegnała nasz  kabaret 
na zawsze, a Darek Zawadzki, mimo 
uzyskania matury, zobowiązał się do 
dalszej pracy w zespole i dzięki temu, 
że doskonale grał na gitarze awansował 
na kierownika muzycznego Mini-
scenki. Do zespołu weszły dwie nowe 
dziewczynki - Jola Czyżewska i Agata 
Zawadzka. Jola, jak pisze Małgosia, 
„dzielnie sobie radziła z grą na pianinie”; 
mieliśmy więc już w zespole dwie gi-
tary akompaniujace (Darek i Wiesiek) 
i teraz nawet instrument klawiszowy. 
Jak już wcześniej pisałem, kilkoro 
moich młodych artystów znakomicie 
wykonywało piosenki solowe. Wszy-
scy się też już wtedy swobodnie czuli 
na scenie. Zespół został przygotowany 
do realizacji nowych, jeszcze trudniej-
szych zadań. Teraz należało opracować 
dobry program kabaretowy i wystar-
tować z nim na eliminacjach zespołów 
artystycznych organizowanych wów-
czas co roku przez Związek Harcerstwa 
Polskiego.

Trzeba przyznać, że druhna Teresa 
Skrzynecka, która sprawnie kierowała 
wtedy Hufcem ZHP w Nasielsku; bar-
dzo zabiegała o to, aby jak najwięcej 
zespołów artystycznych z naszego 
miasta i gminy brało udział w tych 
eliminacjach. Systematycznie też 
organizowała przeglądy na swoim 
terenie i najlepsi awansowali na ele-
liminacje rejonowe i wojewódzkie.  
O udziale w ogólnopolskim festiwalu, 
który odbywał się zawsze w Kielcach, 
nikt jeszcze wtedy nie marzył. ZHP 
organizowało też środki transportu 
dla wszystkich zespołów oraz płaciło 
za wyżywienie i noclegi.

Miniscenka, jak wcześniej wspomina-
łem, miała na swoim koncie już wiele 
sukcesów na przeglądach harcerskich 
i innych konkursach. Pod koniec 
1975 roku zaczęliśmy pracować nad 
nowym programem kabaretowym. 
Jak zwykle najważniejsze pomysły 
rodziły się w mojej głowie, później 
konsultowałem je z całym zespołem. 
Tym razem również wszystkie pio-
senki, wiersze i skecze wybrałem sam, 
natomiast wspólnie decydowaliśmy 
o tym, kto miał je wykonywać. W ten 
sposób powstał scenariusz nowego 
programu zatytułowanego „Do ser-
ca przytul psa”. Posłużyliśmy się tutaj 
tytułem mało znanej jeszcze wtedy 
piosenki Jana Kaczmarka  z wrocław-
skiego kabaretu Elita.

Nie będę w tym odcinku 
wspomnień dokładniej 
opisywał tego programu. 
Modyfikowaliśmy go 
wielokrotnie zanim został 
zaprezentowany na kie-
leckim festiwalu. Zwięźle 
można określić jego ideę 
jako kabaretowy protest 
song w obronie dewa-
stowanej przez człowieka 
przyrody. Wiedziałem, 
że w Polsce Ludowej nie 
wolno było kabaretom 
krytycznie wypowia-
dać się na żadne tema-
ty polityczne (uważni 
czytelnicy pamiętają, że 
niekiedy udawało nam się ten zakaz 
złamać - później to wyjaśnię dlacze-
go). Przyroda na szczęście do nich nie 
należała. Ogólnikowe stwierdzenie, 
że ktoś tam niszczy nasze środowisko 
naturalne było wówczas tolerowane. 
Trochę gorzej wyglądała sprawa, kie-
dy poruszyło się konkretny problem 
najbliższego środowiska. Przekonali-
śmy się o tym wcześniej, gdy Darek 
Zawadzki i Krzysiek Kraszewski wystą-
pili kilkakrotnie w Nasielsku z naszym 
własnym skeczem „Nasiołka” (zdjęcie 
zostało zamieszczone w poprzednim 
odcinku moich wspomnień). Oto naj-
ważniejszy fragment ich dialogu z tego 
skeczu (cytuję z kroniki zespołu):

„A nad Nasiołką jakie jest powietrze?
Nad Nasiołką?! Tam w ogóle nie ma 
powietrza. Mleczarnia jest zamiast 
tego.” 

Starsi nasielszczanie pamiętają, ja-
kie zapachy wydzielała nasza mała 
rzeczka. Co prawda była to nie tylko 
wina miejscowej mleczarni. Również 
nie oczyszczone ścieki miejskie były 
wpuszczane wprost do Nasiołki i zatru-
wały powietrze. Ówczesny naczelnik 
miasta i gminy zwracał mi kilka razy 
uwagę, że uczniowie nie powinni kry-
tykować władzy. Muszę jednak przy-
znać, że większych nieprzyjemności 
z tego powodu nie miałem. Przed 
samym wyjazdem do Kielc ten skecz 
zastąpiliśmy innym, poruszającym 
aktualny wówczas problem polityczny  
i wtedy dopiero zadziałała prawdziwa 
cenzura. O tych sprawach będę jednak 
pisał dopiero w następnym odcinku  
wspomnień.    

Wracajmy jednak do Miniscenki i jej 
nowego programu „Do serca przytul 
psa”. Tak jak napisałem poprzednio 
ciągle go doskonaliliśmy i  mieliśmy 
wiele występów w Nasielsku (kilka 
razy przy różnych okazjach w naszym 
liceum, miejscowym kinie i zakładach 
pracy, pułtuskim domu kultury i Tech-
nikum Rolniczym w Golądkowie). 
Przy doskonaleniu ruchu scenicznego 
pomagał nam między innymi druh 
Sławomir Szerypo pracownik „Instalu", 
który w czasie studiów występował 
w studenckim kabarecie. 

Już na początku marca 1976 roku 
rozpoczęły się eliminacje ZHP na  
kolejny Festiwal Małych Form Ar-
tystycznych w Ciechanowie. Bez 
żadnych przeszkód przeszliśmy przez 
eliminacje miejsko-gminne i rejonowe 
i znaleźliśmy się w finale w ówczesnej 
stolicy naszego województwa. Cała 
impreza zaczęła się chyba dziewiąte-
go czerwca i  trwała dwa dni. Była ona 
swoistym festiwalem kultury szkół tego 
młodego województwa. Jury, w któ-
rym zasiadały na ogół kompetentne 
osoby (instruktorzy wojewódzkiego 
domu kultury, nauczyciele średnich 
szkół muzycznych, dziennikarze 
zaproszeni z Warszawy itp.), oceniło 
kilkanaście różnego rodzaju zespołów: 
teatralnych, tanecznych, wokalnych 
i solistów. W kategorii szkól średnich, 
w których działały tzw. drużyny HSPS, 
najlepiej wypadły: zespół teatralny 
z LO w Ciechanowie z jednoaktówką 
Sławomira Mrożka i kabaret Miniscen-
ka z LO  z Nasielska z programem „Do 
serca przytul psa”. Obydwa zespoły 
otrzymały dwa równorzędne pierw-
sze miejsca. My oprócz dyplomu 
otrzymaliśmy namiot, oni natomiast 
dyplom i wcześniej, jeszcze przed 
eliminacjami ustaloną nominację na 
festiwal ogólnopolski do Kielc. Nie 
załamaliśmy się jednak mimo że jak 
pisze Małgosia Górecka w kronice 
Miniscenki: „podobno to nasz zespół 

właśnie na wyjazd do Kielc sobie bar-
dziej zasłużył”. Odegrały w tej sprawie 
ważną rolę dwie kwestie. Po pierwsze 
– malutki Nasielsk to nie wojewódzki 
Ciechanówi i nasze liceum nie mogło 
się wtedy jeszcze równać z najwięk-
szym LO w województwie. Po drugie 
– i to było najważniejsze – nie wiedzie-
liśmy wtedy, że nominacje na Festiwal 
do Kielc odbywały się na innych za-
sadach, o których nas wcześniej nikt 
nie poinformował. Mieliśmy jednak 
dobrą rekompensatę za tę pomyłkę. 
Oto Komenda Chorągwi ZHP w Cie-
chanowie zaproponowała nam moż-
liwość organizacji obozu wędrownego 
nad morzem w dniach 25VII – 8VIII  
1977 rok. Oficjalnie organizowaliśmy 
wtedy Obóz Wędrowny Drużyny Ar-
tystycznej Szczepu HSP przy LO pod-
ległego Komendzie Hufca w Nasielsku. 
Wydatnej pomocy udzieliła jego ko-
mendantka druhna Teresa Skrzynecka. 
Ja zostałem komendatem obozu, a na 
mojego zastępcę mianowano druha 
Sławomira Szerypo, który jak wcze-
śniej wspominałem, współpracował 
z naszym kabaretem. Niestety, nad 
morzem był z nami tylko kilka dni. O 
przeżyciach obozowych i pobycie 
Miniscenki na Harcerskim Festiwalu 
Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach 
w 1977 roku napiszę w następnym 
odcinku swoich wspomnień.  

Henryk Śliwiński

próbą ilustracji do rozpowszechniające-
go się w Kościele nowego nabożeństwa 
różańcowego, nie było jednak zupełnie 
nowe. Wizerunki Matki Bożej Różań-
cowej opierały się na ukształtowanych 
wcześniej wzorcach – były niejako syn-
tezą Immaculaty, Assunty, Incoronaty, 
Matki Bożej w płaszczu opiekuńczym. 
Dotychczasowe symbole w typie ró-
żańcowym nabrały nowego znaczenia: 
księżyc pod stopami i nimb lub aureola 
słoneczna stały się symbolami dzie-
wictwa a trójdzielny kwiat w ręku stał 
się symbolem modlitwy różańcowej 
nazywanej na ziemiach polskich  „róża-
nym ogrodem”. Maryja była przedsta-
wiana z Dzieciątkiem na ręku, w pozycji 
stojącej jak i siedzącej. Na skroniach 
postaci pojawiają się korony – Maryja 
stała się Królową Różańca. 

Najbardziej zbliżonym typem ikono-
graficznym dla Matki Bożej Trockiej 
wydaje się być zatem Madonna Ró-

żańcowa w typie Madonny Apo-
kaliptycznej. Wiele cech wspólnych 
dla tego wizerunku można odnaleźć 
w postaci Maryi na rycinie znajdującej 
się w dziele Waleriana Andrzejowicza 
„Pius modus recitandi publice per cho-
rus S.S. Rosarium B.V. Mariae” z 1629 
roku. Przedstawia ona Madonnę w ca-
łej postaci, siedzącą na półksiężycu. 
W prawej ręce trzyma kwiat a lewą 
obejmuje błogosławiące Dzieciątko 
Jezus. Klęczące na obłokach anioły 
podtrzymują nad jej głową koronę. 
Brak jest charakterystycznej mandroli 
otaczającej obie postacie. Również 
sam czas kształtowania się typu Ma-
donny Różańcowej, określany na XV 
– XVI wiek, są zbieżne z datowaniem 
obrazu Trockiego, przyjmowanego 
przez historyków sztuki. Jest to kolejny 
argument przemawiający za praw-
dziwością postawionej ostatecznie 
hipotezy. 

Małgorzata Pakuła

Obraz Matki Bożej Trockiej  
w Trokach i w Nasielsku

Inscenizacja wiersza Jonasza Kofty „Niebo" (z programu „Do serca przytul psa"). Przy pianinie Jolanta 
Czyżewska. fot. Edward Błoński.
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Baran 21.03.– 19.04.
W najbliższym czasie będziesz bardzo zapracowany. To 
sprzyjający moment dla osób pracujących na własną rękę. Możesz 
zdobyć nowe rynki lub otrzymać korzystne propozycje. Swoim 
entuzjazmem i chęcią do pracy zarazisz współpracowników.

Byk 20.04.– 20.05.
 W Twoim życiu sprawy towarzyskie wezmą górę nad 
zawodowymi. Za bardzo się teraz nie napracujesz. Uważaj na 
wydatki. Samotne Byki wybiorą się na randkę i bardzo miło 
spędzą czas.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Staniesz przed koniecznością pełnej mobilizacji. Będzie sporo 
obowiązków, ale wyniki przyniosą Ci satysfakcję. Osoby 
o wolnych zawodach czekają same sukcesy. W życiu osobistym 
Twoje optymistyczne podejście do ludzi przyniesie także 
doskonałe efekty.

Rak 22.06.– 22.07.
Skup całą uwagę na obowiązkach, zadbaj o poprawne stosunki 
ze zwierzchnikami, by nie dopuścić do konfliktów, które 
wiszą w powietrzu. W życiu rodzinnym nie żałuj pieniędzy na 
drobne przyjemności dla siebie i najbliższych.

Lew 23.07.– 22.08.
Nadchodzi teraz najlepszy czas dla Ciebie w życiu zawodowym 
i prywatnym. Postaraj się maksymalnie go wykorzystać. Może 
powinieneś powrócić do spraw, które zarzuciłeś kilka miesięcy 
temu. Jest też szansa na podreperowanie rodzinnego budżetu.

Panna 23.08.– 22.09.
Będziesz mieć dar przekonywania, a dzięki swojemu słynnemu 
uporowi  załatwisz wszystko w urzędach. Postaraj się też nadrobić 
zaległości, niech papiery sprzed świąt nie piętrzą się na biurku.  
W życiu uczuciowym możesz liczyć na przychylność partnera.

Waga 23.09.– 22.10.
Teraz najważniejsze dla Ciebie powinny być sprawy związane 
z finansami. Jeżeli zachowasz dyscyplinę wszystko będzie 
w porządku. To będzie dobry czas na rozpoczęcie nowych 
przedsięwzięć i ważne rozmowy w sprawie pracy.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Twój urok sprawi, że wokół Ciebie zaroi się od przyjaznych ludzi. 
Nie zawsze Twoje wybory będą logiczne, jednak zawsze będą 
trafne i korzystne dla Ciebie zarówno w życiu zawodowym jak 
i prywatnym.

Strzelec 22.11.– 21.12.
W życiu zawodowym będziesz rzetelnie wykonywać obowiązki, 
a Twój humor poprawi relacje ze współpracownikami. Szef 
doceni Twoje starania i możesz liczyć na podwyżkę lub awans. 
Spędzisz wspaniałe chwile w gronie rodzinnym.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Nadchodzący czas będzie korzystny, ale przygotuj się na liczne 
zwroty w sprawach zawodowych. Wiele osób doceni Twoją 
sprawność intelektualną. Życie rodzinne będzie rozkwitać, 
a samotność z pewnością Ci nie grozi.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W najbliższym czasie wreszcie ujrzysz pierwsze zwiastuny 
poprawy w sprawach finansowych i zawodowych. Możesz 
więc odprężyć się i z większą ufnością spojrzeć w przyszłość. 
W życiu osobistym zbliżają się kłopoty i konieczna będzie 
szczera rozmowa z partnerem.

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy wszyscy będą mieli wobec Ciebie duże oczekiwania 
i wymagania. Możliwe są nawet konflikty. W życiu uczuciowym 
przeżyjesz wiele wspaniałych chwil. Samotne Ryby mogą liczyć 
na nadejście wielkiej miłości. 

Kino NIWA ZAPRASZA
15–17 stycznia godz. 17.00

Mikołajek
Le Petit Nicolas (Francja, 2009); Musical; czas 91 min.; Reżyseria:  Laurent Tirard; Scenariusz:  
Sempé, René Goscinny; Głos w wersji polskiej: Beniamin Lewandowski jako Mikołajek, 
Agata Kulesza jako mama Mikołajka, Tomasz Kot jako tata Mikołajka, Wit Apostolakis–
Gluziński jako Alcest, Iwo Fajlhauer jako Godfryd, Antoni Gudejko jako Kleofas, Jan 
Piotrowski jako Euzebiusz, Filip Dudycz jako Rufus i inni.

Miliony książek z serii o Mikołajku, tłumaczonych na różne języki, od ponad 
pół wieku cieszą się niesłabnącym uwielbieniem wśród czytelników na całym 
świecie. Przygody tego rozbrykanego chłopca, po raz pierwszy przeniesione 
na duży ekran, wciągną widzów w przezabawny wir całkiem nowych i zwario-
wanych historii. Świat widziany oczami naiwnego i rozbrajającego Mikołajka,  
to świat  pełen cudownego dystansu do świata dorosłych. Przypomnijmy 
sobie, jak cudownie jest być dzieckiem.

15–17 stycznia godz. 19.00

2012
(USA, 2009); Katastroficzny; Reżyseria:  Roland Emmerich; Scenariusz:  Roland Emmerich, 
Harald Kloser; Obsada: John Cusack – Jackson Curtis, Thandie Newton – Laura Wilson, 
Amanda Peet – Kate, Danny Glover – Prezydent Wilson, Woody Harrelson.

Przed wiekami Majowie pozostawili ludzkości kalendarz, który dokładnie wska-
zywał datę końca świata i mówił o zjawiskach, które miału mu towarzyszyć. Od 
tamtego czasu astrologowie odkryli starożytne teorie, numerolodzy wzory, 
które je potwierdzają, a geolodzy stwierdzili, że Ziemia od dawna jest skazana na 
taki scenariusz. Nawet rządowi naukowcy nie mogą zaprzeczyć faktom – w 2012 
roku Ziemię czekają kataklizmy o niebywałej skali. Przepowiednia, której początek 
dali Majowie, została dobrze udokumentowana, przedyskutowana, rozłożona na 
czynniki i sprawdzona. W 2012 roku nastąpią zjawiska, o których dobrze wiedzie-
liśmy – byliśmy przecież ostrzegani przed tysiącami lat.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Coś okropnego
Piotrek aż się wzdrygnął i powtórzył:
– Coś okropnego! 
– Co takiego? – spytałam, otulając się 
szalem, który dostałam na Gwiazdkę 
od synowej.
– To – zięć kiwnął głową w stronę 
okna, za którym padał śnieg. 
– Śnieg o tej porze roku to normalka – 
stwierdziła Zosia znad komputera. 
– Ale tyle?
Moja córka spojrzała za okno na 
zatopiony w bieli ogród i wzruszyła 
ramionami.
– Pamiętam, jak z dziadkiem wraca-
liśmy kiedyś z pasterki w taką pogodę 
– przypomniałam sobie. – Ledwo do-
szliśmy do domu. I też był taki mróz.
– Jaki? – chciała wiedzieć Kasia, która 
zamiast odrabiać lekcje, grała z bra-
tem w chińczyka. 
– Zimno ci, mamo? – zatroszczyła 
się Zosia, widząc, że znów mocniej 
okryłam się szalem, i wstała od kom-
putera. 
– Nie, po prostu chciałam lepiej 
poczuć ten szal, jest taki miły w do-
tyku…
– No widzisz! A mówiłaś, że jest za 
egzotyczny dla ciebie. 
– Bo jest. Ale jednocześnie przy-
jemny.
– To kaszmir! Ludwika starannie wy-
bierała prezenty w Ziemi Świętej. 
Moja synowa, zgodnie ze swoimi 
zwyczajami, dość niespodziewanie 
wybrała się tuż przed Bożym Naro-
dzeniem w podróż na Bliski Wschód, 
zabierając ze sobą siostrę. Wróciły 
wprost na Gwiazdkę, pełne wrażeń 
oraz z walizkami pełnymi prezentów. 
– Sądziłam, że kupiła go w Egipcie – 
zdziwiłam się.
– Ciocia mówiła, że w Kairze, mamo – 
potwierdziła Kasia. – Na tym słynnym 
bazarze koło meczetu. 

– Możliwe – zgodziła się chętnie 
Zosia, co było do niej niepodobne. 
– Ale miło byłoby sobie wyobrażać, 
że Ludwika kupiła szal od izraelskich 
kupców, którzy podróżując na wiel-
błądach, przemierzają ziemię judz-
ką… Jak Trzej Królowie.
– Chyba ci się wszystko pomiesza-
ło! – Piotrek popatrzył z niepokojem 
na żonę.
– To przez tę egipską kawę – zaśmiała 
się Zosia.
– Chałwę?? – zainteresował się Fra-
nek.
– A ja myślałem, że przez izraelskie 
wino. A, właśnie! Może się napijemy? 
– spytał Piotrek.
– Chętnie – odpowiedziałam. – Dla 
zdrowia…
– Albo dla uczczenia Trzech Króli 
– zaproponowała moja córka i po-
deszła do okna. – Faktycznie, to coś 
okropnego!
– Ale zawartość kieliszków jest całkiem 
przyjemna…
– Chyba rok temu tak nie padało?
– Nie pamiętam. W moim wieku 
skleroza to normalka – nie odmówi-
łam sobie.
– Zosiu, przynieś ciasto z kuchni.
– Rzeczywiście! Przecież nikt nie zna-
lazł jeszcze migdała.
– Mamo, a po co ten migdał? – spy-
tał Franek, biorąc po chwili kawałek 
tarty.
– To taka wróżba, kto go znajdzie, ten 
zostaje królem.
– Mam  go! – ucieszył się mój wnuczek 
i pokazał nam migdał wygrzebany 
z ciasta.
– Właśnie! Wróżba! – doznała sko-
jarzenia Kasia. – Czy ktoś śledził po-
godę, żeby wywróżyć, jaka będzie 
w nowym roku?

– To ty wierzysz we wróżby? – zdziwi-
łam się. – Coś okropnego! To po co 
cię kształcimy?
– Ależ mamo, przecież tak się przepo-
wiada pogodę! – powiedziała Zosia. 
– Każdy dzień od Gwiazdki do Trzech 
Króli oznacza kolejny miesiąc. 
– A pamiętasz, jak było ciepło w samo 
Boże Narodzenie? To była wróżba na 
styczeń, a jest zimno. 
– I choć Barbara była po wodzie, to 
Gwiazdka też – przypomniał sobie 
Piotrek.
– No cóż, gdy na świętego Prota jest 
pogoda albo słota, to na świętego 
Nikodema jest deszcz albo go nie 
ma – stwierdziłam i dolałam sobie 
wina. – Przynajmniej ta przepowiednia 
sprawdza się zawsze. 

Babcia Jadzia

Tarta Trzech Króli
po 100 g masła, mielonych migdałów 
i cukru pudru, 3 żółtka, 1 białko, 1 łyż-
ka mąki ziemniaczanej, szczypta soli,  
1 cały migdał, 1 łyżka wódki owocowej 
lub rumu (niekoniecznie), 1/2 kg ciasta 
francuskiego, masło do posmarowa-
nia formy
Masło stopić; migdały utrzeć w misce, 
dodając kolejno żółtka, masło, cukier 
i sól. Gdy masa stanie się jednolita 
i gładka, dodać mąkę ziemniaczaną 
i (ewentualnie) wódkę lub rum. Wy-
mieszać i wstawić do lodówki na pół 
godziny. 
Ciasto podzielić na dwie części i roz-
wałkować. Posmarowaną masłem 
okrągłą formę wyłożyć połową ciasta. 
Rozsmarować na nim masę migdało-
wą, w której należy ukryć cały migdał. 
Przykryć drugą połową ciasta i lekko 
zwilżając wodą, skleić brzegi. Odstawić 
na 20 minut, a następnie posmarować 
wierzch ciasta białkiem. Piec tartę przez 
40 minut w temperaturze 210 st. C. 
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DROBNE
Okazja – wyprzedaż kolekcji 
obrazów wybitnych polskich 
malarzy. Tel. 502 035 852.

Wilno, Lwów i inne – sprzedam 
akwarele przedstawiające 
perły architektury kresowej.  
Tel. 502 035 852.

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

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

Certyfikaty energetyczne 
budynków. Tel. 695 735 
797

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

Sprzedam 1,78 lasu sosno-
wego 50 letniego, 55 km od 
Warszawy w miejscowości 
Górki Duże. Cena 65 tys. 
do negocjacji. Tel. 500 236 
194

Poszukuję do wynajęcia 
2-pokojowego mieszkania 
w Nasielsku. Pilne. Tel. 506 
506 898

Sprzedam dom w Nasielsku-
stan surowy zamknięty 220 
tys. tel. 509 666 720

W y n a j m ę  m i e s z k a n i e 
Nasielsk. Tel. 693 356 867

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

Kupię ziemię rolną. Tel. 668 
474 491

PRZYGARNIJ 
ZWIERZAKA

W SCHRONISKU  
W CHRCYNNIE  RÓŻNEJ 
WIELKOŚCI I BARWY PSY  
TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,  

DOBRYM DOMEM!!! 
Serwus - to młodziutki, za-
ledwie roczny,  psiak o ładnej 
sylwetce i mądrym spojrze-
niu. Jest  zdyscyplinowany 
i czujny. Będzie doskonałym, 
oddanym stróżem dobytku 
swego pana. Przyjedźcie po 
niego do schroniska, czeka 
i tęskni za wolnością i przy-
jaznym domem.

Tel.    517 666 692

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 A

R E K L A M A

WYRAZY GŁĘBOKIEGO WSPÓŁCZUCIA  
Z POWODU ŚMIERCI

TATY
PAWŁOWI WIĘCKIEWICZOWI 

ORAZ JEGO MAMIE EWIE

SKŁADAJĄ 
Przyjaciele i Znajomi

Składamy serdeczne podziękowanie  
wszystkim, którzy uczestniczyli  

w ostatniej drodze 

Ś.P. Waldemara Więckiewicza
Żona i Syn
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DROBNE
Sprzedam siano w kostkach, 

pogodne, ze stodoły. Tel. 886 

139 528

Sprzedam sofę + 2 fotele 

z pojemnikiem na pościel, 

używana 1 rok. Tanio. Tel. 602 

377 030

Sprzedam teren budowlany 

5700 m2 w Nasielsku. Woda 

i prąd na działce. Tel. 605 

827 917

Sprzedam działkę budow-

laną 1000 m2 lub większą 

w Nasielsku. Woda i prąd na 

działce. Tel. 605 827 917

Zakład garmażeryjny za-

trudni magazyniera. Praca 

w trybie nocnym. Miejsce 

pracy Siennica k/Nasielska. 

Tel. 601 278 766

Zespół muzyczny. Tel. 602 

630 680

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

S p r z e d a m  d z i a ł k ę 

w Szczypiornie o powierzch-

ni 2801 m2. tel. 500 255 

370

Sprzedam działkę 2000 

m2 z domem w Starych 

Pieścirogach, z dostępem do 

mediów. Tel. 696 990 459

W okolicach 
Nasielska  

znaleziono psa 
mieszańca,  
podobnego  

do owczarka. 
Kontakt:  

601 349 556.
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KLUB POWER 2005 W MINIONYM ROKU

Oby takich lat było więcej
Brązowy medalista Mistrzostw Świata 
2009 w wyciskaniu sztangi leżąc, 
Dariusz Wdowiński, ocenia osiągnię-
cia swoje i klubu Power 2005

Lata ciężkiej pracy, nawet tej rozu-
mianej dosłownie, zaczynają przy-
nosić wymierne owoce. Ileż bowiem 
ton trzeba było podnieść prawie co-
dziennie do góry, aby wreszcie wyjść 
poza opłotki Nasielska i liczyć się 
wśród siłaczy najpierw w wojewódz-
twie, następnie w Polsce, a ostatnio 
i w świecie… I to nie tylko w kategorii 
weteranów, bo swój najcenniejszy 
medal – brązowy medal mistrzostw 

świata w wyciskaniu sztangi leżąc, 
sympatyczny siłacz z Leśnej zdobył 
w tym roku w Luksemburgu w kate-
gorii seniorów. 

Wynik 300 kg, jaki na tych mi-
strzostwach uzyskał, dał mu jedno-
cześnie miano rekordzisty Europy 
w kategorii weteranów. Jest pierw-
szym w historii zawodnikiem, który 
w wieku powyżej 40 lat wycisnął 
w oficjalnych zawodach 300 kg.  
A jego możliwości są dużo większe. 
Na treningach uzyskuje już wyniki 
w granicach rekordu świata.

Pan Darek żartuje (a może wcale 
nie żartuje), że sport ma zapisany 
w genach. Sport uprawiała jego 
mama, Elżbieta Wdowińska. Z po-
wodzeniem występowała w dobrej 
drużynie siatkówki. Nasielszczanie, 
a zwłaszcza nasielszczanki pamię-
tają, że przez wiele lat w nasielskiej 
dwójce prowadziła z nimi lekcje 
WF-u i jeździła z nimi po całej Pol-
sce na zawody. Ojciec Piotr pró-
bował swych sił w kolarstwie, a brat 
Krzysztof to również „wyciskacz”. 
Jego wyniki są na tyle dobre, że na-
leży do ścisłej czołówki wyciskaczy 
w swojej kategorii wagowej w kraju. 
Sportowcem był również szwagier 
naszego mistrza, Jacek Umiński. Grał 
w nasielskich drużynach w piłkę noż-
ną. I trzeba powiedzieć, że w historii 
tej dyscypliny sportu w Nasielsku 
zaliczany jest do najlepszych.

Tytułów mistrzowskich ma pan Da-
riusz w swojej kolekcji kilka. I wcale 
się nimi za bardzo nie chwali. Więcej 
mówi o swoim klubie i swojej druży-
nie. To także jego sukces, bo on ten 
klub i tę drużynę założył. 

W wyciskaniu sztangi leżąc liczy 
się zarówno wynik indywidualny 
poszczególnych zawodników, jak 

i wynik drużyny, na który ich indy-
widualne wyniki się składają. Wynik 
drużyny świadczy zaś o tym, że klub 
ma nie tylko jednego wybitnego 
zawodnika, ale całą ich grupę. Po-
wer 2005 ma już na swym koncie 
zdobycie Pucharu Polski. W mistrzo-
stwach Polski zespół zdobył brązowy 
medal. Klubów, w których uprawia 
się wyciskanie sztangi leżąc, z mie-
siąca na miesiąc jest coraz więcej. 
Dzisiaj są ich już setki, a Polska staje 
się krajem liczącym w tej dyscyplinie 
sportu. Świadczy o tym także brązo-
wy medal zdobyty w mistrzostwach 
świata przez naszego zawodnika.

Klub skupia dużą gru-
pę młodzieży i osób 
w sile wieku liczących 
się w rywalizacji kra-
jowej. Na razie nie 
reprezentowali jesz-
cze, tak jak ich kole-
ga, przyjaciel i trener, 
Polski na arenie mię-
dzynarodowej. Prezes 
Wdowiński uważa, że 
jest to tylko kwestia 
czasu, jako że talentu 
i zapału do pracy im 
nie brakuje. Startują 
na szczeblu ogólno-
polskim w różnych 
kategoriach wago-
wych i wiekowych.  

W minionym roku zawodnicy klubu 
Power 2005 zdobyli aż 10 medali 
mistrzostw Polski. Były to trzy me-
dale złote, sześć srebrnych i jeden 
brązowy. Jest też spora grupa za-
wodników plasujących się tuż poza 
podium. Miejsca w pierwszej sió-
demce mistrzostw Polski to duże 
osiągnięcie.

O sukcesie klubu stanowią nie tylko 
wyniki sportowe. Liczą się także 
wyniki organizacyjne. Klub był orga-
nizatorem kilku poważnych imprez 
o charakterze ogólnopolskim. Wy-
wiązywał się z tego bardzo dobrze. 
Dzięki tym zawodom Nasielsk staje 
się znany w całej Polsce. Widać to 

po tablicach rejestracyjnych samo-
chodów, którymi przyjeżdżają za-
wodnicy, sędziowie i działacze. I co 
najważniejsze, w Nasielsku czują się 
bardzo dobrze i chcą ponownie tu 
przyjeżdżać. Zawody te to wspaniała 
promocja naszego miasta. Rozumie-
ją to nasze władze samorządowe 
i starają się wspierać naszą drużynę 
i klub – organizatora zawodów. Także 
nasielscy przedsiębiorcy coraz bar-
dziej dostrzegają korzyści płynące 
z organizacji w Nasielsku poważnych 
zawodów.

Nasielską drużyną i klubem interesują 
się biznesmeni z innych miast. Wspie-
ra ją na przykład znana i uznana firma 
CAME PL – ta sama, która sponso-
ruje Mariusza Pudzianowskiego. W 
styczniu dzięki jej wsparciu 18 osób 
weźmie udział w przedsezonowym 
dziesięciodniowym zgrupowaniu 
w Ustrzykach Dolnych. Transport 
zapewnił Urząd Miejski w Nasielsku. 

Zawodnicy i działacze cieszą się 
z dotychczasowych sukcesów, ale 
nie chcą na nich poprzestać. Liczą na 
kolejne, tym bardziej że rok 2010 to 
rok małego jubileuszu – pięciolecia 
klubu. I może zabrzmi to jak zwia-
stun pewnego obniżenia lotów, ale 
w roku tym najważniejszą imprezą 
dla naszych reprezentantów będzie 
rozgrywany po raz piąty Puchar Ma-
zowsza. Zapowiadany jest przyjazd 
na te zawody nie tylko najlepszych 
zawodników polskich, ale i europej-
skich. A o Puchar Mazowsza siłacze 
będą walczyć w Nasielsku. Realne są 
również marzenia całego zespołu 
klubu Power 2005 o kolejnym zwy-
cięstwie w Pucharze Polski. Prezes 
Wdowiński liczy też, że jeden lub 
dwóch nasielskich juniorów będzie 
reprezentować Polskę w mistrzo-
stwach świata juniorów. Odbędą się 
one w Pradze. Realne też wydaje się 
marzenie, że nie zabraknie nasielsz-
czanina w mistrzostwach świata se-
niorów, które odbędą się w tym roku 
w Stanach Zjednoczonych.

xyz 

HALOWA PIŁKA NOŻNA 

Herkules zwyciężył w turnieju
W niedzielę, 20 grudnia 2009 r. w nasielskiej hali sportowej odbył się 
Turniej Świąteczny w halowej piłce nożnej „5”. Wzięło w nim udział  
14 drużyn, w tym 6 drużyn spoza gminy Nasielsk. W wyniku losowania 
zespoły zostały przydzielone do czterech grup:
I Grupa: FC Korzenie, Goliat II Leoncin, Gim Team, Paulinowo.
II Grupa: Corynstians Rynek, Goliat I Leoncin, Sami Swoi, Sto Twarzy 
Grzybiarzy.
III Grupa: Kazik i Przyjaciele, Herkules W-wa, Johny Walker.
IV Grupa: Południe Czosnów, Młode Wilki, Lentmanen

W fazie półfinałowej spotkały się zespoły
1.Goliat II Leoncin – Herkules 1 : 4 

2. Sami Swoi – Lentmanen 2 : 2 karne (2:3)

W meczu o III miejsce zespół Sami Swoi zwyciężył z Goliatem II Leoncin 5 
do 0, zaś w spotkaniu finałowym Herkules wygrał 2 do 0 z Lentmanen.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Karol Rutkowski z drużyny 
Sami Swoi.

MCH

O G Ł O S Z E N I E

Siatkówka w Nasielsku
Już po raz kolejny hala sportowa w Nasielsku była organizatorem turnieju 
w piłce siatkowej mężczyzn. Liczba zespołów, które wyraziły chęć uczest-
niczenia w tych zawodach, zaskoczyła chyba największych pesymistów 
tej dyscypliny. Udział aż dziewięciu drużyn był naprawdę dużym powo-
dem do zadowolenia dla organizatorów oraz licznie zgromadzonych 
kibiców. Jak widać z poziomem umiejętności siatkarskich w naszej gminie 
jeszcze nie jest najgorzej. Wszystkie drużyny w drodze losowania zostały 
podzielone na dwie grupy, z których do fazy półfinałowej wychodziły 
po dwa najlepsze zespoły. Grupa A: Belfer (zespół stanowili nauczyciele 
wychowania fizycznego z nasielskich szkół), Nowe Miasto, Słoneczna 
Palestyna (Warszawa), Ogórki Zdzisława (młodzież z Nasielskiego Gimna-
zjum nr 1), Philipiak squaw. Grupa B: Sparta Nasielsk, Drużyna A (Pieścirogi), 
Kipro, Paulinowo. Po długich i emocjonujących rozgrywkach grupowych 
awans do półfinału uzyskały zespoły Sparty Nasielsk, Nowego Miasta, 
Belfer Team oraz Drużyna A. 

Pojedynki półfinałowe były tylko początkiem emocji, jakie pojawiły się 
podczas spotkania o pierwsze miejsce. W pierwszym półfinale drużyna 
Sparty Nasielsk w dwóch setach pokonała drużynę z Nowego Miasta  
(25:11 -25:17), natomiast w drugim pojedynku zawodnicy zespołu Belfer 
Team w pokonali i to dosyć gładko Drużynę A również w dwóch setach 
(25:13 – 25:21). Wszyscy Ci, którzy ostrzyli sobie zęby na pojedynek 
finałowy pomiędzy Spartą Nasielsk a drużyną „nauczycieli” ,mogli po-
czuć niedosyt. Sam finał od początku do końca przebiegał pod dyktan-
do zawodników Sparty, którzy dysponowali w tym spotkaniu większą 
siłą ataku oraz grą blokiem, co przełożyło się na ich końcowy sukces. 
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Sparty Nasielsk 2:0 w setach  
(25:17 i 25:17). W meczu o trzecie miejsce zespół z Nowego Miasta pokonał 
w dwóch setach Drużynę A (25:18 i 26:24). 

Końcowa klasyfikacja turnieju: 1. Sparta Nasielsk, 2. Belfer Team, 3. Nowe 
Miasto, 4. Drużyna A. Dalsze miejsca zajęły zespoły: Słoneczna Palesty-
na, Kipro, Paulinowo, Ogórki Zdzisława, Philipiak Squad. Dla zdobywców 
czterech pierwszych miejsc ufundowane zostały puchary oraz pamiątkowe 
dyplomy. Zapraszamy do udziału w kolejnym turnieju.

MYCHY


