
Mamy bardzo mokry rok, a trwające od daw-
na opady deszczu, czasami bardzo intensywne, 
spowodowały wiele podtopień gospodarstw do-
mowych i dróg w naszej gminie. Pola uprawne 
i najniżej położone tereny stoją pod wodą. W ka-
tastrofalnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy ulic Pił-
sudskiego i Ogrodowej w Siennicy, gdzie woda po 
prostu płynęła środkiem drogi, zalewając podwór-
ka okolicznych domostw. W wyjątkowo trudnej sy-
tuacji są też brodzący w wodzie i błocie mieszkań-
cy Malczyna. 
Na ul. Piłsudskiego we wtorek, 23 listopada br., woda przelewała się przez drogę 
na posesje, a rów melioracyjny nie był w stanie odprowadzić takiej ilości wody. 
Zarwał się też mostek i została po nim tylko wielka wyrwa, do której spływała 
woda. Sytuacja jest już niebezpieczna, zrozumiałe więc, że mieszkańcy boją 
się dalszych opadów, które mogą spowodować podtopienia ich domów. Do 
niektórych domostw trudno dojechać.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Straż Miejska,  
ul.Kościuszki 29 
tel.: 23 691 22 11 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Z UM

Spotkanie w sprawie solarów
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
informuje, że w poniedziałek, 29 listopada br., o godzinie 17.00 odbędzie 
się spotkanie z przedstawicielem firmy Hetman-CB Sp. z o.o, koordynującej 
Zintegrowany Program Dotacji do 70% na Zakup Zestawów Solarnych. 
Zainteresowanych tym tematem mieszkańców Gminy zapraszamy do sali 
nr 112 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

V kadencja Samorządu Miejskiego przeszła do 
historii

Pożegnalna sesja 
Rady Miejskiej
53. sesja Rady Miejskiej za-
kończyła V kadencję Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Miała 
ona charakter roboczo-
świąteczny. Jej uroczysty 
charakter wynikał z dwóch 
powodów: była ostatnią 
sesją kadencji, a jej termin 
przypadł w przeddzień 
Święta Niepodległości. 
W posiedzeniu oprócz radnych i burmistrza uczestniczyli również: radna 
sejmiku mazowieckiego Maria Kowalska, wicestarosta Anna Kaczmarek, 
proboszcz parafii św. Wojciecha ks. kan. Tadeusz Pepłoński, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych gminy Nasielsk, kierownicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego, sołtysi i mieszkańcy. 
W części roboczej Rada wysłuchała sprawozdania z działalności burmistrza 
między sesjami i podjęła kilka ważnych uchwał. Tym razem żaden z rad-
nych nie wniósł interpelacji ani nie zgłosił wniosków. Wynikało to prawdo-
podobnie z pożegnalnego charakteru sesji.
Zgodnie z tradycją główną uchwałą sesji było przyjęcie zmian w uchwale 
budżetowej. Zrobiono to po raz 53. (w ciągu 48 miesięcy kadencji Rady). 
Ostatecznie budżet po stronie dochodów wynosi obecnie 63 310 386 zł, 
a po stronie wydatków 69 785 224 zł. Na zrealizowanie wydatków zabrak-
nie więc 6 474 838 zł (tegoroczny deficyt). Ponieważ budżety obowiązują 
w roku kalendarzowym, istnieje jeszcze możliwość zmian w obecnym 
budżecie. Problemy finansowe będzie już jednak rozwiązywać nowa 
Rada. Proponowane zmiany w budżecie nie spotkały się z akceptacją 
całej Rady: 9 radnych opowiedziało się za zmianami, 6 osób oddało tzw. 
głos wstrzymujący.
Ustępująca Rada przyjęła jednogłośnie ważną uchwałę, niosącą za sobą 
wieloletnie skutki. Będzie ona stanowiła podstawę dla dalszego rozwoju 
gminy. Uchwalono mianowicie Studium Uwarunkowań i Kierunków Za-
gospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk.
Rada dwunastoma głosami za, przy jednym głosie przeciw i dwóch głosach 
wstrzymujących się, podjęła uchwałę, wyrażając w ten sposób zgodę na 
nabycie prawa własności od pana Janusza Konerbergera lokalu użytkowe-
go o powierzchni 108,4 m2 w budynku przy ul. Sikorskiego 5. (Mieści się 
tam przychodnia zdrowia). 
Po zakończeniu części roboczej nastąpiły podziękowania. Przewodniczący 
Rady Dariusz Leszczyński i burmistrz wręczyli radnym i paniom: wicesta-
roście, sekretarz i skarbnik pamiątkowe książki pt. Polska Samorządowa. 
Albumy Polska otrzymali proboszczowie parafii funkcjonujących na tere-
nie nasielskiej gminy. W dalszej części wręczono nagrody uzyskane przez 
uczniów w konkursach: recytatorskim, plastycznym i multimedialnym. Były 
one związane z 92. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na 
koniec uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza zaprezentowali wiązankę pieśni związanych z obchodzoną rocznicą, 
a laureaci konkursu recytatorskiego zaprezentowali nagrodzone utwory.

az 

UROCZYSTOŚCI

Święto Niepodległości
W czwartek, 11 listopa-
da br.  obchodzi l i śmy 
Święto Niepodległości 
i Rocznicę Nadania Praw 
Miejskich dla Nasielska.
Punktualnie o godzi-
nie 10.00 na nasielskim 
cmentarzu parafialnym 
mieszkańcy naszej gmi-
ny zgromadzili się przed 
symboliczną mogiłą upa-
miętniającą żołnierzy 
polskich, którzy polegli 
w roku 1920 z ręki bol-
szewickich najeźdźców. 
Wśród uczestników uro-
czystości na cmentarzu 
znaleźli się m.in.: Ber-
nard Dar iusz  Mucha, 
burmistrz Nasielska, Maria Kowalska, sekretarz Nasielska i radna sej-
miku Województwa Mazowieckiego, Anna Kaczmarek, wicestarosta 
nowodworski, radni Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Nie zabrakło też nasielskich kombatantów, przedstawicieli służb mun-
durowych, delegacji szkół, jednostek organizacyjnych gminy Nasielsk, 
strażaków ochotniczej straży pożarnej, przedstawicieli instytucji życia 
publicznego, firm i stowarzyszeń z terenu naszej gminy. Jak zawsze 
licznie stawiły się poczty sztandarowe. Dużą grupę stanowiły również 
dzieci i młodzież szkolna. Wartę honorową przed grobem zaciągnęli 
nasielscy harcerze. Po przemówieniu burmistrza ks. Tadeusz Jabłoń-
ski modlił się w intencji poległych za Ojczyznę oraz tych wszystkich, 
których wysiłki pozwoliły wskrzesić Polskę. Po modlitwie na symbo-
licznym grobie zostały złożone wiązanki kwiatów.
Następnie pochód uczestników uroczystości prowadzony przez 
poczty sztandarowe przeszedł do kościoła św. Wojciecha w Nasielsku, 
gdzie o godz. 10.30 odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny 
oraz gminy Nasielsk. Celebrował ją i kazanie wygłosił ks. Jabłoński, zaś 
oprawę muzyczną mszy św. zapewnił Chór Parafialny „Lira”.

(red.)

Z GMINY

Znak trafił do rowu
Kierowcy jadący z Paulino-
wa w stronę centrum miasta 
ul. Piłsudskiego mogą mieć 
problem ze zlokalizowaniem 
znaku drogowego informu-
jącego o terenie zabudowa-
nym. Prawdopodobnie został 
on uszkodzony i obecnie leży 
w gęsto porośniętym rowie, 
gdzie naprawdę trudno go 
zauważyć. Może warto dla 
dobra zarówno kierowców, 
jak i pieszych postawić go do 
pionu?

(r.)

Z UM

Sesja inauguracyjna
We wtorek, 30 listopada br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej urzędu 
miejskiego odbędzie się Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Podczas tego posiedzenia odbędzie się ślubowanie radnych oraz wybór 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

(u.)
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Jest, a jakby go nie było
W Słustowie, miejscowości położonej w gminie Nasielsk przy drodze 
wojewódzkiej nr 632 w kierunku Płońska, jest przystanek autobusowy. 
Bardzo dobrze się stało, że pojawił się on prawie 10 lat temu dzięki sta-
raniom mieszkańców, którzy mieli do niego po prostu bliżej. A osób ko-
rzystających z komunikacji publicznej w Słustowie jest wiele. Dojeżdżają 
do szkoły, do lekarza czy też na zakupy, najczęściej do Nowego Miasta, 
Płońska, Nasielska, Ciechanowa lub Warszawy. Jednak niespodziewanie 
autobusy przestały się tu zatrzymywać i mieszkańcy Słustowa muszą 
dochodzić do przystanków w Świerkowie lub Mazewie. Dlaczego? 
– Wcześniej tu nie było przystanku. Ja i moja żona jesteśmy inwalidami 
pierwszej grupy, musimy sobie jakoś radzić, żeby dojechać czy to do 
Płońska, czy do Nasielsk. Byłem nawet w Warszawie w Urzędzie Mar-
szałkowskim i od 2001 r., kiedy to najpierw opracowano projekt organi-
zacji ruchu, a potem ustawiono odpowiednie oznakowanie, przystanek 
jest i był dotąd honorowany przez PKS – mówi Henryk Dzierzęcki ze 
Słustowa. – Od dwóch miesięcy nie dość, że kierowcy autobusów nie 
chcą się tu zatrzymywać, to jeszcze sprzedają nam bilety do innych 
miejscowości, więc nie dość, że płacimy drożej, to jeszcze musimy iść 
kawał drogi pieszo do domu – dodaje zdenerwowany.
Przewoźnikiem, który zapewnia mieszkańcom tej okolicy dowóz, jest 
od wielu lat Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciecha-
nowie S.A. Obsługą komunikacyjną obejmuje 25 gmin, w tym również 
gminę Nasielsk. Zapytaliśmy przewoźnika, jak wygląda sprawa z tym 
przystankiem.

– Rzeczywiście jest problem – przyznaje Janusz Chojnacki z PKS Cie-
chanów. – Kiedyś zarządca tej drogi wydał zgodę na przystanek, usta-
wiono znaki, ale później na drodze namalowano pasy i tam jest teraz 
zakaz zatrzymywania się. Ten przystanek jest też usytuowany pomiędzy 
dwoma zakrętami a skrzyżowaniem. W tej chwili autobus nie ma moż-
liwości zatrzymywania się przy drodze wojewódzkiej, bo ograniczając 
widoczność, stwarza zagrożenie zarówno dla pasażerów, jak i kierow-
ców innych aut – wylicza. – Rozumiem mieszkańców, że chcieliby mieć 
blisko do przystanku. Ale musi tak być, dopóki nie będzie odpowiednio 
oznakowanego miejsca, w którym może stanąć autobus, a najlepiej, 
żeby tam wykonano zatokę. Jednak to już nie zależy od nas – dodaje.
Przystanek w Słustowie oficjalnie jest. Ale autobusy będą zatrzymywać 
się gdzie indziej, dopóki Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie 
dostosuje do niego oznakowania na drodze. Niestety, nie poznaliśmy 
opinii MZDW w Warszawie na ten temat. Kiedy tylko otrzymamy te in-
formacje, przekażemy je naszym Czytelnikom. 

(r.)

WYBORY SAMORZĄDOWE

Druga tura przed nami 
W mijającym roku żyjemy wybo-
rami. Po nieoczekiwanych wybo-
rach prezydenckich przyszły, jak 
najbardziej oczekiwane, wybory 
samorządowe. 
Dla przeciętnego obywatela są one 
najważniejsze. To w samorządach 
lokalnych decyduje się bowiem 
o sprawach dotyczących naszego 
bytu: od infrastruktury, przez opie-
kę zdrowotną po oświatę. Dlatego 
osoby, na które oddajemy swój głos 
obdarzamy zaufaniem, one mają 
działać dla nas, a nie przeciwko nam 
i co ważne, powinniśmy je znać. 
Dotyczy to zwłaszcza wyborów 
do samorządu gminnego. Dobrze 
jest też wiedzieć kogo widzimy jako 
naszego przedstawiciela w Radzie 
Powiatu a nawet w Sejmiku Woje-
wódzkim. Temu służy czas kampanii 
wyborczej, kiedy to wszyscy kan-
dydaci mogą zaprezentować siebie 
i swój program wyborczy. 
Z jaką kampanią wyborczą mieliśmy 
do czynienia tym razem? Tą oficjal-
ną było widać i słychać, niektórzy 
kandydaci postawili na reklamę 
i zaangażowali w nią poważne środ-
ki. Ile, trudno dzisiaj powiedzieć. 
To będzie przedmiotem rozliczeń 
Państwowej Komisji Wyborczej. 
Mieliśmy więc np. systematyczną 
reklamę przedwyborczą w gaze-
tach lokalnych, tablicę świetlną, ol-
brzymie kolorowe plakaty, ulotki, 
kalendarzyki, długopisy, a nawet 
plakaty na autobusach dowożących 
dzieci do szkół. Ale nie wszystkich 
kandydatów było na to stać, więc 
znacząca większość kandydatów 

na radnych reklamowała się bardzo 
skromnie używając domowych 
komputerów, skanerów i drukarek. 
Dużą rolę odgrywała także tzw. 
kampania szeptana.
Działania kandydatów na radnych 
miejskich, powiatowych, do sej-
miku i ich sztabów miały spokojny 
przebieg. Agitowano raczej za kimś 
niż przeciwko komuś. Zdarzało się 
wprawdzie zrywanie, czy zakleja-
nie plakatów i ulotek przeciwników, 
ale nie było to nagminne zjawisko. 
Zdecydowanie bardziej emocjo-
nująca była kampania burmistrzow-
ska. W niej znaczącym spotkaniem 
była debata zorganizowana przez 
Elżbietę Wróblewską w imieniu 
Stowarzyszenia „Europa i My”. Tu 
jednak wielu mieszkańców zmyliła 
sama forma zaproszenia, które su-
gerowało raczej, że będzie to spo-
tkanie z kandydatami na radnych 
a ostatecznie okazało się, że była to 
debata kandydatów na burmistrza. 
Szkoda, że nie było to wiadome 
od początku, być może w takiej 
debacie uczestniczyliby wszyscy 
kandydaci na to stanowisko. 
Duże emocje w rozgrywce między 
kandydatami na burmistrzów spra-
wiły, że nie zabrakło też protestów, 
oświadczeń i sprostowań w prasie 
lokalnej. W trybie wyborczym od-
była się też rozprawa w Sądzie Okrę-
gowym w Ostrołęce, a później w 
Sądzie Apelacyjnym w Białymsto-
ku. Sąd przyznał rację Grzegorzowi 
Arciszewskiemu.
Znamy już wyniki naszych wybo-
rów do Rady Miasta. Najlepsze, 

biorąc pod uwagę procent waż-
nych głosów w swoich okręgach 
wyborczych, osiągnęli: Krzysztof 
Fronczak 64,55% (326 głosów), 
Jerzy Lubieniecki 59,44% (359 
głosów) i Antoni Kalinowski 50, 
68% (224 g łosów).  Natomiast 
jeśli chodzi o liczbę oddanych 
głosów najwięcej ich otrzymali: 
Grzegorz Duchnowski 388 gło-
sów (34,12%), Maciej Aleksander 
Suwiński 386 głosów (33,45%) 
i Katarzyna Jolanta Świderska 371 
głosów (32,15%).
Natomiast do Rady Powiatu naj-
więcej głosów zdobyli: Grzegorz 
Paczewski (829) i Bogdan Rusz-
kowski (586). 
Spośród naszych kandydatów 
startujących do Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, radną 
została ponownie Maria Kowal-
ska.
Jednak kampania wyborcza w na-
szej gminie jeszcze nie skończo-
na. Już 5 grudnia br. rozstrzygnie-
my, kto przez najbliższe cztery 
lata będzie burmistrzem. 
Kiedy już ostatecznie ukształtuje 
się nasz nasielski samorząd, warto 
się mu dokładniej przyjrzeć. Bo 
do władz samorządowych i tych 
uchwałodawczych, i tych wyko-
nawczych należy gospodarowa-
nie naszym gminnym majątkiem, 
i pieniędzmi z podatków. 

(ai).
Wyniki wyborów 

publikujemy  
na stronach  10 i 11.

Z GMINY

Woda płynie środkiem
– W pomieszczeniu gospodarczym 
stoi woda, piwnica również jest za-
lana, nie wiem, co może się stać 
dalej – żali się jedna z mieszkanek 
ul. Piłsudskiego w Siennicy. 
Nie ma rowów melioracyjnych ani 
studzienek, które odprowadzałyby 
nadmiar wody. Nie ma też drenażu 
terenu.
– Podatki, które płacimy, w tym 
także na spółkę wodną, powinny 
być tak zagospodarowanie, by nie 
było takich problemów. Inną spra-
wą są poprzerywane drenaże, któ-
re odprowadzały wodę z pól do 
przydrożnych rowów i zbiorników 
melioracyjnych. W czasie budowy 
wodociągów drenaże zostały po-
przerywane i od tamtego czasu to 
nie zostało naprawione. Od Pauli-
nowa i od Nasielska woda spływa 

tutaj, na nasz teren – twierdzi je-
den z mieszkańców. – Prowadzimy 
rozmowy z burmistrzem. W tym 
miejscu ma powstać nowy mostek 
o większej przepustowości i tak zo-
stanie przystosowany rów melio-
racyjny, aby z wodą nie było pro-

blemów. Prace mają rozpocząć się 
wiosną. Już w ubiegłym roku gmina 
przekazała środki finansowe, dzięki 
którym udało nam się zrobić drogę 
dojazdową, znacząco ją podnosząc, 
gdyby to nie zostało zrobione, dziś 
ta woda, stałaby nawet w naszych 
domach – dodaje. 
Na ul. Ogrodowej (Siennica) panuje 
podobna sytuacja, woda przelewa 
się przez drogę i nie znajdując ujścia, 
stoi na działkach, przy okazji niszcząc 
asfalt. A wszystko to dlatego, że bu-
dując drogę, zapomniano o rowach 
melioracyjnych.
Trasa od Ruszkowa do Malczyna jest 
w zarządzie powiatu i w niczym nie 
przypomina drogi. Jej nawierzchnia 
to wystające kamienie, doły pełne 
wody, miejscami kałuże przesłania-
ją krawędzie jezdni. Nie ma rowów, 

więc woda nie ma dokąd spłynąć. 
Jazda samochodem to prawdziwa 
męczarnia, a przecież korzystają 
z niej też rowerzyści i piesi.
Podobna sytuacja panuje na szla-
ku od Malczyna przez Wiktorowo 
do Cieksyna. Tym razem jest to już 
droga gminna, ale przez gminę za-
pomniana zupełnie. 
– Nie oczekuję tu od razu asfal-
tu, chciałbym tylko, by co jakiś 
czas przejechała tędy równiarka. 
Powinna też być nawieziona war-
stwa ziemi, by przykryć powstałe 
doły i wystające kamienie. Pod-
czas rozszerzania drogi zostały 
zasypane bądź spłycone rowy 
przydrożne, nie ma odpływów 
wody deszczowej. Dlatego cią-
gle naprawiam zawieszenie sa-
mochodu, uszkodzone jazdą po 
dołach – irytuje się mieszkaniec 
Malczyna.

Każdego dnia tą drogą jeździ au-
tobus szkolny dowożący dzieci do 
Cieksyna. Trudno mówić o komfor-
cie jazdy, a poza tym dzieci, wracają 
tą drogą do domu mokre. 
– Podatki muszę płacić, w tym rolny, 
a przez stojącą wodę na mojej zie-
mi nie jestem w stanie uprawić dość 
dużego kawałka pola. Już teraz nie 
mogę tam wjechać żadnym sprzę-
tem, a co będzie wiosną? – pyta jeden 
z rolników. 
Mieszkańcy Malczyna sami nie pora-
dzą sobie z tymi problemami, są bez-
silni i liczą na szybką interwencję. 
Jeśl i zgodnie z zapowiedziami 
synoptyków w niedługim czasie 
zawita do nas zima, przyjdą opady 
śniegu i mróz, woda zamarznie, 
a „jeziora działkowe” zamienią się 
w lodowiska, wiosną zaś problem 
powróci ze zdwojoną siłą. 

(ik)
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POLICYJNA

Kronika straży pożarnej
W listopadzie strażacy z Nasielska inter-
weniowali 13 razy. Najczęściej  wyjeżdżali 
do podtopionych posesji.
9.11. w Pieścirogach 1 zastęp wypom-
powywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
10.11. w Paulinowie 1 zastęp wypom-
powywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
11.11. na ulicy Wąskiej 1 zastęp gasił palący 
się kontener ze śmieciami.
13.11. w Pieścirogach 1 zastęp wypom-
powywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
13.11. na ulicy Ogrodowej 1 zastęp wy-
pompowywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
15.11. w Pieścirogach 1 zastęp wypom-
powywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
17.11. w Morgach 1 zastęp wypompowy-
wał wodę z budynku gospodarczego.
18.11. w Pieścirogach 1 zastęp wypom-
powywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
21.11. w Pieścirogach 1 zastęp wypom-
powywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
23.11. w Pieścirogach 1 zastęp wypom-
powywał wodę z piwnicy budynku 
mieszkalnego.
25.11. w Chechnówce 1 zastęp uprzątał 
pozostałości po wypadku drogowym 
z drogi nr 632.

Z POLICJI

Jedno piwo…
12 listopada Policjanci z komisariatu w Nasielsku zatrzymali do kontroli dro-
gowej kierowcę opla omegi. Jak się okazało, 34-letni Wojciech G. nie miał 
prawa jazdy i był pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 
u niego 1,8 promila alkoholu w organizmie.
Mundurowi patrolowali teren gminy Nasielsk, gdy w Andzinie zauważyli 
kierowcę opla omegi. Zatrzymali go do kontroli drogowej. Jak się okazało, 
Wojciech G. nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Zatrzymany do 
kontroli odpowiedziałby za wykroczenie, ale mundurowi wyczuli od 34-latka 
silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,8 promila alko-
holu w organizmie. W rozmowie z policjantami przyznał, że wcześniej wypił 
piwo. Niestety, nawet taka dawka napoju alkoholowego może spowodować 
problemy z prawem. Wojciech G. zostanie w najbliższym czasie przesłuchany 
i odpowie za kierowanie pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości.

www.kppnowydwor.policja.waw.pl

R E K L A M A

Poznaj swojego dzielnicowego
Przypominamy o trwającym do końca grudnia br. głosowaniu na naszego ulubionego 
dzielnicowego w konkursie „Mój dzielnicowy”. Głosować możemy na stronie interne-
towej Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Wybory mają na 
celu ocenę pracy i relacji między mieszkańcami a dzielnicowymi oraz pokazanie osób, 
które poświęcają bardzo wiele dla naszego codziennego bezpieczeństwa. W kolejnych 
numerach ŻN przedstawiamy Czytelnikom naszych dzielnicowych pracujących na terenie 
gminy Nasielsk.
Mł. asp. Jarosław Michalski, tel. 600-997-261 
Ma 27 lat i pochodzi z Nasielska. Jednak od trzeciego roku 
życia mieszka w okolicach Makowa Mazowieckiego. – 
Mam wspaniałą 3-letnią córeczkę Olę. A poza pracą, w 
wolnym czasie zajmuje się swoją małą hodowlą owczar-
ków niemieckich. Moją pasją są także motocykle. W 
wolnych chwilach, gdy sprzyja pogoda, oddaję się w pełni 
temu hobby. Ponadto jak każdy mężczyzna interesuję się 
motoryzacją – zdradza pan Jarosław.
W policji pracuje ponad 6 lat, zaś komisariacie w Nasielsku 
od 3 lat, od ponad 2 jako dzielnicowy. Wśród obowiązków 
dzielnicowego wymienia: prowadzenie rozpoznania 
terenowego i osobowego; prowadzenie działań prewencyjnych, mających na celu za-
pobieganiu przestępczości; uczestnictwo w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w celach 
edukacyjnych; informowanie społeczeństwa o zagrożeniach i sposobie zachowywania 
się w krytycznych momentach oraz walkę z różnymi patologiami. 
W swoim rejonie spotyka się najczęściej z problemami rodzinnymi różnego rodzaju, 
interwencjami związanymi z osobami nieletnimi, zdarzają się także pobicia i kradzieże. 
– Staram się wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Do każdego problemu podchodzę w 
sposób odpowiedzialny i kompetentny, starając się odpowiednio rozwiązać zaistniałą 
sytuację – mówi o swojej pracy dzielnicowego.
Pan Jarosław Michalski odbywa służbę w rejonie nr 4 – dzielnicę stanowi obszar 
administracyjny południowo-wschodniej i północnej części gminy Nasielsk, na terenie 
którego znajdują się miejscowości (siedziby sołectw): Aleksandrowo, Budy Siennickie, 
Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chrcynno, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo, Jackowo Dworskie, 
Jackowo Włościańskie, Jaskółkowo, Kątne, Kędzierzawice, Konary, Kosewo, Krogule, 
Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Lubominek, 
Mazewo Dworskie, Mazewo Włościańskie, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Pianowo, 
Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Popowo Południe, Psucin, Słustowo, Studzianki, 
Wągrodno, Winniki, Żabiczyn.
Więcej na temat konkursu na stronie www.kppnowydwor.policja.waw.pl.

(k)
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8–9.11. na ul. Warszawskiej nieznany 
sprawca skradł z parkingu osiedlowego 
samochód.
10.11. w Nowych Pieścirogach Wiesław 
K. skradł rower. Straty wynoszą 400 zł 
na szkodę Wandy G.
12.11. na ul. Kościuszki w NOK nieznany 
sprawca skradł Konradowi N. telefon 
komórkowy i pieniądze. Straty wy-
noszą 700 zł.
W okresie między 1 a 14 listopada 
w Cieksynie nieznani sprawcy włamali 
się do domku letniskowego Krzysztofa 
P. i skradli mienie o wartości 300 zł.
18.11. w Konarach Jarosław L. ukrywał 
osobę poszukiwaną do odbycia kary 
pozbawienia wolności.

Pijani na drodze
7.11. w Andzinie Włodzimierz S., miesz-
kaniec Gawłowa, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,55 mg/l).
7.11. na ulicy POW Wiesław K., miesz-
kaniec Pianowa, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,74 mg/l).
14.11. w Cieksynie Adam B., miesz-
kaniec Chmielewa, kierował samo-
chodem po spożyciu alkoholu (0,79 
mg/l).
17.11. w Budach Siennickich Mariusz 
Ł., mieszkaniec Gąsocina, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(1,51 mg/l).
20.11. w Cieksynie Dariusz W., miesz-
kaniec Wiktorowa, kierował moto-
rowerem po spożyciu alkoholu (1,47 
mg/l).
21.11. na ulicy Kolejowej Daniel G., 
mieszkaniec Pieścirogów, kierował 
samochodem po spożyciu alkoholu 
(0,40 mg/l).

Z GMINY

Trasy ekstremalne
– Pisaliście o śmieciach przy ulicy 
Wiejskiej, które zresztą nadal tam 
leżą, ale dlaczego nikt nie zwrócił 
uwagi na to, jak wygląda ta polna, 
pełna kolein i dziur droga? Nawet 
jak się nią jedzie bardzo wolno, to 
i tak można uszkodzić auto. Jeśli jej 
dewastacja będzie postępować w 
takim tempie i nikt z tym nic nie zrobi, 
to gmina powinna spodziewać się 
pozwów o odszkodowania. Takie drogi dojazdowe do miejscowości, w których 
mieszkają setki osób, to skandal – mówi zdenerwowany pan Andrzej ze Starych 
Pieścirogów. – I co z tego, że mamy piękny ośrodek zdrowia w Pieścirogach, 
kiedy nie można do niego dojechać – dodaje.
Mieszkańcy Starych Pieścirogów, Siennicy i Mogowa zostali niemal odcięci od 
świata, a wszystko to za sprawą zdewastowanych dróg dojazdowych do tych 
miejscowości. Ulica Sikorskiego na kilkuset metrach nadal, mimo wielu obietnic, 
nie nadaje się do użytku i najlepiej poruszać się po niej samochodem terenowym. 
Podobnie jest z ulicą Wiejską, a szczególnie jej ostatnim, niespełna kilometrowym 
odcinkiem, który nie doczekał się asfaltu i wygląda obecnie jak ekstremalny tor 
przeszkód. Można jeszcze próbować, nadkładając drogi, jechać ulicami odcho-
dzącymi od ulicy Sikorskiego, czyli ulicami Marszałka J. Piłsudskiego i Ogrodową 
– ale tam dla odmiany po ostatnich deszczach na drodze stoi woda, a gdzienie-
gdzie pojawiły się również okazałe wyrwy w nawierzchni ulic. 
Większy ruch samochodów z pewnością sprawi, że już niedługo i tędy nie będzie 
można przejechać. Optymiści pocieszają się, że została jeszcze, jako tako wyglą-
dająca, droga przez Budy Siennickie, ale czy to nie jest już aby przesada?

(p.)
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M A T E R I A Ł  W Y B O R C Z Y  K W W  C E N T R U M  S A M O R Z Ą D O W E

Szanowni Państwo!
Wspólnie osiągnęliśmy wiele sukcesów w zakre-
sie rozbudowy infrastruktury gminy, poprawy 
bezpieczeństwa, rozwoju: oświaty, służby zdro-
wia, kultury i sportu, podnoszenia standardu ży-
cia i wdrażania programów unijnych.
Nie prowadzę negatywnej kampanii i nie atakuję 
swojego kontrkandydata, ponieważ uważam, że 
już sam sposób prowadzenia kampanii wybor-
czej świadczy o tym, kto w jaki sposób zamierza 
zarządzać samorządem gminnym. Pragnę jedy-
nie Państwu przypomnieć, że pan Grzegorz Arci-
szewski był już radnym w kadencji 1998 – 2002 
i wtedy dał się poznać jako osoba niekompetent-
na i wyjątkowo kłótliwa.
W tej kampanii nie powinno więc nikogo dziwić, 
że zamiast merytorycznej dyskusji i programu 
wyborczego są tylko bezpodstawne oskarże-
nia. 
Apeluję więc o rozwagę przy podejmowaniu tak 
ważnej decyzji, jak wybór burmistrza.
Dla mnie ważna jest nasza wspólna przyszłość 
dlatego skupiam się na tym, czego dokonaliśmy 
i co chciałbym zrobić w przyszłości. Wiedza i wie-
loletnie doświadczenie są niezbędne do pełnienia 
funkcji burmistrza.
Nie zawiodę Waszego zaufania. 
   Z poważaniem
   Burmistrz Nasielska
   Bernard Dariusz Mucha

Nasze wspólne osiągnięcia:
Stabilna służba zdrowia, remonty ośrodków zdrowia,
Gminne Ratownictwo Medyczne,
Restrukturyzacja sieci szkół oraz remonty obiektów oświatowych,
Zwodociągowanie gminy,
Wybudowane wysypisko i oczyszczalnia ścieków,
Rozwiązanie problemu gospodarki komunalnej,
Wybudowanie 13,05km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,
Przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Nasielska, Pieścirogów 
oraz innych miejscowości,
Przygotowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Nasielsk,
Działania proekologiczne (usuwanie azbestu),
Nowa siedziba Urzędu Miejskiego,
Inwestycja w człowieka - realizacja projektów unijnych,
Poprawa bezpieczeństwa – utworzenie Straży Miejskiej,
Zakup samochodów strażackich,
Remont remiz strażackich,
Życie Nasielska,
Internetowe Radio Nasielsk,
Nowe osiedle „Płońska”,
Skuteczne pozyskiwanie środków unijnych.

Nasze wspólne plany:
Nowe stanowiska pracy (nawiązanie współpracy z inwestorami, projekty unijne),
Poprawa estetyki miasta i gminy Nasielsk,
Budowa nowych przedszkoli
Monitoring miejski,
Budowa nowych chodników, ulic i dróg,
Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury,
Nowe obiekty sportowe: pływalnia przy SP Nasielsk, boiska, sale gimnastyczne (Stare 
Pieścirogi, Budy Siennickie i Popowo Borowe),
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych,
Oświetlenie osiedli domków jednorodzinnych,
Obiekty rekreacyjne.

ZE SZKÓŁ

Śladami Fryderyka
Rok 2010 został ogłoszony Rokiem 
Chopinowskim. Trwają oficjalne ob-
chody dwusetnej rocznicy narodzin 
największego polskiego kompozyto-
ra Fryderyka Franciszka Chopina. Jego 
wkład w rozwój światowej muzyki ro-
mantyzmu jest nieoceniony, stanowi 
natchnienie dla rzeszy polskich muzy-
ków. Jego dzieła są ponadczasowe. 
Taka rocznica jest ogromną szansą na 
promocję polskiej kultury i sztuki oraz 
okazją do propagowania naszego dzie-
dzictwa narodowego.
We wtorek, 26 października br. ucznio-
wie klas I Technikum i Liceum z Ze-
społu Szkół Zawodowych w Nasielsku 
wraz z opiekunami: Anną Łączyńską, 
Ireną Skowronek i Wiolettą Skurczyń-
ską, wyruszyli na wycieczkę do Żela-
zowej Woli, czyli do domu urodzenia 
Fryderyka Chopina. Obecnie miejsce, 

gdzie urodził się i mieszkał nasz wielki 
kompozytor, nazywamy dworkiem, 
niegdyś była to jedna z dworskich ofi-
cyn hrabiego Fryderyka Skarbka. Osta-
tecznym właścicielem dworku i parku 
w Żelazowej Woli został Narodowy 
Instytut Fryderyka Chopina. 
Ostatnio przeprowadzono niezbęd-
ne zmiany w aranżacji dworku, który 
wcześniej wyglądał na niezwykle bo-
gaty, przyozdobiony pięknymi zasło-
nami i stylowymi meblami. Po reno-
wacji wystrój pomieszczeń, zgodnie 
z zamierzeniami, jest skromny i przy-
pomina raczej wiejską chatę. Zmiany 
były konieczne, ponieważ w takich 
właśnie warunkach, raczej ubogich 
i skromnych, mieszkali rodzice Cho-
pina w Żelazowej Woli. Fryderyk Cho-
pin mieszkał w tam zaledwie rok, gdyż 
jego rodzina przeprowadziła się do 
Warszawy, jednakże chętnie spędzał 

później w Żelazowej Woli wakacje, 
a Fryderyk Skarbek wydał pierwsze 
polonezy młodego Chopina. 
W dawnym domu Chopinów zoba-
czyć można stary fortepian, na którym 
grał Fryderyk Chopin, oraz salę, gdzie 
odbywają się koncerty chopinowskie 
w każdą niedzielę od maja do września. 
Występują tu wybitni polscy i zagra-
niczni pianiści, przede wszystkim lau-
reaci Międzynarodowych Konkursów 
Pianistycznych. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć wiele interesujących rycin 
przedstawiających Fryderyka Chopi-
na i jego rodzinę oraz obrazy i zapisy 
utworów muzycznych. 
Przewodnik przekazał nam wiele cen-
nych informacji na temat życia i twór-
czości „poety fortepianu”. Opowiedział 
o miłościach Fryderyka Chopina do 
śpiewaczki Konstancji Gładkowskiej 

oraz do pisarki francuskiej George 
Sand. Dowiedzieliśmy się także wielu 
ciekawostek na temat pobytu Fryde-
ryka Chopina we Francji, gdzie odno-
sił fenomenalne sukcesy. Publiczność 
zachwycała się jego utworami, wśród 
których były takie formy muzyczne, 
jak rondo, wariacje, sonata, koncert, 
trio, polonez i mazurek. 
Fryderyk Chopin zmarł 17 października 
1849 r. Jego ciało pochowane jest na 
Cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu, 
a serce, które spoczywa w Bazyli-
ce Świętego Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie, przywiozła 
do kraju jego siostra Ludwika. 
Podczas wycieczki uczniowie mieli 
okazję obejrzeć dwudziestominuto-
wy film o życiu Fryderyka Chopina 
w małym kinie, które znajduje się tuż 
obok dworku. 

Pogoda nam dopisywała, dlatego też 
wybraliśmy się na spacer po pięknym 
parku, którego renowację również 
ostatnio przeprowadzono.
Głównym zamysłem projektowym 
przy aranżacji parku było stworzenie 
zacisznego zakątka, miejsca sprzyja-
jącego spacerom i odpoczynkowi na 
łonie natury. W słoneczne przedpołu-
dnie młodzież, spacerując w klimacie 
dworskim i wiejskim, wsłuchiwała się 
w dźwięki powstałe pod wpływem 
polskiej muzyki ludowej oraz europej-
skiego stylu brillant wczesnych roman-
tyków. Wycieczkę możemy uznać za 
niezwykle udaną, jako że młodzież 
dowiedziała się wiele na temat nasze-
go artysty światowej sławy (wyjątko-
wo cenionego przez Japończyków) 
oraz miała okazję zrelaksować się na 
łonie natury.

Anna Łączyńska

z a p r o s z e n i e
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O witaj, wspaniały świecie!
Przysadzisty szary budynek o zaledwie trzydziestu czterech piętrach. 
Nad głównym wejściem napis: „Ośrodek Rozrodu i Warunkowania 
w Londynie Centralnym”, zaś na tablicy wyryte hasło Republiki Świata: 
„Wspólność, Identyczność, Stabilność” – takimi słowami zaczyna się 
najsławniejsza powieść Aldousa Huxleya Nowy Wspaniały Świat. Jest 
to antyutopia, przedstawiająca świat, w którym rodzinę zastąpił aparat 
państwowy, w którym we wspomnianych Ośrodkach tworzy nowych 
obywateli od urodzenia przydzielonych do odpowiedniej klasy spo-
łecznej, od „pół-kretynów Epsilonów” do najwyżej usytuowanych Alfa 
plus. Każda z grup od najmłodszych lat jest indoktrynowana różnymi 
metodami, w tym przez hipnopedię. W jej trakcie, gdy dzieci śpią, przez 
całą noc, kilka tysięcy razy powtarza się im wierszowane, infantylne 
hasełka, np. „Lepszy nowy wzór niż łatanie dziur” (każące zastosować 
się do konsumpcyjnego stylu życia) albo „Ten, kto bakterie tępić chce, 
czystą ma wannę i WC” (nakaz dbania o higienę). Te truizmy wypo-
wiadane przez dorosłe już osoby, w dodatku brane przez nie jako ich 
własne myśli, dają do myślenia, czy i gdzieś w zakamarkach umysłów 
niektórych z nas nie kryją się takie „nasze” złotych myśli…
To nie wszystko, co system przygotowuje dla obywateli. Zgodnie z za-
sadą „wspólności” każdy należy do każdego. Dlatego nikt tu nie łączy 
się na stałe, przygodny seks jest nie tyle akceptowany, co wręcz nie-
odzowny u każdego „porządnego” obywatela (wiadomo, wstrzemięźli-
wość doprowadza do namiętności, a to może wyzwolić niepożądane dla 
społeczeństwa negatywne emocje), a osoby ceniące sobie prywatność 
i samotność traktowane są niemal jak odszczepieńcy. 
W tym świecie przychodzi żyć niejakiemu Bernardowi Marksowi, Al-
fie, którego od innych współbratymców różni to, że jest jak na swoją 
kastę niższy od innych osobników (usterka w procesie jego „produk-
cji”), a przez to pełen kompleksów i bardzo nieśmiały. Ogromnie po-
doba mu się Lenina Crowne, lokalna piękność ściśle przywiązana do 
systemowych norm. Zaprasza ją do rezerwatu, w którym mieszczą się 
ostatni „dzicy ludzie”, niekorzystający z dóbr cywilizacji, rodzą dzieci 
w naturalny sposób i się starzeją. Pobyt tam na zawsze zmieni wiele 
spraw w ich życiu…
To, co może fascynować w wizji Huxleya, to znaczna aktualność treści, 
mimo sporej liczby lat, jakie dzielą nas od wydania Nowego wspania-
łego świata. Pierwsza wersja powieści ukazała się w 1932 r., czyli przed 
wieloma wydarzeniami, które mocno wpłynęły na kształt myślenia 
współczesnych ludzi (II wojna światowa, rozprzestrzenienie się komu-
nizmu na wiele nowych krajów, rewolucja seksualna). A mimo to tyle 
idei z książki wydaje się nam bliskich. Czy czeka nas „nowy wspaniały 
świat” ze społeczeństwem powtarzającym naiwne hasełka, bezmyślnie 
konsumpcyjnym? A może już można dostrzec jego początki?

Paweł Kozłowski

KULTURALNIE

Biblioteka poleca

KINO NIWA ZAPRASZA

Soboty  
z klasyką 

Kino Niwa zaprasza na wieczory 
z klasyką filmową. W każdą trze-
cią sobotę miesiąca będzie moż-
na obejrzeć najwybitniejsze dzieła 
światowego kina. Większość z nich 
jest dostępna na DVD, ale kto nie 
widział ich na dużym ekranie, nie 
wie, co traci! 
Program Sobotnich Wieczorów 
z Klasyką:

18 grudnia 2010 r., godz. 19.00

DYKTATOR 
Pełna paradoksów i niezwykle 
odważna komedia, w której Char-
lie Chaplin postanowił zabawić się 
swoim scenicznym wizerunkiem, 
by przestrzec świat przed skutkami 
totalitaryzmu. Chaplin wciela się 
w dwie role: bełkotliwego, groźne-
go, groteskowego bufona i satrapę 
Adenoida Hynkela oraz poczci-
wego żydowskiego fryzjera, któ-
rego z dyktatorem Tomanii łączy 
łudzące fizyczne podobieństwo. 
Nie trudno zgadnąć, że szybko 
dojdzie do zamiany ról.

15 stycznia 2011 r., godz.19.00

PÓŁ ŻARTEM,  
PÓŁ SERIO

Jedna z najwybitniejszych komedii 
w historii kina, która ukazuje Stany 
Zjednoczone, 1929 rok i barwne 
czasy prohibicji. Niezapomniana 
rola Marylin Monroe.

19 lutego 2011 r., godz. 19.00

CASABLANCA
Romans wszech czasów, film le-
genda, który opowiada historię 
wielkiej miłości, rozgrywającą się 
w ogarniętej wojną Casablance, 
i dramatycznego wyboru, którego 
musiał dokonać główny bohater. 
Czy uczucie może zwyciężyć 
w obliczu wojny? Niezapomnia-
ne kreacje aktorskie Humphreya 
Bogarta i Ingrid Bergman, nie-
odmiennie kojarzonych właśnie 
z tym filmem.

19 marca 2011 r., godz. 19.00

PRZEMINĘŁO  
Z WIATREM

Najbardziej znana produkcja hol-
lywoodzka w historii kina, na-
grodzona ośmioma Oscarami. 
Historia namiętnej, ale tragicznej 
miłości łączącej rozkapryszo-
ną Scarlett O’Harę (Vivien Leigh) 
z Rhettem Butlerem (Clark Gable), 
osadzona w okresie wojny domo-
wej w USA.

Cena biletu na seans, który znajdu-
je się w programie Sobotnich Wie-
czorów z Klasyką – 6 zł. Do naby-
cia również karnety na wszystkie 
propozycje filmowe – cena kar-
netu 20 zł.
Zapraszamy do kina Niwa i w po-
dróż do przeszłości, by zobaczyć 
film w starym stylu i wypróbować 
na sobie, jak działa magia kina.

K.T.

Już czytamy książki
W sobotę, 20 listopada, w nasielskiej bibliotece spotkali się po raz kolejny 
miłośnicy książek w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Na wstępie o idei 
DKK i jego losach na terenie województwa mazowieckiego opowiedziała 
Teresa Wolter, pracownik biblioteki, która reprezentowała nasielski DKK na 
spotkaniu w Warszawie. Okazało się, że zmianie uległa lista lektur, z któ-
rej będziemy mogli wybierać książki do czytania. A ponadto pojawiła się 
też szansa, że każdy klub otrzyma 1 tys. zł na zakup książek oraz gadżety 
promocyjne.
Po dyskusji na temat ulubionych lektur solidarnie ustalono, że na najbliższe 
spotkanie, które planowane jest w połowie stycznia 2011 r., przeczytane 
zostaną dwie książki, których tematem przewodnim jest śmierć. Są to: 
Dżuma w Breslau Marka Krajewskiego i Złodziejka książek Marusa Zusaka. 
Dla członków DKK, którzy nie mogli wziąć udziału w ostatnim spotkaniu, 
książki te są do odebrania w bibliotece przy ul. Piłsudskiego 6.

(i.)

KONCERTOWO

Rockandrollowe Święto Narodowe po raz drugi
Święto Niepodległości to najważ-
niejsza data w polskim kalendarzu 
patriotycznym. Jest ono doskonałą 
okazją do wspólnej zabawy. Nasielski 
Ośrodek Kultury postanowił połączyć 
elementy patriotyczne z muzyką roc-
kandrollową i zorganizował Rockan-
drollowe Święto Narodowe. 
W tym roku odbyła się druga edy-
cja imprezy pod tym tytułem. Kon-
cert poprowadził dziennikarz ra-
diowy i ojciec chrzestny polskiego 
punk rocka Marek Wiernik. Jako 
pierwsi zaprezentowali się nasi lo-
kalni muzycy, czyli zespół Whatever 
(Czarek Ruciński – vocal, Przemek 

Orłowski – gitara, Andrzej Siwek – 
bas, Adam Mosakowski – perkusja).  
W ich wykonaniu usłyszeliśmy utwo-
ry zespołu Nirwana. Nasielska publicz-
ność długo oklaskiwała ich występ. 
Następnie na scenie pojawiło się 
amerykańsko-polsko-brytyjskie trio 
grające punk rocka z elementami de-
ath rocka i psychobilly, czyli zespołu 
Nasty Habits. Muzycy pokazali, że 
ich twórczość trudno przypisać do 
jednego gatunku. Jedno jest pewne 
– to jest rock’n’roll! Zamiast wcześniej 
zapowiadanego Bang Bang na scenie 
NOK pojawił się zespół PDS, który 
również podbił serca publiczności. 

Naprawdę gorąco zrobiło się, kiedy 
pojawił się zespół Sexbomba. Grupa 
gra nieprzerwanie od 1986 r. Ma na 
swoim koncie już 12 płyt i na każdej 
możemy usłyszeć jej charaktery-
styczne brzmienie. Podczas koncertu 
w Nasielsku muzycy wykonali m.in. 
utwory: Woda.Woda.Woda, Ćma 
oraz Mariola walczy w kisielu. Zespół 
mimo upływu lat charakteryzuje się 
niewyczerpanymi pokładami energii, 

co można było zobaczyć i usłyszeć 12 
listopada w NOK. 
Rockandrollowe Święto Narodowe 
w Nasielsku znalazło wielu sympa-
tyków. Mieszkańcy miasta i okolic 
pokazali, że z odzyskanej w 1918 r. 
niepodległości można się cieszyć, 
uczestnicząc w koncercie rockan-
drollowym.

K.T. 

STREE STYLE & LATINO NIGHT
26 listopada 2010 w piątek od godziny 21.00 w porcie „Paradise” (Zegrze 
Południowe, ul.Rybaki 1) odbędzie się niesamowita gorąca impreza na którą 
zostali zaproszeni specjalni goście.
Styl ulicznego tańca, czyli break dance zaprezentuje grupa „Cojones Grandes”.
Uczestnik programu „Mam Talent” Damian Gielnicki (mistrz świata, Europy, Polski 
i zdobywca wielu nagród w dyscyplinie potocznie zwanej „zośką”) pokaże swoje 
niesamowite umiejętności. 
Będzie można także podziwiać, czym jest prawdziwy taniec rodem z jamajskich 
dyskotek, czyli dancehall. 
Na scenie za mikrofonem za spra-
wą takich grup jak „Nielegalni”, 
oraz „Tematis” wspomaganych 
przez Młodego G.R.O będzie moż-
na usłyszeć prawdziwy podziemny 
hip hop.
Koncert wieczoru na żywo zagrają 
znani już doskonale lokalnej pu-
bliczności MC’s: Domalak i Nastyk 
(www.domalaknastyk.pl) jak zwykle 
wspomagani na gramofonach przez 
DJ.a Anusza, który także przerwach 
występów będzie rozkręcał tempo 
imprezy ze swoich czarnych winy-
lowych płyt.
Po pokazach i koncertach do wspólnej 
zabawy na parkiecie zachęcą Państwa 
gorące tropikalne latynoskie rytmy.
Bilety do nabycia przed imprezą 
w cenie 10zł.



726 listopada–9 grudnia 2010 MOIM ZDANIEM

Duchowe witaminy
List do św. Mikołaja
Mówią, że najwięcej ciekawych rzeczy zdarza się w dzieciństwie. I coś 
w tym musi być. Jednym z wyjątkowych wspomnień z dzieciństwa jest 
z pewnością pełne emocji czekanie na wizytę Mikołaja, 6 grudnia rano, 
czyli w liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja, żyjącego w IV w. biskupa 
Miry (dzisiejsza Turcja). Wcześniej wypadałoby napisać list do św. Miko-
łaja, żeby wiedział, co i komu przynieść. 

Choć święty Mikołaj istniał naprawdę, nie wszyscy w to jednak wierzą. 
Dla większości z nas był to przecież jeden z pierwszych świętych, z któ-
rym zawarliśmy „bliższą znajomość”. Od wczesnego dzieciństwa darzy-
liśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty. Problem 
jednak w tym, że tak naprawdę zupełnie go wtedy jeszcze nie znaliśmy. 
Gdy z upływem czasu zatarły się informacje o życiu św. Mikołaja, luki 
w przekazie historycznym uzupełniły legendy. Zwłaszcza ta o upodoba-
niu Świętego do hojnego obdarowywania bliźnich. Przyzwyczailiśmy się 
myśleć o nim jako o kimś, kto sypie prezentami jak z rogu obfitości, lecz 
tak naprawdę – nawet gdy udzielał wsparcia materialnego – chodziło 
mu przede wszystkim obdarowywanie dobrami duchowymi. Pomagał 
ludziom żyć godnie, wskazywał im właściwą drogę w życiu, przybliżał do 
Boga. Jakże często zapominamy dziś o tym, mierząc wartość naszych 
prezentów „mikołajowych” ceną podaną na metce.

Powróćmy jednak do wspomnień z dzieciństwa. Jakże swojsko brzmią 
słowa pisane drgającą ręką dziecka: „Kochany Święty Mikołaju! Wiem, 
że mieszkasz w niebie, ale to Ci podobno nie przeszkadza pomagać 
dobrym dzieciom. Nie wiem, czy ja jestem dobry, więc nie wiem, czy 
mogę poprosić o coś dla siebie. Ale moja siostrzyczka czasem płacze, 
bo jest głodna albo jest jej zimno. Nasi rodzice bardzo nas kochają, ale 
są biedni. Czy mógłbyś temu jakoś zaradzić? Uczę się dobrze”. To nie 
tylko sentyment, ale nasza rzeczywistość przedświąteczna. Przeglądając 
fotografie z czasów przedszkolnych czy szkoły podstawowej, bez trudu 
odnajduję św. Mikołaja, który miał długą gęstą brodę, czerwone szaty, 
wysoką czapkę biskupią i laskę w kształcie pastorału. Naszą dziecięcą 
uwagę najbardziej przykuwał wypchany szary worek. Przybysz najpierw 
pytał nas, czy byliśmy grzeczni, a potem prosił, byśmy mu zaprezento-
wali jakiś wierszyk, piosenkę. Dopiero po tym św. Mikołaj rozwiązywał 
worek. Ta chwila dłużyła się najbardziej. Na każdej wyciągniętej przez 
św. Mikołaja paczce było napisane imię i nazwisko. Osoba wyczytana 
musiała podejść do niego i odebrać prezent osobiście. 

Zwyczaj obdarowywania upominkami w dzień św. Mikołaja trwa od XIII 
w. Wprowadzono go najpierw w szkołach w formie stypendiów i zapo-
móg dla biednych uczniów. Z biegiem czasu przeniesiono go w wielu 
krajach na wszystkie dzieci w szkołach. Stąd przeszedł on do rodzin 
i rozpowszechnił się nie tylko w Europie, i to w szerszym zakresie obda-
rowywania nie tylko dzieci, ale również dorosłych. 

Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał kiedyś św. Mikołaja „patronem daru 
człowieka dla człowieka”. Przemawiając 6 grudnia 1987 r., papież pod-
kreślił, że w dzisiejszym zmaterializowanym świecie jest on potrzebny 
„nie tylko po to, by dzieciom podkładać prezenty w jego zastępstwie, 
ale żeby umieć się wzajemnie obdarowywać wielorakim dobrem, da-
rem człowieczeństwa, darem serca, darem pamięci i troski wzajemnej, 
darem troskliwej myśli i czynu”. 

Warto pamiętać, że obdarowując dzieci podarunkami, powinniśmy jed-
nocześnie nauczyć je dzielenia się z innymi. Wszyscy znamy prawdę, 
że dawanie sprawia więcej radości niż branie. Przecież chrześcijańska 
miłość bliźniego polega na ofiarności i dzieleniu się z drugim tym, co 
mamy, a nie na pasożytnictwie i pretensjonalnym wyczekiwaniu tego, 
co w naszym mniemaniu się nam należy. I to dopiero jest prawdziwy 
sens tego radosnego dnia mikołajkowego.

Skoro „ludzie listy piszą”, to warto, by kierowali je do konkretnego ad-
resata. Nie do bajkowego dziadka Mroza, Śnieżynki, tylko do najpraw-
dziwszego w świecie świętego Mikołaja. Niby nic, a jednak jest ogromna 
różnica. Bo Mikołaj, choć jego historia obrosła w legendy, był konkretną 
postacią, a teraz jest naszym orędownikiem w niebie. A wszelkiej maści 
Dziadki Mrozy i inne czerwone krasnale to wytwory bajkowe ludzkiej 
wyobraźni, których moc sprawcza oscyluje zawsze wokół zera. Może 
warto w dniu świętego Mikołaja – a może już nawet wcześniej – pomy-
śleć, że w osobie tego świętego mamy jednego z orędowników u Boga. 
I poprosić za jego wstawiennictwem o konkretne sprawy. 

ks. Leszek Smoliński

KOBIETY W SAMORZĄDZIE

Wybory a parytety
We wtorek 16 listopada br. w Pałacu 
Prezydenckim odbyło się spotkanie 
„Kobiety w samorządzie”, na które 
rezydent RP Bronisław Komorow-
ski wraz z małżonką zaprosili kan-
dydatki na radne, wójtów i burmi-
strzów w tegorocznych wyborach 
lokalnych.

W spotkaniu wzięło udział ok. 300 
kobiet zaangażowanych w działal-
ność samorządową, które reprezen-
towały prawie 80-tysięczną rzeszę 
kobiet startujących w tegorocznych 
wyborach. Panie przybyły na spo-
tkanie, aby porozmawiać o kobie-
tach we władzach lokalnych – dla-
czego ich obecność jest tak ważna 
i potrzebna, o wyzwaniach i ma-
rzeniach. Poza parą prezydencką 
w spotkaniu uczestniczyli minister 
ds. społecznych w prezydenckiej 
kancelarii Irena Wóycicka i Rzecz-
nik Praw Obywatelskich prof. Irena 
Lipowicz.

W polskich samorządach jest bar-
dzo mało kobiet – w radach gmin 
reprezentacja kobiet osiąga poziom 
około 20%. Szczególnie uderzające 
jest to, że w 8% (101 gmin) rad gmin 
nie ma żadnej radnej. Prezydent 
podkreślił, że obecność kobiet w sa-
morządzie, w życiu publicznym to 
warunek konieczny, aby demokra-
cja była pełna. Pierwsza dama Anna 
Komorowska opowiadała o swo-
ich doświadczeniach uczestnictwa 
w życiu publicznym, pogratulowała 
uczestniczkom odwagi i życzyła po-

wodzenia w wyborach. Podkreśliła, 
że zebrane w kancelarii panie już 
wykazały się ogromną inicjatywą 
i skutecznym działaniem, ponieważ 
są liderkami w swoich środowiskach 
i kandydowanie w wyborach nie jest 
ich pierwszym krokiem w życiu pu-
blicznym.

Profesor Małgorzata Fuszera z In-
stytutu Stosowanych Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Warszawskiego, 
pełnomocniczka Kongresu Kobiet 
Polskich, wyróżniła trzy czynniki, 
dla których należy wspierać udział 
kobiet w życiu publicznym: bo jest 
to sprawiedliwe, bo jest to wyraz 
reprezentacji ich interesów, bo nie-
które ich doświadczenia życiowe są 
specyficzne, inne niż doświadczenia 
mężczyzn i cenne dla zarządzania 
wspólnotą lokalną.

Zabierająca podczas spotkania głos 
Rzecznik Praw Obywatelskich prof. 
Irena Lipowicz zwróciła uwagę 
na potrzebę zmiany jakościowej 
w polskiej polityce, która zachodzi, 
gdy u władzy jest więcej kobiet, bo 
chociaż talenty polityczne są roz-
siane tak samo i wśród mężczyzn, 
to gwarantem głosu rozsądku i do-
brego gospodarowania są właśnie 
kobiety. 

Uczestniczki spotkania u prezydenta 
w dyskusji poprowadzonej przez mi-
nister Irenę Wóycicką mówiły m.in. 
o tym, dlaczego zdecydowały się 
kandydować w wyborach samorzą-
dowych, o problemach, jakie napo-

tykają w swojej działalności, w tym 
o potrzebie budowy wspólnoty lokal-
nej. Mnie osobiście ujęło bardzo wy-
stąpienie jednej z kandydatek, osoby 
niewidomej, startującej do rady miasta, 
która mówiła, iż zamierza zajmować 
się nie tylko poprawianiem jakości 
życia niepełnosprawnych, ale także 

stawia na edukację i ak-
tywizację młodzieży. 
Pani ta wręczyła parze 
prezydenckiej książkę, 
w której opisała swoje 
doświadczenia ze spo-
tkań z inspirującymi ją 
osobami. Ja również 
miałam osobiście oka-
zję do krótkiej wymia-
ny zdań z prezydentem 
i przekazanie mu nasiel-
skiego foldera. 

Prezydent Komorow-
ski przypomniał też, iż 
w jego kancelarii trwa-
ją prace nad zmianami 
ordynacji samorządo-
wej, tak by radni byli 
wybierani w okręgach 

jednomandatowych. 

Dodał, że przepisy miałyby obo-
wiązywać od przyszłych wyborów 
samorządowych. Jak mówił, chodzi 
o to, by było jasne, że o zwycię-
stwie w wyborach decydują walory 
osobiste kandydatów. 

Wymownym akcentem spotkania 
w tej kwestii był następujące zda-
rzenie. Jedna z kandydatek do rady 
miejskiej mówiła m.in. o tym, że 
była pytana przez jedną z lokalnych 
dziennikarek o to, dlaczego nie jest 
„lokomotywą” swojej listy wybor-
czej. Pomyślałam, że lokomotywa 
rodzaj żeński, patrzę, a tu same pa-
rowozy– powiedziała. Jak oceniła, 
dzieje się tak dlatego, że to mężczyź-
ni układają listy. Do tej wypowiedzi 
nawiązał prezydent. Może się zda-
rzyć coś takiego – dałbym to chęt-
nie do przemyślenia kolegom – że 
niektórych może czekać los gwizdka 
do lokomotywy – zażartował. 

Już po wyborach ma się odbyć 
kolejne spotkanie kobiet zaanga-
żowanych w działalność samorzą-
dową z Prezydentem RP. 

Elżbieta Wróblewska
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NOK. LIRYCZNIE 

Poetka o kryształowym głosie 
W czwartkowy wieczór, 18 listo-
pada br., na zaułkowej scenie w Na-
sielsku gościliśmy gwiazdy piosenki 
poetyckiej. 
Jak zwykle na wstępie przybyłych po-
witał gospodarz spotkań z poezją Woj-
tek Gęsicki. Po jego krótkim występie 
mogliśmy podziwiać talent kabare-
towy Sławomira Umińskiego, który 
rozbawił wszystkich, prezentując się 
zarówno w piosence, jak i wierszu.  
A później było już lirycznie, ponie-
waż na scenie pojawiła się artystka 
jakich mało! 
To stwierdzenie doskonale opisuje 
Basię Stępniak-Wilk. Ta krakowska 
kompozytorka i poetka, o wyjątko-
wo pięknym głosie, a także autorka 
bajek i artystka kabaretowa przeniosła ponad 50-osobową publiczność Sceny Zaułek w zupełnie inny świat. To 
był koncert z gatunku tych, których się nie zapomina. Muzyka pełna emocji, teksty zaś skrzące od inteligentne-
go dowcipu. W jej wykonaniu usłyszeliśmy m.in. utwory o miłości i zmieniających się porach roku: Słodka chwila 
zmian, Obce kraje, Wiośnie nie!, Futerko, To był blondyn. Oczywiście był też znany wszystkim przebój artystki pt. 
Bombonierka. 
O owej niezwykłości występu zadecydowała zarówno postać Basi jak i jej swobodny dialog z publicznością między 
kolejnymi piosenkami, który sprawił, że bariera artysta–publiczność zniknęła. Bezdyskusyjnie najwspanialsze były te mo-
menty, gdy wszyscy słuchacze żywo reagowali na zaczepne pytania Basi. Świetnie jako miejsce koncertowe sprawdziła 

się Scena Zaułek, a panujący 
tu klimat znakomicie kore-
spondował z muzyką.
Były bisy i czas na krót-
kie rozmowy z artystką.  
A kilkakrotna gorąca owacja 
publiczności potwierdziła, że 
koncert mimo że kameral-
ny okazał się wielkim suk-
cesem. Może szkoda tylko, 
że nie odbywał się na dużej 
scenie.
Już 9 grudnia (czwartek br.) 
o godz. 19 na zaproszenie 
Wojtka Gęsickiego wystąpi 
Jarosław Wasik. Zaprasza-
my.

(ib)

Z WTZ

Umieć więcej
W październiku br. przez pięć dni grupa uczestników Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej JAN-Pol w Starych Pieścirogach wzięła udział w bardzo 
interesującym szkoleniu w Warszawie. 
– Poznawaliśmy budowę roślin, robiliśmy też bukiety i różne kom-
pozycje z kwiatów i liści. Byliśmy w kinie i muzeum, sami jeździliśmy 
tramwajami – wspomina Wiesław Dąbrowski, jeden z uczestników 
szkolenia.
W kursie wzięły udział osoby z pracowni krawieckiej i gospodarstwa 
domowego. Miały szansę pod okiem instruktorów doskonalić swoje 
umiejętności i poznać nowe techniki pracy. 
Zajęcia odbywały się codziennie do godz. 14, a po obiedzie orga-
nizowano specjalnie dla nich różne atrakcje, jak np. pobyt w grocie 
solnej czy wyjścia do kina.
Ważnym elementem tego kursu była także nauka samodzielnego 
poruszania się środkami lokomocji miejskiej, a tu najważniejsza była 
umiejętność kasowania biletów w tramwaju, autobusie czy metrze. 
Dla uczestników zajęć zorganizowano także wycieczki m.in. do Mu-
zeum Etnograficznego, ogrodu botanicznego i ogrodu zimowego 
w Wilanowie.
Organizatorem wyjazdu był nowodworskie Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie, a szkolenie sfinansowane zostało ze środków unij-
nych. W wyjeździe brała także udział 5-osobowa grupa Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim. 

(red.)

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

Patriotyzm z perspektywy
Z okazji 92. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
Nasielski Ośrodek Kultury zorga-
nizował trzy konkursy, których 
celem było promowanie wśród 
dzieci i młodzieży idei patrioty-
zmu, kształtowanie poczucia świa-
domości narodowej i szacunku dla 
własnego państwa. 
Uczniowie szkół podstawowych 
i przedszkolaki brały udział w kon-
kursie plastycznym, recytatorski był 
przeznaczony dla gimnazjalistów, 
zaś uczniowie szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych mieli za za-
danie przygotować prezentację 
multimedialną. 
W konkursie plastycznym należało 
przygotować plakat, którego tema-
tem była idea i samodzielna inter-
pretacja dotycząca rozumienia pa-
triotyzmu, jego przejawów i postaw. 
Jury w składzie: Leszek Gałążewski, 
Iwona Pęcherzewska i Katarzyna 
Tyc, wyłoniło zwycięzców w trzech 
kategoriach wiekowych. 
W kategorii przedszkolaki, klasy „0” 
oraz klasa I szkoły podstawowej I 

miejsce zajęła Zuzia Olecho-
wicz z Przedszkola w Starych 
Pieścirogach, II miejsce An-
toni Szwęch z Przedszkola 
w Starych Pieścirogach, zaś 
III miejsce Jan Bielecki z klasy 
„0” ze SP w Nasielsku. 
W kategorii klasy II–IV szkoły 
podstawowej I miejsce zajęła 
Paulina Majewska z klasy IV 
ze SP w Starych Pieścirogach; 
II miejsce zdobyła Justyna 
Oporska z klasy IV ze SP w Sta-
rych Pieścirogach, natomiast  
III miejsce przypadło Sebastianowi Jaś-
kiewiczowi z klasy II SP w Cieksynie. 
W tej kategorii wyróżnienia otrzy-
mali: Aleksandra Kińska – klasa IV SP 
w Starych Pieścirogach, oraz Kacper 
Gąsiorowski – klasa II SP w Budach 
Siennickich. 
W kategorii klasy V–VI szkoły pod-
stawowej I miejsce zajęła Magda 
Mroziewicz z klasy V ze SP w Ciek-
synie; II miejsce Magdalena Zielińska 
z klasy V ze SP Cieksynie; a III miej-
sce przypadło Paulinie Powirtow-
skiej z klasy VI ze SP w Nasielsku. 
W poniedziałek, 8 listopada br. 
w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył 

się finał gminnego Konkursu Recy-
tatorskiego. Spośród 25 uczestników 
jury w składzie: Andrzej Zawadzki, 
Regina Olszewska i Katarzyna Tyc 
przyznało I miejsce Barbarze Ko-
nerberger oraz ex aequo Cyprianowi 
Skłuckiemu z Gimnazjum Nr 1 w Na-
sielsku, a wyróżnienie otrzymała 
Anna Dobroć również z Gimnazjum 
Nr 1 w Nasielsku. 
Konkurs na prezentację mul-
t imedia lną dot ycząc ą miasta 
i gminy Nasielsk, w której miały 
być przedstawione szeroko ro-
zumiane przejawy lokalnego pa-
triotyzmu, oceniało jury w skła-
dzie: Marek Tyc i Janusz Zawadzki. 

Wyróżnienie otrzymała Natali i 
Kaźmierczak z Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 w Nasielsku. 
Patronat nad konkursami zwią-
zanymi z 92. rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
objął Bernard Dariusz Mucha, 
burmistrz Nasielska. Wręczenie 
nagród zwycięzcom odbyło się 
podczas uroczystej sesj i Rady 
Miejskiej w sal i  widowiskowej 
kina Niwa 10 listopada br. Wtedy 
również laureaci konkursu recy-
tatorskiego mieli okazję zapre-
zentować wybrane utwory przed 
publicznością.

monika
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R E K L A M A

U HARCERZY U HARCERZY

Spotkanie z historią
W sobotę, 6 listopada br. 
harcerze i zuchy z Nasielska 
gościły w Pomiechówku, 
gdzie zwiedzały Fort III, a 
także w Twierdzy Modlin. 
O zabytkowych budowlach 
i ich przeszłości opowiadali 
młodym ludziom przewod-
nicy. Pomysłodawcą oraz 
sponsorem tego spotkania z 
historią był harcmistrz Janusz 
Konerberger, komendant IKSH „Nasielszczanie”.
Budowa Fortu III w Pomiechówku wiąże się z funkcjonowaniem Twierdzy 
Modlin, ponieważ został on wzniesiony w ramach budowy pierwszego 
pierścienia fortów w latach 80. XIX wieku. Podstawą dla jego projektu 
był wzorcowy fort „F1879”. Obiekt wzniesiono w latach 1883–1888 jako 
największy fort twierdzy. 
W okresie późniejszym był wielokrotnie modernizowany. Do dzisiaj 
zachowały się w bardzo dobrym stanie ceglane koszary i kaponiera 
szyjowa. W roku 1915 fort znajdował się na głównym kierunku niemiec-
kiego natarcia, jednak walki o niego przypadły już na okres wygasania 
rosyjskiego oporu. W 1939 r. był włączony w polską pozycję obronną. 
Natomiast podczas okupacji mieścił się na jego terenie obóz koncentra-
cyjny. Było to miejsce kaźni dla tysięcy ludzi, którzy zginęli tam w latach 
1940–1945. Od roku 1952 do 2004 na terenie Twierdzy Modlin i fortu w 
Pomiechówku stacjonowało Wojsko Polskie. Dopiero od niedawna fort 
w Pomiechówku jest udostępniany do zwiedzania dla turystów. 
W tej bardzo interesującej wyprawie wzięły udział 44 osoby, z następują-
cych drużyn: 419. HDW Włóczykije, 425. DHS Knieje, 424. DH Pogodna 
Ferajna, 426. WDH Wagabundy. Dzieci i młodzież znajdowała się pod 
opieką: pwd. Ewy Żołnierzak, pwd. Agnieszki Piechocińskiej, pwd. Kingi 
Żabik, pwd. Anny Wyrwich i pwd. Beaty Góreckiej.

(red.)
Harcerze i zuchy z płońskiego 4. szczepu ZHP w Nasielsku składają  
hm. Januszowi Konerbergerowi serdeczne podziękowania za organi-
zację wyjazdu do Fortu III w Pomiechówku i możliwość poznania nie-
zwykłej historii tego miejsca.

Kominek patriotyczny z prezydentem RP 
W środę, 10 listopada br. or-
ganizacje harcerskie zostały 
zaproszone do Pałacu Pre-
zydenckiego na wyjątkowe 
spotkanie. Pierwszą jego 
część stanowiło odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej za-
ciągnięcie warty przed Pa-
łacem Prezydenckim przez 
polskich żołnierzy w sierp-
niu 1915 r. W drugiej części 
zaś młodzi ludzie mieli oka-
zję spotkać się z prezyden-
tem Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisławem Komorowskim 
i jego małżonką. 
W odbywających się w War-
szawie uroczystościach 
wzięli także udział harce-
rze z nasielskich drużyn: 
419. HDW Włóczykije i 425. DHS 
Knieje (Natalia Kraszewska, Anna 
Krzyczkowska, Magda Rasińska, 
Iweta Piotrowska, Renata Dalecka, 
Bartłomiej Żabik) pod opieką pwd. 
Ewy Żołnierzak. Ponadto Hufiec 
Płońsk reprezentowali tamtejsi har-
cerze wraz z komendantem hufca 
phm. Michałem Bagińskim. 
Po odsłonięciu tablicy i okoliczno-
ściowych przemówieniach harce-
rze zebrali się w ogrodzie pałaco-
wym. Wspólny kominek rozpalili 
przedstawiciele władz organizacji 
harcerskich i akademickich oraz 
prezydent Komorowski. Zaszczyt-
ne centralne miejsce na świeczniku 
zajął znicz z Ogniem Niepodle-

głości, który w Jubileuszowej 10. 
Sztafecie Rowerowej przywieźli 
z Kostiuchnówki na Ukrainie har-
cerze z Hufca ZHP w Zgierzu. Nie 
zabrakło wzniosłych pieśni patrio-
tycznych, ale okraszonych ciepłymi 
opowieściami pary prezydenckiej. 
Prezydent Komorowski opowie-
dział o tym, jak jego dziadek zafun-
dował mu pieśń Legiony w wyko-
naniu Orkiestry z ulicy Chmielnej, 
zaś pani prezydentowa przywołała 
wspomnienia dotyczące piosen-
ki Zielony płomień. Patriotyczne 
spotkanie w ogrodach prezydenc-
kich zakończyło się ciepłym posił-
kiem oraz rozmowami i wspólnymi 
fotografiami z parą prezydencką. 
Najmłodsi i najbardziej rezolutni har-
cerze byli mile zaskoczeni tym, jak 

chętnie zarówno prezydent Komo-
rowski, jak i jego żona rozmawiali 
o harcerstwie. W spotkaniu uczest-
niczyły władze ZHP i reprezentacje 
środowisk ZHP z chorągwi łódzkiej, 
mazowieckiej oraz stołecznej (hufce 
ZHP: Łódź-Polesie, Płońsk, Pruszków 
i Zgierz), stanowiące najliczniejszą 
grupę spośród wszystkich organi-
zacji. Tego samego wieczoru człon-
kowie Głównej Kwatery ZHP oraz 
reprezentacje środowisk harcerskich 
uczestniczyły w Capstrzyku Niepod-
ległości na skwerze przy Dowódz-
twie Garnizonu Warszawa, gdzie 
Ogień Niepodległości, przekazany 
na ręce ministra obrony Bogdana Kli-
cha, zapłonął także pod pomnikiem 
Marszałka Piłsudskiego.

(red.)

ROZMAITOŚCI
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ROZMOWA Z…

KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Nr Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów 
ważnych

% głosów na 
listę

1 Kaczmarek Anna 392 5,14% 14,14%

2 Paczewski Grzegorz 829 10,87% 29,90%

3 Drabik Kazimierz Cezary 491 6,44% 17,71%

4 Malon Andrzej 276 3,62% 9,95%

5 Łabęda-Kalicka Jolanta 54 0,71% 1,95%

6 Obidziński Janusz 212 2,78% 7,65%

7 Obojski Dariusz 158 2,07% 5,70%

8 Przybysz Teresa 66 0,87% 2,38%

9 Sierzputowski Wojciech Bronisław 114 1,50% 4,11%

10 Szumska Hanna 181 2,37% 6,53%

RAZEM 2773

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Nr Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów 
ważnych

% głosów na 
listę

1 Smoliński Tadeusz 277 3,63% 29,22%

2 Olearnik Lesław 123 1,61% 12,97%

3 Falak Gerard 46 0,60% 4,85%

4 Śliwińska Józefa 26 0,34% 2,74%

5 Niedzielska Krystyna 42 0,55% 4,43%

6 Gerasik Przemysław 135 1,77% 14,24%

7 Laskowski Andrzej 89 1,17% 9,39%

8 Komajda Ewa Wiktoria 72 0,94% 7,59%

9 Wasierzyński Marian Sylwester 112 1,47% 11,81%

10 Puta Włodzimierz Józef 26 0,34% 2,74%

RAZEM 948

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010

Nr Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów 
ważnych

% głosów na 
listę

1 Borowska Danuta 125 1,64% 4,89%

2 Dąbrowska Krystyna 58 0,76% 2,27%

3 Ruszkowski Bogdan 586 7,69% 22,93%

4 Rączka Wiesława 101 1,32% 3,95%

5 Brzeziński Jakub 115 1,51% 4,50%

6 Konerberger Janusz Dominik 436 5,72% 17,06%

7 Tulej Lesław Józef 442 5,80% 17,29%

8 Tyc Marek 324 4,25% 12,68%

9 Zieliński Krzysztof Marian 38 0,50% 1,49%

10 Ziemiecki Bogdan Władysław 331 4,34% 12,95%

RAZEM 2556

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  
„NOWODWORSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA”

Nr Nazwisko i imiona Liczba 
głosów

% głosów 
ważnych

% głosów na 
listę

1 Królak Wojciech Andrzej 301 3,95% 22,36%

2 Kraszewski Mariusz Roman 380 4,98% 28,23%

3 Drwęcki Janusz Andrzej 101 1,32% 7,50%

4 Zadroga Sławomir Marek 12 0,16% 0,89%

5 Cieśla Robert 61 0,80% 4,53%

6 Ciesielska Dorota 40 0,52% 2,97%

7 Kowalski Krzysztof 52 0,68% 3,86%

8 Markowicz Barbara 399 5,23% 29,64%

RAZEM 1346

Wyniki głosowania  
na kandydatów  

do RADY POWIATU

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie www.pkw.gov.pl.
Pogrubioną czcionką zaznaczono nazwiska kandydatów, którzy uzyskali mandant i będą 
reprezentować naszą gminę w Radzie Powiatu..

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i 
Imiona Wiek Wykształcenie

Miejsce zamieszka-
nia przynależność i 

poparcie

Liczba 
głosów od-
danych na 
kandydata

% gło-
sów Wybrany

1 Arciszewski 
Grzegorz 

55 średnie Nasielsk, nie należy 
do partii politycznej 2959 36. 22%

Uczestniczy 
w ponownym 
głosowaniu

2 Białorucki Adam 47 wyższe Nasielsk, nie należy do 
partii politycznej 171 2. 09% Nie

3 Duchnowski 
Grzegorz 

56 wyższe Nasielsk, nie należy do 
partii politycznej 1855 22. 71% Nie

4 Mucha Bernard 
Dariusz 

46 wyższe

Toruń Dworski, 
członek Polskiego 

Stronnictwa 
Ludowego 

2729 33. 41%
Uczestniczy 

w ponownym 
głosowaniu

5 Wdowiński 
Dariusz Jan 

45 średnie Nasielsk, nie należy do 
partii politycznej 131 1. 60% Nie

6 Winnicki 
Eugeniusz Michał 

50 średnie Nasielsk, nie należy do 
partii politycznej 324 3. 97% Nie

*) Wyniki na podstawie 100.00% protokołów

Wyniki głosowania na kandydatów  
na urząd BURMISTRZA NASIELSKA

Czy wierzymy wróżbom andrzejkowym? 
Jackiem Gawrońskim, pedagogiem – terapeutą w Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim o tym, czy wróżby są 
niebezpieczne, czemu ludzie w nie wierzą i dlaczego w katolickim kraju 
przepowiedniom ufa co drugi Polak.
Co pan myśli o wróżbach an-
drzejkowych?
– Myślę, że to dobry sposób na spę-
dzenie wieczoru. Wydaje mi się, że 
młodzi ludzie nie przywiązują wagi 
do wyników tych wróżb, tylko trak-
tują to jako zadośćuczynienie starej 
tradycji. 
Uważa pan, że więcej jest tam 
wiary czy zabawy?
– Zdecydowanie zabawy. Nie sądzę, 
żeby na przykład dziewczyna wie-
rzyła w to, że znajdzie imię swojego 
przyszłego męża w skórce od jabłka 
czy grupa koleżanek przywiązywała 
wagę do wróżby, która wyjdzie pierw-
sza za mąż. Jak wspominałem, to tylko 
ciekawy sposób spędzenia wolnego 
czasu. Rzecz jasna, są ludzie, którzy 
pragną, by ktoś lub coś za nich decy-
dowało, ale to jest niezbyt dobre. 
Wróżby często są zapisane 
w taki sposób, by mogły ,,trafić” 
do każdego człowieka…
– Tak jest. Horoskopy w gazetach za-
wierają takie rzeczy, które pasują do 
każdego, niezależnie od znaku zodia-
ku. W dodatku są zapisane w sposób 
miły dla czytelnika. Gdyby gazeta 
zamieściła horoskop w stylu: Dziś 
wystrzegaj się niebezpieczeństwa, to 
czytelnik mógłby poczuć dyskomfort 
i nie kupić jej więcej. Ale jeśli przeczy-
ta: Dziś spotka cię coś wspaniałego, to 
być może się to spełni, i człowiek się-
gnie po następny numer pisma. Inna 
rzecz, że wróżby sformułowane są 
w sposób schlebiający czytelnikowi. 
To ważne, żeby po przeczytaniu czło-
wiek poczuł się bardziej wartościowy 
i miał lepszy nastrój. Wtedy chętniej 
sięgnie po kolejną wróżbę. 
Czy uważa Pan że od wróżb 
można się uzależnić?
– Można. To dotyczy zwykle osób 
słabszych i mniej odpornych psy-
chicznie. Warto zauważyć, że takie 
cechy mają ludzie uzależnieni od 

różnych rzeczy: alkoholu, nar-
kotyków czy hazardu. Tacy 
ludzie nie potrafią poradzić 
sobie z przytłaczającą ich rze-
czywistością. 
A może dotyczy to też 
osób, które lubią mieć 
nad sobą kogoś, kto nimi 
pokieruje?
– To akurat dotyka w mniej-
szym lub większym stopniu 
każdego z nas. Człowiek lubi, 
gdy jest z nim ktoś, kto dobrze 
życzy i ciekawie doradzi. Świa-
domie lub podświadomie, szu-
kamy takich ludzi w swoim oto-
czeniu. Musi się znaleźć ktoś, kto 
wysłucha i powie, co dalej robić. 
Może to być wróżka, psychoanalityk, 
pedagog albo ksiądz. 
Mogą być to nawet panie z call 
center, bo i takie przypadki się 
zdarzają… 
– Większość z nas na pewno słysza-
ła historie o tym, jak panowie wy-
najmują prostytutkę po to, by jej się 
zwierzyć. Samotność i zagonienie jest 
charakterystyczne dla naszych cza-
sów. Wiele osób wybiera popularny 
ostatnio tryb życia singla, koncentruje 
się na zarabianiu pieniędzy i rozwijaniu 
kariery i, zwyczajnie rzecz biorąc, nie 
ma z kim pogadać. 
Czyli wróżki, psychoanalityków, 
nie mówiąc już o paniach z call 
center, można by zamienić na 
zwykłego przyjaciela?
– Cóż, mało kto z nas ma dzisiaj praw-
dziwych przyjaciół. Oczywiście, są 
znajomi, koledzy, ale to bardzo po-
wierzchowne znajomości. No i często 
nas zawodzą. Stąd taka popularność 
zawsze lojalnych „płatnych przyja-
ciół”. Tutaj pojawia się poza tym wątek 
zrzucania z siebie odpowiedzialności 
za decyzję. Człowiek wróży lub sta-
wia tarota, by znaleźć potwierdzenie 
dla swoich decyzji. Moim zdaniem 

to efekt upadku zasad moralnych 
i porzucenia chrześcijańskich warto-
ści. Żyjemy w czasach, kiedy wiele 
rzeczy wolno i nie wychodzi to na 
dobre człowiekowi. Im więcej wolno, 
tym człowiek bardziej się gubi, zatraca 
poczucie dobra i zła. 
Według danych statystycznych 
60% Polaków korzysta z przepo-
wiedni i w nie wierzy, a 20% opie-
ra na nich swoje życiowe decyzje. 
Co Pan o tym myśli?
– Nie dziwi mnie to. Od pokoleń 
funkcjonuje powiedzenie „Panu 
Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Choć 
mamy społeczeństwo w większości 
katolickie, to co druga osoba jest za 
pan brat z czymś, co Kościół uważa 
za szatańskie narzędzie. To wynika 
z przekonania, że niby należy ufać 
Bogu, ale warto mimo to się „zabez-
pieczyć”. 
Na koniec trochę luźniejsze pyta-
nie. Czy w przeszłości brał pan 
udział we wróżbach andrzejko-
wych?
– Nie pamiętam, ale pewnie tak. 
Obecnie nie biorę udziału w takich 
zabawach.
Dziękuję za rozmowę 

Paweł Kozłowski
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Okręg 
wybor-
czy nr

Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu

Liczba 
głosów 

ważnych 
oddanych 
na kandy-

data

% głosów 
ważnych

KO
M

ISJA
 

W
YBO

RCZA

1 Frączkowska Hanna KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 131 14,80%

LO
 NASIELSK

1 Jóźwiak Marek Bogdan KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 102 11,53%

1 Skoroszewski Adam
KWW KANDYDATA NA 
BURMISTRZA DARIUSZA 
WDOWIŃSKIEGO

62 7,01%

1 Podgrudny Łukasz
KWW KANDYDATA NA 
BURMISTRZA DARIUSZA 
WDOWIŃSKIEGO

30 3,39%

1 Szemborski Krzysztof Marian KWW NOWA PERSPEKTYWA 70 7,91%

1 Kosewska-Piotrowska Małgorzata KWW NOWA PERSPEKTYWA 45 5,08%

1 Czachorowska-Jakoniuk  
Agnieszka Anna

KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 97 10,96%

1 Domała Dawid KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 177 20,00%

1 Arciszewski Albert KWW FORUM 87 9,83%

1 Kobrzyńska Monika KWW FORUM 47 5,31%

1 Świderski Mirosław KWW MIROSŁAWA 
ŚWIDERSKIEGO 265 29,94%

1 Sotowicz Stanisław KWW STANISŁAWA 
SOTOWICZA 244 27,57%

2 Baranowski Mariusz KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE 32 2,77%

GIM
NAZJUM

 NASIELSK

2 Podgrudny Dariusz KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 44 3,81%

2 Rostkowski Krzysztof KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 91 7,89%

2 Umiński Jacek Robert
KWW KANDYDATA NA 
BURMISTRZA DARIUSZA 
WDOWIŃSKIEGO

45 3,90%

2 Krzyżewski Łukasz
KWW KANDYDATA NA 
BURMISTRZA DARIUSZA 
WDOWIŃSKIEGO

26 2,25%

2 Białorucki Adam KWW NOWA PERSPEKTYWA 65 5,63%

2 Parzonka Robert KWW NOWA PERSPEKTYWA 151 13,08%

2 Grabarek AdamWładysław KWW „WSPÓLNA GMINA” 33 2,86%

2 Gronowski Mirosław Andrzej KWW „WSPÓLNA GMINA” 47 4,07%

2 Łapińska Anna Małgorzata KWW LOKALNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 174 15,08%

2 Pająk Andrzej KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 113 9,79%

2 Namielska Agnieszka KWW FORUM 50 4,33%

2 Suwiński Maciej Aleksander KWW MACIEJA 
SUWIŃSKIEGO 386 33,45%

2 Świderska Katarzyna Jolanta KWW KATARZYNY 
ŚWIDERSKIEJ 371 32,15%

2 Turek Krzysztof Grzegorz KWW KRZYSZTOFA TURKA 79 6,85%

3 Biernacka Magdalena KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE 119 10,47%

SZKO
ŁA PO

DSTAW
O

W
A NASIELSK

3 Lisiecki Tadeusz Leonard KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 42 3,69%

3 Rutkowski Dariusz
KWW KANDYDATA 
NA BURMISTRZA 
DARIUSZAWDOWIŃSKIEGO

33 2,90%

3 Gródek Robert
KWW KANDYDATA 
NA BURMISTRZA 
DARIUSZAWDOWIŃSKIEGO

30 2,64%

3 Fijalska Elżbieta KWW NOWA PERSPEKTYWA 127 11,17%

3 Zakrzewski Mirosław Marek KWW NOWA PERSPEKTYWA 96 8,44%

3 Żbikowski Mariusz Janusz KWW „WSPÓLNA GMINA” 70 6,16%

3 Płomiński Damian KWW „WSPÓLNA GMINA” 31 2,73%

3 Wójciak Michał KWW LOKALNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 229 20,14%

3 Bombalicka Agnieszka KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 106 9,32%

3 Żurawska Agnieszka KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 70 6,16%

3 Antosik Henryk KWW FORUM 248 21,81%

3 Zawadzki Andrzej KWW „NASIELSZCZANIE” 233 20,49%

3 Duchnowski Grzegorz KWW GRZEGORZA 
DUCHNOWSKIEGO 388 34,12%

4 Szulkowski Artur Sylwester KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 222 20,29%

ZESPÓ
Ł SZKÓ

Ł STARE PIEŚCIRO
GI

4 Zalewski Marek KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 72 6,58%

4 Kalinowski Hubert KWW NOWA PERSPEKTYWA 19 1,74%

4 Żurawińska Marta KWW NOWA PERSPEKTYWA 53 4,84%

4 Ziemiecki IreneuszWojciech KWW „WSPÓLNA GMINA” 191 17,46%

4 Chojnacki Arkadiusz KWW „WSPÓLNA GMINA” 137 12,52%

4 Kazimierski Marcin Kazimierz KWW LOKALNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 50 4,57%

4 Leszczyński Dariusz KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 206 18,83%

4 Wierzchoń Andrzej KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 170 15,54%

4 Choroś GrzegorzWojciech KWW „SOLIDARNOŚĆ, 
AKTYWNOŚĆ, ROZWÓJ” 90 8,23%

4 Markowicz Leszek KWW BARBARY MARKOWICZ 
Z DOMU LARA 166 15,17%

4 Skrzynecki Radosław Antoni KWW RADOSŁAWA 
SKRZYNECKIEGO 288 26,33%

5 Górecki Aleksander Michał KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 9 2,04%

ZSZ NASIELSK

5 Bryśkiewicz Jerzy
KWW KANDYDATA NA 
BURMISTRZA DARIUSZA 
WDOWIŃSKIEGO

25 5,66%

5 Kalinowska Jolanta KWW NOWA PERSPEKTYWA 19 4,30%

5 Bachanek Czesław KWW „WSPÓLNA GMINA” 19 4,30%

5 Brodzikowski Jan Cezary KWW LOKALNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 27 6,11%

5 Kalinowski Antoni KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 224 50,68%

5 Banach Jolanta KWW FORUM 53 11,99%

5 Karaś AndrzejWojciech KWW ANDRZEJA WOJCIECHA 
KARASIA 66 14,93%

6 Wóltański Zbigniew Stefan KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE 212 36,87% FILIA M

O
PS NASIELSK

6 Kutra Katarzyna KWW NOWA PERSPEKTYWA 11 1,91%

6 Winnicka Krystyna KWW „WSPÓLNA GMINA” 29 5,04%

6 KrzyczkowskiWojciech KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 122 21,22%

6 KrólakWojciech KWW FORUM 54 9,39%

6 Charzyński Stanisław KWW „NASIELSZCZANIE” 147 25,57%

7 Różalski Jarosław KW SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ 110 10,23%

SP BUDY SIENNICKIE

7 Domżała Tomasz Bronisław KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE 106 9,86%

7 Latkowski Tadeusz KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE 184 17,12%

7 Kacperski Grzegorz Józef KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 122 11,35%

7 Rączka Zbigniew Aleksander KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 77 7,16%

7 Sterbicka Edyta
KWW KANDYDATA NA 
BURMISTRZA DARIUSZA 
WDOWIŃSKIEGO

32 2,98%

7 Nożewski Michał
KWW KANDYDATA 
NA BURMISTRZA 
DARIUSZAWDOWIŃSKIEGO

4 0,37%

7 Romanowska Mirosława KWW „WSPÓLNA GMINA” 39 3,63%

7 Zawartko Grzegorz Andrzej KWW „WSPÓLNA GMINA” 39 3,63%

7 SuskaWiesław KWW LOKALNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 207 19,26%

7 Śmietański Stanisław Wojciech KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 380 35,35%

7 Jaskulski Roman Mariusz KWW FORUM 200 18,60%

7 StrzelczakWojciech Mirosław KWW FORUM 28 2,60%

7 Zawadzki Janusz KWW JANUSZA 
ZAWADZKIEGO 46 4,28%

8 Ostrowski Piotr KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 60 11,88%

O
ŚRO

DEK ZDRO
W

IA
 

STARE PIEŚCIRO
GI

8 Krzeszewska Barbara KWW „WSPÓLNA GMINA” 51 10,10%

8 Fronczak Krzysztof KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 326 64,55%

8 Nowak Małgorzata Izabela KWW FORUM 68 13,47%

9 Siwek Tomasz Dariusz KW SOJUSZ LEWICY 
DEMOKRATYCZNEJ 116 19,21%

SP DĘBINKI

9 Dalecki Zenon KWW LOKALNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 69 11,42%

9 Lubieniecki Jerzy KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 359 59,44%

9 Fabisiak Piotr Paweł KWW FORUM 60 9,93%

10 Jadczak Bogusława KW POLSKIE STRONNICTWO 
LUDOWE 90 17,18%

ZS CIEKSYN

10 BłońskaWanda KW PLATFORMA 
OBYWATELSKA RP 30 5,73%

10 Gerasik Marek KWW LOKALNA WSPÓLNOTA 
SAMORZĄDOWA 131 25,00%

10 Dublewski Albert Jakub KWW CENTRUM 
SAMORZĄDOWE 2010 199 37,98%

10 StrzelczakWiesława Janina KWW FORUM 74 14,12%

Wyniki głosowania na kandydatów do RADY MIEJSKIEJ

Opracowano na podstawie informacji zamieszczonej na stronie www.pkw.gov.pl.
Pogrubioną czcionką zaznaczono nazwiska kandydatów, którzy uzyskali mandant w swoich 
okręgach wyborczych.
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FESTIWAL PIOSENKI

WIEKOWE ORGANY WYREMONTOWANE

Dzień Niepodległości 
na sportowo!

Z okazji Święta Niepodległości w hali sportowej w Nasielsku 
w dniach od 11 do 13 listopada odbyły się zawody w halową piłkę 
nożną, a także zawody tenisa ziemnego i tenisa stołowego, w któ-
rych wystartowało kilkudziesięciu zawodników.
W czwartek, 11 listopada odbył się turniej piłki nożnej dla piętna-
stolatków (urodzeni w 1995 roku i młodsi), w którym wystarto-
wało 8 zespołów. Turniej został rozegrany był w dwóch grupach 
po 4 zespoły, w których grano systemem każdy z każdym. Dwie 
najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinału, tam 
zaś zwycięzcy grup grali na przemian z zespołami, które zajęły 
drugie miejsca. 
W półfinale zwycięzca grupy I „Beztalencie” Nasielsk przegrało 
z „Czerwonymi Diabłami” 1:3, a zwycięzca grupy II UKS Cieksyn I 
pokonał UKS Cieksyn II 2:0. W meczu o 3. miejsce drużyna UKS 
Cieksyn II pokonała drużynę Beztalencie 5:1. W finale UKS Cieksyn 
I pokonał Czerwone Diabły 2:0
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Marcin Włodarczyk z UKS 
Cieksyn I, a za najlepszego bramkarza uznano Przemka Matuszew-
skiego z UKS Cieksyn II.
Zwycięska drużyna UKS Cieksyn I wystąpiła w składzie: Gałyźniak 
Artur, Suska Damian, Ciosek Łukasz, Łabęda Maciej, Tomczyk Bar-
tosz i Włodarczyk Marcin. 

-----------------------

W piątek, 12 listopada odbył się turniej tenisa ziemnego, w którym 
grano systemem każdy z każdym. Po rozegraniu wszystkich spo-
tkań zwycięzcą turnieju został Robert Bugalski przed Maciejem 
Renkiewiczem i Pawłem Wrońskim wszyscy z Nasielska.

-------------------------

W sobotę, 13 listopada odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. 
Wystartowało w nim 20 zawodników reprezentujących kluby z na-
szej gminy, zawodnicy niezrzeszeni oraz nasielszcznie rodem, ale 
obecnie grający w Polsce, poza gminą Nasielsk. Poziom był dość 
wysoki, jako że wspomniani nasielszczanie to zawodnicy, którzy 
zaliczyli już I i II ligę, a nawet grali w ekstraklasie.
Turniej rozpoczęto w 4 grupach po pięciu zawodników. Po ro-
zegraniu gier systemem każdy z każdym po dwóch zawodników 
awansowało do dalszych gier. Najlepsza ósemka, grając systemem 
do dwóch przegranych, wyłoniła zwycięzcę. 
W meczu o pierwsze miejsce spotkali się najbardziej utytuło-
wany z nasielskich tenisistów stołowych, wielokrotny medalista 
Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych (młodzik, 
kadet, junior, senior) Krzysztof Stamirowski (obecnie mieszkający 
w Zielonej Górze) z młodszym o kilka lat Mateuszem Niedzielskim, 
najwyżej obecnie klasyfikowanym nasielszczaninem. Jest on czo-
łowym zawodnikiem Mazowsza, a obecnie reprezentuje barwy 
trzecioligowej „Józefovii” Józefów.
Ostatecznie rutyna wzięła górę nad młodością i Stamirowski po-
konał Niedzielskiego 3:0, a obserwujący ten pojedynek pozostali 
zawodnicy i grupka kibiców mieli pokaz ładnego i stojącego na 
wysokim poziomie pojedynku. 
Ostateczna kolejność turnieju: 1. Krzysztof Stamirowski, 2. Ma-
teusz Niedzielski, 3. Kamil Białorudzki, 4. Marek Stamirowski,  
5. Arkadiusz Ziemiński, 6. Krzysztof Zalewski, 7. Jerzy Kosewski, 
8. Marek Grycz.

-----------------
We wszystkich turniejach 3 najlepsze drużyny, najlepszy zawodnik 
i najlepszy bramkarz oraz po 3 najlepszych zawodników z turnie-
jów tenisowych otrzymało puchary i dyplomy ufundowane przez 
Burmistrza Nasielska.

AS

SPORT   SPORT   SPORT   SPORTCecyliada 2010
Co roku w płockiej Stanisławówce 
organizowany jest Festiwal Piosenki 
Religijnej ku czci patronki muzyki ko-
ścielnej – św. Cecylii, której wspomnie-
nie liturgiczne w Kościele katolickim 
obchodzone jest 22 listopada. W tym 
roku festiwal miał miejsce 20 listopada 
br. w parafii salezjańskiej pw. św. Stanisła-
wa Kostki w Płocku, a zorganizowany 
został przez działające przy parafii Ora-
torium św. Dominika Savio. 

Była to już 22. edycja festiwalu. Udział 
w niej wzięło 12 zespołów i scholi 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
dzieci i młodzież. Uczestnicy mogli 
zaprezentować dwa utwory muzycz-
ne. Jury składało się z nauczycieli Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, 
a przewodniczyła mu Izabela Denst-
Szydłowska. 

Festiwal rozpoczął się mszą św. o godz. 
10.00, której przewodniczył ks. Da-
riusz Machniak (SDB), który podkreślił 
wspólny cel wszystkich uczestników 
„Cecyliady” – uwielbienie śpiewem 
Boga. W Płocku nie mogło zabraknąć 
zespołu Surrexit z nasielskiej parafii pw. 
św. Wojciecha. Wykonał on utwory 

Godzien chwały oraz Alleluja 
(przetłumaczone z języka angiel-
skiego Revelation Song i Hallelu-
jah you are worthy” i utrzymane 
w charakterze nietypowej dla Po-
laków muzyki gospel). 

Nasielski zespół występował jako ostat-
ni o godz. 14.30; po jego występie 
jury udało się na naradę, która trwała 
zaskakująco długo. Można się domy-
ślać, że wybór najlepszej trójki wcale 
nie był prosty, gdyż każdy zespół był 
doskonale przygotowany do festiwalu. 
Ocenie podlegały: dykcja i emisja gło-
su, rytmika i harmonia, ruch sceniczny, 
interpretacja utworu, własne pomysły 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 

W kategorii zespołów dziecięcych 
I miejsce zdobył zespół Bemolla. W 
kategorii zespołów młodzieżowych, 
w których występował nasz zespół, I 
miejsce zostało przyznane zespołowi 
Effatha z Płońska, II miejsce zdobył na-
sielski zespół Surexit; III miejsce – God 
Bless oraz ex aequo – Śpiewaj i Idź. 

Jury przy wręczaniu nagród pod-
kreśliło doskonały przekaz piose-

n e k 
zespołu Surrexit oraz ciepłe bar-
wy głosów, które urzekły juro-
rów. Otrzymaliśmy mikrofon wraz 
ze statywem oraz – jako jedyni 
z występujących w sobotni dzień 
– możliwość nagrania utworów 
w wersji demo w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Płocku. Warto 
przypomnieć, że chór parafialny 
Lira, którego częścią jest również 
zespół Surrexit, ma na swoim kon-
cie płytę z kolędami, która została 
nagrana i wydana przez Nasielski 
Ośrodek Kultury w 2007 r. 

Czekamy na kolejną płytę nasiel-
skiego zespołu oraz życzymy dal-
szych sukcesów. 

monika

Odzyskały dawny dźwięk i blask
Organy w nasielskim kościele para-
fialnym pw. św. Wojciecha poddane 
zostały generalnemu remontowi. Był 
on bardzo potrzebny. Czas i burzliwe 
ich dzieje sprawiły bowiem, że z re-
montem nie można było już dłużej 
zwlekać. Stąd decyzja proboszcza 
parafii św. Wojciecha ks. kan. Tadeusza 
Pepłońskiego o podjęciu remontu. 
Obecnie organy wróciły już na swo-
je miejsce i są już używane. Trwają 
jeszcze końcowe prace, nazywane 
niekiedy dostrajaniem. 
Całkowity koszt remontu i renowa-
cji zamknie się kwotą około 100 tys. 
złotych. Jest to wprawdzie poważna 
suma, ale jeśli się weźmie pod uwagę 
zakres prac oraz precyzję konieczną 
przy remoncie tego typu instrumentu, 
wydaje się, że nie jest to cena wygóro-
wana. Znawcy przedmiotu twierdzą 
nawet, że to bardzo dobra cena tego 
typu usługi. 
Nasielska parafia podejmowała w ostat-
nim okresie wiele znaczących i kosz-
townych działań. Możliwe to było 
dzięki ofiarności parafian. Także i w tym 
przypadku ksiądz proboszcz liczy na 
swoich parafian. Jednocześnie nasz 
Duszpasterz podjął działania mające na 
celu uzyskanie wsparcia finansowego 
od instytucji i władz samorządowych 
gminy.
Nasze organy są cennym obiektem 
zabytkowym. Zostały wyprodukowa-
ne (zarówno instrument, jak i prospekt 
– czyli oprawa instrumentu) w roku 
1910 w Czechach, w miejscowości 
Jaegerndorf w firmie Braci Rieger. 
Miejscowość ta leży na pograniczu 
polsko-czeskim i obecnie używana 
jest jej czeska nazwa Krnov. 
Firma Braci Rieger istnieje i nadal pro-
dukuje instrumenty muzyczne, spe-
cjalizując się w produkcji organów. 
Wyprodukowała ich ponad trzy tysią-
ce. Każdy egzemplarz ma swój numer, 
tzw. opus. Opus naszego instrumentu 

podamy w kolejnym tekście, gdy na-
stąpi ostateczne odebranie wykona-
nych prac i podpisanie protokółu. 
Zainstalowanie organów w nowo 
zbudowanym kościele nasielskim 
nastąpiło w roku 1911. W cztery lata 
później wiele elementów organów 
zostało potajemnie zdemontowa-
nych, istniało bowiem niebezpieczeń-
stwo, że metalowe części podzielą los 
kościelnych dzwonów, które zosta-
ły zarekwirowane przez Niemców  
(I wojna światowa) i przetopione na po-
trzeby armii. Dokonali tego panowie: 
Piotr Sitek (kościelny) i Sziller (majster 
ciesielski). Zdemontowane elementy 
zostały ukryte. Rozpuszczono wieść, 
że zostały zrabowane.
Powrót instrumentu na swoje miejsce 
nie był prosty. Potrzebna była gruntow-
na naprawa całego instrumentu. Prace 
te wykonano również w Czechach. 
Dopiero w 1926 r. wszystko wróciło na 
swoje miejsce. Był to triumfalny i uro-
czysty powrót. Z tej okazji odbył się 
koncert. Swoje wysokie umiejętności 
gry na tym instrumencie zaprezen-
towała właścicielka majątku Jackowo, 
pani Grzebska.
Bardzo poważny remont został prze-
prowadzony również po zakończeniu 
II wojny światowej w latach pięćdzie-

siątych, kiedy proboszczem nasielskim 
był ks. kan. Witold Grotowski. Każdy 
instrument wymaga stałej troski i dba-
łości, a szczególnie organy. Nic więc 
dziwnego, że kolejni proboszczowie, 
księża kanonicy Walendziak, Czajkow-
ski i Śniegocki, podejmowali mniejsze 
lub większe prace mające na celu 
utrzymanie ich w należytym stanie. 
Ważnym momentem było wyposa-
żenie instrumentu w nadmuch uzy-
skiwany dzięki mechanizmom elek-
trycznym. Wcześniej stosowane były 
miechy poruszane przez tzw. kalikan-
tów. Inna sprawa, że ministranci bardzo 
lubili czynność kalikowania.
Tegoroczna renowacja była re-
montem bardzo dużym, tzw. ge-
neralnym. Na chórze wymieniona 
została podłoga wraz z legarami. 
Zakres prac obejmował wymianę 
mieszków powietrznych, naprawę 
traktury, czyli systemu przekazu-
jącego powietrze od klawiatury do 
piszczałek, naprawę i regulację kon-
tuaru, czyli stołu gry, czyszczenie 
piszczałek organowych, zabezpie-
czenie instrumentu przed drewno-
jadami, wymianę dmuchawy pro-
dukującej powietrze oraz mieszków 
i wymianę obudowy organów.

az



1326 listopada–9 grudnia 2010 PO GODZINACH

Baran 21.03.–19.04.
Wciąż brakuje Ci czasu, a nieustanny pośpiech 
i bałagan tylko potęgują Twoją irytację. Jeszcze 
kilka najbliższych dni, upłynie właśnie w takim 
klimacie, a potem będzie coraz lepiej.

Byk 20.04.–20.05.
Najbliższy czas będzie bardzo pracowity, choć 
nie będziesz w nastroju do poważnych dyskusji 
czy twardych negocjacji. Weekend poświęć 
sprawom domowym i sobie.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Nadchodzi dobry czas na rozpoczęcie 
nowego przedsięwzięcia. Będziesz miał okazję 
wykazać się cierpliwością, konsekwencją 
i dokładnością. Na dobre rozwiązania warto 
czasem poczekać.

Rak 22.06.–22.07.
W pracy nie grozi Ci teraz ani stagnacja, ani 
nuda. Tempo będzie zawrotne, ale ani na 
moment nie stracisz głowy i wszystkie sprawy 
doprowadzisz do końca. W życiu osobistym 
z partnerem dogadasz się bez zbędnych słów.

Lew 23.07.–22.08.
Dobry czas na załatwianie spraw urzędowych, 
naukę oraz nadrabianie zaległości w sprawach 
domowych. Możesz śmiało pozwolić sobie na 
małe i duże szaleństwa. 

Panna 23.08.–22.09.
Będziesz miał dużo pracy. Nie odczujesz 
jednak uciążliwości obowiązków, bo będziesz 
doskonale zorganizowany. Tak naprawdę lubisz 
pracować, zwłaszcza jeśli wszystko idzie po 
Twojej myśli. 

Waga 23.09.–22.10.
Powoli będzie nadchodził lepszy czas. Warto było 
cierpliwie czekać. Trafią Ci się liczne okazje, by 
pomnożyć swoje pieniądze. W uczuciach wszystko 
się wyjaśni, a samotne Wagi mogą liczyć na miłość. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Czas będzie sprzyjał w załatwianiu wszelkich 
spraw zawodowych związanych z finansami. 
Życie uczuciowe nabierze tempa, niosąc wiele 
miłych niespodzianek, a Twoje emocje zaczną 
się uspokajać. 

Strzelec 22.11.–21.12.
Czeka Cię nudna i żmudna praca. Opanują Cię 
zmienne nastroje związane z jesienną pogodą. 
Trzeba będzie zadbać o dobrą atmosferę i to 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Najwyższy czas pomyśleć o dyscyplinie w życiu 
zawodowym, by nie robić sobie zaległości 
i w uczuciach, żeby pamiętać o potrzebach 
bliskich. Możesz też zadbać o swoją kondycję 
i zdrowie. 

Wodnik 20.01.–18.02.
W życiu zawodowym uporasz się ze sprawą, 
która była źródłem Twojego niepokoju i już 
od dłuższego czasu nie mogłeś jej rozwiązać. 
Kompromis zadowoli wszystkich. Dobry czas 
na miłość i przyjaźń.

Ryby 19.02.–20.03.
Już niedługo znowu zaczniesz działać. Nabierzesz 
sił i ruszysz do nowych wyzwań. Otworzą się 
przed Tobą ciekawe możliwości zawodowe.  
W uczuciach wszystko może przewrócić się do 
góry nogami. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Kino NIWA ZAPRASZA
3–5 grudnia godz. 15.00

Mysi agenci
El ratón Pérez 2 (Hiszpania,Argentyna, 2008); 
Animacja; czas 90 min.; Reżyseria:  Andrés G. 
Schaer; Scenariusz:  Angel E. Pariente, Judith Alioua, 
Natalia Jazanovich; Obsada: Tomasz Kot, Izabela 
Bukowska, Anna Zagórska, Jacek Lenartowicz, 
Cezary Morawski.

Stefan Malutki staje się celem perfidnej intrygi 
rekina show-biznesu, który zamierza uwięzić 
mówiącego gryzonia i uczynić zeń gwiazdę 
telewizji. Na szczęście Stefan może liczyć na 
pomoc nowej przyjaciółki - odważnej mysiej 
mistrzyni salsy.

3–5 grudnia godz. 17.00

Amerykanin
The American (USA, 2010); Dramat/Thriller; Reżyseria:  
Anton Corbijn; Scenariusz:  Rowan Joffe; Na podstawie 
książki:  Martin Booth; Obsada: George Clooney - Jack, 
Bruce Altman - Larry, Thekla Reuten - Mathilde, Irina 
Björklund - Ingrid, Violante Placido - Clara.

Niemający sobie równych pośród płatnych 
zabójców, Amerykanin Jack, napotyka na 
trudności w realizacji zlecenia w Szwecji. Mistrz 
postanawia się wycofać i przysięga, że następ-
ne zadanie będzie jego ostatnim. Zaszywa się 
w małym włoskim miasteczku, delektując się życiem z dala od śmierci. Zbliża 
się jednak termin realizacji zlecenia...

3–5 grudnia godz. 19.00

PARANORMAL  
ACTIVITY 2

(USA, 2010); Horror; Reżyseria:  Tod Williams; 
Scenariusz:  Oren Peli, Michael R. Perry; Obsada: 
Katie Featherston - Katie.
Kontynuacja przeboju kasowego z 2007 r. 
Historia opowiadała o parze zmagającej się 
z dziwnymi zjawiskami mającymi miejsce 
w ich domu.

www.noknasielsk.pl

SENTYMENTALNE SPOTKANIA

Nasza klasa 
po latach
We wtorek 21 września br. w lokalu u pań-
stwa Witkowskich już po raz drugi odbyło 
się spotkanie szkolnych przyjaciół. Po 50 

latach spotkali się ponownie w swoim gronie uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2, rocznik 1942. 
Naukę w nasielskiej podstawówce rozpoczynali 1949 
roku, a ukończyli ją w 1956 r. W spotkaniu uczestniczyły 
34 osoby. Jego organizatorkami były: Teresa Kosewska, 
Jadwiga Kaczyńska-Osińska i Jadwiga Muzal. 

(red.)

Z PRZEDSZKOLA Z PRZEDSZKOLA 

Spotkanie z policjantem
We wtorek, 26 października br., Samorządowe Przedszkole nr 1 w Nasielsku 
odwiedziła policjantka. Do tej wizyty dzieci przygotowywały się w trakcie 
zajęć i zabaw w przedszkolu. 
Dzieci doskonale wiedzą, że przez jezdnię można przechodzić tylko w wyzna-
czonym do tego miejscu, znają też niektóre znaki drogowe i zasady działania 
sygnalizatora świetlnego oraz numer alarmowy na policję. Wyposażone w taką 
wiedzę z radością spotkały się z mł. asp. Iwoną Jurkiewicz, oficerem prasowym 
z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim., która opowiadała 
im o swojej pracy. Przypominała, jak bezpiecznie poruszać się po jezdni i po pobo-
czach dróg. Mówiła też 
o konieczności zacho-
wania ograniczonego 
zaufania do obcych; 
uczyła również, jak 
skutecznie obronić się 
przed niebezpiecznym 
psem. Następnie dzieci 
zapoznały się z wypo-
sażeniem radiowozu 
o r a z  p o d r ę c z n y m 
sprzętem każdego 
policjanta.

(p)

Akcja „zaadoptuj 
kasztanowca”
Jesienią dzieci chętnie zbierają 
owoce kasztanowca. Po przyj-
ściu do przedszkola umieszcza-
ją zebrane przez siebie kasztany 
w kącikach przyrody. Z kasztanów 
wykonujemy ludziki, zwierzątka, 
wykorzystujemy je jako liczma-
ny, tworzymy z nich kompozycje. 
Okazuje się jednak, że tworzywa 
tego może niedługo zabraknąć, 

gdyż kasztanowce zaata-
kowane są przez szrotówka 
kasztanowcowiaczka, który 
zagraża zdrowiu, a w nie-
dalekiej przyszłości także 
życiu, tak popularnych w naszym 
rejonie drzew. Dlatego w naszym 
przedszkolu zorganizowaliśmy 
akcję pt. „Zaadoptuj kasztanow-
ca”. Wspólnie przeprowadziłyśmy 

konkurs plastyczny ,,Opiekujemy 
się naszym kasztankiem” i wyko-
naliśmy ludziki oraz zwierzątka 
z kasztanów. 
Dziec i  zosta ł y sojusznikami 
w walce z pasożytami. W na-
szym przedszkolu są dwie gru-
py 5-latków liczące po 25 osób. 
Każda z grup miała swojego kasz-
tana pod opieką. Liście były po-

rozwiewane i trzeba było je grabić 
daleko od kasztanowców. Nasza 
przedszkolna akcja uwrażliwiła 
dzieci na potrzeby przyrody i jej 
kłopoty, uświadomiła dzieciom 
i rodzicom przyczyny choroby 
drzew oraz konieczność walki ze 
szkodnikiem szrotówkiem kasz-
tanowcowiaczkiem, ale przede 
wszystkim była wspaniałą lekcją 
kultury ekologicznej.

Monika Stachowicz,  
Barbara Sawicka 

nauczycielki Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku
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DROBNE
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 
w Nasielsku. Tel. 669 900 789

Hydraulika , kompletne instalacje, C.O, C. W. 
U Kan- gaz. Tel. 506 178 967. 

Masz problem z komputerem, telewizja 
satelitarną? Potrzebujesz pomocy? Tel. 721 
775 723.

Sprzedam siano w kostkach. Tel. 515 609 
417.

Sprzedam działkę budowlaną w centrum 
Nasielska. Tel. 692 461 741.

Sprzedam łóżko 1-osobowe, huśtawkę ogro-
dową dębową ręcznie wykonaną, komplet 
wypoczynkowy, sofę dwu i trzy osobową; 
dwa biurka, ławo-stół, dywany, heblarkę,. 
dwie opony z felgami do fiata 126p nowe; 
rowery używane. Tel. 505 359 438.

Sprzedam działki rolno-rekreacyjne o pow. 
ok. 3000 m2, Omięciny gm. Joniec. Tel. 502 
279 946.

DJ. Tel. 512 726 847.

Pranie dywanów, tapicerki samochodowej-
czyszczenie wnętrza pojazdu. Ul. Warszawska 
95/97. Tel. 691 138 678.

Zatrudnimy osobę do pracy fizycznej przy 
montażu i demontażu hal namiotowych 
i estrad zadaszonych. Wymagania: pełno-
letniość, dyspozycyjność. CV przesyłać na 
adres: praca2000@o2.pl z dopiskiem praca 
fizyczna. 

Zatrudnimy osobę na stanowisko – Event 
manager. Wymagania: bardzo dobra zna-
jomość branży eventowej, dyspozycyjność, 
pełnoletniość, prawo jazdy kat. B. Oferujemy: 
pracę w miłej atmosferze umowę o pracę. 
CV przesyłać na adres: praca2000@o2.pl 
z dopiskiem Event manager.

Sprzedam garaż, ul. Garbarska. Tel. 695 355 
019; 600 473 739.

Nowe osiedle działek jednorodzinnych – 
Pniewska Górka – sprzedam działki. Tel. 693 
861 544.

Korepetycje z języka rosyjskiego. Tel. 511 
146 203.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
w Nasielsku. Tel. 513 297 113.

OCSM Mińsk Maz. ogłasza o rozpoczęciu 
kursu w Jachrance na koparki i ładowarki, 
klasa II. Tel. 606 436 876.

Do wynajęcia dom w Nasielsku na hotel 
pracowniczy, wszystkie media. Tel. 510 046 
724.

Usługi remontowo-budowlane. Wszystkie 
wykończenia wewnętrzne. Tel. 663 046 
604..

Sprzedam Fiat Panda 2004 r. Tel. 609 315 
540.

Sprzedam działki budowlane 1113 i 955 m2 - 
Stare Pieścirogi, ul. Makowa, trasa 571. Media 
w działce. Tel. 693 896 479.

Sprzedam działki budowlane – Nowe 
Pieścirogi, okolice ul. Diamentowej. Tel. 602 
323 533.

Kupię grunt rolny z budynkami. Tel. 602 
496 580.

Sprzedam mieszkanie 36 m2 – 2 pokoje.  
Tel. 692 422 564

Sprzedam działkę 3000m2 – Kosewo. Tel. 
501 136 623

Sprzedam działkę na ul. Grabowej; wszystkie 
media. Tel. 501 095 257.

Sprzedam piec CO na węgiel, drzewo o mocy 
1040 KW, stan bardzo dobry. Dostępna cena. 
Tel. 693 052 432; (23) 69 31 791.

Do wynajęcia 3 pokoje – kuchnia, łazienka, 
wc. Oddzielne wejście. Tel. (23) 69 30 025; 
602 793 096.

Kupię kombajn ziemniaczany ANNA.  
Tel. 501 385 800.

Sprzedam atrakcyjną działkę w ogrodzie 
w Nasielsku. Tel. (22) 671 46 79 po godz. 
21.00

Sprzedam działkę na ulicy Przemysłowej 
w Nasielsku, pow. 2800 m2. Tel. 609 509 
607.

Serdecznie Państwu dziękuję za głosy i kredyt zaufania,  
jakim obdarzono mnie w wyborach samorządowych. 

 Życzę Państwu i sobie, aby dokonany wybór  
skutkował poprawą bytu Mieszkańców naszej Gminy.

  Radosław Skrzynecki

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim osobom,  
które oddały na mnie głos  

w wyborach samorządowych do Rady Powiatu

  Z poważaniem  
  Mariusz Kraszewski

Wyborcom z okręgu nr 6, którzy oddali na mnie swój głos  
w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej,  

za okazane zaufanie i poparcie serdeczne podziękowania 

  składa  
  Stanisław Charzyński

Serdecznie pragnę podziękować Wszystkim, 
którzy oddali swój głos 

na moją osobę w wyborach do Rady Powiatu.
Życzę wybranym zrealizowania swoich 

programów wyborczych.

  Z poważaniem
  Janusz Konerberger

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom gminy Nasielsk,  
którzy 21 listopada poparli moją kandydaturę  

w wyborach samorządowych do Rady Powiatu 

  Z poważaniem  
  Marek Tyc

Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom  
z okręgu nr 8, 

którzy w dniu 21 listopada oddali na mnie głos 
w wyborach do Rady Miejskiej

  Z poważaniem 
  Krzysztof Fronczak

Szanowni Państwo!
Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nasielsk za udział  

w wyborach samorządowych, a w szczególności Tym,  
którzy udzielili mi poparcia.

Z wyrazami szacunku
  Wicestarosta nowodworski  
  Anna Kaczmarek

Szanowni Wyborcy!
Dziękuję Wszystkim za ogromny kredyt zaufania otrzymany  

w wyborach samorządowych od Społeczeństwa naszej gminy.
Z pozdrowieniami

  Radny Powiatowy
  Grzegorz Paczewski

Dziękuję Wyborcom z okręgu nr 6 za oddane na mnie głosy.
Składam również serdeczne podziękowania  

za wieloletnią współpracę.
  Z poważaniem
  Wojciech Krzyczkowski

Wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos  
w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego  

serdecznie dziękuję za poparcie
  Z poważaniem 
  Maria Kowalska
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Poszukujemy grafika do poprawy kolorystyki 
zdjęć oraz utworzenia katalogu produktów. 
E-mail: nordmet@nordmet.pl Tel. 504 101 
080.

Poszukujemy handlowca z doświadczeniem 
do hurtowni materiałów budowlanych (od 
A do Z) w Nasielsku. Własny samochód, 
jęz. angielski. Wynagrodzenie 2000-5000 
netto. E-mail: nordmet@nordmet.pl  
Tel. 504 101 080

Wynajmę pokój – wciąż aktualne 
(Broniewskiego 16, Nasielsk). Tel. 668 524 
131.

Nowe osiedle działek jednorodzinnych – 
Pniewska Górka – sprzedam działki. Tel. 693 
861 544.

Korepetycje z języka rosyjskiego. Tel. 511 
146 203.

Poszukuję mieszkania do wynajęcia 
w Nasielsku. Tel. 514 398 488.

Lakiernia meblowa w Chmielewie koło 
Nasielska zatrudni LAKIERNIKA. Tel. 605 
173 296.

OCSM Mińsk Maz. ogłasza o rozpoczęciu 
kursu w Jachrance na koparki i ładowarki, 
klasa II. Tel. 606 436 876.

Szybko i solidnie – usługi krawieckie, pralnia, 
pasmanteria. Ul. Młynarska 19 - vis a vis 
gabinetu lekarskiego. Zapraszamy od 7.30 
do 16.00

Zatrudnię osoby do pracy w zakładzie garma-
żeryjnym w Nasielsku. Tel. 501 196 724.

Przyjmę ziemię. Tel. 887 961 164.

Zatrudnię młodą kobietę do pracy w księ-
gowości. Wymagana dobra znajomość 
komputera. Ubojnia Pianowo k/Nasielska. 
Tel. 606 402 852; 504 154 315.

Meble pokojowe, odcień dębowy- witryny, 
ława, komody. Używane- w dobrym stanie. 
Tel. 788 628 665.

Usługi remontowo-budowlane. Wszystkie 
wykończenia wewnętrzne. Tel. 663 046 
604.

Kwatery pracownicze, hotel pracowniczy- 
wolne miejsca, blisko dworca PKP. Tel. 880 
665 665.

Sprzedam komplet kół zimowych z felgami 
15, Audi A4. Cena 450 zł. Nasielsk. Tel. 600 
815 967.

Do wynajęcia murowany garaż na osiedlu 
Warszawska. Tel. 604 242 523.

Sprzedam działki budowlane 1113 i 955 m2 - 
Stare Pieścirogi, ul. Makowa, trasa 571. Media 
w działce. Tel. 693 896 479.

Zatrudnię osobę do kierowania zakładem 
produkującym opakowana drewniane.  
Tel. 692 461 741.

Sprzedam działki budowlane – Nowe 
Pieścirogi, okolice ul. Diamentowej. Tel. 602 
323 533.

Sprzedam Lublin Kontener, 1994 r. Cena 3300 
zł do uzgodnienia. Tel. 606 409 382.

Kupię grunt rolny z budynkami. Tel. 602 
496 580.

Sprzedam Seicento 2000 r. z gazem.  
Tel. 500 553 222.

Sprzedam lub zamienię mieszkanie 68 m2- 
Marki (garaż + działka ok.500m). Tel. 507 
064 499.

Zespół – WESELA. Tel. 602 630 680.

Wynajmę dom w Nasielsku. Tel. 511 278 
488.

Sprzedam dom wolnostojący w Nasielsku; 
rok budowy 2007, 140 m2, działka 1000 m2. 
Tel. 509 666 720.

Sprzedam siedlisko (dom + budynki gospo-
darcze), 1,76 ha Słustowo 83. Tel. (23) 69 30 
869 po 18:00; 66 81 76 524.

Odstąpię termin 04.06.2011, restauracja 
Stary Młyn. Tel. 516 800 908.

Nowe osiedle domków jednorodzinnych-
Nasielsk, ul. Pniewska Górka- sprzedam dwie 
działki budowlane. Tel. 693 861 544.

Sprzedam siano w kostkach i belach.  
Tel. 605 827 329.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Sprzedam 2 ha ziemi nadającej się pod in-
westycje, 3 km od Nasielska. Tel. 886 329 
182. 

Zatrudnię na stanowisku kierowniczym 
w agrobiznesie CV proszę wysyłać na adres: 
robo1804@wp.pl

Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie, 
hydraulika, elektryka, panele, montaż kabin 
natryskowych. Tel. 604 561 031

Poprawki krawieckie, szycie firan i zasłon. 
Tel. 501 925 047.

Bramy garażowe i wjazdowe z automatyką. 
Tel. 602 274 787. 

Sprzedam przyczepkę samochodową.  
Tel. 609 209 325.

Wynajmę mieszkanie 5- 10 min pieszo od 
PKP Nasielsk. Tel. 697 222 015.

Posprzątam dom, mieszkanie, umyję okna. 
Tel. 696 143 690.

Sprzedam klacz 3,5 r. ze źrebakiem (3 mie-
sięcznym) – maść kasztanka oraz drzwi do 
Trucka lewe. Tel. 514 230 435.
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BRYDŻ
Wyniki XII Nasielskiego Turnieju  Par o Puchar Prezesa K.S. „Sparta” 12.11.2010 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  80 pkt (63,49%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 74 pkt (58,73 %)
3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  70 pkt (55,55%)
4. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  66 pkt (52,38%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  64 pkt (50,79%)
6. Janusz Muzal – Janusz Wydra   56 pkt (44,44%)
7. Krzysztof  Michnowski – Krzysztof Turek   52 pkt (41,27%)
8. Józef  Dobrowolski – Zbigniew Michalski   42 pkt (33,33%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:
1–2. Janusz Muzal    75,5 pkt
 Janusz Wydra    75,5 pkt
3–4. Stanisław Sotowicz   73 pkt
       Paweł Wróblewski    73 pkt
5. Grzegorz Nowiński   67 pkt
6. Piotr Kowalski    66 pkt
7. Waldemar Gnatkowski   64 pkt
8. Maciej Osiński    61,5 pkt
9. Krzysztof Michnowski   61 pkt
10. Kazimierz Kowalski   55 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy 26 listopada (piątek) na godz. 18.45. do hali sportowej 
w Nasielsku. Będzie to IV Memoriał Tadeusza Czeremużyńskiego.

PK

Targówek W-wa – Żbik 0:0 (+1, -2)   Żbik – Wilga Garwolin 4:2 (0:1) (+3)

Do szczęścia zabrakło niewiele
Po rundzie jesiennej Żbik zajmu-
je drugie miejsce w warszawskiej 
lidze okręgowej. Ma jednak tyle 
samo punktów, ile posiada wy-
przedzająca go drużyna – Dru-
karz Warszawa. Szczęście więc 
było blisko.
Na dwie ostatnie kolejki rundy je-
siennej los przydzielił Żbikowi bardzo 
trudnych przeciwników – warszaw-
ski Targówek i garwolińską Wilgę. To 
drużyny, które będą się liczyć w wal-
ce o awans. W jesiennej, bezpośred-
niej rywalizacji z tymi drużynami 
nasz zespół wypadł zupełnie nieźle. 
Mógł jednak wypaść jeszcze lepiej. 
Dotyczy to obydwu spotkań. 
Mecz z garwolińską Wilgą, roze-
grany na własnym terenie, mimo 
wyraźnego zwycięstwa, pozosta-
wił pewien niedosyt. Nasza druży-
na zupełnie niepotrzebnie straciła 
w ostatniej minucie drugą bram-
kę. Można było jej uniknąć. Stara 
piłkarska zasada mówi, że gra się 
do końca. Nawet gdy się wyraźnie 
wygrywa. W meczu z Wilgą Żbik dał 
pokaz swych umiejętności i moż-
liwości. Ta laurka dotyczy jednak 
tylko dwudziestu pierwszych minut 
drugiej połowy, kiedy piłkarze na-
szej drużyny dali prawdziwy koncert 
gry. Nieliczni kibice gości aż zamilkli 
z wrażenia, zaś kibicom Żbika ręce 
same składały się do oklasków.
Spotkanie to zaczęło się dla nasze-
go zespołu dość niefortunnie. W 18. 
minucie meczu gościom udało się 
strzelić nam bramkę po rzucie roż-
nym. Słowo „udało się” jest tu trochę 
niewłaściwe. Bramka była wynikiem 
taktyki zaplanowanej przez prze-

ciwnika znad Wilgi i konsekwentnie 
realizowanej. Osoby obserwujące 
tę drużynę wiedzą, że dużo bramek 
zdobywa z tzw. stałych fragmentów 
gry. Takim jest właśnie rzut rożny. W 
takim momencie nasi przeciwnicy 
starają się w jak największej ilości 
zająć miejsce w polu bramkowym, 
aby ograniczyć możliwości działań 
bramkarza. Piłkarz wykonujący rzut 
stara się „wkręcić” piłkę jak najbli-
żej linii bramkowej. Takie działanie 
obliczone jest na błąd obrony lub 
przypadek. Czasami uda się im zdo-
być bramkę bezpośrednio z rzutu 
rożnego. W tym przypadku musiał 
jednak interweniować jeden z za-
wodników. Głową piłkę do bramki 
wepchnął Łukasz Trzaskowski. 
Wynik nie odzwierciedlał tego, co 
działo się na boisku. To Żbik dyk-
tował tempo gry i kontrolował jej 
tempo. Goście jednak bardziej 
konsekwentnie realizowali przed-
meczowe założenia. Dużo większą 
uwagę zwracali na obronę własnej 
bramki niż na konstruowanie dzia-
łań ofensywnych. Te miały być 
wynikiem błyskawicznych kontr 
z pełną jednak asekuracją własnej 
bramki. Liczyli też oczywiście na 
wspomniane stałe fragmenty gry. 
I to przez pięćdziesiąt minut im się 
udawało. 
Gra Żbika w pierwszej połowie chyba 
„uśpiła” gości. W drugiej części me-
czu zaczęli się gubić w grze obron-
nej, a Żbik tymczasem postawił 
na błyskawiczne ataki. Po jednym 
z nich sędzia podyktował dla nas rzut 
wolny z 20 metrów. Nasz czołowy 
snajper, Rafał Załoga, przypomniał 

sobie czasy, gdy był nie-
zawodnym egzekutorem 
w takich sytuacjach. Posłał 
piłkę wyjątkowo precyzyj-
nie między obrońców go-
ści i ta wpadła do siatki (50’). 
I się zaczęło. Goście zostali 
zamknięci niby w hokejo-
wym zamku i w 2 minuty 
później ich bramkarz musiał 
po raz kolejny wyjmować 
piłkę z siatki. Strzelcem tej 
bramki był niezawodny 
Maxwell Elota. 
Napór naszej drużyny trwał nadal. 
Do akcji raz po razie włączał się Fa-
bian Kotarski. To on był strzelcem 
kolejnej i to wyjątkowo pięknej 
bramki. Prowadząc 3:1, Żbik zwol-
nił nieco tempo akcji. Goście za 
wszelką cenę chcieli jak najszybciej 
zdobyć bramkę kontaktową. Wy-
raźnie przy tym zapomnieli o za-
bezpieczeniu „tyłów”, a na to Żbik 
tylko czekał. „Pokarał” gości czwartą 
bramką (75’). Strzelił ją wszędobylski 
Fabian Kotarski. Po tym golu Żbik już 
wyraźnie zwolnił, ale nadal panował 
na boisku. Sędzia doliczył 3 minu-
ty. W ostatniej minucie doliczone-
go czasu nasi piłkarze jakby trochę 
zlekceważyli przeciwnika. Oddali 
mu inicjatywę i zezwolili na wejście 
we własne pole karne. Wykorzy-
stał to Artur Goździk i plasowanym 
strzałem w środek bramki zdobył dla 
swej drużyny drugiego gola. 
Tydzień wcześniej Żbik spotkał się 
w Warszawie z najpoważniejszym 
pretendentem do awansu – Tar-
gówkiem. Zespół ten w ubiegło-
rocznych rozgrywkach zajął drugie 

miejsce i walczył w barażach o IV 
ligę. Niestety, nie zdołał zwyciężyć 
zespołu z Pruszkowa. W tym roku 
warszawianie posiadają równie 
dobry zespół, a niektórzy mówią, 
że nawet lepszy. Gwiazdą drużyny 
jest Sergiusz Wiechowski. Wcześniej 
występował w drużynach ekstrakla-
sy i pierwszej ligi. 
Mecz naszej drużyny z przeciwni-
kiem z Targówka dał odpowiedź, 
ile warta jest nasza drużyna. To był 
równorzędny mecz dwóch równie 
silnych przeciwników. Nasi piłkarze 
zagrali bardzo dobrze i byli bliżsi 
udokumentowania swej wyższo-

ści. Rewelacyjnie zagrał bramkarz 
gospodarzy, Tomasz Pakieła. Bro-
nił w nieprawdopodobnie niebez-
piecznych sytuacjach. Miał przy 
tym sporo szczęścia.
Z gry swoich podopiecznych zado-
wolony jest trener Cezary Molęda. 
Zaczął się wreszcie uśmiechać. Li-
czy, że z tym zespołem jest w stanie 
wywalczyć awans. Swoich zawod-
ników ceni za ogromną pracę, jaką 
wkładają w treningi, i serce do walki 
o jak najlepszą pozycję w lidze. Do-
bra gra zespołu świadczy również 
o bardzo dobrej pracy trenera.

xyz

Tenis stołowy

Kolejne zwycięstwa naszych tenisistów!
Ale co dalej?
W dniach 11 i 14 listopada odbyły się 
kolejne mecze ligowe tenisa stoło-
wego. Uczestniczące w nich Sparta 
Nasielsk i LUKS Cieksyn odniosły 
po dwa zwycięstwa i aktualnie bez 
porażek zajmują czołowe miejsca 
w tabeli. 
Sparta Nasielsk w V lidze rozgromiła 
na wyjeździe ATS V Warszawa 10:0 
i zwyciężyła u siebie Orzyc Chorze-
le 10:6. Natomiast w IV lidze LUKS 
Cieksyn pokonał bardzo silny zespół 
UKS Sarbiewo 10:6 i na wyjeździe 
zwyciężył Ożarowiankę 10:5.
Punkty w tych meczach dla Spar-
ty zdobyli: Krzysztof Zalewski 2,5 
i 4,5, Krzysztof Michnowski 2,5 i 4,5, 
Marek Grycz 2,5 i 1, Sławomir Szad-
kowski 1,5 i Mirosław Kosewski 1.
Dla Cieksyna punkty zdobyli: Kamil 
Białorudzki 4,5 i 3,5, Marek Stami-
rowski 3,5 i 3,5, Arek Ziemiński 2,5 
i 2, Adrian Żyła 0,5.
Przy takiej formie, w jakiej obecnie 
znajdują się nasze zespoły, istnieją 
realne szanse obu drużyn na awans 
do wyższej ligi. Awans na pewno 
ucieszyłby sympatyków tenisa sto-
łowego, ale przy tym przysporzył 
wielu problemów. W III i IV lidze 
trzeba by zwiększyć ilość trenin-
gów, częściej zmieniać okładziny 

do rakiet i inny niezbęd-
ny sprzęt do tenisa oraz 
zakupić nowe kostiumy 
i dresy. Znacznie wydłu-
żyłby się wyjazd na me-
cze, co zwiększyłoby 
koszty transportu.
A  o b e c n i e ,  t r z e -
ba stwierdzić, istnieje 
bardzo duży problem 
z  z a kup e m sp r zę tu 
i dojazdem na mecze. 
Szczególnie dotyczy 
to zawodników LUKS
-u, którzy z dotacji samorządowej 
na ten sezon nie otrzymali nawet 
jednej złotówki. Przyczyną takie-
go stanu rzeczy jest to, że klub 
istnieje praktycznie bez zarządu, 
którego dotychczasowi człon-
kowie wycofali się z działalno-
ści i nie są w stanie, lub nie chcą, 
zwołać Walnego Zebrania, który 
wybrałoby nowy zarząd. Istnieje 
poważne zagrożenie, że zamiast 
awansu może nastąpić wycofanie 
się drużyny z dalszych rozgrywek, 
ponieważ jak do tej pory finansuje 
się sama, a na dalsze finansowa-
nie nie ma już środków, ponieważ 
w większości w klubie występują 
jeszcze uczniowie.

Wspominając powyższe trudności, 
należy podkreślić, że start w obec-
nym sezonie był już bardzo mocno 
zagrożony. Klub nie było stać na 
opłacenie obowiązkowych skła-
dek członkowskich ani wykupienie 
licencji klubowej i zawodniczej, 
bez których start w żadnych zor-
ganizowanych rozgrywkach byłby 
niemożliwy. Dzięki pomocy bur-
mistrza Nasielska i Pana Krzysztofa 
Więcławskiego, właściciela firmy 
transportowej „Sanimax”, który 
wykupił dla klubu licencję i opłacił 
wszystkie składki, LUKS mógł wy-
startować.
Ale co dalej?

AS


