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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

OBRADOWAŁA RADA

Z POWIATU

Pierwsza sesja RM w VI kadencji
We wtorek, 30 listopada br., odbyła 
się inauguracyjna sesja VI kadencji 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Przy-
byłych na obrady nowo wybranych 
radnych i gości powitał radny senior 
– Antoni Kalinowski. Obok niego za 
stołem prezydialnym zasiedli: Maciej 
Suwiński, najmłodszy radny obecnej 
kadencji RM, oraz Jacek Nieścior, 
radca prawny nasielskiego UM. 
Następnie wysłuchano hymnu pań-
stwowego oraz hejnału Nasielska, po 
czym Andrzej Krzyczkowski, zastęp-
ca przewodniczącej Miejskiej Komi-
sji Wyborczej w Nasielsku, wręczył 
wybranym radnym zaświadczenia 
o ich wyborze. Podczas ceremonii 
złożenia ślubowania przez nowo wy-
branych radnych radny Maciej Su-
wiński kolejno wymieniał nazwiska 
radnych, którzy wypowiadali słowa: 
„Tak mi dopomóż Bóg”.
Zanim rada przyjęła porządek obrad 
zaproponowany przez poprzednie-
go przewodniczącego RM, radny 
Mirosław Świderski spytał o informa-
cję na temat stanu finansów gminy, 
która zgodnie ze statutem powinna 
znaleźć się w planie pierwszego po-
siedzenia. Radca prawny wyjaśnił, że 
taka informacja nie musi pojawić się 
koniecznie na pierwszej sesji, może 
być przedstawiona na kolejnej.

Zaproponowano tylko jednego kan-
dydata na przewodniczącego RM. 
Radny Stanisław Sotowicz zgłosił 
kandydaturę radnego Grzegorza 
Duchnowskiego, uzasadniając, iż 
jest to osoba doświadczona, rzetelna 
i przygotowana do pełnienia takiej 
funkcji. Przypomniał także że radny 
Duchnowski był już przewodniczą-
cym Rady Miejskiej, ponadto był 
także przewodniczącym komisji. 
Radny Duchnowski wyraził zgodę na 
kandydowanie. Następnie powołano 
komisję skrutacyjną, w której skład 
weszli radni: Mirosław Świderski, Ra-
dosław Skrzynecki (przewodniczący) 
i Artur Szulkowski. 
W głosowaniu tajnym radni jedno-
głośnie (15 głosami „za”) wybrali rad-
nego Grzegorza Duchnowskiego na 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Dalsze prowadzenie 
sesji przejął wówczas nowy prze-
wodniczący. – Dziękuję za zaufanie 
i poparcie. Zapewniam, że będę 
rzetelnie pracował dla wspólnego 
dobra naszej lokalnej społeczno-
ści – mówił po wyborze G. Duch-
nowski.
Zapewniał też że nie będzie unikał 
dyskusji pod warunkiem, że będzie 
ona oparta na  merytorycznych 
przesłankach oraz że nowa rada 
będzie współpracować z każdym 

wybranym w demokratycznych 
wyborach burmistrzem.
Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, 
złożył gratulacje nowo wybranemu 
przewodniczącemu, a Dariuszowi 
Leszczyńskiemu podziękował za 
pracę w minionej kadencji. 
W dalszej części posiedzenia do-
konano wyboru wiceprzewod-
niczącego RM. Radny Mirosław 
Świderski zaproponował kandy-
daturę Katarzyny Świderskiej, ar-
gumentując, iż zapewni ona radzie 
merytoryczną współpracę. Radna 
zgodziła się kandydować. 
Wybory przeprowadziła, podobnie 
jak poprzednio, komisja skruta-
cyjna w niezmienionym składzie. 

I podobnie jak we wcześniejszym 
głosowaniu jednogłośnie radna 
Katarzyna Świderska została wy-
brana na wiceprzewodniczącą RM. 
Podziękowała za wybór i zaufanie, 
zapewniając, że nie zawiedzie. Ona 
również otrzymała od burmistrza 
gratulacje, zaś obecny na sali An-
drzej Wierzchoń, wiceprzewodni-
czący w poprzednich kadencjach 
RM, podziękowania za wieloletnią 
pracę. 
Na zakończenie obrad radni otrzy-
mali informator podsumowują-
cy pracę władz samorządowych  
w V kadencji oraz projekt budżetu.
Kolejna sesja RM odbędzie się we 
wtorek, 14 grudnia br.

(red.)

Karty rozdane – Nasielsk na aucie
W środę, 1 grudnia br. odbyła się 
pierwsza sesja rady powiatu no-
wodworskiego kadencji 2010–
2014. Na początku obrad głos za-
brała przewodnicząca Powiatowej 
Komisji Wyborczej sędzia Beata 
Sylwia Jakubowska, która po zło-
żeniu wszystkim radnym gratulacji 
i życzeń wręczyła im zaświadcze-
nia o wyborze na radnych powiatu 
nowodworskiego. 
Obrady prowadził najstarszy wie-
kiem radny – Wacław Bodzak, 
a wraz z nim przy przeprowadza-
niu aktu ślubowania uczestniczył 
najmłodszy radny Sebastian Ja-
kub Kozak.
Kiedy wszyscy radni złożyli ślubo-
wanie, przewodniczący obradom 
radny przedstawił zaproponowa-
ny porządek obrad sesji. Radny 
Krzysztof Kapusta (starosta w po-
przedniej kadencji) wnioskował 
o wprowadzenie do porządku ob-
rad punktu o wyborze władz po-
wiatu, czyli: starosty, wicestarosty 
i członków Zarządu Powiatu.
W efekcie wywiązała się dość 
długa dyskusja wśród radnych 
z udziałem radcy prawnego po-
wiatu o dopuszczalności prawnej 
wprowadzenia zaproponowanych 
zmian w porządku obrad. Radni 
przeciwni zmianom przekonywali, 
że wyboru starosty, wicestarosty 
i członków Zarządu należy doko-

nać na kolejnej sesji, umieszczając 
te punkty w dostarczonym wcze-
śniej radnym porządku obrad. 
Wniosek o zamknięcie dyskusji 
w tym temacie zgłosił radny Grze-
gorz Szymański, zaś radny 
Paweł Calak wnioskował o 5-mi-
nutową przerwę w obradach. Po 
dość długim czasie wymiany opi-
nii i dyskusji przewodniczący pod-
dał wniosek dotyczący zamknię-
cia dyskusji nad porządkiem obrad 
pod głosowanie – uzyskał on po-
parcie większości radnych.
Natomiast  po przer wie radni  
11 głosami „za” i 8 „przeciw” zde-
cydowali jednak o przyjęciu zmia-
ny do porządku obrad. Następnie 
przystąpiono do wyborów komisji 
skrutacyjnej i przewodniczącego 
rady powiatu.
W skład komisji skrutacyjnej weszli: 
Grzegorz Szymański (przewodni-
czący), Bogdan Ruszkowski i Kazi-
mierz Drabik. Zgłoszono dwie kan-
dydatury na przewodniczącego 
rady: Zdzisława Szmytkowskiego 
(WND) i Alfreda Dzwonka (Centrum 
Samorządowe 2010). W wyniku 
tajnego głosowania przewodniczą-
cym został Zdzisław Szmytkowski 
(11 głosów). Na Alfreda Dzwonka 
oddało głos 8 radnych. Na wice-
przewodniczących rady powiatu 
zostali wybrani: Sebastian Kozak 
(PiS) i Mariusz Łaszuk (SLD). 

W dalszej części obrad uczestni-
czyła tylko część radnych, po-
nieważ radni wybrani z list PSL 
i Centrum Samorządowego 2010 
opuścili salę obrad. Nasielsk repre-
zentowała jedynie radna Barbara 
Markowicz, która uczestniczyła 
w sesji do końca.
Przewodniczący rady powiatu Z. 
Szmytkowski zaproponował na 
starostę Krzysztofa Kapustę. W 
nowej komisji skrutacyjnej znaleźli 
się: Grzegorz Szymański (prze-
wodniczący), Maria Jarząbek i Jo-
lanta Troińska. Krzysztof Kapusta 
(WND) został wybrany na starostę, 
otrzymując 11 głosów, podobnie 
jak jego zastępca, którym został 
Henryk Mędrecki (WND).
Na nowych członków Zarządu 
Powiatu zostali wybrani: Ryszard 
Gumiński (PiS), Agnieszka Ewa 
Szostak (rekomendowana przez 
PO) i  radny Adam Szatkowski 
(WND), wszyscy otrzymali po 
11 głosów. Po złożeniu gratula-
cji nowo wybranym członkom 
władz samorządu powiatowego 
przewodniczący Zdzisław Szmyt-
kowski zamknął obrady. W grudniu 
odbędą się dwie sesje: 16 grudnia  
oraz 30 grudnia.
W naszym powiecie rządzi więc 
aktualnie koalicja składająca się 
z przedstawicieli WND, PO i PiS-u, 
liczebnie dominują oczywiście re-

prezentanci Nowego Dworu Maz. 
W nowych władzach samorządu 
powiatowego zabrakło przedsta-
wicieli największej gminy tego po-
wiatu, czyli Nasielska. Jak to wróży 
sytuacji naszej gminy w powiecie 
przez najbliższe cztery lata? 
(red), za:www.nowodworski.pl

W skład rady powiatu nowodwor-
skiego wchodzi 19 radnych:

Nowy Dwór Maz. (7 mandatów): 
Mariusz Sebastian Łaszuk (SLD), 
Henryk Roman Mędrecki (PO), 
Grzegorz Jan Szymański (PO), Jo-
anna Małgorzata Troińska (PiS), 
Mariusz Norbert Dudek (WND), 
Krzysztof Adam Kapusta (WND), 
Zdzisław Szmytkowski (WND);
Nasielsk (5 mandatów): Grzegorz 
Paczewski (PSL), Kazimierz Cezary 
Drabik (PSL), Bogdan Ruszkowski 
(Centrum Samorządowe 2010), 
Lesław Józef Tulej (Centrum Sa-
morządowe2010), Barbara Mar-
kowicz (Nowodworska Wspólnota 
Samorządowa);
Pomiechówek – Zakroczym (4 
mandaty): Wacław Bodzak (PSL), 
Paweł Calak (PSL), Alfred Bernard 
Dzwonek (Centrum Samorządowe 
2010), Adam Szatkowski (WND);
Czosnów – Leoncin (3 manda-
ty) Katarzyna Izabela Kręźlewicz 
(PSL), Maria Jarząbek (PO), Seba-
stian Jakub Kozak (PiS).
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Kto odśnieża 
nasze drogi?
Drogi i chodniki zasypane śniegiem, opóźnione autobusy i pociągi, 
odwołane zajęcia w szkołach – to kilka charakterystycznych sygnałów 
wskazujących ewidentnie, że przyszła zima. W tym roku zawitała do nas 
w poniedziałek, 29 listopada i trzyma się mocno przez cały czas.
Wszędzie słychać narzekania na drogowców, dlatego warto wiedzieć 
kto, za którą drogę jest odpowiedzialny. W gminie Nasielsk mamy trzy 
rodzaje dróg publicznych: wojewódzkie, gminne i powiatowe. Zarządcy 
tych tras, czyli województwo, powiat i gmina, zobowiązani są zapewnić 
ich przejezdność. Dotyczy to zwłaszcza okresu zimowego, kiedy nastę-
pują opady śniegu. 
Zapewnienie przejezdności nie oznacza jednak, że drogi mają być czarne. 
To zależy od tzw. standardów. A tak naprawdę wszystko zależne jest od 
pieniędzy, jakie mogą na ten cel wyłożyć poszczególni zarządcy. A tych, 
jak wiemy, ciągle jest mało. O wiele za mało. 
Najwyższy, ale dopiero IV standard, mają niektóre drogi wojewódzkie. 
A w tym standardzie podstawową metodą jest płużenie, czyli rozpycha-
nie śniegu na boki oraz likwidowanie śliskości na łukach, skrzyżowaniach 
i podjazdach (pod naturalne wzniesienia). W zasadzie nie przewiduje się 
posypywania ciągowego dróg piaskiem i solą. Podobnie jest na drogach 
powiatowych i gminnych.
Do tych czynności dochodzi też czas, w jakim mają być podjęte okre-
ślone działania mające na celu zapewnienie przejezdności dróg. Zarząd-
cy starają się rozpocząć te prace jak najwcześniej, nie zwracając uwagi na 
terminy przewidziane w standardach. Bo te najczęściej mówią o czasie 
po ustaniu zjawiska. 
Śnieg i lód pokrywający nasze drogi są bardzo uciążliwe dla nas, ich użyt-
kowników. Wyzwala to różne zachowania spowodowane zdenerwowa-
niem. Zapominamy najczęściej, że i na nas, kierowcach, ciążą także pewne 
obowiązki. Najważniejszy to bardziej uważna, dostosowana do warunków 
zimowych jazda. O zmianie opon na zimowe nie powinno się już przy-
pominać, ale okazuje się, że trzeba. Zima zaskakuje nie tylko drogowców, 
jak najczęściej mówimy, ale i nas, użytkowników dróg.
Jest jeszcze jedna ważna zależność. Im zarządcy dróg wydadzą więcej 

pieniędzy na odśnieżanie i odladzanie dróg, tym mniej wykonają w po-
zostałych miesiącach roku napraw, modernizacji i budowy dróg. Ale zimą 
utrzymywać drogi trzeba i nie ulega to żadnej wątpliwości. I jest to na na-
szym terenie przez wszystkich zarządców robione lepiej, niż przewidują 
wspomniane standardy.
Dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy mamy około 70 kilome-
trów. Pracują na nich trzy podmioty: własna ekipa Rejonu Drogowego, 
firma transportowa Ireneusza Ziemieckiego oraz firma Dar-Trans Dariu-
sza Tolaka. Zakres ich działań nie zamyka się w obrębie tylko wspomnia-
nych 70 km dróg wojewódzkich w naszej gminie, ponieważ oczyszczają 
całe ciągi drogowe (Płońsk, Czerwińsk, Legionowo, Pułtusk). Dysponują 
one dostateczną ilością sprzętu, takiego jak: ładowarki, pługopiaskarki, 
równiarki, koparki itp. Mają też zabezpieczone odpowiednie ilości piasku 
i soli. Wiadomo, że w czasie intensywnych opadów i dużego mrozu prace 
przebiegają wolniej, a i ich wielogodzinny wysiłek jest w krótkim czasie 
niweczony przez naturę. 
Drogi gminne (ok. 200 km) i powiatowe (ok. 100 km) odśnieża nasz Zarząd 
Gospodarki Komunalnej w Nasielsku. Zespołem ds. odśnieżania kieruje 
Wojciech Lewandowski. Ma do dyspozycji 2 samochody ciężarowe z płu-
gami i piaskarkami, ciągnik z pługiem i piaskarką, równiarkę, koparkę JCB. 
Dodatkowo wypożyczany jest sprzęt z firmy pułtuskiej. Są to 2 koparki 
JCB i równiarka. Firma ma również odpowiednią ilość piasku i soli. 
Podobnie jak co roku w całej Polsce, u nas również przetacza się fala kry-
tyki pod adresem drogowców. Czy słusznie? Biorąc pod uwagę określoną 
liczbę ludzi przewidzianych do prac, przy tej ilości sprzętu i środków, jakie 
mają do dyspozycji, moim zdaniem z pracy wywiązują się należycie. Oby-
dwie strony – ta dbająca o zimowe utrzymanie, jak i ta, która z tych dróg 
korzysta, muszą wzajemnie wykazać większe zrozumienie.

xyz

WYWIAD 

To nasze wspólne zwycięstwo
Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników II tury wyborów na stanowisko 
burmistrza Nasielska rozmawialiśmy z Grzegorzem Arciszewskim, burmi-
strzem elektem, by „na gorąco” dowiedzieć się tego, jak postrzega swo-
je zwycięstwo i jak widzi swoją pracę na tym stanowisku.

– Tak, powie-
działem, że za-
cząłbym od bi-
lansu otwarcia. I 
od tego zacznę.
Dlaczego ten 
bilans jest tak 
ważny ?
– Ponieważ za-
czynając urzę-
dowanie, chcę 
wiedzieć, jak i 
jest stan finan-
sów gminy oraz 
jaki jest pełny jej 
obraz. Robię to 
w tym celu, aby 
wyborcy, rozli-
czając mnie za 
4 lata, wiedzieli, 
od czego zaczynałem i na czym 
kończę.
A czego się Pan spodziewa?
– Nie będę wróżył, ale przyznaję, 
że mam w tej kwestii pewną wiedzę, 
jednak, co – pragnę szczególnie 
podkreślić – wiedzę niepełną. Tę 
uzyskam po dokonaniu wnikliwe-
go bilansu.
Myślę, że dominującą w tym bi-
lansie będzie sprawa zadłużenia, 
o którym w gminie najczęściej się 
mówi. Czy jest to jednak sprawa 
najważniejsza?
– Jest to tylko jeden z elementów 
funkcjonowania gminy jako całości, 
ale czy najważniejszy? Chyba nie. Bo 
nie mniej ważny jest sposób funk-

WYNIKI PONOWNEGO GŁOSOWANIA W DNIU 5 GRUDNIA 2010 r.

Obwód 
nr Adres

Liczba 
głosów 

ważnych

Arciszewski Grzegorz Mucha Bernard Dariusz
Głosów ważnych oddanych 

na kandydata
Głosów ważnych oddanych 

na kandydata
Liczba % ważnych Liczba % ważnych

1 Liceum Ogólnokształcące,  
ul.Starzyńskiego 10, Nasielsk 898 705 78,51% 193 21,49%

2 Publiczne Gimnazjum Nr 1,  
ul.Staszica 1, Nasielsk 1 142 846 74,08% 296 25,92%

3
Szkoła Podstawowa  
m. St. Starzyńskiego,  
ul. Tadeusza Kościuszki 23, Nasielsk

1 078 873 80,98% 205 19,02%

4 Zespół Szkół Nr 2, ul. Kolejowa 65, 
Stare Pieścirogi 971 649 66,84% 322 33,16%

5 Zespół Szkół Zawodowych,  
ul.Lipowa 10, Nasielsk 398 248 62,31% 150 37,69%

6
Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Warszawska 48, 
Nasielsk

441 328 74,38% 113 25,62%

7 Szkoła Podstawowa, Budy Siennickie 1 065 436 40,94% 629 59,06%

8 Ośrodek Zdrowia, ul.Sikorskiego 1, 
Stare Pieścirogi 467 204 43,68% 263 56,32%

9 Szkoła Podstawowa, Dębinki 572 61 10,66% 511 89,34%

10 Zespół Szkół Nr 3, Cieksyn 451 146 32,37% 305 67,63%

11 Dom Pomocy Społecznej,  
ul. Tadeusza Kościuszki 25, Nasielsk 70 45 64,29% 25 35,71%

SUMA 7553 4541 60,12% 3012 39,88%

W niedzielę, 5 grudnia br., mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w drugiej turze wyborów na burmistrza Nasielska. 
Startowało w nich dwóch kandydatów: Bernard Dariusz Mucha, dotychczasowy burmistrz zgłoszony przez KWW 
CENTRUM SAMORZĄDOWE 2010 oraz Grzegorz Arciszewski zgłoszony przez KWW FORUM.
W wyborach zwyciężył Grzegorz Arciszewski, na którego swój głos oddało 4 541 mieszkańców gminy. Bernard 
Dariusz Mucha zdobył 3 012 głosów. 
Nowy burmistrz Nasielska G. Arciszewski zostanie zaprzysiężony na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która odbę-
dzie się we wtorek 14 grudnia br. 

cjonowania gminy. Tu w pierwszym 
rzędzie mówię o Urzędzie Miejskim 
oraz podległych gminie jednost-
kach. Czy olbrzymie pieniądze, jakie 
wydaje się na ich funkcjonowanie, 
przekładają się dobre, coraz lepsze 
funkcjonowanie gminy?
Czyli co, bo w podtekście dostrze-
gam zwolnienia?
– Z tym spokojnie. Kampania wy-
borcza się skończyła i przyszedł czas 
na mozolną pracę. Kompetentni 
pracownicy nie mają się czego 
obawiać. Dla nich zawsze znajdzie 
się zatrudnienie. Chociaż, przyznaję, 
nie wykluczam pewnych przesu-
nięć. Nie przewiduję stanowisk dla 
polityków, a zwłaszcza dla polity-

Jak przyjął Pan decyzję wybor-
ców?
– Z satysfakcją, ale i z pokorą. Z 
satysfakcją, ponieważ znakomity 
wynik potwierdził, że społeczeń-
stwo naszej gminy oczekiwało na 
zmiany, na pozytywne zmiany. 
Cieszy mnie zwłaszcza to, że zna-
cząca grupa mieszkańców zaczęła 
myśleć pozytywnie i jest przeko-
nana, że gminą można rządzić le-
piej, tzn. lepiej wykorzystać tkwią-
cy tu potencjał ludzki i materialny, 
abyśmy w tym swoistym wyścigu 
do lepszego jutra nie pozostawali 
w tyle i równali do najlepszych. A 
nie trzeba było jeździć daleko, aby 
zobaczyć, że tak było. Pozostawali-
śmy wyraźnie w tyle. A inni na nas 
czekać nie chcieli.
Cieszy mnie też to, że mimo podję-
tych prób zdyskredytowania mnie, 
społeczeństwo nie dało się oma-
mić i pokazało, że trzeba się z nim 
liczyć i uważnie go słuchać. Uwa-
żam więc, że ten wybór to nie tylko 
moje zwycięstwo, to nasze wspólne 
zwycięstwo.
Wynik przyjmuję z pokorą, bo nie 
chcę zawieść olbrzymiego zaufa-
nia, jakim mieszkańcy gminy mnie 
obdarzyli, a zdaję sobie sprawę, jak 
wiele jest do zrobienia. To będzie 
prawdziwa orka na ugorze.
Czy pamięta Pan, co odpowiedział 
na pytanie redaktora prowadzące-
go przedwyborczą debatę, o to, od 
czego zacząłby Pan swoje urzę-
dowanie? dokończenie na str. 5
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Kronika straży pożarnej
27.11. 1 zastęp OSP Nasielsk wyje-
chał wypompować wodę z piwnic 
w dwóch budynkach wielorodzin-
nych w Pieścirogach.
28.11. 1 zastęp gasił palący się 
kontener ze śmieciami przy ulicy 
Wąskiej.
30.11. 1 zastęp został wezwany 
do palących się sadzy w kominie 
domu jednorodzinnego w Chr-
cynnie.
1.12. 1 zastęp zabezpieczał lą-
dowanie i start śmigłowca LPR 
w Chrcynnie.
1.12. 1 zastęp wyciągał samochód, 
który ugrzązł w zaspie przy ulicy 
POW.
1.12. 1 zastęp wypompowywał 
wodę z piwnicy domu jednoro-
dzinnego przy ulicy Ogrodowej.
6.12. jednostka z Nasielska była 
wezwana do Popowa Borowego 
w celu uprzątnięcia przewróco-
nego drzewa z drogi nr 621.

Listy do redakcji    Listy do redakcji

R E K L A M A

Z POLICJI

Wyrwał torebkę
Policjanci z Nasielska rozwiązali zagadkę kradzieży torebki na tzw. wyrwę. 
31-letnia kobieta straciła wówczas dokumenty, karty bankomatowe oraz 
pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że odpowiedzialnym za to może być 
21-letni Arkadiusz M., któremu już przedstawiono zarzut kradzieży. 
Przypomnijmy do zdarzenia doszło 21 października 2010 r. ok. 22.30 w Na-
sielsku na ul. Młynarskiej. Wówczas to, jak wynika z ustaleń policjantów, 
31-letnia kobieta wracała z pracy do domu. Nagle od strony parku wybiegł 
mężczyzna, wyrwał jej torebkę i uciekł. Poszkodowana wraz z torbą straciła 
dokumenty, karty bankomatowe, pieniądze oraz inne drobne przedmio-
ty. Policjanci szybko wytypowali podejrzanego o dokonanie tej napaści. 
Niestety, informacji dotyczących sprawcy było niewiele. Wiadomo było 
na pewno, że był to młody mężczyzna. Na głowę miał założony kaptur, 
dlatego nawet rysopis sprawcy był niedokładny. W czasie wyjaśniania oko-
liczności zdarzenia policjanci ustalili, że sprawca próbował bezskutecznie 
pobrać pieniądze z bankomatu. Praca kryminalnych doprowadziła do 
rozwiązania sprawy. Trop prowadził do 21-letniego Arkadiusza M. Męż-
czyzna został przesłuchany i podczas rozmowy z policjantami przyznał 
się do kradzieży torebki damskiej. Według jego relacji skradzione rzeczy 
wyrzucił. Policjanci już przedstawili mu zarzut dokonania przestępstwa.  
O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

za:www.kppnowydwor.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 dziel-
nicowy”. Głosować możemy na stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Wybory 
mają na celu ocenę pracy i relacji między mieszkańcami a dziel-
nicowymi oraz mają pokazać nam ludzi, którzy poświęcają bar-
dzo wiele dla naszego bezpieczeństwa. W kolejnych numerach 
ŻN przedstawiamy Czytelnikom dzielnicowych pracujących na 
terenie gminy Nasielsk. 

St. sierż. Seweryn Wysocki, 
tel. 600-997-276. 
Pochodzi z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, a w pol i-
cji pracuje 3,5 roku. Służbę 
w Nasielsku pełni 2,5 roku. 
Jest absolwentem Politechniki 
Warszawskiej.
– Interesuję się sportem czyn-
nym, komputerami i naukami 
ś c i s ł ymi  –  mówi o sob ie . 

Wśród zadań, jakie ma do wykonania, dzielnicowy wylicza: przede 
wszystkim kontakt z mieszkańcami, w celu zrozumienia ich pro-
blemów oraz współpraca z innymi instytucjami i szkołami w kształ-
ceniu świadomości młodych ludzi. Dzielnicowy jest osobą, która 
pośredniczy między społeczeństwem a organem, jakim jest policja, 
jest także mediatorem, który próbuje znaleźć punkt wyjścia z trud-
nych sytuacji, aby skutkiem tego było rozwiązanie odpowiadające 
stronom zaistniałego konfliktu. 
O swojej pracy mówi: – W głównej mierze są to problemy rodzin-
ne, kradzieże, pobicia, a także sprawy związane z nieletnimi oraz 
wykroczenia drogowe .
Pan Seweryn Wysocki pełni obowiązki w rejonie służbowym Nr 1 
– dzielnicę stanowi obszar administracyjny północnej części mia-
sta Nasielska, tj. ul. Błękitna, Broninek, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, 
Dębowa, Dolna, Działkowa, Folwark, Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, 
Kasztanowa, Kilińskiego – wszystkie nieparzyste numery posesji, 
Klonowa, Kościelna, Kościuszki – numery parzyste, od numeru 35 
wszystkie numery posesji, Kozia, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Lazu-
rowa, Lipowa, Mała, Młynarska, Nowa, Płońska, Pniewska Górka, 
Prosta, Przemysłowa, Rynek, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Sta-
rzyńskiego, Ślepa, Świerkowa, Św. Wojciecha, Tęczowa, Topolowa, 
Tylna, Warszawska – od numeru 11 wszystkie nieparzyste numery 
posesji, Wąska, Wierzbowa, Żwirki i Wigury.
Więcej na temat konkursu na stronie www.kppnowydwor.policja.
waw.pl.

(k)

25.11. na ulicy Lipowej Daniel K., 
mieszkaniec Pieścirogów, posiadał 
przy sobie marihuanę.
29.11. w autobusie relacji Warszawa–
Nasielsk nieznany sprawca skradł 
Renacie K. portfel z dokumentami 
i pieniędzmi.

Pijani na drodze:
25.11. w Studziankach Krzysztof K., 
mieszkaniec Dębinek, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,81 
mg/l).

Pijana zatrzymała 
się w zaspie 
W poniedziałek, 29 listopada br., 
mimo bardzo trudnych warunków 
drogowych, w ręce policjantów 
z Nasielska wpadła 22-letnia Wero-
nika M, której badanie alkomatem 
wykazało 2,2 promila alkoholu 
w organizmie. 
Funkcjonariusze z komisariatu 
w Nasielsku tuż przed godz. 22.00 
zauważyli kierującą fiatem uno. 
Postanowili zatrzymać ją do kon-
troli drogowej. Kobieta na widok 
mundurowych najprawdopodob-
niej wpadła w poślizg, zjechała na 
przeciwległy pas ruchu i uderzyła 
w zaspę. Podczas kontroli drogo-
wej okazało się, że 22-latka była 
kompletnie pijana. Badanie alko-
matem wykazało u niej 2,2 promila 
alkoholu w organizmie. Policjanci 
sporządzili niezbędną dokumen-
tację i powiadomili ojca kobiety 
o całym zdarzeniu. Mężczyzna 
zaopiekował się córką i pojazdem. 
W najbliższym czasie Weronika M. 
zostanie przesłuchana. Grozić jej 
może odpowiedzialność karna za 
kierowanie pojazdem, będąc w sta-
nie nietrzeźwości.

Za:kppnowydwor.pl

I znów zastała nas zima 
Relacja z pierwszego zimowego dnia w naszej gminie. W poniedziałek, 29 
listopada br. o 9.00 rano wyjeżdżam z 3-letnią córeczką do przedszkola 
we wsi Kosewo, gmina Nasielsk. Znów zastała nas zima... Nieodśnieżo-
na droga na trasie Nasielsk–Konary, gdzie autobus szkolny wozi dzieci 
do szkoły. Ale cóż począć, w sytuacji dogrywki wyborczej, urzędnicy 
są zajęci własnymi sprawami... O godz.12.00 po zrobieniu zakupów w 
Nasielsku wracam do domu z sercem na ramieniu 20km/h, wycieraczki 
pracują cały czas, nic nie widzę, wszędzie biało, nie ma krawędzi jezdni 
i rowów, miejscami śliska nawierzchnia. Dzwonię do męża, by odebrał 
córeczkę, bo ja nie czuję się na siłach jechać w takich warunkach. 
Dzwonię do Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasiel-
sku i proszę kulturalnie o połączenie w sprawie odśnieżania. Melodyjka, 
melodyjka, me lo dyj ka... Nie udało się, znów sekretariat, pana odpo-
wiedzialnego za odśnieżanie nie ma. Pytam, z kim mogę o tym poroz-
mawiać. Udało się, z Panią Dyrektor po dwóch nieudanych próbach 
połączenia i uspakajającej melodyjce. „Samochody pracują od rana, 
ale jest ich za mało, nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowej firmy do 
odśnieżania. Kierowcy autobusów szkolnych nie zgłaszają nieprzejezdnej 
drogi, a droga w Nasielsku jest powiatowa i wojewódzka, nas nie doty-
czy, w Konarach co prawda gminna, ale przy takiej pogodzie kierowca 
musiałby jeździć w tę i z powrotem” – odpowiada. „A więc czekamy, 
aż komuś coś się stanie?” – pytam Panią Dyrektor. „Nasza rozmowa do 
niczego nie prowadzi” – usłyszałam odpowiedź. 
Opadły mi ręce. Płacę za przedszkole z góry, ale nie będę ryzykowała 
życia mojego dziecka, skoro nie mogę do niego bezpiecznie dojechać. 
Całą naszą śnieżną zimę przesiedzę w takim razie w domu. Dziękuje z 
całego serca mojemu miastu, gdzie się urodziłam, wychowałam i posta-
nowiłam wbrew wszystkiemu spędzić resztę życia, za: głęboki szacunek 
do obywatela, poważne traktowanie i bieg z duchem czasu. Może warto 
kupić konia i sanie, tylko co wtedy z parkowaniem w Nasielsku?

Dorota z miejscowości Konary, gm. Nasielsk 
(nazwisko znane redakcji)
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dokończenie ze str. 3

Z GMINY

Wysoki poziom użyteczności
Od samego początku moderniza-
cja torowiska i budowa przejścia 
podziemnego przy dworcu PKP 
budziły wśród mieszkańców Mo-
gowa, Siennicy, Starych Pieściro-
gów, a także pasażerów PKP kon-
trowersje.
Ciągłe awarie platform dla osób nie-
pełnosprawnych, brak monitorin-
gu i nagłośnienia w podziemiu od 
niemal dziewięciu miesięcy spędza 
sen z powiek wielu osobom. Dlatego 
piszą pisma do PKP: Korzystanie ze 
zjazdów w zasadzie nie było możli-
we od momentu oddania przejścia 
podziemnego do użytku. Powo-
dem była awaria, która nie została 
usunięta do dziś. Dźwig służy nie 
tylko pasażerom kolei, ale także 
mieszkańcom okolicznych wsi. Z 
przejścia korzystają ludzie chodzący 
codziennie do sąsiedniej wsi, pracy, 
szkoły, kościoła, sklepów. Utrudnie-
nia związane z brakiem zjazdu od-
czuwają w szczególności inwalidzi, 

matki z dziećmi i rowerzyści. Wszyst-
kie osoby są zmuszone dźwigać po 
schodach rowery. Sytuacja jest tra-
giczna, gdyż matki dźwigają na ręku 
niemowlę, a na plecach wózek lub 
rower, nie wspominając o zaku-
pach (…) – na tego typu listy od kilku 
miesięcy mieszkańcy Mogowa nie 
doczekali się odpowiedzi ze strony 
PKP. W tej sprawie interweniowali już 
zarówno mieszkańcy, jak i burmistrz 
Nasielska. Bez skutku.
Uzyskanie odpowiedzi od PKP w tej 
kwestii nam również zajęło trochę 
czasu. Odkąd firma ta podzieliła się 
na spółki, pozyskanie jakiegokolwiek 
wyjaśnienia przypomina bowiem 
bieg z przeszkodami. Dziesiątki roz-
mów telefonicznych, podczas któ-
rych słyszeliśmy często: Ja się tym 
nie zajmuję. Proszę zadzwonić do… 
i maile tygodniami pozostające bez 
odpowiedzi nie zniechęciły nas do 
dalszego drążenia tematu. Wyszliśmy 
bowiem z założenia, że ten łańcuszek 
ludzi pracujących w PKP ma gdzieś 
swój koniec i dowiemy się, dlaczego 
przejście podziemne na stacji PKP 
w Nasielsku jest taką niedoróbką. 
Rzecznik Realizacji Inwestycji PKP 
Łukasz Derylak przyznał, że problem 
dewastacji obiektów kolejowych, 
w tym również tych służących pa-
sażerom, nie jest nowy. Jest jednak 
szczególnie bulwersujący, bo doty-
czy nowych obiektów o znacznie 
wyższym standardzie, do tego do-

piero co przekazanych do użytku 
mieszkańcom i pasażerom.
– W ostatnim czasie coraz częściej 
odnotowujemy niszczenie obiek-
tów oraz wind i platform na zmo-
dernizowanych przystankach kole-
jowych – przyznaje nam rzecznik. 
– Ogromnym problemem, z jakim 
się borykamy, jest wyrywanie kabli 
doprowadzających prąd do plat-
form schodowych oraz próby uru-
chamiania ich za pomocą ostrych 
narzędzi lub po prostu za pomocą 
kopnięcia. Zdarza się również, że 
kabiny wind służą za toaletę. Pod-
palane też są guziki, rysowane szy-
by i wyrywane metalowe podłogi. 
Kilkukrotne koszty naprawy takich 
urządzeń wystarczyłyby na wypo-
sażenie przystanków w dodatkowe 
urządzenia ułatwiające poruszanie 
się osobom niepełnosprawnym. Nie 
jesteśmy w stanie postawić na każ-
dej stacji i przystanku patrolu Straży 
Ochrony Kolei. Możemy tylko na-

prawiać kolejne szkody, apelując 
do pasażerów, mieszkańców i prze-
chodniów, aby nie pozostawali obo-
jętni wobec prób dewastacji, których 
są świadkami. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że ludzie boją się zwrócić 
uwagę wandalom. Ale można prze-
cież odejść na bezpieczną odległość 
i telefonicznie powiadomić o takim 
incydencie Policję lub Straż Miejską. 
Wspólnie powinniśmy dbać o do-
bro, które ma nam służyć przez lata 
– powiedział Rzecznik Realizacji In-
westycji PKP.
Wszystko to brzmi tak prosto. Ale 
nie zawsze są przecież świadkowie 
ego typu zdarzeń. Co, jeśli mienie 
PKP niszczone jest nocą? A dewa-
stacje ostatnimi czasy są na porządku 
dziennym. W związku z tym o termin 
naprawy zdewastowanych platform 
zapytaliśmy Rzecznika Centrum 
Realizacji Inwestycji w spółce PKP 
Roberta Kuczyńskiego, który wy-
jaśnia – Konserwacja i naprawy po-
dewastacyjne leżą w gestii Zakładu 
Linii Kolejowych w Warszawie, który 
w lutym 2010 r. przejął w utrzyma-
nie zarówno przejście podziemne, 
jak i platformy dla niepełnospraw-
nych. Zakład Linii Kolejowych ma 
podpisaną umowę na konserwację 
z firmą ARCON i powyższe czyn-
ności powinny być wykonywane 
na bieżąco. 
Robert Kuczyński zapytany o to, dla-
czego do dnia dzisiejszego platformy 
nie zostały naprawione, mówi: – Nie 

jesteśmy skarbonką bez dna. Nie 
możemy ciągle naprawiać urzą-
dzeń, które po naprawie działają 
tylko przez kilka dni, bo potem znów 
są niszczone. Zakład Linii Kolejo-
wych pomimo podpisanych umów 
na konserwację i usuwanie usterek 
z firmą zewnętrzną już znacznie 
przekroczył zaplanowane koszty ze 
względu na ciągłe dewastacje, na 
które całkowicie nie mamy wpły-
wu – dodaje.
Przydałby się więc monitoring. Jed-
nak zgodnie ze studium wykonal-
ności został on ujęty w trzecim eta-
pie Modernizacji linii E65 „Budowa 
warstwy nadrzędnej LCS Nasielsk”, 
którego termin realizacji zaplano-
wany został na rok 2013. – W tym 
okresie będziemy mieli środki na 
ten cel – przyznał Rzecznik Centrum 
Realizacji Inwestycji w spółce PKP. 
Podobnie rzecz ma się z montażem 
nagłośnienia w podziemiach.
Co do zaprojektowania i wykona-

nia klasycznych wind 
(wzorem tych, które 
funkcjonują na terenie 
stacji Legionowo czy 
Nowy Dwór Mazowiec-
ki), a o które dopytywali 
mieszkańcy Mogowa, 
to, jak wyjaśnia R. Ku-
czyński: – Na obecnym 
etapie modernizacji nie 
jest to możliwe z uwagi 
na wcześniej określony 
zakres rzeczowy mo-
dernizacji uzgodniony 
z Unią Europejską, z któ-
rej środków finansowane 
jest 86% projektu. PKP 
Polskie Linie Kolejowe 
S.A. nie mają środków fi-
nansowych na zaprojek-

towanie i wykonanie dodatkowych 
wind na stacji Nasielsk. Szacunkowy 
koszt takiej inwestycji wyniósłby ok. 
3,5 mln euro, ponieważ należałoby 
wówczas przebudować zmoder-
nizowany układ torowy, sieciowy, 
nowe przejście podziemne dla pie-
szych i perony, dostosowując in-
frastrukturę techniczną do szybów 
windowych poprzez poszerzenie 
międzytorza. – I dodaje: – To, co 
montujemy, ma certyfikowane roz-
wiązania techniczne gwarantujące 
bezpieczne użytkowanie. W każdej 
lokalnej społeczności znajdą się 
jakieś tzw. czarne owce nieuznają-
ce potrzeby poszanowania dobra 
publicznego. 
Łukasz Derylak z PKP zapewnia: – 
Stale myślimy nad tym, jak pomóc 
mieszkańcom Mogowa w przedo-
staniu się z jednej strony torów na 
drugą. Staramy się wdrażać działania 
usprawniające ten stan. Na ile się to 
zda, okaże się w przyszłości. Żałuję 
tylko, że mieszkańcy o wszystko ob-
winiają kolej, skarżąc się na bezrad-
ność PKP, podczas gdy sami przy-
klaskują wandalom. Bo jak inaczej 
nazwać takie zachowanie, gdy miej-
scowa ludność wie, kto zdewastował 
urządzenie, i nie zgłasza takiego faktu 
na policję? – pyta.
Jak to bywa w tego typu przypadkach, 
prawda zazwyczaj leży po środku. 
PKP twierdzi, że próbuje pomóc 
mieszkańcom, że szuka rozwiązań. 

kierów. Tu między innymi mam na myśli doradców. Temu wszystkiemu 
muszę się jednak spokojnie przyjrzeć i wszystko przemyśleć. Stawiam na 
ludzi kompetentnych.
A skąd będzie Pan brał tych ludzi kompetentnych?
– W pierwszym rzędzie będę ich szukał w naszej gminie. Tu widzę ol-
brzymi potencjał ludzki. Chociaż nie wykluczam, że jeśli takiej osoby nie 
znajdę w naszej gminie, mogę zatrudnić osobę z zewnątrz. I co jest moim 
zdaniem ważne. Osoby te będą wyłaniane w uczciwie przeprowadzanych 
konkursach.
A może bardziej konkretnie?
– Na przykład w sprawie obsługi prawnej będę chciał postawić na pracow-
nika etatowego, człowieka z odpowiednimi kwalifikacjami i otwartego na 
poszerzanie swej wiedzy. Będę żądał od niego takich prawnych informacji, 
które pozwolą mi podejmować takie decyzje, aby gmina nie była ciągana 
po sądach i przegrywała proces za procesem lub musiała zawierać kosz-
towne ugody. Bo rządzenie gminą wymaga odpowiedzialności. Bardziej 
nawet niż wiedzy i doświadczenia. Te można szybciej zdobyć, a człowie-
kiem odpowiedzialnym trzeba być.
A kwestie inwestycji?
– To podstawowe zadanie i obowiązek gminy. A ja stawiam na jej rozwój. 
Ale mówiąc o inwestycjach, chciałbym zwrócić uwagę na wyłanianie wy-
konawców. Będzie się ono odbywało poprzez uczciwe przetargi. Nigdy 
nie będę wyrażał zgody na podpisywanie dodatkowych aneksów opie-
wających na wysokie kwoty. Aneks może być podpisany w wyjątkowych 
sytuacjach, w wypadku zaistnienia naprawdę nadzwyczajnych sytuacji. 
Posłużę się przykładem, chociaż jednak bardzo niekonkretnym. Czy można 
podpisać aneks do umowy, którą zawarło się w połowie listopada na wy-
konanie, powiedzmy w ciągu miesiąca, 1000 m2 chodnika? Tymczasem 
po pięciu dniach spadł śnieg i przyszedł mróz. To bardzo przedłużyło prace 
i bardzo je podrożyło. To taki bardzo prosty przykład, ale coś w nim jest.
A co po wykonaniu inwestycji?
– Nastąpi odbiór. Będzie on jednak bardzo wnikliwy. To duża odpowie-
dzialność osób w nim uczestniczących. Jestem przekonany, że żadna fu-
szerka nie przejdzie. Jest wprawdzie okres gwarancji, ale powinien on tylko 
potwierdzić, że wszystko zostało właściwie wykonane. Myślę, że poprzez 
to nie przestraszę dobrych wykonawców, chcących za dobrą pracę za-
robić dobre pieniądze. I zadbam, aby była zachowana pełna odpowie-
dzialność w całym przebiegu procesu inwestycyjnego – od planowania, 
poprzez projektowanie, wyłonienie wykonawcy, realizację inwestycji, aż 
do jej ostatecznego odbioru. Jeszcze raz podkreślam: stawiam na odpo-
wiedzialność.
No cóż, z gorącego szybkiego wywiadu, zrobił się nam wywiad rzeka. 
A pytań nasuwa się wyjątkowo dużo. Na razie dziękuję. Życzę w imieniu 
własnym i redakcji powodzenia. Myślę, że ci, którzy na Pana głosowali, 
życzą Panu tego samego. I myślę, że swoimi działaniami przekona Pan 
do siebie tych, którzy głosowali na Pana wyborczego przeciwnika. Ży-
czę, aby w następnych wyborach liczba głosów była jeszcze większa 
i oczywiście, wygranej już w pierwszej turze. 
– Dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy mi zaufali i będę robił wszyst-
ko, aby ich nie zawieść. Bo nadszedł czas na zmiany. Na lepsze. To nasz 
wspólny cel.

Dziękuję za rozmowę:
Andrzej Zawadzki

WYWIAD 

To nasze wspólne 
zwycięstwo

Ale przez najbliższe trzy lata to nikt 
inny jak właśnie mieszkańcy będą 
musieli sobie sami radzić z korzysta-
niem z przejścia podziemnego, nadal 
przenosząc dziecięce wózki czy wóz-
ki inwalidzkie z jednaj strony na drugą. 
PKP obwinia wandali i mieszkańców, 
którzy nie chcą się im narażać. Miesz-
kańcy zaś obwiniają PKP o realizację 
kosztownych, niesprawdzających 
się w naszej rze-
czywistość in-
westycji. 
Teraz będziemy 
czekać na prze-
budowę – a czy 
nie prościej było 
od razu zapro-
jektować, do-
datkowo poza 
nowoczesnymi 
platformami, be-

tonowe zjazdy ze schodów? Najwy-
raźniej projekt nie po raz pierwszy 
w naszej gminie minął się ze społecz-
nym zapotrzebowaniem na rozsąd-
ne rozwiązania, stawiając za to na te 
droższe na tzw. wysokim poziomie. 
Pasażerom i mieszkańcom pozostaje 
najwyraźniej tylko jedno: uzbroić się 
w cierpliwość. 

(agai)
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Bollywood a rzeczywistość
Ostatnio tak modne filmy Bollywoodu nie oddają 
prawdy o życiu dziewcząt i kobiet w Indiach i w spo-
łecznościach indyjskich poza granicami tego kraju. 
Filmy te ukazują roztańczonych, szczęśliwych i bez-
troskich ludzi. A jak jest w rzeczywistości? Polecam 
znajdującą się w naszej bibliotece książkę Jasvinder 
Sanghera pt. Zhańbiona.
Autorka tej powieści jest działaczką i orędowniczką 

praw kobiet. Urodziła się w Derby w Wielkiej Brytanii. Jest współza-
łożycielką projektu społeczności lokalnej pod nazwa Karma Nirvana, 
w którym uczestniczą ośrodki z całej Wielkiej Brytanii. Organizacja ta 
udziela schronienia kobietom pochodzenia azjatyckiego (głównie z po-
łudniowej Azji), które muszą uciekać przed koniecznością poślubienia 
mężczyzny wybranego przez rodziców. 
Sama przeżyła podobna tragedię i opisała swoje losy w powieści Zhan-
biona (Shame). Opisuje też gehennę, jaką przechodzą inne ofiary, które 
dotknięte są przemocą domową. Debiutancka powieść Sanghery jest 
zatem oparta na jej osobistych przeżyciach. W wieku 14 lat pokazano 
jej fotografie wybranego przez matkę człowieka, który miał stać się jej 
mężem. Autorka opisuje swoją tragedię, życie pełne przemocy, mole-
stowania, maltretowania i ostracyzmu. W końcu wszystkie nieszczęścia 
kończą się jej tryumfem. Perspektywa rychłego małżeństwa wzbudziła 
w niej przerażenie: nieraz była świadkiem upokorzeń, jakie jej starsze 
siostry znosiły w wymuszonych przez rodziców związkach. Zdecydo-
wała się na ucieczkę z domu, lecz za swój czyn została wyklęta z rodziny, 
co pogrążyło ją w rozpaczy. 
Jest opowieść o młodej dziewczynie, która chce wydostać się z za-
mkniętego i okrutnego świata, gdzie życie toczy się według restrykcyj-
nego kodeksu honorowego, a honor znaczy więcej niż życie. Powieść 
ma wartką akcję i czyta się ją z zapartym tchem. Autorka opowiadając 
swoją własną historię, składa hołd kobietom, które znalazły się w po-
dobnej sytuacji, i daje świadectwo ich cierpieniom.

(awek)

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.

Z NOK–U

FullHD w kinie Niwa
W listopadzie br. Nasielski Ośrodek Kultury zaku-
pił projektor multimedialny FullHD – Sanyo PDG-
DHT100L. Całkowity koszt projektora to 41 449, 
50 zł, z czego dofinansowanie ze środków Filmo-
teki Narodowej – 24 000 zł, a koszty NOK wynio-
sły 17 449,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach programu e-cinema Sieci Kin Studyj-
nych i Lokalnych.
Program ten ma na celu stworzenie na bazie kin tradycyjnych należących 
do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych struktury kin rozpowszechniających 
filmy z nośników cyfrowych przy użyciu projektorów multimedialnych 
o rozdzielczości minimum Full HD. Jego głównym założeniem jest zwięk-
szenie dostępu do premier filmowych oferowanych przez dystrybutorów 
tradycyjnie współpracujących z siecią oraz skłonienie na tej podstawie 
innych dystrybutorów do przystąpienia do projektu i zwiększenie tym sa-
mym oferty premier filmowych dla SKSiL.
Zaletą cyfryzacji jest to, iż filmy mogą być dostarczane do nasielskiego kina 
z użyciem twardych dysków, pojemnych nośników optycznych bądź też 
transmitowane przez satelitę i wyświetlane właśnie za pomocą multime-
dialnego projektora połączonego z serwerem. 
Do tej pory nasze kino działało tylko w tradycyjnej analogowej technice, 
tzn. film był dystrybuowany na taśmie filmowej i wyświetlany za pomocą 
zwykłego projektora. Obecnie będą mogły być wyświetlane zarówno filmy 
z tradycyjnej taśmy filmowej 35 mm, jak i nośników cyfrowych. W kinie 
przełoży się to na lepszą jakość dźwięku i obrazu. W dodatku taki „cyfro-
wy” film można powielić w większej liczbie kopii i pokazywać w większej 
liczbie kin.
Na uznanie zasługuje fakt, że kino Niwa w Nasielsku dość szybko przeszło 
na technikę cyfrową, bo niespełna trzy lata od momentu powstania pierw-
szego cyfrowego kina w Polsce. Było to Nove Kino Praha w Warszawie, 
które otwarto 14 czerwca 2007 r.
– Liczymy, na to że wprowadzenie cyfrowego systemu wyświetlania 
zwiększy zainteresowanie ze strony widzów naszymi propozycjami fil-
mowymi. Mamy nadzieję, że teraz będzie można u nas znacznie szybciej 
obejrzeć nowości kinowe i do tego będą one prezentowane w takich sa-
mych standardach, jakie oferują widzom multipleksy. W ostatnich latach 
na inwestycje z funduszy zewnętrznych pozyskaliśmy w sumie 111 415 zł, 
co stanowi ok. 40% poniesionych nakładów – mówi Marek Tyc, dyrek-
tor NOK. – Mamy nadzieję, że nasze działania zostaną docenione przez 
kinomanów – dodaje. 
Nasielski Ośrodek Kultury stara się na bieżąco podwyższać standardy kina. 
Głównymi zadaniami, które zrealizował w ciągu ostatnich lat, były: zmiana 
systemu odczytu dźwięku na światło czerwone (wartość zadania ok. 10 000 
zł – 2005 r.), zmodernizowanie sprzętu do projekcji filmów (wartość zadania 
39 186 zł – 2007 r.), zainstalowanie dźwięku w systemie Dolby Stereo SR (war-
tość zadania 57 950 zł – 2008 r.), wymiana foteli kinowych (wartość zadania 
91 805 zł – 2009 r.), wymiana ekranu projekcyjnego (wartość zadania 26 205 
zł – 2010 r.). Realizacja tych działań była możliwa dzięki wsparciu finansowe-
mu pozyskanemu ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Coraz więcej obaw budzi natomiast wygląd wewnętrzny i zewnętrzny bu-
dynku. 
– Usilnie zabiegamy o jego gruntowne wyremontowanie. Dlatego w tym 
roku złożyliśmy wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych na jego termomodernizację. Natomiast jeśli chodzi o remont 
wewnątrz naszego obiektu, w tej sprawie liczymy na przychylność Rady 
Miejskiej. Budżet, jakim NOK dysponuje, nie wystarczy na pokrycie kosztu 
remontu holu głównego i klatek schodowych – dodaje dyrektor.
Warto pamiętać, że w budynku kina Niwa mieści się siedziba Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, który prowadzi działalność kulturalną dla mieszkańców 
miasta i gminy Nasielsk. 
Właśnie tu odbywają się wszelkiego rodzaju koncerty, spotkania, recitale, 
a także prowadzone są koła zainteresowań (m.in.: plastyczne, decoupage, 
witrażowe, perkusyjne, gitarowe, bębniarskie), działają zespoły muzyczne 
grające różne gatunki muzyczne. Ponadto tutaj również znajduje się redakcja 
lokalnego dwutygodnika „Życie Nasielska”.
Niestety, budynek kina nie jest miejscem, w którym możliwe jest prowadze-
nie działalności kulturalnej czy edukacyjnej na odpowiednim poziomie. Stąd 
dostrzegana przez wielu mieszkańców, uczestników zajęć i gości koniecz-
ność rozbudowy obiektu.

(red.)

BIBLIOTEKA DZIECIOM
Od października br. w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Nasielsku rozpoczął 
się cykl spotkań bibliotecznych z dziećmi i młodzieżą. Odbywają się one 
zawsze po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny zajęć. 
W lekcji bibliotecznej uczestniczyła m.in. kl. 0a ze Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku pod opieką wychowawczyni Beaty Skoczylas. Dzieci zapo-
znały się z działalnością biblioteki i nauczyły się wypożyczać książki. Ale 
żeby nie było nudno, zerówkowicze uczestniczyli także w konkursach  
z nagrodami.

***
Z okazji obchodzonego w listopadzie Święta Niepodległości młodzież 
z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku oraz Gimnazjum przy LO  
w Nasielsku wraz z opiekunami zwiedzała nasielskie muzeum. Młodzież 
uczestniczyła też w niecodziennej lekcji historii, którą prowadził Stanisław 
Tyc, dyrektor MGBP w Nasielsku.

*** 
W naszej bibliotece są andrzejki. Rwetes, hałas tu dziś wielki! Zgodnie z 
cytowanym fragmentem wiersza w naszej bibliotece odbyły się andrzejki 
dla trzech młodszych klas Szkoły Podstawowej w Nasielsku: kl. Ic, kl. IIc i kl. 
IIIc. Były więc tradycyjne wróżby andrzejkowe, takie jak ustawianie butów 
w rzędzie w kierunku drzwi, losowanie zawodów, rzucanie kostką czy od-
czytywanie wróżb z pierników, ale największym powodzeniem cieszyło 
się oczywiście lanie wosku. Przez ucho dużego klucza dzieci mogły prze-
lewać roztopiony wosk, a później z rzucanego cienia na ścianę przez ulaną 
figurkę z wosku odczytywać swoją przyszłość. W ramach pracy z książką 
odbywało się także wspólne czytanie bajek, wierszy i przypominanie po-
wiedzeń związanych z andrzejkami.

(red.)
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Duchowe witaminy

Kogo oczekuje Jezus? 
Adwent to w Kościele czas radosnego oczekiwania na Jezusa – przy 
końcu czasów i w tajemnicy Bożego Narodzenia. Warto jednak od cza-
su do czasu zadać sobie pytanie: jakiego Kowalskiego, Nowaka i innych 
zaprzyjaźnionych z nimi oczekuje Jezus? Bo zwykle nasza lista oczekiwań 
wobec Pana Boga jest długa i szczegółowa… Doskonałą pomoc w zna-
lezieniu odpowiedzi na to pytanie stanowi choćby adwentowy rachunek 
sumienia. Zrobiony, ma się rozumieć, bez pośpiechu i z odpowiednim 
nastawieniem modlitewnym. 

Wracając do oczekiwań Jezusa: warto wsłuchać się w słowa proroków, 
których Liturgia Słowa przywołuje w Adwencie: Izajasza i Jana Chrzci-
ciela. Można by o nich wiele napisać. Z ich przesłania promieniuje po-
kora, radość oczekiwania, ale też jasność stawianych wymagań: swoje 
słowa potwierdzają czynami. Wydaje się, że w polskim społeczeństwie, 
skażonym kompromisami ze złem i bylejakością, stawiającym do góry 
nogami świat wartości podstawowych, brzmi to jak „baśń z tysiąca i jednej 
nocy”. Być może. Ale czy warto poprawnością polityczną obniżać po-
ziom moralny życia swojego i innych? Prawda zawsze jest w cenie i ona 
zwycięża, czyniąc człowieka wolnym, na podobieństwo królewskiego 
orła, który może szybować nieskrępowany. 

W teatrze życia chrześcijanin nie może być tylko biernym widzem. Dla-
czego? Bo został wezwany do świętości, a więc „wysokiej miary życia 
chrześcijańskiego”, a nie do bycia miernotą na usługach pragmatyzmu 
i lenistwa. To naprawdę się nie opłaci. Nie liczy się „pobożna maska”, ale 
autentyczna twarz opromieniona blaskiem Jezusa z Nazaretu – Światłości 
świata. Nawet wtedy, kiedy przyjdzie nam zmagać się ze stosem własnych 
słabości i pokonywać zawiłe drogi życia. W ten sposób dojrzewamy do 
poznania siebie i otwieramy się na Boga, ufni w to, że „moc w słabości się 
doskonali”. Chrześcijanin jest więc czynnym uczestnikiem życia społecz-
nego, politycznego i gospodarczego. Jeśli twierdzi, że go to nie obchodzi, 
to znaczy, że nie rozumie swojej roli i miejsca w świecie. 

Wróćmy do oczekiwań Jezusa. Jego wymagania wynikają z sakramen-
tu chrztu i bierzmowania. Domagają się rozwoju wiary, nadziei i miłości 
przez poznawanie osoby Jezusa, nawiązanie z Nim łączności i świadec-
two życia. Co więcej, Jezus jako nasz Pan i Zbawiciel ma prawo stawiać 
nam wymagania, bo są one wyrazem miłości do końca. Kto kocha, 
musi wymagać, bo inaczej stałby się tylko namiastką wychowawcy.  
A Jezus wymaga – przede wszystkim życia miłością na co dzień. Prze-
cież „czas to miłość”. 

Jak przygotować się na spotkanie z Jezusem w święta Bożego Narodze-
nia? Warto słuchać znawców tematu, starotestamentalnego Izajasza czy 
głosu wołającego na pustyni – Jana Chrzciciela. W ten sposób będziemy 
mogli podreperować swoją duchową kondycję. Gorzej, jeśli ktoś pój-
dzie drogą Heroda i zafunduje sobie „antyprzygotowanie”, czyli sam 
zacznie decydować, co jest dobre, a co złe. A wtedy pojawią się ofiary, 
jak w przypadku niewygodnego proroka – Jana Chrzciciela, który upo-
mniał się o wierność prawu Bożemu, a stał się ofiarą intrygi. Doskonale 
do tak przewrotnego myślenia pasuje komentarz ks. prof. Krzysztofa 
Pawliny: „Rosnące ciało, więdnąca dusza. Chcemy zatrzymać to «teraz» 
jak najdłużej. Budujemy sobie wieczność na ziemi. Wierzymy, że zawsze 
będziemy piękni i młodzi, silni i panujący. A jeśli pojawiają się jakieś kło-
poty, to ruszamy po pomoc, by owo «teraz» naszego życia ratować. Od-
nowa biologiczna albo psychoterapeuta. Dla mniej ambitnych – ekstaza 
na dyskotece albo piwo w pubach. A dla inteligencji – eksperymenty 
z formą albo kolejny «Kod Leonarda», stawiający na głowie to, co stało 
na nogach. W ostateczności – nowy film albo nowa żona”.

Przypominam sobie zapisaną w „Ćwiczeniach duchowych” św. Ignace-
go Loyoli medytację przy żłóbku Jezusa, która pozwala wyobrazić sobie 
i zaobserwować to, co się tam działo. Każdy więc może stać się choćby 
na chwilę ubogim pasterzem. I stawiam pytanie – sobie i Czytelnikom: 
czy dla nas – takich, jacy jesteśmy – znalazłoby sie miejsce przy żłóbku? 
Brzmi konkretnie i domaga się konkretnej i osobistej odpowiedzi. I nie 
wystarczy naiwne: „Pan Bóg jest miłosierny, więc mi wybaczy”. Równie 
ważne jest stwierdzenie: wybaczy, gdy uznam swoją winę i będę dążył 
do bycia sprawiedliwym, to znaczy zachowującym Bożą naukę. 

ks. Leszek Smoliński

Ruszamy!
W dniu dzisiejszym startuje w „Życiu Nasielska” nowa stała rubryka prowadzona przez harcerzy z 3. Drużyny 
Harcerskiej „Przypadek” i 32. Drużyny Starszoharcerskiej „Hakuna Matata” z Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Będzie się ona ukazywać w każdym numerze.
Mamy nadzieję, że treści przez nas przekazywane spotkają się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą. Chce-
my w niej poruszać tematy związane z promocją przedsięwzięć naszego środowiska, całego harcerstwa, 
a także innymi ciekawymi zagadnieniami. Chcielibyśmy, aby nasze teksty napawały Państwa natchnieniem, 
wzruszały, dawały do myślenia i budowały dialog między nami a Czytelnikiem. Mamy nadzieję, że z czasem 
nasza rubryka się rozwinie. Zapraszamy do lektury!

redaktor naczelny Rubryki Harcerskiej
pwd. Daniel Nowak

Betlejemskie Światełko Pokoju już 
niedługo zawita także do nas...
Betlejemskie Światełko Pokoju rozpowszechnili kilkadziesiąt lat temu austriaccy skauci (odpowiednik naszych harce-
rzy). Podróżują do Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, tam odpalają ogień z wiecznej lampki i transportują go 
na nasz kontynent, gdzie sztafeta ludzkich rąk i serc roznosi go dalej we wszystkich kierunkach świata. My, Polacy, co 
roku dostajemy BŚP od naszych przyjaciół, skautów ze Słowacji około 2 tygodni przed świętami Bożego Narodzenia. 
Dalej przekazujemy je na wschód i północ.
Betlejemskie Światełko Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest 
znakiem nadziei na życie pozbawione konfliktów i waśni, a także znakiem szczęścia z ponownych narodzin Chrystusa. 
W ten magiczny czas rozświetla mroki złych emocji i doznań. Roznosimy je naszym przyjaciołom, osobom potrzebu-
jącym, władzom, a także wszystkim, którzy mają ochotę je przyjąć i rozświetlić mroki własnych ścieżek. Przypomina 
nam o tym, że to człowiek i służba jemu są najważniejsze. Zwyczajowo Betlejemskie Światełko Pokoju, z życzeniami 
świątecznymi, harcerze roznoszą w urzędach władzy lokalnej, jednostkach administracji oraz innych organizacjach, 
z którymi współpracują, instytucjach pomocy publicznej; próbują także trafić z nim do każdego człowieka. 
W tym roku na terenie naszej gminy będą dwie okazje podzielenia się Światełkiem. Pierwsza to msza św. w piątek, 
17 grudnia 2010, o godz. 17.00 w kościele parafii św. Wojciecha, odprawiana w ramach centralnej Wigilii Harcerskiej 
w Nasielsku. Druga okazja nadarzy się w niedzielę, 19 grudnia, podczas Mszy Harcerskiej o godzinie 17.00 w parafii 
św. Katarzyny w Starych Pieścirogach.
Zachęcamy do wzięcia własnych lampionów, świec itp., by móc odpalić od harcerzy Światełko i zanieść je do swoich 
domów.
W gorączce przedświątecznych zakupów i obowiązków nie zapomnijmy o najbardziej potrzebujących: ludziach sta-
rych, samotnych, biednych. Każdy z nas chce się cieszyć tym tak radosnym czasem. Czerpiąc z własnych doświad-
czeń z akcji „Sianko”, mogę zapewnić, że nie ma lepszego prezentu niż zaskoczenie i radość malująca się na buzi 
ubogiego dziecka. 
Niech Światło z Groty Narodzenia Pańskiego oświetla Wasze serca!

pwd. Daniel Nowak

Wigilijne Sianko
Wzorem lat ubiegłych w okresie adwentu nasi 
harcerze z 32. DS „Hakuna Matata” prowadzą 
akcję „Wigilijne Sianko”. 
W jej ramach sprzedajemy paczuszki z sia-
nem na wigilijny stół przed kościołem w Sta-
rych Pieścirogach po każdej mszy św. w ko-
lejne niedziele: 12 i 19 grudnia br.. 
Kwota opłaty jest dobrowolna, dochód z akcji 
zostanie przeznaczony na paczki świąteczne 
dla najbiedniejszych rodzin z parafii św. Kata-
rzyny. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej 
woli, a w szczególności naszych rodzimych 
parafian, do wspomożenia naszej inicjatywy. 
Tylko od Państwa zależy, ile rodzin będziemy 
w stanie wspomóc.



8 10–23 grudnia 2010NASZE SPRAWY
Z NOK

Kiermasz świąteczny
W piątek, 3 grudnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury obywał się kier-
masz świąteczny, podczas którego można podziwiać twórczość uczest-
ników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach działa-
jących przy P.P.H.U. JAN-POL oraz podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku.
Nieprzypadkowo wybrano właśnie dzień 3 grudnia na prezentację 
prac osób niepełnosprawnych, był to bowiem Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych, a więc doskonała okazja na zwrócenie 
uwagi naszych mieszkańców na takich ludzi, ich działalność, talenty 
i zainteresowania. Z pewnością wszyscy, którzy tego dnia mimo mro-
zu postanowili jednak przyjść i zobaczyć piękną ekspozycję prac i róż-
nych drobiazgów, wśród których znalazły się m.in.: ręcznie wykonane 
figurki, obrazki, kartki świąteczne, poduszeczki, korale oraz wspaniałe 
ozdoby świąteczne, nie żałowali swojej decyzji. Tym bardziej że pod-
czas kiermaszu można było także skosztować wspaniałych wypieków 
przygotowanych specjalnie dla gości odwiedzających tego dnia NOK. 
Ogromnym powodzeniem cieszyły się zachwycające swoją urodą kart-
ki świąteczne wykonane w technice pergaminowej (pergamano) oraz 
stroiki świąteczne. Każdy mógł znaleźć coś pięknego i pomysłowego 
na prezenty dla najbliższych. 
W najbliższy piątek (10 grudnia br. ) również będzie można kupić przed-
mioty wykonane w pracowniach WTZ-ów.

(red.)

ZE SZKÓŁ

Świątecznie w Pieścirogach
25 listopada w Zespole Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach odbyła się sprze-
daż własnoręcznie robionych ozdób bożonarodzeniowych. – Chodziło 
nam o to, żeby zrobić coś innego, coś oryginalnego, niepowtarzalne-
go. Miałyśmy wielu uczniów z naszej szkoły, którzy są wspaniali, chętni 
do współpracy i otwarci na wszelkiego rodzaju nowe pomysły – mówi 
pani Małgorzata Krzyczkowska, nauczyciel świetlicy szkolnej . – Tego 
typu akcje zdarzają się tu często – zdradza pani Małgorzata Łuczyńska 
współorganizatorka tej inicjatywy. – Były kiermasze na Dzień Matki, 
Dzień Babci. Na Wielkanoc wszystkich zauroczyły palmy, jakie udało 
się nam zrobić. 
N a  k i e r m a -
szu były f igur-
ki aniołków, mi-
kołaje , choinki 
z papieru ,bibuły, 
sznurka, a nawet 
z piór ,  pocz-
tówki, skarpety 
na prezenty czy 
własnoręcznie 
lepione z masy 
s o l n e j  f i g u rk i 
Pana Jezusa. Były 
sprzedawane w różnych cenach. – Mieliśmy ozdoby na każdą kieszeń. 
Już za złotówkę można było sobie coś wybrać – zdradzają panie Krzycz-
kowska i Łuczyńska. Dodają, że ozdoby cieszyły się, tak jak w zeszłym 
roku, dużym zainteresowaniem. 
Na co pójdą pieniądze ze sprzedaży ozdób? Dzięki nim dzieci ze świe-
tlicy szkolnej będą mogły w maju wyjechać na cztery dni nad morze.
W tworzeniu ozdób poza uczniami, Małgorzatą Łuczyńską i Małgo-
rzatą Krzyczkowską pomagały panie: Anna Kozłowska, Hanna Rusin 
i Ewa Skiba, która nie tylko smacznie gotuje w szkolnej stołówce , ale 
także szyła skarpety na prezenty i dostarczyła materiały potrzebne do 
robienia ozdób. Praca tak wszystkich wciągnęła, że sporą jej część panie 
kończyły w domach. Zarówno tworzących ozdoby, jak i je kupujących 
cieszy fakt, że w dzisiejszych czasach można dostać coś oryginalnego 
i nietypowego.

(p.)

Z NOK

Szkło w roli głównej
W Nasielskim Ośrodku Kultury w sobotę i niedzielę  
(4 i 5 grudnia br.) odbywały się warsztaty witrażu. Uczest-
niczyły w nich dwie grupy, każda po sześć osób, które 
wcześniej zgłosiły się do NOK-u. Zajęcia prowadziła Elwi-
ra Zembrzuska, artysta plastyk, absolwentka poznańskiej 
ASP, która prowadzi autorską pracownię witrażu i mozaiki 
„Piekarnia” (www.stainedglass.com).
Na wstępie każdych zajęć pani El-
wira przedstawiła się uczestnikom, 
oni również mówili o sobie i swoich 
zainteresowaniach nietypową sztuką 
witrażu. Takie zapoznanie było bardzo 

potrzebne, ponieważ zajęcia trwały 
kilka godzin. Następnie usłyszeliśmy 
kilka zdań o sztuce wykonywania wi-
traży, o jej historii i różnych technikach 
robienia witraży – w tym o technice 
Tiffany’ego. Polega ona na łącze-
niu kawałków szkła za pomocą folii 
miedzianej, zalewanej cyną, 
i tą metodą właśnie mieliśmy 
wykonywać swój pierwszy 
witraż. 
Pierwszym etapem zajęć prak-
tycznych było wykonanie pro-
jektu własnego, składającego 
się z kilku elementów, witraża. 
Pomysłów było wiele, ale jak 
okazywało się w praktyce, nie 
wszystkie można było zrealizo-
wać na pierwszych zajęciach. 
Kiedy projekty były już goto-
we i pokolorowane, przyszedł 
czas na naukę cięcia szkła na 
przezroczystych taflach. Nie 
było to wcale takie proste; aby 
utrzymać w ręku nożyk, trze-
ba było mieć trochę siły i wyczucia, 
a przy tym uważać, żeby się nie po-
kaleczyć. Następnym etapem było 
wycięcie w przezroczystym szkle 
elementów swojej figurki według 
przygotowanego wcześniej szablo-
nu, a później oszlifowanie każdego 
z nich.
Po przerwie przyszedł czas na wybór 
kolorowych szkieł i wycinanie z nich 
elementów witrażu, ich szlifowanie, 
a następnie owijanie folią miedzia-
ną i lutowanie. Dopiero po 5–6 
godzinach naszej pracy było 
widać jej pierwsze efekty. 
Kiedy wszystkie brzegi 
figurek były już dokład-
nie pokryte warstwą cyny, a później 
umyte, mogliśmy się nimi pochwa-
lić. Prace wyszły wspaniale i podo-
bały się wszystkim. 
– Najtrudniejsze było dla mnie cię-
cie szkła, gdyż istotne było trzymanie 
noża pionowo, mocno go dociska-

jąc. Nie zdawałam sobie sprawy, że 
witraż to może być taką skompliko-
waną techniką – mówi pani Monika, 
uczestniczka warsztatów. – Jednak 
polecam ją każdemu, kto chce od-

począć umysłowo, od-
prężyć się, stworzyć coś 
nowego, dowiedzieć się 
czegoś więcej na temat 
materiałów, narzędzi, spo-
sobów obróbki szkła czy 
ceny witraży. Myślę, że 
każdy, kto był na naszych 
warsztatach witrażu, zacie-
kawił się tą techniką i wyko-
rzysta ją kiedyś. Ja mam taki 
zamiar – zapewnia.
O swoich wrażeniach z so-
botnich zajęć opowiada 
pani Kasia: – Zawsze za-
chwycał mnie witraż, ale 
do tej pory nie miałam 
okazji spróbować sama go 
wykonać. Dzięki warszta-
tom prowadzonym przez 
panią Elwirę poznałam 

technikę Tiffany’ego i… przekona-
łam się, że to wbrew pozorom nie 
jest takie proste. Wykonanie małego 
witrażu, składającego się z 6 ele-
mentów, zajęło mi 7 godzin. Pierw-
szy kontakt z nożem do cięcia szkła 

nie był zbyt przyjemny. Na początku 
szło krzywo, a szkło wcale nie chciało 
się przeciąć. Potem pojawiły się pla-
stry na palcach, ale później udało się. 

Efekt końcowy jest niesamowity, ale 
ręce bolą od tylu godzin przyciskania 
noża. Szlifowanie i lutowanie poszło 
mi znacznie lepiej niż przycinanie. Na 
szczęście nad całością czuwała pro-
fesjonalistka. Z przyjemnością kiedyś 
wrócę tworzenia witrażu… jeżeli tyl-
ko będzie następna okazja…
Nasze twórcze warsztaty witrażowe 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Warto zaznaczyć, że uczestni-
czyli w nich również bardzo utalen-
towani panowie, którzy wykazywali 
się ogromną cierpliwością tworząc 
swoje prace.
– Mam nadzieję, że wszystkim po-
dobały się te zajęcia, chociaż praca 
przy wykonywaniu witraży jest bar-
dzo żmudna i wymaga cierpliwości. 
Uczestnicy byli bardzo sympatyczni. 
Panie podchodziły do pracy bardziej 
intuicyjnie, a panowie rzeczowo, 
wręcz technicznie. Mam nadzieję,  że 
choć kilka osób w przyszłości skorzy-
sta ze zdobytej  tu wiedzy – podsu-
mowuje warsztaty pani Elwira. 
Przypominamy, że w Nasielskim 
Ośrodku Kultury w każdy czwartek 
o godz. 18.00 w ramach Pracowni 
Kreatywnej spotykają się osoby, które 
chcą realizować twórczo swoje pa-

sje plastyczne. Ostatnio na zajęciach 
dominuje decoupage. Zapraszamy 
zainteresowanych.

(red.)

Technika witrażu znana była już od wczesnego śre-
dniowiecza, a rozwinęła się w sztuce gotyckiej. Wtedy 
witraże zdobiące okna świątyń pełniły m.in. funkcje 
dydaktyczne, miały bowiem za zadanie przekazy-
wanie treści religijnych ludziom nieznającym pisma. 
Renesans witrażownictwa nastąpił na przełomie wie-
ków XIX i XX w sztuce secesji. Za najbardziej znanych 
polskich twórców witraży tworzących w tamtym cza-
sie uznawani są Józef Mehoffer i Stanisław Wyspiański. 
Artystą, który położył największe zasługi dla rozwoju 
współczesnego witrażownictwa, był żyjący w USA na 
przełomie XIX i XX w. Louis Comfort Tiffany. Jego 
dokonania poszerzyły możliwości artystyczne twór-
ców witrażu. Dzięki temu technikę, która do tej pory 
przeznaczona była głównie dla budynków sakralnych, 
coraz częściej stosowano w zwykłych pomieszcze-
niach mieszkalnych. Tiffany był także pomysłodawcą 
zastosowania witrażu w kloszach lamp.
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R E K L A M A

PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
10–12 grudnia godz. 15.00

Niepowstrzymany
Unstoppable (USA, 2010), Akcja/Dramat/Thriller; 
Reżyseria:  Tony Scott; Scenariusz:  Mark Bomback; 
Obsada: Denzel Washington – Frank Barnes, Chris 
Pine – Will Gordon, Rosario Dawson – Connie Hooper, 
Jessy Schram – Darcy Gordon, Kevin Dunn.

Spektakularny film akcji w reżyserii mi-
strza gatunku Tony’ego Scotta. Dwukrotny 
laureat Oscara, Denzel Washington w roli 
pracownika kolei, który usiłuje zapobiec 
grożącej skażeniem na ogromną skalę ka-
tastrofie pociągu towarowego, wiozącego 
trujące i wybuchowe chemikalia.

10–12 grudnia godz. 17.00

Śniadanie do łóżka
(Polska, 2010); Komedia; Reżyseria:  Krzysztof Lang; 
Obsada: Tomasz Karolak – Piotr, Małgorzata Socha 
– Marta, Piotr Adamczyk – Konrad, Izabela Kuna 
– Ewa.

Zdolny, choć pechowy kucharz Piotr (To-
masz Karolak) ku swemu zaskoczeniu trafia 
na okładkę poczytnego magazynu i z dnia 
na dzień zostaje celebrytą. Sesja zdjęciowa 
przynosi mu sławę i... miłość. Piotr zakochuje 
się bez pamięci w ponętnej stylistce Marcie 
(Małgorzata Socha), jednak jego była narze-
czona Ewa (Iza Kuna) – szefowa działu mody 
magazynu i przełożona Marty – jest gotowa 
na wszystko, aby odzyskać względy utalento-
wanego eks–faceta.

10–12 grudnia godz. 19.00

Ostatni egzorcyzm
Last Exorcism, the (Wielka Brytania, 2010); Horror/
Thriller; czas 87 min.; Reżyseria:  Daniel Stamm; 
Scenariusz:  Huck Botko; scenariusz:  Andrew Gurland; 
Obsada: Patrick Fabian – Cotton Marcus, Ashley Bell 
– Nell Sweetzer, Louis Herthum – Louis Sweetzer.

Baran 21.03.- 19.04.
Nie przejmuj się drobiazgami, bo wszyst-
kie sprawy ułożą się po Twojej myśli. Mo-
żesz liczyć na całkiem sympatyczne chwi-
le w pracy, bez nadmiaru obowiązków, za 
to w doskonałej atmosferze.

Byk 20.04.- 20.05.
W pracy rób swoje i nie daj się wykorzy-
stywać. Ktoś w Twoim otoczeniu tylko 
udaje, że jest Ci życzliwy. Może z tego 
wyniknąć poważne zamieszanie. Samot-
ne Byki poznają osoby, na widok których 
zadrży Wam serce.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Twoje samopoczucie będzie doskonałe. 
Wykorzystaj dobrze ten czas, przestań się 
więc zastanawiać, zacznij działać. I to za-
równo w pracy, jak i w życiu osobistym. 
Masz teraz szansę na sukces.

Rak 22.06.- 22.07.
Los będzie Ci sprzyjać i nie będziesz mieć 
problemów z podejmowaniem ważnych 
decyzji. Kariera zawodowa nabierze tem-
pa, a życie uczuciowe będzie się bardzo 
dobrze układać. 

Lew 23.07.- 22.08. 
Najbliższych kilka dni będzie dość nie-
przyjemne i możesz być trochę wytrą-
cony z równowagi. Najlepiej przeczekaj 
ten czas z dala od obowiązków i trud-
nych rozmów. Poświęć się życiu towa-
rzyskiemu. 

Panna 23.08.- 22.09.
Możesz wreszcie zacząć dbać o siebie 
i swoje potrzeby, a nie o resztę świata. 
W pracy nie wyręczaj innych, a w życiu 
uczuciowym nie ukrywaj swoich emocji. 
Na pewno nie będziesz żałować.

Waga 23.09.- 22.10.
W życiu zawodowym wszyscy będą skłon-
ni do współpracy, zwłaszcza że sukces jest 
w zasięgu ręki. Może warto zrobić małe po-
rządki i wyjaśnić wszelkie nieporozumienia. 
W miłości powiedz szczerze czego oczeku-
jesz, bo inaczej nigdy tego nie dostaniesz.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Sprawy zawodowe nie będą teraz aż tak 
pilne, wszystko będzie się toczyć zwy-
kłym trybem. Za to życie towarzyskie 
nabierze tempa - podróże, wycieczki, 
wizyty u krewnych i spotkania z przyja-
ciółmi. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Praca dostarczy Ci sporo emocji. Będą ostre 
zwroty akcji i ciekawa znajomość, która być 
może przyniesie wymierne efekty finanso-
we. Miej na uwadze, że rodzina chciałaby 
spędzać z Tobą więcej czasu.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Przez kilka najbliższych dni będziesz mieć 
skłonność do zbyt częstego zmieniania 
zdania. Może to być niebezpieczne dla 
Ciebie i firmy. Lepiej poczekaj z podej-
mowaniem ważnych decyzji. 

Wodnik 20.01.- 18.02.
Bądź bardzo ostrożny. Wokół Ciebie bę-
dzie kilka nieżyczliwych osób. Nie zapo-
minaj, że Twoja kariera jest teraz najważ-
niejsza. Szykuje się dodatkowe zajęcie, 
skorzystaj więc z propozycji. 

Ryby 19.02.- 20.03.
Koniecznie potrzebujesz spokoju. Najle-
piej zrobisz, zostając w domu z rodziną lub 
spotykając się z przyjaciółmi. Wszystkie 
sprawy zawodowe wymagają od Ciebie 
głębokiego przemyślenia.  

HOROSKOP
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LISTY DO REDAKCJI

Rozkład jazdy a rzeczywistość
Droga Redakcjo, piszę do Państwa, ponieważ pragnę zwrócić uwagę na pewien bardzo irytujący problem, z którym 
już nie pierwszy raz stykam się jako osoba korzystająca z przewozów autobusami PKS Ciechanów. Od bardzo dawna 
jeżdżę autobusem PKS Ciechanów w kierunku Pułtuska, który zaczyna podróż o godzinie 19:30 z dworca PKP Nasielsk. 
Autobus ten dojeżdża na przystanek w Nasielsku o godzinie 19:37, co potwierdza też rozkład znajdujący się zarówno na 
przystanku, jak i w internecie. 
19 listopada 2010 r. czekałam na przystanku na ten właśnie autobus do godziny 20:00, ale nie przyjechał. Na rozkładzie, 
który znajduje się na przystanku w Nasielsku, nie było żadnych zmian, więc stwierdziłam, że z jakichś przyczyn losowych 
autobus nie mógł dotrzeć. Dokładnie tydzień później – 26 listopada – znowu czekałam na przystanku do godziny 20:00, 
ale autobusu nie było. Na rozkład w dalszym ciągu nie zostały naniesione żadne zmiany. Ponownie więc wróciłam do 
domu, ponieważ, niestety, autobusy PKS Ciechanów to dla osoby nieposiadającej samochodu jedyny sposób na do-
stanie się do Pułtuska bądź innej miejscowości na tej trasie. 
W związku z tym, że w Nasielsku nie ma dworca autobusowego, na którym można by uzyskać jakiekolwiek informacje 
na temat zmian w rozkładzie jazdy autobusów PKS Ciechanów, weszłam na stronę tego przedsiębiorstwa. Na stronie 
znalazłam informację o kursach zawieszonych od 1.10.2010 roku, ale tego autobusu, o którym napisałam, na tej liście 
nie ma. Wówczas wykonałam telefon pod wskazany na stronie numer. Wielkie było moje zdziwienie, gdy okazało się, 
że jest to numer osoby prywatnej, która nie ma nic wspólnego z tą firmą przewozową! Wysłałam więc list na adres ma-
ilowy i obecnie czekam na odpowiedź. 
Jednocześnie jednak piszę do Państwa, ponieważ uważam, że jest to sytuacja niedopuszczalna! Pasażerowie w żaden 
sposób nie zostali poinformowani o zmianach, a wygląda na to, że jakieś zaszły, skoro dwa tygodnie pod rząd nie pod-
jeżdża autobus. Sytuacja na chwilę obecną przedstawia się następująco: autobusu nie ma, rozkład wisi w niezmienionej 
postaci, a w dodatku nie ma możliwości skontaktowania się z osobami odpowiedzialnymi za rozkład czy zmiany. 
Przy okazji pragnę jeszcze przytoczyć jedną sytuację, związaną z tym samym autobusem. Przez całe wakacje aż do 
mniej więcej połowy września tegoż roku, autobus 19:37 jechał do Pułtuska przez Strzegocin, czyli dłuższą trasą, i taki 
zapis widnieje na rozkładzie znajdującym się na przystanku w Nasielsku. Gdy pewnego wieczoru wsiadłam do tego au-
tobusu, zamiast 10 zł zapłaciłam 7.90, a kierowca poinformował mnie, że teraz ten autobus będzie jeździł krótszą trasą, 
tzn. przez Poniaty i Winnicę. Za mną wsiadała kobieta, która chciała dostać się do Strzegocina. W związku z tym, że trasa 
uległa zmianie, o dostaniu się do Strzegocina nie było już mowy. Proszę sobie wyobrazić, że do tej pory na rozkładzie 
jazdy ta informacja nie została zmieniona. Autobus o 19:37 ze stacją docelową w Pułtusku, mimo iż od ponad 2 miesięcy 
jeździ zmienioną trasą, według rozkładu jest autobusem mijającym po drodze m.in. Strzegocin, Chmielewo. Dla mnie, 
osoby jeżdżącej tym autobusem co tydzień, jest to sprawa jasna, poza tym moim celem jest Winnica, więc w zasadzie 
jest mi wszystko jedno, którą trasą jedzie ten autobus, bo czy przez Poniaty, czy przez Strzegocin, bo i tak zatrzymuje się 
w Winnicy. Natomiast gdyby nagle w Nasielsku znalazła się osoba nietutejsza i chciała dostać się np. do Strzegocina, to 
oczywiście skorzystałaby z rozkładu i zostałaby wprowadzona w błąd! 
Najbardziej przykre w całej sytuacji jest to, że PKS Ciechanów to jedyny sposób dostania się do miejscowości na trasie 
Nasielsk–Pułtusk i w momencie gdy taki autobus nie podjeżdża, człowiek zostaje na lodzie. Teraz w okresie zimowym 
to sformułowanie traci nawet swoje przenośne znaczenie, ponieważ jest coraz zimniej i wyczekiwanie na przystanku na 
powietrzu przez 30–40 minut nie jest sprawą przyjemną. Nie wiem, kto w naszym mieście zajmuje się umieszczaniem 
rozkładów na przystankach autobusowych, ale dziwi mnie fakt, że w XXI wieku, gdy postęp jest tak wielki, panuje era in-
ternetu i telefonów komórkowych, a więc przepływ informacji jest błyskawiczny, a komunikowanie się teoretycznie nie 
powinno sprawiać problemów, takich niezbędnych informacji brakuje. Mam nadzieję, że opisany przeze mnie problem 
nie pozostanie niezauważony. Może chociaż prasa zainteresuje się nami – podróżnymi, bo Przedsiębiorstwu Komuni-
kacji Samochodowej w Ciechanowie najwidoczniej nasz los jest obojętny…

Z poważaniem Mieszkanka Nasielska
Tytuł pochodzi od redakcji

Nasielsk, dnia 26.11.2010 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
GP. 71441/2/10

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z póź-
niejszymi zmianami /, Uchwały Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Na-
sielsku z dnia 30 września  roku w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabywaniu  lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

wykaz  
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Młynarska 1
Numer działki 691
Powierzchnia działki 346 m2

Numer Księgi Wieczystej  20035
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku 

Nr XLVI/330/10 z dnia 27.04.2010 r  ogłoszo-
ną w Dz. Urzędowym Woj. Mazowieckiego  
z 2010 roku Nr 157, poz. 3884  sprawie uchwa-
lenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Nasielska przedmiotowa 
nieruchomość  przeznaczona jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne 
wraz z usługami.

Numer lokalu 10
Powierzchnia  użytkowa lokalu 30,0 m2

Udział w częściach wspólnych 300/4040
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  dwukon-

dygnacyjnego budynku  mieszkalno-usługowe-
go. Lokal składa się z 2 pomieszczeń o funkcji 
handlowo-usługowej i pomieszczenie toalety.  
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną 
oświetleniową  i wodno-kanalizacyjną. Zimna 
woda bieżąca – z sieci miejskiej. Sanitariat wy-
posażony w sedes i umywalkę. Ogrzewanie: brak 
stacjonarnego ogrzewania. Do lokalu nie przy-
należą żadne pomieszczenia gospodarcze.

Cena nieruchomości 68. 100,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami 
( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ) upływa 
w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do  dnia  
2 dnia  stycznia  211 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 29 listopada  2010 roku do 19 
grudnia 2010 roku.

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

Zawieszenie działalności gospodarczej
Z dniem 20 września 2008 r. 
w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospo-
darczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095 ze zm.) wprowadzone 
zostały zmiany, w tym związane 
z możliwością zawieszania przez 
podatników prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej. 
Zawieszenie działalności może być 
stosowane przez przedsiębiorców, 
którzy nie zatrudniają pracowni-
ków. Spółki cywilne mogą rów-
nież korzystać z takiej możliwości 
ale zawieszenie działalności musi 
być dokonane przez wszystkich 
wspólników tej spółki.
Zawieszenie prowadzonej działal-
ności trwać może od 1 miesiąca 
do 24 miesięcy. W okresie zawie-
szenia działalności gospodarczej 
przedsiębiorca nie może wyko-
nywać działalności gospodarczej 
i osiągać bieżących przychodów 
z pozarolniczej działalności go-
spodarczej.
Zawieszenie wykonywania działal-
ności gospodarczej, podobnie jej 
wznowienie, następuje na wniosek 

przedsiębiorcy, złożony w formie 
pisemnej organowi ewidencyjne-
mu. Przedsiębiorcy podlegający 
obowiązkowi wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego taki wniosek 
składają we właściwym sądzie re-
jestrowym.
Zawieszenie działalności gospo-
darczej nie oznacza, że przed-
siębiorca w okresie zawieszenia 
uwolniony jest od obowiązków.
W zakresie podatku od towarów 
i usług zasadą jest w obecnie obo-
wiązującym stanie prawnym, że 
tzw. czynny podatnik VAT składa 
deklaracje bez względu na to, czy 
w danym okresie rozliczeniowym 
wykazuje jakąkolwiek czynność 
podlegającą opodatkowaniu, czy 
nie, i bez względu na to, czy po-
datnik dokonywał jakichkolwiek 
zakupów uprawniających do od-
liczenia podatku naliczonego, czy 
też nie. 
Natomiast czynni podatnicy VAT 
nie mają obowiązku składania de-
klaracji VAT za okresy rozliczenio-
we, których to zawieszenie doty-
czy, o czym stanowi art. 99 ust. 

7a ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług 
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), 
jednakże z uwzględnieniem zapisu 
art. 99 ust. 7b tej ustawy, który sta-
nowi, że zwolnienie z obowiązku 
składania deklaracji podatkowych 
nie dotyczy :
1) podatników zarejestrowanych 
jako podatnicy VAT UE,
2) podatników dokonujących we-
wnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, 
3)  podatników dokonujących 
importu usług lub nabywających 
towary – w których zakresie są 
podatnikami,
4)  okresów rozl iczeniow ych, 
w których zawieszenie wykony-
wania działalności gospodarczej 
nie dotyczyło pełnego okresu 
rozliczeniowego,
5) okresów rozliczeniowych, za 
które podatnik jest obowiązany 
do rozliczenia podatku z tytułu 
wykonywania czynności podle-
gających opodatkowaniu oraz za 
które jest obowiązany dokonać 
korekty podatku naliczonego. 

W okresie zawieszenia 
wykonywania działalno-
ści gospodarczej przed-
siębiorca:
1) ma prawo wykonywać 
wszelkie czynności nie-
zbędne do zachowania 
lub zabezpieczenia źródła 
przychodów,
2) ma prawo przyjmować 
należności lub obowiązek 
regulować zobowiązania, 
powstałe przed datą za-
wieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej,
3) ma prawo zbywać własne środki 
trwałe i wyposażenie,
4) ma prawo albo obowiązek 
uczestniczyć w postępowaniach 
sądowych, postępowaniach po-
datkowych i administracyjnych 
związanych z działalnością gospo-
darczą wykonywaną przed zawie-
szeniem wykonywania działalno-
ści gospodarczej,
5) wykonuje wszelkie obowiązki 
nakazane przepisami prawa,
6) ma prawo osiągać przychody 
f inansowe, także z działalności 

prowadzonej przed zawieszeniem 
wykonywania działalności gospo-
darczej,
7) może zostać poddany kontroli 
na zasadach przewidzianych dla 
przedsiębiorców wykonujących 
działalność gospodarczą.
Podstawa prawna: art. 14a ustawy 
z dnia 02 lipca 2004 r. o swobo-
dzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095 
ze zm.).

p.o. Naczelnik  
Urzędu Skarbowego  

w Nowym Dworze Maz.  
mgr Henryka Kania

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE
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1 grudnia w hali NOSiR w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyły się 
powiatowe zawody w koszyków-
ce szkół gimnazjalnych. Wystąpiły 
w nich 3 drużyny reprezentują-
ce gminy Czosnów, Nowy Dwór 
i Nasielsk, które wcześniej wygrały 
rywalizację w turniejach gminnych. 
A oto wyniki i klasyfikacja:
ZSP Gimnazjum Małocice  
– PG nr 2 Nowy Dwór 17:34
ZSP Gimnazjum Małocice  
– PG nr 1 Nasielsk  30:12
PG nr 2 Nowy Dwór  
– PG nr 1 Nasielsk  29:10

Z GIMNAZJUM NR 1

Nigdy nie pal
W piątek, 26 listopada 2010 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 odbył 
się apel profilaktyczny pt. „Nigdy nie pal”. Uczniowie klasy Ia przy-
gotowali sąd nad papierosem. Z sali gimnastycznej stworzyli salę 
sądową, a sami wcielili się w role: sędziego, prokuratora, obrońcy, 
świadków i oskarżonego. Cóż to była za rozprawa! Pan prokurator 

oskarżał papierosa o świadome niszczenie zdrowia ludzkiego i żądał 
jego bezzwłocznego potępienia! Na rozprawie pojawili się też świad-
kowie: serce i płuca zatrute dymem papierosowym. Potem bronił się 
papieros, ale na szczęście przebieg rozprawy sądowej wykazał, że 
oskarżony był winny zarzucanych mu czynów.
Obecni na sali wyprowadzili skazanego i hasłem „Nigdy nie pal” za-
kończyli swój występ.

Koło Dziennikarskie PG Nr 1

ZE SZKÓŁ

Francuskie spotkanie w ZSZ
W ostatnich dniach września br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z dwiema Francuzkami 
i posłuchać cennych informacji na temat kultury i cywilizacji Francji. 
Inicjatorkami spotkania były nauczycielki języka francuskiego: Eliza Zwie-
rzyńska i Anna Łączyńska. Panie Marie-Anne Pikus-Jamry i Anne Alarcon 
zostały zaproszone do ZSZ w celu wygłoszenia wykładu na temat róż-
nych regionów Francji. Młodzież mogła usłyszeć m.in. wiele ciekawych 
informacji o Bretanii. Była ona w przeszłości oddzielnym, niezależnym od 
Francji krajem, dopóki w XV w. brytyjska królowa Anne nie poślubiła fran-
cuskiego króla i jej włości stały się jego lennem a w 1532 r. włączono je do 
korony francuskiej. Potem królowa została ogłoszona świętą i ustanowiona 
patronką tego regionu. W 1996 r. papież Jan Paweł II (jako pierwszy następ-
ca świętego Piotra w historii) odwiedził Bretanię i wstąpił do poświęconej 
świętej Anne katedry. 
W dalszej części spotkania opowiadano o celtyckich tradycjach w tym re-
jonie, np. o odbywającym się tam każdego sierpnia Festiwalu Celtyckim.  
W tym roku była tam również grupa z Polski wykonująca muzykę celtycką. 
Następnie uczniowie ZSZ zadawali obu paniom pytania po francusku, np. 
czy lubią polską kuchnię. Okazało się, że cenią sobie bigos, szarlotkę czy 
polski chleb, nie przepadają za to za flakami, barszczem i naszymi daniami 
z ryb. Inne osoby z kolei były ciekawe, czy panie Anne i Marie-Anne in-
teresują się modą lub jaki region Polski lubią najbardziej. 
W pierwszym przypadku odpowiedzieć brzmiała „tak”, przy okazji panie 
pochwaliły Polki, że są „bardzo eleganckie”, a w drugim za najpiękniejsze 
miejsce zostały uznane nasze góry, w szczególności przypadło im do gu-
stu Zakopane, choć goście z Francji doceniają również urok nadmorskich 
miejscowości. 
Bardzo ciekawa była odpowiedź na pytanie, jak wygląda typowy dzień we 
francuskiej szkole. Uczniowie dowiedzieli się, że lekcja we Francji trwają 
znacznie dłużej niż w Polsce, młodzież ma dwugodzinną przerwę obiado-
wą, ale wychodzi ze szkoły około godziny 17. Uczniowie ZSZ odetchnęli 
z ulgą, kiedy okazało się, że uczniowie we Francji, co prawda w środę koń-
czą zajęcia wcześniej, ale mają lekcje w sobotę rano. Na szczęście w Polsce 
soboty mamy zazwyczaj wolne. Francuzki mówiły również o tradycjach 
związanych z różnymi świętami, opowiadały również śmieszne anegdoty 
o tym, co przytrafiło im się podczas pobytu w Polsce. 
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Tego typu zajęcia bar-
dzo podobają się uczniom, którzy mają okazję przełamać barierę językową 
i mają kontakt z „żywym” językiem. Goście z Francji byli pod wrażeniem 
zadbanej szkoły i prac plastycznych wykonanych przez uczniów ZSZ. Panie 
Marie-Anne Pikus-Jamry i Anne Alarcon chciałyby jeszcze w przyszło-
ści odwiedzić naszą szkołę, gdyż tak jak my zachwycamy się inną kulturą 
i zwyczajami innych państw, one również były pod wrażeniem kulturalnej 
młodzieży i uważały to spotkanie za bardzo owocne i miłe. 

Paweł Kozłowski

Z GIMNAZJUM NR 1

Lekcja w kinie
W środę, 17 listopada br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Pałacu Kultury i Nauki. W war-
szawskiej Kinotece wzięli udział w lekcji multimedialnej dotyczącej efektów specjalnych w kinematografii. 
Podczas zajęć mieliśmy możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami tworzenia akcji w filmach. Dowie-
dzieliśmy się, że efekty specjalne wynalazł ponad 100 lat temu Georges Melies. Obecnie rozwój techniki ułatwił ich 
realizację; teraz jest to o wiele łatwiejsze niż kiedyś. Wpisanie odpowiedniego programu do komputera i naciśnięcie 
klawisza ENTER przychodzi nam z łatwością. Takie efekty specjalne, jak: wymuszona perspektywa, pirotechnika, 
animacja poklatkowa, animatronika, tylna projekcja czy też domalówka są tu na porządku dziennym. 
Po takiej lekcji nabyliśmy umiejętność świadomego korzystania ze środków masowego przekazu, poszerzyliśmy 
wiedzę na temat pojęć i terminów z zakresu języka filmu i odkryliśmy go jako jeden z tekstów kultury. Wizytę 
zakończyła projekcja filmu pt. Krucjata w dżinsach – młodzieżowej opowieści o podróży w czasie i o potrzebie 
niesienia pomocy innym. 

Koło Dziennikarskie PG Nr 1

ZE SZKÓŁ

MINIPIŁKA KOSZYKOWA
W piątek 19 listopada 2010 r. na 
hali sportowej w Dębinkach od-
były się gminne zawody spor-
towe w minip i łkę kosz ykową 
dziewcząt i chłopców. Udział w 
rozgrywkach wzięły następują-
ce szkoł y: Szkoła Podstawowa 
z Cieksyna, Szkoła Podstawowa 
z Nasielska oraz gospodarze – 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach. 
Wyniki z poszczególnych spotkań 
przedstawiono poniżej.

PIŁKA KOSZYKOWA DLA GIMNAZJALISTÓW

Kategoria chłopców:
SP Cieksyn  
– SP Nasielsk  6:22
SP Cieksyn  
– SP Dębinki  4:15
SP Nasielsk  
– SP Dębinki  34:9
Klasyfikacja końcowa:
I  miejsce Szkoła Podstawowa  
w Nasielsku  4 pkt
II miejsce  Szkoła Podstawowa  
w Dębinkach  3 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa  
w Cieksynie  2 pkt
Kategoria dziewcząt:
SP Nasielsk  
– SP Dębinki  14:16
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce  Szkoła Podstawowa w Na-
sielsku   2 pkt
II miejsce Szkoła Podstawowa  
w Dębinkach  1 pkt

M.K.

W poniedziałek, 22 listopada w hali 
sportowej w Nasielsku odbył się 
gminny turniej w piłkę koszykową 
dla dziewcząt i chłopców. Udział w 
zawodach wzięły wszystkie gim-
nazja z terenu gminy Nasielsk. Dla 
chłopców ustalono system roz-
grywek w grupach, a dla dziewcząt 
system „każdy z każdym”. Po loso-
waniu i ustaleniu kolejności meczów 
przystąpiono do rozgrywek.
Wyniki ze spotkań przedstawiają się 
następująco:

Kategoria chłopców:
PG Nasielsk (przy LO)  
– PG Nasielsk  9:29
ZS 2 Pieścirogi   
– ZS 3 Cieksyn  18:10
Mecz o III miejsce
PG Nasielsk (przy LO)  
– ZS 3 Cieksyn  18:20
Mecz o I miejsce
PG Nasielsk   
– ZS 2 Pieścirogi 23:15
I miejsce PG Nasielsk
II miejsce ZS 2 Pieścirogi

ZAWODY POWIATOWE W KOSZYKÓWKĘ

III miejsce ZS 3 Cieksyn
IV miejsce PG Nasielsk (przy LO)
Kategoria dziewcząt:
ZS 2 Pieścirogi   
– PG Nasielsk  20:14
ZS 2 Pieścirogi   
– ZS 3 Cieksyn  22:23
PG Nasielsk   
– ZS 3 Cieksyn  12:19
I miejsce ZS 3 Cieksyn 4 pkt
II miejsce ZS 2 Pieścirogi 3 pkt
III miejsce  PG Nasielsk 2 pkt

M.K.

1. PG nr 2 Nowy Dwór  
   4 pkt  63:27
2. ZSP Gimnazjum Małocice  
   3 pkt 47:46
3. PG nr 1 Nasielsk   
   2 pkt 22:59
Drużyna z Nasielska wystąpi-
ła w składzie: Kajetan Witkow-
ski, Radosław Paczkowski, Jakub 
Wroński, Łukasz Gortat, Dawid 
Łukaszewicz, Patryk Nowak, Mi-
chał Bugalski, Jakub Czyżewski, 
Michał Orłowski, Patryk Wójcik, 
Michał Zamęcki.

Robert Bugalski
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nr 1 w Nasielsku, w związku 
z czym przychodzą do nas 
uczniowie najczęściej z klas 
II i III, choć są też absolwent-
ki, które mimo że skończyły 
szkołę, nadal uczęszczają do 
nas w charakterze wolonta-
riuszek – mówi Agata Nowak. 
– Ściśle współpracujemy też 
ze szkołą w Dębinkach, która 
nosi to samo imię, co nasza 
placówka, w związku z czym 
przyjeżdżają do nas na róż-
ne rocznice, np. rozpoczęcia 
pontyfikatu Jana Pawła II, a my 
jeździmy do nich – dodaje.
Dom organizuje dla swoich 
mieszkańców szereg imprez. 
– Co miesiąc organizowa-
ne są imieninowe przyjęcia. 
Wtedy nasi solenizanci dostają kartki 
z życzeniami, poza tym jest zabawa 
taneczna, chyba że trwa post, w takim 
wypadku organizowany jest wieczo-
rek poetycki – opowiada pani Agata. 
W Domu Pomocy jest wiele okazji do 
świętowania, jak zbliżające się andrzej-
ki czy topienie Marzanny. Jest nawet 
huczna zabawa sylwestrowa, tyle że 
bez alkoholu i trwająca zazwyczaj do 
godz. 12.00, ale w południe. 
Bardzo często mieszkańcy wyjeżdżają 
na imprezy organizowane przez inne 
tego typu placówki w różnych miej-
scowościach na Mazowszu, w War-
mińsko-Mazurskiem i na Podlasiu. 
DPS aktywnie współpracuje z artystą 
romskim Don Vasylem, czego owo-
cem jest odbywający się co roku Fe-
stiwal Romski. – Do tej pory odbywał 
się on w sali kina Niwa, ale mam na-
dzieję, że w 2011 r. taką imprezę zro-
bimy już na naszym terenie, w amfi-
teatrze – zdradza pani Agata. 

O mieszkańcach DPS-u 
Placówka dostaje wiele nagród i po-
dziękowań, zarówno od władz powia-
towych, jak i wojewódzkich, a także 
od różnych stowarzyszeń i fundacji, 
ale jak zapewnia pani Agata Nowak 
– Najmilsze podziękowania za pra-
cę płyną od samych mieszkańców, 
gdy dziękują za smaczny obiad, jakąś 
formę terapii czy po prostu za możli-
wość bycia w tym domu. Miłe jest też 
to, że mieszkańcy Nasielska przywykli 
do osób mieszkających w naszym 
DPS-ie, a nawet je polubili, choć na 
początku jego istnienia opinia lokal-
nej społeczności o tym miejscu była 
raczej negatywna. 
Wśród mieszkańców DPS-u są osoby 
wykształcone: lekarze, prawnicy, a na-
wet nauczyciel historii, były wykła-
dowca Uniwersytetu Warszawskiego. 

Jedna z mieszkanek pisała wiersze, tłu-
maczyła z francuskiego a teraz zabrała 
się u schyłku swojego życia (ma 90 
lat) do dzieła będącego wierszowaną 
biografią stu najwybitniejszych ludzi 
na świecie. Część mieszkańców ma 
prawo wychodzić z DPS-u do miasta, 
odbywa się to jednak pod czujnym 
okiem psychologa, który co tydzień 
sporządza listę osób mogących ko-
rzystać z tego przywileju. Pani dy-
rektor nie ukrywa też, że do placów-
ki trafiają osoby przywożone przez 
policję w kaftanach bezpieczeństwa. 
Jednak do tej pory nie zdarzały się 
żadne przykre wypadki z ich czy też 
innych mieszkańców udziałem. Nie 
zawsze jednak wszystkim łatwo się za-
aklimatyzować w nowym otoczeniu. 
Pani Agata opowiada: – Pamiętam 
pierwszą wspólną wigilię w naszym 
domu, na którą nie przyszło więcej niż 
60% mieszkańców. Pozostali nie mo-
gli zaakceptować tego, że nie siedzą 
w domu, z rodziną. Ale już w następ-
nym roku byli wszyscy. Szczególnie 
utkwiła mi w pamięci pani, która od 
początku pobytu z nikim nie chciała 
nawiązać kontaktu, do czasu drugiej 
wigilii, kiedy sama podeszła do mnie 
i złożyłyśmy sobie życzenia. 
Zdradza też podstawową zasadę, dzię-
ki której ma dobre relacje z mieszkań-
cami: – Rodziny czasem mówią cho-
rym, że są tu tylko na jakiś czas. Oszu-
kują, że to turnus rehabilitacyjny czy 
tymczasowy urlop. Ja staram się jak 
najdelikatniej, ale jednak wytłuma-
czyć, co ich czeka. Nie wszystkim to 
się podoba, ale kiedy już zaakceptu-
ją sytuację, to mówią mi: ,,Pani mnie 
nigdy nie oszukała!”.

Ogród, ale jaki? 
– O stworzeniu ogrodu zaczęliśmy 
poważnie myśleć w 2007 r. – mówi 
Agata Nowak, dyrektor DPS-u w Na-
sielsku i dodaje – Zanim nasz dom za-
czął funkcjonować, na naszej nieza-
budowanej działce urządzano dzikie 
wypisko śmieci, dlatego postanowili-
śmy zrobić coś z tym terenem. Sama 
koncepcja powstała przy współpracy 
firmy, która wcześniej robiła nam na-
sadzenia wokół budynku. W trakcie 
naszej współpracy rozmawialiśmy 
o tym, co by można było zrobić na 
naszym niezagospodarowanym te-
renie. Marzyło mi się jakaś kaskada 
wodna.
Pomysł, choć początkowo minimali-
styczny, rozrósł się jednak i tak zapla-
nowano cały specjalistyczny ogród. 
W dopracowaniu koncepcji pomo-

gła jedna z pracownic wspomnianej 
firmy, która była wtedy studentką 
i zagospodarowanie terenu należące-
go do DPS-u uczyniła tematem swej 
pracy magisterskiej. 
– Ostateczną wersję tej koncepcji za-
twierdzono w 2008 r. i w listopadzie 
zgłosiliśmy się do zarządu powiatu 
nowodworskiego, z prośbą o wy-
rażenie zgody na budowę ogrodu, 
oczywiście w ramach pieniędzy z Unii 
Europejskiej. 85% środków finanso-
wych pochodzi z tego źródła, a 15% 
to wkład własny powiatu. W kwietniu 
tego roku zarząd powiatu nowodwor-
skiego podpisał umowę z Mazowiec-
kim Urzędem Marszałkowskim, potem 
wyłoniono wykonawcę i w tej chwili 
trwa budowa, której zakończenie 
planowane było  do końca listopada, 
ale z pewnością prace potrwają dłużej 
– zdradza pani Agata. – Muszę przy-
znać, że przy realizacji tego zadania 
spotkaliśmy się z dużym wsparciem 
ze strony ówczesnych władz powiatu, 
szczególnie Anny Kaczmarek, wice-
starosty, jak i Marii Kowalskiej, radnej 
sejmiku województwa mazowieckie-
go – podkreśla. 
Koszt całej inwestycji, której wyko-
nawcą jest firma ,,Duet” z Radzy-
mina, wyniesie 1 292 752 zł. Jest to 
budowa specjalistycznego ogrodu 
służącego do tzw. ogrodoterapii. 
Ta inwestycja będzie podzielona na 
części tematyczne. W jednym miej-
scu będzie obszar muzykoterapii, na 
którym stać będzie amfiteatr, gdzie 
indziej, na boisku, będą odbywały 
się ćwiczenia fizyczne, będą także 
specjalne miejsce oferujące terapię 
za pomocą barwy, dźwięku, koloru 
i kształtu. Nasielsk będzie jedynym 
miastem w Polsce, gdzie przy DPS 
jest taka inwestycja.
Jak przebiegają prace budowlane? 
– Na razie wszystkie ziemne prace 
zostały ukończone. Wylano funda-
menty amfiteatru, zrobiono boisko, 
wkrótce powstanie altana i suchy 
strumień, a za parę dni zacznie się 
nasadzanie roślinności – wylicza 
Agata Nowak. Na tym się jednak nie 
kończy pomysłowość nasielskiego 
DPS. – Myślimy o założeniu tzw. so-
larów. Chcielibyśmy uzyskać energię 
odnawialną, która pozwoliłaby co 
najmniej na ogrzanie wody. Plany już 
są, kosztorys jest (całość szacuje się 
na 70–90 tys. złotych), w 2011 r. zło-
żymy odpowiednie pismo do władz 
powiatu – mówi pani Agata.

Paweł Kozłowski

Dom Opieki Społecznej 
im. Jana Pawła II 

w Nasielsku istnieje od 
1 lipca 2005 r. Ta nowo-
czesna i ciesząca się 
dobrą renomą placów-
ka doczeka się niedługo 
nowego nabytku będą-
cego dość oryginalną in-
westycją – ogrodu tera-
peutycznego.

Jak działa nasielski DPS?
Nasielski Dom Pomocy Społecznej 
jest zorganizowany w taki sposób, 
że ze 100 pensjonariuszy 50 miejsc 
należy do powiatu nowodworskiego 
i 50 do miasta stołecznego Warszawa, 
w ramach podpisanego w 2004 r. po-
rozumienia między obiema stronami. 
Do placówki kierowane są osoby albo 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, albo przez warszawskie 
Centrum Pomocy Rodzinie na pod-
stawie decyzji prezydenta Warszawy 
albo burmistrzów danych gmin. Do-
stanie się do placówki w Nasielsku nie 
jest rzeczą łatwą. Obecnie w kolejce 
czeka 48 osób, a czas oczekiwania 
wynosi do 10–12 lat. Takie rozwiąza-
nie warszawsko-nowodworskie po-
chodzi z czasów, kiedy to przez dwa 
lata ważyły się losy tej podlegającej 
obecnie starostwu nowodworskie-
mu placówki. – Nie było wiadomo, 
czy uda się dokończyć rozpoczętą 
budowę, a samorząd powiatowy nie 
miał możliwości prawnych, żeby ten 
majątek przekazać na rzecz miasta. 
Dopiero współpraca z ówczesnym 
prezydentem Warszawy pozwoliła na 
stworzenie Domu Pomocy Społecz-
nej dla osób psychicznie chorych – 
wspomina Maria Kowalska, w tamtym 
czasie starosta nowodworski. 
Na terenie domu znajdziemy 5 sal te-
rapeutycznych: sala ceramiczna, sala 
plastyczna, sala kulturalno-oświatowa, 
sala gastronomiczna i sala fizjotera-
pii. Zatrudnionych jest tu 73 osób, 
z czego 50, zgodnie z wymogami, 
pracuje w dziale terapeutyczno-opie-
kuńczym. 
Oprócz myśli Jana Pawła II pracow-
nikom nasielskiego DPS towarzyszy 
motto – słowa Józefa Babickiego: 
dach nad głową, strawa, odzież 
i szczoteczka do zębów to subtelna 
sieć wpływów, bodźców i zahamo-
wań, to laboratorium ducha ludz-
kiego, który rozwija się i potężniejąc, 
sam znajduje najodpowiedniejszą dla 
siebie strawę. 
Pomocą nasielskiemu DPS-owi słu-
żą wolontariusze z pobliskich szkół. 
– Mamy podpisaną umowę o wo-
lontariat z Publicznym Gimnazjum 

Nie ma to jak własny dom Z UM

Nowy 
INFOKiosk
W Centrum Handlowym „Guliwer”, 
znajdującym się przy ul. Tylnej 1, 
został zainstalowany i uruchomio-
ny INFOKiosk. 
Jest on umiejscowiony po prawej 
stronie wejścia, przy szafkach de-
pozytowych. To urządzenie ogól-
nodostępne i funkcjonuje jako 
wolno stojące stanowisko kom-
puterowe.
INFOKiosk jest podłączony do 
internetu i umożliwia każdej za-
interesowanej osobie bezpłatne 
przeglądanie wszelkich witryn in-
ternetowych. Wkrótce INFOKiosk 
zostanie rozbudowany o moduł 
bezprzewodowego internetu (Hot-
Spot), który będzie umożliwiał pod-
łączenie się do internetu osobom 
posiadającym przenośny kompu-
ter (laptop) w obrębie sklepu, jak i na 
targowisku miejskim.
Zalety INFOKiosku:
• umożliwia korzystanie z bie-
żących informacji dotyczących 
działalności Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku oraz instytucji podle-
głych,
• umożliwia złożenie pisma do 
urzędu przez ESP bądź EPUAP,
• umożliwia korzystanie ze stron 
internetowych,
• zapewnia prostą, intuicyjną ob-
sługę,
• ma estetyczny wygląd.
Jedno takie urządzenie znajduje się 
na parterze w budynku nasielskie-
go Urzędu Miejskiego, a a w przy-
szłości planowane jest ustawienie 
kolejnych dwóch takich urządzeń 
w budynku Zarządu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej (przy 
Urzędzie Pracy) oraz w budynku 
Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Zapraszamy do korzystania z IN-
FOKiosku.

(um.)

KRÓTKO

Marszałek 
nie dojechał
W czwartek, 2 grudnia br. w sali 
kina Niwa zaplanowano spotka-
nie mieszkańców gminy Nasielsk 
z Adamem Struzikiem, marszałkiem 
województwa mazowieckiego. Na 
godzinę 15.00 przybyli Bernard 
Dariusz Mucha, burmistrz Nasielska, 
Maria Kowalska, radna sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego, oraz 
mieszkańcy. Niestety, z powodu 
przedłużającej się sesji sejmiku 
i złych warunków atmosferycznych 
nie dotarł na nie Adam Struzik.
Spotkanie z mieszkańcami popro-
wadził więc burmistrz, omawiając 
zasady współpracy z sejmikiem wo-
jewództwa mazowieckiego i pozy-
skiwania dotacji unijnych. Na temat 
pracy w sejmiku mówiła natomiast 
Maria Kowalska, która również w tej 
kadencji otrzymała mandat radnej 
województwa mazowieckiego. 

(red.)
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Z przymrużeniem oka

Składam serdeczne podziękowanie 
Wyborcom okręgu nr 9,  

którzy 21 listopada  
poparli moją kandydaturę  

do Rady Miejskiej 

 Z wyrazami szacunku  
 Jerzy Lubieniecki

Serdecznie dziękuję mieszkańcom gminy Nasielsk,  
którzy oddali na mnie swój głos w wyborach  

do Rady Powiatu Nowodworskiego

  Z wyrazami szacunku 
  Bogdan Ruszkowski

Składam serdeczne 
podziękowania za zaufania,  

jakim obdarzyli mnie Wyborcy 
okręgu nr 7  

popierając moją kandydaturę  
do Rady Miejskiej w Nasielsku

 Z wyrazami szacunku  
  Wiesław Suska

Z całego serca chciałbym podziękować  
wszystkim osobom,  

które w wyborach samorządowych 2010  
postawiły krzyżyk przy moim nazwisku,  

dając tym samym dowód uznania  
i zaufania w stosunku do mojej osoby. 

  Z poważaniem 
   Dawid Domała

PODZIĘKOWANIE
Sołtys wsi Dębinki, Bogdan Ziemiecki,  
wraz z Radą Sołecką i mieszkańcami  

składa serdeczne podziękowanie  
za długoletnią owocną współpracę  

Panu Burmistrzowi Bernardowi Dariuszowi Mucha.

Składam  
serdeczne podziękowania  

Wyborcom okręgu nr 6  
za okazane mi zaufanie i poparcie  

mojej kandydatury w wyborach  
do Rady Miejskiej.  

Dzięki oddanym na mnie głosom 
uzyskałem mandat radnego  

i będę starał się godnie Państwa 
reprezentować w samorządzie 

  Z wyrazami szacunku
   Zbigniew Wóltański

Serdecznie dziękuję  
Wyborcom z okręgu nr 7, 
którzy 21 listopada 2010 r.  

oddali na mnie głos  
w wyborach  

do Rady Miejskiej 

Z wyrazami szacunku  
 Tadeusz Latkowski

Wszystkim przyjaciołom i znajomym,  
którzy poparli swym głosem  

moją kandydaturę do Rady Powiatu  
serdecznie dziękuję  

  Marian Wasierzyński

Serdecznie dziękuję wszystkim Wyborcom  
za udział w głosowaniu, a przede wszystkim tym, którzy 

okazali mi zaufanie i wybrali  
na Radnego Rady Miejskiej.  

Dziękuję za poparcie mojej kandydatury  
na burmistrza Nasielska.  

W tych wyborach liczba oddanych na mnie 1855 głosów 
była za mała do objęcia tej zaszczytnej funkcji.

Dziękuję i pozdrawiam.
  Z wyrazami szacunku
   Grzegorz Duchnowski

Cennik reklam i ogłoszeń 
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podzięko-
wania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

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

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

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 
50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł
wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

Ogłoszenie
Uczniowski Klub Sportowy 

,,POLONEZ” działający przy 

Publicznym Gimnazjum Nr 1  

im. Konstytucji 3 Maja w Na-

sielsku organizuje w dniach  

od 19. 02.  do 26. 02. 2011 r. 

obóz narciarsko-snowboardowy 

dla młodzieży szkolnej. 

Uczestnicy zakwaterowani będą 

w miejscowości Murzasich-

le w pokojach wyposażonych 

w telewizory, węzeł sanitarny.

Koszt zimowiska wynosi  

800 zł od osoby.

W tej cenie zapewniamy: 

– zakwaterowanie, 

– pełne wyżywienie (trzy po-

siłki), 

–  t r a n s p o r t  u c z e s t n i kó w 

z Nasielska do miejsca zakwate-

rowania i z powrotem, 

– codzienne dojazdy na stoki 

narciarskie, 

– opiekę instruktorską, 

– całodobową opiekę nauczy-

cielską.  

W gimnazjum istnieje możliwość 

wypożyczenia sprzętu narciar-

skiego lub snowboardowego. 

Możliwe jest też wypożyczenie 

sprzętu na miejscu. 

Serdecznie zapraszamy mi-

łośników białego szaleństwa. 

Kontakt telefoniczny: Bożen-

na Zawadzka –Roszczenko                      

236912515

Zapisy do 22 grudnia 2011 r.

G warantujemy b ezpieczną 

i przyjemną zabawę na śniegu.
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Sprzedam pralkę, lodówkę i kuchnię 
gazową. Stan b. dobry. Tel. 501 467 
156

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

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

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

Kwatery pracownicze, hotel pracow-
niczy. Wolne miejsca. Blisko dworca 
PKP. Tel. 810 665 665.

Sprzedam meble pokojowe, odcień 
dębowy - witryny, ława, komo-
dy. Używane. Stan bardzo dobry.  
Tel. 788 628 665.

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

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 
gospodarcze), 1,76 ha, Słustowo 83. 
Tel. (23) 69 30 869 po 18:00; 668 
176 524.

Odstąpię termin 04.06.2011, restaura-
cja Stary Młyn. Tel. 516 800 908.

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

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

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

Zatrudnię na stanowisku kierow-
niczym w agrobiznesie CV proszę 
wysyłać na adres: robo1804@wp.pl

Glazura, terakota, gipsowanie, malo-
wanie, 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 au-
tomatyką. Tel. 602 274 787.

Sprzedam klacz 3,5 r. ze źrebakiem 
(3 miesięcznym) – maść kasztanka 
oraz drzwi do Trucka lewe. Tel. 514 
230 435.

Zatrudnię przedstawiciela handlo-
wego. Tel. 697 222 108.

Sprzedam łóżko 1-osobowe, huś-
tawkę ogrodową 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 talerzówkę – 8 talerzy.  
Tel. 508 596 158.
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Sprzedam w Nasielsku dom z działką 
900 m2. Tel. 500 115 958.

Tanio sprzedam przy ul. Kolejowej 
w Nasielsku działkę przemysłowo-bu-
dowlaną 0,5 ha. Tel. 500 115 958.

Sprzedam s iano w kostkach. 
 Tel. 515 609 417 

Kupię przedwojenne meble np. stoły, 
zegary, szafy. Tel. 606 964 812. 

Sprzedam mieszkanie pow. 62,5 m2 
w Nasielsku. Tel. 695 999 411.

Kupię mieszkanie. Tel. 697 912 526.

Sprzedam działki rekreacyjne – 
Zaborze/Lelewo. Tel. 608 349 807.

Sprzedam Opel Kadett, 1,6+gaz, 1992 r.  
Tel. 517 170 107.

Salon strzyżenia psów – Modlin 
Górka. Tel. 501 214 307.

Pralnia ekologiczno-chemiczna, stan-
dard 72 h - Nasielsk, ul. Rynek 12.  
Tel. 501 607 112.

Sprzedam działki  w Błędowie 
o pow.3654 i 982 m2, niedaleko pole 
golfowe. Tel. 500 255 370.

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.

Odśnieżanie dachów i posesji.  
Tel. 606 705 640.

PRZYGARNIJ 
ZWIERZAKA

W schronisku w CHRCYNNIE róż-
nej wielkości, płci i barwy pieski 
bardzo tęsknią za własnym do-
mem na całe psie życie. Pomóżcie 
je uratować przed wegetacją za 
kratami klatek. 

Ruda jest właściwie złoto-ruda, 
to urocza suczka o miękkiej sierści 
i ładnej sylwetce. Ruda ma ok. 
2 lat i jest bardzo sympatycz-
ną sunią. Przyjedźcie po nią do 
schroniska, gdy tylko znajdzie 
się we własnym domu smutek 
zniknie z jej mądrych oczu.
Szczeniaczki Pestka i  Fusia 
to słodkie 3- miesięczne siostry. 
Są odrobaczone i zaszczepione. 
Jak wszystkie dzieci są bardzo 
ruchliwe i zwinne. Będą małymi 
pieskami . Wniosą wiele radości 
do domu każdego, kto zechce im 
ofiarować ciepły kącik i miseczkę 
karmy. Zimą w schronisku mają 
bardzo małe szanse na przeżycie. 
Czekają na ratunek. 

tel. 660 277 648

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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BRYDŻ
Wyniki Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 26.11.2010 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 100 pkt (69,44%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra 82 pkt (56,94%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof  Michnowski  76 pkt (52,78%)
4. Krzysztof Turek – Piotr Turek  74 pkt (51,39%)
5. Mariusz Figurski – Maciej Osiński 71 pkt (49,31%)
6. Józef  Dobrowolski – Zbigniew Michalski 71 pkt (49,31%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński 65 pkt (45,14%)
8. Marek Olbryś – Robert Truszkowski 61 pkt (42,36%)
9. Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki 60 pkt (41,67 %)
10. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 60 pkt (41,67%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:
1–2. Janusz Muzal 84,5 pkt
 Janusz Wydra 84,5 pkt
3. Grzegorz Nowiński 78 pkt
4–5. Piotr Kowalski 77 pkt
 Stanisław Sotowicz 77 pkt
6. Paweł Wróblewski 75 pkt
7. Waldemar Gnatkowski 72 pkt
8. Krzysztof Michnowski 69 pkt
9. Maciej Osiński 67,5 pkt
10. Kazimierz Kowalski 57 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy 10 grudnia (piątek) na godz. 18.45 do hali sportowej 
w Nasielsku. Będzie to finałowy turniej, organizowanego przez K.S. „Sparta”, cyklu Grand 
Prix Nasielska `2010. 

PK

ZAPROSZENIE
Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza wszystkich chętnych  

do wzięcia udziału  
w 

MIKOŁAJKOWYM TURNIEJU HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 
rocznika 1998 i młodsi 

Termin: 11.XII.2010 (sobota) godz.900
W turnieju weźmie udział tylko 12 pierwszych drużyn  

(decyduje kolejność zgłoszeń)
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jesienią nie było źle, a wiosna ma być…nasza 

Sezon piłkarski na półmetku
Jest wiele pięknych dyscyplin spor-
towych, ale nie ulega wątpliwości, że 
piłka nożna jest sportem nr 1 – także 
w gminie Nasielsk. To, w dużej mie-
rze, dzięki piłce nożnej o Nasiel-
sku i nasielskiej gminie mówiło się 
i mówi w powiecie, województwie, 
kraju, a nawet poza granicami Pol-
ski. To zaś wskazuje kierunek dzia-
łania w promowania naszej małej 
ojczyzny.
Wydaje się jednak, że dyscyplina ta 
przeżywa pewien regres. Są jednak 
wyraźne oznaki poprawy. Wyrazem 
tego jest pozycja naszych klubów 
w rankingach ligowych rozgrywek. 
To, że znajdują się one w czołówce 
swoich grup ligowych rozgrywek, 
nie może przesłonić faktu, jak wątłe 
mamy zaplecze. I temu problemowi 
należy się jak najszybciej przyjrzeć.  
I zrobić to bardzo wnikliwie.
Drużyną numer 1 jest nasielski Żbik. 
W latach świetności grał z druży-
nami, które obecnie są w trzeciej 
i czwartej lidze. Potykał się, i to 
z powodzeniem, nawet z druży-
nami, które grają w drugiej lidze. 
Od trzech sezonów nasza drużyna 
stara się o powrót do czwartej ligi. 
Wydaje się, że marzenie to może 
się wreszcie ziścić i to już na koniec 
obecnych rozgrywek. W połowie 
sezonu sytuacja jest niezła, chociaż 
nie ulega wątpliwości, że mogłaby 
być lepsza. Okazje po temu były. 
Wskazuje na to analiza spotkań, 
w których Żbik stracił punkty. 
Aktualnie Żbik zajmuje drugie miej-
sce w tabeli, mając w dorobku tyle 
samo punktów co lider – Drukarz 
Warszawa (po 35 pkt); stracił zaś 
punktów 10. Na tę stratę złożyły 
się dwie porażki (2 x 3) i dwa remi-
sy (2 x 2). Obydwie porażki zostały 
poniesione w meczach wyjaz-
dowych. O ile porażkę w meczu 
z Drukarzem można zrozumieć, to 
porażka z Promnikiem Łaskarzew 
nie ma żadnego logicznego wy-
tłumaczenia. To najsłabsza drużyna 
naszej ligi, tzw. chłopiec do bicia. 
Wygrywa z nią kto chce, a nawet 
nie chce. Pewien niesmak pozo-
stawił także mecz z prowadzącym 
w tabeli warszawskim Drukarzem. 
Nasi przeciwnicy zaskoczyli naszą 
drużynę nie grą na boisku, lecz po-
zaboiskowymi machinacjami. To 
był typowy cios, zwany w boksie 
ciosem poniżej pasa. A za to w tej 
dyscyplinie sportu można być zdys-
kwalifikowanym.

 Remisy „drogo” kosztują. Tu jednak 
punkty straciliśmy z potentatami na-
szej ligi. W meczu z Radością Żbik 
grał wyjątkowo źle. Wynik remiso-
wy był w pełni sprawiedliwy, cho-
ciaż część naszych kibiców uważa, 
że bliżej zwycięstwa była drużyna 
gości z Warszawy. Dla odmiany Żbik 
był drużyną lepszą w meczu roze-
granym w Warszawie z Targówkiem. 
W spotkaniu tym na szczyty swych 
umiejętności wzniósł się bramkarz 
Targówka. Towarzyszyło mu przy 
tym szczęście.
Żbik w rundzie jesiennej zaskakiwał 
tym, że w kilku spotkaniach strzelił 
niektórym przeciwnikom bardzo 
dużo bramek – nawet 7. To spra-
wiło, że należy do ścisłej czołówki 
pod względem ilości strzelonych 
bramek. Jest samodzielnym liderem 
pod względem liczby straconych 
bramek. Stracił ich najmniej, tylko 
12. Problem tkwi jednak w tym, że 
tracił je dość przypadkowo, w po-
jedynkach, z których winien wyjść 
zwycięsko.
Żbik jest dobrą, perspektywiczna 
drużyną. Gra ładną, widowiskową 
piłkę. Są oczywiście i braki. Nad nimi 
zespół wraz z trenerem popracuje 
w okresie przerwy zimowej. Trener, 
Cezary Molęda, włożył wiele pracy 
…i zdrowia w doprowadzenie dru-
żyny do obecnego stanu. Rozma-
wiając, nie mówi o swoim wysiłku, 
mówi za to o trudzie swych pod-
opiecznych. Podkreśla ich zaanga-
żowanie i poświęcenie. Efekty są 
i nie można ich tym razem zmarno-
wać. Szkoda tylko, że w nasielskiej 
gminie najwięcej do powiedzenia 
mają ci, którzy właściwie na niczym 
się nie znają.
W regularnych rozgrywkach uczest-
niczą jeszcze dwie drużyny z tere-
nu naszej gminy. To Wkra Andzin 

i Płomień Nuna. Wyżej notowany 
jest zespół z Andzina. Gra w cie-
chanowsko-ostrołęckiej klasie A. 
Na półmetku plasuje się bardzo 
wysoko w ligowej tabeli – podobnie 
jak Żbik jest wiceliderem. Drużyna 
wywalczyła 26 punktów. Liderowi, 
drużynie Orła z Sypniewa, ustępuje 
6 punktami. Awans do ligi okręgo-
wej jest wielce prawdopodobny. 
Szkoleniowcem drużyny jest An-
drzej Malon.
Drużyna Płomień Nuna gra w silnej 
warszawskiej klasie B. Niestety, nie 
wiedzie się jej najlepiej. Na półmet-
ku zajmuje 13. miejsce z zerowym 
dorobkiem punktowym. Przyczy-
ną tego stanu jest z pewnością brak 
systematycznych treningów i szko-
leniowca. Chłopcy po prostu raz 
w tygodniu zbierają się na coś, co 
nazywają treningiem, i raz w tygo-
dniu rozgrywają ligowe spotkanie. 
A to za mało, żeby liczyć na jakie-
kolwiek sukcesy. Można byłoby się 
wprawdzie przenieść do grupy cie-
chanowsko-ostrołęckiej, ale wtedy 
trzeba byłoby dalej jeździć na me-
cze. Byłoby ich wprawdzie mniej, 
awans bardziej realny, ale korzyści 
szkoleniowe żadne.
W regularnych rozgrywkach uczest-
niczyły także dwie młodzieżowe 
drużyny Żbika. Juniorzy trenowa-
ni przez Łukasza Gołębiewskiego 
(rocznik 93.) zajmują w swej gru-
pie 7. miejsce. Zdobyli 11 punktów. 
Trampkarze (rocznik 95.) trenowani 
przez Grzegorza Chorosia zajmu-
ją 4. Pozycję, mając zdobytych  
9 punktów. Paweł Wroński prowadzi 
zajęcia piłkarskie z dwunastolatkami. 
Chwilowo jego chłopcy nie biorą 
jeszcze udziału w systematycz-
nych rozgrywkach, ale inwestować 
w nich warto.

xyz 

Tenis stołowy

Tenisiści nie zwalniają 
tempa!

pujący w nim zawodnicy: Marek 
Stamirowski, Kamil Białorudzki, 
Michał Kamiński i Arek Ziemiński 
zdobyli po 2,5 punktów.
W V lidze tenisiści Sparty Nasielsk 
również na wyjeździe, rozegrali 
mecz z mocną Viktorią Różan, 
w której barwach występował 
niegdyś czołowy junior w kraju 
Konrad Krukowski. Mecz był bar-
dzo wyrównany, a prowadzenie 
zmieniało się prawie po każdym 
pojedynku. Sam Krukowski nie 
był  w stanie przechyl ić z w y-
cięstwa na korzyść swej druży-
ny i ostatecznie Sparta wygrała  
10 : 8, a punkty zdobyli: Paweł 
Sokolnicki 3,5, Krzysztof Mich-
nowski 3, Krzysztof Zalewski 2, 
Marek Grycz 1,5.
Po tej  kolejce nasze zespo ł y 
umocniły się na czołowych miej-
scach w tabelach.

AS

W niedzielę 28 listopada odbyła 
się szósta kolejka ligowa w IV i V 
lidze. Zakończyła się ona podob-
nie jak pięć poprzednich. Uczest-
niczący w niej tenisiści z naszej 
gminy nie zwalniają tempa i od-
nieśli kolejne zwycięstwa.
W IV lidze LUKS Cieksyn spotkał 
się na wyjeździe w Ciechanowie 
z miejscowym klubem TS Cie-
chanów, który dwa lata temu wy-
stępował w III lidze. Spodziewano 
się zaciętego i wyrównanego po-
jedynku, tym bardziej że w ubie-
głym sezonie w meczu między 
tymi zespołami padł remis. Tym 
razem jednak nasz zespół, w per-
spektywie zagrożenia wycofa-
nia się z rozgrywek, z przyczyn, 
o których pisaliśmy w poprzed-
nim numerze, pokazał, że szkoda 
byłoby zaprzepaścić dotychcza-
sowe osiągnięcia i rozniósł cie-
chanowskich tenisistów 10 : 0.  
W meczu tym wszyscy wystę-


