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R E K L A M A

Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,
trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.

   Leopold Staff

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych  
świąt Bożego Narodzenia 
oraz wszelkiej pomyślności  

w Nowym Roku
naszym Czytelnikom 

życzy 
  Zespół Redakcyjny  
  „Życia Nasielska”

MOPS. Podsumowanie projektu 

Uwierz w siebie  
– druga edycja
W piątek, 17 grudnia br. w Domu Dziennego Pobytu odbyła się konferencja pro-
mocyjno-informacyjna projektu „Uwierz w siebie – aktywizacja zawodowa dla 
osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk”. Została ona, podobnie jak cały 
projekt, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
w celu zaprezentowania zarówno założeń, jak i efektów osiągniętych w ramach 
jego realizacji. 
Projekt „Uwierz w siebie” był współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.
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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

Zaprzysiężenie burmistrza
We wtorek, 14 grudnia br. 
odbyła się II sesja nasielskiej 
Rady Miejskiej. Obrady pro-
wadził Grzegorz Duchnowski, 
przewodniczący RM, który 
na wstępie powitał wszyst-
kich obecnych na sali, w tym 
sołtysów oraz mieszkańców. 
Przed przyjęciem porządku 
obrad wprowadzono do niego 
punkt 7., dotyczący powołania 
doraźnie działającej komisji sta-
tutowej. Grzegorz Duchnow-
ski, przewodniczący RM, wy-
jaśnił, że obowiązujący statut 
ma już 8 lat i należy go zmie-
nić. Zasadność powołania ta-
kiej komisji tłumaczył także Ja-
cek Nieścior, radca prawny Urzędu 
Miejskiego. Rada przyjęła plan po-
siedzenia po zmianach oraz proto-
kół z poprzedniej sesji RM. 
Następnie Bernard Dariusz Mucha, 
ustępujący burmistrz Nasielska, zdał 
obecnym sprawozdanie o stanie 
gminy. Omówił w nim m.in.: sytu-
ację finansową gminy, prowadzone 
inwestycje i pozyskane w ostatnich 
latach fundusze zewnętrzne. 
W dalszej kolejności Ludwina Tu-
rek, skarbnik Nasielska, przedstawiła 
projekt uchwały dotyczącej zmian 
w budżecie na rok 2010. 
Przed głosowaniem nad podjęciem 
tej uchwały radny Mirosław Świder-
ski pytał, czy zmniejszenie kwot 
w szkołach było konsultowane 
z dyrektorami placówek. Okazało 
się, że zmiany były przeprowadzo-
ne przede wszystkim na podstawie 

analiz sprawozdań, i rozgorzała na 
ten temat dyskusja, w której wzięli 
udział także obecni na sali dyrek-
torzy szkół. Przewodniczący RM 
zaproponował przeniesienie tego 
tematu na spotkanie z dyrektorami 
i panią skarbnik, po czym w wyniku 
głosowania uchwałę przyjęto jed-
nogłośnie. 
Następnie odbyło się uroczyste za-
przysiężenie nowego burmistrza. 
Informację o wyborze Grzegorza 
Arciszewskiego na stanowisko bur-
mistrza Nasielska odczytał Andrzej 
Krzyczkowski, zastępca przewod-
niczącego gminnej komisji wybor-

czej. Później nowy burmistrz złożył 
uroczyste ślubowanie, po czym 
podziękował mieszkańcom za wy-
bór i liczne przybycie na tę uroczy-
stą sesję. 
Nowemu burmistrzowi jako pierw-
szy życzenia złożył jego poprzed-
nik, a później były życzenia i kwiaty 
od mieszkańców i gości zarówno 
dla Grzegorza Arciszewskiego, jak 
i Bernarda Dariusza Muchy. Gratu-
lacje nowemu burmistrzowi założył 
Grzegorz Duchnowski, przewodni-
czący RM, życząc mu przemyśla-
nych i wyważonych decyzji, które 
służyć będą rozwojowi naszej gmi-
ny. Zapewniał też że wspólnie z całą 
radą liczy na dobrą i harmonijną 
współpracę. Życzenia nowemu 
burmistrzowi złożył również obec-
ny na sali Henryk Mędrecki, wi-
cestarosta nowodworski, mówiąc 
o budowaniu samorządu w zgo-

dzie. Obiecywał, że powiat nowo-
dworski nie zapomni o Nasielsku.
Radny Mirosław Świderski skiero-
wał do wicestarosty pytanie – Czy 
prawdą jest, że będą zlikwidowane 
filie starostwa w naszym mieście? 
Henryk Mędrecki odpowiedział na 
nie krótko – To są plotki. 
Po przerwie radni przystąpili do 
wyboru członków stałych komi-
sji RM oraz komisji statutowej. Ich 
składy przyjęto jednogłośnie. Od-
czytany został projekt uchwały do-
tyczący wynagrodzenia dla burmi-
strza Nasielska. Przewodniczący 

RM wyjaśnił, że było to konsulto-
wane z zainteresowanym i, jak pod-
kreślił, jest to najniższa z możliwych 
pensji dla burmistrza.
Wynagrodzenie zasadnicze wyno-
si 4500 zł, a po doliczeniu dodat-
ków funkcyjnego, specjalnego i za 
wysługę lat kwota ta wyniesie 8139 
zł brutto. Uchwała przyjęta została 
jednogłośnie. 
Następnie Maria Kowalska, sekre-
tarz Nasielska, przedstawiła projekt 
uchwały dotyczący zasad okre-
ślenia wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla 
radnych. Zgodnie z nimi miesięcz-
na dieta dla radnych wynosić bę-
dzie 743 zł, natomiast dieta prze-
wodniczącego – 1872 zł, zaś wi-
ceprzewodniczącej – 1459 zł. Rada 
przyjęła uchwałę jednogłośnie. 
Odczytane zostały dwa pisma skie-
rowane do Rady Miejskiej: jedno 

z nich dotyczyło działki 
przy ulicy Polnej i zmian 
w planie zagospodaro-
wania przestrzennego, 
a drugie zmniejszenia 
kwot za wynajem loka-
lu przy ul. Młynarskiej. 
W punkcie zapytania 
i wolne wnioski w imie-
niu swoim i innych soł-
tysów głos zabrała Bo-
żena Nowosielska, soł-
tys Jaskółowa. Mówiła 
o obowiązkach sołty-
sa i niewielkich korzy-
ściach z tego tytułu; 
podkreśliła, że sołtysom 
również powinien przy-
sługiwać zwrot kosztów 
podróży, żeby mogli 

uczestniczyć w sesjach rady. Po-
nadto wyliczyła wiele problemów 
dotyczących Jaskółowa, którymi 
powinni się zająć radni obecnej ka-
dencji. 
Radny Mirosław Świderski zapy-
tał ustępującego burmistrza, czy 
są jeszcze jakieś sprawy w sądach, 
w których burmistrz Nasielska jest 
stroną. Jak zapewnił Bernard Dariusz 
Mucha, stosowne informacje prze-
kazał już burmistrzowi. 
Na tym zakończono obrady. 

(r.)

Z RADY MIEJSKIEJ

Komisje 
wybrane
Radni Rady Miejskiej w Nasielsku 
podczas sesji, która odbyła się  
14 grudnia br., wybrali spośród 
swojego grona członków sta-
łych komisji rady, a także doraź-
nie pracującej komisji statutowej.
W składzie komisja statutowej 
znaleźli się: Katarzyna Świderska 
(przewodnicząca), Maciej Suwiń-
ski, Zbigniew Wóltański, Mirosław 
Świderski, Stanisław Sotowicz.

Natomiast podczas połączone-
go posiedzenia wszystkich komi-
sji RM, które odbyło się w piątek,  
17 grudnia br., członkowie po-
szczególnych komisj i wybrali 
przewodniczących i wiceprze-
wodniczących. 

Oto jak przedstawiają się składy 
stałych komisji Rady Miejskiej 
w Nasielsku:

Komisja Rewizyjna (5 osób):
Radosław Skrzynecki – przewod-
niczący, Artur Szulkowski – wice-
przewodniczący, Zbigniew Wól-
tański, Antoni Kalinowski, Wie-
sław Suska.

Komisja Budżetu i Finansów  
(7 osób):
Krzysztof Fronczak – przewodni-
czący, Artur Szulkowski – wice-
przewodniczący, Stanisław Soto-
wicz, Mirosław Świderski, Henryk 
Antosik, Jerzy Lubieniecki, Maciej 
Suwiński.

Komisja Zdrowia i Pomocy 
Społecznej (6 osób):
Albert Dublewski – przewodni-
czący, Maciej Suwiński – wice-
przewodniczący, Wiesław Suska, 
Mirosław Świderski, Radosław 
Skrzynecki, Zbigniew Woltański.

Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu (5 osób):
Stanisław Sotowicz – przewod-
niczący, Radosław Skrzynecki – 
wiceprzewodniczący, Maciej Su-
wiński, Jerzy Lubieniecki, Artur 
Szulkowski.

Komisja Rolnictwa (5 osób):
Zbigniew Woltański – przewodni-
czący, Wiesław Suska – wiceprze-
wodniczący, Stanisław Śmietań-
ski, Antoni Kalinowski, Krzysztof 
Fronczak.

Komisja Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska  
(6 osób): 
Stanisław Śmietański – przewod-
niczący, Henryk Antosik – wice-
przewodniczący, Zbigniew Wól-
tański, Antoni Kalinowski, Albert 
Dublewski, Jerzy Lubieniecki.

(red.)
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk

Z okazji świąt Bożego Narodzenia  
pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia.  
Niech radość i pokój tych świąt towarzyszy wszystkim  

przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby te święta przebiegały w spokoju i radości  
wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób,  

a przy świątecznym stole nie zabrakło światła  
i ciepła rodzinnej atmosfery.

Niech ten Nowy 2011 Rok  
będzie szczęśliwy  i bogaty w osobiste doznania,  

niech spełnia się w Nim nasze zamierzenia i dążenia zawodowe.
Niech będzie pełen optymizmu, wiary i powodzenia.

Z poważaniem

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

Grzegorz Duchnowski

Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski

ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI

Przystanek w Słustowie
W nr 24 ŻN w artykule pt. „Jest, a jakby go nie było” pisaliśmy o proble-
mach mieszkańców Słustowa, którzy nie mogą korzystać z komunikacji 
publicznej, ponieważ niektóre autobusy kursujące na tej trasie nie zatrzy-
mują się na oznakowanych przystankach. Dziś wracamy do tego tematu, 
gdyż udało nam się w tej kwestii uzyskać informacje od Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Przypomnijmy, że przewoźnikiem zapewniającym mieszkańcom tej okoli-
cy usługi przewozowe jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 
w Ciechanowie S.A. Jak przyznał nam jego przedstawiciel, autobusy na 
przystanku w Słustowie się nie zatrzymują, ponieważ nie mają takiej moż-
liwości. – Ten przystanek jest usytuowany pomiędzy dwoma zakrętami 
a skrzyżowaniem. W tej chwili autobus nie ma możliwości zatrzymywania 
się przy drodze wojewódzkiej, bo ograniczając widoczność, stwarza za-
grożenie zarówno dla pasażerów, jak i kierowców innych aut Rozumiem 
mieszkańców, że chcieliby mieć blisko do przystanku. Ale musi tak zostać, 
dopóki nie będzie odpowiednio oznakowanego miejsca, w którym może 
stanąć autobus, a najlepiej, żeby tam wykonano zatokę. Jednak to już nie 
zależy od nas – powiedział nam Janusz Chojnacki z PKS Ciechanów.
Natomiast rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódz-

kich w Warszawie, Monika Burdon twierdzi: – Istniejące przystanki w tym 
rejonie są zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. Kierowca au-
tobusu ma prawo tam się zatrzymać. 
I dodaje: – Jeżeli przewoźnik uważa, że zatrzymywanie się autobusu 
w tych miejscach stwarza zagrożenie dla ruchu, powinien zwrócić się za 
pośrednictwem burmistrza, który jest organizatorem transportu lokalnego 
na terenie gminy, do organu zarządzającego ruchem. Organem zarzą-
dzającym ruchem na drogach wojewódzkich województwa mazowiec-
kiego zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg w Warszawie jest 
Marszałek Województwa Mazowieckiego.
I cóż, teraz już wiadomo, że nawet jeśli tabliczka z oznakowaniem miejsca 
przystankowego jest umieszczona w pasie drogowym, to wcale nie ozna-
cza, że autobus się tam zatrzyma. Nie musi, gdy uzna, że to nie jest bez-
pieczny manewr. Najwyraźniej jedynym wyjściem z tej patowej sytuacji, 
gdzie dwóch ma rację, a trzeci traci, jest – za sugestią MZDW – zwrócić się 
właśnie do MZDW z prośbą o interwencję w tej sprawie. Kłopot w tym, że 
powinien to zrobić przewoźnik za pośrednictwem burmistrza i dziwne, że 
dotąd tego nie zrobił. Pewnie nie zaszkodziłoby również, żeby do tej proś-
by oficjalnie przyłączyli się także poszkodowani na skutek całej sytuacji 
mieszkańcy. Na razie przystanek w Słustowie jest, a jakby go nie było…

(red.)

WOŚP Nasielsku

Już tradycyjnie, w drugą niedzielę 
stycznia, czyli 9.01.2011 r., na ulicach 
naszego miasta będziemy mogli 
spotkać wolontariuszy Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. W su-
mie będzie to 80 osób, a wśród nich 
uczniowie Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku, Zespołu Szkół Za-
wodowych w Nasielsku, Zespołu 
Szkół w Starych Pieścirogach oraz 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku. 
Wolontariusze będą jak zwykle zbie-
rać pieniądze na zakup najnowocze-
śniejszego sprzętu medycznego dla 
polskich szpitali. Tym razem fundu-
sze będą przeznaczone dla dzieci 
z chorobami urologicznymi i nefro-
logicznymi. 
Do końca listopada 2010 r. można 
było rejestrować sztaby WOŚP, które 
zamierzają działać w poszczególnych 

miejscowościach. Nasielski sztab 
WOŚP działa w Publicznym Gimna-
zjum nr 1, a jego szefem, już po raz 
kolejny, jest Katarzyna Świderska.  
Jak zwykle pomagać jej będą zarów-
no nauczyciele, jak i uczniowie, po-
nieważ w niedzielę na wolontariuszy 
w szkole będzie czekał posiłek i cie-
pła herbata. 
Natomiast o godz. 17 w Nasielskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się kon-
cert, podczas którego będą licyto-
wane gadżety WOŚP. Nasielski Ośro-
dek Kultury tradycyjnie pomaga 
w zbiórce pieniędzy na cel wyzna-
czony przez Fundację WOŚP. Dlate-
go też zapraszamy wszystkich, któ-
rzy grają, śpiewają lub tańczą (solo 
lub w zespole) i zechcieliby swoim 
występem uświetnić 19. Finał WOŚP 
w Nasielsku – zgłoście się do nas! 

Występ podczas finału WOŚP to do-
skonała okazja do zaprezentowania 
się lokalnej publiczności. Zadzwoń 
(23) 69 12 343 lub napisz: nok@nok-
nasielsk.pl. Termin zgłoszeń upływa 
4 stycznia 2011 r. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy i wsparcia szczyt-
nej inicjatywy.
Przypominamy, że wolontariusz, któ-
remu dajemy pieniądze, powinien 
być wyposażony w identyfikator 
i skarbonkę z logo 19. Finału WOŚP. 
Identyfikator musi zawierać dane 
wolontariusza, jego zdjęcie, a także 
numer zezwolenia wydanego przez 
MSWiA, fundacyjny serduszkowy 
hologram i okrągłą pieczątkę WOŚP. 
Dodatkowo każdy identyfikator ma 
swój numer, który musi być zgodny 
z numerem puszki, do której zbiera 
środki konkretny wolontariusz.

(red.)

MOPS. Podsumowanie projektu 

Uwierz w siebie – druga edycja
Spotkanie rozpoczęła Monika Noj-
bert, dyrektor MOPS, która powitała 
wszystkich zebranych, wśród któ-
rych znaleźli się m.in. Grzegorz. Ar-
ciszewski, burmistrz Nasielska, Maria 
Kowalska, sekretarz Nasielska, radni: 
Wiesław Suska i Krzysztof Fronczak, 
Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, Maria Michalczyk, 
dyrektor Nasielskiego SP ZOZ, oraz 
uczestnicy projektu. 
– To już druga edycja naszego pro-
jektu. Zasadniczym celem przy jego 
wdrażaniu była pomoc tym osobom, 
które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Chcieliśmy, by uzyskały 
one równowagę i mogły powrócić 
na rynek pracy po kilku latach prze-
rwy – przypomniała Monika Nojbert. 
– Z ubiegłorocznej edycji projektu za-
trudnienie znalazło 4 osoby, a z dru-
giej już 7 pracuje, zaś dwie kolejne 
niebawem podejmą pracę. W ubie-
głym roku bałam się, czy nasz ośro-
dek będzie w stanie podjąć się pro-
wadzenia takiego projektu, bo pra-
cownicy mają naprawdę mnóstwo 
obowiązków i zadań do wykonania, 
a przygotowanie i przeprowadzenie 
takiego projektu to wielkie przedsię-
wzięcie. Teraz nie mam już wątpli-
wości, wszystko się powiodło. Dlate-
go dziękuję wszystkim pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej za zaangażowanie i pomoc 
w realizacji projektu. Mam także na-
dzieję, że jego uczestnicy są zadowo-
leni – dodała.
Następnie głos zabrała Beata Krzysz-
ton, koordynator projektu, która 
omówiła jego założenia, wskazując 
na jego cele, grupę osób, do których 
projekt był skierowany, zakładanych, 
a także osiągniętych rezultatach. 
Przypomniała, że w projekcie uczest-
niczyły 22 osoby (w tym jeden męż-
czyzna), które zostały podzielone na 
dwie grupy. Wspomniała, że uczest-
nicy projektu brali udział w bardzo 
różnorodnych zajęciach (grupowych 
i indywidualnych), w których duży 
nacisk położony został na wzmoc-
nienie poczucia ich własnej warto-

ści. Ale nie zabrakło 
też terapii rodzinnej, 
doradztwa zawodo-
wego czy kursów 
zawodowych. 
Koordynator pro-
jektu, podsumowu-
jąc, powiedziała też 
o kontroli projektu 
przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdraża-
nia Projektów Unij-
nych, której ocena 
wypadła celująco, 
zarówno pod względem meryto-
rycznym, jak i realizacji celów. 
W dalszej części Iwona Osińska, pra-
cownik socjalny nasielskiego MOPS, 
mówiła o swoich zadaniach podczas 
pracy nad projektem, począwszy 
od integracji uczestników, ich mo-
tywacji, współpracy ze wszystkimi, 
prowadzenia dokumentacji, po do-
konywanie zakupów. Podkreśliła, 
że osoby wytypowane do projek-
tu przez pracowników socjalnych 
szybko się ze sobą zaprzyjaźniły 
i przez cały czas jego trwania były 
bardzo zaangażowane. Pani Iwona 
zaprezentowała też dokumentację 
zdjęciową projektu, pokazującą co-
dzienną pracę i spotkania uczestni-
ków z terapeutami. 
Szczególnie podziękowała też Janu-
szowi Konerbergerowi za współpra-
cę i stworzenie nowych stanowisk 
pracy dla uczestników projektu oraz 
Poradni Terapii Uzależnień za bez-
płatne udostępnianie sali do zajęć. 
Swoją opinię o pracy z uczestnika-
mi projektu „Uwierz w siebie” wy-
raziły też trenerki: Dorota Krzemiń-
ska i Maria Jurowska. Każda z nich 
opowiadała o tym, czym zajmo-
wała się na swoich zajęciach i jak to 
wyglądały one w praktyce. Na te-
mat zajęć wypowiadali się również 
sami uczestnicy, panie dziękowały 
przede wszystkim za to, że zostały 
wybrane do projektu oraz że mia-
ły szansę naprawdę uwierzyć siebie 
i zdobyć nowe kwalifikacje. 

Wszyscy uczestnicy projektu otrzy-
mali dyplomy, które wyręczyła im 
uroczyście Monika Nojbert, dyrek-
tor MOPS. 
Z roku na rok projekt „Uwierz 
w siebie” przynosi coraz lepsze 
efekty, dając ludziom potrzebu-
jącym szansę na wydobycie się – 
dzięki pomocy i silnej motywacji 
– z marazmu i biedy. Z pewnością 
jeszcze wiele osób w naszej gminie 
czeka na taką szansę. 

(i.)

Zagra już po raz 19.
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Kronika straży pożarnej
12.12. w Pieścirogach wypompo-
wywali wodę z piwnicy w domu 
jednorodzinnym.
15.12. na ulicy Warszawskiej gasili 
pożar altany na działkach rekre-
acyjnych.
18.12. w Pianowie gasili płonący 
samochód Volkswagen Polo.

R E K L A M A

06–09.12. w Lelewie nieznani 
sprawcy skradli z działki Sławomira 
A. drewno kominkowe. Straty wy-
noszą 900 zł.
04–09.12. w Mogowie nieznani 
sprawcy włamali się do pomiesz-
czeń kolejowych i skradli 110 litrów 
oleju napędowego. Straty wynoszą 
473 zł na szkodę PKP.

Pijani na drodze
09.12. w Jackowie Zygmunt U. kie-
rował rowerem po spożyciu alko-
holu (0,69 mg/l).
12.12. w Cieksynie Tadeusz Ś. kiero-
wał rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,64 mg/l).
16.12. w Borkowie Ireneusz R. kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,89 mg/l).

Z POLICJI

Stali z boku
W nocy z 10 na 11 grudnia w No-
wych Pieścirogach napadnięto pi-
janego młodego człowieka i skra-
dziono mu telefon komórkowy 
oraz pieniądze. Sprawcy zabrali mu 
także buty i spodnie, a rozebranego 
rannego pozostawili na mrozie. Na 
szczęście ktoś powiadomił lekarza 
i policjantów. Pobity, z odmrożo-
nymi stopami mężczyzna trafił do 
szpitala. Policjanci, którzy przybyli 
na miejsce zdarzenia, zwrócili uwa-
gę na grupę młodych gapiów. Wy-
legitymowali ich i trafili w dziesiątkę. 
Zebrane materiały wskazywały bo-
wiem udział trzech z nich w rozbo-
ju. Łukasz D. (18 l.), Marek W. (35 l.) 
oraz Łukasz Z. (21 l.) zostali zatrzy-
mani. Następnie wszyscy usłyszeli 
zarzut dokonania rozboju. Wobec 
całej trójki zastosowano środki za-
pobiegawcze. Łukasz D. oraz Marek 
W. na dwa miesiące trafili do aresztu, 
a Łukasz Z. został objęty dozorem 
policyjnym.

Teraz zapłaci 500
Kiedy pracownicy jednego ze skle-
pów w Nasielsku zauważyli, że męż-
czyzna próbuje skraść 200 ml bu-
teleczkę z alkoholem, powiadomili 
o tym policjantów. Ci wyjaśnili oko-
liczności sprawy, a następnie wysta-
wili sprawcy kradzieży sklepowej 
mandat karny. W ten sposób zamiast 
7,99 zł (tyle kosztowała butelka z al-
koholem) mężczyzna zapłaci 500 
zł mandatu. Alkohol wrócił na skle-
pową półkę. 

za:kpp.nowydwor.pl

APEL WOJEWODY

Odśnieżanie dachów
Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz 
silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkań-
ców. Zwracam się z apelem do właścicieli lub zarządców nierucho-
mości o regularne oczyszczanie dachów z zalegającego śniegu oraz 
usuwanie sopli, które zagrażają przechodniom. W związku z utrzy-
mywaniem się obfitych opadów śniegu dachy budynków (zwłaszcza 
płaskie lub o małym kącie nachylenia) mogą być narażone na dodat-
kowe obciążenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na nierucho-
mości o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 (hipermarkety, 
hale targowe, sportowe, magazyny) oraz inne obiekty o powierzchni 
dachu powyżej 1000 m2. 

Przypominam, że tego typu obiekty winny były być poddane okre-
sowym przeglądom do 30 listopada. Przypominam również, iż 
utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicz-
nym, w tym usuwanie z nich nadmiernych opadów śniegu oraz sopli, 
należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków. Niedo-
pełnienie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym 
stanie technicznym lub niezapewnienie bezpieczeństwa jego użyt-
kowania jest zagrożone karami przewidzianymi w art. 91a prawa bu-
dowlanego, w tym karą pozbawienia wolności do roku. Ewentualne 
przypadki zaniedbań należy zgłaszać do powiatowych inspektorów 
nadzoru budowlanego.

Jacek Kozłowski
wojewoda mazowiecki 

Z MIASTA

Jak drzewo w wodę
Już od dłuższego czasu jeden 
mieszkańców Nasielska zwracał 
w różnych instytucjach uwagę na 
dużą gałąź, która utknęła w be-
tonowym przepuście na Nasiel-
nej i blokuje jej przepływ. Trafił też 
do naszej redakcji. Sprawdziliśmy, 
że ,,sprawca” całego zamieszania 
rzeczywiście przecina nurt rzeki 
w miejscu mniej więcej na wyso-
kości marketu ,,Merkury”, co do-
skonale widać z mostu. 
Wiosną, w czasie roztopów, gałąź 
może zadziałać jak tama i spowo-
dować wylanie się wody na oko-
liczne tereny. 
O jej usunięcie zapytaliśmy Bog-
dana Ruszkowskiego z Wydziału 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
w nasielskim UM, który wyjaśnił: 
– Nie mamy uprawnień w kwe-

stii usunięcia drzewa. Nie zawsze 
tak jest, że rozwiązaniem jakiegoś 
problemu w gminie zajmują się 
gminne władze. I polecił z tą sprawą 
udać się do Wojewódzkiego Zarzą-
du Melioracji Urządzeń Wodnych 
w Warszawie, Inspektorat w No-
wym Dworze Mazowieckim. 
A tam usłyszeliśmy o braku fundu-
szy na odpowiednie działania. Za-
pewniono nas jednak że prawdo-
podobnie w przyszłym roku znaj-
dą się środki na tę „inwestycję”. Jak 
informuje urzędniczka z WZMUW: 
– Kierownik naszej placówki wraz 
z dyrektorem ZGKiM mają udać 
się na miejsce, by dokonać oglę-
dzin tego miejsca. 
Trudno powiedzieć, na ile jest to 
kosztowna „inwestycja”, pewnie 
wystarczyłoby, zanim jeszcze spadł 

śnieg gałąź po prostu wyciągnąć, 
tym bardziej że jest do niej dostęp 
od strony terenu należącego do 
gminy. Teraz tę operację utrudnia 
śnieg. Pozostaje mieć nadzieję, że 

urzędnicy nie zapomną o usunię-
ciu tej przeszkody przed wiosenny-
mi roztopami. 

(pi)

Z POLICJI

Z promilami
W czwartek, 16 grudnia br., tuż po północy, policjanci z prewencji z nasiel-
skiego komisariatu zauważyli jadący samochód seat cordoba. Zatrzymali 
kierowcę do kontroli drogowej. Podczas legitymowania mundurowi wy-
czuli od kierującego woń alkoholu. Sprawdzili więc stan trzeźwości Irene-
usza R. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,8 promila alkoholu w or-
ganizmie. Następnie sporządzili niezbędną w takiej sytuacji dokumentację, 
a później przekazali go pod opiekę znajomemu. Kierowca w najbliższym 
czasie zostanie przesłuchany i odpowie za swoje zachowanie. Na razie 
mundurowi zabezpieczyli jego prawo jazdy. Grozić mu może kara po-
zbawienia wolności do 2 lat.

za: www.kpp.nowydwormaz.pl

Karetka utknęła w zaspie
Odśnieżanie dróg w naszej 
gminie stanowi nie lada pro-
blem. Trudno się jeździ po za-
sypanych śniegiem i otoczo-
nych zaspami miejskich ulicz-
kach. Wyjątkowo wyzwaniem 
jest też jazda po drogach na te-
renach wiejskich, gdzie można 
utknąć na dobre. 
W sobotę, 11 grudnia br., stra-
żacy z nasielskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej pomagali się wydostać z zaspy karetce pogotowia. Pojazd, 
który przyjechał do chorego, utknął na drodze pomiędzy Nasielskiem a 
Paulinowem. Takich zdarzeń w ostatnich dniach było na naszym terenie 
bardzo dużo, warto więc by kierowcy byli wobec siebie bardziej wyrozu-
miali i pomagali sobie nawzajem. 
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Błąd i co dalej?
– Myślałam, że wyrok sądowy jest 
niepodważalny. A tu się okazuje, 
że nas po prostu chcieli nas okraść 
z majątku, i mogliśmy zostać bez-
domni. Szwagier już nam groził 
i straszył nas komornikiem, kazał 
wyprowadzić się do córki, a do 
tego sprowadził tu kupców – mówi 
ze łzami w oczach pani Elżbieta.
O g ro d zona d z ia ł ka ,  kawa ł ek 
ogródka, podwórko, zabudowania 
gospodarcze, w których przed laty 
mieścił się zakład stolarski, i niewiel-
ki dom – to cały majątek trzyoso-
bowej obecnie rodziny Olbrysiów. 
Z panią Elżbietą i jej mężem miesz-
ka ich najmłodszy syn. 
W domu było ich dwie siostry. Jed-
na, pani Elżbieta, wyszła za mąż i na 
otrzymanej od rodziców działce, 
tuż obok ojcowizny, wraz z mę-
żem postawili swój dom. Zamiesz-
kali w nim w 1972 r. Ona wychowy-
wała dzieci, a on ciężko pracował. 
Dom powiększyli jeszcze w latach 
70. Rodzice mieszkali w domku 
obok pani Elżbiety, sami, bo jej sio-
stra też założyła rodzinę i w 1978 r. 
wyprowadziła się do Legionowa. 
Kiedy w 1980 r. ojciec zmarł, to 
pani Elżbieta założyła sprawę o spa-
dek, ponieważ chciała mieć pew-
ność, że dom, który wraz z mężem 
pobudowali, i działka będą należeć 
do nich. Pozostałej części się zrze-
kła na korzyść siostry. Wyrok sądu 
w tej sprawie jest z 1983 r. Wtedy 
to sąd w Pułtusku dokonał podziału 
spadku po zmarłym, a na rzecz pani 
Elżbiety przyznano 0,09 ha ze słu-
żebnością drogi. Matka, która zmar-
ła w listopadzie 2003 r., swój ma-
jątek odpisała na siostrę i szwagra.
– Nie robiłam im sprawy o za-
chowek, bo nie chciałam więcej 
majątku. Zapłaciłam im nawet za  
3 ary, bo chciałam być w porządku 
i żeby wszystko już było uregulo-
wane – mówi pani Elżbieta. – Nie 
zakładaliśmy jednak nigdy ksiąg 
wieczystych na swoje działki – 
przyznaje.

Przypadek sprawił, że …
– Usłyszałam rozmowę szwa-
gra, który zachwalał naszą dział-
kę, tak jakby chciał ją sprzedać. 
Wtedy mnie to zaniepokoiło. Po-
jechaliśmy więc z mężem do No-
wego Dworu Mazowieckiego, 
żeby sprawdzić w geodezji, co 
jest w mapkach. A tam po prostu 
szok… okazało się, że zgodnie 
z nimi nasza działka, dom i zabu-
dowania należą do mojej siostry 
– relacjonuje pani Elżbieta Olbryś 
z Mogowa. – Pytaliśmy, dlaczego 
nie uwzględnili wszystkich doku-
mentów, np. wyroku sądu, który mi 
przyznawał własność. Było bardzo 
nerwowo, a potem jeszcze bardziej 
byliśmy zaskoczeni, kiedy okazało 
się, że oni już założyli księgę wie-
czystą na naszą część. Nie spałam 
po nocach – dodaje. 
Pani Elżbieta długo nie mogła uwie-
rzyć w to, że siostra i szwagier mo-
gliby być zdolni do zawłaszczenia 
ich majątku. Bo jak to w rodzinie, 
bywa raz było lepiej, raz gorzej, ale 
przecież tyle lat żyli po sąsiedzku, 

a pan Zenon jako stolarz często im 
pomagał.
W sierpniu tego roku po interwencji 
państwa Olbrysiów, którzy chcieli 
otrzymać mapę geodezyjną, wy-
szło na jaw, że zawiera ona błę-
dy. Geodeta powiatowy Wojciech 
Łęgowski w odpowiedzi na ich pi-
smo stwierdził: numeryczna mapa 
ewidencji gruntów i budynków 
zawiera nieprawidłowy przebieg 
granic działek powstałych w wy-
niku podziału, niezgodny z posta-
nowieniem sądu. I chociaż napisa-
no tam również, że już 6 sierpnia 
br. skorygowano przebieg granic 
na mapie, teoretycznie naprawia-
jąc w ten sposób błąd, Olbrysiowie 
wzięli obie mapy: tę błędną i po-
prawioną, i zgłosili sprawę na po-
licji. Ta zaś przesłuchała wszystkie 
zainteresowane strony i ustaliła, że  
w 2004 r. na terenie gminy Nasielsk 
została wykonana konwersja z map 
papierowych na wersję numerycz-
ną i wtedy właśnie powstał błąd na 
terenie działki pani Olbryś. Prokura-
tura w Pułtusku 12 października br. 
umorzyła dochodzenie w sprawie 
dokonania na podstawie podrobio-
nych dokumentów zmian własno-
ści gruntów, bo nie zauważyła zna-
mion czynu zabronionego. 
Jednak kiedy państwo Olbrysiowie 
zaczęli szukać pomocy i wyjaśniać 
sprawę, okazało się, że prawdopo-
dobnie już od 2004 r. na podsta-
wie błędnych map założono księgę 
wieczystą. Dlatego złożyli zażale-
nie na postanowienie prokuratury. 
Uważają bowiem, że nie wyjaśnio-
no wszystkich okoliczności spra-
wy i nie przesłuchano wszystkich 
świadków (kto sporządzał doku-
menty, kto wprowadzał je do kom-
putera, czy geodezja w Nowym 
Dworze Maz. miała postanowienie 
sądu z 1983 r.). 
– A może mapy spreparowa-
no specjalnie, żeby ktoś osiągnął 
określoną korzyść i pozbawił nas 
dorobku całego życia? Czy moż-
na było założyć księgi wieczyste 
na cudze działki przez pomyłkę? – 
pyta pani Elżbieta.

Kto teraz to „odkręci”?
Mieszkająca w Legionowie siostra 
pani Olbryś, z którą rozmawialiśmy 
w tej sprawie, twierdzi, że chciała 
dojść z siostrą do porozumienia, 
ale się nie dało. – Każda z nas prze-
cież dostała swoją część – mówi 
pani Barbara Podgórska. – Pomia-
rów działek nie robiliśmy, ale rze-
czywiście był pośrednik, tyle że nie 
można tego sprzedać, bo nie ma 
drogi dojazdowej. Trzeba ją do-
kupić od sąsiada i zamienić dwie 
działki, a najpierw napisać podanie 
do burmistrza – dodaje.
Przyznaje też, że zdarzały się awan-
tury z rodziną siostry, czemu win-
ni są Olbrysiowie, którzy nie dość, 
że przesunęli granice ogrodze-
nia, to jeszcze zrobili sobie w nim 
furtkę i spacerują po ich działce. – 
Taką mapkę dostaliśmy w geodezji 
i przecież wielkość działek się zga-
dza, nie wiem więc, o co chodzi – 
stwierdza w sprawie mapki geode-

zyjnej pani Podgór-
ska przyznając też 
że jest w posiadaniu 
księgi wieczystej na 
ten majątek.
To prawda. Na błęd-
nej mapie wielkości 
działek zgadzają się, 
ale nie zgadza się 
ani ich podział, ani 
numeracja.
Z a py t a l i ś my  te ż 
W o j c i e c h a  Ł ę -
gowskiego, co sądzi o tej sprawie, 
w której wydział geodezji miał swój 
znaczący udział. 
– Państwo Olbryś mają własność 
działki przyznaną wyrokiem sądu 
z 1983 r., jest też opinia biegłe-
go w tej sprawie. Ostatnio nawet 
otrzymali od nas pismo z kartoteki 
budynku, że to oni są właścicielami 
budynku. Chcieliśmy sprawę wyja-
śnić, dlatego kontaktowaliśmy się 
z przewodniczącym sądu w Pułtu-
sku i uzgodniliśmy, że dostarczymy 
mu mapkę w większej skali, żeby 
były widoczne wszystkie szcze-
góły – wyjaśnia. A na pytanie o to, 
jak mogły powstać wadliwe mapki, 

odpowiada: – Do roku 2001 map-
ki na terenach rolnych sporządza-
no w skali 1 do 5 tys. dokładność 
do ara, na niej nie dały się przed-
stawić wszystkie szczegóły. Póź-
niej zmieniono dokładność do m 
kw. i dodatkowo zmodernizowano 
ewidencję budynków. Stąd pomył-
ki – twierdzi.
Czy na podstawie takiej pomyłki 
można kogoś oszukać? Pewnie za-
wsze można próbować, bo jak po-
wiedział jeden z naszych rozmów-
ców: Jak ktoś bardzo chce kogoś 
oszukać, to znajdzie sposób.
Państwo Olbryś szukają pomo-
cy, bo chcieliby mieć czarno na 
biał ym, że nikt ich nie wyrzuci 

z domu i nie zabierze działki. Byli 
już kilkakrotnie w Sądzie Rejono-
wym w Pułtusku, systematycznie 
odwiedzają też wydziały geodezji 
w Nasielsku i Nowym Dworze Maz. 
Zbierali też podpisy wśród sąsia-
dów, potwierdzające, że mieszkali 
w Mogowie od wielu lat i sami do-
rabiali się swojego majątku. Wspar-
ło ich w ten sposób blisko 50 osób.
Wiadomo, że błąd popełnili urzęd-
nicy, czy mogą jednak uznać spra-
wę za załatwioną, przysyłając spro-
stowanie, jeśli są już skutki w postaci 
zapisu w księdze wieczystej? Tak czy 
inaczej sprawa rodziny Olbrysiów 
z pewnością znajdzie finał w sądzie.

(red.)
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Forum wokół kina
Od 7 do 9 grudnia br. w Zamościu w Centrum Kultu-
ry Filmowej „Stylowy” odbywało się XXX Forum Wo-
kół Kina. Nasielskie kino Niwa, należące do Sieci Kin 
Studyjnych, także miało swojego przedstawiciela na 
tak dużej imprezie. W spotkania z twórcami, pane-
lach dyskusyjnych oraz projekcjach fragmentów naj-
nowszych produkcji filmowych uczestniczył Marian 
Wasierzyński. 

Tematów spotkań na Forum było wiele. Główny dotyczył kina cyfro-
wego, ale ważnym zagadnieniem, o którym rozmawiano, były możli-
wości dofinansowania działalności tego typu placówek. Nasielskie kino 
małymi krokami zmienia standardy, aby sprostać coraz bardziej wyma-
gającym gustom widza. Przeszło już kilka modernizacji, m.in. wymia-

nę foteli i projekto-
rów, modernizację 
systemu nagłośnie-
niowego oraz wy-
mianę ekranu. Dzia-
łania te zrealizowa-
n o  d z i ę k i  f u n d u -
szom zewnętrznym 
z Polskiego Instytu-
tu Sztuki Fi lmowej 

oraz Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. 

Warto nadmienić, że kino Niwa to jedyne działające kino w powiecie 
nowodworskim. Obecność przedstawiciela nasielskiego kina na Forum 
to jeden elementów uczestnictwa w przemianach, jakie obecnie za-
chodzą w branży kinowej w naszym kraju. 

K.T.

Za zielonymi drzwiami
Autobiograficzne książki zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem 
czytelników. Ale poza samymi faktami liczy się także sposób ich przed-
stawienia. W przypadku najnowszej powieści napisanej przez Katarzynę 
Grocholę pt. Zielone drzwi możemy być pewni, że nie zabraknie ani 
ciekawych splotów zdarzeń, ani dobrego pióra. 
Jest to bowiem lekka, łatwa i przyjemna powieść autobiograficzna. Każ-
de zdarzenie, o którym piszę, miało miejsce. Każda osoba, o której 
piszę, istniała naprawdę. Każda moja miłość była prawdziwa. To jest 
moje życie – wyjaśnia autorka historię powstania tej właśnie książki. 
W sposób zwyczajny, prosty i niepozbawiony poczucia humoru Gro-
chola opowiada o tym, co przeżyła. 
Książka obejmuje czasy od wczesnego dzieciństwa aż do momentu, 
gdy autorka stała się znaną i rozpoznawalną pisarką. Z nostalgią wspomi-
na rodzinę, czasy szkolne i kolegów, ukochane zwierzaki, młodzieńcze 
przyjaźnie oraz swoje różnorodne zajęcia, swoje związki z mężczyzna-
mi, a także chorobę, z którą udało się jej wygrać. W tej książce pojawia 
się wiele kobiet – i te chore na raka, i te samotnie wychowujące dzieci, 
i te borykające się wiecznie z kłopotami finansowymi. Wspomnienia 
mimo to tchną optymizmem, pokazują radość z każdego przeżytego 
dnia i dystans do siebie. Przykre i smutne doświadczenia, których au-
torce nie brakowało, opisuje bez roztkliwiania się nad sobą. 
Gdy czyta się niektóre fragmenty Zielonych drzwi, można odnieść wra-
żenie, że wróciliśmy do Nigdy w życiu, Ja wam pokażę czy innych po-
wieści tej pisarki. Ile z osobowości Katarzyny Grocholi mają bohaterki 
jej utworów? W jakim stopniu życie autorki, jej własne przemyślenia 
i ukochane miejsca przenikają na karty książek? Które zbiegi okoliczno-
ści w realnym życiu były tak nieprawdopodobne, że pisarka dotychczas 
o nich nie wspominała? Miłośnicy najpoczytniejszej polskiej autorki na-
reszcie mają okazję dowiedzieć się, jaka naprawdę jest Katarzyna Gro-
chola. Zielone drzwi to zabawna i wzruszająca książka, pokazująca, że 
najciekawsze scenariusze pisze życie.

red
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Nastrojowo i kabaretowo
Jesteś z Nasielska lub 

z jego okolic (gmi-
na Nasielsk)? Muzyka 
hip-hop jest Twoją pa-
sją? Chciałbyś spróbo-
wać swoich sił za mi-
krofonem? A może już 
coś tworzysz i chowasz 
do szuflady? Chciałbyś 
zaprezentować swoją 
twórczość i talent więk-
szemu gronu odbior-
ców? Teraz masz taką 
szansę!

Nieważne, ile masz lat i czym się 
zajmujesz na co dzień. Nagraj 
jedną krótką piosenkę w forma-
cie mp3 i prześlij ją na adres ma-
ilowy domalak@o2.pl lub do-
starcz w formie fizycznej (na pły-
cie CD) do Nasielskiego Ośrodka 
Kultury. Napisz kilka zdań o sobie, 
a zwłaszcza o swoim zaintereso-
waniu muzyką. Zostaw także kon-
takt (nr tel. lub e-mail). Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 30 stycz-
nia 2011 r. 

Jakość techniczna nadesłanych 
numerów nie ma większego zna-
czenia. Mamy świadomość, że nie 
każdy posiada odpowiedni sprzęt. 
Liczy się flow, sposób rapowania, 
technika, tekst itp. Są dwa podsta-
wowe warunki: tekst i wykonanie 
danych utworów muszą być Two-
ją twórczością, podkład muzycz-
ny niekoniecznie.

Po upływie terminu nadsyłania 
propozycji muzycznych (do 30 
stycznia 2011 r.) kilku lub kilku-
nastu (w zależności od poziomu) 
najlepszych naszym zdaniem MC-
-składów zostanie nagrodzonych 
naszymi płytami. Nagrodą jest 
także zaproszenie do Studia „Za 
ekranem” w Nasielskim Ośrodku 
Kultury dla nagrania w nim jesz-
cze raz w lepszej jakości technicz-
nej swojego utworu. Wyniki kon-
kursu umieścimy także na naszej 
stronie: www.domalaknastyk.pl, 
gdzie znajdą się piosenki wyróż-
nionych osób w formacie mp3 
wraz z okładką (w postaci składan-
ki do pobrania za darmo). Umie-
ścimy także zdjęcia i krótkie opisy 
artystów, w tymczasowej zakład-
ce na stronie „ŁapZaMajka”. 

Autorów trzech najlepszych na-
sz ym zdaniem MC- sk ładów 
otrzyma propozycję nagrania 
gościnnej zwrotki na naszej nowej 
płycie, nad którą obecnie pracu-
jemy, a także możliwość zapre-
zentowania swojego utworu na 
żywo na kolejnej imprezie z cyklu 
„URT” przed jedną z czołowych 
postaci polskiego hip-hopu (kto 
to będzie? jeszcze nie wiadomo). 

Dla najlepszego z najlepszych 
NOK ufundował nagrodę w po-
staci mikrofonu marki SHURE.

Czekamy na Wasze propozy-
cje muzyczne i życzymy weny 
twórczej.

dd

W czwartek, 9 grudnia br., na na-
sielskiej zaułkowej scenie mogli-
śmy podziwiać Wojciecha Gęsic-
kiego, gospodarza spotkania, oraz 
jego gości: Sławomira Umińskiego 
i Jarosława Wasika. 
W przedświątecznej atmosferze, 
z choinką w tle, przywitał swoich 
gości Wojtek Gęsicki, po czym 
najpierw zaśpiewał kilka piosenek, 
w tym jedną o królewskim karpiu 
z towarzyszeniem publiczności, by 
później zaprezentować swoje ta-
lenty kabaretowe, opowiadając hi-
storię o pewnym fotografie i jego 
umiejętnościach. 
Następnie na scenie pojawili się Sła-
womir Umiński (śpiew, recytacja) 
i Krzysztof Tyc (akompaniament – 
gitara), oczywiście obaj z Nasielska, 
by przypomnieć swoje numery 

kabaretowe. A okazja ku temu była 
wyjątkowa, ponieważ na czwart-
kowej imprezie gościło kilka osób, 
które postanowiły się spotkać wła-
śnie tego dnia w ramach IV zjazdu 
delegatów braci kabaretowej, z ta-
kich kabaretów, jak np.: „Minisce-
na”, „Pięta”, „Pyza”, „Kleszcz” i wie-
lu innych, którymi kierował Henryk 
Śliwiński. 
W dalszej części wieczoru ze swo-
im minirecitalem wystąpił laureat 
wielu konkursów piosenki literac-
kiej – Jarosław Wasik. W jego wy-
konaniu usłyszeliśmy kilka utwo-
rów utrzymanych w klimacie smo-
oth jazzu np. Wyszywanie krzyży-
kami czy też znany standard Miłość 
ci wszystko wybaczy. Nie mogło 
również zabraknąć największego 
przeboju tego artysty pt. Nastroje, 

który publicz-
ność przyję-
ła oklaskami. 
D la  równo -
wagi nastro-
jów właśnie, 
c z y l i  ż e b y 
przypadkiem 
na wi down i 
nie zrobiło się 
zbyt smętnie, 
p o j a w i ł  s i ę 
też zabawny 
utwór o ka-
wie. Jak zapo-
wie d zia ł  go 
wykonawca, 
refleksje na temat przełamywania 
lodów przy nawiązywaniu stosun-
ków towarzyskich to czterowiersz 
autorstwa amerykańskiego poety 

Ogdena Nasha, którego 
tłumaczenie pt. Kawa się 
nadawa znalazło się w an-
tologii utworów w tłuma-
czeniu Stanisława Barań-
czaka pt. Fioletowa kro-
wa . 333 najsławniejsze 
okazy angielskiej i ame-
rykańskiej poezji niepo-
ważnej od Williama Sha-
kespeare’a do Johna Len-
nona. Tyle że tłumaczowi 
najwyraźniej spodoba-
ła się myśl przewodnia 
utworu (kawa się nada-
wa, lecz gorzała szybciej 
działa) i dopisał do niego 
jeszcze 11 zwrotek. A na-
sielska publiczność miała 

okazję wysłuchać tej dłuższej wer-
sji. 
Zaś w ramach bisów zamiast pio-
senki usłyszeliśmy poezję. Nasz 
gość wygłosił bowiem znany ero-
tyk Adama Mickiewicza pt. Nie-
pewność. Jednak trzeba przyznać, 
że dzięki odpowiedniemu zastoso-
waniu intonacji oraz rozłożeniu ak-
centów znany powszechnie wiersz 
nabrał zdecydowanie bardziej hu-
morystycznego zabarwienia. 
Na zakończenie była jeszcze jak 
zwykle piosenka Wojtka Gęsic-
kiego, życzenia świąteczno-no-
woroczne i zaproszenie na kolej-
ne spotkanie. Odbędzie się ono  
13 stycznia 2011 r. o godz. 19.00. 
Tym razem gościem sceny za-
ułek będzie Agata Ślazyk, artystka 
występująca od kilku lat w zespo-
le krakowskiego kabaretu Piwnica 
pod Baranami. Zapraszamy!

(red.)
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Duchowe witaminy

Radość Narodzin
Po adwentowej reanimacji ducha, odnowieniu więzi z Bogiem i wspól-
notą Kościoła przychodzi czas na radość. „Można organizować świę-
ta, ale nie radość” – przypomina papież Benedykt XVI. Musimy więc 
jej szukać w nas, a nie w sklepach i bankach. A okazja do radości jest 
szczególna: „Słowo stało się Ciałem”, aby pośród nocnej ciszy przyjść 
na ziemię i zamieszkać pomiędzy ludźmi. Bóg odległy, którego imie-
nia ze względu na ogromny szacunek lękano się wymieniać w Starym 
Testamencie, posyła swojego Syna, aby stał się jednym z nas – podob-
nym we wszystkim z wyjątkiem grzechu. To wielka sztuka, której uczy 
nas przychodzący Jezus – schodzenie do potrzebujących, aby spełniać 
wokół nich najprostsze posługi, zauważać ich w życiu, nie rozpychać się 
łokciami. Tak dzieje się też z każdym, kto „narodził się z Boga”. 

Wiara nie tylko przekracza nasze ziemskie rozumowanie, ale w nie 
wkracza. Bóg, schodząc na ziemię, przemawia językiem zrozumiałym 
dla wszystkich – ludzkim językiem pełnym miłości. Daje się poznać 
w dialogu, który pragnie prowadzić z każdym z nas. Stąd Kościół staje 
się wspólnotą „dialogu w drodze”. 

Nie ma miasta, wioski, ulicy, serca, gdzie Słowo nie chciałoby zamiesz-
kać. My organizujemy święta, a Bóg napełnia je radością aż po brze-
gi, jak niegdyś w Betlejem, „domu chleba”, gdzie potężne Słowo stało 
się tak małe, że zmieściło się w żłobie. A wokół ubogiego żłobu miały 
miejsce nadzwyczajne wydarzenia. Oto pilnującym nocą stad paste-
rzom ukazali się aniołowie śpiewający radosne „Gloria” Bogu na wy-
sokościach, a jeden z nich przekazał im radosną wieść o narodzeniu 
się w Mieście Dawida Zbawiciela, Mesjasza, Pana. Pasterze, obok rol-
ników i rybaków, należeli do najniższych warstw społecznych. Tworzyli 
tzw. lud nieznający prawa. Tak nazywano ludzi prostych, niewykształco-
nych. Właśnie oni byli pierwszymi, którzy poszli oddać Jezusowi pokłon 
i którzy wieść o Nim roznieśli po okolicy. Po nich do Betlejem przybyli 
również poszukujący Uczeni ze Wschodu, którzy byli przedstawicielami 
„wszystkich ludów ziemi”. 

Podobnie świadkami radości stajemy się wówczas, gdy w domu, w ro-
dzinie  przychodzi na świat dziecko. Wtedy rodzice z radością powia-
damiają o tym fakcie rodzinę, przyjaciół i znajomych. W miarę upływu 
lat każdy rodzic stara się pokazać własnemu dziecku, co tak napraw-
dę w życiu jest najważniejsze. To rodzice wychowują, dbają, pomagają 
w trudnych sytuacjach, są oparciem. Nieraz zdarza się jednak, że te na-
rodziny są długo oczekiwane, pełne niepokoju i wielu znaków zapyta-
nia. Niejednokrotnie ta radość jest przygotowana przez długie godziny 
modlitwy, łzy wzruszenia i mocno bijące serce.

Nasza bożonarodzeniowa radość płynie z faktu, że Słowo Wcielone nie 
pozostaje bierne wobec nas. Wchodzi w dialog ze wszystkimi ludzkimi 
sprawami, które dokonują się w naszym życiu codziennym. Bóg wsłu-
chuje się w potrzeby człowieka i jego wołanie. Pomaga nam oderwać 
się od naszego zabiegania, pustych słów i nic nieznaczących gestów. 

Mimo prawdziwej radości, którą obdarza nas Bóg, zdaje się, że nasze 
twarze są coraz smutniejsze. Uśmiech, częściej niż na twarzach prze-
chodniów, można obecnie spotkać na papierze, na okładkach koloro-
wych czasopism, na plakatach reklamowych i wielkich billboardach. Po-
wszechnie spotykamy dziś uśmiech reklamowy, komercyjny, natomiast 
dużo trudniej jest znaleźć uśmiech będący wyrazem szczerej radości 
serca. A przecież to radość powinna charakteryzować tych, którzy na 
serio potraktowali słowa anioła mówiącego do pasterzy na betlejem-
skim polu: „Zwiastuję wam radość wielką (…) dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel”.

Szkoda tylko, że coraz rzadziej i coraz smutniej wybrzmiewają radosne 
kolędy. Polska ma w swoim dorobku kulturalnym i folklorystycznym po-
nad 500 kolęd, co stanowi swoisty rekord. Może warto w tym roku od-
nowić piękny zwyczaj ich wspólnego śpiewania przy stole i choince, bę-
dący wielowiekową tradycją naszych ojców. Świętowanie wyjątkowych 
Narodzin domaga się przecież stworzenia wyjątkowego klimatu. Jeśli nie 
zadbamy o niego w tym roku, czas wspólnej radości może okazać się 
stracony i nie zaowocuje w nas na kolejny rok. Warto więc zastanowić 
się i przemyśleć: czy narodziny Jezusa to tylko jeden dzień radości, czy 
płynie z nich radość na co dzień? 

ks. Leszek Smoliński

W ten wyjątkowy czas
Wychodzisz na dwór.

Zawiewa wiatr,
Płatki śniegu uporczywie atakują twarz.

Jest rześko i fajnie.
Tak jakby.

Boże Narodzenie to czas wyjątkowy. Zwierzęta mówią ludzkim głosem, 
a i niektórym homo sapiens to się może zdarzyć. Milkną spory… a nie, to 
akurat nie do końca prawda. Słyszał kto o „choince niezgody”? Otóż Łotysze 
i Estończycy toczą zaciekły spór o to, gdzie postawiono pierwszą choinkę. Na 
billboardach w Rydze pojawiło się ogłoszenie: „Ryga, Łotwa – dom pierwszej 
choinki, Anno Domini 1510”. Na to natychmiast zareagował burmistrz Talli-
na: przesłał swoim łotewskim przyjaciołom malutką choineczkę z gratulacja-
mi 500-lecia choinki i przypomnieniem, że Tallin świętuje właśnie 569-le-
cie swojej. A lud estoński podśmiewa się, że choinka rodem z Łotwy Anno 
Domini 1510 to była tylko dziwna drewniana konstrukcja wzniesiona przez 
estońskich kupców.
W ten niezwykły czas życzymy obu bratnim narodom dużo ciepła, serdecz-
ności i zrozumienia. 

***
Chcesz zrobić zakupy.

Samochód nie może odpalić.
Idziesz piechotą.

Brniesz po kostki w śniegu.
Ciąg dalszy nastąpił…. 

Czas świąt to też czas prezentów. Ale jednak jakby w tym roku mniej było czuć 
zaczynający się w listopadzie (a nawet w późnym październiku) konsumpcyj-
ny nastrój okołoświąteczny. Mniej też było (nie)świętych Mikołajów, których 
wizerunek objawił się św. Huddonowi Sundblomowi w 1932 r. Nie znacie tego 
świętego? Nic dziwnego, w jego wypadku czynnikiem natchnienia nie była 
Boska moc, a zastrzyk dolarów z koncernu Coca-Cola. Siła wizerunku jed-
nak zdecydowanie wyrosła poza ten popularny napój. Ludzie polubili gruba-
wego pana z niepokojąco czerwonym nosem. Ale wróćmy do prezentów. 
Max Scheller stwierdził, że miłość to dawanie siebie innym. A powiedział to na 
kilkadziesiąt lat przed komediami romantycznymi, harlequinami i piosenka-
mi Dody. Nawiązując do jego myśli, zastanówmy się, czy obrzucenie innych 
prezentami nie jest jednak strachem przed daniem im samego siebie? Do roz-
ważenia w rodzinnym i przyjacielskim gronie. 

****
Jesteś na dworze.

Mróz wrzyna się w policzki.
Śnieg uderza w twarz.

Pierwsza gwiazdka.
Pora do domu.

To nie wszystko o mniej radosnej stronie okresu Bożego Narodzenia. Do-
rzuciłbym jeszcze wyraźnie mocne w tym czasie rozkojarzenie, rozanielenie, 
przez które można nieświadomie sprawić sutą wigilię nawet mniej zdolnym 
złodziejom. Oprócz straty finansowej jest też strata, powiedzmy, moralna. 
Mianowicie, poszkodowana osoba, zamiast przeżywać Boże Narodzenie ze 
spokojem w duszy, snuje fantazje o złodzieju umierającym w wyrafinowany 
i powolny sposób. Niemniej jest jednak w Bożym Narodzeniu coś, co sprawia, 
że mimowolnie można poczuć się dobrze. Dlatego, tak po prostu, chciałbym 
życzyć wszystkim czytającym te słowa radosnych i spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia.

Paweł Kozłowski

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 wi-
dział ich na dużym ekranie, nie wie, 
co traci! 
15 stycznia 2011 r., godz.19.00

PÓŁ ŻARTEM,  
PÓŁ SERIO

Jedna z najwybitniejszych kome-
dii w historii kina, która ukazu-
je Stany Zjednoczone, 1929 rok 
i barwne czasy prohibicji. Nieza-
pomniana 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, które-
go musiał dokonać główny boha-
ter. Czy uczucie może zwyciężyć 
w obliczu wojny? Niezapomniane 
kreacje aktorskie Humphreya Bo-
garta i Ingrid Bergman, nieodmien-
nie kojarzonych właśnie z tym fil-
mem.

19 marca 2011 r., godz. 19.00

PRZEMINĘŁO  
Z WIATREM

Najbardziej znana produkcja hol-
lywoodzka w historii kina, nagro-
dzona ośmioma Oscarami. Histo-
ria namiętnej, ale tragicznej miło-
ści łączącej rozkapryszoną Scarlett 
O’Harę (Vivien Leigh) z Rhettem 
Butlerem (Clark Gable), osadzona 
w okresie wojny domowej w USA.
Cena biletu na seans, który znaj-
duje się w programie Sobot-
nich Wieczorów z Klasyką – 6 zł. 
Do nabycia również karnety na 
wszystkie propozycje filmowe – 
cena karnetu 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.
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Piosenka jest dobra na wszystko
Z okazji przypadającego w piątek,  
3 grudnia Światowego Dnia Osób 
Niepe ł nosprawnych wsz ysc y 
mieszkańcy Nasielska mogli po-
dziwiać, a także zakupić podczas 

kiermaszu świątecznego, który 
odbywał się w Nasielskim Ośrodku 
Kultury, prace uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej ze Starych 
Pieścirogów oraz Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II w Na-
sielsku. 

Druga, muzyczna część również 
połączona z kiermaszem świątecz-
nym miała miejsce tydzień później. 
W piątek, 10 grudnia br., przed pu-
blicznością złożoną z uczniów na-
sielskich szkół od szkoły podstawo-
wej, przez gimnazja aż po młodzież 
licealną, w pięknych kolorowych 
strojach stanął zespół z WTZ-ów. 

Spotkanie rozpoczęła Teresa Skrzy-
necka, kierownik WTZ, od powita-
nia gości, później złożyła życzenia 
nowej Radzie Miejskiej i wręczyła 
kwiaty na ręce Katarzyny Świder-
skiej, zastępcy przewodniczące-

go RM. Następnie głos zabrali 
uczestnicy warsztatów. Z krót-
kiej prezentacji dowiedzieli-
śmy się, że Warsztaty Terapii 
Zajęciowej powstały w 2006 
r. z inicjatywy pana Janusza 
Konerbergera. Są miejscem, 
w którym osoby niepełno-
sprawne mogą się spotkać, 
nawiązać nowe znajomości 
i wszechstronnie się rozwijać. 
Nabywanie kolejnych umiejęt-
ności jest niezbędne do tego, 
by w przyszłości mogli pod-
jąć samodzielną aktywność 
społeczną i zawodową. Każdy 
z uczestników objęty jest Indywi-
dualnym Programem Rehabilitacji 
i Terapii, opracowanym przez ze-
spół specjalistów. 
Następnie rozpoczęła się część ar-
tystyczna, która miała trzy odsłony 

tematyczne. W pierwszej 
podziwialiśmy naszych 
artystów w piosenkach 
cygańskich, takich jak: 
Rozpal serca nasze w tań-
cu, Graj, Cyganie, graj, 
Życie to są piękne chwile 
czy Oczy zielone . We-
sołe cygańskie klimaty 
wyraźnie ożywiły widow-
nię, która głośno klaskała 
i bawiła się przy weso-
łych rytmach, śpiewając 
wspólnie z występujący-
mi. Następnie przyszedł 
czas na piosenki harcer-
skie. Mogliśmy usłyszeć 

m.in. Płonie ognisko w lesie czy 
Jak dobrze nam zdobywać góry. 
Harcerze, który byli obecni na Sali, 
śpiewali wraz z artystami dobrze im 
znane piosenki. 

Na zakończenie koncertu T. Skrzy-
necka, kierownik warsztatów, za-
prosiła wszystkich do wspólnego 
kolędowania. Cała sala zaśpiewała 
więc Wśród nocnej ciszy, Pójdźmy 
wszyscy do stajenki i Przybieżeli do 
Betlejem. 

Publiczności występ artystów z WTZ 
podobał się bardzo, nie tylko gło-
śno oklaskiwano wykonawców, 

ale kilkakrotnie proszono o bisy. 
Szczególnie wyrazy uznania za wy-
trwałość należą się solistom: Beacie 
Kaczorowskiej i Jackowi Kubajew-
skiemu, któremu udało się wspania-
le poderwać młodzież do wspólnej 
zabawy.

Trzeba podkreślić, że był to pierw-
szy występ tego zespołu nasielską 
publicznością. Jak widać, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to do-
skonały sposób na danie osobom 
niepełnosprawnym szansy na god-
ne życie oraz możliwości rozwijania 
ich różnorodnych talentów. 

monika

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W świątecznym nastroju
We wtorek, 14 grudnia br. w re-
stauracji „Stary Młyn” w Nasielsku 
odbyło się spotkanie opłatkowe 
dla dzieci niepełnosprawnych z 
terenu naszej gminy, które jak co 
roku zorganizował Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej.
Wszystkich gości przybyłych na tę 
uroczystość, w tym starsze i młod-
sze dzieci, ich rodziców, darczyń-
ców, Grzegorza Arciszewskiego, 
burmistrza Nasielska, i radnych 
oraz ks. Tadeusza Pepłońskiego, 
proboszcza nasielskiej parafii św. 
Wojciecha, powitała Monika Noj-
bert, dyrektor MOPS.
W części artystycznej z progra-
mem słowno-muzycznym o te-
matyce świątecznej wystąpił ze-
spół uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Starych Pieści-
rogach. 
Następnie ks. Tadeusz Pepłoński 
złożył wszystkim życzenia świą-
teczne i pobłogosławił opłatek, 
którym wszyscy się podzielili. Po-
tem przyszedł czas na życzenia  
i podziękowania, a także wręcza-
nie upominków. Nasielski MOPS 
specjalnym dyplomem uhono-
rował państwa Danutę i Józefa 
Woźniaków, właścicieli restauracji 
„Stary Młyn”, za wsparcie, jakiego 
udzielają oni osobom niepełno-
sprawnym. Wszyscy zaś otrzymali 
kalendarze zaprojektowane przez 
uczestników WTZ.

Na to, utrzymane w świątecznej at-
mosferze, spotkanie nieco spóź-
niony dotarł też w końcu Święty 
Mikołaj. Najpierw przywitał się ze 
wszystkimi, a później wziął się do 
pracy, stanął przy pięknie ozdo-
bionej choince i każdemu dziecku 
wręczył paczkę na święta Bożego 
Narodzenia. A przygotowano ich 
aż 58 (25 dla uczestników WTZ,  
33 dla dzieci niepełnosprawnych z 
terenu gminy Nasielsk). 
Później gospodarze spotkania za-
prosili wszystkich do świąteczne-
go, zastawionego smakołykami 
stołu na wspólny posiłek. 
Był to mile spędzony czas, dający 
szansę na chwilę refleksji, niezwy-
kle potrzebną w przedświątecznej 
bieganinie. 
Warto podkreślić, że to spotkanie 
już po raz kolejny mogło się od-

być dzięki wielu ludziom dobrej 
woli, dostrzegającym potrzeby 
innych i starających się ich wspie-
rać. Pieniądze na zakup paczek 
pochodzi ł y w części z Urzędu 
Miejskiego i od sponsorów: „Gu-
liwer”, Hurtownia MARK Monika 
Chełchowska i Mariusz Szostak. 
Dzieci wspiera także pani Halina 
Kamińska – Akcja Katolicka, Ja-
nusz Jeleń z Pułtuska, Bank Spół-
dzielczy, pani Elżbieta Słonczew-
ska, sklep „Piotruś”, Bank PKO SA 
– pani Dorota Liberadzka, pań-
stwo Teresa i Roland Borkowscy, 
pani Sabina Trzaska, SANIBUD, 
cukiernia państwa Kownackich, 
cukiernia „Klementynka”. A wła-
ściciele restauracji „Stary Młyn” 
nieodpłatnie udostępnili salę oraz 
przygotowali potrawy wigilijne.

(red.)

WIGILIJNA WIECZERZA W WTZ

Opłatek łączy ludzi 
– To już taki nasz zwyczaj, że spoty-
kamy się pod koniec roku przy nowo 
narodzonym Dzieciątku. Składamy 
sobie życzenia i dzielimy się opłat-
kiem z naszymi przyjaciółmi, których 
zawsze chętnie gościmy – mówiła 
na początku świątecznego spotkania, 
które odbyło się 16 grudnia br. w sie-
dzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Starych Pieścirogach, Teresa Skrzy-
necka, kierownik tej placówki. Na-
stępnie powitała wszystkich zapro-
szonych gości, wśród których znaleźli 
się m.in.: Janusz Konerberger, twórca 
WTZ i właściciel firmy JAN-POL, oraz 
ich uczestnicy wraz z rodzinami. Byli 
też radni: Katarzyna Świderska i Ma-
ciej Suwiński, Monika Nojbert, dy-
rektor MOPS, Marek Tyc, dyrektor 
NOK, Agnieszka Daniszewska z PCPR 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
oraz przedstawiciele szkół i innych 
instytucji, a także osoby wspierające 
działalność warsztatów. 
Następnie wszyscy w skupieniu obej-
rzeli przedstawienie o tematyce świą-
tecznej przygotowane przez zespół 
uczestników WTZ pod kierunkiem 
Elżbiety Olszewskiej i Lucyny Paw-
lak. Mówiło ono o problemach mię-
dzy rodzicami a dziećmi, ale artyści 
śpiewali też kolędy i pastorałki, które 

przetykane były wierszami o Bożym 
Narodzeniu. 
Po spektaklu pan Janusz Konerberger 
podziękował pracownikom i uczestni-
kom WTZ za pracę i całoroczne osią-
gnięcia, wspomniał też o zbliżającym 
się w 2011 r. pięcioleciu placówki. Zło-
żył też wszystkim świąteczno-nowo-
roczne życzenia. Następnie ks. Adam 
Ners poświęcił opłatek i życzył w ten 
świąteczny czas wyciszenia i spokoju: 
– Nie dajmy się zwariować plastiko-
wym dekoracjom, bo najważniejsze 
jest to, co mamy w naszych sercach 
– mówił. 
A później przyszedł czas na indywi-
dualne spotkania i życzenia. Kiedy już 
wypowiedziano wiele miłych i ser-
decznych słów goście, zostali zapro-
szeni do wspólnej wigilijnej wiecze-
rzy. Czegóż to tam nie było! Barszcz 
z uszkami, pierogi z grzybami i ka-
pustą, kapusta wigilijna, śledzie i inne 
ryby w wielu odsłonach oraz mnó-
stwo słodkości. A wszystko to pyszne 
i przygotowane w warsztatowej kuch-
ni pod okiem Krystyny Sech. I wtedy 
okazało się, że uczestnicy WTZ do 
swoich artystycznych talentów mogą 
śmiało zaliczyć także sztukę kulinarną. 

(i.)
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NASZE DZIECI. Cudze chwalicie…

Uwaga – mamy talent
Izabela Mauer to kolejny nasielski ta-
lent. Tak nam się wydaje po pierw-
szych obserwacjach. To zaś, czy bę-
dzie o niej głośno w Polsce, a może 
i w świecie, zależy nie tylko od niej sa-
mej i jej najbliższej rodziny. Zależy to 
także od nas wszystkich.
Wynika to z tego, że każdy talent, po-
dobnie jak każdy kamień szlachetny, 
wymaga szlifu. Misternego szlifu. A to 
kosztuje i dlatego potrzebne są za-
równo pieniądze, jak i olbrzymi wy-
siłek samej utalen-
towanej osoby i jej 
rodziny.
Iza ma dopiero 
dziewięć lat – uro-
dziła się 25 marca 
2002 r. W dys-
cyplinie sporto-
wej, gimnastyce, 
do jakiej uprawia-
nia wykazuje pre-
dyspozycje, nie 
jest to już jednak 
tak wczesny wiek. 
Wielkie mistrzynie swoją gimnastycz-
ną przygodę często zaczynały wcze-
śniej. 
Czy Iza jest prawdziwym talentem? 
Wydaje się, że tak, ale ostatecznie 
w tej sprawie winni wypowiedzieć 
się fachowcy, i to dobrzy. W jej ru-
chach i zachowaniu można dostrzec 
wiele elementów, które zawodnicy 
wypracowują po wielu latach ćwi-

czeń. Tej oceny nie zmienia świado-
mość, że bardzo wiele dzieci z łatwo-
ścią wykonuje wiele trudnych ćwi-
czeń gimnastycznych, których już za 
trzy  czy cztery lata wykonywać nie 
będą w stanie. Iza spośród tych osób 
zdecydowanie się wyróżnia. Najle-
piej obserwować ją w czasie zabawy, 
zwłaszcza wtedy, gdy nie wie, że jest 
obserwowana. Niektórzy żartują, że 
to dziecko bez stawów i kości, że to 
człowiek guma. I do tego piękny, lek-
ki i harmonijny ruch.

Jej gimnastyczne zdolności dostrze-
żono bardzo wcześnie. Miała wtedy 
zaledwie cztery lata. Patrząc na to, co 
„wyprawia” w piaskownicy, ze zdu-
mieniem przecierano oczy. Pierwsi 
jej niezwykłe umiejętności dostrze-
gli rodzice, Małgorzata i Waldemar 
Mauerowie. Nieraz drżeli o swoją po-
ciechę i, jak się wydaje, niekiedy drżą 
nadal. Niektóre jej poczynania wyda-
ją się im zbyt ryzykowne. Zwłaszcza 

wtedy, gdy ćwiczy, używając do tego 
przypadkowych przyrządów.
Iza bardzo lubi się gimnastykować. 
Wymyśla wciąż nowe figury. Ona 
w ten sposób po prostu dobrze się 
bawi. Wie, że jest już przez wiele osób 
obserwowana. Ćwiczy jednak nie dla 
nich, ale po prostu dla siebie.
Dziewczynka uczęszcza do Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku. Jest uczennicą 
klasy II a, jej wychowawczynią jest 

Joanna Chmie-
lewska. Uczy się 
bardzo dobrze. 
Lubi matematy-
kę, próbuje pisać 
wiersze. 
C z y  I z a  M au-
er rozwinie swój 
sportowy talent? 
Czy pójdzie w śla-
dy swej sławnej 
cioci, dwukrot-
nej złotej meda-
listki olimpijskiej, 

Renaty Mauer-Różańskiej? Myślę, że 
tego z całego serca życzą jej wszyscy 
mieszkańcy nasielskiej ziemi. A wice-
dyrektor szkoły, Mariusz Kraszewski, 
który z wykształcenia jest nauczy-
cielem wychowania fizycznego, za-
pewnia, że bardzo uważnie będzie się 
przyglądał czynionym przez nią gim-
nastycznym postępom.

az 

SPORT SZKOLNY

Dwa ognie usportowione 
W piątek, 10 grudnia 2010 r. w hali sportowej w Nasielsku odbył się 
gminny turniej w dwa ognie usportowione. Jest to gra przeznaczona dla 
uczniów z klas czwartych szkół podstawowych, polegająca na zdobyciu 
jak największej liczby trafień piłką przeciwnika w określonym czasie. 
Udział w zawodach wzięły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich, Szkoła Podstawowa z Dębinek, Szkoła Podstawowa z Popowa 
Borowego oraz Szkoła Podstawowa z Nasielska. Ustalono system rozgrywek 
„każdy z każdym”. Poniżej przedstawiono wyniki wszystkich spotkań.

KATEGORIA DZIEWCZĄT
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SP Budy 
Siennickie X 4:5 9:6 7:6 4 II

SP Dębinki 5:4 x 10:4 1:1 5 I
SP Nasielsk 6:9 4:10 X 7:6 2 III
SP Popowo 
Borowe 6:7 1:1 6:7 x 1 IV

Skład drużyny zwycięskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Dębinkach: Klaudia 
Borzym, Weronika Czop, Martyna 
Giszczak, Patrycja Kopczyńska, Patrycja 
Śmietańska, Sandra Chrzanowska, 
Krystyna Kowalczyk, Klaudia Niezgoda. 
Opiekunem zespołu jest Rafał Markiewicz.

KATEGORIA CHŁOPCÓW
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SP Budy 
Siennickie X 4:16 6:18 4:7 0 II

SP Dębinki 16:4 x 9:7 12:2 6 I
SP Nasielsk 18:6 7:9 X 11:13 2 III
SP Popowo 
Borowe 7:4 2:12 13:11 x 4 IV

Skład drużyny zwycięskiej ze Szkoły 
Podstawowej  w Dęb inkach: Jan 
Wyrzykowski, Damian Koźniewski, 
Patryk Oleksiak, Piotr Pyrzyński, Dominik 
Szafrański, Jakub Lewandowski, Piotr 
Kraśniewicz. Opiekunem zespołu jest Rafał 
Markiewicz.
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Gdzie się podziała 
magia tych świąt?
Może to tylko moje subiektywne odczucie, ale jeszcze kilka lat temu, 
gdy byłem pacholęciem, święta Bożego Narodzenia dawały mi dużo 
więcej radości niż dziś. Był to czas specyficznego oczekiwania i nadziei. 
Teraz wydają mi się trochę bardziej kolorowym dniem wśród szarości 
dnia powszedniego. Ale czy to ja się zmieniłem, czy to świat wokół mnie 
nabrał innych barw i uczuć? 
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony mamy 
naszą rzeczywistość, która wydaje się pędzącym samochodem tanko-
wanym pieniędzmi i władzą. Już po Wszystkich Świętych ze sklepowych 
półek ustępują wieńce i znicze na rzecz bombek, choinek i mikołajów. 
Jak co roku, zanim spadnie pierwszy śnieg, w telewizji widać już reklamy 
gwiazdkowych towarów. Polacy często spędzają święta, wpatrując się 
w odbiorniki telewizyjne i ucztując przy suto zastawionym stole. 
A kiedyś? Kiedyś wszystko było inaczej. Choć mogę powiedzieć o sobie, 
że jestem jeszcze młodym człowiekiem, to pamiętam te czasy, gdy do 
prezentów wkładało się mandarynki i pomarańcze, a dzieci cieszył każdy 
drobiazg. Kiedyś te święta były bardzo rodzinne i ciepłe. Cała rodzina sie-
dząca przy stole skupiona na wspólnych tematach, ciepła atmosfera, kartki 
świąteczne wysyłane przez przyjaciół z dalekich stron. Jednak nie mogę 
rozpatrywać problemu tylko z tej strony. Widzę po sobie, że coś zmieniło 
się także we mnie. Uległem urokowi globalnej wioski i rozszerzającego 
się dobrobytu. Już nie umiem cieszyć się małymi rzeczami, a moje ży-
cie wypełnia pęd. Czasem myślę, że gdzieś zatraciłem tą dziecięcą radość 
z ubierania choinki, przygotowywania szopki i lepienia bałwana. Ale czy 
to wina dorosłości, czy może w moje życie zakradł się schemat i rutyna? 
Kolejne święta, kolejne wigilie z różnymi ludźmi, zaraz sylwester i sesja 
na uczelni. Zastanawiam się, gdzie podziałem tę radość ze wspólnego 
przebywania z rodziną; czy ważniejsze okazuje się to, co mogę znaleźć 
w internecie lub napisać w sms-ie? Gdzie się podziała umiejętność szcze-
rej i prostej rozmowy z drugim człowiekiem? Czy Ty, drogi Czytelniku, 
też masz takie odczucia? Ale czy tak musi być? Czy powinniśmy dać się 
porwać tej fali dzisiejszych czasów? 
Może jakimś rozwiązaniem będzie pomoc innym nieznanym ludziom, 
przecież nic nie daje takiej radości co widok wdzięczności w oczach ob-
cego człowieka. Może własnoręcznie wykonany prezent będzie cieszyć 
bardziej niż kupiony gotowy produkt? Może szczere i przemyślane ży-
czenia przy dzieleniu się opłatkiem okażą się bardziej trafne niż oklepana 
od wielu lat regułka? Może telefon do przyjaciela i złożenie mu życzeń 
będą lepszym prezentem niż sms według ustalonego wzoru wysyłany 
do wszystkich? Dlatego za każdym razem powinniśmy uczyć się cieszyć 
każdą chwilą i przeżywać kolejne święta na nowo.

pdw. Daniel Nowak

U HARCERZY

Harcerska wigilia

Już niedługo zabłyśnie pierwsza gwiazdka 
i w mroku zimowej nocy echo poniesie 

śpiew kolęd i pastorałek.  
Z okazji  

świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadejścia Nowego Roku 
chcielibyśmy życzyć wszystkim 

mieszkańcom gminy Nasielsk 
wszystkiego najlepszego, zdrowych,  

pogodnych, rodzinnych i szczęśliwych świąt  
oraz powodzenia w Nowym Roku 2011.  

Niech ten czas napełni nas radością  
oraz ochotą i pomysłami do dalszej pracy. 

W szczególności chcielibyśmy przekazać życzenia  
naszym dobrodziejom i przyjaciołom:  

dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach 
Pani Barbarze Markowicz wraz z całą kadrą 

i pracownikami szkoły,  
proboszczowi parafii św. Katarzyny  

w Starych Pieścirogach ks. Janowi Majewskiemu wraz 
z wikariuszem ks. Piotrem Szulcem,  

dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku 
Panu Markowi Tycowi wraz z wszystkimi 

pracownikami,  
a także wszystkim harcerzom z Nasielska i naszego 

rodzimego Hufca w Nowym Dworze Mazowieckim
   Harcerze z 3. DH „Przypadek”  
   i 32. DS „Hakuna Matata”

Światło Pokoju trafiło  
do Nasielska
W piątek, 10 grudnia 2010 r. o go-
dzinie 23.30. 4. Szczep ZHP w Na-
sielsku (419. Wędrownicza Drużyna 
Harcerska „Włóczykije”, 424. Dru-
żyna Harcerska „Pogodna Feraj-
na”, 425. Drużyna Starszoharcerska, 
„Knieje”, 426. Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska „Wagabundy”) 
wyruszył po Betlejemskie Światło 
Pokoju. Nasza grupa łącznie liczy-
ła 35 druhów, w tym 4 opiekunów: 
pwd. Ewa Żołnierzak, pwd. Agniesz-
ka Piechocińska, pwd. Ania Wy-
rwach.
O godzinie 8.00 rano dotarliśmy 
do Krakowa. Po zwiedzeniu miasta 
i wizycie w krypcie prezydenckiej 
przyjechaliśmy na nocleg do Zako-
panego. Sobotę poświęciliśmy na 
wędrówkę po górach i spacer po 
Krupówkach. Dzień zakończył się 
kominkiem harcerskim; był on pe-
łen wrażeń z przebytych dni i zabaw 
harcerskich. W niedzielę po śniadaniu 
wyruszyliśmy po Betlejemskie Świa-

tło Pokoju do Nowego Smokowca na 
Słowacji. 
W niedzielę, 12 grudnia, przed po-
łudniem pośród ośnieżonych gór, 
w urokliwym kościele w Nowym 
Smokowcu na Słowacji na ręce na-
czelniczki ZHP hm. Małgorzaty Sini-
cy skauci słowaccy przekazali Betle-
jemskie Światło Pokoju. Przekazanie 
Światła poprzedzone było mszą świę-
tą z naszym udziałem, koncelebro-
waną przez biskupa spiskiego An-
dreja Imricha w asyście harcerskich 
księży, w tym naczelnego kapelana 
ZHP phm. Ronalda Kasowskiego. 
Do Smokowca przybyli przedsta-
wiciele kilkudziesięciu środowisk 
z różnych chorągwi ZHP (dolno-
śląskiej, kieleckiej, krakowskiej, ku-
jawsko-pomorskiej, łódzkiej i pod-
karpackiej) oraz my z Chorągwi 
Mazowieckiej. Światło jeszcze tego 
samego dnia miało dotrzeć do Kra-
kowa i Częstochowy na uroczyste 
nabożeństwa, zatem władze ZHP 

wraz z Betlejemskim Światłem Po-
koju przejechały do harcerskiego 
schroniska na Głodówce, skąd pod 
eskortą policji szybko dotarły do 
obu miast. Po mszy świętej i ode-
braniu Światła wyruszyliśmy w dro-
gę powrotną do Nasielska pełni wia-
ry i nadziei na lepsze jutro. Droga 
była długa, ale warto było spotkać 
tylu harcerzy przybyłych w jednym 
celu, jakim jest po pokój i zrozumie-
nie, których Betlejemskie Światło 
jest symbolem.
Na mszy św. w piątek, 17 grudnia 2010 
r. o godzinie 18.00 zuchy, harcerze, 
wędrownicy, instruktorzy, starszy-
zna harcerska przekazali Betlejemskie 
Światło Pokoju wszystkim mieszkań-
com naszego miasta i gminy. 
Niech radość służby niesienia tak 
szczególnego Światła staje się udzia-
łem naszym i wszystkich, do których 
z nim trafimy. NIEŚMY ŚWIATŁO  
POKOJU!

pwd. Ewa Żołnierzak

Betlejemskie Światło Pokoju jest 
symbolem pokoju, wzajemne-
go zrozumienia poszczególnych 
ludzi i narodów, jest znakiem na-
dziei życia pozbawionego konflik-
tów i waśni. My, harcerze, rozno-
sząc Betlejemski Ogień po całym 
kraju i przekazując go poza grani-
ce Polski, pełnimy służbę, ulep-
szamy świat. Działając w swoim 
mieście, regionie, najbliższej oko-
licy, pokazujemy, co oznacza nie-
sienie pokoju oraz idei braterstwa.
17 grudnia 2010 r. w naszym ko-
ściele odbyła się uroczysta msza 
św. koncelebrowana przez ks. 
Tadeusza Jabłońskiego, podczas 
której harcerze przekazali Betle-
jemskie Światełko Pokoju wła-
dzom i mieszkańcom naszej gminy. 
Po mszy harcerze z  trzech środo-
wisk (Hufiec Płońsk, Hufiec Nowy 
Dwór Mazowiecki, ZHR Nasielsk) 
udali się na wspólną wigilię, na któ-
rej mieli zaszczyt gościć Grzego-
rza Arciszewskiego, burmistrza 
Nasielska, Katarzynę Świderską, wi-
ceprzewodniczącą Rady Miejskiej, 
oraz przedstawicieli Kręgu Instruk-

torów i Starszyzny Harcerskiej „Na-
sielszczanie”. 
Na uroczystości zaprezentowano 
przybyłym gościom montaż słow-
no-muzyczny przygotowany przez 
przedstawicieli 419. DW „Włóczy-
kije”, 425. DSH „Knieje” i 424. DH 
„Pogodna Ferajna”. Harcerze ze 
Szczepu Nasielsk otrzymali podzię-
kowanie od wojewody mazowiec-

kiego za udział w akcji niesienia po-
mocy osobom poszkodowanym 
podczas tegorocznej powodzi.
Spotkanie przebiegło w milej i cie-
płej atmosferze. Mamy nadzieję, że 
na wigilijnych stołach zapłonie Pło-
mień Pokoju wprost z Groty Naro-
dzenia w Betlejem.

Czuwaj! 
druhna Kinga
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ZE SZKÓŁ

OGŁOSZENIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

05-190 NASIELSK, ul. SPORTOWA 2
OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

W OKRESIE OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.
Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu w tym obo-
wiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASIELSK, UL. SPORTOWA 2
osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Paulina Stary  

Tel. 023 691 26 06 wew. 21 w godz. 8:00-14:00
Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”
należy składać do dnia 31.12.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2 (pokój 302)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2011 r. o godz. 13:00.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 05.01.2011 r. w siedzibie  SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert 
bez podania przyczyny.
Skargi dotyczące Konkursu należy składać do komisji konkursowej, a protesty dotyczące rozstrzygnięcia 
konkursu do Dyrektora SP ZOZ.

ZE SZKÓŁ

Z ekologią za pan brat
Wiemy wszyscy, że w dzisiejszych czasach ekologia stała się jedną z naj-
ważniejszych dziedzin życia. Na świecie jest coraz więcej zanieczyszczeń, 
a my musimy temu przeciwdziałać. 
Dlatego uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku we wtorek, 
14 grudnia 2010 r. wzięli udział w warsztatach ekologicznych. Na zajęciach 
dowiedzieliśmy się m.in., co to jest merchandising, jak wygląda ekomarket, 
kim jest konsument. Poprowadziła je Anna Miłoszewska ze Stowarzysze-
nia Źródło. 
Druga część warsztatowa polegała na malowaniu ekologicznych toreb. 
Każdy z uczestników otrzymał płócienną torbę i mógł ją pomalować we-
dług swoich upodobań. Nad wszystkim czuwała Justyna Kownacka – na-
uczyciel biologii i chemii w naszej szkole. 
Nasze warsztaty odwiedziła także Monika Bagińska, wicedyrektor szkoły, 
która dołączyła do grona malujących ekologiczne torby.
Mamy nadzieję, że lekcja ta uświadomiła nam, jak żyć, by nie zaśmiecać 
świata.

Koło Dziennikarskie PG Nr 1
Barbara Konerberger, kl. II A

Nerwowo o PKP
Szanowna Redakcjo 
Chcę pogratulować autorowi o pseudonimie „agai”. W ostatnim numerze 
10–23 grudnia br. w dziale „Rozmaitości” pod tytułem Wysoki poziom 
użyteczności poruszony został temat dręczący społeczność Mogowa, 
czyli PKP. W artykule cytowano mój list, jaki wysłałam do PKP Polskie Li-
nie Kolejowe – ale to nie jest problem. 
Rozmowa z rzecznikiem i jego zapewnienia to raczej tylko mydlenie 
oczu. Przecież te zjazdy nie działały nigdy! Wandale przyczynili się na 
pewno, ale czas, w jakim miało to miejsce, to lipiec–sierpień, czyli już po 
mojej interwencji, po czym PKP zamieściła ogłoszenie „nieczynne z po-
wodu dewastacji”. Może to tylko zbieg okoliczności. A może Komisja do 
Spraw Wykorzystania Środków Unii powinna się tym zająć. Kto wymyślił 
taką tandetę w miejscu, z którego korzystają nie tylko pasażerowie PKP, 
ale przede wszystkim mieszkańcy? 
To my powinniśmy się bać wandali, a nie na odwrót – popieram zawia-
domienia na policji, ale rzecz ma miejsce raczej nocą, nie dniem. Za-
pewnienia rzecznika o naprawie zjazdu w najbliższych latach przyjęłam 
ze śmiechem. Może teraz by się ktoś pofatygował na przejście, gdzie nie 
jest odśnieżone i nie działają zjazdy. Osobiście nie ustąpię w pisaniu listów 
do PKP i innych organów, a nawet do mediów (na razie zero zaintereso-
wania, brak odpowiedzi). 
Autorowi gratuluję wywiadu rzecznikiem PKP, może trzeba było go za-
brać na wycieczkę do Nasielska i zjazd windą, aby zobaczyć, jak to na-
prawdę wygląda, na czym polega udręka mieszkańców.
     Pozdrawiam
     Edyta Dębowska
     (tytuł pochodzi od redakcji)

Od redakcji: 
Problem przejścia podziemnego na nasielskim dworcu PKP poruszaliśmy 
kilkakrotnie na naszych łamach. Od samego początku zwracaliśmy uwagę 
na niedziałające windy i ogromne kłopoty, jakie z powodu niedostosowa-
nia przejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych czy matek z dziećmi 
mają mieszkańcy okolicach miejscowości, którzy muszą z niego korzy-
stać. Niestety, jak się okazało, ani interwencje mieszkańców, ani przedsta-
wicieli Urzędu Miejskiego, ani nasze artykuły nie zmieniły tej sytuacji, bo 
– jak się okazuje – wszystko jest zgodne z projektem, który ktoś przygo-
tował, a później ktoś inny zaakceptował. 
Oczywiście, przyjmujemy gratulacje (dostrzegając ich sarkastycznych 
charakter), już choćby z tego powodu, że w ogóle udało się na ten te-
mat wydobyć kilka informacji od rzeczników PKP. Co wcale nie jest takie 
proste, biorąc pod uwagę fakt, że spółek na tzw. kolei, jest prawdopodob-
nie kilkadziesiąt, a ustalenie, która za co odpowiada, jest po prostu czaso-
chłonne. Jeśli zaś chodzi o samą treść wypowiedzi rzeczników PKP, trudno 
z nią dyskutować, najwyraźniej tak, jak napisali, widzą ten nasielski problem 
z perspektywy swoich biurek w Warszawie. I nic dziwnego nie ma w tym, 
że ich słowa wywołały Pani oburzenie. Ale szczerze wątpię, żeby rzecznik 
PKP, nawet na nasze zaproszenie, wybrał się na wycieczkę do Nasielska. 
Szczególnie teraz, kiedy z bałaganem panującym w PKP nie radzą sobie 
nawet ministrowie. 
Jednocześnie pragniemy zapewnić mieszkańców Mogowa, że do tego 
tematu będziemy powracać.

O G Ł O S Z E N I E

Świąteczny Turniej  
halowej piłki nożnej
W niedzielę, 19 grudnia w hali sportowej został ro-
zegrany Świąteczny Turniej piłki nożnej halowej 
seniorów. W turnieju udział wzięło 12 zespołów 
z naszej gminy. Zgłoszeń było dużo więcej, ale 
z przyczyn organizacyjnych i technicznych ogra-
niczono się tylko do 12 drużyn. 
Wszystkie drużyny startujące w turnieju podzielo-
no na 4 grupy po 3 zespoły, w których to grupach 
grano systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy 
grup awansowali do półfinału i dalej już systemem 
pucharowym zwycięzcy spotkali się we finale.
Z poszczególnych grup do półfinału awansowały 
drużyny: Zuchy Druha, Jeżyki, EB Team i Piano-
wo. W meczach półfinałowych Zuchy Druha po-
konały zespół Jeżyków 4:0, a Pianowo wygrało 
z EB Team 2:0. W meczu o trzecie miejsce Jeżyki 
pokonały EB Team 5:1. W finale Zuchy Druha zwy-
ciężyły Pianowo 3:0. 
Zwycięska drużyna Zuchy Druha wystąpiła w skła-
dzie: Rafał Załoga, Mariusz Załoga, Damian Do-
mała, Łukasz Gerasik, Daniel Szadkowski, Maciej 
Chrzanowski, Tomasz Kurabiewicz, Paweł Wroń-
ski i Adam Ostrowski.
Za najlepszego bramkarza został uznany Artur 
Wojdyła z zespołu EB Team, a najlepszym zawod-
nikiem został Rafał Załoga z drużyny zwycięskiej. 
Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary i pa-
miątkowe dyplomy, a najlepszy bramkarz i zawod-
nik dyplomy i okolicznościowe statuetki. 
Turniej prowadzili arbitrzy Ciechanowskiego Kole-
gium Sędziów Marek Prusinowski i Andrzeja Ma-
lon. Organizatorem imprezy była hala sportowa 
w Nasielsku.

KL

BRYDŻ
Dobiegły końca rozgrywki brydżowe o Grand Prix Nasielska`2010. Po ro-
zegraniu szesnastu turniejów okazało się, że najrówniejszą formę zapre-
zentowała para Janusz Muzal – Janusz Wydra. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!
Zarząd K.S. „Sparta” składa serdeczne podziękowania Kierownikowi 
oraz pracownikom Hali Sportowej w Nasielsku za pomoc w organizacji 
turniejów.
Wyniki turnieju „szesnastego” 10.12.2010 r.:
1. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski             64 pkt (66,67%)
2. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński             54 pkt.(56,25%)
3. Marek Olbryś - Robert Truszkowski             53 pkt (55,21%)
4. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki       52 pkt (54,17 %)
5. Janusz Muzal - Janusz Wydra             46 pkt (47,92%)
6. Józef  Dobrowolski - Zbigniew Michalski            43 pkt (44,79%)
7. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński            42 pkt (43,75%)
8. Krzysztof  Michnowski - Piotr Turek            41 pkt (42,71%)
9. Mariusz Figurski - Maciej Osiński            71 pkt (38,54%)
Końcowa klasyfikacja Grand Prix Nasielska `2010:

1–2. Janusz Muzal 89,5 pkt
 Janusz Wydra 89,5 pkt
3. Stanisław Sotowicz 87 pkt
4. Grzegorz Nowiński 86 pkt
5. Paweł Wróblewski 85 pkt
6. Piotr Kowalski 85 pkt
7. Waldemar Gnatkowski 72 pkt
8. Krzysztof Michnowski 71 pkt
9. Maciej Osiński 68,5 pkt
10. Kazimierz Kowalski 63 pkt
11. Krzysztof Morawiecki 61 pkt
12. Mariusz Figurski 48 pkt
13. Piotr Turek 37 pkt

14–15. Józef Dobrowolski 36 pkt
 Zbigniew Michalski 36 pkt
16. Marek Olbryś 33,5 pkt 
17. Adam Banasiuk 30 pkt
18. Jerzy Krzemiński 28 pkt
19-20. Krzysztof Brzuzy 13 pkt
 Krzysztof Turek 13 pkt
21. Adam Duczman 12 pkt
22. Robert Truszkowski 10 pkt
23-25. Jerzy Będowski 8 pkt
 Grzegorz Kosewski 8 pkt
 Marek Rębecki 8 pkt
26. Jacek Jeżółkowski 4 pkt
27. Paweł Lasocki 2 pkt

Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy 14 stycznia (piątek) na godz. 18.45. do 
hali sportowej w Nasielsku. 

PK

ZSZ Nasielsk wspiera 19. finał WOŚP

Muzyczna impreza
W piątek, 5 stycznia 2011 r. w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Lipowej 10 w Nasielsku odbędzie 
się niezwykła impreza, której celem będzie zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Całość ma rozpocząć się o godzinie 11.30 (w szkolnej hali sportowej). Będzie to impreza 
zamknięta, uczestniczyć w niej ma młodzież z kilku zaproszonych szkół oraz oczywiście uczniowie 
ZSZ przy ulicy Lipowej. 
W roli konferansjera, starającego się przybliżyć zgromadzonej publiczności pozytywną stronę kultury 
hip-hop, wystąpi Dawid Domała (Domalak) – postać, której w nasielskim środowisku muzycznym przed-
stawiać raczej nikomu nie trzeba. Na szkolnym parkiecie pojawią się także zaproszeni przez Dawida go-
ście, m.in. Damian Gielnicki – mistrz świata, Europy i Polski w dziedzinie potocznie zwanej grą w „zośkę”; 
uczestnik programu „Mam Talent”. Pokaz tańca rodem z gorącej Jamajki (dancehall) zaprezentuje finalist-
ka konkursu Shade Ya Booty 2010 – Czajka. Elementy akrobatyki i sportu w ulicznym tańcu break dance 
pokaże grupa „Cojones Grandes”. Logo szkoły w nowoczesnym stylu (graffiti) pozostawią na pamiątkę 
Zokie i Koma. Czy da się rozkręcić imprezę z winylowych płyt w dzisiejszych czasach? Temu zadaniu 
postara się sprostać DJ Anusz, który zajmie się oprawą muzyczną. Na zakończenie krótki koncert na żywo 
zagrają dobrze już znani lokalnej publiczności Domalak i Nastyk, których poczynania muzyczne można 
śledzić na bieżąco na ich oficjalnej stronie – www.domalaknastyk.pl. 
Nad sprawami technicznymi będzie czuwał Nasielski Ośrodek Kultury z Markiem Tycem, dyrektorem tej 
placówki. Współorganizatorami i pomysłodawcami tej imprezy są  nauczyciele pracujący w ZSZ: Agata 

Żbikowska i Krzysztof Turek, którzy za zgodą Grzegorza Duchnow-
skiego, dyrektora szkoły, postanowili w ten sposób wspomóc WOŚP, 
a jednocześnie zorganizować uczniom niezapomnianą akademię, któ-
rej w takim wydaniu jeszcze u nich nie było.

dd
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Cuda z papieru i bibuły 
Osoby bywające w szko-

le w Starych Pieściro-
gach lub w przedszkolu, 
w Zespole Szkół Zawodo-
wych albo też w nasielskim 
SKOK-u pewnie już to wi-
działy. Cóż takiego? Prze-
piękne papierowe ozdoby 
autorstwa pani Zofii Ja-
skłowskiej.

– Tworzeniem ozdób zajmuję się od 
roku – mówi pani Jaskłowska, miesz-
kanka Starych Pieścirogów, i dodaje 
– Zaczęło się gdzieś przed świętami 
Bożego Narodzenia, a zainspirowały 
mnie pisma o własnoręcznym robie-
niu ozdób.
I do tej pory to właśnie periody-
ki i książki o tej tematyce stanowią 
główne źródło inspiracji dla pani 
Zofii, która na co dzień zajmuje się 

przede wszystkim domem, dosko-
nale godząc te obowiązki ze swoją 
pasją. Może się już poszczycić wie-
loma ciekawymi pracami. Wszystkie 
wykonane są z papieru bądź bibuły. 
Z tego pierwszego surowca są np. 
kule czy wykonane z małych trójką-
cików wazony i kaktus, za to z dru-
giego – kwiaty czy choinki. – 
Teraz mam chęć na zrobienie 
papierowego bałwana. Wzo-
rem wazonów będzie zrobio-
ny z kawałków papieru złożo-
nego w trójkąty. Ale potrzeba 
na to mnóstwo materiałów – 
opowiada pani Zofia.
A skąd wzięła się chęć robie-
nia ozdób z papieru i bibuły? 
Pani Zofia odpowiada: – Już 
od dzieciństwa lubiłam pra-

ce manualne. 
Ro b i ł a m  n a 
drutach, szy-
dełkowałam i szyłam 
na maszynie. Wy-
chodzi ły mi różne 
rzeczy, które potem 
rozdawałam krew-
nym i znajomym. Te-
raz jest podobnie – 
stwierdza.

Pani Jaskłowska nie tworzy swoich 
prac w celach komercyjnych. Cza-
sem tylko przyjmuje w ramach za-
płaty papier albo bibułę. – Nie stara-
łam się wejść nigdy ze swoimi praca-
mi na rynek. Dużo tego typu rzeczy 
jest w internecie i ciężko byłoby się 
przebić – mówi.

Oprócz papieru i bibuły niezbędny-
mi przyborami przy wykonywaniu 
tych „cudeniek” są: nożyczki, klej i, 
okazjonalnie, obcinarka do papieru. 
– Teraz używam jej już rzadziej, bo 
kupuję papier w odpowiadających 
mi rozmiarach – dodaje. W odpo-
wiednie materiały autorka papiero-
wych kwiatów zaopatruje się naj-

częściej w Nasielsku, 
choć czasami zakupy 
w Warszawie robi też 
dla niej córka. Czas 
wykonania poszcze-
gólnej pracy zależy 
od stopnia jej trudno-
ści – liczby elementów. Najłatwiejsze 

zajmują dzień lub dwa, a nad 
tymi najbardziej skompliko-
wanymi trzeba, jak mówi pani 
Zofia, dłużej posiedzieć. 
Wiele osób zachwyca się jej 
pracami z papieru, a ona sama 
uważa, że to, co robi, nie jest 
wyjątkowo trudne. – Wydaje 
mi się, że jak ktoś się przyłoży, 
to po paru próbach coś mu 
na pewno wyjdzie. Nie wol-
no się tylko zrażać i denerwo-
wać, bo wtedy, 
rzecz jasna, nie 
uda się nic zro-

bić – opowiada pani 
Jaskłowska. 
Talent uzdolnionej 
wykonawczyni pięk-
nych ozdób może-
my podziwiać w wie-
lu miejscach w na-
szym mieście, wszę-

dzie tam, gdzie uczą się lub pracują 
jej dzieci, zobaczyć można papie-
rowe ozdoby, które mają im umilić 
pobyt tam i przypominać o domu. 
A że pani Zofia ma siedmioro dzie-
ci, jest szansa, że nasi Czytelnicy 
natrafią gdzieś na jej prace. 
Wypada mieć nadzieję, że czas 
i chęci pozwolą pani Zofii Jaskłow-
skiej na rozwijanie tej wspaniałej 
twórczości. Życzymy wytrwałości, 
a także wielu ciekawych i oryginal-
nych projektów. 

Paweł Kozłowski 

Szanowni Państwo,
Pragnę serdecznie podziękować za uczestnictwo w wyborach samorządowych. Zarówno tym, któ-
rzy dostrzegli i docenili zmiany, zaufali mi i oddali na mnie swój głos, jak również tym, którzy głoso-
wali na moich kontrkandydatów, i życzyć im, aby ich marzenia o lepszym Nasielsku się zrealizowały. 
Dla mnie przez prawie 20 lat pracy w samorządzie, w tym przez 12 lat na stanowisku burmistrza, za-
wsze Miasto i Gmina Nasielsk były najważniejsze. W miarę swoich umiejętności starałem się popra-
wiać sytuację naszego samorządu i wspólnie udało nam się zrobić wiele dobrego. 
Nowej Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi życzę, aby udało im się rozwijać nasze Miasto i Gminę jesz-
cze szybciej i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, jak mało kto, 
z tego, że jest to niezwykle trudne. Życzę więc, aby z okazji 25-lecia samorządu mogli przy wspól-
nym stole zasiąść bez wzajemnych żalów i pretensji, podobnie jak było na jego 20. rocznicę w tym 
roku, wszyscy przewodniczący RM i burmistrzowie. 

Chciałbym również podziękować wszystkim tym, z którymi przyszło mi współpracować przez  
te 12 lat. 
Dziękuję serdecznie wszystkim dyrektorom i kierownikom, prezesom jednostek organizacyjnych 
wszystkich kadencji, Radnym, z którymi współpracowałem w ciągu 16 lat. 
Kierownikom i pracownikom Urzędu Miejskiego za zaangażowanie w rozwój naszego Miasta i Gmi-
ny. 
Dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie zastępcom, sekretarzom i skarbnikom, z którymi miałem 
przyjemność współpracować, jak również sołtysom oraz radom sołeckim za pomoc i współpracę. 
Dziękuję strażakom z naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straży Miejskiej za 
poprawę bezpieczeństwa na naszym terenie. 
Dziękuję komendantom Policji z Pułtuska, Nowego Dworu Mazowieckiego i Nasielska.
Dziękuję właścicielom, prezesom i dyrektorom firm, zakładów pracy, spółdzielni z terenu naszego 
samorządu oraz wszystkim mieszkańcom, z którymi miałem przyjemność spotkać się w czasie mo-
jej pracy.
Dziękuję za współpracę samorządowcom z samorządu wojewódzkiego i powiatowego za wspólną 
troskę o Nasielsk, a także przedstawicielom jednostek centralnym, z którymi miałem przyjemność 
współpracować dla dobra naszych mieszkańców. 
Za pomoc i współpracę dziękuję także samorządowcom z zaprzyjaźnionych miast i gmin. 

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia  
życzę Mieszkańcom Miasta i Gminy Nasielsk oraz Gościom,  

aby były one radosne i spokojne, spędzane w gronie rodzinnym. 
Niech Nowy 2011 Rok będzie dla nas wszystkich lepszy, dostatni  

i aby spełniły się w nim wszystkie nasze plany i marzenia.
        Bernard Dariusz Mucha

Szanowni Nasielszczanie
Po 20 latach naszej aktywności samorządowej,  

Państwa werdyktem wyborczym,  
zostaliśmy zwolnieni z dalszej odpowiedzialności  

jako członkowie Rady Miasta. 
W związku z tym pragniemy serdecznie podziękować  

za dotychczasowe zaufanie i jednocześnie, żegnając się  
z naszym udziałem w Radzie, przypomnieć,  
że jako członkowie konstruktywnej opozycji  

od 8 lat konsekwentnie przestrzegaliśmy  
przed nadmiernym zadłużeniem się  

i potencjalnymi konsekwencjami,  
które z tego tytułu mogą wyniknąć.  

Uważamy, że w chwili obecnej jest to największe zagrożenie  
dla dalszego rozwoju naszej gminy. 

Nowej Radzie i Panu Burmistrzowi życzymy pomyślności  
i odpowiedzialności w zarządzaniu naszą małą ojczyzną. 

Anna Łapińska
Michał Wójciak

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom Nasielska  
– wyborcom okręgu nr 2, którzy obdarzyli mnie zaufaniem  

i oddali na mnie swój głos  
w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej.

Wszystkim mieszkańcom naszego miasta i całej gminy  
życzę zdrowych, spokojnych i rodzinnych  

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyśl-
ności w nadchodzącym Nowy Roku

     Katarzyna Świderska

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku  

Związek Kombatantów  
składa serdeczne życzenia 

    Prezes z Zarządem

Serdeczne podziękowania 
Bernardowi Dariuszowi Mucha 

Burmistrzowi Nasielska 
za wieloletnią współpracę, pomoc  

i serce okazywane naszym podopiecznym

składa 
Halina Tańska oraz rodzice  

ze Stowarzyszenia Koła Dzieci Niepełnosprawnych w Nasielsku
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Baran 21.03.–19.04.
W pracy bez stresów. Będziesz mieć szczę-
ście do obcych osób, które mogą natchnąć 
Cię genialnym pomysłem. Zawsze pragnąłeś 
robić w życiu coś, co przyniosłoby nie tylko 
pieniądze, ale i satysfakcję. Masz teraz szansę.

Byk 20.04.–20.05.
Czekają Cię same sukcesy w sprawach ma-
terialnych, urzędowych i w życiu towarzy-
skim. Udadzą się także świąteczne zakupy. 
Masz dobry czas i śmiało go wykorzystuj. 

Bliźnięta 21.05.–21.06.
Będziesz pełen energii i zapału do działania. 
Z ochotą zabierzesz się do pracy i to tej naj-
mniej przyjemnej, czyli zaległości w porząd-
kach domowych. Jeśli dopisze pogoda, wy-
bierz się na spacer z rodziną.

Rak 22.06.–22.07.
W pracy będzie sporo trudnych sytuacji. 
Postaraj się być bardziej odpornym na stres 
i zawalczyć o swoje zdanie. Samotne Raki 
znajdą wreszcie kogoś wspaniałego i połą-
czy Was gorące uczucie. 

Lew 23.07.–22.08.
W najbliższym czasie będzie Ci się dobrze 
wiodło. Spraw y zawodowe ułożą się po 
Twojej myśli, finanse w końcu się ustabilizu-
ją, a życie towarzyskie przyniesie wiele rado-
ści i komplementów. 

Panna 23.08.–22.09.
W momentach wahania kieruj się intuicją. 
Masz szansę na sukces zawodowy i szybki 
rozwój kariery. Z powodzeniem załagodzisz 
wszelkie konflikty w domu.

Waga 23.09.–22.10.
Najbliższe dni będą pracowite, pokonasz 
wszystkie przeszkody i będzie to czas nie-
zmąconego szczęścia i powodzenia. Spra-
wy rodzinne i towarzyskie wyjdą na pierw-
szy plan. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Zajęć Ci nie zabraknie. Zachowaj cierpliwość 
i trzymaj się swojego planu. Jeśli popadniesz 
w jakieś konflikty, idź na ustępstwa. Szczęście 
dopisze Ci w sprawach finansowych. 

Strzelec 22.11.–21.12.
Pojawi się szansa na odmianę losu i polep-
szenie sytuacji domowego budżetu. Przybę-
dzie Ci jednak obowiązków, choć jednocze-
śnie nie zabraknie okazji do spotkań towa-
rzyskich i rozrywek.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Będziesz w świetnej kondycji psychicznej 
i f izycznej. Otrzymasz ciekawą propozycję 
związaną z pracą i wyjazdami służbowymi. 
Święta w gronie rodzinnym będą bardzo 
udane. 

Wodnik 20.01-18.02.
Czas będzie Ci sprzyjać. Załatwisz wszystkie 
sprawy, a ktoś zaproponuje Ci nową pracę. 
Przy podejmowaniu decyzji zaufaj swojej 
intuicji. 

Ryby 19.02.–20.03.
Bądź teraz bardzo ostrożny w sprawach f i-
nansowych. Nie zaczynaj nowych przedsię-
wzięć, lepiej zajmij się przygotowaniami do 
świąt i wizyty krewnych. 

Z przymrużeniem oka

Kino NIWA ZAPRASZA
7–9 stycznia godz. 15.00

Zaplątani
Animacja/familijny/komedia/musical, USA, 
2010, 92 min; reżyseria: Nathan Greno, Byron 
Howard, scenariusz: Dean Wellins, muzyka: 
Alan Menken; głosy: Julia Kamińska, Maciej 
Stuhr, Danuta Stenka, Mirosław Zbrojewicz, 
Miłogost Reczek.

Złotowłosa księżniczka została porwana 
jako dziecko z zamku swoich rodziców 
i uwięziona w samotnej wieży. Teraz jest 
już nastolatką, która z pomocą pewne-
go złodziejaszka ucieka na wolność 
i wyrusza w niesamowitą podróż. Ra-
zem ze swoim nowym pomocnikiem 
musi zmierzyć się nie tylko z groźnym pościgiem, ale także z… burzą 
blond włosów.

7–8 stycznia godz. 17.00

Piąty wymiar
Horror/thriller, Australia, Wielka Brytania, 2010, czas: 99 min, Obsada: Liam Hemsworth, 
Melissa George, Joshua McIvor, Jack Taylor.

Podczas żeglugi jachtem w przyjacielskim gronie Jess nie może wyzbyć się 
uczucia niepewności. Jej podejrzenia są uzasadnione. Jacht wpada w sztorm, 
w wyniku czego grupa jest zmuszona schronić się na przepływającym statku 
pasażerskim. Jess jest przekonana, że była na nim wcześniej. Statek wygląda na 
opustoszały, zegar na pokładzie zatrzymał się. Jednak nie są sami… Ktoś jest 
zdeterminowany do polowania na nich, jednego po drugim. Jedynie Jess może 
zakończyć ten terror.

7–8 stycznia godz. 19.00

Pogrzebany
Thriller, Francja, Hiszpania, USA, 2010, czas: 95 min; Obsada: Ryan Reynolds jako Paul 
Conroy; Głos w wersji oryginalnej: Jose Luis Garcia Perez jako Jabir, Robert Paterson jako 
Dan Brenner, Stephen Tobolowsky jako Alan Davenport, Samantha Mathis jako Linda 
Conroy, Ivana Mino jako Pamela Lutti.
Paul (Ryan Reynolds) jest Amerykaninem pracującym w Iraku. Po ataku 
przez grupę Irakijczyków budzi się pogrzebany żywcem w trumnie. Ma 
przy sobie tylko zapalniczkę i komórkę. Prowadzi wyścig z czasem, aby 
uniknąć śmierci.

HOROSKOP

NASZE DZIECI Z NOK

Koziołek Niematołek
Koziołka Matołka z bajki Kornela Makuszyńskiego znają chyba wszyscy. Nasielski Ośrodek Kultury postanowił 
przedstawić najmłodszym mieszkańcom naszej gminy tego wspaniałego bohatera w nieco innej odsłonie. 
W czwartek, 16 grudnia br. w sali widowiskowej NOK dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach i Zespołu Szkół 
Nr 3 w Cieksynie spotkały się na spektaklu teatralnym zatytułowanym Koziołek Niematołek. Bohater przed-
stawienia wraz ze swoją przyjaciółką Sową poprowadzili dla najmłodszych program o poprawnej polszczyźnie. 
Opowieść o Koziołku, który mówił bar-
dzo niewyraźnie, miał kłopoty z poro-
zumiewaniem się, bardzo spodobała się 
publiczności. Dzieci brały udział w spek-
taklu, odpowiadając na pytania i śpiewa-
jąc piosenki. Ta wspólna zabawa pokaza-
ła uczniom, jak należy poprawnie mó-
wić, i zachęciła do ćwiczenia dykcji. 
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza na 
kolejny spektakl edukacyjny już w pią-
tek, 14 stycznia 2011 r. o godz. 14.00. 
Tym razem dzieci będą mogły zoba-
czyć bajkę pt. Niedźwiedź, strażnik lasu. 
Rezerwacji biletów można dokonać pod 
nr. tel. (23) 69 12 343.

K.T.

NASZE DZIECI

Spotkanie przy choince 
Dnia 15 i 16 grudnia 2010 r, w Samorządowym Przedszkolu od-
były się we wszystkich grupach uroczyste spotkania przy choince. 
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały rodzicom przygoto-
wane przez siebie wiersze, piosenki, pastorałki i kolędy. 
Milusińscy z dużym zaangażowaniem odgrywali swoje role i prze-
żywały magię świąt Bożego Narodzenia. Po programie artystycz-
nym każdą grupę odwiedził Święty Mikołaj, który rozdał przed-
szkolakom prezenty, wyciągając je z wielkiego czerwonego wora. 
Dzieci w podziękowaniu zaśpiewały mu piosenkę oraz wykonały 
sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie.
Przedszkolaki do uroczystości przygotowywały się od kilku tygo-
dni. Przedstawienie było niezapomnianym przeżyciem zarówno 
dla młodych aktorów, jak i ich rodziców. Naprawdę było warto – 
przedszkolaki, wraz z rodzicami, bardzo zaangażowały się w przy-
gotowanie uroczystości, za co trzeba im wszystkim podziękować.

(sp)

Basiowy Bal
W czwartek, 25 listopada br. w Sa-
morządowym Przedszkolu w Na-
sielsku odbył się „Basiowy Bal Pa-
siastych ”. Był on zakończeniem 
wielu działań podejmowanych 

w ramach konkursu związanego 
z serią książek Zofii Staneckiej i Ma-
rianny Oklejak o przygodach Basi, 
która bardzo lubiła paski. 
Dzieci zapoznały się z postacią 

głównej bohaterki, poznały jej 
perypetie w domu, w przed-
szkolu, w życiu codziennym. 
Wykonały konkursowe prace 
plastyczne, a wspólnie z pa-
niami przygotowały pasiaste 
czapeczki i kotyliony. Na balu 
bawiły się wesoło przy muzy-
ce i konkursach w swoich ko-
lorowych pasiastych strojach. 
Na zakończenie otrzyma-
ł y  d y p l o m  u c ze s t n i c t wa 
w „Basiowym Balu Pasiastych” 
i miano przyjaciela Basi. 

(sp)
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DROBNE
Kupię grunt rolny z budynkami.  
Tel. 602 496 580.

Wynajmę dom w Nasielsku.  
Tel. 511 278 488.

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

S p r z e d a m  s i e d l i s ko  ( d o m  
+ budynki gospodarcze), 1,76 
ha Spustowo 83. Tel. 23 69 30 
869 po 18:00; 66 81 76 524.

Nowe osiedle domków jednoro-
dzinnych - Nasielsk, ul. pniew-
ska Górka - sprzedam dwie 
działki budowlane. Tel. 693 861 
544.

Glazura, terakota, gipsowanie, 
malowanie, hydraulika, elek-
tryka, panele, montaż kabin 
natryskowych. Tel. 604 561 031.
Sprzedam talerzówkę – 8 tale-
rzy. Tel. 508 596 158.

Sprzedam siano w kostkach.  
Tel. 515 609 417.

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

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

Sprzedam łóżko 1-osobowe, 
huśtawkę ogrodową dębową 
ręcznie wykonaną, komplet wy-
poczynkowy, 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 M3, ul. Warszawska, 
49,02 m2. Tel. 660 820 397.

Odstąpię salę weselną w Starym 
Młynie – 04.06.2011 r. Tel. 516 
800 908.

Seicento 2000 r. – gaz. Tel. 500 
553 222.

Wynajmę lokal pod działalność 
gospodarczą, 40 m2 (woda, 
wc). Nasielsk, Piłsudskiego 23.  
Tel. 606 123 755.

Dom do wynajęcia w Nasielsku. 
Tel. 662 553 832.

D o  w y n a j ę c i a  m i e s z k a n i e 
w Nasielsku. Centralne ogrze-
wa n i e, o d d z i e l n e  w e j ś c i e .  
Tel. (023) 693 00 25; 602 793 
096.

Usługi remontowo-budowlane. 
Wykończenia wewnętrzne i ze-
wnętrzne. Tel. 663 046 604.

Odśnieżanie dachów. Tel. 663 
046 604.

Salon strzyżenia psów – Modlin 
Górka. Tel. 501 214 307.
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Pralnia ekologiczno-chemicz-
na, standard 72 h - Nasielsk,  
ul. Rynek 12. Tel. 501 607 112.

Kupię lub wynajmę mieszkanie. 
Tel. 697 912 526.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

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, po-
dziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

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

5. insert (wkładkowanie)  
– 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzch-
niowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzch-
niowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzch-
niowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostroni-
cowe – 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
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STRZELECTWO. Szlifuje formę na Londyn

W ostatnich latach o naszej Mistrzyni, Renacie Mau-
er-Różańskiej, mówiło się mniej niż zwykle. Wie-

le osób było nawet przekonanych, że złota medalist-
ka z Atlanty i Sydney zakończyła już sportową karierę 
i „odcina” kupony zyskane dzięki sportowym sukcesom. 
Uważali bowiem, że słynna sportsmenka ma już wszyst-
ko, czego potrzebne do wygodnego życia, tj. sportowe 
sukcesy, sławę, uregulowane warunki materialne, ko-
chającą rodzinę. 

To wielu z nas by w ystarcz y-
ło, ale nie twardej dziewczynie 
z Krzyczek, która wysoko po-
stawiła sobie życiową poprzecz-
kę i krok po kroku wciąż pnie się 
wzwyż. 
Życie ambitnego sportowca nie 
jest łatwe i usłane samymi dyplo-
mami i nagrodami. Wymaga wie-
le wysiłku i poświęcenia, a także 
rezygnacji z bardzo wielu przy-
jemności, i co zdarza się nader 
często, zgody na zdobycie niż-
szego wykształcenia. Pani Rena-
ta może w każdym wypadku słu-
żyć za wzór godny naśladowania. 
Rozwinęła do najwyższego po-
ziomu swój sportowy talent. Tak 
organizowała swój czas, że zdo-
była też solidną wiedzę. Ukoń-
czyła studia wyższe i  obecnie 
jest nauczycielem akademickim. 
Prowadzi zajęcia ze studentami 
na wrocławskiej Akademii Wy-
chowania Fizycznego (marketing 
olimpijski), w Dolnośląskiej Szko-
le Wyższej Sportowej (olimpizm 
– dla adeptów dziennikarstwa), 
Szkole Wyższej Psychologii Spo-
łecznej (psychologia sportu). 

Świat w pierwszym rzędzie zna 
Renatę Mauer-Różańską jako 
wspaniałą sportsmenkę. Uczest-
niczyła w kilku igrzyskach olim-
pijskich, z których dwukrotnie 
prz y wiozła łącznie trz y ol im-
pijskie medale – dwa złote i je-
den brązowy. Uprawia strzelec-
two, dyscyplinę, która pozwala 
na wieloletni udział w zawodach 
najwyższej rangi. O tym, że za-
mierza wystartować w Londy-
nie, mówiła już cztery lata temu. 
Nie rzucała tych słów na wiatr. 
Cały czas trenowała i brała udział 
w zawodach. Starała się utrzymać 
w wysokiej formie, nie zaniedbu-
jąc przy tym spraw rodzinnych 
i naukowych. 
Wszystko wskazuje, że pani Re-
nata jest w stanie zakwalifikować 
się do naszej narodowej repre-
zentacj i .  To ważne, bo nikt się 
tam nie dostaje się za dotych-
czasowe zasługi; szybciej – za 
zasługi przewidywane. Nasza Mi-
strzyni podjęła trud walki o miej-
sce w reprezentacji. Sukces nie 
przyjdzie łatwo, ale jest realny. 
Gdyby to się stało faktem, Ho-

Życzy samych dziesiątek
norowa Obywatelka Nasielska 
z pewnością powalczy o najwyż-
sze lokaty. Nie jest tajemnicą, że 
w pierwszym rzędzie Nasielsk 
i Wrocław będą życzyły jej miej-
sca na najwyższym stopniu po-
dium. Z medali będą się też cie-
szyli  najbl iżsi,  chociaż jej ma-
leńki synek Mateuszek jeszcze 
nie wszystko rozumie. Zwłasz-
cza tego, że mamy tak często 
przy nim nie ma. Gdy podrośnie, 
będzie się cieszył, że nieobec-
ność mamy jest spowodowana 
tym, że chciała zdobyć medal 
i  dla niego, tak jak zdobyła go 
w Atlancie dla maleńkiej wów-
czas jego siostry Natalki. 
W ostatnich dniach Renia od-
niosła jeszcze jeden poważny 
sukces. Wrocławianie wybrali ją 
na swoją reprezentantkę w Ra-
dzie Miejskiej swojego miasta. 
To duży honor dla Mistrzyni, ale 
i nowe wielkie wyzwanie. Wyra-
ża się w tym wiara, że to właśnie 
ona, jako radna, potrafi sprostać 
ich oczekiwaniom. Także tym 
pozasportowym.

az

PIŁKA NOŻNA

FC Koksy pokonał rywali
W sobotę, 11 grudnia br. w hali sportowej w Nasielsku odbył się Turniej Halowej Piłki 
Nożnej rocznik 1998 i młodsi. Wzięło w nim udział pięć drużyn: FC Skafandery, FC 
Koksy, UKS Junior Cieksyn, FC Żywiec i FC Pchełki.

Ostateczna kolejność: I miejsce FC Koksy, II miejsce FC Skafandery, III miejsce UKS 
Junior Cieksyn, IV miejsce FC Żywiec, V miejsce FC Pchełki.

Zwycięzcą turnieju została drużyna FC Koksy, która otrzymała puchar oraz dyplom. 
Drużyny z miejsc II i III również otrzymały puchary oraz dyplomy. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został Emil Szostak, zaś najlepszym bramkarzem Bartłomiej 
Latkowski; otrzymali oni dyplomy oraz statuetki.

Skład zwycięskiej drużyny: Damian Drzazgowski, Paweł Dalecki, Dawid Popielarski, 
Marceli Kosiński, Emil Szostak, Kamil Tomaszyński, Szymon Zalewski, Piotr Tobolski.

TENIS STOŁOWY

Samodzielni liderzy

Hala Sportowa w Nasielsku zaprasza wszystkich chętnych  
do wzięcia udziału  

w Noworocznym Turnieju Halowej Piłki Nożnej „5” seniorów  
w dniu 02.01.2011 (niedziela, godz. 1000).

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.12.2010 do godz. 2000.

Uwaga: W turnieju może wziąć udział 16 zespołów zgłoszonych według 
kolejności. - zawodnik musi mieć ukończone 16 lat  

i potwierdzone oświadczenie rodziców (zgodę na udział).  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W kolejnych meczach tenisa stołowe-
go w IV i V lidze, które odbyły się 12 
i 19 grudnia, zarówno LUKS Cieksyn, 
jak i Sparta Nasielsk odniosły po dwa 
bardzo cenne zwycięstwa, kończąc 
rok 2010 bez straty punktu na pozy-
cjach samodzielnych liderów.
W IV lidze tenisiści LUKS-u w meczu 
na szczycie spotkali się z również do-
tychczas niepokonaną Iskrą Sońsk, 
która wraz z naszym zespołem i tenisi-
stami UOLKI z Ostrowi Mazowieckiej 
jest jednym z kandydatów do awansu 
do III ligi. Spo-
dziewano się 
wyrównanego 
i zaciętego po-
jedynku, bo-
wiem w dru-
żynie Sońska 
wystąpili do-
świadczeni za-
wodnicy, mają-
cy za sobą już 
trzecioligowy 
staż. Jednak nasi 
młodzi zawod-
nicy, pod wo-
dzą kapi tana 
Marka Stami-
rowskiego, już 
po pierwszej rundzie objęli prowadze-
nie 3:1, a następnie po grach deblo-
wych  – 5:1. Ta czteropunktowa prze-
waga utrzymała się do końca meczu, 
który zakończył się wynikiem 10:6. 
Komplet punktów 4,5 zdobył Marek 
Stamirowski, Kamil Białorudzki 3,5, 
Arek Ziemiński 1,5 i Michał Kamiński 
0,5.
W drugim meczu rozegranym na 
wyjeździe nasi zawodnicy spotkali się 
z GLKS Pokrzywnica. Obawiano się 
tego meczu, mając na uwadze ubie-

głoroczną porażkę z tym zespołem. 
W dodatku hala w Pokrzywnicy jest 
wyjątkowa: niebieskie ściany, niebie-
skie, bardzo słabe oświetlenie oraz 
ogromny ziąb, który panował na sali, 
to dodatkowi przeciwnicy naszej dru-
żyny. Gdyby na meczu był delego-
wany sędzia związkowy, na pewno 
nie dopuściłby do rozegrania meczu 
w takich warunkach. Ale zgodnie z re-
gulaminem, w przypadku braku sę-
dziego związkowego, gospodarz wy-
stawia własnego sędziego z uprawnie-

niami i on o wszystkim decyduje. Po 
długich konsultacjach i próbie włącze-
nia ogrzewania, przy 8 stopniach cie-
pła (powinno być 18) z opóźnieniem 
rozpoczęto mecz, który mimo wielu 
przeciwności zakończył się naszym 
zwycięstwem 10:6. Liderzy zespo-
łu: Marek Stamirowski i 15-letni Kamil 
Białorudzki, zdobyli komplet punktów 
po 4,5, a dziesiąty punkt dający nam 
zwycięstwo dołożył Arek Ziemiński.
Również dwa zwycięstwa w V lidze 
odnieśli tenisiści Sparty Nasielsk. Poko-
nali przeciętny zespół Orzyc Chorzele 

10:4, a punkty w tym meczu zdobyli: 
Sławomir Szadkowski, Krzysztof Za-
lewski, Krzysztof Michnowski i Marek 
Grycz po 2,5 pkt. W ten sposób poko-
nali dużo mocniejszy zespół, który jest 
jednym z kandydatów do IV ligi: Orzeł 
II Siedlin. Pierwszy skład tego zespołu 
występuje w III lidze i można było się 
zasilić jego rezerwami. Mimo obaw 
mecz zakończył się pewnym i wyso-
kim zwycięstwem zawodników Spar-
ty 10:2. W spotkaniu w barwach Spar-
ty zadebiutowała Klaudia Szadkowska, 

przed laty czołowa 
zawodniczka kraju 
w kategoriach mło-
dzieżowych. 
Zgodnie z regu-
laminem Polskie-
go Związku Teni-
sa Stołowego w IV 
i V lidze mężczyzn 
może wystąpić jed-
na kobieta, stąd też 
udział Klaudii w tym 
meczu był dużym 
wzmocnieniem. 
Zawodnicy z Sie-
dlina byli zdumieni 
taką sytuacją. Klau-
dia zaskoczyła prze-

ciwników nie tylko samą grą, ale znie-
woliła ich również swoją urodą, a prze-
ciwnicy odchodzili od stołu jeden po 
drugim ze spuszczonymi głowami, 
po poniesionych z nią porażkach. 
Klaudia wystąpiła w trzech pojedyn-
kach i wszystkie wygrała, a pozosta-
łe punkty zdobyli: Krzysztof Zalewski 
i Krzysztof Michnowski po 2,5, Sławo-
mir Szadkowski 1,5 i Marek Grycz 0,5.
Sparta po tych meczach umocniła się 
na pozycji samodzielnego lidera. 

AŻ


