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Miało być kolorowo i radośnie
W 2010 roku przed trzema szkołami podstawowymi w naszej gminie Dębinkach, Budach Siennicki i Nasielsku
w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” miały pojawić się nowoczesne place zabaw. Przetarg na ich
wykonanie został rozstrzygnięty jeszcze we wrześniu, a prace miały być zakończone z dniem 31 października.
Termin już dawno minął, a inwestycja nadal nie została wykonana.
Kto nie dotrzymał zobowiązań i jaka jest szansa, że w 2011 roku place zabaw jednak powstaną? Czytaj w następnym numerze ŻN.
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STYCZEŃ
Agnieszka tańczy jak Jackson
Przekonać się o tym mogli wszyscy ci, którzy oglądali w sylwestrową noc koncert przygotowany przez Telewizję Polsat. W tańcu
finałowym, w którym wystąpiło
ośmiu najlepszych naśladowców
tańca Michaela Jacksona (jacksonstylee), pokazała swoje umiejętności również Agnieszka Lewandowska z Nasielska.
Wybuch gazu
W poniedziałek, 4 stycznia, przed
południem na terenie prywatnej
firmy znajdującej się w Nasielsku
przy ul. Płońskiej nastąpił wybuch
gazu. Dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejsce zdarzenia przybyła policja, jednostki straży pożarnej, karetki pogotowia oraz prokurator, ponieważ istniało niebezpieczeństwo zagrożenia życia dla
wielu osób.
Sala Królestwa już otwarta
W naszej gminie, przy ul. Broninek 1, przy drodze prowadzącej
do Strzegocina, w 2009 roku
wybudowano Salę Królestwa
Świadków Jehowy. A w grudniu
twego samego roku, odbyła się
uroczystość jej otwarcia. To, że
na terenie naszej gminy od wielu już lat mieszkają członkowie
zboru Świadków Jehowy, jest powszechnie znane, jednak zapewne o powstaniu nowego obiektu
mało kto wiedział.
Życzymy 200 lat!
W środę, 27 stycznia, mieszkanka
naszej gminy, pani Kazimiera Truszkowska, obchodziła swoje setne
urodziny. Z okazji tej niecodziennej
uroczystości z życzeniami pomyślności i kolejnych stu lat życia w dobrym zdrowiu przybyli do jubilatki
przedstawiciele nasielskiego magistratu oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
LUTY
Dziecko na ręku, a wózek na
plecach?
Na stacji PKP Nasielsk powoli zachodzą zmiany. Co prawda budynek ciągle jeszcze nie został odnowiony, ale przynajmniej wstawiono drzwi wejściowe do poczekalni
i wiatr nie hula już po korytarzach.
Pasażerowie kolei mogą też korzystać z podziemnych przejść na
perony. O problemach z podziemnym przejściem PKP przez miniony rok pisaliśmy systematycznie
i niestety bez skutku.
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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

Zmiany w budżecie i świąteczny opłatek
W środę, 22 grudnia odbyła się III
sesja RM w Nasielsku. Obrady prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Wśród
zaproszonych na posiedzenie rady
znaleźli się między innymi dyrektorzy szkół, jednostek budżetowych,
sołtysi oraz mieszkańcy naszej gminy.
Na początku wprowadzony został do
porządku projekt uchwały w sprawie
wynagrodzenia burmistrza zmieniający uchwałę przyjętą na poprzedniej sesji RM. Rada przyjęła plan posiedzenia po zmianach oraz protokół
z poprzedniej sesji.
Nie było zapytań radnych. Jedynie
Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, zapowiedział, że po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie opłatkowe.
Następnie rozpoczęto procedowanie uchwał. Projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na rok
2010 przedstawiła Ludwina Turek,
skarbnik Nasielska. Dyskusji nie było,
a przewodniczący RM przypomniał,
że radni zapoznali się ze zmianami
podczas posiedzenia komisji. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
Kolejny projekt uchwały, również
prezentowany przez panią skarbnik,
dotyczył utworzenia wydzielonych
rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących
działalność oświatową, które będą
obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.
Jak zapewniła pani skarbnik – Takie
rachunki to nie jest nic nowego dla
dyrektorów placówek, tylko nazwa
się zmienia. Uchwała została przyjęta przez radę jednogłośnie, podobnie jak następna, w której przyznano
jednorazową dietę dla sołtysów (200
zł za udział w posiedzeniu). Projekt
uchwały w sprawie zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, dotyczący
części miejscowości Stare Pieścirogi,
przedstawiła Barbara Pająk, kierownik
Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego. Jak wyjaśniła, plan obejmuje obszar po byłym
Instalu. Radny Mirosław Świderski
pytał, czy wszystkie osoby, których
plan dotyczy, zostały powiadomione
o tym, że jest on przygotowywany.
W odpowiedzi B. Pająk zapewniła, iż
wszyscy zainteresowani zostali o nim
powiadomieni i brali udział w debacie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Następnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wynagrodzenia burmistrza przedstawiła
radnym Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM. W odniesieniu
do treści poprzedniej uchwały zmienił się dodatek za wysługę lat, teraz
został on ustalony na 13% (kwota
wynagrodzenia burmistrza nie uległa zmianie). Uchwała został podjęta
jednogłośnie.
Wśród pism skierowanych do Rady
Miejskiej znalazło się pismo dyrekcji Szkoły Podstawowej w Nasielsku
z prośbą o analizę planu finansowego, informujące o braku środków finansowych na wynagrodzenia dla
pracowników. Wpłynęło też pismo
od radnego Jerzego Lubienieckiego
dotyczące jego rezygnacji z pracy
w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
oraz pismo z Powiatowego Urzędu
Pracy, w którym znalazła się prośba o wskazanie propozycji szkoleń
dla osób bezrobotnych z terenu naszej gminy, które chciałyby podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe.
W sprawie niepokojącej sytuacji finansowej szkoły podstawowej Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM, poprosił o komentarz w tej
sprawie panią skarbnik. – Ustawa budżetowa nakazuje nam tworzyć bu-

dżety zrównoważone, niestety pieniędzy
brakuje i trzeba
do oświaty dokładać. Takich
p i s m do n a s
wpływa dużo
i należy podchodzić do
nich z rezerwą
– stwierdziła L.
Turek.
W tej kwestii zabrała również głos Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM, pytając – Robiliśmy zmiany w budżecie,
czy dyrektorzy szkół mogą spać spokojnie, czy otrzymają środki potrzebne do funkcjonowania szkół?
Pani skarbnik zapewniła, że środki
wystarczą na pensje dla nauczycieli
i pracowników szkół.
– Być może trzeba będzie pomyśleć o ZEAS-ie, by go reaktywować, po wstępnej analizie
widać, że było to mniej kosztowne rozwiązanie. Będą potrzebne
konsultacje w tej sprawie, może
znajdzie się jakieś inne rozwiązanie, na razie tylko sygnalizuję ten
problem – zapowiedział Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska.
Przewodniczący Duchnowski
stwierdził, iż sprawa ta wymaga
wnikliwej analizy kosztów.
Radny M. Świderski podniósł problem odśnieżania dróg i wywożenia śniegu z miasta – Czy jest
możliwość zmobilizowania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, żeby zadbał o drogi
i ich odśnieżanie? Nie ma miejsc
parkingowych w centrum miasta,
zaspy leżą na poboczach i ograniczają widoczność kierowcom
na skrzyżowaniach.

Burmistrz wyjaśnił, że sytuację
poprawić można tylko na drogach gminnych. Jak wyjaśniła Maria Kowalska, sekretarz Nasielska
i radna sejmiku województwa mazowieckiego – MZDW wykorzystał już plan na zimowe odśnieżanie dróg, nie ma mowy o wywożeniu śniegu z naszego miasta na
koszt zarządcy drogi wojewódzkiej.
Soł tys Jaskółowa Bożena Nowosielska podkreśliła, że Rada
Miejska przyjęła tylko jednorazową dietę dla sołtysów, i złożyła wszystkim obecnym życzenia
świąteczne. Następnie przewodniczący Rady Miejskiej zamknął
obrady i zaprosił wszystkich do
wspólnego dzielenia się opłatkiem, który poświęcił ks. Tadeusz
Pepłoński, proboszcz parafii św.
Wojciecha w Nasielsku. Z Betlejemskim Światłem Pokoju przybyli harcerze, którzy przekazali
je na ręce Grzegorza Duchnowskiego, przewodniczącego Rady
Miejskiej w Nasielsku. Na zakończenie spotkania Grzegorz Duchnowski oraz Grzegorz Arciszewski, burmistrz Nasielska, złożyli
obecnym życzenia z okazji świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
(red.)

OBRADOWAŁA RADA

Wydatki bieżące
W czwartek, 30 grudnia 2010 r. po
raz czwarty w tej kadencji Rada Miejska w Nasielsku zebrała się, by obradować nad sprawami naszej gminy.
Sesję prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM.
Już na początku obrad przewodniczący RM zaproponował wprowadzenie
dwóch projektów uchwał budżetowych: zmieniającego uchwałę o zaciągnięciu kredytu z Banku Ochrony
Środowiska oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego
w Nasielsku, a także projektu uchwały
dotyczącego skargi na objęciem planem zagospodarowania przestrzennego gminy działek w Chrcynnie
z przeznaczeniem pod zalesienia. Kiedy rada przyjęła porządek obrad po
zmianach, nadszedł czas na interpelacje i pytania radnych. Jako pierwszy
zabrał głos radny Mirosław Świderski,

który pytał o odprawę byłego burmistrza Nasielska i ekwiwalent, który został mu wypłacony za zaległy urlop,
dociekając, kto powinien skierować
burmistrza na urlop. Interesowało go
również, na jakim etapie jest obecnie
rozliczenie projektu „Kurs na Nasielsk”
i czy są firmy, które nie otrzymały zapłaty za wykonaną usługę. Natomiast
radny Henryk Antosik prosił o wyjaśnienia w sprawie regulacji prawnej
ulic na osiedlu Krupka, a dokładnie: ul.
Osińskiego, ul. Łokietka i ul. Chrobrego: czy są to drogi gminne, czy prywatne?
Następnie jako pierwszy projekt
uchwały dotyczący zmian w uchwale budżetowej przedstawiła skarbnik
gminy Ludwina Turek. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie. Kolejny
projekt uchwały zmieniał podjętą 23
sierpnia 2010 r. uchwałę dotyczącą

zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska
z dopłatą do odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kredyt ten,
w wysokości 2 mln 634 tys. 543 zł, był
przeznaczony na realizację inwestycji,
tj. budowę kanalizacji w Starych i Nowych Pieścirogach oraz modernizację SUW w Jackowie. W uzasadnieniu
pani skarbnik wyjaśniła, że nie jest to
dodatkowy kredyt, ponieważ był zapisany w uchwale budżetowej na rok
2010 r., a jako że inwestycja nie została zakończona i w roku 2010 roboty
zostały wykonane za 506 tys. zł, warto
mieć zabezpieczenie na ten cel na rok
2011. Burmistrz Grzegorz Arciszewski
przychylił się do opinii pani skarbnik,
po czym rada jednogłośnie uchwałę
przyjęła. Trzeci projekt uchwały związany z finansami również zreferowała

pani skarbnik i dotyczył on zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym
w Nasielsku do wysokości 300 tys. zł.
na sfinansowanie deficytu. Jak wyjaśniła L. Turek, kredyt ten jest niezbędny do zaciągnięcia na koniec roku dla
zbilansowania budżetu, ponieważ pojawiły się pewne zobowiązania, które
należało uregulować do końca roku,
czyli będzie przeznaczony na wydatki bieżące. Kredyt zostanie spłacony
w ciągu trzech miesięcy, a jego koszt
wyniesie ok. 3 tys. zł. Rada przyjęła
uchwałę jednogłośnie. Następnie rada
rozpatrywała wniosek dotyczący rezygnacji radnego Jerzego Lubienieckiego z udziału w Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu. Większością głosów
rada przyjęła stosowną uchwałę. Radny Stanisław Sotowicz, przewodniczą-
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Kuchnia to podstawa

Jak minął 2010 rok

– W naszej kuchni mieliśmy
już przestarzały sprzęt, a ten,
który otrzymaliśmy, jest naprawdę dobrej jakości, to są
profesjonalne i drogie rzeczy,
na które szkoły po prostu nie
stać. Mamy nową całą stołowiznę i urządzenia, dzięki
którym będzie można przyrządzać urozmaicone posiłki. To jest przydatne również
z tego względu, że młodzież
gimnazjalna realizuje program żywienia i przygotowywania posiłków, uczniowie
będą więc mieli okazję z tego
sprzętu korzystać – mówi Bożenna Roszczenko-Zawadzka,
dyrektor PG nr 1 w Nasielsku.,
w którym z ciepłych posiłków korzytsa codziennie 120 osób.
– Zamówiliśmy już kredens, w którym zostanie wszystko ustawione,
a póki co jeszcze nie rozpakowaliśmy wszystkich rzeczy, ponieważ
nie mamy ich gdzie przechowywać
w dobrych warunkach – dodaje.
Nowe wyposażenie, które w grudniu trafiło do kuchni nasielskiego
gimnazjum, udało się zakupić dzięki realizowanemu przez naszą gminę za pośrednictwem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we
współpracy z wojewodą mazowieckim programowi „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. 40% środków pochodziło z budżetu gminy,
zaś 60% z budżetu województwa.
– Dofinansowywać można zakup
wyposażenia tylko do takich placówek, w których są przygotowywane
ciepłe posiłki dla dużej grupy osób.
Na naszym terenie są to na ogół
szkoły i przedszkola. A sprzęt, który
kupujemy z tych środków, to kuchnie, lodówki, garnki, aż po sztućce
i kubki – wyjaśnia Monika Nojbert,

Lokomotywownia Nasielsk
Wydaje się jednak, że bezpowrotnie przeminął czas małych lokomotywowni, gdyż odegrał y one już swoją rolę. W wypadku
Nasielska – parowozowni powstałej właściwie tylko dla potrzeb wojennych – ta historia i tak jest dość długa i barwna.

W poniedziałek, 13 grudnia 2010 r. przed południem do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku przyjechał transport bardzo użytecznych prezentów. Były to m.in.: garnki, talerze, sztućce,
lodówka, różne sprzęty ułatwiające pracę w kuchni. Wartość tej dostawy była niebagatelna,
bo wyniosła ok. 54 500 zł.

Życie wierszem pisane
W czwartkowy wieczór, 25 lutego, kiedy na dworze czuło się jeszcze chłodny oddech zimy, w sali nasielskiej Szkoły Podstawowej
było ciepło i nastrojowo. Obywało się tam bowiem spotkanie z poezją Stanisławy Wiśniewskiej.

Toniemy w błocie…
Alarmowali mieszkańcy osiedla w Starych Pieścirogach, gdzie latem 2009 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. W ostatnich
dniach lutego 2010 r., kiedy nadeszło zdecydowane ocieplenie, ulice m.in.: Złota, Srebrna, Bursztynowa, Agatowa czy Szmaragdowa,
stały się nieprzejezdne i – podobnie jak jesienią – rozdzwonił się
nasz redakcyjny telefon, a na skrzynkę mailową zaczęły nadchodzić
listy z prośbą o interwencję.
MARZEC
Nasze WTZ zdobyły puchar
Już po raz czwarty, w piątek 12 marca, w miejskiej hali sportowej
w Nasielsku rozgrywany był powiatowy turniej tenisa stołowego
osób niepełnosprawnych.
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy w Nasielsku. – Do końca roku
poszczególne placówki zgłaszają do
nas swoje zapotrzebowanie, a przetarg jest zazwyczaj przygotowywany przez nasz ośrodek na przełomie października i listopada, ponieważ wtedy wiadomo już, jaka kwota
dotacji zostanie przekazana gminie
przez wojewodę. Trzeba pamiętać,
że z tej dotacji pochodzą też środki
na dożywianie dzieci. Infrastruktura
jest dopiero w drugiej kolejności –
dodaje.
Zarówno organizacją przetargów,
jak koordynacją dowozu sprzętu
na miejsce zajmują się pracownicy
MOPS.
W roku 2007 łączna kwota doposażenia dla Szkoły Podstawowej
w Nasielsku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach wyniosła 87 485,56 zł.
W następnym, 2008 roku, za kwotę 54 749,78 zł doposażono Szkołę
Podstawową w Nasielsku. W roku
2009 skorzystały dwie placówki: Szkoła Podstawowa w Nasiel-

sku i Przedszkole Samorządowe
w Nasielsku – 59 598 zł. Zaś w minionym 2010 r. doposażone zostały: Publiczne Gimnazjum nr 1
w Nasielsku – 54 476,04 zł oraz
Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
– 15 523,95 zł.
– Wyposażenie, jaki otrzymaliśmy
w ramach tego programu, akurat
wtedy, kiedy był przeprowadzany remont kuchni, było naprawdę
bardzo potrzebne i wymierne jeśli
chodzi o finanse. W naszej szkole
z ciepłych posiłków korzysta codziennie 224 osoby, a obiady wydawane są na trzy zmiany. Z tego
powodu profesjonalny sprzęt
w kuchni to podstawa – mówi
Mariusz Kraszewski, wicedyrektor
Szkoły Podstawowej w Nasielsku.
Do końca 2010 r. zapotrzebowanie na doposażenie kuchni złożyły
kolejne placówki oświatowe, w tym
m.in.: Publiczne Gimnazjum w Nasielsku, ZS nr 2 w Starych Pieścirogach, ZS w Cieksynie oraz Przedszkole w Pieścirogach.
(i.)

Z MIASTA

Drogi do remontu – Sikorskiego
25 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego nasielskiej Rady Miejskiej, na którym podejmowano temat remontu najbardziej zniszczonej drogi w naszej gminie –
ulicy Sikorskiego, będącej w zarządzie powiatu nowodworskiego.
Temat powracał jeszcze kilkakrotnie, a droga nadal jest w fatalnym
stanie.
Zdobić każdy może, czyli kurs decoupage
W sobotę, 20 marca do Nasielska przyjechała Danuta Stelter – malarka i instruktor decoupage’u. Artystka poprowadziła szkolenie
z zakresu podstaw techniki pozwalającej na własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej dekoracji.
Małżeństwa na medal
W czwartek, 18 marca br. w naszym Urzędzie Miejskim miała miejsce niecodzienna uroczystość wręczenia czterem parom małżeńskim mieszkającym na terenie naszej gminy medali za długoletnie
pożycie małżeńskie.
Reprezentant Nasielska w „Szansie na sukces”
W emitowanym pod koniec marca w telewizyjnej Dwójce programie pt. „Szansa na sukces” z udziałem zespołu Brathanki mogliśmy
podziwiać Krzysztofa Zalewskiego, mieszkańca Nasielska.
KWIECIEŃ
Szef nasielskich siłaczy niezawodny
Na przełomie marca i kwietnia odbyły się w Orlando na Florydzie
(USA) Mistrzostwa Świataw Wyciskaniu Sztangi Leżąc Weteranów.
W polskiej ekipie znalazło się dwóch zawodników z nasielskiego
klubu Power 2005: Dariusz Wdowiński i Jan Dzieciątkowski. Obydwaj wrócili z medalami.
Żałoba narodowa
W sobotę, 10 kwietnia dotarły do nas informacje o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginęło wiele osobistości naszego
życia publicznego.

Sylwester we własnym zakresie
O sylwestrowym wieczorze spędzanym w gronie znajomych na nasielskim rynku wielu mówiło już jak
o niepisanej tradycji. Jednak tym razem, z 2010 na 2011 rok, pokazu fajerwerków na rynku nie było. Dlaczego?
Przez piętnaście, a może więcej, wieczorów sylwestrowych mieszkańcy Nasielska oraz ich goście mogli
witać wspólnie żegnać stary i witać nowy rok na naszym rynku. Zazwyczaj działo się to przy muzyce
i kolorowych fajerwerkach. Centralnym punktem sylwestrowej imprezy były też noworoczne życzenia
dla mieszkańców, które składał burmistrz Nasielska. Jako pierwszy składał je przed laty Wojciech Ostrowski, a później tradycję tę kontynuował Bernard Dariusz Mucha.
Na przestrzeni lat zmieniali się organizatorzy imprezy: od Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, poprzez Urząd Miejski, po Nasielski Ośrodek Kultury. Zmieniała się także jej skala od skromnego
pokazu sztucznych ogni, który mieszkańcy mogli podziwiać ok. północy, aż po ustawianie oświetlonej
sceny, na której od godz. 22 do 2 występowały zespoły muzyczne, czasem pojawiał się też DJ prowadzący imprezę, której zawsze towarzyszył pokaz fajerwerków. W ostatnich latach, gdy organizatorem sylwestrowego wieczoru na rynku był Nasielski Ośrodek Kultury, jego koszt opiewał na kwotę ok. 4 tys. zł.
W tym roku z powodu oszczędności zrezygnowano z hucznego obchodzenia wieczoru sylwestrowego
na rynku.
Jak to zwykle bywa jednym się ten pomysł podobał, innym nie. Właściwie każdy na własny użytek może
sobie teraz zakupić odpowiednią ilość rac i petard i cieszyć ich blaskiem oczy swoje oraz sąsiadów, gorzej
już jest z bezpieczeństwem i zbieraniem śmieci po tych sylwestrowych „uciechach ”, bo niestety rzadko
kto o tym myśli. Dlatego argumentem przemawiającym za organizowaniem takiego pokazu fajerwerków
jest to, że był on dużo okazalszy niż te przydomowe wyczyny. Być może kiedy gmina będzie w lepszej
kondycji, to i powrócą sylwestrowe fajerwerki.
(red.)

V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu
22 kwietnia w Nasielskim Ośrodku Kultury królowali młodzi artyści
powiatu nowodworskiego, którzy brali udział w piątej edycji Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Jego organizatorami byli: Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Nasielski
Ośrodek Kultury.
Święty Wojciech Patronem Nasielska
23 kwietnia Rada Miejska w Nasielsku odbyła uroczystą sesję, podczas której ustanowiono św. Wojciecha patronem naszego miasta.
Dokąd będziemy jeździć do sądów?
Nasielsk, mimo że należy do powiatu nowodworskiego, podlega
sądowi pułtuskiemu. Sąd w Pułtusku jest tzw. sądem rejonowym
podległym Sądowi Okręgowemu w Ostrołęce. Mieszkańcy gminy Nasielsk muszą się dla załatwienia niektórych spraw wybierać
do Ostrołęki czy Ostrowi Mazowieckiej. Od 1 lipca Sąd Okręgowy
w Ostrołęce, któremu podlega Sąd Rejonowy w Pułtusku, miał zostać przeniesiony z okręgu apelacji warszawskiej do apelacji białostockiej… i tak się stało.
Koncert zespołu ARMIA
30 kwietnia w Nasielsku upłynął pod znakiem muzyki rockowej.
Już po raz dwunasty w Nasielskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Rockowy. W tegorocznej edycji Festiwalu wzięło udział siedem zespołów z całej Polski, m.in. z Warszawy, Olsztyna, Poznania
i Rybnika.
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Jak minął 2010 rok
MAJ
Strażacy się „dozbrajają”
W maju w Psucinie odbywały się obchody gminne święta strażaków.
Dwudziestotysięczna gmina Nasielsk jest bogata w straże – ma ich aż
siedem. Wszystkie jednostki zarejestrowane są jako ochotnicze (OSP).
Promień 2010
W środę, 19 maja już po raz czwarty odbył się, organizowany przez Dom
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, Przegląd Twórczości
Domów Pomocy Społecznej „Promień 2010”.
Zmagania „O Złotą Nutkę”
W poniedziałek, 24 maja w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”.
W przeglądzie wzięło udział 48 solistów oraz 10 zespołów wokalnych.
Woda nas zaskoczyła 12
Ulewne deszcze padające z 30 na 31 maja spowodowały wiele podtopień domów i ulic w naszej gminie. Problem z przejazdem przez drogę
powiatową łączącą Nasielsk ze Strzegocinem mieli m.in. mieszkańcy ulic
Młynarskiej, Słonecznej, Dolnej, Działkowej, Broninka, ponieważ woda
w rzeczce będącej dopływem Nasielnej wezbrała, zalewając okoliczne
łąki, pola i przelewając się z jednej na drugą stronę ulicy.
Świętowano skromnie, ale godnie
W czwartek, 27 maja odbyły się w naszym mieście uroczystości, których celem było spojrzenie wstecz – na to, co działo się przez ostatnich
20 lat w nasielskiej gminie.
CZERWIEC
Atrakcji nie brakowało
Dni Nasielska rozpoczęły się w piątek, 18 czerwca w NOK, wręczeniem
nagrody Lwa Nasielska, którą otrzymał Andrzej Zawadzki; sobota była
dniem zmagań sportowych, zaś w niedzielę odbywał się piknik, podczas którego wystąpiły takie zespoły muzyczne, jak Janowski Projekt
i Formacja Nieżywych Schabuff.
Na nowym targowisku
Od piątku, 25 czerwca nasielszczanie robią zakupy na nowym targowisku, usytuowanym na prywatnym placu przy ulicy Tylnej w okolicach
marketu Guliwer.
Ziemia Święta – śladami Jezusa Chrystusa
Grupa pielgrzymów z Nasielska wyruszyła 30 czerwca do Ziemi
Świętej, by odwiedzić miejsca, o których do tej pory słyszeli jedynie
z Ewangelii.
LIPIEC
DPS działa już 5 lat
W czwartek, 1 lipca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość z okazji 5. rocznicy otwarcia tej placówki.
Jak głosowaliśmy
4 lipca odbyła się druga tura wyborów na Prezydenta RP, w której startowało dwóch kandydatów. Frekwencja wyborcza w naszej gminie wyniosła 51,25%. Kandydat PiS zdobył 4846 głosów, zaś kandydat PO –
2966. Po zliczeniu wszystkich głosów wyborców Państwowa Komisja
Wyborcza ogłosiła, iż nowym Prezydentem RP został Bronisław Maria
Komorowski.
Orlika nie będzie
Przy Szkole Podstawowej w Nasielsku jesienią 2010 roku miał powstać
kompleks boisk sportowych, wykonany w ramach programu „Moje
Boisko Orlik 2012”. Niestety, Zarząd Województwa Mazowieckiego
w Warszawie wstrzymał swoją dotację na ten cel.
V Międzynarodowy Puchar Mazowsza w Wyciskaniu Sztangi
Leżąc
W sobotę, 3 lipca sportowcy uprawiający siłową dyscyplinę – wyciskanie sztangi leżąc – spotkali się w nasielskiej hali, aby walczyć o palmę
pierwszeństwa w V Międzynarodowym Pucharze Mazowsza Do boju
przystąpiło 50 zawodników z Polski i 4 Litwinów.
Nowy komendant policji
7 lipca br. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim powołał na stanowisko Komendanta Komisariatu w Nasielsku
asp. szt. Karola Stojak.
SIERPIEŃ
Zlot nasielskich harcerzy w Chrcynnie
Już po raz trzeci Krąg Instruktorski Starszyzny Harcerskiej „Nasielszczanie” zaprosił instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, byłych i obecnych harcerzy, przyjaciół i sympatyków harcerstwa na uroczystą zbiórkę
połączoną z biwakiem do Chrcynna.
Muzeum Ziemi Nasielskiej
W piątek, 20 sierpnia w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
została uroczyście otwarta wystawa pt. „Rok 1920”. Tym samym otwarto
pierwsze w naszym mieście muzeum.
Oddaliśmy hołd bohaterom 1920 r.
Sierpień w gminie Nasielsk to już tradycyjnie miesiąc obchodów rocznicowych bitwy warszawskiej 1920 roku. W tym roku uroczystości upamiętniające 90. rocznicę „Cudu nad Wisłą” rozpoczęły się już
15 sierpnia na nasielskim cmentarzu. Natomiast w sobotę, 21 sierpnia
spotkaliśmy się w Borkowie.
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Skasował szlabany
K

20.12. na ulicy Piłsudskiego nieznani sprawcy włamali się do mieszkania
Leonarda K. i skradli wyroby ze złota
i pieniądze.

ierowca traktora rolniczego wjechał na przejazd kolejowy
przy zamkniętych rogatkach, uszkodził je i zatrzymał się
dopiero za przejazdem.

Tego samego dnia na ulicy Warszawskiej nieznani sprawcy włamali się do
mieszkania Marka Ż. i skradli wyroby
ze złota.

Do zdarzenia doszło 23 grudnia 2010 r. o 13.00 w Studziankach. Z ustaleń
policjantów wynika, że kierowca traktora wjechał na przejazd kolejowy,
nie zauważając zamkniętych szlabanów. Uszkodził je i wyjechał z drugiej
strony przejazdu. Na szczęście w tym czasie nie przejeżdżał tamtędy pociąg, nie doszło więc do tragedii. Gdy policjanci przyjechali na miejsce,
kierowca był zaskoczony i nie wiedział, jak mogło dojść do takiego zdarzenia.

Nocą z 20 na 21 grudnia w Psucinie nieznani sprawcy włamali się do
budynku w budowie i skradli mienie
o wartości 540 zł.

Funkcjonariusze szybko ustalili, co mogło być powodem tego, że kierowca traktora nie zauważył rogatek. Badanie alkomatem wykazało, iż Jan Ch.
miał 3,2 promila alkoholu w organizmie. Kierowca został przekazany pod
opiekę żonie. Mundurowi zabezpieczyli jego prawo jazdy oraz dowód rejestracyjnych pojazdu, ponieważ nie miał także ważnych badań technicznych. Mężczyzna w najbliższym czasie zostanie przesłuchany i wszystko
wskazuje na to, że będzie odpowiadał za uszkodzenie szlabanów oraz kierowanie pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości.

24.12. w Pieścirogach Daniel G. i Kamil
R., mieszkańcy Pieścirogów, znieważyli funkcjonariuszy policji.
29.12. w Mogowie Mirosław S. został
zatrzymany przez policjantów podczas wypalania skradzionych z terenu
PKP przewodów elektrycznych.

za:www.nowydwor.pl

30–31. 12. na ulicy Brzozowej z pomieszczeń gospodarczych nieznany
sprawca skradł silnik elektryczny. Straty
wynoszą 400 zł na szkodę Urszuli A.

Kto kierował autem?

01.01. w Pieścirogach pociąg potrącił
idącą wzdłuż torów Ewelinę K., mieszkankę Płońska. Kobietę z obrażeniami
ciała przewieziono do szpitala.

W poniedziałek, 21 grudnia 2010 r. tuż przed 1.00, w Nowych
Pieścirogach policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę opla astry. Ten jednak nie zareagował. Przeciwnie, przyspieszył i odjechał, skręcając w boczną ulicę.

Pijani na drodze

Funkcjonariusze ruszyli za nim. Po chwili opel zatrzymał się, wysiadło
z niego dwóch mężczyzn, zostawili samochód na drodze i dalej próbowali uciekać pieszo. Po krótkim pościgu zostali zatrzymani. Obaj byli pod
wpływem alkoholu. Jeden miał 1,6 promila, a drugi ponad promil alkoholu
w organizmie. Żaden z mężczyzn nie przyznawał się do kierowania samochodem, dlatego też obaj trafili do policyjnej celi.

21.12. w Pieścirogach Leszek K.,
mieszkaniec Miękoszynka, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,79 mg/l).
23.12. w Studziankach Jan H. kierował
ciągnikiem rolniczym po spożyciu alkoholu (1,55 mg/l).

Teraz policjanci muszą ustalić, który z mężczyzn kierował oplem, będąc
w stanie nietrzeźwości, a tym samym złamał prawo. Następnie ten z zatrzymanych odpowie karnie za swoje zachowanie. Za kierowanie pojazdem pod
wpływem alkoholu grozić może kara pozbawienia wolności do 2 lat.

23.12. w Pieścirogach Jarosław F.,
mieszkaniec Torunia Dworskiego,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,48 mg/l).

za:www.nowydwor.pl
R

Z UM

Dyżur raz
w tygodniu
W każdy poniedziałek
Grzegorz Duchnowski,
przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, pełni dyżur
w godz. od 15 do 16.
Interesanci przyjmowani są
w pokoju nr 113 (I piętro).

Kronika straży pożarnej
25.12.2010. OSP Nasielsk została wezwana do zalewanych przez
wodę pomieszczeń w Pieścirogach Starych. Wezwanie okazało
się fałszywym alarmem.
01.01.2011. zastęp strażaków
z Nasielska zabezpieczał lądowanie i start śmigłowca LPR.
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MUZYCZNIE

Koncert Bożonarodzeniowy
W niedzielę, 26 grudnia 2010 r.,
w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w kościele św. Wojciecha
w Nasielsku odbył się uroczysty
Koncert Bożonarodzeniowy w wykonaniu parafialnego chóru „Lira”.
Najpierw o godz. 12.00 rozpoczęła się msza św., którą celebrował
ks. Tadeusz Pepłoński proboszcz
parafii św. Wojciecha. Po jej zakończeniu świąteczne życzenia miłości, spokoju i pojednania mieszkańcom Nasielska złożyli ks. Tadeusz
Pepłoński i Grzegorz Arciszewski,
burmistrz Nasielska.
Następnie ministranci roznieśli
wśród wiernych opłatek i każdy
mógł się nim podzielić ze swoimi
bliskimi, znajomymi, jak i burmistrzem. Uwieńczeniem tego spotkania opłatkowego był występ

chóru parafialnego „Lira”
pod batutą
Joanny Ostaszewskiej.
Koncert nasielskiego
c h óru tr wa ł
45 minut i był
kolejną okazją
do kolędowania w minione
święta, ponieważ stało się już tradycją, że na godzinę przed pasterką wierni mają
okazję posłuchać pięknych kolęd i pastorałek w najróżniejszych
aranżacjach. W swoim repertuarze
chór „Lira” ma zarówno tradycyjne
kolędy, śpiewane od wielu lat, jak
i te mniej znane. W tym roku mogliśmy posłuchać utworów
dob rze znanych z pł yty
pt .„Liry”, takich jak: Brac i a p a trzc i e
jeno, Mizerna cicha czy
Nie było miejsca dla Ciebie
oraz zupełnie
nowych: Witaj

Jak minął 2010 rok
Kino ma nowy ekran
W czwartek, 26 sierpnia zostały wymienione: ramy ekranowe, materiał ekranowy wraz z maskownicami oraz elektryczny mechanizm
otwierania i zamykania kurtyny. Prace wykonała firma „Kinekspert”
z Łodzi.
WRZESIEŃ
Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać
2 września ekipa filmowa dotarła wreszcie do Nasielska i Popowa.
Film będzie przedstawiał historię starszego sierżanta Mieczysława
Dziemieszkiewicza pseudonim Rój.

Jezu ukochany czy Juhasko kolynda – ta ostatnia w aranżacji góralskiej.
Przypomnijmy, że chór liczy ponad
50 osób i śpiewają w nim trzy pokolenia nasielszczan: od gimnazjalistów do emerytów. Na wszelkiego
rodzaju uroczystościach możemy
posłuchać śpiewu tak licznej grupy
ludzi, którym w duszy gra i którzy
śpiewają na chwałę Pana. Spotkanie
dużego i uzdolnionego zespołu ludzi z tak oddaną swojej pasji osobą
prowadzącą, jak Joanna Ostaszewska, to naprawdę rzadkość. Tym
bardziej szkoda, że pogoda nie dopisała podczas drugiego dnia świąt
i na koncercie, a szczególnie na
występie chóru, zostało tak niewiele osób.
monika

Czego brakuje sołtysom do szczęścia

Blaski i cienie bycia sołtysem
Sołtys to bardzo stara instytucja, czy jak ktoś woli,
funkcja. Rola i zadania jej
przypisane zmieniał y się
w ciągu wieków. Polegało
to głównie na zmniejszaniu kompetencji, zakresu i możliwości działania.
Zmniejszały się też profity
przypisane do tego stanowiska. A były one niegdyś
znaczące.
Dzisiaj pozostały głównie
zaszczyty i niewielkie gratyfikacje finansowe, wynikające głównie z tego, że
do tej funkcji przypisano
możliwość pobierania podatków. Zaszczyty też są
raczej miernej wielkości. A obowiązków, mimo ich wyraźnego
ograniczenia, nadal sporo.
O tych obowiązkach, frustracjach
i nierzadkich przykrościach, jakie niekiedy spotkają sołtysów
w związku z pełnioną przez nich
funkcją, mówiła na przedświątecznej sesji nasielskiej Rady
Miejskiej pani sołtys z Jaskółowa Bożena Nowosielska. W jej
emocjonalnej wypowiedzi padło i słowo „dieta”. I ono chyba
stanowiło istotę jej wypowiedzi.
Twardej wypowiedzi.
A była to sesja wyjątkowa, odświętna.Na niej radni podejmowali też uchwałę prz yznającą
sołtysom (obecnym na tej sesji)
jednorazową dietę w wysokości
200 złotych.
Wypowiedź soł t ys Nowosielskiej burzyła nieco atmosferę tej
sesji. Nie wywołała jednak szer-
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Rozbili dziuplę
W Siennicy nasielscy policjanci namierzyli i zlikwidowali samochodową dziuplę. Trafiały do niej prawdopodobnie auta skradzione w Warszawie. Cały proceder odbywał się w starej hali magazynowej. We wtorek, 7 września policjanci najpierw otoczyli budynek,
który wcześniej był dyskretnie obserwowany, a około południa weszli do środka.
Inauguracja nasielskiego DKK
W ostatnią sobotę września w nasielskiej Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się zapowiadane od kilku tygodni spotkanie
organizacyjne pierwszego w powiecie nowodworskim Dyskusyjnego Klubu Książki.
PAŹDZIERNIK
Dostojni jubilaci
1 października swoje setne urodziny obchodziła mieszkanka Nuny,
pani Stefania Słojkowska. Zaledwie trzy dni wcześniej taki wiek osiągnął Antoni Wilamski.
Jubileusz w Żabiczynie
26 września mieszańcy Żabiczyna i kilku innych miejscowości
uczestniczyli w dziękczynnej mszy św. z okazji 20. rocznicy urządzenia tu kaplicy.
Osiedle w rozbudowie
13 października rozpoczęły się prace przy budowie kolejnego bloku
na osiedlu Płońska.
60 lat przedszkola w Pieścirogach
27 października odbyły się uroczystości jubileuszowe związane
z 60-leciem Przedszkola w Starych Pieścirogach.
LISTOPAD
Woda płynie środkiem
Na ul. Piłsudskiego w Siennicy we wtorek, 23 listopada, woda przelewała się przez drogę na posesje, a rów melioracyjny nie był w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody.
Pożegnalna sesja Rady Miejskiej
10 listopada odbyła się ostatnia, 53. sesja Rady Miejskiej, która zakończyła pracę V kadencji Rady Miejskiej w Nasielsku.
Wybory samorządowe
21 listopada obyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy Nasielska
wybierali swoich reprezentantów do rady gminy, rady powiatu nowodworskiego, do sejmiku województwa mazowieckiego oraz burmistrza Nasielska.

szej dyskusji. Zastąpiły ją gromkie oklaski, jakie otrzymała od
koleżanek i kolegów sołtysów.
Świadczyły one, że istnieje problem. I dlatego warto się nad nim
pochylić.
Sprawa diet dla soł tysów była
już w naszej gminie wielokrotnie poruszana. Zajmował y się
nią prawie wszystkie dotychczasowe Rady Miejskie. Właśnie ta
jedna dieta (200 zł) dla sołtysów
w roku jest od pewnego czasu
próbą dania sołtysom jakiejś, minimalnej wprawdzie, gratyfikacji
za ich pracę. Widać, że jest ona
jednak niewystarczająca. Takie
jest, jak pokazały oklaski, zdanie
sołtysów.
Problem istnieje i warto mu się
dokładniej przyjrzeć. Tym bard z i e j ż e n a we t n i e ws z ys c y
mieszkańcy wsi solidaryzują się
w tej sprawie ze swymi sołtysami. A pieniądze potrafią skłócić

największych nawet przyjaciół,
a nawet wywołać kolejną wojnę
polsko-polską. Taką na szczeblu
gminy.
Tekst niniejsz y nie jest próbą
rozwiązania problemu. On ten
problem po raz kolejny sygnalizuje. Gazeta nie jest stroną. Aby
jednak rzeczowo dyskutować,
trzeba znać wszystkie uwarunkowania wpł ywające na to, że
są w tej kwestii różne zdania. I te
uwarunkowania postaramy się
wnikliwie wyjaśnić. Dlatego prosimy o sygnały i pytania. Postaramy się poszukać na nie odpowiedzi.
A bycie sołtysem to zaszczyt.
Sołtys to pierwsza osoba lokalnej
społeczności. To łącznik między
tą społecznością a władzami samorządowymi gminy. I dlatego
chociażby warto umocnić jego
rolę w środowisku.
xyz

Pierwsza sesja RM w VI kadencji
We wtorek, 30 listopada, odbyła się inauguracyjna sesja VI kadencji
Rady Miejskiej w Nasielsku.
GRUDZIEŃ
5 grudnia mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w drugiej turze
wyborów na burmistrza Nasielska. Startowało w nich dwóch kandydatów: Bernard Dariusz Mucha, dotychczasowy burmistrz, oraz
Grzegorz Arciszewski. W wyborach zwyciężył Grzegorz Arciszewski, na którego swój głos oddało 4541 mieszkańców gminy. Bernard
Dariusz Mucha zdobył 3012 głosów.
Szkło w roli głównej
W Nasielskim Ośrodku Kultury 4 i 5 grudnia odbywały się warsztaty witrażu. Uczestniczyły w nich dwie grupy, każda po sześć osób,
które wcześniej zgłosiły się do NOK-u. Zajęcia prowadziła Elwira
Zembrzuska, artysta plastyk, absolwentka poznańskiej ASP.
Zaprzysiężenie burmistrza
We wtorek, 14 grudnia odbyła się II sesja nasielskiej Rady Miejskiej,
podczas której odbyła się uroczystość zaprzysiężenia Grzegorza
Arciszewskiego na stanowisko burmistrza Nasielska.
Uwierz w siebie – druga edycja
W piątek, 17 grudnia w Domu Dziennego Pobytu odbyła się konferencja promocyjno-informacyjna projektu „Uwierz w siebie –
aktywizacja zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy
Nasielsk”.
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esteś z N a s iel s ka l u b
z j e g o o k o l i c (g m i n a
Nasielsk)? Muzyka hip-hop
jest Twoją pasją? Chciałbyś spróbować swoich sił
za mikrofonem? A może już
coś tworzysz i chowasz do
szuflady? Chciałbyś zaprezentować swoją twórczość
i talent większemu gronu
odbiorców? Teraz masz taką
szansę!

Nieważne, ile masz lat i czym się
zajmujesz na co dzień. Nagraj jedną krótką piosenkę w formacie
mp3 i prześlij ją na adres mailowy
domalak@o2.pl lub dostarcz w formie fizycznej (na płycie CD) do Nasielskiego Ośrodka Kultury. Napisz kilka zdań o sobie, a zwłaszcza
o swoim zainteresowaniu muzyką.
Zostaw także kontakt (nr tel. lub e-mail). Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 stycznia 2011 r.
Jakość techniczna nadesłanych
numerów nie ma większego znaczenia. Mamy świadomość, że nie
każdy posiada odpowiedni sprzęt.
Liczy się flow, sposób rapowania,
technika, tekst itp. Są dwa podstawowe warunki: tekst i wykonanie
danych utworów muszą być Twoją twórczością, podkład muzyczny
niekoniecznie.
Po upływie terminu nadsyłania
propozycji muzycznych (do 30
stycznia 2011 r.) kilku lub kilkunastu
(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 jeszcze raz w lepszej
jakości technicznej swojego utworu. Wyniki konkursu umieścimy
także na naszej stronie: www.domalaknastyk.pl, gdzie znajdą się piosenki wyróżnionych osób w formacie mp3 wraz z okładką (w postaci
składanki do pobrania za darmo).
Umieścimy także zdjęcia i krótkie
opisy artystów, w tymczasowej zakładce na stronie „ŁapZaMajka”.
Autorów trzech najlepszych naszym zdaniem MC-składów otrzyma propozycję nagrania gościnnej
zwrotki na naszej nowej płycie, nad
którą obecnie pracujemy, a także
możliwość zaprezentowania 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 postaci mikrofonu marki SHURE.
Patronat nad tą akcją objęły lokalne media, czyli „Życie Nasielska”,
oraz „Internetowe Radio Nasielsk”
prowadzone przez Krzysztofa Millera. Plakaty ufundowała firma „All
In One Media”, której właścicielem
jest Paweł Rasiński (dziękujemy za
wsparcie).
Czekamy na Wasze propozycje
muzyczne i życzymy weny twórczej.
Domalak Nastyk
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9 spotkań
i 12wspaniałych artystów,
czyli rok 2010 ze Sceną Zaułek
Cykliczne spotkania z poezją śpiewaną
w N a si e l sk i m
Ośrodku Kultury to już tradycja. Cykl „Scena Zaułek” swój
początek w naszym mieście
mia ł w lut ym
2009 r. i przypadł do gustu
mieszkańcom
naszej gminy na tyle, że ani myślą
się z nim rozstać. Wojtek Gęsicki,
ciechanowski bard i gospodarz spotkań w Krainie Łagodności, skupia
wokół siebie doświadczonych wykonawców i twórców parających się
piosenką artystyczną, posiadających
różne temperamenty i osobowości
sceniczne. Serwuje tym samym nasielskiej publiczności wspaniałe recitale.
Rok 2010 w Nasielskim Ośrodku Kultury upłynął niezwykle lirycznie. Scena Zaułek gościła u nas
9 razy, czyli raz w miesiącu, wyłączając okres letni. Podczas tych
spotkań mieliśmy okazję posłuchać
aż 11 wspaniałych artystów, a wśród
nich byli: Basia Raduszkiewicz, Stanisław Klawe, Tomek Wachnowski,
Marek Wierzchucki, Marek Majewski, Jerzy Mamcarz, Antoni Muracki,
Marian Opania, Jan Kazimierz Siwek,
Basia Stępniak-Wilk, Jarosław Wasik
oraz Sławomir Umiński. Wszystkie
koncerty były doskonale przemyślane, aby w odpowiednich ilościach
dozowana były liryka i humor. Każdy
z nich nawiązywał „dziwności” dnia
powszedniego. Niektóre występy
zabarwione był szczyptą sarkazmu,
ale zawsze na najwyższym poziomie
artystycznym. Tak poetycko i lirycznie NOK wchodzi także w 2011 r. Już
13 stycznia odbędzie się pierwsze
w Nowym Roku spotkanie w Krainie
Łagodności, które tradycyjnie poprowadzi Wojtek Gęsicki.
K.T.

Nowy Rok ze Sceną Zaułek
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza na pierwsze w Nowym Roku spotkanie
w Krainie Łagodności. 13 stycznia o godz. 19.00 Scena Zaułek rozpocznie
rok 2011 wyjątkowo nastrojowym recitalem AGATY ŚLAZYK.
Artystką związana jest z zespołem Piwnicy pod Baranami. Jej koncerty to
przede wszystkim różnorodny repertuar, wspaniałe teksty, piękny głos,
ogromny temperament i niezapomniane kompozycje. Agata Ślazyk oprócz
swoich tekstów wykorzystuje często twórczość innych poetów. Śpiewa
również wierszę krakowianki Katarzyny Grzesiak. Na scenie towarzyszyć
artystce będzie TOMASZ KMIECIK – kompozytor wielu śpiewanych przez
nią piosenek, a od kilku lat również piwniczny pianista. Tradycyjnie gospodarzem Sceny Zaułek w NOK będzie WOJTEK GĘSICKI – ciechanowski bard,
który z pewnością zadba o wspaniałą atmosferę spotkania.
Bilety na koncert do nabycia od 4 stycznia w Nasielskim Ośrodku Kultury. Cena biletu: 10 zł normalny, 5 zł ulgowy (młodzież szkolna i studenci).
K.T.

KINO NIWA ZAPRASZA

Soboty z klasyką

Kino Niwa zaprasza na wieczory z klasyką filmową. W każdą trzecią sobotę miesiąca będzie można obejrzeć najwybitniejsze dzieła światowego kina.
Większość z nich jest dostępna na DVD, ale kto nie widział ich na dużym ekranie, nie wie, co traci!
15 stycznia 2011 r., godz.19.00

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

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

19 lutego 2011 r., godz. 19.00

CASABLANCA

Romans wszech czasów, film legenda, który opowiada historię wielkiej miłości, rozgrywającą się w ogarniętej wojną Casablance, i dramatycznego wyboru, którego
musiał dokonać główny bohater. Czy uczucie może zwyciężyć w obliczu wojny?
Niezapomniane kreacje aktorskie Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman, nieodmiennie
kojarzonych właśnie z tym filmem.

19 marca 2011 r., godz. 19.00

PRZEMINĘŁO Z WIATREM

Najbardziej znana produkcja hollywoodzka w historii kina, nagrodzona ośmioma
Oscarami. Historia namiętnej, ale tragicznej miłości łączącej rozkapryszoną Scarlett
O’Harę (Vivien Leigh) z Rhettem Butlerem (Clark Gable), osadzona w okresie wojny
domowej w USA.
Cena biletu na seans, który znajduje się w programie Sobotnich Wieczorów z Klasyką – 6 zł. Do nabycia również karnety na wszystkie propozycje filmowe – cena
karnetu 20 zł.

K.T.

Biblioteka poleca
Rok 2012 – prawda to czy fałsz?
Wśród opinii na temat roku 2012 pojawiają się trzy teorie. Jedna całkowicie zaprzecza, aby ta data miała jakiekolwiek znaczenie dla dziejów
świata. Według drugiej czeka nas wtedy koniec świata, który będzie
długi i brutalny. I wreszcie trzecia, reprezentowana przez ludzi z kręgu
New Age, głosi, że w 2012 dojdzie do kontaktu z obcą cywilizacją /
pojawi się ukryta planeta Nibiru/ ponowne wyłoni się Atlantyda czy
coś w tym rodzaju. Trudno na temat rzeczonego roku znaleźć coś ciekawego i różniącego się od powyższych pomysłów. Taką książką są
jednak Mity i prawda o roku 2012 Johna Majora Jenkinsa.
Autor jest niezależnym uczonym, który tematyką Majów i rokiem
2012 zajmuje się od dłuższego czasu. Dlatego też jego książka pełna
jest szczegółów i ciekawych informacji odnośnie do tej tematyki. Autor
przywołuje też tytuły książek dla osób, które chciałyby poszerzyć swój
zasób wiedzy, niekoniecznie dotyczących samego tematu roku 2012.

DKK ZAPRASZA

Czytanie rozpoczęte
W sobotę, 22 stycznia, o godz. 11.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Nasielsku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Będzie ono poświecone dwom lekturom, które wszyscy zainteresowani
mogą wypożyczyć z biblioteki. Są to: Dżuma w Breslau Marka Krajewskiego i Złodziejka książek Markusa Zusaka. Mile widziane są recenzje
tych książek. Zapraszamy na spotkanie.
(r.)

Książka Mity i prawda o roku 2012 składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy historycznego znaczenia daty 2012, czyli 13.0.0.0.0 według Długiej Rachuby stosowanej przez cywilizacje Majów. Dowiemy
się z niej o ważnym dla tematu dokumencie Popol Vuh, zawierającym
mit o stworzeniu świata, 260-dniowym kalendarzu tzolkin czy zjawisku
precesji. Prześledzimy też długą drogę „roku 2012” na salony i wciąż
trwającą walkę o nadanie jej powagi i odarcie z mitów i stereotypów.
Autor w tym momencie sprawnie przeprowadzi czytelnika przez, z jednej strony, lekceważenie niektórych kręgów naukowych, a z drugiej
paranoje zwolenników New Age, by przekazać klarowną i udokumentowaną informację (bibliografia dzieła Jenkinsa jest dość pokaźna!).
Druga część książki, choć krótsza, jest chyba nawet bardziej intrygująca
niż pierwsza, ponieważ autor stawia pytanie, co mit Majów o stworzeniu świata ma nam do przekazania dzisiaj i czy powinniśmy czekać na
rok 2012 jako renesans kultury Majów. To może trącić trochę mistycyzmem, np. wtedy, kiedy Jenkins przystosowuje wydarzenia z mitologii
Majów do dzisiejszych wydarzeń. Choćby tylko dla tych fragmentów
warto więc zajrzeć do książki Mity i prawda o roku 2012.
Paweł Kozłowski

MOIM ZDANIEM
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Felieton noworoczny
Zanim coś napiszę o nowym roku,
muszę chociaż w kilku zdaniach
podsumować miniony – 2010. Nazwanie go „rokiem nieszczęść” przez
komentatorów naszego najbardziej
opiniotwórczego tygodnika, jakim
jest „Polityka”, jest jak najbardziej trafne. Był to rok nieszczęśliwy zarówno
dla Polski, Europy, jak i wielu krajów
całego świata. Przypomnijmy sobie
największe klęski światowe. W styczniu 2010 r. w wyniku trzęsienia ziemi
w Haiti zginęło prawie ćwierć miliona osób. Podobne straty przyniosły letnie powodzie w Pakistanie. Do
wielkich klęsk ekologicznych w skali światowej należy również zaliczyć
falę upałów na półkuli północnej od
maja do sierpnia, która przyczyniła się
do wielkich pożarów rosyjskich lasów
i torfowisk. Wielkim nieszczęściem był
też wybuch platformy wiertniczej, który zagroził przyrodzie Zatoki Meksykańskiej.
Największą katastrofą ekologiczną
w Europie był wyciek czerwonego
szlamu z węgierskiej huty aluminium.
Również duże szkody spowodowały
liczne powodzie w Europie Środkowej, wśród krajów najbardziej poszkodowanych znalazła się Polska.
Prezydent Francji Sarkozy zbulwersował europejską opinię publiczną wydanym w sierpniu 2010 r. nakazem
likwidacji nielegalnych obozowisk
i grupową deportacją Romów do
Rumunii. Zyskał dzięki temu poparcie
wyborców skrajnej prawicy. Natomiast ściągnął oburzenie za granicą
i słowa potępienia ze strony Komisji
Europejskiej.
Rok 2010 nie był też najlepszy dla
państw Unii Europejskiej pod względem gospodarczym. Deficyt budżetowy w Grecji i podjęte przez to państwo cięcia socjalne spowodowały
masowe protesty społeczne. Podobna sytuacja powtórzyła się w Irlandii.
Unia musiała ratować te dwa państwa. Na liście zagrożonych znalazła
się jeszcze Portugalia i Hiszpania. Polska na razie może być spokojna, decyzję o wprowadzeniu u siebie euro
będzie mogła podjąć wtedy, gdy
Wspólna Europejska waluta przetrwa.
Katastrofa lotnicza, jaka miała miejsce
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.,
wstrząsnęła mocno całą Polską, doprowadziła do wcześniejszych wybo-

rów prezydenckich i wywołała głębokie poruszenie na całym świecie.
W wyniku wyborów 53 proc. naszego społeczeństwa wypowiedziało się
za kandydatem Platformy Obywatelskiej – Bronisławem Komorowskim.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił przed wyborami „przemianę” i „koniec wojny polsko-polskiej”, jednak
po klęsce wyborczej wrócił do dawnej polityki – uważa, że elekcja nowego prezydenta nastąpiła przez pomyłkę i nazywa go „panem Komorowskim”. Prezydent jednak nie dał
się sprowokować. W grudniu przyjął
w Polsce prezydenta Rosji Dmitrija
Miedwiediewa, następnie złożył wizytę prezydentowi USA Barackowi
Obamie i spotkał się z prezydentem
Niemiec Christianem Wulfem.
Powodzie 2010 r. zniszczyły w Polsce
około 21 tysięcy budynków mieszkalnych, ponad 800 szkół i 160 przedszkoli. Do tej pory na walkę ze skutkami powodzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło ponad 2,2 mld złotych. Komisja
Europejska przychyliła się do wniosku
Polski o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
A teraz przejdźmy na własne podwórko. Jak wypadły wybory samorządowe w naszym w naszym
województwie, powiecie i gminie?
Do sejmiku wojewódzkiego została
tradycyjnie wybrana nasielszczanka,
która z pewnością dużo zrobiła dla
naszego miasta i gminy. Serdeczne
gratulacje i jedna prośba. Dobrze by
było, gdyby wszystkie inwestycje powiatowe i wojewódzkie na naszym
terenie były uzgodnione z naszymi
władzami lokalnymi. Gospodarzem
Nasielska jest Rada Miejska i Burmistrz. Oni powinni przekonsultować
z kompetentnymi osobami, gdzie
należy zrobić przejście dla pieszych
i gdzie postawić przystanek autobusowy itp. Unikajmy błędów w tych
sprawach, bo one dużo kosztują i nie
zwalniajmy naszych lokalnych władz
od odpowiedzialności za to, co się
dzieje w mieście i gminie.
W powiecie – „Nasielsk na aucie”,
jak ładnie zatytułowała swoją informację redakcja naszego dwutygodnika, informując o wynikach wyborów. Stała się rzecz paradoksal-

na – największa gmina w powiecie
nie ma ani jednego przedstawiciela
w Zarządzie Powiatu. Ależ się nasi
radni dali wykolegować! Co prawda opuścili sesję, (jedna nasielska
radna została, czyżby nie czuła się
solidarna ze swoimi krajanami?), na
której nowodworscy radni postanowili w ciągu jednego dnia zagarnąć
dla siebie wszystko: funkcję starosty,
wicestarosty i wszystkich członków
Zarządu Powiatu. Coś się chyba niektórym żłobek ze żłobem pomieszał
i w takt kabaretowej piosenki Jana
Pietrzaka pędzą: „do żłobu, panowie, do żłobu.”
W sąsiednim powiecie pułtuskim na
I sesji Rady Powiatu radni zapoznali
się z wynikami wyborów i następnie
po przeprowadzonych dwutygodniowych konsultacjach na II sesji
wybrali starostę, wicestarostę i Radę
Powiatu. Starosta został wybrany
jednomyślnie. Taki tryb wyboru władzy stwarza znacznie lepsze perspektywy współpracy wszystkich jej
członków. Może warto więc wrócić
do powiatu, w którym demokracja
lepiej funkcjonuje.
W wyborach do władz miejsko-gminnych Nasielska mamy spodziewaną niespodziankę. Spodziewana był już po poprzednich wyborach zmiana burmistrza, który
wtedy w II turze przeszedł już tylko
niewielką liczbą głosów. Niespodzianką był wybór nowego, którego silny konkurent długo zwlekał z decyzją, nie prowadził żądnej
propagandy wyborczej i w sumie
przegrał w II turze. Został jednak
po raz drugi przewodniczącym
Rady i mając długoletnie doświadczenie w zarządzaniu szkołą, może
pomóc nowemu burmistrzowi,
szczególnie w pierwszym roku kierowania urzędem, przy podejmowaniu trudniejszych decyzji. Poprzedni burmistrz miał wieloletni
staż na tym stanowisku, obecny
będzie musiał dobrze współpracować z radnymi i stawiać na kompetentnych i lojalnych pracowników
Urzędu Miejskiego.
Wszyscy wyborcy liczą na to, że nowa
władza powinna być lepsza od dawnej, czego w Nowym Roku swoim
czytelnikom życzy
Henryk Śliwiński
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Duchowe witaminy

Objawienie Pańskie
Wśród najstarszych i najbardziej uroczystych świąt chrześcijańskich
obchodzonych przez Kościół powszechny, obok Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego, znajduje się uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana także świętem Trzech Króli. Po raz pierwszy
w roku 2011 jest to także – obok obchodzonego w Kościele święta nakazanego – dzień wolny od pracy. Tak było do 1960 r., kiedy to władze komunistyczne odebrały wiernym dzień wolny od pracy w święto
Trzech Króli.
Jaka jest wymowa uroczystości Objawienia Pańskiego? Mędrcy ze
Wschodu przybywają do nowo narodzonego Jezusa. „Ujrzeliśmy Jego
gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu”. Pragną zobaczyć i uczcić Dzieciątko w Betlejem, ubogiej mieściny judejskiej, narodzonego w największej pokorze, który staje się darem dla wszystkich:
Maryi, Józefa, pasterzy, a przez tajemniczych gości z innych krain – nas
wszystkich.
Każdy z nas ma taką „gwiazdę przewodnią”, jak Trzej Królowie, która
prowadzi do Króla miłości, świętości i pokoju. Dla jednych są to rodzice,
dobrzy ludzie, przyjaciele, dla innych – nauczyciele w szkole, a może
cierpienie? Zaprowadzili nas do Chrystusa, ale czy idę za tą gwiazdą,
by doświadczyć przedziwnej łaski spotkać z Jezusem? A może dzisiaj
w moim życiu Bóg jest nadal zakryty, zasłonięty kutyną niewiary, lenistwa, obojętności, znieczulicy, zawiści lub po prostu grzechu? Blask
światła nie potrafi się przebić przez tę zasłonę! Choć przez chwilę zastanowię się, co nam, co mnie dzisiaj zasłania Boga. Może wydaje mi się,
że nie mam jeszcze potrzeby lub nie mam dla Niego, a właściwie dla
siebie, potrzebnego czasu?
Chwała Pana rozbłysła nad ziemią. W ten sposób nie tylko przyszedł
na świat Chrystus – światło w ciemności, ale także ukazał się wszystkim
narodom. Noc dziejów została opromieniona niezwykłym blaskiem.
Jakże dobrze tę treść oddał Wilfrid Stinissen, szwedzki duchowny z zakonu karmelitańskiego, w książce „Noc jest mi światłem”. Przedstawił
on spojrzenie świętego Jana od Krzyża na trudne stany ducha, które
dotykają człowieka w jego ziemskiej wędrówce. Autor rozważa różne
aspekty głębokiego i oczyszczającego działania Boga, czyli tzw. „nocy
ciemnej”. Książka stanowi nie tylko interpretację poglądów św. Jana od
Krzyża, lecz także zaproszenie do poddania się Bożemu prowadzeniu,
zachętę do odczytywania sensu każdego przeżywanego cierpienia, niepokoju czy lęku oraz nieustępliwego pytania w trudnych chwilach: „Co
Bóg pragnie mi przez to odsłonić?”. Skłania do tego, by w naszej konkretnej codzienności podjąć wezwanie: „Miej odwagę stać się tym, kim
jesteś w Chrystusie”.
Gwiazda, która zaprowadziła trzech Mędrców do Betlejem, stanowi
wskazówkę także dla nas, ludzi XXI wieku. Skłania do tego, byśmy rozwiązania naszych życiowych problemów szukali nie w katastroficznych
filmach, zapowiadających nieuchronny koniec świata i wzbudzających
lęk czy w astrologii. Kieruje nasz wzrok na Chrystusa – światłość świata.
Św. Grzegorz z Nazjanzu przypomina, że „w chwili, w której trzej Królowie, prowadzeni przez gwiazdę, adorowali nowego Króla Chrystusa,
nastąpił koniec astrologii, gdyż od tej pory gwiazdy poruszają się po orbitach wyznaczonych przez Chrystusa. […] To nie żywioły świata, prawa
materii rządzą ostatecznie światem i człowiekiem, ale osobowy Bóg rządzi gwiazdami, czyli wszechświatem; […] A jeśli znamy tę Osobę, a Ona
zna nas, […] wówczas nie jesteśmy niewolnikami wszechświata i jego
praw – jesteśmy wolni” (Spe salvi 5).
W darze złota, kadzidła i mirry złożonym Dzieciątku widzimy symbol
miłości, modlitwy i cierpienia. Mędrcy są naszymi przedstawicielami
u żłóbka Chrystusa, bo pierwsi dzięki światłu gwiazdy rozpoznali w Nim
Boga. Wiemy też, że Magowie ostrzeżeni przed Herodem, inną drogą
wracają do swoich domów. Gdyby to odczytać głębiej, trzeba powiedzieć, że kto spotyka Boga, zostaje odmieniony, zaczyna chodzić innymi drogami. Spotkanie w Betlejem radykalnie zmienia każdego. Gwiazda betlejemska przypomina każdemu, kto szuka Boga, że nikomu nie
powie „Szukajcie Mnie na próżno”.
Każde wkroczenie Jezusa w czyjeś życie, jak w przypadku Mędrców ze
Wschodu, musi coś burzyć, by umożliwić duchowy rozwój. Jezus jest
światłem, które oświeca ścieżki naszego życia. Z Nim nie można chodzić w ciemnościach czy potykać się o własne słabości. Odkąd „Słowo
stało się ciałem i rozbiło namiot pośród nas” i Bóg stał się Bogiem „bliskim” człowiekowi, wszyscy mogą Go poznać i spotykać. Bez wyjątku.
ks. Leszek Smoliński
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Śpiewali kolędy i pastorałki
pw. ś w. Wojciecha
w Nasielsku, Iwona
Pęcherzewska, redaktor naczelna „Życia
Nasielska”, i Monika
Orłowska śpiewająca
w chórze parafialnym
„Lira” oceniało młodych artystów, biorąc
pod uwagę następujące kryteria: indywidualne podejście do
interpretacji utworu,
muzykalność, poczucie rytmu, dykcję oraz
ogólny wyraz artystyczny.
W poniedziałek, 20 grudnia 2010 r.
o godzinie 16.00 w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Pieśni i Pastorałek pt. „Śpiewajmy kolędę”, skierowany do dzieci
i młodzieży z naszej gminy. Jego
celem była prezentacja młodych
solistów i zespołów, kultywowanie
i podtrzymywanie tradycji śpiewu

kolęd i pastorałek oraz odkrywanie
talentów.
Uczestnicy występowali w dwóch
kategoriach: przedszkola i klasy
I – III szkoły podstawowej oraz
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Jury w składzie: Joanna
Ostaszewska, organistka w kościele

Spośród 16 występów
indywidualnych i zespołowych jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii przedszkolaki
i klasy I–III szkoły podstawowej
I miejsce zdobyła grupa 5-latków
z Samorządowego Przedszkola
w Nasielsku, zaś wyróżnieni zostali:
grupa 6-latków z Samorządowego
Przedszkola w Starych Pieścirogach,

Maria Brzezińska z Samorządowego
P r z e d s z ko l a
w Starych Pieścirogach oraz
grupa 4–5-latków z Samorządowego
Przedszkola w Nasielsku.
W kategorii gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne pierwsze miejsce
zajęła Milena Trzaskoma z Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku,
II miejsce zdobyła Karolina Wiśniewska
z Publicznego
Gimnazjum Nr
1 w Nasielsku,
III miejsce jury
przyznało Sandrze Smolińskiej
z Publicznego
Gimnazjum Nr 1

w Nasielsku, a wyróżniona została
Marta Gąsiorowska – PG Nr 1.
Najlepsi artyści otrzymali nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.
monika

UROCZYSTE SPOTKANIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodzinny opłatek
Wigilijne spotkania przy żłóbku w
Domu Pomocy Społecznej mają
wyjątkowy charakter. Spotykają się
na nich ludzie niepowiązani więzami rodzinnymi, a atmosfera, jaka im
towarzyszy, jest bardziej serdeczna
niż na niejednej z wigilii w gronie
rodzinnym.
Na tę okoliczność mieszkańcy
(pensjonariusze), dyrektor i pracownicy zapraszają co roku przedstawicieli władz samorządowych
województwa, powiatu i gminy
oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji z terenu gminy
Nasielsk.
W tym roku taka impreza miała
miejsce tuż przed kalendarzową
Wigilią, w dniu 20 grudnia. Odświętną atmosferę czuło się już od
samego wejścia do DPS-u. Już z daleka słychać było delikatnie śpiewane, a nie odtwarzane z taśmy, kolędy. Dobiegały one z sali o prze-

znaczeniu kulturalno-oświatowym.
W niej naprzeciwko wejścia witała
gości starannie zaaranżowana stajenka. Urzekała jej prostota. Z dotychczasowych doświadczeń wiadomo, że miejsce to będzie szczególnie często odwiedzane przez
pensjonariuszy w całym bożonarodzeniowym okresie. Goście,
jak zawsze, nie zawiedli. Niektórzy
przychodzili z prezentami. Życzenia
świąteczne towarzyszące ich przekazaniu nie wynikały ze zwykłej
kurtuazji. Płynęły one z głębi serca, a przejawiała się w nich troska
o tę ważną dla województwa, powiatu i gminy placówkę, a zarazem
szacunek dla całej jej społeczności,
która, mimo że składa się z tych,
dla których jest to miejsce pracy,
i tych, którzy tutaj znaleźli swą życiową przystań, stanowi życzliwą
sobie wspólnotę. Po prostu rodzinę.
A DPS dla wszystkich jest po prostu
Domem, zaś dla wielu
podopiecznych nawet
jedynym już Domem.
Nad przebiegiem uroczystości czuwał Rafał
Centkowski. Wspierali
go muzycznie i wokalnie Michał Grubecki i Marcin Wyszomirski oraz panie Katarzyna Dąbrowska i Aneta
Pisarzewska. Funkcję
gospodyni pełniła dyrektor Agata Nowak.
Na jej ręce składano
upominki i życzenia
dla całej społeczności DPS-u, ona też w
imieniu mieszkańców
i pracowników dziękowała za wyrazy sympatii i życzenia.
Spośród gości uwagę obecnych na uro-

czystości skupiał
przede wszystkim nowy burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski. Jego
krótkie wystąpienie było bardzo
konkretne. Wynikało z niego,
że docenia rangę
i rolę placówki i
życzy jej wszystkiego, co najlepsze. Zapewnił też,
że jest otwarty
na dobrą i owocną współpracę. Burmistrz był także
osobą najbardziej obleganą przez
pensjonariuszy, pracowników i gości w trakcie dzielenia się opłatkiem
i składania sobie indywidualnych
życzeń. Każdy chciał też złożyć
życzenia nowemu przewodniczącemu Rady Miejskiej Grzegorzowi Duchnowskiemu i usłyszeć też
jego życzenia. W tym środowisku
jest on już osobą bardziej znaną,

ponieważ w Domu tym bywał jako
radny i dyrektor szkoły.
Opłatki pobłogosławił i poświęcił
proboszcz parafii św. Wojciecha
ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoński.
Odmówił przewidzianą na tę okoliczność modlitwę i krótko przypomniał o roli Bożego Narodzenia w
dziejach świata.
Ważną częścią dorocznych wigilijnych spotkań w DPS-ie są oko-

licznościowe scenki w w ykonaniu pensjonariuszy. Mają one
szczególną wymowę i zapadają
głęboko w sercach widzów. Nawiązują do bardzo ważnych w
życiu każdego człowieka kwestii.
W wypowiadanych tekstach widać niezwykłą wrażliwość aktorów – ludzi dotkniętych ciężką
chorobą, widzących świat w nieco innym wymiarze, ale odczuwających dogłębnie
poruszane problemy.
W tym roku „domowi ” art yści zaprezentowali spektakl
zatytułowany Cuda
wigilijne. Widowisko
bardzo podobało się
zebranym.
W zaprezentowanej
małej formie teatralnej
przed publicznością
uczestniczącą w spotkaniu wystąpili: Magdalena Pietrzak, Piotr
Kędzierski, Joanna
Świętnicka, Halina Zonik, Krzysztof Mackiewicz i Jolanta Mańczak.
az
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Jasełka w Sakolandii
Z okazji świąt Bożego Narodzenia
prywatne przedszkole ,,Sakolandia”,
działające na terenie naszej gminy
od września 2010 r., zorganizowało
jasełka, na które zostaliśmy zaproszeni.
Na początku uroczystego spotkania Monika Duchnowska, dyrektor
przedszkola, powitała zebranych
gości i powiedziała: – Boże Narodzenie to chwila niezwykła dla nas
wszystkich. Ten czas pozwala zapomnieć o obowiązkach, oderwać
się od życia codziennego i wspólnie kolędując, przeżywać bożonarodzeniową atmosferę.
Następnie zaprosiła do wspólnego
obejrzenia przedstawienia jasełkowego z udziałem przedszkolaków.
Nie były to jednak zwyczajne jasełka. Maleńkiemu Jezusowi oprócz

R

E

trzech Mędrców ze
Wschodu dary przyniósł królik, pastuszkowie i dwa byczki.
W sumie poza złotem, mirrą i kadzidłem
na prezenty składały
się: mleko, marchewka, jabłka a nawet…
ptasie mleczko. Dzieci
deklamowały krótkie
wierszyki i śpiewały
kolędy: Wśród nocnej
ciszy, Dzisiaj w Betlejem, Lulajże Jezuniu
i Pójdźmy wszyscy do stajenki.
Uwagę obecnych zwracały piękne
stroje małych wykonawców, które,
jak zdradziła nam pani Monika, były
zamówione specjalnie na tę okazję.
Szopkę i żłóbek przygotowali rodzi-

K

TEATRALNIE

O miłości i naszych wyborach
ce przedszkolaków, a za pozostałą
część scenografii oraz scenariusz
przedstawienia odpowiadały nauczycielki z przedszkola.
Na wszystkich małych artystów
czekały prezenty, ponieważ w trakcie przedstawienia przyszedł do
nich Święty Mikołaj; w tym wypadku pomoc rodziców również okazała się nieoceniona. Dzieci powitały go piosenką i kolejno odbierały
prezenty – dziewczynki lalki Barbie,
a chłopcy samochodziki. Na koniec złożono wszystkim obecnym
życzenia, by święta Bożego Narodzenia były próbą wytrwania w dobrej woli i odkryciem w sobie pragnienia pokoju dla wszystkich ludzi.
Po życzeniach wszyscy udali się na
wigilijny poczęstunek, a zaaferowane prezentami dzieci zajęły się
wspólną zabawą.
Paweł Kozłowski
L

W przedświąteczną niedzielę, 19 grudnia 2010 r. wieczorem na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury mogliśmy
zobaczyć artystów z amatorskiej grupy teatralnej WIKT z Winnicy pod kierunkiem Moniki Paszkowskiej.
Artyści przedstawili nasielskiej publiczności trzy spektakle: pierwszy pt. Musisz mi pomóc oparty na poezji Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza – mówiący
o codziennych wyborach każdego
człowieka. Drugie przedstawienie pt.
Spotkania z miłością, którego materiałem słownym były utwory ks.
Leszka Smolińskiego, opowiadało
o relacjach człowieka z Bogiem, ale
też o miłości między ludźmi. Trzecie
natomiast wprowadzało widzów w klimat świąt Bożego Narodzenia i nosiło
tytuł Moje, Twoje, Jego Betlejem.
Wszystkie trzy spektakle, dość różne
tematycznie, pokazały duże możliwości sceniczne młodych aktorów.
Przedstawienia bowiem wymagały
od nich skupienia nie tylko na tekście
A

(a ten przekazany był w sposób pełen
ekspresji), ale i na ruchu scenicznym
zarówno pojedynczych aktorów, jak
i całej grupy.
Warto także zwrócić uwagę, że zespół,
bazując przede wszystkim na swojej
grze aktorskiej, z umiarem i rozwagą
wykorzystuje elementy scenografii,
wśród których znalazły się m.in.: parawan, stół, krzesła, wieszak i pomysłowo wykorzystana, a odgrywająca
bardzo istotna rolę folia. Żeby dopełnić relacji, należy również wspomnieć
o muzyce i grze świateł.
Każdy, kto postanowił ten wieczór
spędzić w nasielskim „teatrze” i w skupieniu zmierzyć się z opowieścią grupy WIKT, z pewnością nie żałował.
Szkoda, że nie przyszło na ten spektakl więcej osób i szkoda, że w naszym
mieście nie powstała jak dotąd żadna
grupa teatralna. A Winnicy możemy
tylko pozazdrościć, choć w naszej
gminie też na pewno jest wiele utalentowanych osób.
(i.)
M

A
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cy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
zaproponował do składu komisji radnego Krzysztofa Fronczaka. Radny
wyraził zgodę, a rada większością głosów przyjęła uchwałę o zmianie składu tej komisji.
Ostatni projekt uchwały przedstawiła Barbara Pająk, kierownik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej nasielskiego Urzędu Miejskiego. Dotyczył on
odpowiedzi na skargę Grzegorza Kacperskiego, w której wzywa gminę do
uznania prawa własności i uchylenie
uchwały – planu zagospodarowania
przestrzennego gminy, zgodnie z którym na części działek w miejscowości
Chrcynno zaplanowano zalesienia. Jak
wyjaśniła B. Pająk, w trakcie przygotowywania planu zagospodarowania
przestrzennego był czas na zgłaszanie uwag i wniosków, wtedy skarżący
nie zgłaszał swoich uwag do projektu
planu. Wojewoda mazowiecki również nie wniósł uwag do tej uchwały,
dlatego nie ma podstaw do uchylenia
lub zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego. Odczytana została
również treść skargi G. Kacperskiego, który twierdził, że okoliczności
uchwalenia planu naruszają prawo
własności i świadczą o bałaganie planistycznym w gminie.
W tej sprawie głos zabrał również radny Jerzy Lubieniecki, który mówił
o tym, iż był czas, kiedy wielu rolników, w tym on także, występowało
o zalesienie ziemi, ponieważ wiązało
się to z dopłatami unijnymi. – Wiele osób nie było powiadamianych
o tym, że na ich działkach zaplanowano las. Warto się tym tematem zająć – stwierdził
Przewodniczący Duchnowski przyznał, że jeśli jest taka możliwość prawna, należy rozpocząć prace nad tym
zagadnieniem, poprosił też radcę
prawnego obecnego na sesji o ustosunkowanie się do przedstawianej
skargi. Agnieszka Wolańska, radca
prawny wyjaśniła – Organ nadzoru
uznał, że uchwała nie ma wad prawnych, wobec czego nie jest możliwa
zmiana lub uchylenie planu, ponieważ jest to proces długotrwały i niemożliwy do podjęcia na jednej sesji.
Poza tym w skardze nie wskazano
faktycznego interesu prawnego konkretnej osoby.
Na temat zalesień Barbara Pająk wyjaśniła radnym, że dotacje unijne miały
być przyznawane tylko tym rolnikom,
których działki są zgodnie z planem
zagospodarowania przeznaczone
pod zalesienia. Jak dodała – Nie jest
możliwe uchylenie planu w całości,
ale w planach dotyczących poszczególnych miejscowości można będzie
wprowadzać zmiany dotyczące zalesienia działek.
Radni przyjęli uchwałę 12 głosami za,
1 przeciw przy 2 wstrzymujących się.
W części sesji poświęconej odpowiedziom na pytania radnych. W pierwszej kolejności udzielono wyjaśnień
w kwestii dróg na osiedlu Krupka. Grzegorz Arciszewski, burmistrz
Nasielska, powiedział, że zna sprawę
drogi gen. Osińskiego i wie, że jeden
z jej byłych właścicieli nadal twierdzi,
że nie otrzymał całej kwoty odszkodowania. Natomiast B. Pająk wyjaśniła,
że ul. Łokietka do sierpnia 2010 r. była

drogą prywatną, ale po uregulowaniu
wszystkich formalności jest obecnie
drogą gminną, zaś ulica Chrobrego
decyzją komunalizacyjną została zaliczona do kategorii dróg gminnych.
Radny Henryk Antosik stwierdził, że
być może pan Mańkowski uważa, że
droga (gen. Osińskiego) jest więcej
warta. – Chciałbym, żeby mieszkańcy
wiedzieli, co jest czyje. Teraz na tych
drogach nie pracuje równiarka i nie
są odśnieżane. Mam nadzieję, że to
się zmieni.
Na temat projektu „Kurs na Nasielsk”
odpowiedzi udzieliła pani skarbnik: – Po kontroli realizacji projektu
z Mazowieckiej Jednostki Programów
Unijnych, która miała miejsce w połowie roku, mamy do zwrotu ponad
350 tys. zł. Gmina odwołała się od tej
decyzji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ale ministerstwo odwołanie odrzuciło, dlatego został złożony wniosek do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego. Z chwilą kiedy
powstał spór, Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Projektów Unijnych przestała przekazywać pieniądze na ten
projekt, więc został on zawieszony.
L. Turek zapewniła, że na bieżąco były
realizowane wszystkie płatności z tego
projektu. Jednak radny M. Świderski podkreślił, że są trzy osoby, które
w czerwcu świadczyły usługę, a w lipcu wystawiły faktury dotąd nieuregulowane. Zapytał również, czy jest osoba, która została zatrudniona w gminie
do realizacji tego projektu.
Burmistrz wyjaśnił – Jest to pani
Cienkowska, a jej umowa wygasa
z końcem grudnia 2010 r. i nie zostanie przedłużona. Była zatrudniona
w Urzędzie Miejskim.
Jak stwierdził burmistrz, ta kwota, której
domaga się Mazowiecka Jednostka,
i tak musi być spłacona, a odwołanie
do sądu jest tylko przeniesieniem tematu na następny rok i dodał – Uwa-

ROZMAITOŚCI
żam, że zasadne jest kontynuowanie
tego projektu, bo jeżeli tego nie zrobimy, to trzeba będzie zwrócić go
w 100%. Na pewno znajdzie się komórka, która będzie to kontynuować.
Następnie radca prawny mówiła
o specyfice stanowiska burmistrza,
szczególnie jeśli chodzi o egzekwowanie wykorzystywania przez niego
urlopu wypoczynkowego. Zadanie to
należy po części do przewodniczącego Rady Miejskiej, jak i do sekretarza
gminy. (Odprawa byłego burmistrza
wynosi 35,180 zł brutto, zaś ekwiwalent za 60 dni urlopu to 34,457 zł brutto - przyp. red.) Burmistrz Arciszewski
stwierdził, że nie we wszystkich jednostkach gminy panowały jasne zasady wypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Następnie odczytano pisma skierowane do Rady Miejskiej. Były wśród nich:
prośba o wybór przedstawiciela do
powiatowej rady SP ZOZ, podanie sołtysa wsi Jaskółkowo i pismo od mieszkańców Starych Pieścirogów na temat
braku odwodnienia. Rada wybrała na
przedstawiciela do powiatowej rady
SP ZOZ radnego Alberta Dublewskiego, który jest przewodniczącym Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
W wolnych wnioskach Katarzyna
Świderska, wiceprzewodnicząca RM,
pytała o fatalny stan dachu w jednej
kamienic – podlegającej Nasielskiem
Budownictwu Mieszkaniowemu. W tej
sprawie obszernych wyjaśnień udzielił Wojciech Piątkowski, prezes NBM.
– Sytuacja, jaką zastaliśmy jako zarządca tych nieruchomości, jest dramatyczna. Wiele budynków wymaga natychmiastowych remontów. To
zdarzenie dotyczyło zamarzniętych
rynien, potem przyszły roztopy i kondygnacje zostały zalane – powiedział.
Na zakończenie obrad Grzegorz
Duchnowski, przewodniczący
RM, przypomniał przewodniczącym komisji o przygotowaniu planu pracy komisji. A później złożył
wszystkim obecnym życzenia noworoczne.
(red.)

ZMIANY W KODEKSIE DROGOWYM

Można szybciej

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Pierwszą istotną zmianą jest wprowadzenie nowych limitów prędkości na autostradach i drogach szybkiego ruchu o dwóch pasach w każdym kierunku. Dopuszczane prędkości wzrosły o 10 km/h
i wynoszą: 140 km/h na autostradach i 120 km/h na drogach ekspresowych dwujezdniowych. Druga zmiana dotyczy fotoradarów. Z dróg znikną wszystkie atrapy, nie będzie można umieszczać instalacji bez urządzeń
rejestrujących prędkość. Z wejściem nowelizacji same fotoradary muszą
być w umieszczone w widocznym miejscu i być odpowiednio oznakowane, by spełniać funkcję prewencyjną, a nie tylko karać kierowców przekraczających prędkość. Kolejną zmianą jest limit dozwolonego przekroczenia prędkości przez kierowcę, dotąd wynosił on 5 km/h, teraz ma być
zwiększony do 10 km/h. Wynika to stąd, że prędkościomierze zamontowane w samochodach bardzo często niedokładnie pokazują wskazywaną
wartość. Do tego dochodzi zużycie ogumienia, które również ma duży
wpływ na prawidłowość wskazań. Daje to większe bezpieczeństwo kierowcom, którzy nie muszą się obawiać, że złamią ograniczenie prędkości
i mogą zostać ukarani z winy błędu urządzenia wskazującego. Nowe przepisy będą podstawą utworzenia systemu automatycznego nadzoru ruchu
drogowego, który połączy w jednym systemie zarządzanie wszystkimi fotoradarami. Ma on przede wszystkim przyspieszyć i usprawnić procedury
związane z wystawianiem mandatów za przekroczenia prędkości. Właśnie
Inspekcja Transportu Drogowego otrzymała na ten projekt pieniądze z Unii
Europejskiej. Zdjęcia z urządzeń rejestrujących prędkość będą trafiać do
centralnego komputera, a cały system będzie połączony z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, tak by łatwiej i szybciej ustalać właściciela
pojazdu. Planuje się, że system zostanie uruchomiony już w lipcu 2011 r.
(red.)
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Harcerze na lodzie
Zima to bardzo
szczególny czas,
dający różne możliwości wypoczynku
i aktywności, pomimo niedogodności,
jakie ze sobą niesie. Któż z nas, będąc dzieckiem, nie
uczestniczył w kuligu, nie brał udział
w bitwie na śnieżki
czy chociażby nie
lepił bałwana?
Tegoroczna zima
ob f i tuj e w ś n i e g
i obdarza nas raczej
niskimi temperaturami. Coraz więcej
miast zaczyna inwestować w rekreację zimową i co roku przybywa nam lodowisk. Niestety, nasielszczanie nie doczekali się jeszcze własnego obiektu, ale nie możemy
narzekać na mnogość ślizgawek w innych sąsiadujących miastach.
W zasadzie w każdym większym ośrodku miejskim można coś znaleźć. I tak w Nowym Dworze Mazowieckim lodowisko znajduje się
na ul. Sportowej 66 przy Hali Miejskiej, w Ciechanowie przy budynku
Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na ul. 17 stycznia 60a, a w Pułtusku także przy MOSIR na ul. Daszyńskiego 17a. Najbardziej atrakcyjny
cenowo wydaje się obiekt w Ciechanowie.
Harcerze wiedzą, że w zdrowym ciele zdrowy duch, a zima im nie
straszna. Dlatego też w czwartek, 30 grudnia 2010 r. grupa naszych
wędrowników, czyli najstarszych harcerzy, wybrała się na wspólne
ślizganie się w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach hufcowego
spotkania na lodowisku. Spotkaliśmy się ze znajomymi z Modlina,
Pomiechówka i Nowego Dworu. Zabawy było co nie miara, a mimo
że nie wszyscy dobrze jeżdżą na łyżwach, nie brakowało sił i chęci
do wspólnej jazdy. Bardziej zaawansowani szkolili słabszych, a drobne
upadki i małe karambole nie zniechęciły do dalszej zabawy.
Zapraszamy wszystkich do aktywnego spędzania czasu także zimą
i spróbowania swoich sił na lodzie.
pwd. Daniel Nowak

Dziękujemy!
Akcja „Wigilijne
Sianko” była efektem długiej pracy
wszystkich harcerzy z 32. DS „Hakuna Matata”. Podczas niej, oprócz
wigilijnego sianka,
można był także
zakupić świąteczne kartki, wykonane przez naszych
harcerzy, do własnoręcznego wypełnienia i przekazania najbliższym. Zarówno pocztówki jak i paczki były sprzedawane
przez trzy kolejne niedziele: 5, 12 i 19 grudnia 2010 r. przed kościołem
parafii św. Katarzyny w Starych Pieścirogach.
Cała zebrana kwota została przeznaczona na przygotowanie paczek ze
słodkościami dla 21 dzieci z 9 rodzin, które to paczki zostały rozniesione
w przeddzień Wigilii. Harcerze witali obdarowywanych słowami: Święty Mikołaj ma w wigilię tak wiele pracy, że poprosił harcerzy o pomoc
w rozniesieniu paczek. Pomimo silnego mrozu z chęcią pełniliśmy służbę na swoich posterunkach, a wszystko po to, aby zobaczyć uśmiech na
twarzy rozradowanego dziecka otrzymującego podarunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wspomożenie naszej
inicjatywy – to tak niewiele, a może przynieść tyle dobra. Następna akcja
„Wigilijne Sianko” już za rok.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
koordynator akcji ćwik Michał Antoniewicz,
przyboczny z 32. DS Hakuna Matata
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Henryk Śliwiński – animator kultury
Nasielskie Towarzystwo Kultury jako
stowarzyszenie naukowego opracowania swojej historii doczekało
się w 2003 roku. Powstała wówczas
praca na temat: „Kulturotwórcza
rola regionalnych towarzystw kultury na przykładzie NTK” – opisująca ośmioletnią działalność towarzystwa.
Praca o której dziś pragnę napisać powstała pod koniec ubiegłego roku, a jej autorką jest Katarzyna Tyc – studentka Wyższej Szkoły
Pedagogicznej ZNP w Warszawie.
To właśnie na kierunku: pedagogika
kulturoznawcza, menadżer i animator kultury, napisała pracę licencjacką na temat: „Henryk Śliwiński jako
nauczyciel – animator kultury.”
We wstępie autorka pisze jaki wielki wpływ na życie poszczególnych
uczniów, społeczności uczniowskiej,
a także środowiska lokalnego wywierać mogą nauczyciele obdarzeni
życiową pasją. Uzasadniając niejako
temat pracy pisze: „W niniejszej pracy została zaprezentowana sylwetka
takiego właśnie nauczyciela – animatora. Henryk Śliwiński, bohater
pracy, jest wieloletnim nauczycielem języka polskiego, a jednocze-

śnie animatorem kultury w szkole
i środowisku lokalnym. Jest osobą
niezwykle fascynującą – kochającą
życie, swoją pracę, otwartą na ludzi.
(…) Jego działalność, szczególnie na
polu animacji społeczno – kulturalnej, zasługuje na najwyższe uznanie
i upowszechnienie.”
W pierwszym rozdziale omówione
zostały zagadnienia związane z animacją społeczno – kulturalną i działalnością animatorów. Dużo miejsca
autorka poświęciła animacji na terenie szkoły, gdyż bohater tej pracy na tej właśnie płaszczyźnie działał najaktywniej i odnosił największe
sukcesy. „Zadaniem wychowawcy
– animatora – jak czytamy w pracy
– jest wprowadzenie swoich podopiecznych w życiowe wartości,
stworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb wypowiedzi lub czynu. Dzięki czemu wychowawca zapobiega frustracjom
uczniów, którym ani praca, ani życie
nie dają pełnej satysfakcji. Taki wychowawca przygotowuje uczniów
do uczestnictwa w kulturze, do duchowego i materialnego korzystania
z dóbr kultury i własnej edukacji poprzez twórczość kulturalną.”

W drugim rozdziale zawarte zostały metodologiczne podstawy badań. Katarzyna Tyc dokonała analizy wielu dokumentów, artykułów
prasowych, zdjęć oraz przeprowadziła wiele wywiadów ze współpracownikami, przyjaciółmi i wychowankami H. Śliwińskiego.
W ostatnim rozdziale przedstawiono sylwetkę Henryka Śliwińskiego
oraz omówione zostały cechy jego
osobowości. Najwięcej miejsca zajęła prezentacja dokonań bohatera
pracy na polu działalności pedagogicznej i animacyjnej. Autorka analizując poszczególne etapy życia zawodowego zestawiła je z działalnością pozazawodową. Najpierw była
szkoła w Golądkowie i działalności
uczniowskiego teatru oraz zespołu pieśni i tańca. Następnie objęcie
funkcji dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. Tu z kolei rozwija się zamiłowanie bohatera
pracy do twórczości kabaretowej.
Na przestrzeni wielu lat powstaje wiele kabaretów, które odnosiły sukcesy w środowisku lokalnym
oraz na przeglądach ogólnopolskich. Poza szkołą z inicjatywy absolwentów liceum i innych zainteresowanych osób wyłoniła się gru-

pa na czele z H. Śliwińskim, która doprowadziła do powstania w 1995
roku, pierwszego w naszym mieście stowarzyszenia kulturalnego – Nasielskiego Towarzystwa
Kultury, a Henryk Śliwiński został jego prezesem.
W podsumowaniu pracy
czytamy: „Działalność
Henryka Śliwińskiego
pokazuje, jak efektywnie
można pobudzić środowisko szkolne i społeczność lokalną poprzez
różnorodne formy animacji artystycznej i społeczno – kulturalnej,
integrować ludzi między sobą i otaczającym światem
oraz motywować do kreatywnych
działań. Wielu nauczycieli mogłoby
uczyć się od Henryka Śliwińskiego
metodyki wspomagania rozwoju
duchowego uczniów, pobudzania
ich ciekawości poznawczej i aktywności twórczej.”
Katarzyna Tyc uświadamia nam,
jak wielki wpływ na życie danej
społeczności może mieć jedna

osoba – nauczyciel obdarzony
wielką charyzmą i pasją. Praca
ta niewątpliwie pozwala zrozumieć, kim jest animator kultury
(i kto może nim zostać), na czym
polega jego działalność oraz pokazuje nam jak niewielu ludzi poszczycić się może cechami charakteru przydatnymi do zostania
prawdziwymi animatorami kultury.
Krzysztof Macias

Pamiętnik Tomasza Kowalskiego
z kampanii wrześniowej 1939 roku – część III (ostatnia)
We wspomnieniach Tomasza Kowalskiego również możemy doszukać się dwóch prób dokonania
oceny relacji pomiędzy grupami
narodowościowymi. Udaje mu to
się w odniesieniu do kolonistów
niemieckich zamieszkujących teren w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Tu odnajdujemy szereg
cennych uwag autora o stosunku
Niemców do polskich jednostek
wojskowych prowadzących działania wojenne we wrześniu 1939 roku
w tym rejonie. Druga ocena dokonana przez autora dotyczy jego
macierzystej jednostki – plutonu
artylerii 13 pułku piechoty z Pułtuska. Już wstępnie możemy z całą
odpowiedzialnością stwierdzić, iż
ta ocena jest bardzo zbieżna z typową, utartą w świadomości narodowej Polaków, bardzo pozytywną
oceną postawy żołnierza polskiego
września 1939 roku. Dla porządku
należy zaznaczyć, iż obydwie oceniane grupy znajdują się w drugim
poziomie przyjętej przez nas systematyki: na poziomie segmentacyjnym.

Stacjonujący oddział wojska polskiego w rejonie miejscowości Cebulice był w trudnej sytuacji aprowizacyjnej. Kończyły się zapasy
żywności dla ludzi i koni. Dowódca
plutonu artylerii – Tomasz Kowalski musiał uzupełnić je. Najprostszą metodą uzupełnienia zapasów
było pozyskanie ich od miejscowej
ludności. Kowalski tak relacjonuje:
„Znajdowaliśmy się w terenie zamieszkałym przez kolonistów niemieckich, którzy byli nieprzychylnie nastawieni do Polaków, a w niektórych wypadkach nawet wrogo.”
Dla wyżywienia koni udało się dowódcy „zarekwirować za pokwitowaniem jeden stożek siana.” Nazajutrz podjęto poszukiwanie owsa
dla koni: „Zgłosiłem się do sołtysa
i zażądałem zebrania od mieszkańców wsi tony owsa.” Padła odpowiedź, iż „nie widzi możliwości, bo
owies względnie jęczmień nie jest
młócony.” W tej sytuacji pozostało żołnierzom w obecności sołtysa dokonać przeszukiwań gospodarstw. Już w pierwszym gospodarstwie spotkali się z arogancją ze

strony gospodarza. Cały czas „wyczuwałem wrogość” jak wyraża się
Kowalski. Nawet podczas przeszukiwania gospodarstwa właściciel
potwierdzał odmowę rekwizycji zboża. Ostatecznie zarekwirowano około jednej tony owsa, co
spowodowało „całkowitą niechęć
ze strony kolonistów do naszego
wojska”. Warto dodać, iż, jak wspomina dalej Kowalski „o tym zajściu
wspominali nawet Niemcy, gdy zajęli teren puszczy i okoliczne miejscowości.” Relacje 13 p.p. z kolonistami niemieckimi nie układały
się przyjaźnie. „Oni” – koloniści
niemieccy oraz „oni” – jednostka
wojska polskiego, w obliczu II wojny światowej, to przecież wzajemni
wrogowie.
Auto r wsp o m n i e ń, c h o ć n i e
w sposób bezpośredni i zwarty,
jednak przekazuje szereg spostrzeżeń, które po zebraniu, mogą
stanowić pełen obraz relacji międ z ylud zk ich, jak ie panowa ł y
w jego macierzystym oddziale
– 1 plutonie artylerii 13 pułku piechoty z Pułtuska.

Można zatem dostrzec w tekście –
nerwowe sytuacje dotyczące relacji pomiędzy dowództwem jednostki a korpusem oficerów i podoficerów: „Przybywający i wychodzący oficerowie przejawiali zdenerwowanie ze względu na niejasną sytuację” lub „tu przy zajęciu
stanowiska wynikła pomiędzy mną
i dowódcą naszego plutonu konfrontacja celowości zajęcia stanowiska.” W innych sytuacjach autor
wspomnień wytyka brak podejmowania decyzji przez dowództwo
jednostki: „Porucznik Sroczyński
odpowiedział mi, że on podejmuje decyzje wycofania się z Modlina
a co do naszego oddziału, on nie
decyduje.” W jeszcze innych sytuacjach bojowych Tomasz Kowalski tłumaczy swoją samodzielność
przy wydawaniu rozkazów: „Porucznik Heinsch podszedł do mnie
i zapytał, kto dał rozkaz otwarcia
ognia i zdradzenia swoich stanowisk. Odpowiedziałem, że ja i wyjaśniłem, że lepiej jest w czasie walki czynić źle niż być bezczynnym.”
Pojawił się konflikt interesów, oraz

sprzeczne koncepcje dotyczące
prowadzenia walki. Tomasz Kowalski to dowódca plutonu, zatem dla
niego słowo „my” oznaczało utożsamianie się z grupą dowódców,
natomiast „oni” to oficerowie wyżsi stopniem, z którymi relacje nie
zawsze układały się poprawnie.
Wyłaniający się z fragmentów pamiętnika Tomasza Kowalskiego
obraz polskiego oddziału jest bardzo charakterystycznym obrazem
wielu jednostek polskiego września. Brak spójności i jednolitości
wydawanych rozkazów kontrastuje z postawą szeregowego żołnierza, to główne elementy, które
dominują w wypowiedzi autora
i kształtują nakreślony obraz żołnierza „września” oraz jego relacji
z towarzyszami broni.
Magdalena
Suwińska – Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych zakupem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” zapraszamy do czytelni biblioteki miejskiej
w Nasielsku.
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Moje pasje pozazawodowe – wspomnienia XI

Kabaret Pyza po festiwalu kieleckim i poezja śpiewana w Nasielsku
W roku 1983 powołany został
Nasielski Ośrodek Kultury bez własnej siedziby (kino Niwa było własnością Okręgowego Zarządu Kin
z siedzibą w Olsztynie). Dyrektorem
MGOK-u został Sławek Umiński, który ukończył Studium Kulturalno –
Oświatowe w Ciechanowie i przez
cały czas utrzymywał kontakt z kabaretami działającymi w nasielskim liceum. On i Hania Krawczyńska byli
przez pewien okres czasu razem ze
mną w Kielcach na Harcerskim Festiwalu Kultury Młoddzieży Szkolnej z kabaretem Pyza. Pomagali mi
sprawować opiekę wychowawczą
oraz jako doświadczeni kabareciarze
uczestniczyli w próbach tego zespołu. W tym miejscu muszę również
wspomnieć, że ponieważ kierownik
muzyczny tego kabaretu Jacek Gerek z powodu dużej ilości obowiązków zawodowych nie zawsze mógł
akompaniowć podczas niektórych
prób, czy nawet występów, korzystałem dosyć często z pomocy innych
nasielskich gitarzystów. W poprzednim odcinku wspomnień prezentowany był na zdjęciu Wojtek Tyc. Kabaretowi Pyza na festiwalowych występach akompaniował również Janusz
Mostowski.
Przed koncertem finałowym w amfiteatrze na Kadzielni musieliśmy nagrać swoją nagrodzoną „Piosenkę
o sloganie” w studio radiowym (na
tak dużej scenie puszczano ją z playbacku) i wtedy okazało się, że śpiewająca partie solowe Renata Zawadzka
dysponuje koloraturowym głosem,
refren śpiewał cały kabaret, a ja na
widowni wypełnionej do ostatniego
miejsca ze wzruszeniem słuchałem
po raz pierwszy swojego zespołu na
tak dużym koncercie wykonującego
własną piosenkę.
W programie tego kabaretu, eksploatowanym jeszcze długo po Festiwalu,
obok bajek pojawiły się też autorskie

fraszki. Pamiętam, że jedna z nich prezentowana w programie „Wspomnienia z Kielc” w sali nasielskiego kina na
przedstawieniu, w którym uczestniczyły nasze najważniejsze władze
miejsko – gminne, wywołała protest
ówczesnego I sekretarza KM i G przewodniej partii kiedy ze sceny padła
Bajka o sekretarzu:
„Nie tylko w bajce tak się zdarza,
że śmierć dosięgnie nawet sekretarza”.
Towarzysz Pierwszy zwrócił się do
mnie z cierpką uwagą:
„Ja wiem dyrektorze, że wasze zespoły są wysoko nagradzane. Ale żeby
młodzież krytykowała sekretarza!”
Na tej uwadze się skończyło. Jednak
wysoka ocena programu przez ogólnopolskie jury pozwała nam czasami i nietykalnym w tamtej epoce sekretarzom przypominać, że są tylko
ludźmi.
Właściwie Pyza była ostatnim kabaretem w nasielskim LO, który działał
przy tej szkole jako typowy zespół
szkolny i reprezentował Nasielsk i województwo ciechanowskie na eliminacjach ogólnopolskich harcerskiego
festiwalu w Kielcach.
Ważnym wydarzeniem w historii szkoły, którą zarządzałem od 1974
roku było zorganizowanie z okazji
4O-lecia jej istnienia pierwszego zjazdu absolwentów i nadanie jej imienia
14 czerwca 1986 roku. Prace przygotowawcze do tych uroczystości trwały
cały poprzedzający je rok szkolny. Nie
będę szczegółowo opisywał wszystkich działań organizacyjnych z tym
związanych. Spróbuję tylko wyjaśnić
dlaczego szkoła otrzymała imię Jarosława Iwaszkiewicza i jakie to miało
znaczenie dla jej działalności kulturalnej. Najpierw miałem zamiar nadać
swojemu liceum imię jakiegoś wybitnego nasielszczanina. Jednak długie

i żmudne poszukiwania godnej tego
zaszczytu postaci, która w jakiś sposób była związana z tym miastem nie
przyniosły rezultatu i wtedy pomyślałem o Mazowszu jako naszej większej małej ojczyźnie. Tutaj już można
było znaleźć wiele nazwisk godnych
nazwania nimi liceum. Jako polonista
uważałem, że powinien to być jakiś
pisarz, którego dokładniejsze poznanie twórczości mogłaby podnieść
na wyższy poziom nauczanie tego
przedmiotu i ożywić życie kulturalne
szkoły.
I znalazłem – Jarosława Iwaszkiewicza.
Poeta, autor znakomitych opowiadań
i powieści, utworów dramatycznych
i esejów wieloletni redaktor najlepszego miesięcznika literackiego i tłumacz z kilku języków europejskich
utrzymujący obfitą korespondencję
nie tylko z najbliższymi, ale i najwybitniejszymi umysłami swojej epoki
(właściwie przynajmniej dwóch epok,
bo żył i tworzył bardzo długo, ur.1894
zm.1980).
Urodził się na Ukrainie, maturę zdaje i studiuje w Kijowie i tam debiutuje jako poeta. Od 1918 roku znajduje
się już w Warszawie w grupie poetyckiej Skamander skupiającej najwybitniejszych ówczesnych młodych mistrzów pióra (Tuwim, Słonimski, Lechoń, Wierzyński).
W roku 1922 bierze ślub z Anną Lilpop, córką bogatego przedsiębiorcy
i po kilku latach osiedla się w otrzymanym od zięcia obszernym domu
na terenie posiadłości, którą nazywa
Stawisko, niedaleko Brwinowa. Od
tego czasu ta miejscowość oddalona w prostej linii od Nasielska około
50 km staje się domem poety, a jego
większą ojczyzną obecną na wielu
kartach jego wierszy i utworów prozatorskich – wiele mniejszych i większych miast, miasteczek i wsi mazowieckich naturalnie włącznie z War-
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szawą, do której pan Jarosław dojeżdżał kolejką podmiejską z Podkowy Leśnej. Scenę tę
utrwalił Andrzej Wajda
w mistrzowskiej adaptacji filmowej opowiadania Iwaszkiewicza
„Panny z Wilka”. Iwaszkiewicz bardzo często
podróżował, najpierw
po Polsce, owocem był
obszerny cykl szkiców
„Podróże do Polski”,
a później po całej Europie (szczególnie umiłował Włochy). Jednak
najchętniej wracał do
swego domu na Stawisku, gdzie żyła jego najbliższa rodzina i gdzie
powstało najwięcej
jego utworów. Tam też Agnieszka Galas – śpiewa a Monika Pająk recytuje wiersze
spędził okupację udzie- J. Iwaszkiewicza na spotkaniu klubowym NTK
lając schronienia wielu
ską – wychowankę nasielskich kabawarszawiakom podczas powstania, retów; zespoły naszego LO – kabaret
również kilku wybitnym pisarzom. Pyza oraz zespół wokalno-recytaIwaszkiewicz zgromadził w Stawisku torski z montażem wierszy patrona
olbrzymią bibliotekę, rękopisy swoich szkoły śpiewanych i recytowanych
książek, zbiory listów, nie publikowa- przez moich uczniów. Większość
nych dzienników i notatek, bezcen- występujących zespołów już miała
ne obrazy (między innymi „Portret doświadczenia z występami na duAnny i Jarosława Iwaszkiewiczów” żych scenach w plenerze. Bałem się
malowany przez Stanisława Ignace- tylko o debiutujący zespół z mojego
go Witkiewicza). Cały dom i zebra- LO prezentujący śpiewaną i recytone w nim książki, dokumenty i dzieła waną poezję Jarosława Iwaszkiewisztuki przekazał ówczesnemu Mini- cza. Muzykę do kilku wierszy patrosterstwu Kultury z przeznaczeniem na szkoły skomponował Jacek Gerek,
na Muzeum Anny i Jarosława Iwasz- który również akompaniował zespokiewiczów.
łowi. Sprzęt nagłaśniający nie był jeszKiedy w Nasielsku zapadła decy- cze wtedy najwyższej jakości, poezja
zja o nadaniu imienia Iwaszkiewicza Iwaszkiewicza bardzo rzadko wykonaszej szkole, nawiązałem kontakt nywana w formie śpiewanej na scenie.
z organizującym to muzeum panem Jednak spotkało mnie miłe rozczaroOskarem Koszutskim i młodzież lice- wanie. Wiersze te dobrze się obroniły
alna zaczęła systematycznie odwie- przed licznie zgromadzoną widownią
dzać Stawisko jeszcze przed jego ofi- – okazało się, że w skupieniu może je
cjalnym otwarciem.
wysłuchać ponad 300 osób. PodoA na lekcjach języka polskiego oma- bał się naturalnie również kabaret Pyza
wialiśmy „Czerwone tarcze” i wybra- i zespół taneczny z Pieściróg.
ne opowiadania pana Jarosława, orga- Od chwili nadania szkole imienia Jaronizowaliśmy szkolne konkursy wiedzy sława Iwaszkiewicza jego wiersze goo patronie szkoły. Nasielskie kino wy- ściły bardzo często nie tylko na szkolświetlało dla nas znakomite adaptacje nych uroczystościach, ale często wyfilmowe opowiadań Iwaszkiewicza – konywane były przez różnego rodza„Brzeźinę”, „Matkę Joannę od Anio- ju zespoły poezji śpiewanej, często też
łów”, „Rysia” i „Panny z Wilka”. W war- włączane do różnych kabaretowych,
szawskim Teatrze Kameralnym oglą- które powstawały najczęściej z okazji
daliśmy „Lato w Nohant”, a w Teatrze Dnia Nauczyciela, studniówki czy też
TV „Maskaradę”.
pożegnania klas czwartych.
W dniu nadania imienia szkole – nale- A co z nasielskimi kabaretami pozaszżało ukazać jej dorobek kulturalny, a kolnymi? Im poświęcony będzie nabyło co pokazywać, tylko nie bardzo stępny odcinek moich wspomnień.
było gdzie. Szkoła nie ma własnej sali Na zakończenie tego odcinka przytagimnastycznej, na której zwykle od- czam tekst wiersza Iwaszkiewicza, któbywają się występy artystyczne. Trze- ry był najczęściej śpiewany w szkole.
ba było wystawić estradę na boisku,
Henryk Śliwiński
za budynkiem szkolnym. Pogoda na Do czytelnika
szczęście dopisała. Starałem się ogra- Chciałbym napisać, jak pies biegnie,
niczyć wystąpienia oficjalne (odnoto- Wóz cały w słońcu jedzie laskiem,
wać jednak muszę piękne wystąpienie Baba rowerem skręca jezdnią
poety Jana Koprowskiego – przed- I bańki lśnią blaszanym blaskiem.
stawiciela Związku Literatów Polskich
Czerwony pociąg mija domy,
„Słowo o Jarosławie Iwaszkiewiczu”)
A z elektrowni czarne dymy,
ponieważ część artystyczna była doSpłoszony kasztan szarpie brony,
syć długa i różnorodna. Do występów
Topola składa liść jak rymy.
na uroczystości zostali zaproszeni: zeŻeby
to wszystko w słońcu błysło
spół folklorystyczny „Poświętniacy”,
I
żeby
było tak jak żywe –
orkiestra dęta ZSZ w Pułtuska pod dyI
żebyś
ty to widział wszystko,
rekcją Jacka Gerka, zespół taneczny ze
I
żebyś
był, jak ja szczęśliwy.
Szkoły Podstawowej w Pieścirogach
		
Jarosław Iwaszkiewicz
prowadzony przez Hanię Krawczyń-
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Orkiestra zagra
już po raz 19.!
Sztab działający przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 oraz Nasielski Ośrodek Kultury zapraszają 9 stycznia 2011 r. na 19. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Na scenie NOK wystąpią: WARSZTATY TERAPII
ZAJĘCIOWEJ (Stare Pieścirogi); zespół THE WITHOUT z Ciechanowa –
laureaci X Festiwalu Rockowego w Nasielsku (gatunek muzyki: funk/
jazz/rock); DOLINA RYTMU – muzyka afrykańska na bębnach d’jembe; DOMALAK&NASTYK i DJ ANUSZ – hip-hop. Początek koncertu
– godz. 16.00.
Podczas imprezy odbędą się licytacje. Wolontariusze ze sztabu Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku będą zbierać pieniądze na zakup
najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich szpitali; tym
razem dla urologii i nefrologii dziecięcej. Całość zakończy tradycyjnie
„Światełko do nieba”.
K.T.

Z przymrużeniem oka

Kino NIWA ZAPRASZA

7–8 stycznia godz. 15.00

Zaplątani

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.
Przez najbliższe dni będziesz mieć dobry humor i z radością ruszysz do działania. Postaraj
się szybko uporać ze wszystkimi obowiązkami.
Zapowiada się miłypoczątek roku.

Byk 20.04.– 20.05.
Trzeba będzie wziąć się do pracy, choć sprawy towarzyskie wezmą górę nad zawodowymi. Samotne Byki właśnie teraz postanowią się
zaręczyć i wziąć ślub.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
Poczujesz przypływ energii i robota będzie Ci
się paliła w rękach. Będzie trochę nerwowo i na
wszystko zbyt mało czasu, ale jak zawsze poradzisz sobie ze wszystkim. Koniecznie zadbaj
o zdrowie.

Rak 22.06.– 22.07.
W życiu zawodowym wykonasz wszystko,
co sobie zaplanujesz, choć nowe problemy
przyćmią stare. Nie martw się jednak. W Nowym Roku będziesz mieć więcej szczęścia
i powodzenia w życiu osobistym.

Lew 23.07.– 22.08.
Przybędzie Ci energii i optymizmu. Zaczynaj ważne przedsięwzięcia, bo teraz będziesz
mógł osiągnąć jeszcze więcej. Rozwiążesz bardzo ważny zawodowy problem, a przełożony
to doceni.

Panna 23.08.– 22.09.
W pracy z nikim nie rywalizuj. Zajmij się swoimi
sprawami. Załatwisz wszystko w urzędach dzięki
swojemu słynnemu uporowi. To, co wcześniej
wydawało się nie do zrealizowania, teraz okaże się proste.

Waga 23.09.– 22.10.
Przez najbliższe dni działaj z rozmysłem, skupieniem i cierpliwością. W pracy i w domu
szykuje się niestety prawdziwe urwanie głowy. Poradzisz sobie ze wszystkim, choć pomoc bliskich będzie konieczna.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W najbliższym czasie nie będzie dla Ciebie
spraw nie do załatwienia. Staniesz się energiczny i pewny siebie. Uda Ci się pokonać konkurencję. W życiu osobistym same dobre wydarzenia.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Klimat najbliższych dni nie będzie sprzyjał pracy i rzetelnemu wykonywaniu obowiązków.
Twoje myśli będą krążyć wokół zabawy i przyjemności karnawaowych.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
W życiu osobistym trochę zamieszania. Opanujesz sytuację dzięki logicznemu myśleniu
i wewnętrznej intuicji. Jeśli w pracy ktoś Cię
rozdrażni, daruj sobie cięte odpowiedzi, unikniesz wtedy nieprzyjemności.

Wodnik 20.01.– 18.02.
Masz teraz większe możliwości przeprowadzenia
zmian w swoim życiu zawodowym. Zabierz się
do tego, co wydaje Ci się najważniejsze. Samotne
Wodniki, w uczuciach kierujcie się intuicją.

Ryby 19.02.– 20.03.
Najbliższe dni będą bardzo pracowite, ale będziesz zbyt rozkojarzony, żeby zrealizować
wszystkie swoje pomysły. W uczuciach zaufaj
partnerowi i świetnie będziecie się bawić na zabawie karnawaowej.

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 pewnego złodziejaszka ucieka na wolność
i wyrusza w niesamowitą podróż. Razem 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.

OGŁOSZENIA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Poszukuję mieszkania do wynajęcia.
Tel. 697 912 526.
Sprzedam dom wolnostojący w Nasielsku; rok budowy
2007, 140 m 2, działka 1000 m 2.
Tel. 509 666 720.
Sprzedam siedlisko (dom + budynki
gospodarcze), 1,76 ha Słustowo 83.
Tel. (23) 69 30 869 po 18:00; 668
176 524.
Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie, hydraulika, elektryka, panele,
montaż kabin natryskowych. Tel. 604
561 031
Kupię przedwojenne meble, np. stoły,
zegary, szafy. Tel. 606 964 812.
Sprzedam łóżko 1-osobowe,
huśtawkę ogrodową dębową
r ę c z n i e w y ko n a n ą , ko m p l e t
w y p o c z y n ko w y, s o f ę d w u 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.
Seicento 2000 r. – gaz. Tel. 500 553
222.
Wynajmę lokal pod działalność
gospodarczą, 40 m2 (woda, wc).
Nasielsk, ul. Piłsudskiego 23. Tel. 606
123 755.
Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 662 553 832.
Usługi remontowo-budowlane.
Wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne. Tel. 663 046 604.
Odśnieżanie dachów. Tel. 663 046
604.
Sprzedam w Nasielsku dom z działką
900 m2. Tel. 500 115 958.
Tanio sprzedam przy ul. Kolejowej
w Nasielsku działkę przemysłowo-budowlaną 0,5 ha. Tel. 500 115 958.
Zatrudnimy do sklepu w Nasielsku
osobę ze smykałką do mechaniki.
Tel. 513 143 956.
Sprzedam działkę przemysłową, baza paliwowa na Siennicy,
6000 m 2 . Tel. 662 186 020;
515 191 611.
Sprzedam przyczepkę samochodową, zarejestrowaną.
Tel. 609 209 325.
Sprzedam mieszkanie 36 m 2 ,
ul. Starzyńskiego. Tel. 692 422 564.
Sprzedam Astrę II; 1,7 TDI, 2000 r. Tel.
609 209 325.
Sprzedam siano. Tel. 506 878 173.
Salon strzyżenia psów – Modlin
Górka. Tel. 501 214 307.
Pralnia ekologiczno-chemiczna, standard 72 h - Nasielsk, ul. Rynek 12.
Tel. 501 607 112.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działki budowl a n e w N a s i e l s k u – o ko l i c e
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
ul. Sportowa 2 zatrudni osobę na
stanowisku pielęgniarka szkolna. Oferujemy dowolną formę
zatrudnienia oraz szkolenia potrzebne do pracy na tym stanowisku. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv na adres
zoz@zoz.nasielsk.pl lub osobiste
zgłoszenie się do zakładu.
Poszukujemy osoby do utworzenia
bazy danych w małej firmie (Acces
Excel) nordmet@nordmet.pl. Tel. 504
101 080.

Cennik reklam
i ogłoszeń

w „Życiu Nasielska”
Cena
netto zł

lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3. drobne za słowo
4.

40,00
60,00
20,00
0,82

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5. insert – 1 szt.

800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona
pierwsza strona – jeden
moduł
ostatnia strona
reklama przy winiecie

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%
150 zł
+50%
150 zł

OGŁOSZENIE

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nasielsku,
ul. Warszawska 2 |
zaprasza do składania ofert na budowę pawilonu handlowego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 2
o wymiarach; 11,20 x 11,40, wys. 4,50.

Ten malutki piesek (czarny podpalany rudo) błąkał się po ulicy Dębowej
(pogranicze Legionowa i Józefowa). Piesek ma dużo energii, uwielbia
się przytulać. Chodzi na smyczy, choć początkowo mu się to nie podobało. Jest bardzo sympatyczny i grzeczny. Został tymczasowo przygarnięty
przez legionowską uczennicę Gabrysię (uratowała już niejednego psa)
i jej rodziców.
Czeka na swego pana lub kogoś , kto ofiaruje mu nowy przyjazny dom.

Zakres prac:

Tel. 605 610 868

– prace rozbiórkowe
– prace budowlane, stan surowy,
– instalacje wodno-kanalizacyjne, CO, elektryczne, wentylacyjne,
– stan wykończeniowy „pod klucz”.

Pisemne oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Budowa pawilonu w siedzibie Spółdzielni”.
Szczegółowych informacji udziela Zarząd w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie po numerami: (23) 691 27 19, 531 881 222 lub
531 881 555.

Oferty przyjmujemy do dnia 31.01.2011 r.

Maja była do tej pory rezydentką Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Józefowie k. Legionowa. Była psiakiem biegającym na luzie, bardzo sympatycznym, przyjaznym i oddanym.
Jest to młodziutka sunia, która tak wiele przeszła... Niestety Maja rozchorowała się - w wyniku choroby ma
usunięta część żołądka i jelit... W chwili obecnej potrzebuje odpowiedniej opieki i diety. To wystarczy, by w pełni
wróciła do zdrowia i pięknego wyglądu. Nie może wrócić do schroniska, gdyż tam nie ma żadnych szans, zginie!!!
Proszę, pomóżcie w poszukiwaniu domu stałego lub tymczasowego na dłużej!!! W chwili obecnej sunia znajduje
się pod opieką mojego znajomego, ale mamy niewiele czasu!!! Maja
na co dzień garnie się do człowieka, jest bardzo spokojna, przyjaźnie nastawiona do wszystkich zwierząt – w schronisku wciąż któryś na nią się rzucał I zabierał jedzenie, dlatego od początku była
bardzo wychudzona i bezbronna. Jest strasznym pieszczochem,
pomóżmy jej w końcu zacząć żyć szczęśliwie!

tel. 501 233 218
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Piłkarze opanowali halę

Niespodzianki w Noworocznym Turnieju Halowym
Trwa przerwa w ligowych rozgrywkach piłkarskich. Opustoszały stadiony, piłkarze przenieśli się do hal.
Nie wszyscy jednak biorą udział
w turniejach halowych. Wielu zawodników po prostu odpoczywa
i leczy zadawnione urazy. Wkrótce ruszają przygotowania do rundy
rewanżowej, a w nich nie wszyscy
szkoleniowcy przewidują udział
w turniejach halowych. Owszem,
korzystają z hal w czasie treningów, ale sparingi wolą rozgrywać
na pełnowymiarowych boiskach
ze sztuczną nawierzchnią. Tyle że
Nasielsk przegapił okazję i takiej
płyty nie ma.
Andrzej Malon, kierownik naszej Miejskiej Hali Sportowej,
i jego współpracownicy proponują
wszystkim, którzy lubią piłkę nożną,
cały cykl turniejów halowych. Nie
przeszkodzą one drużynom klubowym w przygotowaniach do sezonu, a jednocześnie uatrakcyjnią
okres przygotowawczy. Zawody
halowe będą odbywały się w soboty i niedziele od połowy grudnia prawie do końca
lutego.
Wyjątkowe miejsce
zajmuje w tym cyklu
turniej, jaki odbył się
w niedzielę, 2 stycznia. To tradycyjny już
Noworoczny Turniej
Halowy Piłki Nożnej
„5” seniorów o Puchar Burmistrza.
Faktem wart ym
podkreślenia w tym
wypadku jest to, iż
piękny puchar nowy
burmistrz, Grzegorz
Arciszewski, zakupił
za własne pieniądze.
Czy znajdą się osoby,
które pójdą w jego
ślady?
W szranki o tę cenną nagrodę stanęło 14 zespołów. Nie było w zasadzie żadnych ograniczeń. Ponieważ był to turniej seniorów, wyznaczono tylko dolną granicę wieku.
Seniorami nie mogli być piłkarze,
którzy mają mniej niż 16 lat. Górnej
granicy wieku nie określano.
W składach drużyn znaleźli się zarówno piłkarze, którzy biorą udział
w regularnych rozgrywkach, jak

i tacy, którzy grę w piłkę nożną
traktują rekreacyjnie. Wszyscy jednak w piłkę grać umieją. Poziom
zawodów był bardzo wysoki – brali w nich bowiem udział zawodnicy
uczestniczący w zawodach ligi III,
IV i okręgowej. Niezrzeszeni także reprezentowali wysoki poziom,
a to, że nie uczestniczą w regularnych rozgrywkach, wynika z braku
czasu na treningi i rozgrywki.
Zespoły zostały przydzielone do
trzech grup. Rozgrywki w nich
przebiegał y systemem „każdy
z każdym”. Po dwa najlepsze zespoły z grup awansowały do puli
półfinałowej. Znalazło się więc
w niej sześć zespołów. W tej fazie
rozgrywek zastosowano system
pucharowy (trzy pary). Zwycięzcy
z par awansowali do puli finałowej,
gdzie znowu rywalizowano systemem „każdy z każdym”.
Przewidywano, że walka o pierwsze miejsce rozstrzygnie się między drużyną BRONX Nowy Dwór
Mazowiecki a drużyną Zuchy Druha z Nasielska. Jednak już w gru-

prezentował się bardzo dobrze. Okazało się, że piłkarze
tej drużyny zawiedli w decydującym
meczu, przegrywając 1:2 z przeciętnie
grającym zespołem
Urzędu Miejskiego.
I ten właśnie zespół
dość niespodziewanie znalazł się obok
Zuchów w puli półfinałowej. Niespodzianek nie było
w grupie trzeciej,
uważanej za najsłabszą. Z niej awansowało Paulinowo
i Pianowo/Mazewo.
W pół f inale, w którym zastosowano system pucharowy, los
zł ąc z ył dru ż yny u wa ż an e z a
najsilniejsze: BRONX z Zuchami
Druha. Jedna z nich musiała odpaść. Żadnej z tych drużyn w regulaminowym czasie nie udało
się udowodnić swej wyższości.

powej fazie rozgrywek zanotowano niespodzianki. BRONX zajął
dopiero drugie miejsce w grupie,
ustępując pierwszeństwa drużynie
Jeżyki Team, w której grali piłkarze
z Nasielska i Nowego Miasta.
Niespodzianką była też strata dwóch
punktów przez drużynę Zuchy Druha w meczu z Dębinkami. Ten rezultat kazał oczekiwać, że obok
Zuchów z grupy do półfinałów
awansują właśnie Dębinki. Zespół

O awansie zadecydować musiały rzuty karne. Lepiej strzelali
je zawodnicy z Nowego Dworu
(1:3). W pozostałych parach niespodzianek nie było. Pianowo
pokonało Urząd 4:0, a drużyna
Jeżyki Team pokonała Paulinowo
6:0. One też razem z zespołem
BRONX znalazły się we finale.
W tej fazie rozgr y wek zasto sowano znowu system każdy
z każdym. BRONX pokonał Pianowo 2:0 i przegrał 0:3
z Jeżykami. O ostateczn e j ko l e j n o ś c i z a d e cydował ostatni mecz
turn i ej u . J e ż yko m do
zw ycięstwa w turnieju
w meczu z P ianowem
wystarczał remis. I takim
te ż w yn i k i e m z a ko ń czył się ten mecz. Zwycięstwo nasielsko-nowo m i e j s k i e j d r u ż y ny
nie było przypadkiem.
W całym turnieju stracili
tylko dwa punkty i dwukrotnie wygrali z drugą
drużyną turnieju – nowo d wo r s k i m z e s p o łem BRONX. Na trzecim
miejscu znalazła się drużyna z Pianowa.

Trzy pierwsze drużyny otrzymały w nagrodę puchary. Najlepszy
bramkarz Rafał Wieczorkowski
(Jeżyki Team) i najlepszy zawodnik turnieju Karol Rutkowski (Pianowo/Mazewo) otrzymali statu-
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etki. Nagrody wręczał burmistrz
Nasielska Grzegorz Arciszewski
w asyście kierownika hali Andrzeja Malona i pracowników hali: Mariusza Chrzanowskiego i Krystiana
Lipińskiego.
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