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Radosna szkoła
Szkoły z gminy Nasielsk w 2010 
uczestniczyły w II edycji rządowego 
programu pod wdzięcznie brzmią-
cą nazwą „Radosna szkoła”. Wła-
śnie dzięki dotacji z tego programu 
nowy plac zabaw miał pojawić się 
przed nasielską szkołą podstawową, 
zaś place zabaw przed podstawów-
kami w Budach Siennickich i Dębin-
kach miały zostać zmodernizowane. 
A we wszystkich podstawówkach 
w naszej gminie miały pojawić się 
tzw. miejsca zabaw. 
Najpierw szkoły składały wypełnione 
wnioski na zakup albo zwrot kosztów 
zakupu pomocy dydaktycznych (fi-
nansowane w 100%) i na utworzenie 
lub modernizację albo zwrot kosztów 
utworzenia lub modernizacji szkol-
nych placów zabaw (finansowane 
w 50%) do nasielskiego Urzędu Miej-
skiego, później poprzez urząd trafiały 
one do wojewody mazowieckiego, 
gdzie były oceniane przez specjalnie 
powołany do tego celu zespół. 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

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

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

Z PRAC RADY

Budżet pod lupą
kwota ta zostanie wy-
korzystana na wyko-
nanie elewacji budyn-
ku. Burmistrz zgłosił 
radnym dwa wnioski, 
które jego zdaniem 
pozwolą na uzyskanie 
oszczędności w bu-
dżecie. Jeden z nich 
dotyczył połączenia 
NOK-u i MGBP, na ra-
zie jednak jego reali-
zacja jest niemożliwa 
ze względu na prze-
pisy prawa. Drugi, nad 
którym nadal trwają 
prace, dotyczył przy-
łączenia hali sportowej 
do Publicznego Gim-
nazjum nr 1. 
Z dużym niepokojem 
radni przyjęli informację, że finan-
se w dziale „oświata i wychowanie” 
na rok 2011 zaplanowane zostały 
w wysokości 24 316 794 zł (w tym 
zadania inwestycyjne - budowa sal 
sportywych przy trzech szkołach - 
4 895 950 zł), natomiast  subwencja 
oświatowa wyniesie – 12 816 535zł.
Omawiając różnice między pro-
jektami budżetów poszczególnych 
szkół i przedszkoli przygotowany-
mi przez dyrektorów szkół a pro-
pozycją takich budżetów przed-
stawioną przez panią skarbnik, 
radni stwierdzili, że należy bardzo 
wnikliwie je zweryfikować. Zgłosili 
również wniosek o stworzenie re-
zerwy oświatowej w kwocie 400 
tys. zł (środki na ten cel pochodzić 
będą z pomniejszonego budżetu 
dla oświaty).
O potrzebie poszukiwania oszczęd-
ności burmistrz poinformował dy-
rektorów jednostek oświatowych, 
które odbyło s ię w cz wartek,  
13 stycznia br. Radni przyjęli pro-
pozycję burmistrza, by w trybie 
pilnym rozpisać konkurs i zatrud-
nić w nasielskim urzędzie kierow-
nika wydziału ds. oświaty, kultury 
i sportu, którego zadaniem będzie 
wskazania oszczędności. Konkurs 
na to stanowisko został ogłoszony 
14 stycznia br., a termin składania 
ofert upływa 24 stycznia. 
Podczas spotkania Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej radni dysku-
towali m.in. nad problemem zaku-
pu prywatnego lokalu użytkowego 
w Siennicy, w którym obecnie mie-
ści się przychodnia zdrowia nasiel-
skiego SP ZOZ. Uchwałę dotyczą-
cą tego zakupu przyjęła rada po-
przedniej kadencji na swoim ostat-
nim posiedzeniu. Radni zwrócili się 
do burmistrza z wnioskiem o prze-
prowadzenie w tej sprawie rozmów 
z właścicielem lokalu i negocjowa-
nia ceny, która została ustalona na 
200 tys. zł. 
– Rozmawiałem z właścicielem 
tego lokalu i jest on skłonny zejść 
z proponowanej ceny – mówił na 

jednym z kolejnych posiedzeń ko-
misji burmistrz. – Warunek jest jed-
nak taki, że gmina musiałaby do-
konać zakupu w pierwszym kwar-
tale tego roku. Należy rozważyć tę 
propozycję – dodał.
Burmistrz zdał relację również ze 
swojego spotkania w Mazowiec-
kiej Jednostce Wdrażania Progra-
mów Unijnych w sprawie konty-
nuacji zawieszonego projektu pod 
nazwą „Kurs na Nasielsk”. Okazało 
się, że gmina nie będzie musiała 
zwrócić całej kwoty projektu (ok. 
1 mln 800 tys. zł) pod warunkiem, 
że spłaci w ratach zaległą kwotę ok. 
340 tys. zł i zrealizuje projekt w ca-
łości do jesieni br.
Komisja Infrastruktury i Porząd-
ku Publicznego po analizie finan-
sów gminy na ten rok, szukając 
oszczędności, wnioskowała m.in. 
o zdjęcie zarówno z projektu Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Nasielsk na lata 2011 – 2020, jak 
i z projektu budżetu na 2011 r. kwo-
ty 4 895 950 zł, która była prze-
znaczona na poprawę edukacyj-
ną w szkołach wiejskich na terenie 
naszej gminy w miejscowościach 

Komisje merytoryczne Rady 
Miejskiej pracowały na projektem 
budżetu naszej gminy na rok 2011, 
przygotowanym przez poprzed-
niego burmistrza Nasielska Bernar-
da Dariusza Muchę. Spotkania rad-
nych odbywały się w dniach od 5 
do 14 stycznia br. We wszystkich 
uczestniczyli Grzegorz Duchnow-
ski, przewodniczący Rady Miej-
skiej, lub Katarzyna Świderska, wi-
ceprzewodnicząca RM, oraz Lu-
dwina Turek, skarbnik, i Grzegorz 
Arciszewski, burmistrz Nasielska.
Na każdym ze spotkań sześciu ko-
misji skarbnik Nasielska omawiała 
krótko Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Gminy Nasielsk na lata 
2011–2020, a następnie poszcze-
gólne działy projektu budżetowego 
będące w zakresie zainteresowania 
komisji merytorycznych i odpo-
wiadała przy tym na trudne pytania 
radnych. 
Projekt budżetu na ten rok zakładał 
dochody na poziomie 59 539 198 
zł, zaś wydatki na poziomie 61 520 
062 zł. A głównym zadaniem rad-
nych podczas analizy projektu 
okazało się wskazywanie ewentu-
alnych oszczędności. 
Jak podkreślał burmistrz Grzegorz 
Arciszewski, mówiąc o koniecz-
ności wdrożenia planu zrówno-
ważonego budżetu, podkreślił, że 
zobowiązania bieżące z zeszłego 
roku sięgają kwoty ok. 1 mln 650 
tys. zł. – Nie możemy unikać od-
powiedzialności, ponieważ nie ma 
pieniędzy i właściwie na nic nas nie 
stać. Ten rok będzie rokiem prze-
trwania . – I zapowiedział – Będę 
wszystkie decyzje konsultował 
z radnymi i prosił ich o poparcie. 
Przed nami dokończenie rozpo-
czętych już inwestycji, szczególnie 
bardzo trudnego zadania, jakim 
jest budowa kanalizacji w Pieści-
rogach. Chociaż nie wykluczam, 
że gdy pojawi się taka szansa, bę-
dziemy korzystać ze wsparcia ze-
wnętrznego przy realizacji innych 
inwestycji. Ale póki co musimy 
szukać oszczędności i urealnić 
koszty – mówił burmistrz.
Z a p o w i e d z i a ł ,  ż e  w  ra m a c h 
oszczędności zlikwidowana zosta-
nie Straż Miejska oraz zreorganizo-
wany Urząd Miejski. 
Do szczególnie trudnych należało 
posiedzenie Komisji Oświaty, Kul-
tury i Sportu, podczas którego oka-
zało się, że zarówno Nasielski Ośro-
dek Kultury, jak i Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna otrzymają 
mniejsze środki na swoje utrzy-
manie niż w ubiegłym roku. Choć 
budżet NOK-u kwotowo jest iden-
tyczny jak w roku 2010, to jednak 
zostały do niego wpisane środki, 
w ramach rezerwy 137 400 zł, jako 
udział własny na realizację wniosku 
o dotację z funduszy unijnych. Jeśli 
projekt otrzyma dofinansowanie, 

Budy Siennickie, Popowo Borowe 
i Stare Pieścirogi. Radni zdecydowa-
li też o przygotowaniu tylko jednej, 
spośród proponowanych wcześniej 
8, uchwały dotyczącej przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Nasielsk obejmujące-
go obszar wsi Andzin. Przyjęto także 
wniosek o rozwiązaniu Straży Miej-
skiej w Nasielsku.
Radni z Komisji Rolnictwa zwróci-
li uwagę na konieczność zwiększe-
nia środków w budżecie na remonty 
i utrzymanie dróg gminnych oraz za-
bezpieczenie środków na odprowa-
dzenie wód gruntowych z działek bę-
dących własnością gminy. Natomiast 
Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska wnioskowała 
o zwiększenie środków, które zostaną 
przeznaczone na utrzymanie zieleni 
w gminie. W projekcie budżetu na ten 
cel zaplanowano zaledwie 20 tys. zł. 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopi-
niowały projekt budżetu pod warun-
kiem, że zostaną w nim uwzględnio-
ne wszystkie proponowane przez nie 
zmiany. 

(i.)

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 poko-
ju nr 113 (I piętro Urzędu Miejskiego) .

Informacja z PCK

Nowa siedziba
Oddział Terenowy nr 30 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa w Nowym Dworze Mazowieckim od poniedziałku, 3 stycz-

nia 2011 r. zaprasza wszystkich krwiodawców do swojej nowej siedziby, 

która mieści się przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Maz.

OT nr 30 RCKiK



321 stycznia–3 lutego 2011 Z SAMORZĄDU

Z RADY POWIATU

Mandat przechodni
Na sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbyła się 30 grudnia 
br., uchwalono budżet na rok 2011. Za przyjęciem projektu uchwały bu-
dżetowej z autopoprawką głosowało 11 radnych, przeciw było 3, wstrzy-
mało się od głosu 4 radnych. Dochody powiatu zaplanowano w kwocie 
56 770 518,87 zł, a wydatki 63 056 707,87 zł. Ponadto radni zatwierdzili 
też plan pracy rady oraz plany pracy komisji rady. 

Podczas tej sesji rozpatrywano również wniosek ośmiu radnych doty-
czący wezwania do naruszenia prawa w sprawie wyboru starosty, wice-
starosty i członków zarządu powiatu. Większością głosów rada była prze-
ciwna złożonemu wnioskowi. Przypomnijmy, że na pierwszej sesji RP 
radny Krzysztof Kapusta zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad punktu dotyczącego uzupełnienia o wybór starosty, wicestarosty 
i członków zarządu powiatu, po czym, mimo sprzeciwu części radnych, 
większością głosów przyjęto zmianę i dokonano wyboru przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczących RP. Kiedy radni PSL i Centrum Samorzą-
dowego 2010 opuścili salę, pozostałych 11 radnych wybrało: starostę, 
wicestarostę i członków zarządu. 

Na skutek złożenia pisemnej rezygnacji z mandatu rada stwierdziła wy-
gaśnięcia mandatu nasielskiego radnego Lesława Józefa Tuleja (Centrum 
Samorządowe 2010). 

Wakat w RP może objąć osoba kolejna na tej liście wyborczej, czyli 
w tym wypadku Janusz Konerberger. 

 – Na razie jeszcze nie mam żadnej informacji na ten temat – powie-
dział nam Janusz Konerberger i zapewnił – Z pewnością nie zrezygnuję 
z pełniania tej funkcji. Jest kilka ważnych spraw, którymi chciałbym się 
zająć, m.in. chciałbym, żeby należycie upamiętnione zostało miejsce 
kaźni wielu osób w pomiechowskich fortach. Uważam, że powiat po-
winien się tym zająć.  

Na ślubowanie nowego radnego powiatowego przyjdzie nam pewnie 
jeszcze trochę poczekać. 

(i.)

Z UM

Ochrona taniej 
Od kilku lat ochroną wielu obiektów w naszej gminie, w tym również 
budynku Urzędu Miejskiego, zajmuje się firma ochroniarska „Ple-
ban”. W ostatnich dniach grudnia ub.r. Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska, złożył trzymiesięczne wypowiedzenie warunków umo-
wy ochrony urzędu, argumentując swoją decyzję wprowadzaniem 
oszczędności w naszej gminie. 

– Za całodobową ochronę urzędu płaciliśmy firmie „Pleban” dokład-
nie 13 298 zł brutto miesięcznie, to dość kosztowna sprawa, nie stać 
nas na to – burmistrz informował radnych o swojej decyzji podczas 
posiedzeń komisji merytorycznych Rady Miejskiej. – Dlatego pracow-
nicy tej firmy będą mieli służby jeszcze tylko do końca marca br. Zaś 
od kwietnia zarówno w budynku, jak na zewnątrz będzie działał mo-
nitoring i w razie potrzeby patrol tej firmy przyjedzie na interwencję. 
Nie będzie więc tak, że urząd zupełnie zostanie pozbawiony ochrony. 
A zapewniam Państwa, że takie monitorowanie obiektu będzie niepo-
równywalnie tańsze. 

Pierwsza umowa na świadczenie usług z zakresu ochrony obiektu 
przed różnymi mniej lub bardziej szkodliwymi zdarzeniami była za-
warta z tę firmą od 1 maja do 31 sierpnia 2004 r., kiedy to trwały prace 
przy remoncie budynku przy ul. Elektronowej. Wtedy była to ochrona 
całodobowa, a urząd płacił dość wysoką stawkę za jedną godzinę pra-
cy ochroniarza. 

Natomiast od 16 marca 2005 r., kiedy cały UM przeniósł się do no-
wej siedziby, zawierano już umowy, które obejmowały okres 3-letni 
i gwarantowały całodobową obecność pracownika na terenie urzędu. 
Ostatnia taka umowa zawarta została 13 października 2010 r. i miała 
obowiązywać do 14 października 2013 r. 

W ubiegłym roku firma „Pleban” zamontowała na zewnątrz budynku 
UM cztery, a w środku dwie kamery do monitoringu za kwotę 15 900 
zł brutto. Teraz z pewnością będzie można je wykorzystać z pożytkiem 
dla gminnej kasy.

(i.)

Z GMINY. Radosna szkoła, czyli...

W oczekiwaniu na decyzję MEN 
Szkoły z gminy Nasielsk w 2010 
uczestniczyły w II edycji rządo-
wego programu pod wdzięcznie 
brzmiącą nazwą „Radosna szko-
ła”. Właśnie dzięki dotacji z tego 
programu nowy plac zabaw miał 
pojawić się przed nasielską szko-
łą podstawową, zaś place zabaw 
przed podstawówkami w Budach 
Siennickich i Dębinkach miały 
zostać zmodernizowane. A we 
wszystkich podstawówkach w na-
szej gminie miały pojawić się tzw. 
miejsca zabaw. 
Najpierw szkoły składały wypeł-
nione wnioski na zakup albo zwrot 
kosztów zakupu pomocy dydak-
tycznych (finansowane w 100%) 
i na utworzenie lub modernizację 
albo zwrot kosztów utworzenia lub 
modernizacji szkolnych placów 
zabaw (finansowane w 50%) do na-
sielskiego Urzędu Miejskiego, póź-
niej poprzez urząd trafiały one do 
wojewody mazowieckiego, gdzie 
były oceniane przez specjalnie po-
wołany do tego celu zespół. Brano 
pod uwagę m.in.: liczbę dzieci sze-
ścioletnich w klasach pierwszych, 
wyrównywanie dostępu do edu-
kacji uczniów uczęszczających 
do szkół położonych na obszarze 
wiejskim, aktualny stan wyposaże-
nia szkół w pomoce dydaktyczne 
do tzw. miejsc zabaw w szkołach 
i dysponowania szkolnymi placami 
zabaw dostosowanymi do potrzeb 
uczniów klas I – III.
W końcu kwietnia 2010 r. wojewo-
da mazowiecki przysłał do UM in-
formację, iż nasza gmina otrzymała 
środki w ramach rządowego pro-
gramu „Radosna szkoła” z rezer-
wy celowej na sfinansowanie za-
kupu pomocy dydaktycznych do 
miejsc zabaw w szkole oraz pokry-
cie kosztów utworzenia lub mo-
dernizacji szkolnych placów zabaw. 
Kwota przyznanej dotacji wynio-
sła 240 845 zł. W budżecie naszej 
gminy musiało się znaleźć 200 tys. 
zł na realizację tego zadania. 
Dotację rozplanowano następu-
jąco: na utworzenie placu zabaw 
115 450 zł (SP Nasielsk), na moder-
nizację placów zabaw – 89 425 
zł. (SP w Budach Siennickich – 57 
500 zł, zaś na SP w Dębinkach – 31 
925 zł). Natomiast na zakup pomo-
cy dydaktycznych przeznaczono 
35 970 zł. Podział środków mię-
dzy poszczególne placówki w na-
szej gminie wyglądał następująco: 
SP Nasielsk – 12 tys. 
zł; SP Budy Siennickie 
– 5974 zł; SP Popowo 
Borowe – 5995,50 zł; 
SP w Dębinkach – 6 
tys. zł; ZS Cieksyn – 6 
tys. zł.
Pierwsza transza do-
tacji w wysokości 102 
437 zł wpł ynęła do 
gminy już na początku 
lipca ub.r. Druga miała 
być przelana na kon-
to urzędu po zakoń-
czeniu prac i rozlicze-
niu całego projektu. Jednak o ile 
udało się terminowo dyrektorom 
szkół zakupić zabawki i zorganizo-

wać w swoich placówkach miejsca 
do zabawy, o tyle pojawił się pro-
blem z inwestycjami, czyli placami 
zabaw, które do końca 2010 roku 
miały być zakończone i odebrane. 
Przetarg na ich wykonanie został 
rozstrzygnięty jeszcze we wrze-
śniu, a prace miały być zakończo-
ne z dniem 31 października. Termin 
już minął, a inwestycja nadal nie zo-
stała wykonana, choć z pewnością 
została rozpoczęta. Dlaczego?
– Dość długo trwały prace pro-

jektowe dotyczące placów zabaw, 
następnie opóźnienie pojawiło się 
przy przeprowadzaniu procedu-
ry przetargowej. W przetargu star-
towały trzy firmy. Jedna z nich się 
odwoływała od naszego rozstrzy-
gnięcia, ale odwołania te nie zosta-
ły uznane, i dopiero wtedy mogli-
śmy podpisać umowę z wykonaw-
cą – wylicza Radosław Kasiak, kie-
rownik Wydziału Rozwoju Regio-
nalnego nasielskiego UM. – Za ko-
lejne opóźnienie prac odpowiada 
już wykonawca, ponieważ na za-
bawki oraz bezpieczną nawierzch-
nię, która musi być zamontowana 
na takich placach, czekał aż 8 ty-
godni – dodaje.
Jak się dowiedzieliśmy, gmina nie 
podpisała z wykonawcą tych prac 
żadnego aneksu do umowy, choć 
były one wykonywane z dużym 
opóźnieniem. 
– Rozmawiałem z wykonawcą kil-
kakrotnie i ustaliliśmy termin za-
kończenia budowy przed święta-
mi Bożego Narodzenia, ponieważ 
miały być kontrolowane w ostat-
nich dniach grudnia. 
Ale prace nie zostały ukończo-
ne na czas. Mam jednak nadzieję, 

że uda nam się zachować dotację 
i place zabaw. Jeśli nie, będziemy 
składać wnioski o kolejne dotacje 
lub refundację wykonanych prac – 

mówi Grzegorz Arciszewski, bur-
mistrz Nasielska. 
Pierwszą transzę dotacji należa-
ło rozliczyć do końca grudnia, ale 
było to niemożliwe z uwagi na nie-
dokończone prace. Ale pojawił się 
kolejny ważny termin – 15 stycznia 
br.
– Wiem, że wiele gmin biorących 
udział w „Radosnej szkole” ma 
problemy podobne do naszych, 
po prostu place nie były gotowe 
w grudniu. Z informacji, które mam 

od pani Aliny Sarneckiej, zajmują-
cej się tym programem w Minister-
stwie Edukacji Narodowej, wynika, 
że ponieważ prace zostały zakoń-
czone do 15 stycznia i w terminie 
zostały złożone sprawozdania, 
pierwszej transzy dotacji na pewno 
nie będziemy zwracać – wyjaśnia 
R. Kasiak. – W tej chwili musimy 
czekać, aż MEN ogłosi i rozstrzy-
gnie przetarg na firmę, która bę-
dzie kontrolować wykonanie pla-
ców zabaw. A nastąpi to najwcze-
śniej na przełomie lutego i marca. 
Dopiero wtedy, kiedy nastąpi od-
biór, możemy liczyć ewentualnie 
na drugą część dotacji. Wtedy też 
będzie wiadomo dokładnie, jakie 
obciążenia z tytułu nieterminowe-
go wykonania prac poniesie ta fir-
ma – dodaje. 
Na ostateczne decyzje dotyczą-
ce placów zabaw przed szkołami 
trzeba więc będzie poczekać do 
wiosny. Wtedy to, miejmy na-
dzieję, mimo opóźnień, place za-
baw zostaną przez odpowiednią 
komisję z MEN odebrane i odda-
ne dzieciom do użytku. To chy-
ba właśnie im najbardziej zależy 
na tym, by zabawki pozostały na 

miejscu przed szkoła-
mi, bo jak powiedziała 
nam jedna z nauczy-
cielek nasielskiej SP:  
– To niemożliwe, żeby 
teraz, kiedy dzieci już 
oswoiły się z tym, że 
latem będą mogły ko-
rzystać z placu zabaw, 
i obserwowały, jak on 
powstawał, były nara-
żone na to, że za chwi-
lę go nie będzie. 
Tym bardziej że nasze 
miasto dysponuje tyl-

ko jednym skromnym placem 
zabaw dla dzieci na tzw. skwerku 
przy ul. Kościuszki. 

(i.)
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika straży pożarnej
1.01. strażacy z OSP Nasielsk wyje-
chali do palącego się drewnianego 
budynku mieszkalnego przy ulicy 
Folwark.
14.01. wyjechali do Chrcynna w celu 
udrożnienia drogi nr 621, którą zablo-

kował stojący w poprzek drogi samochód ciężarowy. Kierowca cięża-
rówki, próbując zawrócić, zsunął się samochodem do rowu, z którego 
nie był w stanie wyjechać.
W dniach 15–16.01. OSP Nasielsk siedmiokrotnie wyjeżdżała do zalanych 
budynków w Nasielsku przy ulicach Kościuszki i POW oraz do miejsco-
wości: Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi i Siennica.
13.01 jednostka OSP Psucin w Pomiechówku uczestniczyła w akcji prze-
ciwpowodziowej. Działania polegały na ustawianiu zapór.
W dniach 15–16.01 strażacy z Psucina czterokrotnie byli wzywani do za-
lanych wodą gospodarstw rolnych w miejscowościach: Miękoszyn, Psu-
cin i Toruń Dworski.

R E K L A M A

30–31.12. w Borkowie nieznani spraw-
cy włamali się do dwóch domków let-
niskowych i skradli mienie o łącznej 
wartości 1600 zł na szkodę Barbary J. 
i Alicji W.
03.01. na ulicy POW policjanci zatrzy-
mali Damiana C., mieszkańca Mławy, 
przy którym znaleźli narkotyki.
05.01. na ulicy Warszawskiej nieznany 
sprawca skradł Halinie F. damską to-
rebkę. Straty wynoszą 3610 zł.
09–10.01. w Lubominie nieznany 
sprawca wybił trzy szyby w samocho-
dzie Marka A. Straty wynoszą 1000 zł.
14–15.01. w Miękoszynie nieznani 
sprawcy weszli na posesję Mariusza 
K. i skradli z samochodu radioodtwa-
rzacz i pompę ogrodową , a z budyn-
ku dwie butle gazowe. Straty wynoszą 
850 zł.
15–16.01. w Mazewie Dworskim 
nieznany sprawca z samochodu 
Krzysztofa N. skradł mienie o war-
tości 500 zł.

Pijani na drodze
04.01 . w Lorcinie Edward G ., 
mieszkaniec Żabiczyna, kierował 
ciągnikiem po spożyciu alkoholu 
(1,41 mg/l).
08.01. w Studziankach Rafał J ., 
mieszkaniec Cegielni Psuckiej, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,63 mg/l).
11.01. w Studziankach Artur M., 
mieszkaniec Miękoszyna, kierował 
samochodem po spożyciu alkoho-
lu (0,61 mg/l).
12.01. na ulicy Warszawskiej Janusz 
S., mieszkaniec Krzyczek Szum-
nych, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,25 mg/l).
12.01. w Nunie Witold J., mieszka-
niec Nuny, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,23 mg/l).
14.01. w Mogowie Mateusz B., 
mieszkaniec Starych Pieścirogów, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,51 mg/l).
15.01. na ulicy Piłsudskiego Jacek Z., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,66 mg/l).
16.01. na ulicy Kościuszki Jacek G., 
mieszkaniec Nasielska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,09 mg/l).

Z GMINY

Drogowy koszmar
Wgłębienia, dziury i zapadnięte studzienki kanalizacyjne, a do tego wiele nie-
potrzebnych nerwów i złorzeczeń kierowców. Tak jeździ się po wielu drogach, 
czy to powiatowych, czy gminnych, asfaltowych, czy gruntowych w naszej 
gminie. Najlepiej w tym towarzystwie prezentują się drogi wojewódzkie.
Wśród dróg powiatowych całkowicie zrujnowana jest ulica Sikorskiego 
w Siennicy, ale droga w kierunku Kosewa i Konar też przedstawia się dra-
matycznie. Prowadzono środkiem drogi sieć kanalizacyjną i nie trzeba 
było długo czekać na skutki. Teraz asfalt w tych miejscach, w których był 
uzupełniany, zaczął się kruszyć i zapadać, a najgorsza sytuacja jest przy 
studzienkach kanalizacyjnych, które wystają z drogi.

– To po prostu slalom gigant, bo wgłębienia sięgają już kilkunastu cen-
tymetrów, a potworzyły się na połowie szerokości drogi. Do tego zimą 
wokół studzienek tworzyła się gruba warstwa lodu i można było uszko-
dzić przez to auto – mówi pan Tadeusz z Kosewa. – Albo źle utwardzono 
drogę po położeniu tych rur, albo położono jakiś kiepski asfalt. W każdym 
razie mieszkańcy mają teraz problem – dodaje.
Elementem charakterystycznym dla ulicy POW, również będącej w zarzą-
dzie powiatu, jest ogromna wyrwa, która utworzyła się przy przejściu dla 
pieszych. A kierowcy po prostu nie mają możliwości jej ominięcia. 
Drogi gminne w naszym mieście też są w wielu miejscach trudne 

do przebycia. Jak ser 
szwajcarski podziu-
rawiona jest ul. Polna 
prz y markecie TE-
SCO. Warto zwrócić 
uwagę, że krawężni-
ki po jednej stronie 
drogi są zapadnięte, 
a studzienki kanali-
zac yj ne naj w yra ź-
n iej  n ie  dają  sob ie 
rady ze zbieraniem 

wody. I choć co roku ten odcinek drogi jest remontowany na wio-
snę, i tak pojawiają się dziury. Podobnie wygląda nawierzchnia ulicy 
Cmentarnej. 
Już jest źle, a mamy dopiero środek zimy, strach pomyśleć, co bę-
dzie, kiedy przyjdzie wiosna i wszystkie ubytki w nawierzchni dróg 
wyjdą na światło dzienne w całej okazałości. 
Może zamiast ciągłych remontów warto pomyśleć o budowie ka-
nalizacji sanitarnej z prawdziwe-
go zdarzenia w naszym mieście 
i gruntownej modernizacji dróg. 

(i.kamil )

Komunikat  
Powiatowego Inspektora  

Nadzoru Budowlanego
W związku z wysokim pozio-
mem wód gruntow ych oraz 
dużą ilością wody roztopowej, 
która może pojawiać się także w 
piwnicach, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego ZALE-
CA nie wypompowywać wód z 
obiektów budowlanych do mo-
mentu znacznego obniżenia się 
poziomu wody. Wypompowy-
wanie wody z obiektu grozi nie-
bezpiecznym osiadaniem budyn-
ków, które może doprowadzić do 
uszkodzeń budynków, a w sytu-
acjach krytycznych do katastrofy 
budowlanej. Uprzejmie proszę o 
kategoryczne przestrzeganie za-
lecenia.

inż. Maria Matuszewska
Powiatowy Inspektor  

Nadzoru Budowlanego

ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY SOŁTYSÓW

Czy będą kandydaci?
Na przełomie marca i kwietnia br. odbędą się wybory sołtysów. W naszej 
gminie jest ich 65, jako że tyle jest sołectw. Sołtys jest bowiem organem 
wykonawczym sołectwa, a sołectwo jednostką pomocniczą gminy. Nie 
ma zasady, że w każdej wsi musi być sołtys, ale nie ma też przepisu, że we 
wsi może funkcjonować tylko jedno sołectwo i jeden sołtys. Uwarunko-
wane jest to między innymi liczba mieszkańców wsi, jak i rozległością jej 
terytorium. W każdym razie sołectwo sołectwu nie jest równe. Stąd i różne 
jest obciążenie pracą poszczególnych sołtysów, co przekłada się w kon-
sekwencji na ich „wynagrodzenie”. 
Bycie sołtysem jest wyróżnieniem wynikającym zwłaszcza z tego, że oso-
ba pełniąca tę funkcję cieszy się zaufaniem mieszkańców wsi, czemu dali 
wyraz, wybierając taką osobę na tę funkcję. Jest więc ona osobą zaufania 
publicznego.
Bycie sołtysem to jednak nie tylko zaszczyt. Do funkcji tej przypisanych 
jest wiele obowiązków. Ich liczba zależy w dużej mierze od osobowości 
wybrańca. Niektórzy z nich ograniczają się do zebrania podatków, wielu 
zaś podejmuje inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia miesz-
kańców.
Satysfakcja wynikająca z podejmowanych działań jest niewielka. Zwłasz-
cza satysfakcja finansowa. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „Ży-
cia Nasielska”. W naszej gminie od lat jako formę rekompensaty za pracę 
przyjęto wynagrodzenie w wysokości 10% od zebranego przez sołtysa 
podatku rolnego. 
Podatek rolny w naszej gminie wynosi około 630 000 zł. Część tej kwoty 
niektórzy rolnicy wpłacają bezpośrednio do Urzędu Gminy. W roku 2010 
za pośrednictwem sołtysów wpłynęło około 570 000 zł. Za zebranie tej 
sumy sołtysi otrzymali więc około 57 000 złotych. Jest to jednak suma 
brutto, bo od należnej sołtysom kwoty pobierany jest podatek. W efekcie 
wszyscy sołtysi razem (!) pobrali kwotę 48 613,73 zł. Przeciętnie na osobę 
daje to w skali roku około 750 zł. W zależności od zebranych kwot niektó-
rzy sołtysi otrzymują około 300 zł, a inni ponad 1000 zł.
Kwoty te nie są więc wielkie. Gmina, doceniając znaczenie funkcji sołty-
sów, podejmowała próby dania większej satysfakcji finansowej. Formą tą 
była na przykład jednorazowa dieta w wysokości 200 zł wypłacana pod 
koniec roku. Z innych sposobów gratyfikacji można wymienić organizo-
wane przynajmniej dwa razy w roku wyjazdowe szkolenia czy też wyjazdy 
na specjalistyczne targi i wystawy.
Sprawa wynagradzania sołtysów była niejako tematem tabu. W chwili 
obecnej jest szeroko dyskutowana. Oficjalnie i nieoficjalnie. I jak zawsze: 
pieniądze najbardziej skłócają ludzi. Zwłaszcza wtedy, gdy tych pieniędzy 
jest mało. Rzucone na przedświątecznej sesji hasło „diety dla sołtysów” 
nie spotkało się z jednoznaczną aprobatą mieszkańców wsi. W sprawie tej 
podzieleni są sami sołtysi. Nie wszyscy jednak chcą o tym głośno mówić. 
W aspekcie wynagrodzeń dla sołtysów analizowany jest podział gminy na 
sołectwa. Czy dla dobrego funkcjonowania gminy potrzebnych jest ich aż 
65? Zmniejszenie ich liczby dałoby szansę zwiększenia wynagrodzeń dla 
sołtysów. Kwestia w chwili obecnej nie jest przesądzona. Dotychczasowe 
wypowiedzi burmistrza w tej sprawie nie są jeszcze żadną deklaracją. Mają 
one charakter sondażowy. Burmistrz Arciszewski przed podjęciem, wspól-
nie z Radą, decyzji chce zapoznać się z różnymi opiniami. Jego celem jest 
bowiem oszczędne i efektywne działanie dla dobra mieszkańców gminy. 
Do tego dochodzi jeszcze pełna jawność działań. O tym mówi na każdym 
spotkaniu z mieszkańcami.
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule, wyrażam przekonanie, że bez 

względu na podjęte decyzje nie za-
braknie kandydatów na sołtysów, 
bo większość z nich pełnienie tej 
funkcji traktuje jako misję na rzecz 
współmieszkańców.

xyz

Ul. Polna

Ul. POW
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NASZE SPRAWY

Otrzymał tytuł kanonika
W poniedziałek, 10 stycznia br. biskup Piotr Libera nadał siedmiu ka-
płanom Diecezji Płockiej godności kapłańskie. Wśród nich był ksiądz 
Jan Majewski, proboszcz parafii św. Katarzyny w Nasielsku (Pieściro-
gach), który został uhonorowany tytułem kanonika. 
Nadanie tytułu kanonika jest sposobem na wyrażenie przez biskupa 
wdzięczności danemu księdzu za wierną służbę Kościołowi. Często też 
odznaczenia wyrażają uznanie za troskę o daną parafię, przejawiającą się 
np. wybudowaniem kościoła bądź stworzeniem innego wielkiego dzieła. 
Co należy do zadań księży kanoników? Mają oni swoje miejsca w stal-
lach, gdzie zasiadają podczas celebracji liturgicznych z biskupem diece-
zjalnym. Są zobowiązani do celebrowania Liturgii Godzin i realizowania 
innych zadań związanych z kultem Bożym, co określa statut.
Statuty kapitulne określają też strój kanonicki. Używa się go podczas uro-
czystej celebry liturgicznej lub przy uroczystościach, zwłaszcza z udzia-
łem biskupa. Ten strój stanowi komża, zwana rokietą, i mantolet oraz 
ozdobny łańcuch (dystynktorium) z herbem diecezji lub wizerunkiem 
świętego patrona diecezji czy kościoła katedralnego. Nowemu księdzu 
kanonikowi serdecznie gratulujemy.
Warto pamiętać, że ponadto od 15 października 2009 r. ksiądz Jan Ma-
jewski pełni funkcję dziekana dekanatu nasielskiego. 

(p)

Z MIASTA

Przyszła odwilż i kostka zniknęła

Witam,
chciałbym zwrócić uwagę na 
pewien problem. Za Publicznym 
Gimnazjum stoi pojemnik PCK 
na odzież używaną. Jednak, jak 
zauważyłem, OD DŁUŻSZEGO 
czasu jest on zdewastowany i za-
miast ubrań wrzucane są do nie-
go śmieci, które potem przetrzą-
sają bezdomne psy itd. 

Kultury ludzkiej nie ma co ko-
mentować, ale komentarza wy-
maga działanie naszych władz. 
Czy nikomu to nie przeszkadza? 
Przecież ten pojemnik stoi obok 
szkoły i nie wygląda to zbyt este-
tycznie.

	 						Mieszkaniec	Nasielska	
(nazwisko	do	wiadomosci	redakcji)

O	drodze
Piszę do Waszej redakcji w sprawie, która, jak sądzę, mnie i wielu zmo-
toryzowanych mieszkańców Nasielska denerwuje. Na pewno wszy-
scy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki jest stan dróg w naszym kraju 
w ogóle. Przykłady dziur przechodzących przez pół drogi, których nie 
sposób ominąć, mógłby wyliczyć każdy polski kierowca. Nasza gmina 
pod tym względem nie jest żadnym wyjątkiem. Jednak pragnę zwrócić 
uwagę władz na wyjątkowo uciążliwą i regularnie się „odtwarzającą” 
dziurę, która znajduje się w centrum miasta, na ulicy POW. 
Możemy ją znaleźć tuż przed światłami i na pewno nie umila czasu 
kierowcom, którzy muszą w niej sterczeć, czekając na zielone. POW 
to ważna ulica w mieście. Wiele osób, także spoza Nasielska, dojeżdża 
nią do Pomiechówka, Nowego Dworu Mazowieckiego i Warszawy. Źle 
to świadczy o mieście, które wystawia sobie taką ,,wizytówkę”, i nieste-
ty nikogo nie interesuje to, do kogo ta droga należy.
Oczywiście rozumiem, że niektóre drogi w gminie to działka samorzą-
du powiatowego lub wojewódzkiego, ale gmina na pewno ma możli-
wości, by wyegzekwować odpowiednie środki, na remonty i odśnie-
żanie swoich ,,sztandarowych ” ulic. To leży przecież w interesie nas 
wszystkich.
  Andrzej W. mieszkaniec Nasielska (nazwisko do wiadomości )

Z UM

Stan alarmowy na Wkrze
W poniedziałek, 17 stycznia br. Grzegorz Arciszewski, burmistrz 
Nasielska, ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla naszej gminy. Poziom 
wody na rzece Wkra o ponad metr przekroczył stan alarmowy. Wiele 
domków letniskowych w miejscowościach Cieksyn, Lelewo, Borkowo 
jest w tej chwili podtopionych. 
– W poniedziałek stan wody na Wkrze wynosił 4,11 metra i utrzymywał 
się na tym poziomie, dopiero dzisiaj (środa, 19.01.br) zaczął powoli spa-
dać. Wynosi aktualnie 4,6 m. Mamy nadzieję, że zacznie się zmniejszać, 
ale podjęliśmy wszystkie niezbędne działania, żebyśmy byli przygoto-
wani nawet na ewentualną ewakuację ludzi – mówi Andrzej Krzycz-
kowski, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojsko-
wych i Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. – Z naszych in-
formacji wynika, że trzy rodziny pozostają w domach przystosowanych 
do całorocznego mieszkania, które znajdują się na tych terenach. A jed-
na trzyosobowa rodzina już się ewakuowała. Jest jeszcze problem z mał-
żeństwem zamieszkującym w budynku, który znajduje się w rozwidleniu 
Wkry i Nasielnej i został oblany wodą z każdej strony. Nie można tam ani 
dojść, ani dojechać. A rodzina dowozi sobie żywność pontonem. Na ra-
zie nie chcą od nas innej pomocy poza oświetleniem tego terenu. Cały 
czas jesteśmy z nimi w kontakcie – zapewnia A. Krzyczkowski. 
W poniedziałek, 17 stycznia br. odbyło się w nasielskim urzędzie posie-
dzenie Gminnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego 
podjęto decyzje dotyczące podziału zadań i przygotowania miejsc do 
ewentualnej ewakuacji mieszkańców gminy. 
– Zdecydowaliśmy, że w sytuacji zagrożenia takim miejscem dla osób 
potrzebujących schronienia na kilka dni będzie restauracja „Stary Młyn”, 
która ma nie tylko miejsca noclegowe, ale możliwość zapewnienia ta-
kim osobom posiłków. Gdyby pomocy potrzebowała większa liczba, 
pod uwagę będą brane szkoły lub remizy strażackie – dodaje A. Krzycz-
kowski. 
Stan wody na rzekach Wkra i Nasielna jest na bieżąco kontrolowany, 
a Straż Miejska monitoruje podtopione tereny. Jest również utrzymywa-
ny całodobowy dyżur telefoniczny w UM. Alarm przeciwpowodziowy 
zostanie odwołany, kiedy poziom wody na Wkrze zejdzie poniżej sta-
nu alarmowego, czyli poniżej 3 metrów wysokości. Niestety, w wielu 
miejscach na terenie naszej gminy występują również liczne podtopienia 
budynków i dróg.

(i.)

Do naszej redakcji od pew-
nego czasu trafiały pytania 
dotyczące pozostałości po 
remoncie chodnika przy 
ulicy Kilińskiego, jednej 
z ważniejszych ulic w na-
szym mieście. – Tuż przy 
aptece, na pasie oddzie-
lającym jezdnię od chod-
nika przy ul. Kilińskiego, 
pozostały po jesiennym 
remoncie elementy be-
tonowe starego chodni-
ka i górka piasku. Mijam 
je codziennie i wiem, że 
prace nie zostały jeszcze 
zakończone, a te pozo-
stałości wyglądają fatal-
nie – mówił kilka dni temu 
pan Grzegorz z Nasielska. 
– A kiedy spadła na te gromadki 
duża ilość śniegu, kierowcy mu-
sieli się naprawdę gimnastykować, 
żeby bezpiecznie wjechać z ulicy 
Rynek w Kilińskiego, ponieważ za-
spy skutecznie utrudniały widocz-
ność. Teraz od kilku dni mamy już 
odwilż, kiedy w końcu ktoś to po-
sprząta? – dodaje.
O wyjaśnienia w tej sprawie zwró-
ciliśmy się do Zbigniewa Ciskow-
skiego, od grudnia ub. r. pełniące-
go obowiązki dyrektora Zarządu 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, firmy, która jest wyko-
nawcą tej inwestycji. – Wszystko 
zostanie uprzątnięte w najbliż-

szym czasie, jak tylko warun-
ki  pogodowe n a to pozwolą . 
Niestety, tak się stało, że roboty 
były wykonywane późną jesienią 
i opady śniegu nie pozwoliły na 
ich dokończenie, nie udało się 
także uprzątnąć pozostałości po 
starych chodnikach. Zostanie je-
dynie piasek, który będzie wyko-
rzystany do wyrównania terenu 
i do przesypania kostki chodni-
kowe – tak zapewniał nas w po-
niedziałek, 17 stycznia br., i rze-
czywiście już następnego dnia 
bałagan zniknął. 
Przypomnijmy, że dopiero w dru-
giej połowie października 2010 r. 
odbył się przetarg na prefabry-

katy, które miał y być użyte do 
modernizacji najbardziej znisz-
czonych odcinków chodników 
w mieście. A wszystko to dzięki 
porozumieniu zawartemu mię-
dzy samorządem gminnym i wo-
jewódzkim. Koszt tej inwestycji, 
który poniesie gmina, to ok. 40 
tys. zł. 
– Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich przekazał naszej gmi-
nie materiały na wykonanie 165 
metrów chodnika na ulicy Kiliń-
skiego i 157 metrów na ulicy Ko-
ściuszki. Przekazano więc kostkę 
i niezbędne rzeczy do utwardze-
nia powierzchni chodników, by 
mieszkańcy bez problemu mogli 
się nimi poruszać. Miasto w za-
mian zobowiązało się wykonać 
roboty na tych odcinkach, dlate-
go wszystkie czynności związane 
ze zdjęciem starej nawierzchni 
chodników, utwardzeniem, uło-
żeniem nowej kostki i uprzątnię-
ciem pozostałości po wykona-
nych pracach zostało zlecone 
ZGKiM. Przedsiębiorstwo to zo-
bowiązało się do zamknięcia tej 
inwestycji do kwietnia 2011 r. – 
wyjaśnia Piotr Mychliński z Wy-
działu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

(i.kamil) 

LISTY DO REDAKCJI
fot. Dariusz WalkowskiBetonowe elementy starego chodnika zostały już uprzątnięte.
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O miłości  
z kryminałem w tle
Czy mogą istnieć prawdziwe kłamstwa? Właśnie Nora Roberts odpo-
wiada na to pytanie w swojej fascynującej powieści pod tym tytułem. 
Wartka akcja, wątki kryminalne, a nade wszystko wspaniale nakreślone 
postaci tej powieści. A jest ich całkiem sporo, bo akcja toczy się w Hol-
lywood, w świecie gwiazd filmu i ludzi biz-
nesu rozrywkowego. 

Otóż dziennikarka Julia Summers otrzy-
muje interesującą propozycję. Ma spisać 
wspomnienia słynnej aktorki Ewy Bene-
dict. Zostaje zaproszona przez gwiazdę do 
jej wspaniałej posiadłości w Beverly Hills 
wraz ze swoim synkiem Brandonem. Julia 
ma przeprowadzić wiele rozmów z samą 
Ewą oraz wywiady z osobami, które były 
i są związane ściśle z życiem aktorki. Po-
znaje w domu Ewy jej przybranego syna 
Paula i tu pojawia się wątek romantyczny 
tej powieści. Cała trójka nie wie jeszcze, ze opublikowanie książki jest 
niebezpieczne. Okazuje się, że wydanie tych wspomnień to kij wsa-
dzony w mrowisko. Wiele osób nie chce, by Ewa ujawniała najskrytsze 
tajemnice. I tu zaczyna się prawdziwie kryminalna historia. 

Powieść Nory Roberts znaleźć można w nasielskiej bibliotece, a jej lek-
tura przysporzy czytelnikom wiele przyjemności i dreszczy emocji.

Warto wiedzieć, że Nora Roberts to jedna z najpłodniejszych i najpra-
cowitszych pisarek amerykańskich, znana także pod pseudonimem J.D. 
Robb. Łączny nakład jej książek na świecie wynosi prawie 300 milio-
nów.

Druga książka godna polecenia to powieść w zupełnie innym stylu, na-
pisana przez brytyjskiego pisarza Mike’a Gayle pt. Szkoda, że cię tu nie 
ma. To męska powieść zwierzeń, jak pisze gazeta „Evenig Standard”. 
Bohater utworu, Charli Mansell, zostaje porzucony przez ukocha-
ną dziewczynę, która po 10 latach związku nie tylko zostawia pustkę 
w jego sercu, ale ogałaca jego mieszkanie z mebli i wszelkich drobia-
zgów, jakie kupiła podczas tych dziesięciu wspólnie spędzonych lat. 
Bohater nasz nie może pozbierać się po nagłym zerwaniu i pogrąża się 
w rozpaczy. Ale po co są kumple, przyjaciele od serca? Andy i Tom 
zabierają Charliego do Malii, imprezowej stolicy Grecji. Co się tam sta-
nie i jak sobie poradzi Charlie, można się dowiedzieć, czytając tę pełną 
ciepła opowieść o miłości, przyjaźni i o tym, jak siedem dni w upalnym 
słońcu greckiego miasteczka może na zawsze odmienić czyjeś życie. 

Gawędziarski styl Gayle’a utrzymuje akcję w doskonałym tempie i opo-
wieść ta porusza zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Nowością jest to, 
iż autor odsłania tajniki męskiej psychiki w sposób szalenie dowcipny 
i z odrobiną nostalgii. Jest to męski sposób pisania o miłości. Mike Gayle 
to popularny pisarz brytyjski, który jest autorem wielu świetnych ksią-
żek, takich jak np. Kolacja we dwoje lub Trzydziestka.

Zachęcam gorąco do przeczytania obu pozycji. 

(awek)

Biblioteka poleca

Jesteś z Nasielska lub 
z  jego oko l i c  (gmina 

Nasielsk)? Muzyka hip-hop 
jest Twoją pasją? Chciał-
byś spróbować swoich sił 
za mikrofonem? A może już 
coś tworzysz i chowasz do 
szuflady? Chciałbyś zapre-
zentować swoją twórczość 
i talent większemu gronu 
odbiorców? Teraz masz taką 
szansę!
Nieważne, ile masz lat i czym się 
zajmujesz na co dzień. Nagraj jed-
ną krótką piosenkę w formacie 
mp3 i prześlij ją na adres mailowy 
domalak@o2.pl lub dostarcz w for-
mie fizycznej (na płycie CD) do Na-
sielskiego Ośrodka Kultury. Na-
pisz kilka zdań o sobie, a zwłaszcza 
o swoim zainteresowaniu muzyką. 
Zostaw także kontakt (nr tel. lub e-
-mail). Zgłoszenia będą przyjmowa-
ne do 30 stycznia 2011 r. 
Jakość techniczna nadesłanych 
numerów nie ma większego zna-
czenia. Mamy świadomość, że nie 
każdy posiada odpowiedni sprzęt. 
Liczy się flow, sposób rapowania, 
technika, tekst itp. Są dwa podsta-
wowe warunki: tekst i wykonanie 
danych utworów muszą być Two-
ją twórczością, podkład muzyczny 
niekoniecznie.
Po upływie terminu nadsyłania 
propozycji muzycznych (do 30 
stycznia 2011 r.) kilku lub kilkunastu 
(w zależności od poziomu) najlep-
szych naszym zdaniem MC-skła-
dów zostanie nagrodzonych naszy-
mi płytami. Nagrodą jest także za-
proszenie do Studia „Za ekranem” 
w Nasielskim Ośrodku Kultury dla 
nagrania w nim jeszcze raz w lepszej 
jakości technicznej swojego utwo-
ru. Wyniki konkursu umieścimy 
także na naszej stronie: www.do-
malaknastyk.pl, gdzie znajdą się pio-
senki wyróżnionych osób w forma-
cie mp3 wraz z okładką (w postaci 
składanki do pobrania za darmo). 
Umieścimy także zdjęcia i krótkie 
opisy artystów, w tymczasowej za-
kładce na stronie „ŁapZaMajka”. 
Autorów trzech najlepszych na-
szym zdaniem MC-składów otrzy-
ma propozycję nagrania gościnnej 
zwrotki na naszej nowej płycie, nad 
którą obecnie pracujemy, a także 
możliwość zaprezentowania swo-
jego utworu na żywo na kolejnej 
imprezie z cyklu „URT” przed jed-
ną z czołowych postaci polskiego 
hip-hopu (kto to będzie? jeszcze 
nie wiadomo). 
Dla najlepszego z najlepszych NOK 
ufundował nagrodę w postaci mi-
krofonu marki SHURE.
Patronat nad tą akcją objęły lokal-
ne media, czyli „Życie Nasielska”, 
oraz „Internetowe Radio Nasielsk” 
prowadzone przez Krzysztofa Mil-
lera. Plakaty ufundowała firma „All 
In One Media”, której właścicielem 
jest Paweł Rasiński (dziękujemy za 
wsparcie).
Czekamy na Wasze propozycje 
muzyczne i życzymy weny twór-
czej.

Domalak Nastyk

Nora Roberts

Z BIBLITOTEKI

DKK ZAPRASZA

Czytanie rozpoczęte
W sobotę, 22 stycznia, o godz. 11.30 w Miejskiej Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nasielsku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Dys-
kusyjnego Klubu Książki. 
Będzie ono poświecone dwom lekturom, które wszyscy zaintereso-
wani 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.)

Podziękowanie
Wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali 
do naszej biblioteki książki, a w szczególności 
pani Wiesławie Tobolskiej i pani Małgorzacie 
Kurpiewskiej za cenne dary książkowe skła-
dam serdeczne podziękowania.
    Bożena Sierzputowska, 
    kierownik Filii Bibliotecznej  
    w Nowy Pieścirogach 

W ostatniej chwili
– Prace przy wymianie nawierzchni dachu na kamienicy, w której mie-
ści się nasza biblioteka, zostały ukończone jeszcze w listopadzie 2010 r., 
w ostatniej chwili i to dosłownie, bo następnego dnia po zakończeniu ro-
bót spadł śnieg. Na szczęście zdążyliśmy z tym remontem, na ukończeniu 
są jeszcze prace w filii biblioteki w Pieścirogach – mówi Izabela Mazińska 
z nasielskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
To, że dach na budynku biblioteki wymagał kompleksowego remontu, 
a nie doraźnych poprawek, nikogo nie trzeba przekonywać. Do tej pory 
zaświadczają o tym ogromne zacieki na sufitach i ścianach oraz odpada-
jące z nich całe płaty tynku; można to zobaczyć w niektórych pomiesz-
czeniach, np. w czytelni. 
Właśnie dlatego biblioteka ubiegała się o środki zewnętrze, które pomo-
głyby chociaż czę-
ściowo sfinansować 
w y m i a n ę  d a c h u . 
W maju 2010 r. pra-
cownicy biblioteki 
przygotowali wnio-
sek do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pt. 
„Modernizacja bu-
dynku i zakup wy-
posażenia Miejsko-
-Gminnej Biblioteki 
i Filii Bibliotecznej”. 
W sierpniu okazało się, że został on pozytywnie zweryfikowany i nasiel-
ska biblioteka otrzyma 40 tys. zł dotacji do inwestycji, którą oszacowano 
na 80 tys. zł. Cała kwota, zarówno część przeznaczona na remont dachu, 
jak i na prace wykończeniowe w filii bibliotecznej (wymiana instalacji elek-
trycznej, zakup i wymiana wykładziny, zakup mebli i rolet), została wydat-
kowana do końca ubiegłego roku.
Jeszcze w październiku ub.r. ogłoszono przetarg na wymianę dachu, który 
wygrała firma Dekar z Ciechanowa. Koszt inwestycji, która została zakoń-
czona 25 listopada, wyniósł 67 tys. 577 zł. 
– Wykonawca był rzetelny i wszystkie prace wykonał nie tylko solidnie, 
ale i terminowo – podkreśla Stanisław Tyc, dyrektor MGBP. – Ta inwesty-
cja była niezbędna, ale konieczna jest jeszcze wymiana okien w całym 
budynku i wykonanie elewacji, żeby mógł on służyć przez następne lata. 
Właśnie dlatego przygotowaliśmy i złożyliśmy w listopadzie kolejny pro-
jekt opiewający na kwotę 160 tys. zł. Wkład własny to 50%, a 50% bę-
dzie pochodziło z dotacji. Kamienica, w której mieści się biblioteka, jest 
wpisana do rejestru zabytków, więc wszystkie prace budowlane muszą 
być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Ten nowy projekt złożyliśmy 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
„Dziedzictwo Kulturowe – ochrona zabytków” – dodaje.
Na szczęście na koniec roku 2010 w budżecie gminy znalazły się pie-
niądze na dofinansowanie pierwszego projektu obejmującego wymianę 
dachu. Miejmy nadzieję, że gdyby biblioteka otrzymała dotację w ramach 
drugiego projektu, również znajdą się pieniądze na jego realizację. 

(i.)
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Duchowe witaminy

Nauka szczerości 
Jak oczywistość brzmi stwierdzenie, że w kontaktach międzyludzkich 
potrzebna, a wręcz niezbędna, jest szczerość. Łatwo powiedzieć, trud-
niej wykonać… W codziennym życiu widzę, że szczerość staje się uni-
katem. Z jednej strony upragnionym i deklarowanym w słowach, z dru-
giej strony – często zagubionym i zapomnianym. Brak szczerości moż-
na by porównać do zakładania i zdejmowania masek, tak modnych na 
zabawach karnawałowych. Zdarza się, i to dość często, że kiedy mijamy 
się ze szczerością, promując obłudę i hipokryzję, to wzorem naszego 
postępowania, nie tylko religijnego, staje się molierowski Świętoszek. 

Szczerość, cóż to takiego? Nic innego jak nieukrywanie swoich myśli, 
uczuć, zamiarów. Co po hipokryzji, skoro szydło i tak wyjdzie z worka. 
Wcześniej czy później, chociaż im wcześniej, tym lepiej. Wszelkie wo-
alki, narzuty, młodzieżowe ściemnianie na nic się przyda, jeśli odrzuci-
my prawdomówność. Myślę sobie, że ludziom prostolinijnym jest łatwiej 
żyć, bo nie muszą się obawiać zdemaskowania i braku wiarygodności. 

Zwykle „tak nas piszą, jak nas widzą”, co często może być błędne. Nie 
wystarczy ocenić na podstawie pierwszego wrażenia, spotkania, roz-
mowy, bo łatwo można ulec rozczarowaniu. Uczynienie z siebie kogoś, 
kim się nie jest, przychodzi niektórym dość łatwo. Wtedy liczy się efekt, 
że „wszystko jest w porządku”, jak w angielskim zapytaniu kogoś, jak się 
miewa, czuje, co u niego. W takiej atmosferze można zmęczyć siebie 
i innych. Wystarczy przyjrzeć się tylko niektórym sytuacjom z życia są-
siedzkiego, urzędowego czy natrętnym akwizytorom. 

Okazuje się, że sama diagnoza zjawiska braku szczerości to zbyt mało. 
Myślę, że ważniejsza od opisu – którego nie można pominąć, jeśli chce 
się znaleźć pewne „punkty zaczepienia” – jest codzienne uczenie się 
szczerości już od najmłodszych lat. Chyba najbardziej spostrzegawczy-
mi obserwatorami w tej dziedzinie są dzieci, przy czym chyba też naj-
więcej sytuacji związanych z brakiem szczerości ma miejsce w odnie-
sieniu do dzieci. Obiecanki cacanki… Dzieci łatwo przenoszą zastoso-
wane wobec nich metody w świat dorosłych i powstaje zamknięty krąg 
nieszczerości. Warto więc nie tylko uczyć dzieci szczerości, ale samemu 
postępować wobec innych w sposób prawdomówny. Chodzi nie tylko 
o mówienie prawdy, ale o szczere wyrażanie uczuć, emocji, a także 
znacznie trudniejsze „upomnienie braterskie”. 

Ciekawą propozycję codziennej nauki szczerości znalazłem u św. Igna-
cego Loyoli. Ten twórca „Ćwiczeń duchowych”, do dziś znanych i prak-
tykowanych w świecie jako „Rekolekcje ignacjańskie”, zaleca, by – nie-
zależnie od zmęczenia, choroby czy natłoku zajęć – wygospodarować 
codziennie piętnaście minut na modlitwę połączoną z rachunkiem su-
mienia, czyli „kwadrans szczerości”. Jak to uczynić? Schemat jest dość 
prosty, składa się z pięciu kroków duchowych.

Pierwszy – to dziękczynienie Bogu za otrzymane dobro. Chodzi o to, 
by przypomnieć sobie sprawy, zdarzenia i ludzi, którzy w danym dniu 
wywołali w nas jakieś dobro. I by popatrzeć na to wszystko jak na „pre-
zent od Pana Boga”, wyrażając Mu wdzięczność. Drugi krok – to proś-
ba o łaskę poznania grzechów i o ich odrzucenie. Potem zaś św. Ignacy 
proponuje przejść do kolejnego punktu: „żądania od swojej duszy zda-
nia sprawy od godziny wstania aż do chwili obecnego rachunku”. Co 
to znaczy? Chodzi o refleksyjne spojrzenie na miniony dzień, na uświa-
domienie sobie, jaka jest moja więź z Bogiem i z drugim człowiekiem. 
Trzeba tu odpowiedzieć sobie na pytania: Czy nie przekroczyłem dzisiaj 
któregoś z przykazań, czy uczyniłem coś dobrego innym ludziom, co 
o nich myślałem, czy nie zaniedbałem jakiegoś dobra, z jaką motywacją 
działałem, jakie uczucia się we mnie pojawiły?

Robię następnie czwarty krok, którym jest prośba o przebaczenie win. 
Skoro już rozpoznałem swoje grzeszne skłonności i czyny, i za nie ża-
łuję, składam to wszystko na barki kochającego Ojca, który – jak pisze 
św. Ignacy – czeka na mój powrót. I piąty krok: spojrzenie z nadzieją 
w przyszłość i postanowienie poprawy, „prosząc Boga, by być lepszym 
i pozostawać w lepszych relacjach, od zaraz, w reszcie dnia…”. 

Podpowiedź św. Ignacego, praktykowana przez wielu ludzi, stanowi po-
moc w uczeniu się szczerości wobec Boga, siebie i innych. Nie chodzi tu 
też o rachunek win czy filmową retrospekcję zdarzeń. To wezwanie dla 
wszystkich, którym leży na sercu dobra kondycja duchowa, wymaga-
jąca ciągłych, systematycznych ćwiczeń. 

ks. Leszek Smoliński

KINO NIWA ZAPRASZA
Soboty z klasyką 

Kino Niwa zaprasza na wieczory z klasyką filmową. W każdą trzecią sobotę miesiąca będzie można obejrzeć najwy-
bitniejsze dzieła światowego kina. Większość z nich jest dostępna na DVD, ale kto nie widział ich na dużym ekranie, nie 
wie, co traci! 

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.

ZA I PRZECIW. Zamiast felietonu

Alfabetyczny wykaz życzeń 
na rok 2011 dla Nasielska

Aby nasza rzeczka mała nigdy nam już nie śmierdziała.

By szybko pięły się do góry mury prawdziwego domu kultury.

Chodniki winny być wszystkie gładkie.

Dziury w jezdniach – bardzo rzadkie.

Eh, i przejścia dobrze wytyczone w tę, co wszyscy idą – stronę.

Fason Rady niech będzie trwały: krótkie dyskusje – mądre uchwały.

Główni doradcy – nie etatowi, lecz ci, co miastu pomóc gotowi.

Honor, roztropność wysoko cenią

I na złotówki ich nie zamienią.

Jak najlepsze wyniki w szkołach, a informacje o nich nie w protokołach,

Które głęboko w szafach schowane,

Lecz wszystko w gazecie wydrukowane.

Mądrych głów nam nie brakuje, lecz niewiele z nich startuje.

Nowe książki cieszą w miejskim księgozbiorze, jednak autor z Nasielska dostać się do niego nie może.

O rety – wszyscy przejezdni się dziwują: cztery supermarkety tutaj funkcjonują. 

Pamiętać warto, gdy się władzę otrzymało, że wielu się będzie kłaniało, klaskało. 

Różnica wielka, gdy się los odmieni – ci sami chętni ruszyć do kamieni.

Słuchaj więc, Nowa Władzo, uważnie tych, co krytykują.

To oni często dobra i prawdy poszukują.

Wystrzegaj się potakiewiczów i wazeliniarzy,

Zawsze przed podjęciem decyzji niech cię mądrość darzy. 
Henryk Śliwiński
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Zespół Szkół Zawodowych 
wspierał 19 finał WOŚP
5 stycznia 2011 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Na-
sielsku odbyła się impreza mająca na celu zbiórkę pieniędzy na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorami byli Krzysztof Turek 
i Agata Żbikowska, nauczyciele pracujący w tej szkole. Z pomocą Dawida 
Domały oraz przy wsparciu dyrektora Grzegorza Duchnowskiego zor-
ganizowali oni wspaniałą imprezę, która zapewne nie jednemu uczniowi 
zapadnie głęboko w pamięci.
Na samym początku z wiązanką piosenek cygańskich wystąpiła grupa 
z Warsztatów Terapii Zajęciowej (Stare Pieścirogi) pod przewodnictwem 
Lucyny Pawlak.
Po niespodziewanych występach WTZ zaczęła się część oficjalna. W rolę 
prowadzącego wcielił się Dawid Domała (Domalak), który oprócz przed-
stawiania występujących gości przeprowadzał z nimi konwersację przybli-
żając zgromadzonej publiczności, czym się zajmują. Zachęcał tym samym 
młodzież do poszukiwania swoich pasji, pokazując pozytywne efekty na 
przykładzie zaproszonych osób.
Na oczach widzów w rogu sali (na wcześniej przygotowanych płytach) 
powstawało graffiti z nazwą szkoły, które na pamiątkę tego wydarzenia 
pozostawili po sobie Kuba i Ania (Feonor i Koma). Na scenie za gramo-

fonami gościł DJ Anusz, który zaprezentował krótki set, miksując muzykę 
z czarnych winylowych płyt. Po uczcie dla ucha przyszedł czas na ucztę 
dla oka. I tak na parkiecie pojawiła się grupa Cojones Grandes – b.boye 
tańczący w stylu break dance, łącząc przy tym sport, akrobatykę i taniec. 
Kolejnym gościem mającym niespotykane umiejętności i odnoszącym 
ogromne sukcesy był Damian Gielnicki – mistrz Polski, Europy i świata, 
zdobywca wielu nagród w dyscyplinie potocznie zwanej grą w zośkę. Po 
niezwykłych trikach w wykonaniu Damiana przyszedł czas na taniec. I tak 
na scenie pojawiła się Marta Czajkowska (Czajka), która swoimi powabnymi 
ruchami wprawiła w zachwyt nie tylko męską część publiczności. Zapre-
zentowała gorący taniec dancehall, który króluje na jamajskich parkietach. 
Jak to zwykle bywa na finałach WOŚP, nie obyło się bez licytacji. Płyty, ko-
szulki i chusty z logo Domalak-Nastyk, (które na tę okazję artyści przynie-
śli ze sobą) uzyskały całkiem przyzwoitą wartość. Pieniądze z licytacji na 
oczach widzów trafiły oczywiście do puszek wolontariuszy.
Na koniec kilka swoich starszych numerów, jak również parę utworów 
z przygotowywanej płyty zagrali na żywo Domalak (Dawid Domała) i Na-
styk (Kamil Śmietański), wspierani przez DJ-a Anusza (Piotrek Anuszew-
ski). Żegnając się ze zgromadzoną publicznością, zaprosili do odwiedzania 
swojej strony (www.domalaknastyk.pl), gdzie znajdują się filmy wideo i fo-

torelacje zarówno z tej, jak i z poprzednich imprez i koncertów. Zachęcali 
także do uczestnictwa w kolejnym koncercie wspierającym WOŚP – w bu-
dynku kina Niwa.
Całą akcję materialnie wsparły dwie nasielskie firmy: Win-Bud pana Winnic-
kiego oraz Sanibud pana Gogolewskiego. Nad oprawą techniczną i akustyką 
czuwał Nasielski Ośrodek Kultury. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

ZSZ w Nasielsku

Orkiestra zagrała po raz 19.
W niedzielę, 9 stycznia 2011 r. w całej Polsce rozbrzmiewały dźwięki największej orkiestry pod batutą Jerze-
go Owsiaka. Nasielsk, tradycyjnie, także włączył się w akcję fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
i na ulicach miasta pojawili się wolontariusze, którzy uczestniczyli w charytatywnej zbiórce pieniędzy. Tym 
razem wspomogliśmy dzieci ze schorzeniami urologicznymi i nefrologicznymi. Kwota, jaką udało się ze-
brać podczas finału WOŚP w gminie Nasielsk, to 22 698,91 zł. 

Nasielski Ośrodek Kultury co roku organizuje koncerty, aby wspomóc WOŚP. Tym razem w sali widowisko-
wej NOK koncert charytatywny zainaugurowali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieści-
rogach, którzy swoim „cygańskim” programem rozgrzali serca publiczności. Po nich na scenie pojawił się 
zespół THE WITHOUT z Ciechanowa – laureaci X Festiwalu Rockowego w Nasielsku. Dla WOŚP zagrał także 
nasielski zespół DOLINA RYTMU. W ich wykonaniu zabrzmiały gorące rytmy wykonywane na bębnach 
afrykańskich d’jembe. Na zakończenie 
koncertu usłyszeliśmy hip-hop w wyko-
naniu Domalaka (Dawida Domały) i Na-
styka (Kamil Śmietański), których wspie-
rał DJ Anusz (Piotrek Anuszewski).

Stałym punktem programu WOŚP w Na-
sielsku jest licytacja. W tym roku pod 
młotek poszły m.in. koszulki, plakaty 
i kubki. Pieniądze trafiły do puszek wo-
lontariuszy ze sztabu Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 w Nasielsku. Finał WOŚP 
w Nasielsku zakończyło tradycyjne 
„Światełko do nieba”.

K.T.

R E K L A M A
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PODZIĘKOWANIA
Po raz dziesiąty zagraliśmy 9 stycznia 2011 r. w Nasielsku z Wielką Or-
kiestrą Świątecznej Pomocy. Po raz dziesiąty też przekonaliśmy się 
o hojności naszego społeczeństwa i pobiliśmy rekord zebranych do-
tychczas pieniędzy. Wreszcie po raz dziesiąty znaleźliśmy ludzi i in-
stytucje, którzy pomogli nam zorganizować i przeprowadzić tę akcję.

Chcemy wszystkim serdecznie podziękować!

Dziękujemy:
Dyrekcjom, nauczycielom, rodzicom i uczniom Publicznego Gimna-
zjum nr 1, Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Zawodowych w Na-
sielsku, Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, Zespołu Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach i Szkoły Podstawowej w Świeszewie;

Pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz członkom i opieku-
nom zespołu Tęcza z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieści-
rogach, zespołom: Dolina Rytmu, Whatever, Domalakowi Nastykowi i 
DJ Anuszowi.

Kierownictwu i pracownikom marketu TESCO, Andrzejowi Sawickie-
mu i Witoldowi Estkowskiemu – właścicielom marketu „Guliwer”, Sta-
nisławie Jóźwiak, Annie i Markowi Olbrysiom, Hannie Szych i Jolancie 
Werczyńskiej, Leszkowi Popielarskiemu, Jackowi Białoruckiemu – wła-
ścicielom cukierni „Ptyś”, i wszystkim osobom, które tego dnia otwo-
rzyły swoje serca i portfele; Policji, Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz prezesowi i pracownikom Banku Spółdzielczego w Na-
sielsku.

Szczególne podziękowania składamy naszym WOLONTARIUSZOM, 
którzy z ogromnym zaangażowaniem i determinacją pozyskiwali pie-
niądze na pomoc chorym dzieciom. 

Agnieszka Pałaszewska
w imieniu Sztabu WOŚP działającego  

przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 

Żłóbki w kościołach  
i kaplicach naszej gminy
Jak co roku od lat w kościołach urządzane są żłóbki, stajenki, szopki bożonarodzeniowe. Są wyrazem 
naszej wiary w narodzenie Syna Bożego, a jednocześnie ważnym elementem dekoracyjnym związanym 
z upamiętnieniem tego ważnego faktu.
Mieszkańcy naszej gminy są członkami aż pięciu wspólnot parafialnych (Nasielsk, Pieścirogi, Cieksyn, 
Pomiechówek, Smogorzewo). Najczęściej bywamy we własnym kościele parafialnym i w nim adoruje-
my Nowonarodzonego. Warto jednak zobaczyć żłóbki urządzone przez sąsiednie wspólnoty parafial-
ne, zwłaszcza te, które funkcjonują w naszej gminie. Aby to ułatwić naszym czytelnikom, wykonaliśmy 
zdjęcia żłóbków w 3 naszych kościołach parafialnych (św. Wojciecha, św. Katarzyny, św. Rocha) i dwóch 
kaplicach (Nuna i DPS). A może warto odwiedzić te miejsca? Zwłaszcza teraz, w okresie świąt Bożego 
Narodzenia).

a

Kościół św. Wojciecha Kaplica DPS

Kościół św. Katarzyny

Kościół św. Rocha

Kaplica  w Nunie
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RUBRYKA HARCERSKA

ICE
Bardzo często słyszy-
my o różnych wypad-
kach; media karmią nas 
wiadomościami o ko-
lejnych tragicznych wy-
darzeniach. Możliwe, że 
także i ktoś z naszych 
najbliższych znalazł się 
w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia. W takich chwilach często przydatny jest kontakt z ro-
dziną, z kimś, kto nas dobrze zna. Ratownicy medyczni często potrzebują 
informacji na temat ewentualnych chorób przewlekłych poszkodowane-
go, alergii, przyjmowanych leków lub koniecznych warunków podczas 
hospitalizacji itp., by móc prawidłowo i sprawnie udzielić podstawowej 
pomocy medycznej. 
Oczywiście, służby medyczne nie są w stanie przeszukiwać książki tele-
fonicznej telefonu komórkowego poszkodowanego, aby znaleźć numer 
do właściwej osoby. Szukano więc sprawnego systemu powiadamiania 
najbliższych oraz zdobywania odpowiednich informacji – i go znalezio-
no. 
Został wymyślony przez włoskich ratowników i nazywa się ICE lub 
I.C.E. (ang. In Case of Emergency – w nagłym wypadku). Stosuje się go 
w dwóch formach. Jedną z nich jest specjalna karta ICE, na której wpisu-
jemy imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego do maksimum 
3 osób, które mogą udzielić najważniejszych informacji. 
Druga metoda to wpisywanie w książce telefonicznej telefonu komór-
kowego kontaktów ICE, dla kolejnych osób: ICE1, ICE2 itd. System jest 
bardzo pomocny i ułatwia pracę służbom ratowniczym lub porządko-
wym. Z ICE korzystać mogą także Policja i Straż Pożarna. Pomocny jest 
w ustalaniu tożsamości poszkodowanych, stanu zdrowia, gdy ktoś nie 
potrafi podać swoich danych osobowych lub w sytuacjach, gdy zgubi 
się dziecko. 
Akcję popierają i promują organizacje ratunkowe i prozdrowotne w Pol-
sce, m.in. Polski Czerwony Krzyż, uczelnie medyczne, a także Harcerska 
Szkoła Ratownicza. Dlatego zachęcamy Czytelników do wyposażenia się 
w ICE. Wiadomo, że niekiedy lepiej dmuchać na zimne.

pwd Daniel Nowak

Dookoła Świata  
– Twierdza Modlin
Niedaleko Nasielska, w widłach trzech rzek: Wkry, Narwi i Wisły, leży 
potężna twierdza, zabytek wpisany do Kanonu Krajoznawczego Polski, 
jednak często bardzo niedoceniany. Większości z nas kojarzy się z kolej-
nymi niezrealizowanymi przetargami lub rozpadającymi się ruinami Wie-
ży Michałowskiej i Spichlerza Zbożowego, które mijamy, jadąc w stronę 
Warszawy. Mimo że jest obiektem mocno zaniedbanym, to ma ciekawą 
historię i może być miejscem, gdzie miło spędzimy wolny czas. 
Sama twierdza składa się z trzech pierścieni obronnych w samym Modli-
nie i sieci fortów rozrzuconych po okolicznych miejscowościach. Inicja-
torem budowy warowni był Napoleon Bonaparte, który podjął decyzję 
o realizacji projektu w roku 1806. Już w 1809 r. twierdza uzyskała wstęp-
ną gotowość bojową, jednakże po klęsce Napoleona w kampanii rosyj-
skiej, po dzielnej obronie w 1813 r., wpada w ręce rosyjskie. Pozostała 
w ich władaniu aż do I wojny światowej, podczas której w 1915 r. zdobyli 
ją Niemcy, a po zakończeniu działań wojennych przejęła ją strona polska. 
W obrębie twierdzy znajdują się 3 szlaki główne i 2 szlaki łącznikowe. 
Przy Twierdzy Modlin działa także koło PTTK skupiające przewodników 
po tym obiekcie. Do najciekawszych miejsc w jej obrębie można zali-
czyć: Wieżę zwaną „Czerwoną” lub „Tatarską”, nazywaną tak ze względu 
na pierwotnie stacjonujące tam oddziały muzułmanów z Kaukazu, Wie-
żę Białą, Koronę Utracką, Wieżę Wodną, Cmentarz Wojenny, Działobitnię 
gen. Dehna i wiele, wiele innych. W Twierdzy Modlin funkcjonowała tak-
że elektrownia parowa oraz bardzo nowoczesny, jak na ówczesne czasy, 
klub garnizonowy. W obrębie zabytku mieści się także muzeum. 
Wszyscy chętni do zgłębienia tajemnic Twierdzy Modlin będą mieli ku 
temu okazję. Oddział PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim organi-
zuje cykl spotkań historycznych w każdą niedzielę drugiego weekendu 
miesiąca o godzinie 10.00 w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twier-
dzy Modlin. Terminy spotkań to kolejno: 13 lutego („Bramy Twierdzy 
Modlin” ), 15 marca („Mosty w rejonie Twierdzy Modlin”), 10 kwietnia 
(„Fort III jako miejscem pamięci narodowej”) oraz 8 maja („Obiekty sa-
kralne Twierdzy Modlin”), wraz z wycieczką po twierdzy odpowiednią 
do tematu spotkania. 

pwd. Daniel Nowak

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Z HISTORII

Tak witano rok 1951
Gdzie są dzieci z tamtych lat? Czas już zatarł prawie ślad… A było to tak niedawno. Zaledwie sześćdziesiąt lat temu. 
Tak witano rok 1951 w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. I charakterystyczna dla tamtych lat sceneria – dziew-
czynki rzucające przed Nowym Rokiem 1951 kwiatki do złudzenia przypominają dzisiejsze „bielanki”. To niejako 
relikt przeszłości. Nowymi, charakterystycznymi dla budowanego wtedy systemu politycznego elementami są 
postacie uosabiające trud robotnika (górnik, hutnik) i poczucie międzynarodowej wspólnoty (internacjonalizm). 
Stąd widoczny Hindus i Murzyn. W tle nauczycielka Helena Dąbrowa (Dąbrowina, jak ją powszechnie nazywano). 
Przygotowywała liczne programy artystyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. A może ktoś rozpozna siebie na 
tym zdjęciu? Bo to jest właśnie dawnych wspomnień czar.
I tu jest podwójny apel: do młodych – piszcie pamiętniki i zbierajcie własne rodzinne pamiątki; do ludzi wcześniej 
urodzonych – przeszukajcie swe schowki, może macie coś, co warto ocalić od zapomnienia? „Życie Nasielska” 
w tym pomoże.

(a)

Zmiany w formularzu PIT - 28
Zmiany w formularzu PIT-28 za 2010 rok (wariant 15) w stosunku do zezna-
nia PIT-29 za 2009 rok (wariant 14). Mniej pozycji do wypełnienia, niższe 
stawki podatkowe i możliwość łatwego składania przez internet – to nowo-
ści w zeznaniu PIT-28 za 2010 rok dla ryczałtowców.
W stosunku do zeznania za rok 2009 formularz zeznania PIT-28 uproszczono poprzez usuniecie kilku po-
zycji do wypełnienia. Główna zmiana wynika z likwidacji wysokiej stawki 20% podatku dla przychodów  
z najmu i dzierżawy. W 2010 roku obowiązywała już tylko jedna niska stawka 8,5% (część C wiersz 3). Z for-
mularza wykreślono pola, w których dotąd można było wpisać kwotę 20% podatku dla tego rodzaju przy-
chodów uzyskiwanych w Polsce (część C wiersz 3) i za granicą (część G). Ostatnią zmianą jest uproszczenie 
wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Podob-
nie jak we wszystkich innych zeznaniach za rok 2010 nie trzeba podawać już nazwy, która często bywała 
bardzo długa. Teraz wystarczy podać jedynie numer organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).  
W związku z tym z formularza PIT-28 zniknęło pole, w którym dotychczas wpisywaliśmy nazwę organizacji.

W odróżnieniu od lat ubiegłych w tym roku można już składać zeznanie PIT-28 przez internet bez uży-
cia kwalifikowanego (płatnego) podpisu elektronicznego. Można to zrobić, korzystając np. z darmowego 
i bardzo wygodnego programu przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Aplikacja zaprojektowana 
dla systemów Windows, Linux i MacOs dostępna jest na stronie internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl.
Zmiany w PIT-28 wynikają przede wszystkim z likwidacji stawki 20% podatku dla wysokich przychodów 
uzyskanych z najmu lub dzierżawy. Wcześniej obowiązywały dwie stawki: 8,5% (do 4000 euro) i 20% (po-
wyżej 4000 euro), od 2010 roku jest tylko 8,5% niezależnie od wysokości przychodu (zmiana brzmienia 
art. 12 ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy o ryczałcie od 1.01.2010 r.)

A oto zmiany w formularzu PIT-28 za 2010 rok (wariant 15) w stosunku do zeznania PIT-28 za 2009 rok 
(wariant 14):
Zlikwidowano następujące pola (numeracja wg PIT-28 za 2009, wariant 14):

część C, wiersz 3, poz. 36 – likwidacja stawki 20% ryczałtu od najmu,

część G, poz. 90 – kwota dochodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych za granicą – art. 6 ust. 1a (do stopy 
procentowej),

część G, poz. 98 – ryczałt od dochodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych za granicą wykazanych w poz. 90 
– zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a (dawna stawka 20% dla wyższych przychodów),

część M, poz. 129 – nazwa OPP – likwidacja pola z nazwą, zostaje tylko numer w KRS.

mgr Henryka Kania
p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego
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WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI  

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 R. 

Lp. Dział Rozdział
Nazwa sołectwa 
lub innej jednost-

ki pomocniczej

Nazwa zadania,  
przedsięwzięcia

Planowane wydatki

Łączne 
wydatki

w tym

bieżące mająt-
kowe

1 2 3 5 6 7 8 9

1. 600 60016 Aleksandrowo Remont drogi we wsi 
Aleksandrowo.  5 193  5 193  

2. 600 60016 Andzin
Poprawa nawierzchni drogi 

gminnej łączącej Andzin  
z Nasielskiem.

 11 690  11 690  

3. 600 60016 Borkowo Wykonanie chodników i dróg.  8 527   8 527 

4. 600 60016 Broninek Modernizacja drogi gminnej  
i wykopanie rowów.  6 433   6 433 

5. 600 60016 Budy Siennickie
Budowa przystanku auto-
busowego (wiata) i zakup 
przepustów betonowych.

 7 266   7 266 

6. 750 75095 Cegielnia Psucka Remont i modernizacja świetli-
cy wiejskiej w Cegielni Psuckiej  9 296   9 296 

7. 900 90015 Chechnówka Wykonanie oświetlenia ulicz-
nego we wsi Chechnówka.  6 326   6 326 

8. 900 90015 Chlebiotki Wykonanie oświetlenia ulicz-
nego (2 lampy) .  6 197   6 197 

9. 600 60016 Chrcynno Budowa drogi asfaltowej.  8 078   8 078 

10. 600 60016 Cieksyn
Zakup kostki brukowej i żwiru 
na chodnik przy Zespole Szkół 

Nr 3 w Cieksynie.
 14 553   14 553 

11. 900 90003 Czajki

Obustronne usunięcie krze-
wów i podczyszczenie rowów 

wzdłuż drogi Nr 15  
Czajki - Morgi.

 6 903  6 903  

12. 600 60016 Dąbrowa
Utwardzenie nawierzchni 
drogi biegnącej przez wieś 

Dąbrowa.
 4 702  4 702  

13. 801 80101 Dębinki
Modernizacja boiska  

przy Szkole Podstawowej  
w Dębinkach.

 10 066   10 066 

14. 600 60016 Dobra Wola

Modernizacja odcinków 
drogi gminnej, odprowadzenie 

wody przez przedłużenie 
odpływu.

 7 587   7 587 

15. 600 60016 Głodowo Wielkie Poprawa stanu dróg  
we wsi Głodowo Wielkie.  6 732  6 732  

16. 900 90015 Jackowo 
Dworskie Dokończenie oświetlenia.  8 249   8 249 

17. 600 60016 Jackowo 
Włościańskie

Budowa wybranych  
odcinków dróg gminnych  7 116   7 116 

18. 921 92195 Jaskółowo
Renowacja kapliczki  

(pokrycie dachu)  
oraz dokończenie stawu.

 8 206   8 206 

19. 600 60016 Kątne Modernizacja drogi.  9 061   9 061 

20. 600 60016 Kędzierzawice
Remont drogi gminnej relacji 

Kędzierzawice-Pianowo-
Kędzierzawice Górki

 6 625  6 625  

21. 750 75095 Konary
Budowa placu zabaw dla 

dzieci przy świetlicy wiejskiej  
i remont świetlicy.

 6 710   6 710 

22. 900 90015 Kosewo Dobudowa 4 punktów  
oświetlenia ulicznego.  11 540   11 540 

23. 600 60016 Krogule Remont drogi wiejskiej;  
nawożenie żwiru.  7 672  7 672  

24. 900 90015 Krzyczki Szumne Ustawienie dodatkowych 
punktów oświetleniowych.  5 343   5 343 

25.

750 75095
Krzyczki - 
Pieniążki

Remont świetlicy wiejskiej  2 258  2 258  

900 90015 Uzupełnienie oświetlenia  
we wsi  2 258   2 258 

600 60016 Remont drogi gminnej.  2 258  2 258  

26.
600 60016 Krzyczki – 

Żabiczki
Remont drogi gminnej  3 409  3 409  

900 90015 Dobudowa oświetlenia.  3 408   3 408 

27. 600 60016 Lelewo Remont drogi gminnej:  
Lelewo – Czajki  7 052  7 052  

28. 600 60016 Lorcin Remont drogi gminnej  
w miejscowości Lorcin.  7 522  7 522  

29.
921 92195

Lubomin
Remont figurki  3 800  3 800  

600 60016 Remont dróg gminnych.  3 039  3 039  

30. 900 90015 Malczyn Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego.  6 091   6 091 

31. 600 60016 Mazewo 
Dworskie

Remont dróg gminnych  
(nawożenie i wyrównanie).  8 463  8 463  

32. 600 60016 Mazewo 
Włościańskie

Remont dróg gminnych  
w Mazewie.  8 484  8 484  

33. 926 92695 Miękoszyn Budowa boiska piłkarskiego 
dla młodzieży.  9 595   9 595 

34. 900 90015 Miękoszynek Lampy oświetlenia ulicznego.  7 544   7 544 

35. 600 60016 Młodzianowo
Utwardzenie odcinka 

drogi: Nuna-Młodzianowo-
Paulinowo.

 5 257  5 257  

36. 900 90015 Mogowo
Wykonanie oświetlenia ulicz-

nego przy ul. Morgowskiej  
na odcinku o dł.400m. 

 21 371   21 371 

37. 600 60016 Mokrzyce 
Dworskie

Remont dróg gminnych  
w Mokrzycach Dworskich.  4 894  4 894  

38. 801 80104 Mokrzyce 
Włościańskie

Zakup pomocy dydaktycz-
nych dla Samorządowego 

Przedszkola w Starych 
Pieścirogach, 

 2 300  2 300  

Modernizacja świetlicy w 
Samorządowy Przedszkolu  

w Starych Pieścirogach
 3 000   3 000 

39. 600 60016 Morgi Modernizacja dróg gminnych, 
poprawa dwóch przepustów.  8 783   8 783 

40. 600 60016 Nowa Wieś Odwodnienie sołectwa  
Nowa Wieś.  11 519  11 519  

41. 600 60016 Nowa Wrona Remont drogi gminnej.  6 069  6 069  

42. 801 80101 Nowe Pieścirogi

Modernizacja boiska szkolne-
go Zespołu Szkół Nr 2  

w Starych Pieścirogach; poło-
żenie chodnika dla uczniów

 16 371   16 371 

Zakup pomocy dydaktycznych 
lub wyposażenia  

dla Zespołu Szkół Nr 2  
w Starych Pieścirogach

 5 000  5 000  

43. 600 60016 Nowiny Remont drogi gminnej  
w Nowinach.  5 108  5 108  

44. 600 60016 Nuna
Wykonanie drogi asfaltowej 

na odcinku  
Nuna-Młodzianowo.

 10 472   10 472 

45. 600 60016 Pianowo Remont dróg gminnych.  8 805  8 805  
46. 600 60016 Pniewo Remont dróg.  5 920  5 920  

47. 900 90015 Pniewska Górka
Uzupełnienie oświetlenia 

ulicznego, ustawienie progów 
zwalniających.

 6 582   6 582 

48.

600 60016

Popowo Borowe

Zakup przystanku  
autobusowego  4 189   4 189 

921 92195
Dokończenie podbitki przy 

dachu na kapliczce i położenie 
kostki brukowej przy kapliczce

 4 188  4 188  

49. 600 60016 Popowo Południe Remont drogi gminnej relacji 
Popowo Południe – Zapiecki.  6 326  6 326  

50. 600 60016 Popowo Północ Utwardzenie wiejskiej drogi we 
wsi Popowo-Północ.  6 497  6 497  

51. 600 60016 Psucin Remont drogi gminnej.  11 348  11 348  

52. 750 75095 Ruszkowo
Remont świetlicy wiejskiej 

polegający na pomalowaniu 
dachu.

 6 048  6 048  

53. 600 60016 Siennica

Założenie przepustu o dużej 
przepustowości, podczysz-
czeniu i odmuleniu rowu o 

długości około 200 metrów.

 11 134  11 134  

54. 600 60016 Słustowo Oczyszczenie rowów  
i remont drogi gminnej.  6 262  6 262  

55. 801 80104 Stare Pieścirogi

Wyposażenie dwóch sal  
w Samorządowym 

Przedszkolu w Starych 
Pieścirogach oraz wykonanie 

placu zabaw  
przy ww. przedszkolu.

 21 007  21 007  

56. 750 75095 Studzianki

Remont i doposażenie świe-
tlicy wiejskiej (wymiana drzwi 

wejściowych, wykładziny 
podłogowej  

oraz zakup krzeseł).

 12 780  12 780  

57. 600 60016 Toruń Dworski Nawiezienie żwiru na drogę 
gminną.  7 266  7 266  

58. 900 90015 Toruń 
Włościański

Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego.  5 642   5 642 

59.

921 92195

Wągrodno

Ułożenie kostki brukowej przy 
dwóch figurkach,  4 390   4 390 

600 60016
Usunięcie 4 drzew, wyrów-
nanie terenu i udrożnienie 

przepustów.
 2 000  2 000  

60. 600 60016 Wiktorowo

Modernizacja drogi w 
Wiktorowie polegającej na 

wykonaniu rowów przy 
drodze

 5 898   5 898 

61. 600 60016 Winniki Remont drogi relacji Mazewo-
Winniki .  5 086  5 086  

62.
926 92695

Zaborze
Zakup sprzętu sportowego  3 964  3 964  

926 92695 Przygotowanie terenu pod 
boisko piłkarskie.  3 964  3 964  

63. 750 75095 Żabiczyn Remont świetlicy wiejskiej.  7 394  7 394  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nasielsku
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PODSUMOWANIE PROJEKTU „OBRAZY MUZYKĄ MALOWANE”

ROZMOWA Z…

WIKT, czyli jak można stworzyć teatr
Moniką Paszkowską, reżyserem grupy teatralnej WIKT z Winnicy, nauczycielką w tamtejszym gimnazjum, a także mieszkanką Nasielska

ku roku szkolnego dajemy ogłoszenia 
zapraszające na zajęcia teatralne. Nowi 
uczniowie przychodzą na nie i decy-
dują się, czy zostać na dłużej.
Ilu członków liczy WIKT? Czy są to 
uczniowie jednej szkoły?
– To trudne pytanie, ponieważ grupa 
jest bardzo mobilna. Jedni członkowie 
odchodzą, a drudzy przychodzą. Są to 
przede wszystkim uczniowie z gimna-
zjum w Winnicy, ale nie tylko. Ja mam 
teraz przekrój wiekowy aktorów od 
13. do 19. roku życia. A wiec są tu oso-
by, które opuściły gimnazjum i nadal 
działają w naszej grupie. 
Czy lepiej współpracuje się Pani 
z dziewczętami, czy z chłopcami? 
– Nigdy nie patrzę na płeć naszych 
aktorów. Zawsze widzę, że przede 
wszystkim pracuję z człowiekiem. 
Czy młodzi ludzie z doświadcze-
niem w pracy w grupie teatralnej 
planują wiązać swoją przyszłość 
z aktorstwem?
– Najstarsi z naszych aktorów obecnie 
kończą szkołę średnią, są w IV klasie 
technikum albo III liceum. I powiem 
szczerze, że niektórzy myślą o tym, 
by dalej studiować aktorstwo, ale nie 
mówią o tym głośno, bo wiadomo, 
że dostanie się do szkoły teatralnej 
jest piekielnie trudne, o czym może 

świadczą historie Ja-
nusza Gajosa czy 
Pawła Małaszyńskie-
go. Muszę się jeszcze 
pochwalić, że część 
naszych aktorów 
w szkołach średnich 
też zdobywa dużo 
nagród w konkur-
sach recytatorskich 
i tym podobnych. 
Można więc po-

wiedzieć, że WIKT rozbudził w nich 
prawdziwą pasję do grania.
– Oczywiście. To dla mnie ważne, 
że choć wielu z naszych aktorów jest 
ulokowanych w internatach różnych 
szkół, np. w Dębem, i aby dostać się 
na próbę naszej grupy w piątek wie-
czorem, muszą najpierw dojechać do 
swoich domów, a później do nas, to 
jednak czynią to z radością.
Jak wygląda organizacja spekta-
kli? Kto opracowuje scenariusze 
i choreografię?
– Gdy grupa działa na terenie szkoły, 
to robimy takie rzeczy, które są zwią-
zane z kalendarzem roku szkolnego, 
np. ostatnio wystawialiśmy spektakl 
bożonarodzeniowy. Poza tym orga-
nizujemy różne przedstawienia. Na 
swoim koncie mamy II część Dzia-
dów Adama Mickiewicza i zdobyli-
śmy za nie II miejsce w Mazowieckim 
Przeglądzie Teatrów Obrzędowych. 
Było to miłe, bo zostaliśmy zapro-
szeni do Warszawy, gdzie wręczono 
nam czek w wysokości 1500 zło-
tych. To były pierwsze pieniądze na-
szej grupy teatralnej. Na swoim końce 
mamy adaptację utworów Antoniego 
Czechowa i Czesława Mrożka. Nie-
które wystawialiśmy też w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Jest poza tym spek-
takl oparty na wierszach i bajkach Mic-
kiewicza. Teraz od ponad roku pracu-
jemy nad komedią, a oprócz tego 
zaczęliśmy się bawić w „teatr ruchu”. 
Zarówno nad scenografią, choreogra-
fią, jak i doborem muzyki czuwam ja, 
oczywiście współpracując przy tym 
z moją grupą.
Ostatni Wasz spektakl pokazany 
w NOK-u powstał na podstawie 
wierszy księdza Smolińskiego. Skąd 
taki pomysł? 

– Tak, ksiądz Leszek Smoliński po-
prosił o to, byśmy zrobili promocje 
tomiku jego wierszy. Przeczytaliśmy 
je, po ich lekturze zaczęły się nam już 
kształtować jakieś wizje, i tak zrobili-
śmy spektakl. 
Gdzie poza wymienionymi miejsca-
mi WIKT wystawiał swoje sztuki? 
– Występujemy w teatrze w Winnicy, 
tam mamy wieczory teatralne. Jeź-
dzimy też do Pułtuska na przeglądy 
teatrów. Byliśmy również zaprosze-
ni do Warszawy do Łazienek na Dni 
Mazowsza. Oprócz tego trafiliśmy 
na Przegląd Teatrów Amatorskich 
w Ostrowi Mazowieckiej.
Jak publiczność reaguje na spekta-
kle WIKT-u? 
– Może zabrzmi to nieskromnie 
z moich ust, ale wydaje mi się, że po-
zytywnie. Słyszymy od ludzi bardzo 
wiele miłych słow. Najbardziej podoba 
mi się, gdy ktoś, szczególnie nauczy-
ciel, ogląda w przedstawieniu jakiegoś 
ucznia i mówi: „To naprawdę on/ona? 
Na lekcji siedzi tak niepozornie, a tu, na 
scenie, taka odmiana!”. To bardzo faj-
nie, jeśli ktoś jest w szkole niepozorny, 
słabo się uczy, a na scenie błyszczy. 
Mamy też dobry oddźwięk z prasy 
lokalnej, którą zapraszamy na nasze 
spektakle.
W jaki sposób finansowany jest 
teatr?
– To ciekawa sprawa. Wiadomo, jak to 
jest z finansowaniem kultury. Dawniej 
głównie dokładało się samemu oraz 
korzystało z pomocy szkoły. Potem 
powstało coś takiego jak Poakce-
syjny Program Wsparcia Obszarów 
Wiejskich i w ramach tego programu 
dostaliśmy salę. Ja otrzymywałam re-
gularną pensję i było trochę pieniędzy 
na działalność teatru. Zrobiliśmy za nie 

kurtynę, dekoracje itp. Poza tym ku-
piliśmy światła, kamerę, sprzęt audio. 
Warto wspomnieć, że otrzymuje-
my też pomoc od ludzi, na przykład 
ostatnio jakaś dobra dusza zrobiła nam 
scenę. Coś mamy też z naszych wie-
czorów teatralnych. 
Jakie są pani zainteresowania poza 
teatrem?
– Wszystko, co robię na co dzień, leży 
w kręgu moich zainteresowań. Ogól-
nie rzecz biorąc, jest to muzyka, teatr, 
sztuka. A także praca z ludźmi.
Pracuje Pani w Winnicy, ale mieszka 
w Nasielsku. Od jak dawna?
– To trudne pytanie. Można powie-
dzieć, że jestem związana z Nasiel-
skiem od 1996 r. 
A jak postrzega Pani nasze miasto?
– Jest to miasto, które ma bardzo duży 
potencjał, i na pewno mieszka tutaj 
mnóstwo fajnych ludzi z ogromnymi 
możliwościami, ale nie zawsze są oni 
w stanie je wykorzystać w Nasielsku. 
Apelowałabym do nowych władz, 
żeby ruszyły jakieś projekty ukierun-
kowane właśnie na rozwój ludzi, bo 
dopłaty leżą na ulicy, trzeba po nie 
tylko sięgnąć. Patrzę np. na Nasielski 
Ośrodek Kultury i jest mi przykro, gdy 
widzę, że jego pracownicy męczą 
się w ciasnym budynku. Przyjeżdżają 
do nas ludzie z całego kraju i na pew-
no nasielszczanie chcieliby ich gościć 
w odpowiednich warunkach. To nie 
jest przyjemna rzecz, jeśli prowadzi 
się w NOK-u zajęcia plastyczne czy 
naukę gry na gitarze w holu. Wydaje 
mi się, że zasłużyliśmy, by mieć lepsze 
warunki do pracy. 
Dziękuje za spotkanie i rozmowę 
oraz życzę wielu sukcesów grupie 
teatralnej WIKT.

Rozmawiał: Paweł Kozłowski

Od kiedy Pani pracuje w szkole we 
Winnicy i jakich przedmiotów tam 
Pani uczy?
– Pracuję od 2001 r., a uczę języka 
angielskiego oraz muzyki. Poza tym 
jestem instruktorem teatralnym, to 
znaczy prowadzę zajęcia teatralne. 
A teraz robię także roczny kurs dra-
my i mam zajęcia dramowe.
Jak należy rozszyfrować nazwę 
prowadzonej przez Panią grupy 
teatralnej WIKT? Jak długo już 
działa grupa?
– Kiedy rozpoczynaliśmy pracę, nie 
byliśmy wtedy sformalizowaną gru-
pą i pewnego dnia uznaliśmy, że wy-
stąpimy w Mazowieckim Przeglądzie 
Teatrów Obrzędowych. Na tę oka-
zję musieliśmy się jakoś nazwać. My-
śleliśmy nad tym i przyszedł nam do 
głowy właśnie WIKT. To zabawne, 
bo ten skrót można rozszyfrowywać 
dwojako: Winnickie Intensywne Koło 
Teatralne lub Winnickie Interesujące 
Koło Teatralne (śmiech). Grupa za-
częła tworzyć się w 2001 r., ale tak na 
poważnie działa 7. rok. 
To dosyć długo. Czy młodzież sama 
chętnie zgłasza się do działalności 
w grupie teatralnej?
– Oczywiście. Ja nigdy nie zmuszam 
nikogo. Wygląda to tak, że na począt-

Chopin bliski nasielskim dzieciom
Przez cały 2010 rok realizowany był 
w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku Projekt 
edukacyjno-wychowawczy „Obra-
zy muzyką malowane”. Poświęcony 
był poznaniu życia i twórczości naszej 
narodowej ikony, za jaką uważamy 
Fryderyka Chopina. Związane było to 
z tym, że rok 2010 ogłoszony został 
Rokiem Chopinowskim. 
W działania związane z projektem 
włączyła się cała społeczność szkolna 
– uczniowie od klas najmłodszych do 
najstarszych, dyrekcja, nauczyciele 
i pracownicy niepedagogiczni. Cało-
ścią kierowały panie: Iwona Podgrud-
na i Beata Białorucka. 
Szkoła postawiła sobie ambitne i wy-
jątkowo trudne do realizacji zadania. 
Chodzi tu zwłaszcza o przekaz tre-
ści związanych z muzyką wielkie-
go muzyka i kompozytora. Dzieci 
i młodzież XXI wieku fascynuje inna  
muzyka, opartą głównie na rytmie. 
W trakcie realizacji projektu okazało 
się jednak, że ta fascynacja nie jest tak 
głęboka jakby się wydawało, a melo-
die Chopina z łatwością trafiały do 
serc i umysłów nawet najmłodszych 
słuchaczy. 
Jeszcze raz potwierdziło się to, 
o czym mówi się od dawna, że mu-

zyka Chopina jest ponadczasowa. 
Efekty całorocznej pracy są widocz-
ne. Cel postawiony przed projektem 
został w 100% osiągnięty. Można na-
wet powiedzieć, że ten procent jest 
znacznie wyższy, ponieważ ucznio-
wie nie tylko zapoznali się z życiem 
i twórczością Fryderyka Chopina, 
ale polubili jego muzykę i jej wartości 
przekażą z pewnością przyszłym po-
koleniom. Na podkreślenie zasługuje 
wysoki poziom wiedzy uczniów na 
temat życia i twórczości genialnego 
polskiego muzyka.
Interesujące były formy przekazu 
trudnych niekiedy treści dotyczących 
mistrza. Dzieci z klas zerowych uczy-
ły się na przykład tańców ludowych, 
ich starsi koledzy poznawali twórczość 
muzyka, uczestnicząc w przystoso-
wanych do ich wieku koncertach. 
Przeprowadzono też lekcje muzyki 
na podstawie specjalnie przygotowa-
nych materiały. Dzieci wykonywały 
gazetki szkolne, albumy, uczestniczy-
ły w konkursach plastycznych i kon-
kursach wiedzy o życiu i twórczości 
Fryderyka Chopina. Brały też udział 
w wycieczkach organizowanych do 
miejsc związanych z wielkim kompo-
zytorem.

Uroczyste podsumowanie cało-
rocznej pracy poświęconej realizacji 
projektu edukacyjno- wychowaw-
czego „Obrazy muzyką malowane” 
nastąpiło 17 stycznia br.. Uczestniczył 
w nim burmistrz Nasielska Grzegorz 
Arciszewski. Zebranych powitała 
dyrektor szkoły Agnieszka Mackie-
wicz. Realizację programu omówiła 
Beata Białorucka, a za pomoc i udział 
w nim dziękowała Iwona Podgrudna.
Ważnym punktem programu było 
nagrodzenie osób, które zwyciężyły 
w konkursach plastycznych i wiedzy 
o życiu i twórczości Fryderyka Cho-
pina. 
Kolejne miejsca w konkursach pla-
stycznych zajęli: 
Klasy I – Laura Skoczylas, Przemysław 
Sekutowicz, Oliwia Świerczewska;
Klasy II – Rafał Iwanow, Maciej Pod-
grudny, Aleksandra Kozłowska;
Klasy III – Natalia Kobyłecka, Karol 
Mossakowski, Martyna Falęcka;
Klasy IV – Maja Mórawska, Weronika 
Wrońska, Natalia Jankowska;
Klasy V – Karolina Ciesielska, Aneta 
Rostkowska, Agnieszka Sekutowicz;
Klasa VI –  Klaudia Ostrowska, Wero-
nika Wilk, Paulina Kosela.
Na konkurs plastyczny wpłynęło aż 
160 prac. Dzieci klas „0” malowały 

obrazy inspirowane muzyką Chopi-
na, klas I–III dworek w Żelazowej Woli, 
klas IV–VI portret Chopina. Najlep-
sze prace były prezentowane w sali, 
w której odbywało się podsumowa-
nie projektu.
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości 
F. Chopina przeprowadzony został 
w dwóch kategoriach wiekowych. 
Spośród uczniów klas I–III najlep-
si okazali się (w kolejności zajętych 
miejsc): Maciej Podgrudny, Laura 
Skoczylas, Kuba Krajewski, a spo-
śród uczniów klas IV–VI Natalia Pę-
dzich, Ewelina Królak, Oliwia Wale-
siak.
Laureaci konkursów otrzymali pięk-
ne upominki. Ufundowały je za-
przyjaźnione ze szkołą firmy: P.H.U. 
„BIS” i „Eurodecor”.
Sp otkanie zakończ ył  montaż 
słowno-muzyczny zatytułowany 

„Dzień dobry, panie Chopinie” 
a przygotowany przez Annę Ko-
rycką i uczniów klas czwartych 
uczestn icząc ych w zajęc iach 
koła teatralnego. Wykorzystano 
w nim utwory  Chopina. Domi-
nowało nad całością Preludium 
deszczowe i zainspirowany przez 
nie układ taneczny z parasolka-
mi.
Ogłoszenie roku 2010 Rokiem 
Chopina związane było z dwusetną 
rocznicą jego urodzin. Fakt ten na 
uroczystym apelu podsumowu-
jącym obchody Roku Chopinow-
skiego w nasielskiej Szkole Podsta-
wowej im Stefana Starzyńskiego 
podkreślono pięknym i wyjątko-
wo smacznym tortem przygoto-
wanym przez jedną z nasielskich 
pracowni cukierniczych.

az
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Baran 21.03.-19.04.
Czeka Cię mnóstwo pracy. Doskonale poradzisz 
sobie ze wszelkimi zadaniami wymagającymi li-
czenia i koncentracji. Stan Twoich finansów za-
leży od Twojej pomysłowości i zaradności.

Byk 20.04.-20.05.
Pochłoną Cię sprawy materialne i będziesz pra-
cować za dwóch. Będziesz rozkręcać się po-
woli, ale skutecznie. Życie towarzyskie przej-
dzie na drugi plan i prawie zaniknie. 

Bliźnięta 21.05.-21.06.
Sprawnie uporasz się z bieżącymi sprawami. 
Uda Ci się załatwić wszystko, co sobie zaplano-
wałeś. W sprawach rodzinnych przestań się dą-
sać i wypominać. Pora dojść do porozumienia. 

Rak 22.06.-22.07.
Zapowiada się dobry czas. Będziesz solid-
ny i pracowity. Pojawią się doskonałe okazje 
i propozycje w życiu zawodowym. Masz szan-
sę odnieść sukces także wżyciu osobistym. 
Nowi znajomi chętni Ci pomogą. 

Lew 23.07.-22.08.
W życiu zawodowym same zmiany. Otrzymasz 
niepowtarzalną szansę, więc pokaż, na co Cię 
stać. Ta Twoja dobra passa trochę potrwa, doty-
czy to również życia osobistego. Samotne Lwy 
szczęśliwie się zakochają.

Panna 23.08.-22.09.
Najbliższy czas nie przyniesie nic nowego. Zaj-
mij się pracą i swoimi zaległymi sprawami. Bę-
dzie okazja do spotkania z przyjaciółmi lub 
w rodzinnym gronie. Ktoś Ci bliski odniesie 
spektakularny sukces. 

Waga 23.09.-22.10.
Przyda Ci się więcej spokoju. Realizację planów 
i pomysłów odłóż na późniejszy czas. Pomyśl 
teraz o swoim zdrowiu i kondycji psychicznej. 

Skorpion 23.10.-21.11.
Najbliższe dni będą bardzo udane i zarazem pra-
cowite. Możesz bez obaw finalizować przedsię-
wzięcia wcześniej rozpoczęte. Przyniosą one 
wymierne korzyści finansowe. W uczuciach 
będziesz nastrojony marzycielsko.

Strzelec 22.11.-21.12.
Pojawią się nowe propozycje i możliwości 
w życiu zawodowym. Nie ulegaj emocjom, 
mało mów, a dużo słuchaj. Więcej wtedy osią-
gniesz. Zasady te zastosuj także w życiu oso-
bistym, a na efekty nie będziesz długo czekać. 

Koziorożec 22.12.-19.01.
Czekają Cię ważne i trudne rozmowy z prze-
łożonymi na temat Twojej dalszej kariery za-
wodowej. Cierpliwość i wytrwałość zostanie 
jednak nagrodzona. W życiu rodzinnym unikaj 
kłótni z bliskimi osobami. 

Wodnik 20.01.-18.02.
W najbliższych dnia masz szansę polepszyć 
swoją sytuację zawodową i finansową. Oka-
zje same będą wchodzić Ci w ręce. Skorzystaj 
z pomocy i rady życzliwych Ci osób. 

Ryby 19.02.-20.03.
Nie przejmuj się każdym niepowodzeniem. 
Zajmij się lepiej bieżącymi sprawami, bo dziś 
możesz też szybko odrobić powstałe zaległo-
ści. Bądź pewny, że już niedługo przyjdą wiel-
kie zmiany w życiu zawodowym i uczuciowym. 

Z przymrużeniem oka

Kino NIWA ZAPRASZA
28–30 stycznia godz. 15.00

Och, życie
Komedia, USA, 2010, 114 min; reżyseria: Greg Berlanti, scenariusz: Ian Deitchman, 
Kristin Rusk Robinson, zdjęcia: Andrew Dunn, muzyka: Blake Neely; Obsada: Katherine 
Heigl, Josh Duhamel.

Bohaterami komedii są Holly Berenson, świetnie zapowiadająca się re-
stauratorka, i Eric Messer, pracownik telewizyjnego kanału sportowego 
aspirujący do stanowiska dyrektora. Holly i Messera nie łączy nic poza 
wzajemną niechęcią po feralnej randce w ciemno i miłością do ich córki 
chrzestnej, Sophie. Jednak gdy nieoczekiwanie stają się jedynymi bliskimi, 
którzy pozostali Sophie, muszą odłożyć na bok animozje.

28–30 stycznia godz. 17.00

Ludzie Boga
Dramat, Francja, 2010, 120 min; reżyseria: Xavier 
Beauvois, scenariusz: Etienne Comar, Xavier 
Beauvois, zdjęcia: Caroline Champetier, muzyka: Eric 
Bonnard, Damien Bouvier; Obsada: Lambert Wilson, 
Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin. 

Akcja filmu dotyczy wydarzeń z marca 
1996 roku. W Algierii, w miejscowości Ti-
bhirine w górach Atlas, porwano siedmiu 
mnichów z zakonu trapistów. Dwa miesią-
ce później znaleziono ciała zamordowa-
nych zakonników, a wydarzenia z okresu 
pięćdziesięciu sześciu dni ich uwięzienia, a także moment ich śmierci 
okryte są tajemnicą. 

28–30 stycznia godz. 19.00

Mr. Nobody
Dramat/fantasy/romans, Kanada, Belgia, Francja, 2009, 138 min; reżyseria: Jaco Van 
Dormael, scenariusz: Jaco Van Dormael, zdjęcia: Christophe Beaucarne, muzyka: Pierre 
van Dormael; Obsada: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger.
Nemo Nobody prowadzi beztroskie życie u boku żony i trójki dzieci. Jed-
nak pewnego dnia budzi się jako 120-letni starzec w przyszłości, w 2092 
roku. Jest najstarszym człowiekiem na Ziemi i ostatnim śmiertelnikiem 
w świecie nieśmiertelnych.

HOROSKOP

Z NOK

Od pączusia do Jagienki
W czwartkowy wieczór, 13 stycznia br. gościliśmy w Nasielsku artystów związanych ze słynnym krakow-
skim kabaretem „Piwnica pod Baranami”: Agatę Ślazyk i Tomasza Kmiecika. Występowali oni na deskach 
zaułkowej sceny na zaproszenie Wojtka Gęsickiego, ciechanowskiego barda, który uparcie twierdzi, że jest 
największym bardem na świecie. 
Jak zwykle na przywitanie z nasielską publicznością, która coraz liczniej gromadzi się na tych spotkaniach z po-
ezją, ciechanowski artysta zaśpiewał jedną ze swoich piosenek. W dobry nastrój wprowadził wszystkich zabaw-
nymi opowieściami i utworem Bon ton, prezentującym problemy życia małżeńskiego w tzw. wyższych sferach. 
Następnie na scenę zaprosił swoich gości i krótko przedstawił ich dorobek artystyczny. Zarówno Agata Ślazyk 
– śpiewająca i grająca na gitarze artystka, jak i akompaniujący jej na pianinie Tomasz Kmiecik, kompozytor, 
na co dzień występują w „Piwnicy pod Baranami”. Dlatego też odwołań do założyciela tego kabaretu – Piotra 
Skrzyneckiego, oraz innych artystów z nim współpracujących było tego wieczora bardzo wiele. W wykonaniu 
pani Agaty usłyszeliśmy bardzo znane utwory z „piwnicznego” repertuaru, takie jak: Niebieska patelnia, Pejzaż 
sentymentalny czy też Taka głupia to ja już nie jestem.
Chwilami było też lirycznie kiedy artystka śpiewała poezję autorstwa Światopełka Karpińskiego i Katarzyny Grze-
siak. Nie zabrakło też autorskich piosenek pani Agaty, w wielu wypadkach autorem muzyki do nich był Tomasz 
Kmiecik. Była więc Pastorałka dla przyjaciół, Lubię swoje ciało, Może nie jestem ciepłym pączusiem, Kome-
diantka, Nie wierzysz, kiedy mówię kocham. A każdy z utworów reprezentował zupełnie inny styl muzyczny, 
począwszy od bluesa, poprzez rap, a skończywszy na rocku, ukazując tym samym ogromne możliwości wo-
kalne artystki.
Występ przetykany był także piosenkami satyrycznymi, do tekstów Bonifacego Dymarczyka, np. Dziewczynom 
ku przestrodze i Gdzie się podziali ci piosenkarze, oraz Andrzeja Waligórskiego: Jagienka i orzechy. Ten ostat-
ni utwór, o łupaniu orzechów, 
publiczność przyjęła z dużym 
aplauzem, szczególnie żywio-
łowo reagując na jego koń-
cowe hasło w kwestii wzrostu 
oświaty i częstszego wykorzy-
stywania głowy zamiast innej, 
znajdującej się poniżej pleców 
części ciała.
A później był bis i piosenka 
Wojtka Gęsickiego na zakoń-
czenie wieczoru. Z pewnością 
nasielskich widzów krakow-
scy artyści zaskoczyli przede 
wszystkim swoją skromnością, 
ale także ogromnym talen-
tem. Każdy kolejny zaułkowy 
koncert udowadnia, że poezję 
można wykonywać na wiele 
różnych sposobów. A że każ-
dy z artystów jest po prostu 
niepowtarzalny, dlatego warto uczestniczyć w spotkaniach zaułkowej sceny. Na następny koncert z tego cyklu 
zapraszamy już 17 lutego.

(i.)

Komunikat
W dniu 08.01.2011r. w hali sportowej w Nasielsku odbył się turniej drużyn wiejskich. 
Udział wzięło 9 drużyn.
Grupa I   Grupa II  Grupa III
1. Budy Siennickie   1. Mogowo  1. Mazewo-Pianowo
2. Studzianki   2. Paulinowo  2. Dębinki
3. Andzin    3. Psucin  3. Kosewo
Faza pucharowa
I A- IIB Budy Siennickie - Mogowo  0:0( karne 4:3)
IB- IIIA  Studzianki - Mazewo-Pianowo  0:1
II A- IIIB  Psucin - Dębinki    1:3
Faza Finałowa
Budy Siennickie- Mazewo-Pianowo 0:3
Budy Siennickie- Dębinki    2:2
Mazewo/Pianowo - Dębinki   2:0
Zwycięzcą turnieju została drużyna Mazewo/Pianowo, która otrzymała puchar oraz 
dyplom. Drużyny z miejsc 2 - 3 również otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. 
Królem strzelców został Mateusz Paczkowski(Mazewo/Pianowo), zaś najlepszym 
bramkarzem Przemysław Matuszewski (Studzianki), którzy otrzymali pamiątkowe 
statuetki oraz dyplomy.

Od lewej: Agata Ślazyk, Wojciech Gęsicki, Tomasz Kmiecik.        fot. M. Stamirowski
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DROBNE
Sprzedam mieszkanie na osiedlu 
Starzyńskiego 48 m2. Tel. 884 166 
192 po godz. 18.00.

Matematyka w domu ucznia.  
Tel. 513 939 564.

Wynajmę lokal użytkowy przy  
ul. Warszawskiej 25. Tel. 602 42 
68 92, 510 20 58 81.

Sprzedam dz ia łkę  budowla-
ną w Nasielsku o pow. 615 m2 
(wszystkie media). Tel. 602 42 
68 92, 510 20 58 81.

P I L N I E  s p r z e d a m  d o m 
w Nasielsku (spokojna okolica, 
wszystkie media, gotowy do 
zamieszkania – do częściowego 
wykończenia). Tel. 692 486 481.

Nawiążemy współpracę z grupa-
mi dekarskimi. Tel. 23 691 24 21, 
509 175 901.

Sprzedam siedlisko (dom + bu-
dynki  gospodarcze) 1 ,76 ha, 
Słustowo 83. Tel. 23 69 30 869 
po 18.00, 668 176 524.

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

S p r z e d a m  O p e l a  K a d e t a , 
1,6+gaz, 1992 r. Tel. 517 170 107.

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

Sprzedam działkę przemysłową, 
baza paliwowa na Siennicy, 6000 
m2. Tel. 662 186 020, 515 191 611.

Sprzedam mieszkanie  36m 2,  
ul. Starzyńskiego. Tel. 692 422 
564.

Potrzebujemy osoby do utworze-
nia bazy danych w małej firmie 
(Acces, Excel). nordmet@nord-
mel.pl. Tel. 504 101 080.

Instalacje elektryczne, systemy 
alarmowe. Tanio i profesjonalnie. 
Tel. 518 529 925.

Zatrudnię szwaczki oraz praso-
waczki. Tel. 606 65 65 45.

Kupię  żyto, pszen icę, łub in .  
Tel. 668 474 491.

D a m  p r a c ę .  S z u k a m  w y -
k s z t a ł c o n e g o  m ę ż c z y z n y 
z samochodem do organiza-
c j i  i  kontrol i  jakośc i  metalo-
wych wyrobów. Proponowana 
pensja 2.000-3.000 zł  netto. 
Uwaga!  Wymagana umiejęt-
ność dostrzegania szczegółów, 
dokładność, precyzja, spostrze-
gawczość. Te l . 504 101  080.  
email: nordmet@nordmet.pl.

Sprzedam Escorta 1,3 benzyna 
+ gaz, rok prod. 93. Tel. 609 115 
188.

Sprzedam działkę w Sczypiornie 
o pow. 2801 m2. Tel. 500 255 370.
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Sprzedam siano kostkę pogodne 
ze stodoły. Tel. 886 139 528.

Sprzedam sianokiszonkę. Tel. 600 
097 326.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku. Tel. 602 43 23 38.

Sprzedam ciągnik rolniczy Escort 
450, moc 48 kM + ładowacz 
tur, sterowany hydraulicznie, rok 
prod. 2007. Tel. 510 920 343.

Murowany garaż do wynajęcia 
na osiedlu Warszawska. Tel. 604 
24 25 23.

Kupię dojarkę bańkową, może 
być niekompletna (bez baniek). 
Tel. 604 161 296, 23 69 31 989.

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 
380.

Sprzedam Opela Astrę 1,6 + gaz, 
V8, rok prod. 1996. Tel. 531 475 
158 po 15.00.

Kwatery  pracownicze  b l i sko 
dworca PKP - tanio. Tel. 788 628 
669.

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
FLESZ – piesek był bity (świadczy o tym blizna na wardze), mimo to wciąż 
chce zaufać, garnie się do człowieka... jest spragniony głaskania,czułości, jego 
wzrok prosi: przygarnij mnie. Ładnie chodzi na smyczy, jest kochanym niedu-
żym ok. 4- letnim psiakiem. W schronisku jest od lipca,  trafił tam z interwencji. 
Początkowo Flesz jest nieufny, ale jak już się z nim  spędzi chwilę i on przekona 
się, że nic mu nie grozi , przychodzi na przytulanie. Ten piesek musiał przeżyć 
piekło, bo początkowo chował się za budą i bał się panicznie człowieka... dzięki 
wolontariuszom z każdym dniem staje się coraz bardziej otwarty i przyjazny.  
Teraz z nadzieją wygląda, czy ktoś przypadkiem po niego nie idzie, żeby mógł 
zacząć szczęśliwe nowe życie z kimś, kto nigdy go już nie uderzy, kto da mu 
poczucie bezpieczeństwa i miłość.
   tel. 501 233 218

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Cennik reklam 
i ogłoszeń 

w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, po-
dziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

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

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchnio-
we 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchnio-
we 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchnio-
we 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie re-
dakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden 
moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,  
objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu  
ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 47 mm

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nasielsku, 

ul. Warszawska 2 | 
zaprasza do składania ofert na budowę pawilonu handlowego w Na-

sielsku przy ul. Warszawskiej 2  
o wymiarach; 11,20 x 11,40, wys. 4,50.

Zakres prac:
 – 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 Spółdziel-
ni lub telefonicznie po numerami: (23) 691 27 19, 531 881 222 lub 
531 881 555.

Oferty przyjmujemy do dnia 31.01.2011 r.
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BRYDŻ
Wyniki Turnieju o Puchar P.I.-B. „Truszkowski” 30.12.2010 r.:
1. Adam Banasiuk – Jacek Jeżółkowski  59 pkt (61,46%)
2. Marek Olbryś – Robert Truszkowski  55 pkt (57,29%)
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 53 pkt (55,21%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra  52 pkt (54,17%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  49 pkt (51,04%)
6. Józef  Dobrowolski – Zbigniew Michalski 44 pkt (45,83%)
7. Mariusz Figurski – Maciej Osiński  44 pkt (45,83%)
8. Marek Rębecki – Krzysztof Turek    41 pkt (42,71%)
9. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 35 pkt (36,46 %)

K.S. „Sparta” dziękuje firmie P.I.-B. „Truszkowski” za ufundowanie nagród.
Na następny turniej zapraszamy 28 stycznia (piątek) na godz. 18.45. do hali 
sportowej w Nasielsku. 
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PRZYGOTOWANIA DO SEZONU Z KŁOPOTAMI W TLE

Być albo nie być Żbika
Zakończona w listopadzie runda je-
sienna warszawskiej ligi okręgowej 
pozwalała nasielskim miłośnikom 
piłki nożnej na patrzenie w przy-
szłość z dużą dozą optymizmu. Po-
zycja wicelidera z taką samą liczbą 
punktów jak pierwszy zespół była 
dobrym zadatkiem na rundę re-
wanżową. Awans do IV ligi wyda-
wał się ze wszech miar realny. 
Wydawać by się mogło, że jedyną 
troską całego zespołu, tj. Zarządu, 
trenera i zawodników, powinno być 
obecnie właściwe przygotowanie 
do sezonu. Jak to zrobić, doskona-
le wie trener Cezary Molęda. Jego 
założenia akceptują zawodnicy 
i gotowi są podjąć trud dodatkowej 
pracy. Swoją rolę w tym łańcuszku 
zna także Zarząd. Wszystko więc 
wydawało się na najlepszej drodze 
do szczęśliwego finału.
A jednak zarysował się problem, 
i to bardzo poważny. Nie jest on 
co prawda czymś nowym, nie-
spodziewanym, ale to, że ujawnił 
się właśnie teraz, jest szczególnie 

niepokojące. Nasielsk ma bowiem 
wreszcie bardzo dobrą drużynę. 
Jest perspektywa awansu do IV 
ligi. Jednak cały wysiłek może zo-
stać zaprzepaszczony. I, jak zwykle 
w takich wypadkach, chodzi o pie-
niądze. Od razu trzeba powiedzieć, 
że wcale nie chodzi tu o wielkie 

pieniądze. Więcej, można śmiało 
powiedzieć, że jak na reprezento-
wany poziom i miejsce w ligowym 
rankingu, chodzi o małe pieniądze. 
Żbik od kilku już lat prowadzi bar-
dzo oszczędną gospodarkę. Na 
przykład, większość zespołów 
w tej klasie rozgrywkowej, a nawet 
w klasach niższych przynajmniej 
raz w roku urządza dla swych za-
wodników obozy szkoleniowe. 
Żbik już dawno takich form przy-
gotowań do rozgrywek nie stosuje. 
Można podać jeszcze wiele innych 
przykładów oszczędnego gospo-
darowania przez klub posiadanymi 
środkami.
Pieniądze, jakimi dysponuje klub, 
pochodzą z czterech źródeł. Pierw-
szym z nich są składki członkow-
skie. Pieniędzy z tego źródła jest 
niewiele. Wynika to z wysokości 
składek i liczby członków klubu. Te 
nie są wysokie, a i liczba członków 
klubu nie jest zbyt wielka. Niewiel-
kie są też wpływy z drugiego źró-
dła, czyli z biletów. Ceny ich nie są 

wysokie, a do tego dzieci 
za bilety nie płacą. Słuszne 
to czy nie? Chyba tak, sko-
ro prawie żadna z drużyn 
ligi okręgowej nie sprze-
daje biletów. Ważne, żeby 
na nasze stadiony przy-
chodziło jak najwięcej lu-
dzi.
Głównymi źródłami finan-
sowania drużyn są wpłaty 
sponsorów oraz wsparcie 
ze strony samorządów. 
To, w wypadku gminy 
Nasielsk, nie źródła, a źró-
dełka. Nie mamy dużych, 
bogatych firm, a samorząd 
ma też ograniczone moż-
liwości. Gmina jest biedna, 
a do tego wygenerowa-
ła olbrzymi dług. Dalsze 
trwanie w tym stanie gro-

ziło poważnymi konsekwencjami.
Nowy burmistrz, Grzegorz Arci-
szewski, podjął się trudnego zada-
nia uporządkowania finansów gmi-
ny i wprowadzenia jej na ścieżkę 
rozwoju. Uporządkowanie oznacza 
cięcia w budżecie. Dotyczą one 
wszystkich jego „beneficjentów”. 

Klubów sportowych także. Stąd 
kłopoty Żbika. Problem w tym, że 
zbiegło się to w czasie z prognozo-
wanym awansem pierwszej druży-
ny do IV ligi. A w takiej chwili na-
leżałoby się spodziewać dodatko-
wych środków. Oszczędzać muszą 
jednak wszyscy, co jest zasadne, 
tym bardziej że burmistrz program 
oszczędnościowy zaczął od siebie, 
prosząc Radę Miejską o ustalenie 
mu NAJNIŻSZEJ z przewidzianych 
na to stanowisko pensji.
Trudna sytuacja klubu i gminy stała 
się pretekstem spotkania członków 
i sympatyków klubu z burmistrzem. 
Odbyło się ono w poniedziałek,  
17 stycznia br. w godzinach wie-
czornych. 
Obydwie strony wykazały wzajem-
ne zrozumienie dla kłopotów dru-
giej (ale nie przeciwnej) strony. Bur-
mistrz przedstawił filozofię swych 
działań. Zdaje sobie sprawę, że mogą 
one być przez pewne środowiska 
przyjęte z niezadowoleniem, ale są 
one konieczne dla uporządkowa-
nia finansów gminy. Oszczędności 
mogą być uciążliwe, ale w efekcie 
można będzie racjonalniej i efek-
tywniej wydawać pieniądze. Zapew-
nił zebranych, że sport jest mu bliski 
i będzie robił wszystko, aby młodzi 
ludzie mieli warunki do jego upra-
wiania. Zapewnił o swej przychylno-
ści dla klubu i szacunku dla wysiłku 
zawodników. 
Przedstawiciele klubu ze zrozu-
mieniem przyjęli wyjaśnienia bur-
mistrza. Prezes Żbika Aleksander 
Górecki poinformował zebranych 
i burmistrza o możliwościach zmo-
dernizowania budynku na stadio-
nie. Ma to być zrobione sposobem 
gospodarczym. Zwrócił też uwagę, 
że gmina Nasielsk jako jedna z nie-
wielu nie ma żadnego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią.
Uzupełnienie środków będzie jed-
nak konieczne. Na możliwości 
w tym zakresie wskazał zarówno 
burmistrz, jak i niektórzy z uczest-
ników spotkania. Chodzi tu głównie 
o pozyskanie nowych sponsorów. 
A sympatyków ma Żbik nawet poza 
granicami gminy. 

xyz

Prezes Aleksander Górecki.

Tenis stołowy

Zelówkami nie można wygrywać!
Ostatnie dwie kolejki ligowe w te-
nisa stołowego nie były zbyt po-
myślne dla naszych drużyn wy-
stępujących w IV i V lidze. Oba 
nasze zespoł y stracił y pozycje 
liderów.
W V lidze Sparta Nasielsk poniosła 
dwie porażki i obecnie, po zakoń-
czeniu pierwszej rundy zajmuje 
3. miejsce. Przegrała wyjazdowy 
mecz w Naruszewie 10:6 i w ostat-
nią niedzielę poniosła porażkę 
10:4 z faworytem tej ligi „Iskrą” II 
Sońsk. Chociaż wyniki meczów 
wskazują na zbyt łatwe zwycięstwa 
przeciwników, jednak przy stole 
takiej różnicy nie było. Pojedynki 
były bardzo wyrównane, często 

kończyły się wynikiem 3:2 i tylko 
łutu szczęścia zabrakło, aby wyniki 
meczów były korzystniejsze.
Natomiast w IV lidze LUKS Ciek-
s y n  n a j p i e r w w yg ra ł  n a  w y-
j eźd z i e  w Ł om ian kac h 10 :6 , 
a  następnie w drug im meczu 
przegrał 10:7 z ogólnym fawory-
tem IV ligi UOLKS Ostrów Mazo-
wiecka i zajmuje ze stratą jednego 
punktu 2. miejsce. 
Klub z Ostrowi to profesjonal-
ny klub tenisowy, w którym za-
trudniony jest na cał y etat tre-
ner z Białorusi (były reprezentant 
kraju) oraz drugi trener z pierw-
szol igowym stażem zawodni-
czym. Tam zawodnicy trenują 

sześć razy w tygodniu i uczest-
niczą we wszystkich turniejach 
wojewódzkich w różnych kate-
goriach wiekowych. Podstawo-
w y sprzęt tenisow y (koszulk i, 
spodenki, obuwie, dresy) wymie-
niają po każdej rundzie, a okła-
dziny co kwartał. Podobnie jest 
w Sońsku, Naruszewie, Łomian-
kach, Jeżewie i wielu innych klu-
bach na Mazowszu.
Tak więc na usprawiedliwienie pora-
żek zarówno zawodników Sparty, jak 
też LUKS-u przemawia również mała 
ilość treningów. Zawodnicy, chcąc 
reprezentować pewien poziom, po-
winni przepracować na stole 10–12 
godzin tygodniowo. Natomiast nasi 

trenują trzy razy krócej. Nie wynika 
to z niechęci do treningu, tylko brak 
dla nich czasu w hali, ponieważ jest 
ona często zajęta z powodu wynaję-
cia przez różne grupy. Dla zawodni-
ków reprezentujących i promujących 
miasto i gminę na całe Mazowsze nie 
ma miejsca.
Ogólnie w gminie brak zaintere-
sowania tym, aby tenis, i w ogó-
le cały sport nasielski, się rozwi-
jał, a zawodnicy reprezentujący 
gminę w różnych dyscyplinach 
sportowych są słabo zauważani 
przez władze samorządowe i róż-
ne podmioty gospodarcze w na-
szej gminie. 
Awans LUKS-u do III ligi nie jest 
jeszcze mocno zagrożony, bo-
wiem awansują  dwa zesp o ł y, 
a nad drugim i trzecim zespołem 
mają przewagę 3 punktów. Po-
dobnie Sparta ma również szan-
se na awans do IV ligi, ponieważ 
pozostała jeszcze runda rewan-
żowa, w której będą mogli zagrać 
najlepsi zawodnicy: Paweł Sokol-
nicki i Klaudia Szadkowska. 
Ale żeby to było możliwe, musi 
zostać spełnionych kilka istotnych 
warunków. Na pewno nie da się 
wygrać „zelówkami”. Zelówkami 
popularnie nazywa się w świat-
ku tenisowym zużyte okładzi-
ny do rakiet, którymi nie można 
zagrać piłki rotacyjnej, będącej 
najsilniejszą bronią naszych teni-
sistów. Wszyscy nasi zawodnicy 
trenują i grają szybką piłkę ze sto-

łu, którą można zagrać okładziną 
z dobrą przyczepnością piłeczki. 
Natomiast „zelówki” nie spełniają 
tych wymogów. Zagrana nimi pi-
łeczka jest pusta. Charakteryzuje 
się tym, że przebicie jest łatwe do 
odbioru przez przeciwnika, który 
ma wtedy ułatwione zadanie za-
kończenia akcji i zdobycia punk-
tu. Przeciętnie okładziny zmienia 
się co najmniej 3 razy w sezonie, 
a zawodnicy LUKS-u nie wymie-
niali ich od roku.
Do zakończenia pierwszej run-
dy rozgrywek pozostały zawod-
nikom LUKS-u jeszcze dwa me-
cze. Jeden wyjazdowy do Jeże-
wa k. Sierpca, a drugi w Nasielsku 
z Nadwiślaninem Płock, po czym 
nastąpi prawie miesięczna prze-
rwa. Runda rewanżowa, w któ-
rej sześć najlepszych drużyn po 
pierwszej rundzie będzie walczyć 
o bezpośredni awans, rozpocznie 
się pod koniec lutego.
W tej chwili rozważana jest spra-
wa wyjazdu na mecz do Jeżewa, 
ponieważ, jak już informowaliśmy 
w poprzednich numerach „Ży-
cia Nasielska”, LUKS nie otrzymał 
żadnych środków na swoją działal-
ność. Oprócz wspomnianych wy-
żej okładzin brak jest również teni-
sowego obuwia halowego, koszu-
lek, spodenek i dresów. O ile sy-
tuacja ta w najbliższym czasie nie 
ulegnie zmianie, nastąpi likwidacja 
sekcji, a w tym wypadku nasi za-
wodnicy zamiast promować naszą 
gminę, będą zmuszeni reprezen-
tować którąś z ościennych gmin, 
które są bardzo zainteresowane 
ich pozyskaniem.
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