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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

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. 23 691–22–20

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. 23 693–30–67

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

UM

Wnioski na dofinansowanie 
utylizacji azbestu
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku informuje, że zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznanie 
dotacji na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających 
azbest na rok 2014. Dotacja ta przyznawana jest na pokrycie 100% kosztów 
demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, 
natomiast wykonanie nowych pokryć dachowych nie jest dotowane.
W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji 
o jak najszybsze pobranie druku wniosku, wraz z załącznikami, z Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (pokój 203 lub 209 – II piętro) lub w wersji elektronicznej 
zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.nasielsk.pl). 

Druki należy wypełnić i złożyć do dnia 3 stycznia 2014 r. osobiście w Biu-
rze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego bądź listownie na adres: Urząd Miejski 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nieprowa-
dzące działalności gospodarczej oraz podmioty nieposiadające osobowości 
prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą składają wnioski indywidualne do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pomoc w wypełnianiu wnio-
sków możecie Państwo uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w pokojach 203 lub 209. Informacji udzielamy pod numerami te-
lefonów: 23-69-33-101 lub 23-69-33-108.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Godziny pracy Urzędu 
W okresie świąteczno-noworocznym w dni powszednie Urząd Miejski 
w Nasielsku będzie czynny w następujących godzinach:
w dniu 24 grudnia 2013 r. (Wigilia) – w godz. 8.00–13.00,
w dniu 27 grudnia 2013 r. – w godz. 8.00–16.00,
w dniu 30 grudnia 2013 r. – w godz. 8.00–16.00,
w dniu 31 grudnia 2013 r. (sylwester) – w godz. 8.00–13.00,
w dniach 2–3 stycznia 2014 r. – w godz. 8.00–16.00.

OBRADOWAŁA RADA

Sesja nadzwyczajna
W trybie niezwyczajnym została zwołana XLV sesja Rady Miejskiej na 
dzień 12 grudnia 2013 r. Jej zwołanie wiązało się głównie z przewidzia-
nym na dzień 13 grudnia spotkaniem z mieszkańcami gminy w Szkole 
Podstawowej w Dębinkach w sprawie budowy nowych turbin wiatro-

wych. Na obradach pojawili się mieszkańcy gminy Nasielsk, których 
bezpośrednio dotknęłaby ewentualna budowa nowych wiatrowni 
w sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania.
Rada najpierw zajęła się zmianami w budżecie na rok 2013. – Uchwała 
wprowadza odszkodowania dla mieszkańców Studzianek, Siennicy, 
Miękoszyna, Miękoszynka i Nasielska. Wprowadzamy również środki 
na wymianę okien w Przedszkolu Samorządowym w Starych Pieści-
rogach 20 tys. zł oraz 10 tys. dla Szkoły Podstawowej w Nasielsku na 
zakup komputerów – podsumowywał projekt uchwały Rafał Adam-
ski, skarbnik Nasielska. Dodał, iż środki na te cele pochodzą m.in. 
z podatków od nieruchomości, które wpłyną w większej wysokości, 
oraz z przesunięć z innych paragrafów i wpływów za opłatę adiacen-
cką, a także ze środków zdjętych z planu wydatków Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku, które zostały przełożone do planu finanso-
wego Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Za podjęciem uchwały wszyscy 
radni zagłosowali jednogłośnie.
W następnej kolejności Rada Miejska zajęła się uchwałą w sprawie wy-
znaczenia kierunków rozwoju energetyki opartej na odnawialnych 
źródłach energii na terenie gminy Nasielsk, choć ustawę taką powi-
nien uchwalić Parlament Rzeczpospolitej Polski już trzy lata temu. 
W uchwale ustalono minimalną odległość pojedynczej przemysłowej 
elektrowni wiatrowej, wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł 
energii o mocy przekraczającej 1000 kW, od zabudowań mieszkal-
nych i siedliskowych, która to odległość będzie wynosić 2000 m. 
Ponadto minimalna odległość między farmami wiatrowymi, czy-
li zespołami co najmniej dwóch turbin wiatrowych, ma wynosić nie 
mniej niż 3000 m. Uznano również rozwój małych i mikroinstalacji 
opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności instalacji 
prosumenckich, za priorytet. Uchwała będzie miała znaczenie w miej-
scowościach, które nie mają uchwalonego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego.
Przed głosowaniem głos zabrała również pani Iwona Wróblewska, 
przedstawicielka powstałego niedawno stowarzyszenia na rzecz eko-
rozwoju ziemi nasielskiej „Eko-Życie”, która podziękowała burmi-
strzowi i wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia tej intencyjnej 
uchwały. Uchwała podjęta została jednogłośnie i trafiła obecnie do wo-
jewody mazowieckiego, który może jednak ją uchylić w ciągu 30 dni. 
Na tym obrady Rady Miejskiej zakończono.

Michał B.

Z ZGKiM

Modernizacja SUW
Rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie Włościań-
skim. Jak informuje Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, prace 
potrwają od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. i w związku z tym mogą wy-
stąpić przerwy w dostawie wody. 
ZGKiM zapewnia, że odbiorcy będą informowani z jednodniowym wy-
przedzeniem o planowych wyłączeniach wody. Natomiast w przypadkach 
ewentualnych awarii prosi mieszkańców o cierpliwość. 

(red.)

Opłata za „śmieci”
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi od 1 stycznia 2014r. należy uiszczać wyłącznie na indywi-
dualny numer konta przypisany do właściciela nieruchomości składającego 
deklarację.
W chwili obecnej trwa wysyłka pism informacyjnych w powyższej sprawie. 
Pisma są przekazywane za pośrednictwem pracownika Urzędu Miejskiego w 
Nasielsku (na terenie miasta), Urzędu pocztowego i za pośrednictwem sołty-
sów poszczególnych sołectw. Przypominamy, że opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi należy uiszczać miesięcznie zgodnie ze złożoną 
deklaracją (ilość zadeklarowanych osób x zadeklarowana stawka za osobę). 
Opłaty należy wnosić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca kalenda-
rzowego, po miesiącu w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty (tj. za 
styczeń – do 15 lutego danego roku, za luty – do 15 marca danego roku, itd.). 
Dopuszcza się możliwość wnoszenia kilku rat ze wskazaniem w tytule płatno-
ści za jaki okres opłaty są wnoszone (np. opłata za okres I-III 2014r.).
Termin wniesienia pierwszej opłaty na indywidualne konto upływa 15 stycz-
nia 2014 r. za grudzień 2013r. Informacje szczegółowe w powyższej sprawie 
można uzyskać pod telefonem 23 693 31 03 i 23 693 30 26.

Wydział Budżetu i Finansów
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
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R E K L A M A

Z MIASTA

Spotkanie z burmistrzem
WYBORY 

W naszej gminie…
To był prawdziwy wyborczy rok w naszej gminie – zwłaszcza dla miesz-
kańców okręgu numer 3 w Nasielsku z siedzibą w Szkole Podstawowej 
im. Stanisława Starzyńskiego. Wyborcy z tego okręgu chodzili głosować 
w minionym roku aż 4 razy, pozostali po 3 razy. W niedzielę, 8 grud-
nia, w okręgu nr 3 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Odbyły się z powodu konieczności uzupełnienia składu Rady 
po śmierci jej przewodniczącego – Grzegorza Duchnowskiego.

W wyborach wystartowało czterech kandydatów: Magdalena Biernacka, 
Andrzej Zawadzki, Ireneusz Romański i Albert Czyżyk. Zwyciężyła Mag-
dalena Biernacka, która zdobyła 112 głosów, co stanowi ich 44,8%. Drugie 
miejsce zajął Andrzej Zawadzki, zdobywając 75 głosów (30%), trzecie Al-
bert Czyżyk z 38 głosami (15,2%), a czwarte Ireneusz Domański z 25 gło-
sami (10%). Wybory odbyły się w dwóch obwodach – z siedzibą w Szkole 
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego oraz utworzonym obrębie w DPS 
przy ul. Kościuszki 25. Uprawnionych do głosowania było 2337 osób, lecz 
w wyborach wzięło udział zaledwie 252 osób, co stanowi 10,78%. Oddane 
zostały dwa głosy nieważne – oba w DPS. Jako ciekawostkę można dodać, 
iż w DPS, gdzie uprawnionych do głosowania były 72 osoby, a w wybo-
rach wzięły udział 33 osoby, zwyciężył Andrzej Zawadzki, zdobywając 
2/3 głosów poparcia. 

Zaprzysiężenie nowo wybranej radnej odbędzie się na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej – 27 grudnia 2013 r.

Zwycięstwo Magdaleny Biernackiej było do przewidzenia. Latem starto-
wała ona w wyborach na stanowisko burmistrza, w których uzyskała trze-
ci wynik, zdobywając poparcie 9,25% wyborców. Niestety, kandydaci 
nie postarali się o dobrą kampanię wyborczą – była ona uboga, przez co 
mieszkańcy nie mogli dowiedzieć się wiele o poglądach i programach 
wyborczych startujących. Samo nazwisko, które można zobaczyć na kar-
cie do głosowania, często nic nie mówi.

…i po sąsiedzku
W niedzielę, 15 grudnia, odbyły się wybory na wójta gminy Joniec (po 
śmierci Bogdana Maranowskiego). Wzięło w nich udział 58,62% upraw-
nionych do głosowania, którzy mogli oddawać swoje głosy na jednego 
z dziesięciu kandydatów. Wybory nie były rozstrzygające i już 22 grudnia 
odbędzie się druga tura, w której zmierzą się Marek Czerniakowski (38 lat) 
i Adrian Daleki (28 lat).

Również w sąsiedniej gminie Winnica 22 grudnia odbędą się wybory 
nowego wójta. Startuje w nich dwóch kandydatów: Andrzej Buźniak (52 
lata) i Mariusz Kowalewski (35 lat). Wybory są przeprowadzane, gdyż do-
tychczasowy wójt – Aleksander Piątkowski – zrzekł się w październiku  
mandatu.

Michał B.

Zgodnie z zapowiedziami 
burmistrz Nasielska Bog-
dan Ruszkowsk i  sp otka ł 
się z mieszkańcami gminy 
w środę, 11 grudnia br. w sali 
nasielskiego kina Niwa. Wło-
darzowi gminy towarzyszyli 
kierownicy wszystkich wy-
działów Urzędu Miejskiego. 
Na spotkanie przybyło kilka-
dziesiąt osób z miasta i tere-
nów wiejskich.
Najpierw, w krótkim wstępie, 
omówiono obecną trudną 
sytuację budżetową, szan-
se w postaci środków unij-
nych przyznawanych na lata 
2014–2020, zrealizowanie 
funduszy sołeckich w roku 
bieżącym, a także jego brak 
w przyszłym roku, oraz koniecz-
ność modernizacji Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Jackowie i ostateczny 
kierunek rozwoju targowicy przy 

ulicy Lipowej. Następnie burmistrz 
przeszedł do odpowiadania na py-
tania mieszkańców.
Na wstępie poruszono temat kata-
strofalnego stanu kilku budynków: 
dawnego komisariatu policji, daw-
nego budynku Urzędu Miejskie-
go oraz domu nauczyciela przy 
gimnazjum. Dwa pierwsze są w rę-
kach prywatnych i ich stan, a tak-
że ewentualny remont zależą od 
właścicieli. Przy okazji burmistrz 
wspomniał, że w ciągu najbliż-
szych tygodni powinno udać się 
skompletować całą dokumentację 
w sprawie nasielskiej baszty, uregu-
lować sprawy własnościowe i pod-
jąć kroki celem jej odnowienia.
L icznie na spotkanie prz ybyl i 
mieszkańcy ulicy Broniewskiego, 
zainteresowani planami dotyczą-
cymi ich drogi, która obecnie jest 
w katastrofalnym stanie. Ulica ta 
stanowiła objazd przez prawie pół 
roku w czasie modernizacji ulicy 
POW. Burmistrz zapewnił miesz-
kańców, że w przyszłorocznym bu-
dżecie zapanowano 500 tys. zł na 
tę drogę, choć zakres prac będzie 
duży: kanalizacja, odprowadzenie 
wód deszczowych, chodnik i asfalt.
Znaczną część spotkania poświę-
cono planowanej budowie kolej-
nych wiatraków na terenie naszej 
gminy – temat ten w y woł uje 
ogromne emocje i sprzeciw lo-
kalnej społeczności. W imieniu 

mieszkańców sołectw, w których 
zlokalizowana miałaby być inwesty-
cja, a także ościennych wsi, prze-
mawiała pani Iwona Wróblewska, 
która odczytała przed zgromadzo-

nymi tekst protestu społecznego. 
Wraz z przybyłymi mieszkańcami 
apelowała także do władz o sprze-
ciw wobec budowy nowych farm 
wiatrowych. Burmistrz zapowie-
dział zwołanie w trybie niezwyczaj-
nym na dzień 12 grudnia sesji Rady 
Miejskiej, w czasie której odbędzie 
się głosowanie nad uchwałą inten-
cyjną w sprawie wyznaczenia od-
ległości budowy turbin wiatrowych 
od zabudowań mieszkalnych, choć 
to powinna regulować ustawa Par-
lamentu RP, której na razie nie ma.
Mieszkańcy byli również zainte-
resowani sprawą odśnieżania dróg 
w najbliższych miesiącach, gdyż 
bulwersuje ich widok jeżdżących 
pługów drogowych należących do 
ZGKiM, a nieodśnieżających części 
ulic. Burmistrz podkreślał: – Były 
propozycje od naszych władz, by 
przejąć odśnieżanie dróg powiato-
wych, na to jednak władze powia-
tu się nie zgodziły (…) a wiadomo 
mieszkańców nie interesuje, do 

kogo należy droga, czy do gmi-
ny, czy do powiatu, czy do woje-
wództwa.
Na koniec został poruszony przez 
nowo wybraną, lecz niezaprzy-

siężoną jeszcze radną 
– Magdalenę Bierna-
cką temat obecnego 
budżetu. Sytuację bu-
dżetową przedstawił 
skarbnik Nasielska Ra-
fał Adamski. W licz-
bach zaokrąglonych 
dochody gminy wy-
noszą 51 mln zł (w tym 
dochody bieżące to 
47 mln, a majątkowe  
4 mln zł),  natomiast 
wydatki wynoszą 47 
mln zł, 3 mln zł nad-
wyżki przeznaczane 
są na spłatę kredytów, 
które na chwilę obec-
ną wynoszą prawie 19 
mln zł plus odsetki.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny 
i zakończyło się ok. 21.30.

Michał B.

Przekazując Radosną Nowinę  
o narodzeniu Zbawiciela, życzymy Państwu 

wszelkiego dobra, pokoju serca,  
ludzkiej życzliwości, sił  
i pasji tworzenia świata  

zgodnego z zamysłem Stwórcy  
oraz wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym Nowym 2014 Roku.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Nasielsku

Katarzyna Świderska
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
03.12. OSP Nasielsk wyjechała na 
ul. Warszawską do płonącego sa-
mochodu. Działania polegały na 
ugaszeniu pożaru i zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia.
05.12. strażacy z Nasielska wyje-
chali do Nuny w celu usunięcia 
zalegającego na drodze nr 532 
drzewa.
06.12. jednostka z Nasielska wy-
jechała do Starych Pieścirogów 
w celu usunięcia zwisającego 
nad drogą konaru drzewa.
06.12. OSP Nasielsk została we-
zwana na ul. Polną w celu usunię-
cia konaru z linii energetycznej.
06.12. OSP Nasielsk, OSP Nuna 
i  JRG z Nowego Dworu Maz. 
wyjechały do kolizjii drogowej 
w Lorcinie.
08.12. strażacy z Nasielska i No-
wego Dworu Maz. gasili pożar 
budynku drewnianego prz y 
ul. Kościuszki. Działania polegały 
na ugaszeniu płonącego budyn-
ku i zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia.

R E K L A M A

04.12. na ul. POW Magdalena L ., 
mieszkanka Nowego Dworu Maz., 
i Paulina B., mieszkanka Warsza-
wy, na terenie warsztatu samo-
chodowego pobiły Arkadiusza O.
15.11–09.12. w Lelewie nieznani 
sprawcy włamali się do budynku 
gospodarczego i skradli mienie 
o wartości 4670 zł.
12–13.12. w Mazewie Dw. nie-
znani sprawcy z niezamkniętego 
budynku gospodarczego skradli 
mienie o wartości 600 zł.
14.12. w Andzinie kierujący sa-
mochodem BMW na łuku drogi 
stracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w drzewo. Z obrażenia-
mi ciała został przewieziony do 
szpitala.
16.12. w Toruniu Wł. Zbigniew O., 
mieszkaniec Torunia Wł., kiero-
wał samochodem pomimo zaka-
zu sądowego.

Pijani na drodze
08.12. na ul. Warszawskiej Emil H., 
mieszkaniec Nowego Miasta, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,40 mg/l).
12 .12 .  w Kątnych Andrzej  L . , 
mieszkaniec Malczyna, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (1,05 mg/l).
15.12. w Cieksynie Czesław B., 
mieszkaniec Żołędowa, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (0,29 mg/l).

Z GMINY

Spokojnie, to tylko Ksawery
Właściwie od początku grudnia 
straszono nas Ksawerym. Orkan 
o tym wdzięcznym imieniu długo 
się rodził, potem długo wędro-
wał przez Europę, niosąc śmierć 
i zniszczenie, aż wreszcie dotarł 
do naszej gminy. Wydaje się, że 
najbardziej dał się nam we znaki 
w dzień św. Mikołaja, 6 grudnia.
Prędkość wiatru na naszym tere-
nie była w miarę umiarkowana, co 
sprawiło, że straty w drzewostanie 
oraz inne były stosunkowo małe. 
Najbardziej groźne były te sytua-
cje, gdy drzewa padały na drogę 
czy też rwały linie energetyczne, 
co zdarzało się jednak stosunko-
wo rzadko (Nuna, Stare Pieścirogi, 
Nasielsk ul. Polna, Lorcin). Z drze-
wami, zwłaszcza z tymi, które za-
grażały bezpieczeństwu, szybko 
uporali się strażacy, a uszkodzo-
ne linie energetyczne naprawiane 
były również dość szybko, chociaż 
część odbiorców z naszej gminy 
nie miała prądu przez dobę. Tak-
że niektórzy mieszkańcy Nasielska 
byli pozbawieni energii przez kilka 
godzin. W Andzinie do tej pory fir-

ma odpowiedzialna za oświetlenie 
uliczne nie uporała się z awarią. 
Przerwy w dostawie energii elek-
trycznej spowodował y krótką 
przerwę w dostawie wody. Z tym 
problemem ZGKiM poradził sobie 
jednak bardzo szybko, a energia 

elektryczna popłynęła do pomp 
z agregatów.
Wydaje się, że najbardziej uciążli-
wym zjawiskiem była ślizgawica na 
drogach. Szczególnie trudno było 
przejechać przez wiadukty, a w sa-
mym Nasielsku samochody miały 
kłopoty z podjazdem na niewielkie 

przecież wzniesie-
nie na ul. Kościuszki 
(na wysokości szko-
ły). Na terenie gminy 
kilka samochodów 
„wylądowało” w ro-
wach. Na szczęście 
nie było ofiar, a straty 
nie okazały się duże. 
Najważniejsze było 
jednak to, że kie-
rowcy w większości 
dostosowali swoją 
jazdę do warunków 
panujących na dro-
gach. Zjawisko two-
rzenia się ślizgawicy 
było dość gwałtow-

ne. Mokry śnieg natychmiast za-
mieniał się w lód. Drogi i ulice 
wyglądały jak lodowiska. Powstaje 
pytanie, czy zima znowu zaskoczy-
ła drogowców. 
Z poczynionych obserwacji wy-
nika, że zaskoczyła raczej kierow-
ców. Piaskarki wszystkich trzech 
zarządców dróg przystąpiły do ak-
cji stosunkowo szybko, wcześniej 
nawet, niż przewidują to określone 
standardy. Tam, gdzie tworzyły się 
zatory i były kłopoty z podjazdem 
pod najmniejsze nawet wzniesie-
nie, okazywało się, że wiele samo-
chodów ma kłopoty z podjazdem 
z tego względu, że pojazdy miały 
jeszcze opony letnie. Hamowa-
nie, a następnie ruszenie pod górkę 
było problemem. Nawet dla samo-
chodów, które miały opony zimo-
we.
W sumie można powiedzieć, że 
Ksawery mieszkańców naszej gmi-
ny nieco postraszył, ale nie powalił. 

az
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Z RADY. Magdalena Biernacka – nowa radna RM

Zadania trzeba planować
Jest rodowitą nasielszczanką. Chodziła tu do szkoły podstawowej 
i liceum. Następnie ukończyła Politechnikę Warszawską, Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu 
gospodarowania nieruchomościami w Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczynała w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku. Aktualnie pracuje na stanowisku kierowniczym w struk-
turach Starostwa Powiatowego w Legionowie. 
Nowa radna opowiedziała nam o swoich planach dotyczących pracy w Radzie Miasta. 
Najpierw kilka miesięcy temu startowała Pani w przedterminowych wyborach na stanowisko burmistrza 
Nasielska z całkiem niezłym wynikiem, teraz wchodzi Pani, jako radna do nasielskiej Rady Miejskiej. To wyraz 
zaufania wyborców. Co sprawiło, że postanowiła Pani zaistnieć w lokalnej polityce i dlaczego dopiero teraz? 
– Chciałabym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. To, że udało mi się teraz wejść do Rady, 
to na pewno wyraz zaufania wyborców. Dlatego chcę bardzo serdecznie podziękować za to zaufanie, za każdy 
oddany na mnie głos i obiecuję dołożyć wszelkich starań podczas wykonywania mandatu radnej. Zaistnienie 
w lokalnej polityce? Bardzo nie lubię takiego wyrażenia, jeśli ktoś chce zaistnieć, to chyba pomylił miejsca. Być 
radnym to dla mnie poświęcenie i praca na rzecz lokalnej społeczności. 
Dlaczego teraz? W życiu człowieka na wszystko powinien nadejść odpowiedni moment. Jest czas na młodość, 
na założenie rodziny i wybudowanie domu. Człowiek uczy się całe życie i każdą życiową decyzję należy opierać 
na zdobytych wcześniej doświadczeniach. Biorąc to pod uwagę, wiem, że oto nadszedł moment, aby zgroma-
dzony przeze mnie bagaż doświadczeń życiowych i zawodowych zacząć wykorzystywać w pracy społecznej.
Przed Panią zaledwie kilka miesięcy pracy w gronie rajców miejskich i przy, nazwijmy to delikatnie, mało 
zasobnym gminnym budżecie. Jakie działania będą dla Pani priorytetowe? 
– Zdaję sobie sprawę, że to bardzo krótki okres i trudno będzie się wykazać. A teren, który reprezentuję, bo-
ryka się z wieloma problemami. Przy ulicy Nowa Wieś występuje notoryczne zalewanie terenów, brakuje tam 
chodnika, ulica ma kiepską nawierzchnię, a mostek na rzece Nasielnej jest w stanie tragicznym. Brakuje także 
chodnika na ulicy Kościuszki i Klonowej, fatalnie wygląda skwer przy kinie, uporządkowania wymaga działka 
gminna naprzeciwko banku PKO. Można by jeszcze długo wymieniać. Będę dążyć do tego, aby powstała lista 
inwestycji z naszego terenu, które po kolei byłyby realizowane. Lista zapisana w długofalowym planie inwesty-
cji, ze wstępnym oszacowaniem kosztów wykonania, z realizacją na rok 2015, 2016 i w kolejnych latach, z jas-
nym określeniem, kiedy przystępujemy do realizacji. Takie planowe dokumenty pozwalają lepiej i dokładniej 
przygotować inwestycje, lepiej zaplanować pozyskanie środków zewnętrznych. Ważnym dla mnie elementem 
pracy za pieniądze wyborców jest transparentność działań, chcę, by każdą wątpliwą sprawę i niejednoznaczność 
wyjaśniać do końca.
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok już niebawem, czego życzyłaby Pani sobie i mieszkańcom miasta 
i gminy Nasielsk z tej okazji?
– Tradycyjnie wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i do siego dla wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk.

(i.)

GABINET WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA
„LOGOLICZBOWO”

• zajęcia logopedyczne
• korepetycje z matematyki
• zajęcia z psychologiem,
• terapię w zakresie pokonywania trudności w nauce  

(pisanie, czytanie, ortografia),
• zabawy kreatywnego maluszka „AQQ”,
• zajęcia dla dzieci 6-letnich idących do szkoły,
• grupowe zajęcia plastyczne,
• grupowe zabawy rytmiczne, muzyczne i ruchowe,
• zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
• warsztaty dla rodziców.

ZAPRASZAMY OD STYCZNIA!!!
 tel. 694-397-733  Ul. Warszawska 50
     607- 857-258  05-190 Nasielsk 

Z GMINY

Zmiany  
w rozkładach 
komunikacji
Od 1 grudnia obowiązuje nowy 
rozkład jazdy przewoźnika „Pa-
weł”, natomiast od 15 grudnia 
uległ zmianie kolejowy rozkład 
jazdy, a co za tym idzie – również 
autobusów SKR. Rozkład tego 
ostatniego przewoźnika wzbudził 
jednak pewne zastrzeżenia, gdyż 
zabrakło połączenia dla pociągu 
przyjeżdżającego do Nasielska 
o godzinie 23:55.

Nowe rozkłady autobusów zna-
leźć można na stronie interne-
towej www.nasielsk.pl w dziale 
„Rozkład jazdy”, a pociągów – 
pod adresem www.mazowieckie.
com.pl oraz www.intercity.pl.

Obecny rozkład kolejowy i SKR 
obowiązywać będzie do 8 mar-
ca 2014 r.

Michał B.

Z GMINY

Walka z wiatrakami
Sprawa z wiatrakami nabiera tem-
pa. Szczególnie odkąd pojawiły 
się informacje o toczących się po-
stępowaniach administracyjnych 
w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
budowy wiatrowni w Dębinkach, 
Miękoszynie i Popowie Borowym.
Wszystko zaczęło się 4 listopada 
br., kiedy to do Urzędu Miejskie-
go wpłynął wniosek od firmy EIG 
Ekologiczna Elektrownia 5 z siedzi-
bą w Warszawie o wydanie decyzji 
środowiskowej dotyczącej budowy 
nowych turbin wiatrowych na tere-
nie gminy Nasielsk. Podobny wnio-
sek wpłynął również 1 października 
br., a dotyczył budowy turbiny wia-
trowej w Popowie Borowym przez 
firmę Ener-Wind z Warszawy.
Następnie w połowie listopada br. 
burmistrz Nasielska wystąpił pisem-
nie do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie o opinię 
co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowi-
sko inwestycji w postaci budowy 
wiatrowni z infrastrukturą towarzy-
szącą. 
22 listopada w Studziankach od-
było się spotkanie wiejskie, na któ-
rym Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, Jerzy Lubieniecki, wice-
przewodniczący Rady Gminy, oraz 

inwestor poinfor-
mowali „o wydaniu 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
zgody na realiza-
cję przedsięwzię-
cia polegającego 
no budowie farmy 
wiatrowej w Stu-
dziankach o mocy 
2 MW w odległości 
350 m od zabudo-
wań mieszkalnych 
oraz wydaniu po-
stanowienia  od-
s t ę p u j ą c e g o  o d 
obowiązku prze-
prowadzenia oce-
ny oddziaływania 
ww. inwestycji na 
środowisko w dniu 
10.09.2013 r.”  – 
cytat z tekstu pro-
testu społecznego. 
„Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Warszawie wydał 
postanowienie umarzające postę-
powanie w sprawie uzgodnienia 
środowiskowych warunków reali-
zacji przedsięwzięcia” – czytamy 
na stronie Urzędu Miejskiego w in-
formacji z dnia 27 listopada. 

Stowarzyszenie  
„Eko-życie”

W tym samym czasie mieszkańcy 
sołectw, których bezpośrednio do-
tyczy ta inwestycja, jak i sąsiednich, 

zaczęli zgłaszać protesty. Już 27 li-
stopada na XLIV sesji Rady Miej-
skiej został przedstawiony protest 
społeczny przeciwko budowie 
farmy wiatrowej we wsi Dębinki,  
a 3 grudnia powstało stowarzysze-
nie „Eko-życie”, którego celem jest 
odsunięcie wiatraków od zabudo-
wań na minimum 2000 m, ochro-
na wartości nieruchomości, zdrowa 
przyszłość dla dzieci i wnuków oraz 
„spokojny sen – najważniejszy, 
żeby żyć” – czytamy w ulotce in-
formacyjnej. 
Strach przed budową farm wiatro-
wych w bliskim sąsiedztwie do-

mostw, a także brak ustawowych 
normal izacj i  prawnych, które 
uchwalić winien polski Parlament 
zdeterminował y mieszkańców 
do gaszenia zapałów inwestorów 
turbin wiatrowych już w zarodku. 
Okazuje się, że Sejm RP powinien 
zająć się ustawą o odnawialnych 
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Warto przeczytać

KULTURA

Don Juan po raz ostatni
Intrygi, romans i przygoda – oto 
czego możemy się spodziewać 
po książce Andrzeja Barta Don 
Juan raz jeszcze.
Andrzej Bart to bardzo cieka-
wy artysta. W swoim życiu dał 
się poznać do tej pory jako pro-
zaik, scenarzysta a także autor 
filmów dokumentalnych. Jego 
autorstwa jest m.in. scenariusz 
do wielokrotnie nagradzanego 
filmu Rewers. Jako pisarz ma na 
swoim koncie wiele interesują-
cych tytułów. W naszym kąci-
ku omówimy jego książkę Don 
Juan raz jeszcze, nominowa-
ną do literackiej nagrody Nike 
w 2007 r. 
A o czym jest utwór Barta? To 
barwna powieść historyczna 
oparta na jednym z najlepszych pomysłów, o jakich ostatnio słyszałem. 
I w dodatku bazująca na faktach. Królowa hiszpańska Joanna Kastylijska 
tak przeżywa śmierć męża, króla Filipa Pięknego, że… nie dociera do 
niej fakt, że umarł. Wozi więc jego ciało ze sobą i ostentacyjnie je traktu-
je, jakby mąż dalej żył. Budzi to oburzenie i obawy co do stanu umysłu 
królowej, więc w tej sprawie zaczyna działać sam papież Sylwester II. Or-
ganizuje on „casting” na uwodziciela, który nakłoni królową, by znowu 
zaczęła doceniać żywych mężczyzn. Wybrany do tej roli zostaje legen-
darny uwodziciel Juan de Valesco. 
To, co przykuwa uwagę od pierwszych stron książki, to dość nietypowy 
narrator. W powieściach często bywa wszechwiedzący, ale tutaj prze-
kracza on dosłownie czas i przestrzeń. Gdy jest mowa o jakiejś postaci, 
potrafi przywołać jej biografię aż do momentu, w którym, jak sam przy-
znaje, brakuje już materiałów źródłowych. Opisując jakieś miejsce, potrafi 
z kolei napomknąć, że dziś już go nie ma. Owe łamanie „czwartej ściany” 
zdarza się nagminnie i nie wszystkim może się podobać. Na pewno jed-
nak jest czymś nietypowym i budzącym zainteresowanie.
Wracając do powieści, trzeba przyznać, że akcja toczy się wartko, a mno-
gość intryg i przygód nie pozwala się nudzić. Wręcz przeciwnie, czasem 
ich natłok może doprowadzić do chwilowej dezorientacji. Na osłodę do-
dam, że Bartowi udaje się tworzyć świetne dialogi. Nie popadając w ar-
chaizację języka, umie odmalować mentalność i charaktery tamtej epoki 
w sposób bezbłędny. Umie również wpleść w powieść odrobinę humo-
ru, jak np. we wspomnianej scenie castingu na uwodziciela. Dodajmy 
do tego mnóstwo pojedynków i mamy intrygującą opowieść z gatunku 
„płaszcza i szpady”. W opowieści znajdziemy również efektowny „plot 
twist”, a nawet kilka. 
Awanturnicze powieści przygodowe nie trafiają się w Polsce często, 
a niektórzy mogą wręcz stwierdzić, że skończyły się u nas na Sienkie-
wiczu, warto więc sprawdzić Don Juana Barta. To rozrywkowa i intere-
sująca książka.

Paweł Kozłowski

SPOTKANIE DKK 

OBYCZAJE

Boże Narodzenie w polskiej kulturze
Przy wigilijnym stole

Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty 
 Jan Kasprowicz,  

„Przy wigilijnym stole”

Rok rocznie w tradycji polskiej 
grudzień kojarzy się z czasem wy-
tężonych zakupów i przygotowań 
do niezwykle ważnych świąt wy-
wodzących się z tradycji chrześ-
cijańskiej. Nadmierna krzątanina 
i troski dnia codziennego sprawi-
ły, że obecnie święta te podlegają 
bardziej prawu komercji niż pra-
wu boskiemu. Niegdyś żyli ludzie 
tacy jak my, którzy również ob-
chodzili Boże Narodzenie, nie ma-
jąc komórek, supermarketów czy 
przewodowego lub bez przewo-
dowego internetu. Żyli i cieszyli się 
ze wspólnego ich spędzania. Dziś 
w krótkim tekście chciałbym przy-
bliżyć niektóre zwyczaje i tradycje 
związane z Bożym Narodzeniem.
Wiele tradycji związanych z tym 
świętem nie miało w swych po-
czątkach wiele wspólnego z religią 
chrześcijańską, bo znaczna część 
zwyczajów ma swoje korzenie 
w pogaństwie. Okres przesilenia zi-
mowego był w dawnych wiekach, 
zwłaszcza w starożytnym Rzy-
mie, czasem licznych zabaw oraz 
wzajemnych odwiedzin sąsiadów. 
Okres, w którym zamierały wszel-
kie prace związane z uprawą roli, 
pozwalał na miłe spędzanie wol-
nego czasu oraz liczne przyjem-
ności, na które brakowało miejsca 
w ciągu całego roku kalendarzo-
wego. Był to także czas zawierania 
nowych roków (rocznych kon-
traktów na pracę) z liczną służbą 
oraz gospodarzami. Dodatkowego 
smaczku całej zabawie przydawał 
fakt żegnania starego roku i witania 
nowego. Kościół katolicki w cza-
sach chrystianizacji Europy wcie-
lił wiele obrzędów pogańskich do 
swej tradycji, nadając im charakter 
religijny. Taki los spotkał także czas 
przesilenia zimowego, który kultura 
chrześcijańska wplotła w okres ob-
chodów świąt Bożego Narodzenia. 
Jednym z ważniejszych dni w tym 
okresie jest Wigilia – czas ocze-

k i wa n i a  n a  n a d e j ś c i e  J e z u s a 
Chrystusa. Dzień pełen magii, przy-
gotowań, ale także przesądów i już 
polskich zwyczajów. Od samego 
rana każdy dom był pełen gwaru. 
Tego dnia nikt nie odważył się spać 
dłużej, a to za sprawą przesądu 
mówiącego, że ten kto tak uczyni, 
przez cały nadchodzący rok bę-
dzie leniwy i będzie miał skłonno-
ści do pokładania się i wylegiwania 
w łóżku. 
Dzieci stroiły choinkę. Zwyczaj 
ubierania bożonarodzeniowego 
drzewka zawdzięczamy naszym 
zachodnim sąsiadom. Do Polski 
moda na choinki zaczęła docie-
rać w XVIII w., przez Śląsk, Pomo-
rze i Prusy. Najwcześniej zwyczaj 
ten przyjął się w miastach u bo-
gatych niemieckich kupców, po 
czym rozprzestrzenił się na cały 
kraj, stając się już w początkach  
XX w. polską tradycję. Ale nim na 
dobre choinka zagościła w naszych 
domach, te przystrajano bardzo 
często żywymi gałązkami jod-
ły świerku czy sosny. Mocowano 
je do ram obrazów oraz u sufi-
tu mieszkania. Tam coraz częściej 
gościły także czubki tych gatunków 
drzew. Dziś choinkę stroimy bomb-
kami, lampionami oraz łańcuchami. 
Kiedyś wszelkie ozdoby brane były 
z najbliższego otoczenia. Na świą-
tecznym drzewku wieszano upie-
czone ciastka, pierniki, słodycze, 
jabłka oraz własnoręcznie wyko-
nane ozdoby. Ubrana choinka mia-
ła symbolizować drzewo dobrego 
i złego, z którego pierwsza kobieta 
Ewa zerwała jabłko (stąd ich obec-
ność w stroiku). Łańcuchy symbo-
lizowały węża kuszącego niewiastę. 
Światełka wskazywały drogę do 
Boga, dając także drogowskaz dla 
zmarłych dusz, które chciały być 
w tym dniu obecne na wieczerzy. 
Polskiej tradycji świątecznej nie-
obce jest siano i słoma goszcząca 
w wigilijny wieczór pod strzechą 
każdego domu. Kiedyś niemal 
każdy gospodarz przynosił przed 
kolacją niewymłócony snop żyta, 
pszenicy lub owsa. Umieszczany 
był w koncie domu, mając przy-
nieść dobrobyt i szczęście domo-
wi i domownikom. Po zakończeniu 
wieczerzy robiono z niego powro-

zy, którymi okręcano drzewa owo-
cowe. Słoma i siano były obecne 
na stole pod obrusem. Symbolizo-
wały położenie Jezusa w żłobie, ale 
dawały także okazję do wigilijnych 
wróżb. Polegały one na wyciąganiu 
przez domowników źdźbeł spod 
obrusa. Im dłuższe i bardziej zielo-
ne, tym większą dawały nadzieję na 
dobre zdrowie i dostatni rok. 
Ocz y wiśc ie,  jak ob ecnie,  tak 
i przed wiekami, do kolacji wigilij-
nej zasiadano po ujrzeniu pierwszej 
gwiazdki. Wyszukiwały ją na nie-
bie najczęściej dzieci, które z nie-
cierpliwością czekały na prezenty. 
Zwyczaj obdarowywania się się-
ga starożytnego Rzymu. Polegał 
na dawaniu sobie wzajemnie roz-
maitych drobiazgów. Często także 
znaczniejszy Rzymianie obdaro-
wywali swoją służbę. Ów zwyczaj 
został także zaszczepiony na pol-
skim dworze. Wówczas to pani 
dworu obdarowywała kobiety 
i służbę nie tylko ze swego frau-
cymeru. Sprawianie wigilijnych 
podarków, które z nastaniem 
chrześcijaństwa przynosi Święty 
Mikołaj, zostało przyjęte ze zwy-
czajów pogańskich. 
Ważnym elementem każdej wie-
czerzy wigilijnej były potrawy na 
nią przygotowane oraz całodnio-
wy post. W dawnych czasach ich 
liczba wynosiła 5, 7, 9, a nawet 11. 
O liczbie potraw decydowała za-
możność domu wydającego wie-
czerzę. W późniejszym okresie na 
wigilijnym stole gościło, i do dnia 
dzisiejszego gości, 12 potraw, co 
ma symbolizować liczbę aposto-
łów lub miesięcy w roku. Na tej 
najważniejszej wieczerzy mia-
ło znaleźć się coś z wody, sadu, 
ziemi,  obrazując rzecz y, któ-
rym obdarzył nas sam Bóg. Do-
minującymi daniami zatem były 
wszelkiego rodzaju ryby, kasze, 
pierogi oraz kutia. Tą ostatnią rzu-
cano o sufit. Im mniej jej ziaren 
spadło na podłogę, tym lepszy rok 
to oznaczało. Zwyczaj próbowania 
i spożywania wszystkich dań znaj-
dujących się na wigilijnej kolacji 
jest kultywowany od pradziejów. 
Owymi produktami gospodarz 
dzieli ł się także ze zwierzętami 
gospodarskimi. Z każdej potrawy 

brał łyżkę strawy i po kolacji da-
wał swojemu stworzeniu, które 
miało w tę najpiękniejszą noc mó-
wić ludzkim głosem, a którego nie 
wolno było podsłuchiwać. 
Czas po kolacji był także momen-
tem wróżb. Oprócz wspomniane-
go wyżej wyciągania spod obrusa 
źdźbeł siana wróżono też z butów. 
Ustawiano je od stołu w kierun-
ku drzwi, patrząc, który pierwszy 
przekroczy próg domu. Jeżeli był 
to but osoby wolnej, wróżono jej 
zmianę stanu cywilnego. Osobie 
w związku – opuszczenie tego 
świata. Młode panny na wydaniu 
wychodziły na dwór, donośnie 
wołając. Odpowiedź echa wska-
zywała na kierunek przybycia ka-
walera. 
Śpiewano także kolędy, które już 
epoce nowożytnej zostały prze-
tłumaczone na język polski. Za 
sprawą franciszkanów wystawia-
no jasełka, które swą nazwę wzię-
ły właśnie od żłobu. Początkowo 

były to jedynie ustawione figu-
ry. Z czasem poczęto odgrywać 
przedstawienie za pomocą kukie-
łek, a następnie z udziałem akto-
rów. Całemu przedstawieniu od 
wieków towarzyszył y okolicz-
nościowe pieśni. Oczywiście nie 
można zapomnieć o pasterce. Ta 
msza święta od zawsze była obec-
na w kulturze chrześcijańskiej.
Niezwykle ważnym elementem 
polskich tradycji wigilijnych było 
wolne miejsce przy stole, z tale-
rzem i nakryciami. W dawnych 
czasach pozostawiano je dla błą-
kających się dusz zmarłych przod-
ków. W dobie chrześcijaństwa to 
miejsce pozostaje wolne dla każ-
dego, kto nie ma z kim w radości 
spożyć wigilijnej wieczerzy. Trady-
cja ta, choć stara, przetrwała tak-
że do dnia dzisiejszego i wierzę, 
że w żadnym domu nie zabraknie 
wolnego nakrycia dla potrzebują-
cych. 

D. Dalecki

Wigilia z książką przygodową
W sobotę, 6 grudnia br., odbyło 
się ostatnie spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki w tym roku. Było 
wyjątkowe, ponieważ oprócz zwy-
czajowej dyskusji zorganizowano 
również wigilijną wieczerzę. Klu-
bowicze mieli okazje podyskuto-
wać o książkach przy świątecznych 
potrawach i wypiekach po wcześ-
niejszym podzieleniem się opłat-
kiem i życzeniach. A warto dodać, 
że w tym czasie w całej Polsce sza-
lał orkan Ksawery, więc Nasielsk był 
pozbawiony prądu. Ale to nie prze-
szkodziło w spotkaniu, które odby-
ło się po prostu …przy świecach. 
Nikt nie może powiedzieć, że nie 
było świątecznego klimatu!
Książką,  którą miel i śmy oka-
zję omówić, był Don Juan raz 

jeszcze Andrzeja Barta. Za enig-
mat ycznym t ytułem kryją s ię 
przygody, a właściwie ostatnia 
przygoda starzejącego się legen-
darnego hiszpańskiego szlachcica  
i uwodziciela. W dziele Barta do-
staje on niezwykłe zadanie. Obłą-
kana po śmierci męża królowa 
Joanna Kastylijska wozi miesiąca-
mi ciało zmarłego małżonka po 
Hiszpanii. Don Juan, sprowadzony 
z klasztoru, gdzie schronił się po 
rozpustnym życiu, ma za zada-
nie skłonić Joannę do zakończe-
nia podróży. Andrzej Bart napisał 
książkę przygodową, co współ-
cześnie rzadko zdarza się na na-
szym rynku wydawniczym.
Klubowiczów książka zostawiła  
z mieszanymi uczuciami. Ci, któ-

rzy znali twórczość Barta, powo-
ływali się na jego inną powieść 
– Rien ne va plus , wskazując, że 
jest to znacznie bardziej udane 
dzieło. Nie wszystkim podoba-
ła się również konstrukcja książ-
ki ani mnogość wątków w fabule. 
Zachwyciła za to dbałość o szcze-
góły. Jedna z klubowiczek wręcz 
czytała Don Juana… z mapą Hi-
szpanii, śledząc, gdzie poniosły 
bohaterów koleje ich losów.
Następne spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki odbędzie się 
w styczniu. Tematem będzie przej-
mujący reportaż o współczesnych 
Czechach, czyli Gottland Mariusza 
Szczygła. Zapraszamy.

Paweł Kozłowski
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Duchowe witaminy

Tajemnica pocieszenia 
Każda chwila jest wyjątkowa i niepowtarzalna – te kategorie doskonale 
pasują do świąt Bożego Narodzenia. Ciekawe świadectwo na ten temat 
dał papież Franciszek w rozmowie z włoskim watykanistą Andreą Tor-
niellim. Tekst obszernego wywiadu zamieścił 15 grudnia br. na portalu 
Vatican insider. Wyznał: „Boże Narodzenie jest dla mnie czasem nadziei 
i czułości, czasem spotkania z Bogiem, który zawsze szukał swego ludu, 
prowadził i strzegł go, obiecał, że zawsze będzie z nim”. Ale to także 
„tajemnica pocieszenia”. Chodzi jednak nie o tanie pocieszenie, które 
trwa chwilę i pozostawia po sobie pustkę, izolację i niesmak, ale o po-
cieszenie trwałe. 
Noc z pewnością nie napawa radością i optymizmem, kojarzy się ra-
czej z niepewnością, lękiem i niepokojem. Skoro jednak Jezus rodzi się 
w nocy, traci ona swoją przerażającą moc. Staje się czasem przynoszą-
cym szczęście. Jest to święta noc, ponieważ Ten, który rodzi się w Betle-
jem, jest Święty. Bóg daje człowiekowi odczuć, że jest z nim. To w takiej 
nocy zabłysło dla nas Światło, którym jest Mesjasz, Pan, dlatego nasze 
życiowe noce przestają być straszne. Dobrze jest pamiętać, że nie je-
stem sam w nocy. Jest Jezus, Maryja, pasterze, aniołowie śpiewający, 
a potem dołączają trzej królowie. Nie jestem w nocy pozostawiony sa-
memu sobie.
Bóg przemawia do człowieka najpełniej przez Swojego Syna – to naj-
cenniejszy prezent, jakim mógł nas obdarować. Z tego wyjątkowego 
spotkania rodzi się nadzieja i płynie radość, bo już nie jesteśmy sami. On 
staje się Emmanuelem, Bogiem z nami. Stąd ważne, by odkryć w świę-
tach radość religijną, radość Bożą, wewnętrzną, światła i pokoju. Dar 
staje się na miarę mojego otwarcia – im większa otwartość, tym głębsze 
owoce spotkania. Jak zauważa papież Franciszek, „Bóg nigdy nie daje 
daru temu, kto nie jest zdolny do przyjęcia go”. 
Święta są okazją, aby przez pryzmat bajkowych ozdób, kolorowych re-
klam, suto zastawionego stołu spojrzeć na swoje życie w kategoriach 
Bożej radości. Mimo iż Bóg przychodzi w sposób bardzo delikatny, 
to i tak może naruszyć nasz domowy spokój, bo zjawi się akurat nie 
w porę. A zresztą, jak mamy sporo wolnego, czujemy się zmęczeni, 
to po co tu jeszcze Panu Bogu głowę zawracać? Łatwo zagłuszyć Bożą 
radość przez smutek, który rodzi się w chciwym sercu człowieka przy-
zwyczajonego do wygody i egoizmu. W adhortacji „Radość Ewange-
lii” papieża Franciszka stawia bardzo konkretną diagnozę: „Kiedy życie 
wewnętrzne zamyka się we własnych interesach, nie ma już miejsca dla 
innych, nie liczą się ubodzy, nie słucha się już więcej głosu Bożego, nie 
doświadcza się słodkiej radości z Jego miłości, zanika entuzjazm zwią-
zany z czynieniem dobra. Również wierzący wystawieni są na to ryzyko, 
nieuchronne i stałe. Wielu temu ulega i stają się osobami urażonymi, 
zniechęconymi, bez chęci do życia”. 
Święta Bożego Narodzenia są po to, aby obudzić w nas wrażliwość ma-
łego dziecka i radość, która rodzi się z prostego i czystego serca. To po-
zwala zauważyć, że cel naszego życia znajduje się poza nami, w Bogu, 
który zrządzeniami swojej Opatrzności kieruje historią, również naszą 
osobistą historią, oraz ingeruje w nią. Wiemy, co oznacza strata kogoś 
bliskiego, zaufanego, który nagle odchodzi bez słowa i pozostawia po 
sobie pustkę i ranę w sercu. Bóg natomiast pozostaje zawsze wierny, 
o ile tylko przez grzech nie zamknę przez Nim drzwi swojego serca. 
Spotkanie z Jezusem sprawia, że radość Ewangelii napełnia serce oraz 
całe życie. Z Nim rodzi się i zawsze odradza radość. 
Tajemnica bożonarodzeniowego pocieszenia wychodzi daleko poza 
powierzchowność, dotyka głębi, istoty człowieka. Staje się porą zdzi-
wienia, oczarowania i modlitwy, a nie filozofowania. Nie chodzi więc 
o powierzchowny optymizm, pusty uśmiech, ale o to, by radość była 
autentyczna, niezależnie od okoliczności życiowych. Z drugiej strony 
chodzi o to, aby nie być niewolnikiem sztucznego uśmiechu. Smutek 
jest grzechem przeciwko nadziei, podobnie jak przygnębienie czy roz-
pacz. Wiara w Jezusa ma związek z nadzieją, a więc z czymś radosnym. 
Chrześcijańska nadzieja jest wiarą, że spełnią się wszystkie obietnice, 
które są nam dane od Boga. Nie ma więc powodu do smutku. 
Wszystkim Czytelnikom życzę na święta i Nowy Rok 2014, aby nadzieja 
i delikatność Bożych Narodzin otrząsnęły nas z obojętności i otworzyły 
na prawdziwą radość.

ks. Leszek Smoliński

Z parafii św. Wojciecha

Przygotowanie duchowe  
do świąt Bożego Narodzenia
Wokół tematu „Rodzino, stań się tym, czym jesteś” 
wierni parafii św. Wojciecha w Nasielsku przeży-
wali rekolekcje adwentowe. Ekipa rekolekcyjna 
ze Wspólnoty Świętej Rodziny z Łomianek pod 
przewodnictwem ks. dr. Wiesława Jankowskiego, 
ks. Dariusza i ks. Roberta oraz osób świeckich, w 
dniach 8–11 grudnia 2013 r., na zaproszenie ks. 
proboszcza Tadeusza Pepłońskiego, przeprowa-
dziła rekolekcje ewangelizacyjne. 
Tematykę poszczególnych dni wyznaczało na-
uczanie trzech papieży: bł. Jana Pawła II, Bene-
dykta XVI i Franciszka. Przez kolejne dni skupienia 
dotknięto papieskich przesłań do rodzin: „Trzeba, 
aby rodziny powstały i szły za Chrystusem”, „Ro-
dzino, bądź dobrą nowiną dla III tysiąclecia”, „Rodzino, żyj radością wiary”. 
Oprócz mszy św. połączonych z dawaniem świadectwa, odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu, we wtorek 
połączona z modlitwą uwolnienia i uzdrowienia, którą poprowadził ks. Wiesław Jankowski – egzorcysta. To spotkanie 
zgromadziło liczną rzeszę wiernych, również wiele osób przyjechało z innych parafii. 
Msza św. dla dzieci i młodzieży każdego dnia była poprzedzona spotkaniem ewangelizacyjnym w szkołach nasielskich, 
prowadzonych przez Wspólnotę Świętej Rodziny. Tego typu rekolekcje, głoszone przez osoby duchowne z udziałem 
świeckich, odbywały się po raz pierwszy we wspólnocie parafialnej św. Wojciecha. 
Instytut Świętej Rodziny, założony przez abp. Kazimierza Majdańskiego i dr med. Monikę Wójcik, należy do instytutów 
świeckich życia konsekrowanego, a jego charyzmatem jest całkowite oddanie Świętej Rodzinie i cierpliwa praca na 
rzecz ratowania i odrodzenia współczesnej rodziny. Instytut został powołany do funkcjonowania dekretem Biskupa 
Szczecińsko-Kamieńskiego 11 października 1986 r. Praca członków Instytutu Świętej Rodziny na rzecz rodzin ma roz-
maity charakter: naukowy i dydaktyczny w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach oraz wydawniczy, forma-
cyjny i wychowawczy. Apostolstwo Wspólnoty Świętej Rodziny ma na celu pomóc rodzinom lepiej poznawać własną 
tożsamość i przyjąć plan Boży wobec nich.

Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Wielka Orkiestra zagra po raz 22.!
12 stycznia 2014 r. odbędzie się 22. Fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Nasielsk, razem z Jurkiem Owsiakiem, 
będzie grać pod hasłem: NA RATUNEK, 
a pieniądze zebrane podczas Finału zostaną 
przeznaczone na zakup specjalistycznego 
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunko-
wej i godnej opieki medycznej seniorów. 
W Nasielskim Ośrodku Kultury z tej okazji 
odbędą się koncerty i licytacje. Nad ca-
łością będzie czuwać sztab wolontariuszy 
z Publicznego Gimnazjum nr 1. 
W O Ś P  t o  d o s k o n a ł a  o k a -
zja do zaprezentowania się lokal-
nej społeczności. Nasielski Ośrodek 
Kultury zaprasza wszystkich artystów ama-
torów, którzy chcą wystąpić podczas Fina-
łu WOŚP w Nasielsku. Na adres mailowy:  
nok@noknasielsk.pl lub fanpage’a NOK 
można przesyłać linki stron zespołów lub 
mp3. 
Więcej informacji o 22. Finale WOŚP 
w Nasielsku w następnym numerze ŻN. 

K.T.

Książka w nagrodę
Ks. Leszek Smoliński, felietonista w ŻN, wydał niedawno książkę  
pt. Bóg się rodzi… Wigilia w rodzinie z Janem Pawłem II . Wręczy-
my ją czterem osobom, które jako pierwsze odpowiedzą e-mailowo  
(gazeta@noknasielsk.pl) bądź telefonicznie (tel. 23 69 12 343) na pyta-
nie: w jakich latach ks. Leszek Smoliński był wikariuszem w parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku?
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Dwie prymuski z Lipowej 
zdobyły Nagrody Premiera
Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów otrzymały uczen-
nice Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Nasielsku, które 
nie tylko uzyskały najwyż-
sze w szkole średnie ocen, 
ale również mają szczegól-
ne osiągnięcia w kilku dzie-
dzinach wiedzy. Wybitne 
umiejętności, poszukiwa-
nie nowych odpowiedzi na 
pytania oraz pracowitość to 
główne cechy charaktery-
zujące tegoroczne stypen-
dystki: Malwinę Morawską 
oraz Joannę Matusiak. Zo-
stały one wyróżnione na-
g r o d a m i  p i e n i ę ż n y m i 
w wysokości 2580 zł przez 
Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty Karola Semika 2 
grudnia 2013 r. w auli Poli-
techniki Warszawskiej.
Malwina Morawska to uczennica Technikum Ekonomicznego. Obok 
osiągnięcia najwyższej średniej w szkole (5,08) interesuje się muzyką, lubi 
oglądać filmy i czytać książki. Dwukrotnie brała udział w etapach okręgo-
wych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a w 2013 roku w etapie okręgu 
Olimpiady Przedsiębiorczości. Została także finalistką Olimpiady Wiedzy 
o Regionie i Przedsiębiorczości. W roku szkolnym 2012/2013 brała udział 
w Kafeterii Edukacyjnej. Próbuje także z powodzeniem swoich sił w olim-
piadach matematycznych. W wolnych chwilach pisuje do szuflady. W la-
tach 2012–2013 była redaktorem naczelnym „Gazety Szkolnej”.
Z kolei Joanna Matusiak uzyskała promocję do klasy II z wyróżnieniem ze 
średnią ocen 4,81. Jest uczennicą liceum o profilu lingwistycznym. Inte-
resuje się historią i tym, co większość nastolatek. Stara się rozwijać swoje 
umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach 
oraz w pracy redakcyjnej w „Gazecie Szkolnej”. W przyszłości planuje stu-
dia na kierunku prawniczym lub lingwistycznym. 
Obydwie uczennice są absolwentkami nasielskiego gimnazjum. 
Dziewczęta są najlepszym przykładem, że w młodzieży tkwi ogromny 
potencjał, który szkoła stara się rozwijać, organizując zajęcia pozalekcyj-
ne. W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku uczniowie mają możliwość 
pogłębiania wiedzy, działając w różnorodnych kołach zainteresowań, na 
których nauczyciele stymulują swoich podopiecznych do wszechstron-
nego rozwoju. Działa tu Klub Młodych Ekonomistów, Klub Europejski, 
Koło Dziennikarskie, Sportowe, Informatyczne, Fotograficzne, Koło Ję-
zyków Obcych, a także Teatr bez Nazwy oraz zespół muzyczny.

Karolina Witkowska

Z GMINY. Winniki 

Uczyć się od najlepszych

U NAS

Niepełnosprawni o świętach

Maleńk ie  p o dna s ie l-
skie Winniki znane są 
już w całej Polsce, a na-
wet poza nią. Wszystko 
za sprawą gospodarstwa 
państwa Hanny i Krzysz-
tofa Kowalsk ich i  ich 
sztandarowego produktu, 
oleju lnianego, tłoczone-
go na zimno z ziaren lnu. 
Drugim ich produktem 
jest olej rzepakowy po-
zyskiwany tą samą me-
todą. Kolejnym hitem 
gospodarstwa jest unika-
towa obecnie hodowla 
świń rasy złotnickiej bia-
łej. 
Za sukcesami przyszły nagrody, 
odznaczenia i wyróżnienia. Naj-
ważniejsze jest jednak to, że rol-
nicy z naszej gminy są „znakiem” 
rozpoznawczym nowoczesnego 
polskiego rolnictwa oraz właś-
ciwego wykorzystania funduszy 
unijnych. I dlatego do ich go-
spodarstwa podążają tłumy tych, 
którzy chcą uczyć się nie na włas-
nych błędach, lecz wiedzę i umie-
jętności czerpać od najlepszych.
O sukcesach państ wa Kowal-
skich pisaliśmy już wielokrotnie 
i  z pewnością pisać będziemy 
jeszcze nie jeden raz. Pisaliśmy 
między innymi o tym, że do tego 
wzorcowego gospodarstwa po-
dążają istne pielgrzymki, aby po-
znać tajemnicę sukcesu i dobre 
wzory przenieść na własny te-
ren. Wśród odwiedzających to 
gospodarstwo osób widzieliśmy 
przedstawicieli wszystkich konty-
nentów. Nie brak też osób zajmu-
jących się na co dzień zawodowo 
problemami rolnictwa – dorad-
ców rolniczych, nauczycieli szkół 
rolniczych i ich uczniów. 
6 grudnia w gospodarstwie gości-
ła grupa około 40 osób uczestni-
czących w szkoleniu w wiodącym 

ośrodku doradztwa rolniczego – 
Centrum Doradztwa Rolnicze-
go w Brwinowie. W pierwszym 
dniu szkolenia słuchacze uczest-
niczyli w zajęciach teoretycz-
nych, w drugim dniu pojechali 
zobaczyć w teren zobaczyć, jak 
teoria przekłada się na prakty-
kę. Jako przykład dobrej prakty-
ki wybrano gminę Nasielsk, a tu 
– gospodarstwo państwa Kowal-
skich. Z rozmów, jakie udało się 
nam przeprowadzić z uczestnika-
mi szkolenia, dowiedzieliśmy się, 
że uczestnicy objazdu byli bar-
dzo zadowoleni z wizyty w go-
spodarstwie państwa Kowalskich 
i że będą starali się czerpać z ich 
doświadczeń.
Po wizycie w Winnikach grupa 
przejechała na drugi kraniec gmi-
ny Nasielsk, do Krzyczek, gdzie 
odwiedziła Farmę Krzyczki. Pla-
cówka ta nieco inaczej wpisuje 
się w przedsiębiorczość na ob-
szarach wiejskich. Tu nie stawia 
się na produkcję rolną, ale z tego, 
co jest najlepsze i najpiękniejsze 
w polskim rolnictwie, się korzy-
sta. Agroturystyka w momencie, 
gdy na wsi daje się zauważyć nad-
miar rąk do pracy, jest szansą na 
znalezienie ciekawego zajęcia. Tu 

tradycja najpełniej łączy się z no-
woczesnością, a nasielszczanom 
przypomina, że ich miasto przed 
wiekami nazywało się Nosselia. 
Grupą z Centrum Doradztwa Rol-
niczego opiekowała się Barbara 
Grygo. Z rozmowy z nią wyni-
kało, że jest zadowolona z tego, 
co zobaczyła na terenie gminy 
Nasielsk, i że będzie tu chciała 
wrócić z innymi grupami. 
Szkolenie, w którym wzięli udział 
doradcy rolni,  przedstawicie-
le L okalnych G rup Dzia łan ia, 
naucz yciele szkó ł  roln icz ych 
z terenów wschodniej i północnej 
Polski i ich uczniowie zostało zor-
ganizowane przez CDR w Brwi-
nowie w ramach projektu „Małe 
inicjatywy, duże sukcesy”. 
To, co zobaczyli uczestnicy, ob-
jazdu jak najbardziej odpowiada-
ło tematyce szkolenia. Faktycznie, 
inicjatywa państwa Kowalskich 
w ykorz ys t an ia  t rad yc yj n e go 
sposobu wytwarzania olejów, do 
tego przy użyciu dawnych urzą-
dzeń, z ziaren wyhodowanych we 
własnym gospodarstwie przynio-
sła im sukces, a gminie Nasielsk 
promocję. W dodatku ich pro-
dukty są bardzo zdrowe.

andrzej zawadzki

Od kilku lat w nasielskim kościele 
pw. św. Wojciecha o godz. 10.00 
ksiądz Adam Ners, który jest opie-
kunem duchowym osób niepeł-
nosprawnych w parafii Nasielsk, 

w każdą pierwszą sobotę miesią-
ca odprawia w ich intencji mszę 
św. Natomiast raz w roku, zawsze 
w pierwszą sobotę grudnia, z ini-
cjatywy pana Janusza Konerber-

g e ra  o d p ra w i a n a 
jest msza św. w in-
tencji pracowników 
firmy JAN-Pol oraz 
uczestników i pra-

cowników Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Starych Pieścirogach. 
W t ym roku odbyła s ię ona 7 
grudnia i  zgromadzi ła bardzo 
wiele osób, które mia ł y oka-
zję zobaczyć – zamiast kazania 
– przedstawienie bożonarodze-
niowe w wykonaniu uczestni-
ków WTZ. Mówiło ono o tym, 
że żyjąc w biegu i pełnym mate-
rializmu świecie, zatracamy sens 

świąt Bożego Narodzenia. Auto-
rem scenariusza tego spektaklu 
jest Paweł Salak, który niebawem 
zostanie uczestnikiem WTZ. 
Po mszy św., jak co roku, w sali 
obok kościoła odbyło się spot-
k a n i e  p r z y g o t o w a n e  p r z e z 
wolontariuszy, a na osoby nie-
pełnosprawne czekał słodki po-
częstunek i gorące napoje. 

(pi)
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Z NOK

Festiwal Kolęd i Pastorałek
13 grudnia 2013 r. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury odbył się Festiwal 
Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem 
w ciemną noc…” zorganizowany 
przez NOK i 2. Mazowiecki Pułk Sa-
perów w Kazuniu Nowym. W kon-
kursie wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjaliści z po-
wiatu nowodworskiego i powiatu 
warszawskiego zachodniego. 
Uczestnicy Festiwalu zaprezen-
towali tradycyjne polskie kolędy, 
m.in. Lulajże Jezuniu i Mizerna ci-

cha, pastorałki oraz nowoczesne 
aranżacje utworów o tematyce bo-
żonarodzeniowej. Oceny prezenta-
cji dokonało jury w składzie: Joanna 
Ostaszewska, Daniel Taraszkiewicz 
i Katarzyna Tyc.
W kategorii klas I–III szkoły pod-
stawowej I miejsce zdobyła Pau-
lina Piwowarska reprezentująca 
Centrum Kultury w Błoniu, która 
wykonała utwór Mikołaj nie za-
wiedzie . II miejsce zajęła Kinga 
Kolasa z 423. Gromady Zuchowej 

z Nasielska (Kołysanka 
dla dobrych aniołów ), 
a III miejsce przyznano 
uczniom Zespołu Szkół 
nr 1 w Nowym Dworze 
Maz., Jakubowi Zarębie 
i Paweł Furtakowi, którzy 
w duecie zaśpiewali Ko-
lędę o mówiących zwie-
rzętach. 
W kategorii klas IV–VI 
s zko ł y  p o d s t awowe j 
I miejsce wyśpiewała 424. 
Drużyna Harcerska „Po-
godna Ferajna” ze Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku, 
która wystąpiła z kolędą 
Mizerna cicha. II miejsce 
przyznano Marcie Sawi-
ckiej reprezentującej Klub 
Wojskowy 2. Pułku Sape-
rów w Kazuniu Nowym 
(Bosy pastuszek), a III miejsce –Ga-
brieli Paszkiewicz, również repre-
zentującej ten sam Klub Wojskowy 
(Maleńka gwiazdka).
W kategorii klas gimnazjalnych 
zwyciężyła Magdalena Podgrudna 
z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieści-
rogach, która wykonała utwór Where 
Are You, Christmas. II miejsce przy-
znano Weronice Wilk z Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Nasielsku. 

Laureaci Festiwa-
lu Kolęd i  Pasto-
r a ł e k  o t r z y m a l i 
nagrody i dyplomy. 
W s z y s t k i m  s e r -
decznie gratuluje-
my i  zapraszamy 
do udzia łu w ko-
lejnych edycjach 
konkursu. 

K.T.

Z NOK

Kiermasz świąteczny
Płock, dnia  12 grudnia  2013 rok

ENERGA-OPERATOR Eksploatacja i Inwestycje Płock Sp. z o.o. 
ogłasza nabór na stanowisko:

Elektromontera pogotowia energetycznego

Miejsce pracy
Dział Usług Sieciowych w Pułtusku oraz Dział Usług Sieciowych w Nasielsku

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia średniego – kierunek elektryczny, 
• posiadania uprawnień kwalifikacyjnych „E" bez ograniczenia wysokości napięcia, 
• doświadczenia zawodowego w bezpośredniej eksploatacji sieci elektroenergetycznej, 
• posiadania prawa jazdy kat. „B"  (mile widziane posiadanie prawa jazdy kat.. B+E i C)
• braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
• posiadanie uprawnień do prac pod napięciem na urządzeniach nN.

Do głównych zadań pracownika będzie należało m.in.:
• usuwanie zakłóceń i awarii na urządzeniach elektroenergetycznych SN i nN,
• wykonywanie przeglądów  sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN i nN, 
• wykonywanie prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych nN,
• wykonywanie czynności łączeniowych na urządzeniach bez ograniczenia wysokości 

napięcia,
• pełnienie dyżuru domowego.

Osoby zainteresowane pracą na powyższym stanowisku, prosimy o złożenie CV 
i listu motywacyjnego w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku na adres e-mail: 
eiplock@energa.pl lub do Kancelarii Spółki ENERGA-OPERATOR Eksploatacja 
i Inwestycje Płock Sp. z o.o., ul. Graniczna 79, 09-400 Płock.

Prosimy o podanie w  temacie listu nazwy stanowiska oraz miejsca pracy, na które 
prowadzona jest rekrutacja.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. 

Prosimy również o załączenie w CV następującego  oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, iż dane  te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną 
zniszczeniu.

W  n i e d z i e l ę ,  15  g r u d n i a  b r. 
w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
bywał się drugi Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy, organizowany przez NOK 
wspólnie z Warsztatami Terapii Zaję-
ciowej ze Starych Pieścirogów. 
Gościliśmy na nim osoby, które mają 
dużo cierpliwości i talentu do wy-
konywania różnych dekoracyjnych 
przedmiotów i ozdób, w tym przede 
wszystkim świątecznych. 
Ze wspaniałym stoiskiem, pełnym 
nietypowych bombek choinko-
wych, sznurkowych kwiatów, pa-
pierowych dekoracji i bajecznie 
kolorowych wieńców jak zwykle 
zachwycała wszystkich odwiedzają-
cych pani Dorota Saracyn. 
Bardzo dekoracyjnie prezentowały 
się wykonane przez uczniów Pub-
licznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku 
papierowe choinki i bombki oraz 
świąteczne drzewka. 
Pani Ewa Skiba przyniosła na kier-
masz bardzo pracochłonne wyroby, 
czyli serwety, obrusy, bieżniki, chu-

steczki zrobione na szydełku. Mógł 
to być doskonały i niepowtarzalny 
prezent pod choinkę. 
Na stoisku Zuzanny Bem-Synoradz-
kiej królowały oczywiście mutomi-
sie, które doskonale sprawdzają się 
jako np. breloczek do kluczy. Ponad-
to można było tu nabyć chlebek oraz 
słodkie babeczki. Na kiermaszu przed 
świętami Bożego Narodzenia nie 
mogło oczywiście zabraknąć sztan-
darowych produktów naszej gminy, 

czyli wyrobów z gospodarstwa ro-
dzinnego państwa Kowalskich: oleju 
lnianego i rzepakowego. Duże zain-
teresowanie wzbudzał także najnow-
szy produkt – olej lniany z ziołami. 
Bardzo bogato, podobnie jak w ubie-
głym roku, zaprezentowały swoje 
wyroby Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Można było u nich zaopatrzyć się za-
równo w świąteczne pierniki, kalen-
darze na 2014 r., stroiki świąteczne, 
piękne bombki choinkowe, jak i bi-
żuterię z filcu, czy koralików.
Mieszkańcy naszej gminy mogli od-
wiedzać nasz kiermasz w godzinach 
10.00 – 17.00. Tym, którzy ze-
chcieli być z nami tego dnia bardzo 
dziękujemy, a kto nie dotarł niech 
żałuje, ponieważ stracił okazję na 
zakup oryginalnych prezentów. 
Tylko wyroby wykonane przez 
uczestników WTZ będzie moż-
na jeszcze nabyć w niedzielę,  
22 grudnia br. w kościołach w Nu-
nie i Gzach. 

(i.)

O G Ł O S Z E N I E
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RUBRYKA HARCERSKA

Mamy 3 latka
Trójka jest bardzo bliska 
naszemu środowisku, 
liczba ta to wyznacz-
nik naszej wspólnoty, 
wszystkie drużyny mają 
ją w swoim numerze, 
dlatego bardzo mnie 
c i e sz y,  że  m oże my 
świętować 3 lata rubry-
ki harcerskiej w „Życiu 
Nasielska”. Dziękuję za współpracę wszystkim osobom, które ją tworzą, 
oraz redakcji „Życia Nasielska”, w szczególności Pani Iwonie Pęcherzew-
skiej oraz Panu Markowi Tycowi za możliwość jej publikacji. Bardzo radu-
je nas grono stałych czytelników i mamy nadzieję, że nasze teksty cieszą 
się popularnością.

Sympatykom „Życia Nasielska”, a także wszystkim mieszkańcom gminy 
Nasielsk z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 
Roku chcielibyśmy życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, 
uśmiechu co dzień oraz zapału do pracy i nowych pomysłów na siebie!

pwd. Daniel Nowak

„Integrator 3” już za nami
Najwspanialszym podziękowaniem dla każdego drużynowego, instruk-
tora jest uśmiech dzieci. Nic nie daje takiego poczucia spełnienia, jak 
radość naszych podopiecznych po realizacji oferowanych przez nas pro-
pozycji spędzenia czasu.

Pomimo trudności wynikających z działalności huraganu „Ksawery” 
udało nam się przeprowadzić biwak „Integrator 3” w Zespole Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach w dniach 7 i 8 grudnia. W placówce integrowało 
się około 30 zuchów i harcerzy z Próbnej Gromady Zuchowej w Starych 
Pieścirogach, 3. Drużyny Harcerskiej „Przypadek” i 32. Drużyny Starszo-
harcerskiej „Hakuna Matata”. Impreza ta powoli staje się tradycją naszego 
środowiska, a oprócz funkcji integracyjnej cieszy nas także fakt, że w jej 
organizację zaczyna się angażować także młoda kadra. 

Te g o r o c z n y  b i -
wak był  powiąza-
n y  z  o b c h o d a m i 
mikołajek, dlatego 
oprócz szeroko po-
jętego poznawania 
się uczestnikom za-
pewniono wiele do-
datkowych atrakcji. 
Zuchy przygotowy-

wały świąteczną sałatkę owocową oraz kartki z życzeniami, natomiast 
harcerze mieli okazję nauczyć się kolędy w języku migowym oraz 
stworzyć ozdoby choinkowe z masy solnej. Nie zabrakło również zajęć 
sportowych, gier i zabaw. Uczestnikom przybliżono także ideę Betlejem-
skiego Światełka Pokoju oraz przygotowano pakiety na akcję „Sianko”, 
z której środki zostaną przeznaczone na paczki dla najuboższych rodzin 
z parafii św. Katarzyny w Starych Pieścirogach. Na koniec odwiedził nas 
także sam Świętym Mikołaj, zostawiając wszystkim uczestnikom pamiąt-
kowe znaczki.

Integrator 3 to pełen atrakcji i wrażeń weekend, to bardzo aktywny i do-
brze wykorzystany czas, to bogatsza w kolejne doświadczenia kadra 
i uczestnicy. To przede wszystkim zadowolone buzie zuchów, harcerzy 
i ich rodziców. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniale spę-
dzony wspólny czas, następny Integrator już za rok.

Składamy także serdeczne podziękowania za zaufanie i udostępnienie 
obiektu na placówkę biwaku Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach Panu Cezaremu Wiśniewskiemu.

Zespół Organizacyjny Biwaku „Integrator 3”

Z LOGOPEDIĄ NA TY!

Logopedia – co to jest?
W dzisiejszych czasach bardzo po-
ważnym problemem występują-
cym u dzieci są wady wymowy. 
Nie wszyscy rodzice (opiekuno-
wie) tych dzieci zdają sobie sprawę, 
że już od najmłodszych lat ich po-
ciechy mogą uczęszczać do spe-
cjalisty na zajęcia logopedyczne. 
Mimo iż logopeda jest zatrudnio-
ny w większości szkół oraz przed-
szkoli, świadomość społeczeństwa 
w zakresie tego tematu jest nadal 
niewielka. 
Dlatego warto zadać sobie pyta-
nie: Co to jest logopedia i czym 
się zajmuje?
Logopedia jest dziedziną wiedzy. 
Jej zadaniem jest między innymi 
kształtowanie prawidłowej mowy 
u dzieci od najwcześniejszego eta-
pu ich życia oraz odpowiednie sty-
mulowanie od początku rozwoju 
mowy. Jej celem jest także zapo-
bieganie powstawaniu zaburzeń 
w językowym porozumiewaniu 
się, a zatem podstawowym zada-

niem logopedii jest propagowa-
nie profilaktyki logopedycznej (co 
przedstawiać będą kolejne artyku-
ły) wśród rodziców i opiekunów,  
a także wśród osób pracujących  
w instytucjach zajmujących się 
wychowaniem i opieką zdrowotną 
małych dzieci.
Zadaniem logopedów jest rów-
nież wykrywanie i diagnozowanie 
zaburzeń mowy, jak też opraco-
wywanie indywidualnych progra-
mów terapii mowy oraz usuwanie 
lub niwelowanie skutków zaburzeń 
mowy, tzn. zajmowanie się po-
prawnym wypowiadaniem słów. 
Zadanie to jest realizowane w ga-
binecie logopedycznym podczas 
indywidualnych zajęć, które są naj-
bardziej efektywną formą usuwania 
wad mowy.
Celem logopedii jest też kształto-
wanie i rozwijanie mowy u osób, 
u których mowa nie rozwija się  
w sposób naturalny z różnych po-
wodów, a także u osób z zaburze-

niami o podłożu neurologicznym, 
oraz wprowadzanie innych sposo-
bów komunikacji u tych osób (neu-
rologopedia).
Surdologopedia zajmuje się kształ-
towaniem mowy u dzieci z wadami 
słuchu. Bardzo ważne jest wczesne 
rozpoznanie istniejących u dziecka 
problemów komunikacji języko-
wej i zapewnienie właściwej formy 
profilaktyki, stymulacji oraz terapii. 
Wczesne rozpoznanie wad wymo-
wy ma decydujące znaczenie dla 
skuteczności terapii logopedycznej.
W kolejnych artykułach napisze-
my, czego dotyczy profilaktyka 
logopedyczna. Odpowiemy też 
na pytanie, co należy robić, aby 
mowa dziecka kształtowała się pra-
widłowo od najwcześniejszego eta-
pu życia.
logopedzi Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

mgr B. Kozłowska
mgr N. Turek

Relacja z Powiatowego Turnieju Tenisa 
Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych
Dnia 9 grudnia 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku odbył się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystego otwarcia dokonała p.o. dyrektor szkoły Agnieszka Rutkowska. Rywali-
zowano zarówno w kategorii drużynowej, jak i w indywidualnej. 
Oto wyniki rywalizacji:
Kategoria indywidualna dziewcząt:
I miejsce – Paulina Osińska – ZSZ nr 1 Nowy Dwór Maz.
II miejsce – Sylwia Kwaśniewska – ZSZ Nasielsk
III miejsce – Klaudia Laskowska – ZSZ nr 1 Nowy Dwór 
Maz.
Kategoria indywidualna chłopców:
I miejsce – Damian Zembrzuski – ZSP Pomiechówek
II miejsce – Marcin Kuczkowski – LO Nowy Dwór Maz.
III miejsce – Kamil Białorudzki – ZSZ Nasielsk

Kategoria zespołowa dziewcząt:
I miejsce – ZSZ nr 1 Nowy Dwór Maz. (19 pkt)
II miejsce – ZSZ Nasielsk (11 pkt)
III miejsce – ZSP Pomiechówek (8 pkt)
IV miejsce – ZSO Nasielsk (4 pkt)
V miejsce – ZSZ nr 3 Nowy Dwór Maz. (2 pkt)
Kategoria zespołowa chłopców:
I miejsce – ZSZ Nasielsk (18 pkt)
II miejsce – LO owy Dwór Maz. (11 pkt)
III miejsce – ZSP Pomiechówek (8 pkt)
IV miejsce – ZSZ nr 1 Nowy Dwór Maz. (5 pkt)
V miejsce – ZSO Nasielsk (3 pkt)

Tu rn i e j  zo s t a ł  s p raw n i e 
z o r g a n i z o wa n y  i  p r z e -
p r o wa d z o n y  p r z e z  n a -
u c z yc i e l i  w yc h o w a n i a 
fizycznego ZSZ Nasielsk. Za-
wody przebiegały w atmo-
sferze sportowej rywalizacji. 
Na koniec turnieju zostały 
wręczone dyplomy, medale 
i puchary ufundowane przez 
Starostę Powiatu Nowodwor-
skiego. Wręczenia nagród 
dokonali: Kierownik Wydzia-
łu Edukacji Starostwa Powiatu 
Nowodworskiego Zdzisław 
Raczki oraz p.p dyrektor szkoły  
Agnieszka Rutkowska.
Gospodarze turnieju bardzo serdecznie dziękują Panom Markowi i Łukaszowi Pawlakom za pomoc przy orga-
nizacji zawodów.
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Innowacje dla przedsiębiorców 

źródłach energii i określeniu od-
ległości umieszczania turbin od 
zabudowań mieszkalnych już trzy 
lata temu – tymczasem od 1 stycz-
nia 2014 r. Unia Europejska nałoży 
134 tys. euro dziennej kary na nasz 
kraj za brak tej ustawy!

Spotkanie w Dębinkach
W związku z brakiem ogólno-
polskiego aktu prawnego Rada 

Miejska, po obradach Komisji In-
frastruktury (9 grudnia br.) i wy-
ciągnięciu na niej odpowiednich 
wniosków, podjęła na nadzwy-
czajnej sesji (12 grudnia br.) uchwa-
łę intencyjną w sprawie określenia 
odległości turbin od zabudowań 
mieszkalnych. Dzień później odby-
ło się spotkanie w sprawie realizacji 
tej inwestycji w Szkole Podstawo-
wej w Dębinkach, na które przy-
było ponad 100 mieszkańców. 
Byli na nim obecni Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, Jadwi-
ga Szymańska, kierownik Wydziału 

Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nasielskiego UM, oraz 
Jacek Makowskiego, przedsta-
wiciel firmy Siłowni Wiatrowych 
SA (wykonawca projektu elek-
trowni wiatrowych) z asystentami 
oraz Grzegorz Bujak z Agro Tra-
de w Kielcach (odpowiadający za 
przygotowanie oceny oddziały-
wania na środowisko). W spotkaniu 
uczestniczyli także radca prawny 

z UM i część nasielskich radnych.
Debata na temat planowanej inwe-
stycji była pełna emocji i odbyła się 
niestety w trudnych warunkach na-
głośnieniowych. Często mieszkań-
cy emocjonalnie przekrzykiwali 
próbujących coś wyjaśniać gości. 
Na początku zebrania burmistrz 
Nasielska omówił podjętą dzień 
wcześniej uchwałę w sprawie wy-
znaczenia k ierunków rozwoju 
energetyki opartej na odnawial-
nych źródłach energii na terenie 
gminy Nasielsk, zapowiedział jed-

nocześnie, że istnieje prawdopo-
dobieństwo jej uchylenia przez 
wojewodę mazowieckiego. 
Jacek Makowski z Siłowni Wiatro-
wych SA zaznaczył, że dopóki wo-
jewoda nie odniesie się do tego 
aktu prawnego, on traktuje tę sytu-
ację w ten sposób, „że tej uchwa-
ły nie ma”. Jednak w razie ustalenia 
norm odległościowych przez par-
lament stwierdził, że „my się usto-

sunkujemy”.
Zapewnił jednak, że jego firma nie 
chce budować wiatrowni, które ha-
łasują i są źle zaprojektowane, tyl-
ko te najnowszej generacji – inne 
niż te, które istnieją już na terenie 
gminy Nasielsk. Byłyby one tak-
że monitorowane przez firmę ze-
wnętrzną wskazaną przez lokalne 
władze. Poinformował również, że 
jeszcze żadne ostateczne decyzje 
o budowie nie zapadły, a jedynie 
zostały złożone wnioski. Zaznaczył, 
że w przypadku uprawomocnienia 
się uchwały podjętej dzień wcześ-

niej przez Radę Miasta i możliwo-
ści budowy wiatraków w odległości  
2 km od zabudowań, w przyszłości 
już nie będzie można stawiać bu-
dynków mieszkalnych w tej odle-
głości od istniejącego obiektu.
Mieszkańcy w dużej mierze pod-
kreślali, że boją się utraty wartości 
swoich działek i nieruchomości, 
a także obawiają się o swoje zdro-
wie. Interesowali się także proce-
durą wyboru działek, na których 
ma być wybudowana inwestycja – 
okazuje się, że do czasu określenia 
najkorzystniejszych miejsc niezna-
ni są właściciele działek, a ich właś-
cicielom proponowane są umowy 
dzierżawy. Mieszkańcy zarzucali 
burmistrzowi także to, iż nie stara się 
zrobić cokolwiek, by zapobiec bu-
dowie elektrowni, choć ten wyjaś-
niał, jakie są procedury urzędowe 
z tym związane. Przedstawicielka 
stowarzyszenia „Eko-życie” Iwo-
na Wróblewska powiedziała, że ma 
już ponad tysiąc podpisów pod 
protestem społecznym przeciwko 
budowie wiatraków. Zaapelowała 
też o zabezpieczenie w przyszło-
rocznym budżecie odpowiedniej 
kwoty na zmianę Planów Zago-

spodarowanie Przestrzennego dla 
miejscowości: Studzianki, Mięko-
szyn, Miękoszynek i Dębinki, gdyż 
są tam zapisy niezgodne ze Stu-
dium i nieaktualne.
Mieszkańcy w walce z wiatraka-
mi są nieugięci i zdeterminowa-
ni. Przedstawiciele firmy Siłownie 
Wiatrowe SA na własnej skórze mo-
gli się przekonać, jak duży i głośny 
jest sprzeciw wobec budowy farm 
wiatrowych. 
Na chwilę obecną w stosunku do 
planowanych inwestycji w Dę-
binkach, Miękoszynie i Popowie 
Borowym Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 
w dniu 6 grudnia 2013 r. wydał po-
stanowienie o konieczności prze-
prowadzania oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, 
natomiast Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Nowym 
Dworze Mazowieckim nie wyraził 
swojej opinii w ustawowym termi-
nie. Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy 
ooś, niewydanie opinii w terminie 
traktuje się jako brak zastrzeżeń – 
czytamy na stronie internetowej 
UM.

Michał B.

Z GMINY

Walka z wiatrakami
dokończenie ze str. 5

W czwartek, 5 grudnia br. w re-
stauracji „Stary Młyn” odbyło się 
bardzo interesujące seminarium 
szkoleniowe dla lokalnych przed-
s ięb iorców na temat „ Źróde ł 
finansowania przedsięwzięć inno-
wacyjnych i międzynarodowego 
transferu technologii po 2013 roku 
w odnawialnych źródłach energii 
(OZE), ze szczególnym uwzględ-
nieniem fotowoltaniki”. 
Na konferencj i ,  zorganizowa-
nej przez Włodzimierza Ostro-
wskiego, Podstarszego Cechu 
Rzemiosł Różnych i Przedsię-

biorczości w Pułtusku, pojawili się 
lokalni przedsiębiorcy, ucznio-
wie Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku wraz z pełniącą obo-
wiązki dyrektor Agnieszką Rut-
kowską, a także radni Stanisław 
Śmietański i Krzysztof Fronczak. 
Na wstępie Ewa Żbikowska z En-
terprise Europe Network wygło-
si ła wykład na temat „Nowych 
perspektyw finansowych Funduszy 
Europejskich na lata 2014–2020” 
oraz „Programu Inteligentny Roz-
wój jako mechanizmu wspierania 
innowacyjności, badań naukowych 

i ich powiązań za sferą 
przedsiębiorstw na lata 
2014–2020”.
Na temat „Odnawial-
nyc h  ź r ó d e ł  e n e r -
gi i  oraz przykładów 
innowacj i  i  now ych 
technologi i  w OZE” 
mówi ł  Tomasz Wiś-
niewski z Eko-Solu-
tion Sp. z o.o. Skupił 
on uwagę głównie na 
znaczeniu instalacji fo-
towoltanicznych oraz 
przydomowych elek-
trowni  wiatrow ych. 
Montaż takich instalacji 
zwraca się w przeciągu 
3 lat, a może znacząco 
ustabilizować dopływ 
energii elektrycznej.
„Nowoczesne technologie w mar-
ketingu, czyli jak wykorzystać in-
nowacje” omówił Jarosław Betlej 
z Betlej&Partners. 
Po wykładach wszyscy uczestni-
cy zjedli w restauracji „Stary Młyn” 
wspólny obiad, w czasie którego 
można było dyskutować na poru-
szane podczas spotkania tematy. 
Spotkanie przybliżyło wszystkim 
zebranym nowe możliwości do-

finansowania różnych projektów, 
zwłaszcza tych innowacyjnych, 
z budżetu Unii Europejskiej w la-
tach 2013–2020. Prelegenci wska-
zywali również na wzrost znaczenia 
odnawialnych źródeł energii w go-
spodarce krajów Unii Europejskiej 
i rozwoju ich wykorzystania w Pol-
sce. Ciekawostką było także omó-
wienie spraw związanych z często 
zapominanym przez mniejszych 
przedsiębiorców marketingiem 

i wykorzystaniem portali społecz-
nościowych do tworzenia marki 
produktu.
Organizatorzy spotkania, na cze-
le z dyrektorem Cechu Januszem 
Borzyńskim, podkreślają: – Mamy 
nadzieję, że to seminarium będzie 
okazją do zainaugurowania spotkań 
władz samorządowych Nasielska 
z przedsiębiorcami działającymi na 
terenie miasta i gminy Nasielsk.

Michał B.
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Jak przetrwać święta  
i co z noworocznymi 
postanowieniami?
Jak przetrwać święta? Co ja mogę jeść? Tak się staram, przestrzegać die-
ty, ale w święta będzie tyle pyszności na stole… Są to dylematy więk-
szości pacjentów. Czy święta muszą zawsze osobom na diecie kojarzyć 
się z samymi wyrzeczeniami, smutkiem, poczuciem winy? 
Nie musi tak być. Jeśli mamy odpowiednie podejście nie tyle do diety, 
ale do stałej zmiany nawyków żywieniowych, to i święta miną spokojnie. 
Świąteczne posiłki są często ciężkostrawne, tłuste, w dodatku są poda-
wane z sosami. Jednak podejście do świątecznych potraw zaczyna się 
zmieniać. Coraz częściej staramy się przygotowywać różnego rodzaju 
lekkie sałatki, potrawy smażone zamieniamy na potrawy pieczone itp. 
A co z ciastami i ciasteczkami? Pamiętajmy, że znacznie zdrowsze są te 
przygotowane w domu niż kupione w sklepie czy cukierni. Jednak czy są 
mniej kaloryczne? Niekoniecznie. Jeśli jednak czekasz cały rok na swoje 
ulubione ciasto zrobione przez mamę czy babcię – zjedź kawałek (nie 
pół blachy) bez wyrzutów sumienia. W święta zrezygnuj z potraw po-
pularnych, które często spożywasz. Spożywaj natomiast te oryginalne, 
wyczekiwane przez cały rok. 
Nie zapominaj również o spożywaniu płynów, przede wszystkim wody 
mineralnej. Jeden kieliszek wina również do obiadu nie zaszkodzi. Jednak 
pamiętaj, że alkohol, napoje czy soki dostarczają nam znacznych ilości 
„pustych” kalorii. Między posiłkami możesz wypić również zieloną her-
batę lub miętę, które ułatwią trawienie pokarmów. Pamiętajmy również, 
żeby biesiadowanie skończyć na 2–3 godziny przed snem, aby organizm 
miał możliwość strawienia pokarmu. 
Po świętach zrób sobie dzień oczyszczenia. Spożywaj wtedy wyłącznie 
produkty takie jak zupy, warzywa, owoce, mleko, jogurty, maślanki, ke-
firy, kisiel, płynna galaretka. Unikaj mięsa oraz produktów zbożowych. 
Święta to nie tylko spożywanie posiłków – chwile spędzone z rodziną 
i przyjaciółmi można także wzbogacić o wspólny spacer czy pójście na 
łyżwy.
Boże Narodzenie jest tylko raz w roku, dlatego spróbujmy wszystkich 
tradycyjnych potraw bez wyrzutów sumienia, nie zapominając jednak 
o umiarze. W święta nie odchudzamy się, ale utrzymujemy masę ciała, 
żeby po świętach nie przybyło nam dodatkowych zbędnych kilogra-
mów.
Święta szybko mijają, za kilka dni sylwester, a co później? Wracamy do 
szarej rzeczywistości z noworocznymi postanowieniami. Jedni w No-
wym Roku dalej będą wprowadzać zmiany w codziennym menu, a inni 
dopiero zaczną, aby na wiosnę być lżejszymi. Jednak postanowienie to 
powinno być realizowane przez cały rok, jako nowy styl żywienia. Nie 
jest to łatwe, ale właśnie o to chodzi, żeby zmiany były wprowadzane 
powoli i systematycznie, aby osiągnąć trwałe zmiany, a nie chwilowe.
Wesołych Świąt!

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

Z MOPS

Świąteczna zbiórka żywności
Już po raz trzeci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku we współpracy z Bankiem Żywności w Ciecha-
nowie zorganizował Świąteczną Zbiórkę Żywności. W ciągu dwóch dni, tj. 29–30 listopada, mieszkańcy nasze-
go miasta i gminy mogli wspomóc ogólnopolską akcję zbierania żywności dla osób najbardziej potrzebujących 
w trzech nasielskich sklepach: GULIWER, TESCO, BIEDRONKA. 
W akcji wzięło udział 60 wolontariuszy z nasielskich szkół: Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3 maja, Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Zawodowych. Zebrana żywność trafiła do najbardziej potrze-
bujących rodzin z terenu gminy Nasielsk. Łącznie obdarowano ponad 60 rodzin, tj. 230 osób. 
Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej serdecznie dziękują wszystkim osobom wspie-
rającym akcję Świątecznej Zbiórki Żywności. Partnerom – dyrektorom szkół, które brały udział w akcji: Pani Danu-
cie Białoruckiej, Pani Bożennie Zawadzkiej-Roszczenko, Pani Agnieszce Rutkowskiej, a także Paniom Katarzynie 
Popielarskiej, Edycie Pałaszewskiej, Ewie Żołnierzak oraz ks. Adamowi Nersowi i ks. Markowi Pszczółkowskiemu. 
Dzięki Państwu nasze działania mają jeszcze większą siłę i pozwalają pomagać najbardziej potrzebującym. Jeste-
śmy wdzięczni Wolontariuszom, którzy wspierają MOPS codziennym zaangażowaniem i ogromną energią, a bez 
których sukces świątecznej zbiórki żywności nie byłby możliwy.
Szczególne podziękowania kierujemy do ks. proboszcza Tadeusza Pepłońskiego za udostępnienie sali, w której 
była magazynowana zebrana żywność. 
Serdecznie dziękujemy właścicielom sklepów GULIWER, TESCO, BIEDRONKA za umożliwienie przeprowadze-
nia zbiorki na terenie sklepów.
Serdecznie dziękujemy!

U HARCERZY

Na średniowiecznym rynku
Długie wieczory to doskonała oka-
zja do wspólnych pląsów i śpiewa-
nek. Harcerze, harcerki i zuchenki 
z północnego Mazowsza bawili się 
na wspólnym biwaku, którego ob-
rzędowość wiązała się ze średnio-
wieczem. 
Rozpoczęli swoją biwakową przy-
godę od świeczkowiska, a następ-
nie adoracji przed Najświętszym 
Sakramentem. Rozważania doty-
czyły prawa harcerskiego w od-
niesieniu do przykazań Dekalogu. 
W sobotę rano 87 uczestników bi-
waku wyruszyło na grę przygoto-
waną przez pwd. Magdę Szulecką i 
pwd. Damiana Sobolewskiego. Har-
cerki miały do wykonania zadania, 
które przybliżały je do królowej Ja-
dwigi i do zdobycia jej pierścienia. 
Grę wygrał patrol z 1. Mławskiej 
Drużyny Harcerek „Głowonogi”. 

Zuchenki, w tym samym czasie 
spotkały się z postaciami z bajek, 
które czekały na nie z konkretny-
mi zadaniami. Dziewczynki musiały 
wykazać się zarówno sprawnością 
fizyczną, jak i umiejętnością roz-
wiązywania zagadek. Grę przygo-
towaną przez pwd. Kasię Zarembę 
wygrała szóstka z 13. Winnickiej 
Gromady Zuchenek. 
Po południu zarówno hufiec żeń-
ski, jak i męski ZHR miał zajęcia 
programowe, które prowadziły 
druhny drużynowe oraz kadra huf-
ca. Po wieczornym świeczkowi-
sku wszyscy chętni wzięli udział 
we mszy św. odprawionej przez ks. 
Marka Pszółkowskiego. 
W niedzielę 24 listopada 2013 r. 
apelem zakończyliśmy nasze je-
sienne harcerskie biwakowanie.

pwd. Ewa Kamińska

U NAS

Żywność dla potrzebujących
Wiele środowisk w Nasielsku postanowiło 
udzielić wsparcia potrzebującym mieszkańcom 
naszej gminy i wziąć udział w zbiórce żywności.
Proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku 
ks. Tadeusz Pepłoński zorganizował Parafialny 
Zespół Caritas. Na jego bazie w Zespole Szkół 
Zawodowych z inicjatywy ks. Marka Pszczół-
kowskiego w zeszłym roku powstał Szkolny 
Zespół Caritas, którym obok księdza opiekuje 
się Wioletta Skurczyńska. Obie organizacje bra-
ły udział w licznych akcjach charytatywnych. 
W ostatnim czasie w okresie październik–gru-
dzień, dzięki uprzejmości Bogdana Bieleckie-
go z Banku Żywności Caritas Płock, udało się 
zebrać blisko 13 ton żywności wartej ponad 
42 tys. złotych. Jednocześnie na terenie m.in 
marketów w Nasielsku zorganizowano wśród 
mieszkańców zbiórkę żywności w dniach 6–7 
grudnia br. Udział wzięło w niej 25 członków 
Szkolnego Zespołu Caritas, 18 wolontariuszy 
z gimnazjum w Nasielsku oraz harcerze – 25 
z ZHR w Nasielsku i 3 z ZHP. Żywność z obu 
zbiórek została rozdana rodzinom uczniów 
z nasielskich szkół, które znajdują się w trudnej 
sytacji materialnej. W sumie pomoc trafiła do 
blisko tysiąca osób.

(PK)
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Kino NIWA ZAPRASZA
27-29 grudnia godz. 16.00

Złodzieje rowerów
Dramat, Włochy, czas: 1 godz. 29 min.
Podczas pierwszego dnia nowej pracy męż-
czyźnie zostaje skradziony rower. Wraz z synem 
wyrusza więc na poszukiwania pojazdu. 

27-29 grudnia godz. 18.00

PAPUSZA
Biograficzny; Polska; czas: 2 godz. 11 min.
Historia pierwszej romskiej poetki, której wiersze 
zostały spisane i przetłumaczone na język polski. 

3-16 stycznia godz. 15.00 i 18.00

Hobbit:  
Pustkowie Smauga 3D

Fantasty, Przygodowy; Nowa Zelandia, USA;  
czas: 2 godz. 26 min.
Hobbit Bilbo Baggins razem z Gandalfem oraz 
trzynastoma krasnoludami zmierza do legowi-
ska smoka Smauga. Bohaterowie chcą pokonać 
bestię i odebrać jej złoto, które ukradła. 

10-11 stycznia godz. 19.00

Porachunki
Komedia kryminalna; Francja, USA; czas: 1 godz. 51 min.
Objęty programem ochrony świadków były 
mafiozo żyje w Normandii, próbując wraz z ro-
dziną przystosować się do nowych warunków. 

14-19 stycznia godz. 15.00

Królowa Śniegu
Animacja, Familijny; Rosja; czas: 1 godz. 20 min.
Zła Królowa Śniegu zamierza zmrozić serca 
wszystkich ludzi i pozbawić ich emocji. Jeżeli 
ten niecny plan się powiedzie, artyści i sztuka na 
całym świecie znikną, a ludzie zapomną, czym 
są miłość, przyjaźń i dobro. Jednak magiczne lu-
stro Królowej podpowiada, że Gerda i Kai, dzie-
ci słynnego mistrza wyrobów ze szkła, mają 
moc, by pokrzyżować jej podłe plany. Sługom 
Królowej udaje się zwabić chłopca i porwać go 
do lodowej krainy. Mała i odważna Gerda, wraz 
z przyjaciółmi, wyrusza w magiczną podróż 
prosto do pięknego i niebezpiecznego świata 
zimy i mrozu, aby uratować brata i powstrzy-
mać okrutną Królową.  

14-16 stycznia godz. 20.00

17-19 stycznia godz. 17.00 i 19.00

Wkręceni
Komedia; Polska; czas: 1 godz. 30 min.
Bohaterami jest trzech mężczyzn pracujących 
na Śląsku w lokalnej fabryce samochodów. Gdy 
dyrekcja zakładu podejmuje decyzję o gru-
powych zwolnieniach, przyjaciele trafiają na 
bezrobocie. Odprawa pozwala im na ostatnie 
szaleństwo - wyjazd do Warszawy.

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
W świateczny czas spodziewaj się więcej 
miłych chwil. Spędzisz je w towarzystwie ro-
dziny. Dużo odpoczywaj i unikaj zatargów 
z otoczeniem. Świąteczna atmosfera ko-
rzystnie wpłynie na Twoje samopoczucie. 

Byk 21.04–21.05
W najbliższym tygodniu Twoje plany doty-
czące spraw osobistych uda się szczęśliwie 
sfinalizować. Nie będzie dla Ciebie rzeczy 
niemożliwych do wykonania. Dobrej ener-
gii na pewno Ci nie zabraknie. 

Bliźnięta 22.05–20.06
Zbliża się koniec roku. Sprawy zawodowe 
nabiorą tempa. Pozytywne wpływy We-
nus i Urana pomogą w nawiązaniu dobrych 
kontaktów z otoczeniem. Większość prob-
lemów uda Ci się wyprowadzić na prostą. 

Rak 21.06–22.07
W każdym działaniu i wydatkach należy 
zachować samokontrolę i zdrowy rozsą-
dek. Nieoczekiwane wydarzenia zmuszą 
Cię do zmiany planów. Zachowaj spokój, 
bo zdenerwowanie tylko pogorszy sytu-
ację. 

Lew 23.07–22.08
Jeśli jesteś bez pary, to powróż sobie w wi-
gilijny wieczór. Dowiesz się, kiedy skończy 
Twoja samotność. Nie trać nadziei na wielkie 
uczucie. Masz dobre serce, pomyśl o ubogich 
i bezdomnych.

Panna 23.08–22.09
Świateczny tydzień sprzyja dokończeniu za-
ległych i bieżących spraw. Zbytnia aktywność 
może ujemnie wpływać na Twój system ner-
wowy. Wspólne zajęcia domowe przyczynią 
się do poprawy stosunków z rodziną. 

Waga 23.09–22.10
W święta postaraj się, aby wzajemne relacje 
z rodziną były wyjątkowo serdeczne. Ciesz się 
otrzymanymi prezentami i nie przeliczaj ich na 
wydane pieniądze. Okaż bliskim dużo uczucia. 
Zadbaj o serdeczną atmosferę w domu.

Skorpion 23.10–22.11
Wreszcie wolne dni od pracy. Postaraj się prze-
znaczyć je na odpoczynek. Tym bardziej że 
już niedługo nie będzie na to czasu. Uważaj, bo 
sytuacja może Cię skłaniać do radykalnych za-
chowań. Zadbaj o dobre relacje z bliskimi.

Strzelec 23.11–21.12
Współpraca z rodziną będzie w tym ty-
godniu wymagała od Ciebie sporo cierp-
liwości. Twoje starania zostaną jednak 
nagrodzone. Pomimo zmęczenia włącz się 
bardziej aktywnie do zajęć domowych.

Koziorożec 22.12–19.01
Kluczem do sukcesu jest w tym tygodniu 
konsekwencja w działaniach. Trudno to 
jednak pogodzić z oczekiwaniami rodzi-
ny. Twoi bliscy chcieliby dostać ładne pre-
zenty, ale i częściej widywać Cię w domu. 

Wodnik 20.01–18.02
Nie ryzykuj w tym tygodniu kłótni z przy-
jaciółmi. Kiepskie aspekty planetarne nie 
sprzyjają spokojnej pracy. Mogą też utrud-
niać pewne ważne transakcje. Ogranicz 
straty do minimum. Nabierz dystansu do 
życiowych kłopotów. 

Ryby 19.02–20.03
To będzie pracowity okres. Czas nagli i nie mo-
żesz sobie pozwolić na zaniedbania. Musisz 
mieć pewność, że Twoje decyzje są słuszne. 
Relacje z otoczeniem wymagają wyrozumia-
łości i cierpliwości.Więcej słuchaj, a mniej mów.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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Sprzedam działki. Tel. 500 138 
106.

Sprzedam działki na os. Krupka. 
Tel. 692 196 139.

Gospodarstwo Agroturystyczne 
zaprasza! Organizujemy wesela 
do 130 osób. Znakomita kuchnia. 
Nuna 30. Tel. 604 731 530.

Zatrudnię osobą do biura na 
składzie budowlano-opałowym. 
Praca w okolicach Nasielska. 
Wymagania: bardzo dobra zna-
jomość komputera, umiejętność 
nawiązywania kontaktów. Mile 
widziane prawo jazdy kat. B. CV 
proszę wysyłać na adres: kart-
man22@wp.pl.

Sprzedam gruz tanio z transpor-
tem. Tel. 695 163 726.

Sprzedam żużel z transportem. 
Tel. 695 163 726.

Sprzedam 1 ha ziemi z domem 
(stan surowy), blisko stacji PKP 
– Morgi. Tel. 509 313 218.

Sprzedam Volswagena Polo Fun 
Cros wersja wzmacniana, full 
opcja, rok 2004, cena 17 300 
do negocjacji. Tel. 505 359 438.

S p r z e d a m  M 3 , o s i e d l e 
Warszawska po remoncie, na 
parterze. Tel. 604 337 062.

Kupię małe mieszkanie. Tel. 692 
196 251

Sprzedam parter w budyn-
ku po „Starej Poczcie”, 153m2.  
Tel. 604 506 997.

Logopeda/terapeuta pedago-
giczny. Tel. 504 984 957.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 
250.

Zbieramy olej przepracowany 
silnikowy i przekładniowy oraz 
od maszyn rolniczych. Tel. 537 
411 996.

Sprzedam działki na Pniewskiej 
Górce. TANIO! Tel. 693 861 544.

Firma Pleban Sp. z o.o. oddział 
w Nasielsku zatrudni instalatora 
systemów alarmowych z do-
świadczeniem. Tel. 602 629 778. 
Mail: dnowacki@pleban.com.pl.

Firma Pleban Sp. z o.o. oddział 
w Nasielsku zatrudni pracow-
ników załóg interwencyjnych 
z licencją. Wiek do 40 lat. Tel. 
602 629 778. Mail: dnowacki@
pleban.com.pl.

Przyjmę sprawny odkurzacz 
i wózek głęboko-spacerowy 
dziewczęcy. Tel. 792 393 644.

Sprzedam dom 225 m2, działka 
3000 m2 w Nasielsku. Tel. 669 
951 207.www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl
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Do wynajęcia w Nasielsku trzy 
pokoje, kuchnia, łazienka. C.O., 
oddzielne wejście. Tel. 602 793 
096, 784 672 567.

Kupię – odkupię pralkę auto-
matyczną lub dwukomorową, 
pralko-wirówkę. Tel. 534 200 
085.

Firma EKO ZYSK 1 Sp. z o.o. 
w Nowym Modlinie zatrudni 
panie na sortownię odpadów. 
OD ZARAZ! Tel. (22) 785 59 99.

Wynajmę mieszkanie 40 m2 – 
Czajki. Tel. 507 697 619.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
plandekę-firankę. Tel. 792 013 
783.

Tanio sprzedam działkę budow-
laną w Nasielsku. Tel. 601 475 
097.

Garaż do wynajęcia, Nasielsk  
ul. Staszica. Tel. 503 626 426.

Oddam kocięta w dobre ręce 
- jedzą samodzielnie i potrafią 
korzystać z kuwety. Tel. 608 
350 378. 

Korepetycje z języka angielskiego, 
wszystkie poziomy nauczania.  
Tel. 697339708.

Dom jednorodzinny do wynajęcia 
przy stacji PKP. Tel. 518 445 218.

OGŁOSZENIA 
DROBNE
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BRYDŻ
Zakończył się piętnasty sezon rozgrywek brydżowych prowadzonych przez 
Klub Sportowy „Sparta”. Po rozegraniu dwudziestu trzech turniejów wyłoniono 
najlepszego brydżystę Nasielska. Po raz czwarty z rzędu Grand Prix zdobył Janusz 
Wydra. W całym cyklu sklasyfikowano 28 zawodników.

Wyniki turnieju „finałowego”. 13.12.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal   179 pkt. (62,15%)
2. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 176 pkt. (61,11%)
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  167 pkt. (57,99%)
4. Józef Dobrowolski – Jerzy Krzemiński   132 pkt. (45,83%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  124 pkt. (43,06%)
6. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   121 pkt. (42,01%)
7. Jacek Jeżółkowski – Mariusz Figurski  109 pkt. (37,85%)

Końcowa klasyfikacja brydżowego Grand Prix Nasielska`2013:
1. Janusz Wydra     126 pkt
2. Janusz Muzal    123 pkt
3. Piotr Kowalski      116 pkt
4. Grzegorz Nowiński    115 pkt
5. Kazimierz Kowalski   94 pkt 
6. Krzysztof Morawiecki   87 pkt
7. Krzysztof Michnowski  70 pkt
8.  Mariusz Figurski   69 pkt
9. Waldemar Gnatkowski 62 pkt
10. Marek Olbryś    62 pkt
11. Jerzy Krzemiński   57 pkt 
12. Paweł Wróblewski    47 pkt
13. Józef Dobrowolski   45 pkt
14. Piotr Turek    43 pkt
15. Jacek Jeżółkowski   36 pkt
16. Adam Banasiuk   34 pkt
17. Stanisław Sotowicz   30 pkt
18. Robert Truszkowski   25 pkt
19. Krzysztof Turek    24 pkt
20. Marek Rębecki    23 pkt
21. Grzegorz Kosewski   22 pkt
22. Zbigniew Michalski   21 pkt
23. Paweł Lasocki    9 pkt
24. Maciej Osiński    7 pkt
25. Krzysztof Brzuzy   5 pkt
26. Adam Duczman   4 pkt
27. Jacek Skrzydlak   2 pkt
28. Hubert Arciszewski   1 pkt

Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

PIŁKA KOSZYKOWA

Dziewczęta z nasielskiego gimnazjum 
wicemistrzyniami powiatu 
W środę, 4 grudnia 2013 r. w hali NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe zawody szkół 
gimnazjalnych w koszykówce. Po losowaniu ustalono kolejność rozgrywania meczów i przystąpiono do gry. 
Zespoły osiągnęły następujące wyniki:

Dziewczęta:
Gimnazjum Pomiechówek  – PG nr 1 Nasielsk   10:36
PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – Gimnazjum Cząstków Maz.  64:12
PG nr 1 Nowy Dwór Maz.  – PG nr 1 Nasielsk    55:8
Gimnazjum Pomiechówek  – Gimnazjum Cząstków Maz.  11:34
PG nr 1 Nowy Dwór Maz.  – Gimnazjum Pomiechówek  56:30
Gimnazjum Cząstków Maz.  – PG nr 1 Nasielsk   8:32

Kolejność
1. PG nr 1 Nowy Dwór Maz.   6  175:50
2. PG nr 1 Nasielsk    5  74:73
3. Gimnazjum Cząstków Maz. 4  52:87
4. Gimnazjum Pomiechówek  3 51:126
Drużyna Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku wystąpiła w składzie: M. Ołdakowska, N. Kamińska, K. Za-
wadzka, D. Kraszewska, A. Zakrzewska, K. Tybuchowska, S. Szulińska, P. Stelmach, K. Białoszewska. Opiekunem 
zespołu był Robert Bugalski. 
W tym samym turnieju brała udział drużyna męska z Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie. Po wyrównanej walce 
chłopcy z cieksyńskiego gimnazjum zajęli ostatecznie trzecie miejsce.

SPORT SZKOLNY

Dwa ognie 
usportowione
W piątek, 6 grudnia 2013 r. w sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Dębinkach 
odbyły się gminne zawody spor-
towe w dwa ognie usportowione. 
Do rywalizacji sportowej stanę-
ł y reprezentacje trzech szkół 
podstawowych, tj .  SP Dębinki, 
SP Budy Siennickie i SP Nasielsk. 
Szkoda, że inne szkoły nie wzięły 
udziału w tych zawodach, choć-
by z uwagi na to, że są to jedyne 
zawody sportowe dla najmłod-
szych, a dwa ognie są grą bardzo 
popularną w szkołach podstawo-
wych. 
Pierwszy mecz rozegrali chłopcy 
gospodarze przeciwko SP Budy 
Siennickie. Lepszymi w tej ry-
walizacj i okazali się uczniowie 
z Bud Siennickich, którzy wy-
grali, osiągając wynik 20 do 15. 
Następny mecz rozegrały dziew-
częta z Dębinek i z nasielskiej 
podstawówki. Gospodynie po-
konały nasielszczanki wynikiem 
16 do 10, i tym samym zapewni-
ły sobie zwycięstwo z uwagi na 
to, że w turnieju wystąpił y tyl-
ko dwa żeńskie zespoły. Kolejny 
mecz rozegrali pomiędzy sobą 
chłopcy SP Dębinki i SP Nasielsk. 
Nasielszczanie pokonali swoich 
przeciwników stosunkiem punk-
tów 24 do 16. 
Przyszedł czas na finał, w którym 
rywalizowały reprezentacje szkół 
z Bud Siennickich i Nasielska. Po 
równorzędnej walce zwyciężyli 
nasielszczanie wynikiem 22 do 
18. 
Po zakończeniu zawodów za-
wodnikom wręczono dyplomy 
i puchary, a ponadto, z uwagi na 
dzień mikołajek, wszyscy zawod-
nicy otrzymali słodycze.


