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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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00 – 16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00 – 18.00

Wtorek 10.00 – 13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Dyżury aptek 
grudzień 2014 r.

15.12.2014 - 21.12.2014 - Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechó-
wek
22.12.2014 - 28.12.2014 - Apteka ,,Przy Stacji”, ul. Modliń-
ska 18, Pomiechówek
29.12.2014 - 31.12.2014 - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, 
Nasielsk

(red.,  
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

ZPN.6840.4.2.2014
Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  

położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1158/2.
Podstawa prawna
Art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U.2014 poz.518 ze zm.), Uchwała Nr LI/366/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, Uchwała Nr LVII/399/14 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 25 września 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)  
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w mieście Nasielsku, przy ul. Garbarskiej stanowiąca 
własność Gminy  Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1158/2 o pow. 770 m 2, dla której 
w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga 
wieczysta KW Nr OS1U/00052902/8.
Nieruchomość jest niezabudowana. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jedno i wielo rodzinnej, niskiej oraz zabudowy wielorodzinnej  średnio- wysokiej a także garaży. Działka ma 
dostęp do ul. Garbarskiej o nawierzchni asfaltowej z wydzielonym chodnikiem. Kształt działki wąski, mocno 
wydłużony, co ogranicza możliwość swobodnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
Uzbrojenie - możliwość podłączenia: energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej (nie wykonane 
przyłącza).
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą 
Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r.  przedmiotowa nieruchomość leży 
w kompleksie planistycznym 0.8MW/MN/U-2 - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
i małymi domami mieszkalnymi oraz usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi w partery budynków 
mieszkalnych z linią zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy, w strefie ochrony konserwatorskiej.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56 400,- złotych (do ceny nabycia zostanie naliczony należny 
podatek VAT).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego 
terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 
3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: 
sześć tysięcy złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 9 stycznia 2015 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 
0000 1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 9 stycznia 2015 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestni-
kom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do: 
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• okazania dowodu tożsamości,
• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 

warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających 

wpisom do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego 
organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw 
(poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy 
spółki, aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie 
aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków 
lub jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis 
poświadczony notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego 
winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Ruszkowski

Z UM

Godziny pracy urzędu
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 136/14 Burmi-
strza Nasielska z dnia 10 grudnia 2014 roku Urząd Miejski 
w Nasielsku w dniach 24 grudnia br. (Wigilia) i 31 grudnia br. 
(sylwester) będzie czynny w godzinach 8.00–13.00.

Z UM

NISS 
Nasielski Informacyjny Serwis SMS
Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji z Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku mogą zapisać się do Systemu 
SMS. 
Jak to zrobić?
1. Przez formularz rejestracyjny w wersji papierowej dostęp-
ny w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
(wersja bezpłatna),
2. przez formularz elektroniczny dostępny na stronie inter-
netowej urzędu: Nasielsk.pl (patrz wyżej – wersja bezpłatna).
Czy za otrzymywane wiadomości ponosimy koszty?
Wiadomości SMS przesyłane przez tutejszy Urząd Miejski 
są bezpłatne. 
Jakie treści zamierza przesyłać urząd za pomocą wiadomo-
ści SMS? 
Istotne informacje związane z działalnością urzędu, jak i całej 
gminy (np. o bezpłatnych badaniach, szkoleniach, imprezach 
kulturalnych i sportowych, utrudnieniach w komunikacji, 
ostrzeżenia pogodowe i inne wiadomości istotne z punktu 
widzenia społecznego). 
Czy można się wypisać z systemu SMS?
W każdej chwili można wypisać się z systemu SMS przez 
wpisanie swojego numeru telefonu w formularzu dostęp-
nym na stronie Nasielsk.pl (patrz wyżej formularz elektro-
niczny strony). 
Ponadto można złożyć formularz wypisania się z systemu 
SMS w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
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Wybór komisji RM i zmiany w budżecie
W ostatnich dniach odbyły się już 
dwie kolejne sesje Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Obie nie były wcześniej 
planowane i zostały zwołane na wnio-
sek grupy radnych. 
W czwartek, 4 grudnia 2014 r. odby-
ła się II sesja Rady Miejskiej, podczas 
której radni wybrali członków meryto-
rycznych komisji RM: Komisji Budżetu 
i Finansów, Komisji Infrastruktury i Po-
rządku Publicznego, Komisji Rolnic-
twa, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska.
Projekt uchwały dotyczący wynagro-
dzenia burmistrza Nasielska przedsta-
wił Radzie Rafał Adamski, skarbnik 
miasta (pensja zasadnicza 5 900 zł, 
dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek 
specjalny 3120 zł, dodatek stażowy 
1180 zł, razem: 12 100 zł brutto). Przed 
głosowaniem nad tą uchwałą radny 
Henryk Antosik zapytał o pozyska-
ne przez burmistrza Ruszkowskiego 
środki zewnętrzne na inwestycje, na 
co uzyskał odpowiedź, że informacje 
na ten temat były już publikowane na 
stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go i w „Życiu Nasielska”. Radny Grze-
gorz Arciszewski natomiast dociekał, 

czy wszystkie pozyskane wcześniej, 
jeszcze kiedy był na stanowisku bur-
mistrza, środki zostały wykorzystane. 
Burmistrz Bogdan Ruszkowski stwier-
dził, że zrezygnowano z dotacji na 
budowę targowicy oraz dokonano 
jej modernizacji za zdecydowanie 
mniejszą kwotę i w mniejszym zakre-
sie, niż było to planowane wcześniej. 
Przyznał również że zrezygnowano 
z realizacji projektu budowy sali spor-
towej w Popowie Borowym (środki 
pozyskane poprzez „Zielone Mosty 
Narwi”), ponieważ nie wystarczyłyby 
na tę inwestycję. 
Po krótkiej dyskusji radny Grzegorz 
Arciszewski zgłosił wniosek, by gło-
sowania w sprawie wynagrodzenia 
dla burmistrza i Rady były imienne. 
Wynik głosowania nad tym wnio-
skiem był następujący: 5 radnych 
głosowało „za”, 8 „przeciw”, a jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. Rad-
ny Grzegorz Arciszewski poprosił, by 
w protokole zanotowano, że głoso-
wał za przeprowadzeniem głosowania 
imiennego. Identyczną prośbę zgłosili 
radni: Marek Ostaszewski, Roman Ja-
skulski, Marek Jaroszewski i Henryk 
Antosik.

Uchwała dotycząca wy-
nagrodzenia burmistrza 
Nasielska została przy-
jęta większością głosów 
(9 za, 5 przeciw). Kolejny 
projekt uchwały dotyczył 
zasad określenia wysoko-
ści diet radnych. Jej pro-
jekt przedstawił skarbnik 
miasta – diety miesięcz-
ne opiewały na następu-
jące kwoty w zależności 
od pełnionej w RM funk-
cji: przewodniczący Rady 
Miejskiej – 1413 zł, wice-
przewodniczący RM – 
1237 zł, przewodniczący 
Komisji RM – 1060 zł, radny – 883 
zł. Radny Marek Ostaszewski zapro-
ponował zmianę projektu uchwa-
ły na kwotę 1 zł wynagrodzenia dla 
radnych, z uwagi na fakt, że pełnie-
nie obowiązków radnego jest funk-
cją społeczną. W głosowaniu nad tym 
wnioskiem 5 radnych opowiedziało 
się za, 8 osób było przeciwnych, a jed-
na wstrzymała się od głosu. Uchwała 
dotycząca wysokości diet radnych 
została przyjęta większością głosów 
(8 za, 5 przeciw i 1 osoba wstrzymała 
się od głosu).

W wolnych wnioskach radny Marek 
Ostaszewski zwrócił uwagę na nieak-
tualny w wielu miejscach Statut Gminy 
Nasielsk, który był uchwalany w 2003 
r. Zarówno inni radni, jak i burmistrz 
przyznali, że należy ten dokument 
zweryfikować. 

Kolejna, III sesja Rady Miasta odby-
ła się w poniedziałek, 15 grudnia br. 
i była związana, jak wyjaśnił prze-
wodniczący RM Jerzy Lubieniecki, 
z koniecznością wprowadzenia zmian 
w tegorocznym budżecie (przesu-
nięcie środków dla ZGKiM). Zanim 

zatwierdzono porządek obrad, bur-
mistrz Bogdan Ruszkowski wprowadził 
do niego jeszcze dwa projekty uchwał 
dotyczące wyrażenia zgody na bez-
przetargową sprzedaż lokali mieszkal-
nych z bonifikatą. 
W ramach interpelacji radny Krzysztof 
Fronczak zgłosił konieczność dopilno-
wania prac na terenie, na którym znaj-
dowały się tory kolejki wąskotorowej. 
Następnie przystąpiono do procedo-
wania uchwał. W pierwszej kolejno-
ści Rafał Adamski, skarbnik Nasielska, 
przedstawił zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej gminy Nasielsk. 
Radny Henryk Antosik zwrócił uwa-
gę, że z wieloletniej prognozy finan-
sowej usunięto inwestycje drogowe 
na osiedlach Krupki – Klonowa, choć 
w poprzedniej kadencji udało się już 
ją rozpocząć. Jednocześnie poprosił, 
aby znowu do tej inwestycji powró-
cić. Rada większością głosów przyjęła 
tę uchwałę (9 za, 5 przeciw). 
Projekt dotyczący wprowadzenia 
zmian do uchwały budżetowej gmi-
ny Nasielsk na 2014 rok również 
przeczytał skarbnik miasta, zwracając 
uwagę na dotację celową na zakup 
sprzętu dla jednostek OSP (15 450 zł 
z WFOŚiGW) oraz przekazanie kwo-
ty 101 510 zł na bieżące utrzymanie 
dróg gminnych dla ZGKiM. 
Radny Grzegorz Arciszewski dopy-
tywał, dlaczego teraz zwiększono 
środki dla ZGKiM oraz czy inwestycje 
drogowe w Jackowie i Lelewie były 
wykonywane w ramach bieżącego 
utrzymania dróg. Skarbnik wyjaśnił, 
iż środki dla ZGKiM są przekazywa-
ne ze względu na możliwą zmianę 
warunków pogodowych oraz na 
fakt, że dopiero teraz od momentu 
wyborów można było zwołać se-
sję w tej kwestii. Natomiast Radosław 
Kasiak, kierownik wydziału inwesty-
cji nasielskiego UM, poinformował 
radnych, jakie firmy wykonywały 
inwestycje drogowe. Rada przyjęła 
uchwałę większością głosów (11 za, 
2 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od 
głosu). Uchwałę dotyczącą diet (200 
zł) dla sołtysów za udział w sesji RM 
w dniu 30 grudnia 2014 r. radni przy-
jęli większością głosów (13 za, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu). Kolejne trzy 
uchwały, jedna dotycząca zawarcia 
umowy dzierżawy w trybie bezprze-
targowym (maszt firmy Polkomtel 
w Jaskółowie) oraz dwie dotyczące 
zgody na bezprzetargową sprzedaż 
lokali mieszkalnych na rzecz najem-
ców i zasad udzielania im bonifikaty 
(ul. Warszawska 20, ul. Sportowa 10 
a), Rada przyjęła jednogłośnie. 
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Z POLICJI

Zatrzymani za kradzież 
butli gazowych
Policjanci z komisariatu w Nasielsku zatrzymali dwóch mężczyzn podej-
rzanych o kradzież z włamaniem do stojaka z butlami gazowymi. 
W sobotę, 13 grudnia br. właścicielka jednego ze sklepów na terenie gm. 
Nasielsk zgłosiła na policji kradzież z włamaniem do stojaka na butle gazo-
we, który znajdował się przy placówce handlowej. Kobieta stwierdziła brak 
5 butli i oszacowała straty na mniej więcej 700 zł. 
Policjanci z komisariatu w Nasielsku przystąpili do wyjaśnienia okoliczno-
ści tego zdarzania. W ciągu niespełna 48 godzin funkcjonariusze ustalili 
podejrzanych i zatrzymali dwóch mężczyzn (46-letniego i 41-letniego), 
mieszkańców naszego powiatu, podejrzanych o dokonanie tego prze-
stępstwa. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzn odna-
leźli jedną ze skradzionych butli. Obaj podejrzani usłyszeli zarzut kradzieży 
z włamaniem, za co może grozić im kara od roku do 10 lat pozbawienia 
wolności. Teraz o ich losie zdecyduje sąd.

za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z MIASTA. Kontrowersyjny temat

Tabliczki z nazwami ulic 
Kolorowe tabliczki z nazwami ulic, 
jakie pojawiły się ostatnio w na-
szej gminie, przyjęto z mieszanymi 
uczuciami. Wielu bowiem uważa, 
że one klinicznym przykładem na-
sielskiej tandety i bylejakości. 
Apologeci tabliczek mówią, że do-
brze że się pojawiły, porządkują bo-
wiem pewne sfery naszego życia 
społecznego. Zadają też pytanie. 
czy lepiej było, gdy ich nie było. 
Nie było i było źle, teraz się pojawi-
ły i też jest źle.
O gustach się nie dyskutuje, ale gdy 
są wydawane publiczne, czyli na-
sze wspólne, pieniądze, mieszkań-
cy maja prawo oceniać celowość 
i prawidłowość ich wydatkowania. 
To argument drugiej strony. 
W nasielskiej gminie mamy zbyt 
wiele przykładów różnego rodzaju 
działań, które zamiast zdobić mia-
sto i służyć przez długie lata miesz-

kańcom, w krótkim czasie stają się 
symbolem szpetoty i jakże często 
jeszcze przed odbiorem trzeba je 
już remontować i odnawiać. Ulica 
POW nie jest w tej kwestii jedynym 
przykładem – przypatrzmy się na 
przykład chodnikom.
Pamiętajmy przy tym, że przy każ-
dej inwestycji pracuje wielu ludzi. 
Ktoś ją planuje, potem ktoś pro-
jektuje, następnie ktoś ten projekt 
odbiera i konsultuje, wreszcie trafia 
on do wykonawcy, który wygrywa 
przetarg i zapewnia odpowiednie 
wykonanie. Nad tym wykonaniem 
czuwa inspektor nadzoru, który ma 
dbać, aby prace zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki. Potem 
następuje odbiór. Aż dziwne więc, 
że po tak opisanych działaniach 
zaraz trzeba przystępować do re-
montu i temu podobnych prac. 

Wróćmy jednak do tablic z nazwami 
ulic. Pierwsza konstatacja jest taka, że 
to nieprawda, że w Nasielsku takich 
tablic nie było. Owszem, i to bardzo 
solidne i estetyczne. Czas (długi) zro-
bił jednak swoje. Jeżeli ktoś nie wie-
rzy, to kilka takich tablic w naszym 
mieście jeszcze się zachowało. 
Drugie spostrzeżenie: obecne tablicz-
ki słabo służą temu, czemu miały słu-
żyć. Najważniejsza na nich jest wszak 
nazwa ulicy. Winna być ona czytelna 
z większej odległości. Jednak litery 
tworzące te nazwy są małe, mimo że 
sama tablica jest duża. Na starych ta-
blicach nie było nazwy miejscowo-
ści i herbu, są to jednak na tabliczkach 
ulicznych informacje mniej znaczące. 
Dobrze, że są, ale powinny być za-
chowane pewne proporcje. Warto się 
przyjrzeć, jak wyglądają takie tablice 
w innych miejscowościach.

andrzej zawadzki

Z MIASTA

Wycinka trwa

Z MIASTA

Butelki, buteleczki
P r z y  u l i c y  M a ł e j 
w Nasielsku, o której za-
pewne ze względu na 
jej nazwę zawsze zapo-
mina się podczas pla-
nowania gruntownych 
remontów, napotkali-
śmy sterty śmieci. Są to 
w przeważającej mierze 
większe lub mniejsze 
opakowania szklane po 
różnego rodzaju trun-
kach. Najwyraźniej nikt 
się do nich nie chce 
się przyznać i nie ma 
też chętnych, żeby je 
uprzątnąć. A przecież to 
też jest centrum miasta!

(red.)

Od kilku dni w naszym mieście 
trwa „czyszczenie drzew”. Przy uli-
cy POW firma ze Stanisławowa do-

kończyła rozpoczętą kilka miesięcy 
temu wycinkę drzew. Teraz pozo-
stało tu poczekać już tylko na nowe 
nasadzenia.

Wyjątkowo widoczni są pracow-
nicy przycinający drzewa, których 
konary powrastały w przewody 

energetyczne. Pięknie wygląda te-
raz szpaler drzew przy ulicy Ko-
ściuszki, ale tylko po jednej stronie, 
tam gdzie znajduje się m.in. ko-
misariat policji. Po drugiej stronie 

natomiast przycięcia doczekały 
się tylko niektóre drzewa i to tyl-
ko częściowego, w ich gałęziach 

wycięto bowiem tunel dla prze-
wodów. Podobnie rzecz się ma 
z koronami drzew w parku przy ul. 
Kościuszki: niektóre przycięto zu-
pełnie, inne zaś do połowy. 

Wyjaśnienie takich 
działań jest oczywi-
ste, trzeba dbać o to, 
by gałęzie drzew nie 
zniszczyły przewo-
dów,  a  w i ę c  że by 
uniknąć awarii .  Ale 
czy nie można było 
już zadbać o sensow-
ne przycinanie gałęzi 
na wszystkich drze-
wach, nawet gdyby 
miała to wykonać ja-
kaś inna firma na zle-
cenie gminy? A tak 
mamy przykład do-
wolnego formowania 
zieleni. 

(red.)
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Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom, 
 okręgu wyborczego nr 1 za zaufanie  
i powierzenie mi mandatu radnego  

Rady Miejskiej w Nasielsku.
Natomiast wszystkim mieszkańcom naszej gminy  

pragnę złożyć najlepsze życzenia  
spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia  

oraz powodzenia w Nowym Roku. 
    Z wyrazami szacunku 
      Marek Ostaszewski

Serdecznie dziękuję  
wszystkim mieszkańcom  

sołectw Nowe Pieścirogi i Morgi  
za udział w wyborach samorządowych  

i oddane na moją osobę głosy.  
Jednocześnie pragnę życzyć  

wszystkim mieszkańcom gminy Nasielsk  
zdrowych, spokojnych i rodzinnych  

świąt Bożego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku 2015. 

   Z wyrazami szacunku
   Radosław Skrzynecki

O G Ł O S Z E N I A

NASIELSZCZNIE 60+

Powstaje  
senioralna strategia 
Stowarzyszenie Pomocy Potrze-
bującym „Nadzieja” z Legionowa 
oraz nasielska Fundacja „Bądźmy 
razem” wraz z Fundacją Pracownia 
Kompetencji rozpoczęły realiza-
cję projektu pod nazwą „Nasiel-
scy seniorzy 60 + współtworzą 
senioralną strategię działań Miasta”. 
Założeniem projektu jest włącze-
nie seniorów w procesy decyzyj-
ne dotyczące całej społeczności 
Nasielska przez aktywne współ-
tworzenie senioralnej strategii na 
lata 2015–2020. 
W gminie Nasielsk zamieszkuje 
obecnie 3213 osób starszych, to 
jest aż 16,4% ogółu mieszkańców. 
Dlatego wszelkie zagadnienia, 
a przede wszystkim te dotyczą-
ce przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i podniesienia ja-

kości życia osób starszych, stają 
się ważnym problemem społecz-
nym. Niestety, aktualnie seniorzy 
są głównie postrzegani przez pry-
zmat konieczności zabezpieczania 
usług opiekuńczych, długotrwałej 
choroby i niepełnosprawności. 
Jak podkreślają twórcy projektu, 
senioralna strategia ma przygoto-
wać plan działania wykorzystujący 
potencjał starzejącego się społe-
czeństwa. W samych działaniach 
weźmie udział ok. 380 osób, zaś 
pośrednio skorzysta z niego 3213 
osób, mieszkańców 60+ miasta 
Nasielsk. 
Od października 2014 r. do paź-
dziernika 2015 r.  odbywać się 
będą następujące działania: ba-
danie ankietowe jednostek sa-
morządowych, z których usług 

najczęściej korzystają se-
niorzy, i badania ankietowe 
przeprowadzone na grupie 
seniorów 60+ (380 osób). 
Po opracowaniu wyników 
b a d a ń  d i a g n o s t yc z nyc h 
rozpocznie się praca nad 
strategią najpierw w mniej-
szych zespołach, a później 
opracowanie jej ostateczne-
go kształtu, który zostanie 
przedłożony do zatwier-
d ze n i a  R a d z i e  M i e j sk i e j 
Nasielska.
Zasadnicze cele przygotowa-
nej strategii to: aktywizacja i in-
tegracja społeczna seniorów, 
zapobieganie ich wyobcowa-
niu oraz poprawa społeczne-
go wizerunku starości. 
P roj ekt  j e s t  rea l i zowany 
w ramach programu Oby-
watele dla Demokracj i f i-
nansowanego z funduszy 
EOG.

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

W wolnych wnioskach dyskuto-
wano nad wnioskiem (opinią) zło-
żonym przez radnego Henryka 
Antosika w sprawie zapisu w budże-
cie na rok 2015. Radny chciał, aby 
przy kwocie 100 tys. zł zaplanowa-
nej na oświetlenie dróg gminnych 
10 tys. zł zostało przeznaczone na 
wykonanie dokumentacji projek-
towej oświetlenia drogowego uli-
cy Kolejowej. Po dyskusji zarówno 
nad formułą prawną wniosku, jak 
i nad jego celowością, radni wnio-
sek przyjęli (7 za, 1 przeciw, 6 osób 
wstrzymało się od głosu). Sesję za-
kończył przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Lubieniecki, składa-
jąc zarówno radnym, ich rodzinom, 
jak i wszystkim mieszkańcom gminy 
najlepsze życzenia z okazji świąt Bo-
żego Narodzenia. 

Składy komisji  
merytorycznych  

nasielskiej Rady Miejskiej  
w kadencji 2014–2018

Komisja Budżetu i Finansów: 
1. Krzysztof Fronczak – przewodni-
czący Komisji
2. Marek Jaroszewski – zastępca 
przewodniczącego
3. Andrzej Malon
4. Mirosław Świderski
5. Henryk Antosik
6. Antoni Kalinowski
7. Roman Jaskulski

Komisja Infrastruktury  
i Porządku Publicznego: 
1. Stanisław Śmietański – przewod-
niczący Komisji
2. Rafał Dłutowski – zastępca
3. Danuta Białorucka

4. Roman Jaskulski
5. Grzegorz Arciszewski
6. Andrzej Malon
7. Dariusz Sawicki

Komisja Rolnictwa:
1. Rafał Dłutowski – przewodniczą-
cy Komisji
2. Roman Jaskulski – zastępca
3. Stanisław Śmietański
4. Antoni Kalinowski
5. Mirosław Świderski
6. Marek Ostaszewski

Komisja Oświaty,  
Kultury i Sportu:
1. Andrzej Malon – przewodniczą-
cy Komisji
2. Danuta Białorucka
3. Krzysztof Fronczak
4. Marek Ostaszewski
5. Grzegorz Arciszewski
6. Jerzy Lubieniecki

Komisja Gospodarki  
Komunalnej  
i Ochrony Środowiska:
1. Dariusz Sawicki – przewodniczą-
cy Komisji
2. Stanisław Śmietański – zastępca
3. Krzysztof Fronczak
4. Rafał Dłutowski
5. Henryk Antosik
6. Marek Jaroszewski
7. Marek Ostaszewski

Komisja Zdrowia  
i Pomocy Społecznej:
1. Antoni Kalinowski – przewodni-
czący Komisji
2. Henryk Antosik – zastępca
3. Grzegorz Arciszewski
4. Marek Ostaszewski
5. Andrzej Malon
6. Mirosław Świderski
7. Dariusz Sawicki

OBRADOWAŁA RADA

Wybór komisji RM i zmiany w budżecie
dokończenie ze strony 3
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Mam dla was podarunek…
W okresie przedświątecznego 
rozgardiaszu postanowiłam nieco 
wypocząć i nastroić się na Boże 
Narodzenie wspaniałą świąteczną 
lekturą. Towarzyszył mi przy tym 
Podarunek Krystyny Mirek, pol-
skiej pisarki, która potrafi postawić 
swoje bohaterki w różnych, czę-
sto ciężkich sytuacjach życiowych. 
To autorka, której książki czyta się 
szybko, miło i przyjemnie.
Nie wyobrażam sobie świąt bez ko-
lęd, prezentów i dobrego jedzenia. 
Dla relaksu niezbędny jest Kevin 
sam w domu (co jest już chyba na-
szą polską tradycją), ale i przyda się 
nastrojowa lektura. A Podarunek 
Krystyny Mirek sprawił, że jeszcze bardziej zapragnęłam tych świąt.
Bohaterką książki jest Marta. Zbliżają się święta, a ona wysyła prośbę do 
losu, by był to wyjątkowy czas. Los jednak ma już plan dla kobiety, która 
te święta spędzi zdecydowanie inaczej niż zwykle. A zazwyczaj spędzała 
je u teściowej, z którą nigdy nie nawiązała dobrego kontaktu. Jest za to 
szczęśliwą mężatką i matką dwójki dzieci, lecz nie potrafi tego dostrzec. 
Gdy po kolejnej próbie konfrontacji z mężem nic się nie zmienia, Marta 
wyrzuca Krzysztofa z mieszkania. Jednak w Wigilię czuje się niezwykle 
samotnie…
Eleonora nigdy nie rozumiała swojej synowej, która nie było wystarcza-
jąco dobra, by na to miano zasłużyć. Żal jej było syna, że ożenił się z taką 
kobietą. Nie rozumiała faktu, że syn kocha swoją rodzinę. Wszystko w ży-
ciu Eleonory zmienia się z dniem nadejścia kolacji wigilijnej, chce ona 
spędzić te święta samotnie, by spełnić prośbę synowej i nie psuć mał-
żeństwa kochanego syna. Jednak starsza kobieta niespodziewanie zasła-
bła i ten wieczór spędziła w szpitalu. Od tego dnia wszystko się zmieniło 
w życiu Eleonory oraz jej synowej. Czy oziębłe kontakty da się odrobinę 
ocieplić? Czy Marta i Eleonora mają szansę się pokochać? Jaki podarunek 
szykuje dla nich los?
Podarunek to niezwykle ciepła opowieść o magii świąt i ludzkich uczu-
ciach. Znajdziemy w niej wiarę, nadzieję i miłość. Jest to powieść o kobie-
tach, dla kobiet, a ja zdecydowanie lubię takie historie. Jeżeli i Wy lubicie 
nastroić się przed świętami dobrą lekturą, polecam Wam ten wyjątkowy 
Podarunek. Jego lektura nie zmieni naszego życia, ale może dzięki niej 
uda nam się dostrzec błędy, które często popełniamy wobec najbliż-
szych. Pozwólmy wręczyć sobie upominek od losu, a na początek niech 
nim będzie Podarunek Krystyny Mirek.

Marta Czeremurzyńska
zaczytanamarta.blogspot.com

W stajence
Boże Dzieciątko w żłobku malutkim, 
mały Jezusek w szopce skromniutkiej 
różową rączkę wznosi do góry 
i błogosławi piękno natury.

Wół i osiołek chuchają lekko, 
by nie obudzić dziecka świętego, 
chcą mu dać ciepło i ukojenie, 
pomóc w kłopotach Świętej Rodzinie.

Gwiazda nad żłobkiem świeci ogniście, 
wskazuje ludziom Jezusa przyjście
i Trzej Królowie idą wprost na nią, 
by Go ucieszyć serc swoich danią.

I pastuszkowie w tę noc przybyli,
i Panu swemu się pokłonili,
na instrumentach cichutko grali
i dary Bogu swe oddawali.
    Stanisława Wiśniewska 

Z DKK

Reportaże z PRL-u
W sobotę, 13 grudnia br. odbyło 
się ostatnie w tym roku kalenda-
rzowym spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki.
Tematem spotkania był zbiór re-
portaży Małgorzaty Szejnert My, 
wł aśc ic ie le Teksasu .  Autorka 
w swojej książce kreśli szeroki por-
tret zwykłych mieszkańców PRL-u. 
Opowiada o ich marzeniach i am-
bicjach, codziennych zmaganiach 
i ciężkiej pracy. Bohaterami jej re-
portaży są między innymi skle-
powe z Supersamu czy robotnicy 
z Ursusa. Dla autorki najważniejszy 
jest zwykły człowiek i to przez jego 
pryzmat poznajemy historie tamte-
go okresu.
Książka wzbudziła w klubowiczach 
wiele emocji. Wpłynął na to fakt, 
że znakomita większość uczestni-
ków naszego spotkania pamiętała 
w ten czy inny sposób tamte cza-

sy i mogła odnieść poszcze-
gólne fragmenty do swoich 
własnych wspomnień i wy-
obrażeń. Nie zawsze było to 
przyjemne. Zwrócono też 
uwagę na podejmowaną te-
matykę. Niektóre reportaże 
z dzisiejszego punktu widzenia 
mogą się wydawać niezrozu-
miałe. Niemniej autorka po-
dejmuje również niezmienne 
od wieków tematy ludzkich 
zachowań wobec pewnych 
sytuacji. Okazuje się, że na-
sze wyobrażenia o np. pa-
tr iot yzmie cz y poczuciu 
solidarności są niezmienne od 
dziesiątek lat.
Następne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki wypadnie 
nam już w roku 2015 a dokładnie, 
w sobotę, 17 stycznia. Znów wró-
cimy w niej do Polski Ludowej za 

sprawą książki Ku słońcu Ingi Iwa-
siów, czyli opowieści o trudzie ży-
cia w tamtych czasach. Serdecznie 
zapraszamy.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Zmiana lokalu Filii w Pieścirogach
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku informuje, że z dniem 3 grudnia 2014 r. Filia Biblioteczna 
w Nowych Pieścirogach została przeniesiona z dworca PKP do lokalu w Starych Pieścirogach przy ul. Różanej 3. 

Godziny otwarcia Filii pozostały bez zmian, a więc:
poniedziałek godz. 9.00–17.00,

wtorek godz. 8.00–16.00,
środa godz. 8.00–16.00,

czwartek godz. 8.00–16.00,
piątek godz. 8.00–16.00.

Zapraszamy!

Z NOK. Kabaret Hrabi

To był wstęp „Tak, że o…”!
W piątek, 21 listopada br. w sali 
nasielskiego kina ze swoim 
najnowszym programem pt. 
„Tak, że o…” wystąpi ł ka-
baret Hrabi. I bawił słowem, 
śpiewem i tańcem (ruchem 
scenicznym) licznie zgroma-
dzoną publiczność przez po-
nad dwie godziny. 
Miłośnikom tego rodzaju roz-
rywki akurat kabaretu Hra-
bi specjalnie przedstawiać 
nie trzeba, ponieważ na pol-
skiej scenie działa w tym skła-
dzie już od 12 lat. Wiele osób 
z pewnością pamięta dosko-
nale Joannę Kołaczkowską 
i Dariusza Kamysa ze słynące-
go z oryginalnego poczucia humo-
ru, niezwykle popularnego w latach 
90. XX wieku kabaretu Potem. Te-
raz oboje realizują się twórczo 
wraz z Tomaszem Majerem i Łuka-
szem Pietschem (jedynym profe-
sjonalnym muzykiem w zespole), 
tworząc jedną z najlepszych grup 
kabaretowych w Polsce. 
W zaprezentowanym w Nasielsku 
programie dominowały żarty z ży-
cia wzięte (lekarz, rozmowy mał-
żeńskie, spotkanie w parku), ale nie 
zabrakło tekstów zupełnie abstrak-
cyjnych, oraz skeczy improwizo-
wanych, aktorsko zagranych bez 
zarzutu. Postacią, która od mo-
mentu wejścia na scenę przyku-
wała uwagę widzów i śmieszyła ich 

do łez. była obdarzona ogromnym 
talentem scenicznym, Joanna Ko-
łaczkowska.
Występ udał się wspaniale, przede 
wszystkim dlatego, że przyszła go 
zobaczyć znająca żarty tego ka-
baretu publiczność. Bardzo szyb-
ko pomiędzy artystami a widownią 
„zaiskrzyło”, nawiązała się nić sym-
pati i  i  porozu-
m i e n i a ,  k t ó ra 
skutkowała naj-
pierw swobodną 
wymianą zdań 
i  a k t y w n y m 
uczestnictwem 
w  s k e c z a c h , 
a później bisami. 
Z e  z roz u m i a -
łych względów 

nie mogły jednak one trwać w nie-
skończoność, ale mamy solenne 
zapewnienie ze strony artystów, że 
powrócą do Nasielska niebawem. 
Muszą przecież w świetle dziennym 
obejrzeć bezceremonialnie wyko-
rzystany w serii dowcipów nasielski 
Park Jurajski.

(i.)
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Święta zza oceanu 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się gorący okres 
rodzinnych przygotowań i zakupów. W Polsce (ale nie tylko) jest to 
jedno z piękniejszych, ciepł ych, pachnących siankiem i choinką 
świąt, szczególnie oczekiwane przez dzieci. 

Zanim nadejdzie Boże Narodzenie, w USA jest obchodzone inne 
ważne dla Amerykanów święto. Mianowicie, w czwarty czwartek li-
stopada każdego roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
przypada Święto Dziękczynienia. Jest ono dla Amerykanów jednym 
z najważniejszych wydarzeń rodzinnych. Przemierzają oni tysią-
ce kilometrów, aby w ten dzień być z bliskimi i wspólnie dziękować 
za udany rok. Stałym elementem świątecznego stołu jest ogromny 
upieczony i faszerowany indyk, który pojawił się na nim na początku 
XIX w. Tradycyjnymi potrawami są też sos żurawinowy oraz ciasto 
dyniowe. Indyka w Dzień Dziękczynienia zjada 96% Amerykanów 
i wówczas ofiarą pada 46 milionów tych ptaków, ale też co roku zwy-
czajowo prezydenta USA ułaskawiania jednego z nich. Tradycję te 
zainicjował w 1947 r. prezydent Harry Truman i przetrwała ona do 
dnia dzisiejszego. Święto Dziękczynienia, choć kojarzone przez nas 
tylko z USA, jest również obchodzone w Kanadzie, ale w drugi po-
niedziałek października. 

Pierwsze obchody Dnia Dziękczynienia, według potwierdzonych 
przekazów historycznych, odbyły się w dniu 8 września 1565 r. na 
Florydzie w miejscu, które dziś nosi nazwę Saint Augustine. Jednak 
wbrew dowodom naukowym uznano, że pierwszy Dzień Dziękczy-
nienia był obchodzony w kolonii Plymouth w 1621 r. 

Z opracowania Julii Stec, opublikowanego na stronie internetowej 
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, do-
wiadujemy się, że pielgrzymi, którzy przypłynęli do Ameryki na po-
kładzie statku Mayflower, wylądowali na Skale Plymouth 11 grudnia 
1620 r. Dotarli do tego miejsca, uciekając z Anglii przed prześlado-
waniami religijnymi jako członkowie Angielskiego Kościoła Separaty-
stycznego. Początkowo schronienie znaleźli na terenie Niderlandów 
(dzisiejsza Holandia). Uznawszy jednak holenderski styl i tryb życia za 
bezbożny, wyruszyli do Ameryki. Tu w 1620 r. przywitała ich surowa 
zima. Wielu z przybyłych zmarło. Pozostali przy życiu, ciężko pracu-
jąc na roli, doczekali się jesienią następnego roku obfitych plonów. 

Pierwsze obchody Święta Dziękczynienia wywodziły się z obyczajów 
dożynkowych. Koloniści świętowali więc udane żniwa wraz z India-
nami z plemienia Wampanoag, którzy na ucztę przynieśli upolowane 
jelenie. To dzięki Indianom, rdzennym mieszkańcom Ameryki, przy-
bysze z Europy mogli przetrwać pierwszy rok. 

Święto Dziękczynienia, mające początkowo wydźwięk religijny, jest 
obecnie świętem świeckim i rodzinnym, a od 1863 r. także świę-
tem narodowym. Takim ogłosi ł je prezydent Abraham Lincoln. 
W wydanej wówczas odezwie zaprosił „wszystkich obywateli Stanów 
Zjednoczonych, również tych, którzy są na morzu i za granicą, do 
jednoczenia się i wyczekiwania ostatniego czwartku listopada, jako 
dnia dziękczynienia i pochwały naszego dobroczynnego Boga Ojca, 
czuwającego w niebie”. Dziś dla Amerykanów jest to dzień wolny 
od pracy. Dzień Dziękczynienia obchodzą Amerykanie niezależnie 
od wyznania czy narodowości we wszystkich krajach świata, nawet 
w Polsce. Jest to bowiem dla nich szczególne święto, w którego trak-
cie co roku odnawiają więzi rodzinne, ale też integrują się jako naród. 

A po świątecznym czwartku następuje tzw. czarny piątek. Duże 
obniżki i okazje cenowe przyciągają do sklepów ogromne rzesze 
mieszkańców USA. Ten jednodniowy szał zakupów przynosi handlu-
jącym miliardowe (oczywiście liczone w dolarach) zyski. 

Anna Fronczak

HISTORYCZNIE. Z Napoleonem w tle

Wigilijna noc 1806 roku
Od lat toczy się w Nasielsku dysku-
sja mająca rozstrzygnąć, czy cesarz 
Francuzów Napoleon Bonapar-
te noc z 24 grudnia na 25 grudnia 
1806 r. spędził w Nasielsku, czy też 
nie. Temperaturę dyskusji dodatko-
wo podnosi kwestia, że była to noc 
wigilijna. 
Dla całej ówczesnej kampanii na-
poleońskiej ten fakt nie miał więk-
szego znaczenia, chociaż w tych 
dniach na tym właśnie odcinku 
wojny francusko-pruskiej, a wła-
ściwie wojny francusko-rosyjskiej, 
zwanej niekiedy wojną polską, 
działy się ważne dla całej Europy 
wydarzenia. 
O tych faktach większość nasielsz-
czan wie niezbyt dużo, ale wokół tej 
jednej nocy narosło wiele legend. 
Nic dziwnego, skoro obecność 
w naszym mieście Wielkiego Na-
poleona z pewnością by nas w jakiś 
sposób nobilitowała.
Na pierwsze nasuwające się pyta-
nie, czy w nocy z 24 na 25 grudnia 
Napoleon był w Nasielsku, z niemal 
stuprocentową pewnością można 
odpowiedzieć, że tak. Słowo był, nie 
oznacza tylko, że tu się na jakiś czas 
zatrzymał, ale i to, że tu spędził noc. 
Cesarz dotarł do Nasielska póź-
nym wieczorem i długo przed świ-
tem wyruszył w dalszą wojenną 
wędrówkę. O tym możemy prze-

czytać nie tylko w opra-
cowaniach dotyczących 
osoby Napoleona I ,  a le 
i w zapiskach kronikarskich. 
Jego pobyt w Nasielsku trwał 
więc krótko. Według mo-
ich obliczeń nie więcej niż 
osiem godzin.
Drugie nasuwające się pyta-
nie, to gdzie cesarz spędził 
tę noc. Tego w zapiskach 
nie znalazłem, ale być może 
taka informacja gdzieś się 
znajduje i być może będzie 
można to rozstrzygnąć. Jak 
dotąd w tej kwestii powsta-
ło najwięcej domniemań 
i opowieści. Najczęściej po-
wtarzającą się lokalizacją 
jest nasielska plebania. Jednak to 
miejsce jest chyba najmniej praw-
dopodobne i to z kilku powodów. 
Pewnej wiedzy w tej kwestii do-
starcza zapisek ówczesnego księ-
dza proboszcza ks. Jana Tańskiego 
w księdze narodzin (Liber copu-
latorum ). Pobyt wojsk, najpierw 
pruskich i rosyjskich, a następnie 
francuskich, spowodował zarówno 
w kościele, jak i na plebanii ogrom-
ne zniszczenia. Trudno, aby w tych 
warunkach proboszcz chętnie go-
ścił u siebie nawet samego Napole-
ona. Z pewnością cesarz nie spędził 
tej nocy w pałacu w Chrcynnie, po-
nieważ tej budowli jeszcze nie było. 

Długo jeszcze moglibyśmy rozpa-
trywać różne lokalizacje, na przy-
kład liczne w okolicy Nasielska 
dworki, ale pamiętajmy, że Napo-
leon, lubiący się w przepychu, był 
po prostu żołnierzem. Z zapisków 
wiemy, że szczególnie w czasie 
prowadzonych walk wygód nie 
poszukiwał i że zdarzało się mu 
noce spędzać w stodole na sianie.
Brak p ot wierdzonych faktów 
sprawia, że wiele osób zbyt moc-
no popuszcza wodze fantazji. Nic 
w tym zdrożnego, jeżeli jesteśmy 
w stanie odróżnić fikcję od praw-
dy.

andrzej zawadzki

Z UM

Powstaje gminna Rada Działalności 
Pożytku Publicznego
Po raz drugi przedstawicie organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy spotkali się 
w sprawie utworzenia w gminie Nasielsk Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tym razem spotkanie od-
było się w piątek, 5 grudnia br. na Farmie Krzyczki. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie „BORIS”, 
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Burmistrz Nasielska. W spotkaniu uczestniczyło 
blisko 20 przedstawicieli różnych organizacji, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. 
Celem było wypracowanie projektu uchwały, która regulowałaby określenie trybu powoływania członków 
oraz sposób działania Rady Działalności Pożytku Publicznego w gminie Nasielsk. Spotkanie zostało zorgani-
zowane w ramach akcji „Splot rad dla Rad”, prowadzonej przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych 
SPLOT. Jej celem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu wspólnotą lokalną przez promo-
cję rad działalności pożytku publicznego i innych mechanizmów partycypacji (więcej: www.siecsplot.pl). 
Spotkanie prowadzili: Zbigniew Wejcman – Stowarzyszenie „BORIS”, oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko – Prze-
wodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
W najbliższym czasie pracownicy nasielskiego UM przygotują projekt uchwały uwzględniający zgłoszone 
podczas spotkania wnioski organizacji pozarządowych, który zostanie przedstawiony do akceptacji Radzie 
Miejskiej w Nasielsku. 
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Z PARAFII

Biskup Święty Mikołaj
Mikołajki obchodziliśmy w sobotę, lecz w natłoku pracy dopiero następ-
nego dnia, w niedzielę, 7 grudnia 2014 r., Święty Mikołaj znalazł czas, aby 
spotkać się z dziećmi z naszej parafii. Zaskoczenie było spore i radości 
jeszcze więcej.
Większość zaskoczona była tym, że nie miał on czerwonego uniformu. 
To jednak szybko się wyjaśniło, ponieważ dzieci z parafii św. Wojciecha 

odwiedził prawdziwy Święty Mikołaj, czyli biskup! Ks. Paweł Rokicki, re-
kolekcjonista, po przywitaniu tak znamienitego Gościa opowiedział, jak 
dzieci przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Święty biskup Mi-
kołaj zachęcał dzieci do dobrych uczynków oraz postanowień w Adwen-
cie. Dzieci zadawały mu wiele pytań. W podziękowaniu za zaangażowanie 
dzieci w przygotowanie do świąt Biskup obdarował je słodkościami i obie-
cał, że za rok znów nas odwiedzi. Najważniejsze jest jednak to, że każdy 
z nas może być świętym Mikołajem, to znaczy kimś, kto bezinteresownie 
pomaga bliźniemu. 
Celem było pokazanie prawdziwego wizerunku Świętego Mikołaja, od-
komercjalizowanie tej postaci. Była to przecież realna osoba, biskup Miry 
słynący z dobroczynności i pomocy innym – powiedział organizator spo-
tkania, odtwarzający postać świętego – ks. Grzegorz Ostrowski. 

Szanowni Państwo!
Od kilku lat w dniu 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w co-
raz większej liczbie miast Polski organizowany jest Orszak Trzech Króli. To 
impreza rodzinna będąca naturalnym przedłużeniem i teologicznym dopeł-
nieniem uroczystości Bożego Narodzenia.

W dniu 6 stycznia 2015 roku największe jasełka Europy – jak często określa 
się Orszak Trzech Króli – po raz pierwszy odbędą się w Nasielsku. 

Orszak Trzech Króli 2015 jest zachętą do „Kolędowania”. „Cieszmy się Świę-
tami Bożego Narodzenia, pokazujmy tę radość światu, a przede wszystkim 
dzielmy się nią” – napisali pomysłodawcy marszu. Orszak Trzech Króli, naj-
większe uliczne jasełka, co roku nawiązuje do tradycyjnych scen odgrywanych 
od wieków w okresie bożonarodzeniowym, m.in. Świętej Rodziny w stajence, 
wędrówki Trzech Króli za Betlejemską Gwiazdą. Jednocześnie od początku Or-
szak Trzech Króli odnosił te głęboko zakorzenione w historii i tradycji sceny do 
czasów współczesnych, pokazując, że historia o narodzeniu Jezusa jest wciąż 
aktualna.

Orszak Trzech Króli w Nasielsku rozpoczniemy we wtorek 6 stycznia 2015 roku 
o godz. 11.30 na schodach przed wejściem głównym do kościoła św. Woj-
ciecha od odczytania edyktu Cezara Augusta ogłaszającego „spis ludności w 
całym państwie”. Następnie wspólnie przejdziemy ulicami Kościelną i Rynek 
pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie o godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza 
św. Następnie jasełka zaprezentują dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku. Uroczystość zakończą życzenia noworoczne Pro-
boszcza Parafii św. Wojciecha w Nasielsku i Burmistrza Nasielska oraz koncert 
kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego „Lira” oraz Nasielskiej Orkiestry Dętej. 
Przyjdźmy ubrani w stroje z epoki Chrystusa, niech to będzie nasze wspólne świętowanie!

Zapraszają:
Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ks. Tadeusz Pepłoński
Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski
Koordynator: ks. Grzegorz Ostrowski

TEATRALNIE

Napoleon gościł w Krzyczkach
W niedzielę, 14 grudnia br. na Far-
mie Krzyczki odbyła się premiera 
spektaklu NaPOLEoN przygoto-
wanego przez Teatr Nasielszczanin.
To amatorska grupa teatralna, 
a tworzą ją mieszkańcy gminy 
Nasielsk. Można w niej spotkać 
osoby w różnym wieku i różnych 
zawodów. Na scenie obok siebie 
wystąpili więc uczniowie nasiel-
skich szkół, seniorzy, ale również 
pracownicy Urzędu Miasta (wraz 
z samym burmistrzem Bogda-
nem Ruszkowskim). W sumie swój 
kunszt aktorski prezentowało dwa-
dzieścia osób. Spektakl jest częścią 
projektu „Nasielszczanin – jestem 
dumny” realizowanego przez Fun-
dację Inicjatyw Aktywnych GO SI-
LVER. 
Premiera przedstawienia odbyła się 
w sali, która na potrzeby spektaklu 
zmieniła się we wnętrze polskiego 
dworu. Akcja toczy się bowiem w 
roku 1806, a szlachecka izba staje 
się na czas jednej (i to bożonaro-
dzeniowej) doby kwaterą samego 
cesarza Napoleona i jego oficerów, 
którzy w tym czasie toczą w oko-
licach Nasielska boje z Rosjanami. 
Podstawą scenariusza jest zdarze-
nie autentyczne, jednak zachowało 
się na jego temat tak niewiele infor-
macji, że warto było dopowiedzieć, 
jak też pobyt Cesarza Francuzów w 
naszych okolicach mógł faktycznie 
wyglądać. Polska szlachta zapewne 
stara się ugościć Napoleona w tra-

dycyjny polski sposób, dlatego na 
scenie śpiewane są kolędy, a po 
uroczystościach pada solenne za-
pewnienie o gotowości walki za 
sprawę francuskiego władcy, o ile 
przyniesie ona upragnioną wol-
ność. 
Ciekawie potraktowano w sztu-
ce postać Napoleona Bonapar-
te. Wyraźny jest jego dystans do 
goszczących go Polaków, których 
dodatkowo razi jego brak religij-
ności. Wierzą jednak, że to właśnie 
on może im pomóc w narodowej 
sprawie. W NaPOLEoNie pojawia 
się również wątek żydowski: młoda 
Żydówka Estera w trakcie ucztowa-
nia ostrzega Francuzów przed na-
dejściem rosyjskich wojsk.
Przedstawienie było udanym wy-
darzeniem. Choć większość wyko-
nawców nie miała doświadczenia 

scenicznego, to grała swoje role 
z dużym autentyzmem. Uwagę 
zwracały też świetnie przygotowa-
ne kostiumy i scenografia. Warto 
dodać, że w planach jest wysta-
wienie sztuki również poza Farmą 
Krzyczki.
Na koniec głos zabrała prezes Fun-
dacji Inicjatyw Aktywnych GO 
SILVER Aleksandra Wołocznik. 
Podziękowała wszystkim zaan-
gażowanym w powstanie przed-
stawienia NaPOLEoN , nie tylko 
wykonawcom, ale też placówkom, 
które okazały swoją pomoc, a więc 
m.in. Farmie Krzyczki za udostęp-
nienie miejsca na scenę oraz Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
za udostępnienie miejsca do prób. 
Po podziękowaniach zaproszono 
gości i aktorów na poczęstunek. 

Paweł Kozłowski
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Z NOK

Mikołajkowe Święto

Z NOK

Kolędy i pastorałki

Okres przedświąteczny jest pełen 
krzątaniny, zakupów i przygoto-
wań – ale tylko dla dorosłych. Dla 
dzieci natomiast jest to czas pełen 
magii i oczekiwania na Świętego 
Mikołaja. Nasielski Ośrodek Kul-
tury postanowił jeszcze bardziej 
umilić najmłodszym mieszkań-
com naszej gminy owo czekanie 
na prezenty. Zaprosił ich na filmo-
wo-muzyczną zabawę mikołajko-
wą. 
Od 9 do 12 grudnia br. w kinie 
Niwa odbywały się bezpłatne po-
kazy filmowe. Można było obej-
rzeć filmy: Gdzie jest Gwiazdka?, 
Gdzie jest Mikołaj?, Uwolnić Mi-

kołaja  oraz Renifer Niko ratu-
je święta . Dodatkowo w piątek, 
12 grudnia, dzieci wzięły udział 
w spektaklu pt. „Świąteczny Pre-
zent”. Mikołaj z pomocą Pani Elf 
zorganizował świetną zabawę. 
Mimo że temperatura na zewnątrz 
była plusowa, to Mikołajowi i jego 
pomocnicy udało się przywieźć 
do Nasielska ogromną kulę śniegu. 
Atrakcji z nią było zaś co nie miara. 
Tego samego dnia na scenie NOK 
wystąpiła wokalistka obdarzona 
ciepł ym głosem i niezwykł ym 
temperamentem estradowym – 
Majka Jeżowska. Jej utwory zna 

prawie każdy. Na sali 
widowiskowej NOK 
w i d a ć  b y ł o  r o d z i -
ców i dziadków śpie-
waj ąc yc h p i o s e n k i 
wraz z wykonawczy-
nią oraz roztańczone 
i rozśpiewane dzieci. 
Koncert gwiazdy był 
pełen atrakcji . Moż-
na było zdobyć plaka-
ty i zdjęcia piosenkarki 
oraz jej płyty. Nie za-
brakło znanych i lu-
bianych piosenek, m.in. Wszystkie 
dzieci nasze są, A ja wole moja 
mamę i Najpiękniejsza w klasie. 

Ostatnia utwór pt. 
Kochany Panie Mi-
kołaju sprawił, że 
na scenie pojawił 
się Święty Mikołaj. 
Najpierw zatańczył 
z Majką Jeżowską, 
a potem rozdawał 
dzieciom prezenty. 
Na koniec można 
było sfotografować 
się z gwiazdą i Świę-
tym Mikołajem. 
Mikołajkowe Świę-
to w Nasie l sk im 
Ośrodku Kultury 
dobiegło końca. 
Było pełne rado-
ści, zabawy i nie-
spodzianek. 

Projekt współf inansowany zo-
stał ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013.
Z a  p omo c w p rz ygotowan iu 
świątecznych upominków NOK 

dziękuje firmom: Bankowi Spół-
dzielczemu w Nasielsku, Gmin-
nej Spółdzielni SCH w Nasielsku, 
hurtowni Państwa Szostaków oraz 
sklepom GULIWER, MERKURY  
i ALSEN INTER-SOFT.

K.T.

Piękne polskie kolędy oraz pasto-
rałki wprowadzają magiczną at-
mosferę świąt Bożego Narodzenia. 
Taki właśnie ciepły i świąteczny na-

strój można było poczuć 11 grudnia 
br. w Nasielskim Ośrodku Kultury 
podczas drugiej edycji Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek „Nad Be-
tlejem w ciemną noc…”.
W konkursie wzięły udział 
dzieci ze szkół podsta-
wow ych oraz młodzież 
gimnazjalna z powiatu no-
wodworskiego i powiatu 
warszawskiego zachodnie-
go. Świetnie prz ygoto-
wane, pełne pozytywnej 
energii występy oceniało 
jury w składzie: Wojciech Gęsicki, 
Joanna Ostaszewska, Daniel Tarasz-
kiewicz, Iwona Pęcherzewska oraz 
Katarzyna Tyc. Poziom tegorocz-
nego festiwalu był bardzo wysoki. 
Po burzliwych obradach wyłonio-
no zwycięzców. 
Kategoria klas I–III szkół podsta-

wowych: I miejsce – Kamil 
Kieszkowski (Szkoła Pod-
stawowa w Zakroczymiu),  

II miejsce – Kacper Zakrzewski (Ze-
spół Szkół nr 2 w Starych Pieściro-
gach), III miejsce – Natalia Kicka 
(Szkoła Podstawowa w Nasielsku). 
Wyróżnienie otrzymała Julia Kaź-
mierczak (Szkoła Podstawowa 
w Zakroczymiu)
Kategoria klas IV–VI szkół pod-
stawowych: I miejsce – Zuzan-
na Olechowicz (Zespół Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach), II miejsce 

– Michalina Dudziej (Szkoła Podsta-
wowa w Zakroczymiu), III miejsce 
– Barbara Mrowińska (Szkoła Pod-
stawowa w Lesznie).
Kategoria szkół gimnazjalnych: 
I miejsce – Natalia Anna Łyczkow-
ska (Zespół Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach)
II miejsce – Karolina Krzemiń-
ska (Gimnazjum nr 1 w Zakroczy-
miu), III miejsce – Julia Bielecka 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku). Wyróżnienie otrzy-
mała Agnieszka Bylińska (Gimna-
zjum nr 1 w Zakroczymiu)
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów! 
II Festiwal Kolęd i Pastorałek został 
zorganizowany przez Klub Woj-
skowy 2. Mazowieckiego Pułku 
Saperów w Kazuniu Nowym oraz 
Nasielski Ośrodek Kultury. Zapra-
szamy za rok na kolejną edycję 
przeglądu.

K.T.
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Gawłowo – grudzień 2014 r.
Proponuję Państwu skorzystanie z naszej oferty „cateringu wigilijnego”. Smaczne 
i tradycyjne potrawy przygotowane przez naszego mistrza kuchni pozwolą 
podczas nadchodzących grudniowych dni na poczucie prawdziwej domowej 
atmosfery. Nasze dania to „jedzenie jak u mamy”, które może znaleźć się na 
Państwa stołach.
    Właściciel „Aksamitki” – Bogusław Aksamit

Zupy:
Grzybowa z łazankami (0,4 l ) – 7 zł
Flaki wołowe rosołowe (0,4 l) – 8 zł
Krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym (0,4 l) – 7 zł
Barszcz czerwony z uszkami z pieczarką (0,4 l ) – 7 zł
Żurek babci Lodzi – nagrodzony Perłą 2013 na 
Międzynarodowych Targach w Poznaniu dla najlepszej 
potrawy regionalnej w kraju (0,4 l) – 9 zł
Bufet gorący:
Krokiety z pieczarką (1 szt.) – 3 zł
Krokiet z kapustą i grzybami (1 szt.) – 3 zł
Kapusta wigilijna z grzybami (1 kg) – 18 zł
Pierogi z mięsem (1 kg) – 24 zł
Pierogi z kapustą i grzybami (1 kg) – 23 zł
Pierogi ruskie (1 kg) – 23 zł

Bufet zimny:
Ryba po grecku (por.) – 4 zł
Karp w galarecie (por.) – 6 zł
Pstrąg w galarecie (por.) – 6 zł
Śledź w śmietanie (por.) – 4 zł
Śledź w oleju (por.) – 4 zł
Sałatka śledziowa (1 kg) – 29 zł
Sałatka z tuńczyka (1 kg) – 31 zł
Sałatka jarzynowa tradycyjna (1 kg) – 27 zł
Jajko faszerowane pieczarką, łososiem (por.) – 2 zł
Ryba faszerowana (por.) – 5 zł
Schab „po warszawsku” (por.) – 7 zł
Indyk w maladze (por.) – 8 zł
Kotlety rybne – mielone (100 g) – 5 zł
Kotleciki z kapustą i pieczarką (100 g) – 4 zł

Oferujemy również inne potrawy, które nie znalazły się na tej liście.
Wystawiamy faktury VAT
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: Telefon iczn ie 601 50 40 20   
lub   e-mail rancho@aksamit.net.pl
Termin odbioru „cateringu wigilijnego” – 22 lub 23 grudnia 2014 r.
(oferujemy dowóz zamówionych potraw lub odbiór osobisty).

http://www.rancho.aksamit.net.pl

Rubryka Harcerska

PORADY

Boże Narodzenie 
– jak przetrwać święta?
Choć grudniowa pogoda nie wprowadza nas jak dotąd w świąteczny 
śnieżny nastrój, przygotowania do świąt zaczynają przyspieszać. Robi-
my porządki, kupujemy prezenty, zastanawiamy się, co ugotować. Nie-
stety, klimat tych świąt nie jest już taki jak jeszcze kilka lat temu. Kiedyś 
szczególnie potrawy świąteczne, wigilijne były wyczekiwane niemal 
przez cały rok – obecnie zaś większość potraw występuje na co dzień 
w naszych jadłospisach. 
W ostatnich latach zmienia się także podejście do potraw wigilijnych. 
Zamiast ciężkostrawnych, ociekających tłuszczem dań coraz częściej 
pojawiają się mniej kaloryczne zamienniki, dzięki czemu czujemy się 
lepiej. Czas wspólnego biesiadowania jest szczególnie trudny dla osób, 
które są w okresie zmiany swoich nawyków żywieniowych. Jeśli święta 
szykujemy u siebie, to mamy wtedy możliwość przygotowania różnych 
potraw, gdy jedziemy do kogoś, jesteśmy wówczas uzależnieni od tego, 
co przygotują inni. 
Pamiętajmy, że jeśli jesteśmy na diecie ze względu na jakaś chorobę, 
to niestety nawet w święta nie powinniśmy rezygnować z tej diety, po-
nieważ może się to dla nas skończyć nieprzyjemnymi dolegliwościami. 
Natomiast w wypadku dorosłych, którzy są na diecie odchudzającej, naj-
ważniejsze jest, aby w czasie świąt nie przytyć. 
W święta zrezygnuj z potraw popularnych, które często spożywasz, 
jedz natomiast te specjalne, wyczekiwane przez długi czas. Coraz czę-
ściej staramy się przygotowywać różnego rodzaju lekkie sałatki, potra-
wy smażone zamieniamy na pieczone. A co z ciastami i ciasteczkami? 
Pamiętajmy, że znacznie zdrowsze są te przygotowane w domu niż ku-
pione w sklepie czy cukierni. Jednak czy są mniej kaloryczne? Nieko-
niecznie. Jeśli jednak czekasz cały rok na swoje ulubione ciasto zrobione 
przez mamę czy babcię – zjedź kawałek (ale nie pół blachy) bez wy-
rzutów sumienia. Nie zapominaj również o spożywaniu płynów, przede 
wszystkim wody mineralnej np. z cytryną. Jeden kieliszek wina również 
do obiadu ci nie zaszkodzi. Jednak pamiętaj, że alkohol, napoje czy soki 
dostarczają nam znacznych ilości pustych kalorii. Między posiłkami mo-
żesz wypić również zieloną herbatę lub miętę, które ułatwią trawienie 
pokarmów. Pamiętajmy również, żeby biesiadowanie skończyć na 2–3 
godziny przed snem, żeby organizm miał możliwość strawienia pokar-
mu. 
Święta to nie tylko spożywanie posiłków, ale przed wszystkim chwile 
spędzone z rodziną i przyjaciółmi, które można wzbogacić o wspól-
ny spacer. Boże Narodzenie jest tylko raz w roku, dlatego spróbujmy 
wszystkich tradycyjnych potraw bez wyrzutów sumienia, nie zapomi-
nając jednak o umiarze. 
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 w lepszej kondycji. Jak powin-
no brzmieć noworoczne postanowienie? Nie „zaczynam dietę”, tylko 
„chcę zmienić swoje nawyki żywieniowe i zadbać o siebie”. Dodatkowo 
należy przeznaczyć na realizację dłuższy czas, a nie tydzień czy mie-
siąc. Nie jest to łatwe, ale właśnie o to chodzi, że zmiany wprowadza-
my powoli i systematycznie, aby osiągnąć efekty trwałe, a nie chwilowe. 
Wesołych Świąt!

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

AIDS – wiem, rozumiem
Z inicjatywy Światowej Organiza-
cji Zdrowia 1 grudnia jest ogłoszo-
ny Światowym Dniem Walki z AIDS. 
W tym roku dzień zjednoczenia 
z chorymi obchodziliśmy w na-
szej szkole 27 listopada. Wszystkim 
uczniom i nauczycielom przypięto 
czerwoną wstążeczkę – znak soli-
darności z zakażonymi HIV i chory-
mi na AIDS. Wykonano także gazetki 
tematyczne. 
W celu zwiększenia świadomo-
ści społeczności szkolnej zosta-

ło zorganizowane spotkanie dla 
gimnazjalistów na temat prof i-
laktyki AIDS, na które przybyła 
Anna Przygódzka – przedstawi-
cielka Ośrodka Zdrowia w Pieści-
rogach. Po prelekcji wygłoszonej 
przez gościa odbył się konkurs 
wiedz y pod has łem: „ AIDS – 
wiem, rozumiem”. Przystąpili do 
niego reprezentanci wszystkich 
klas gimnazjum.
Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:

I miejsce – Natalia Anna Łycz-
kowska,
II miejsce – Aneta Śliwińska,
III miejsce – Karolina Kobrzyń-
ska,
Wyróżnienie – Alicja Pawlak, Ju-
lia Bendowska.
Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 
Organizatorzy: M. Krzyczkowska, 

H. Golnik 
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MOIM ZDANIEM

Święta, święta, święta!
Na sklepowych półkach ozdoby 
świąteczne widnieją już od połowy 
października, a pierwsze reklamy 
świąteczne oglądamy w listopa-
dzie, prawie dwa miesiące przed 
Gwiazdką. Od początku grudnia 
w marketach i na targach moż-
na kupić żywą choinkę. „Czy my 
przypadkiem nie zwariowaliśmy?” 
– spytacie. Otóż nie! To zwykły 
marketing, przypominający nam, 
że święta tuż, tuż… 
Tyle że Gwiazdka dopiero przed 
nami, a ludzie już mają dość. Więk-
szość z nas nie lubi świąt. I wcale 
nie chodzi tu o ich magię czy czas 
spędzony z rodziną. Gospodyni 
musi przygotować dwanaście po-
traw, wysprzątać mieszkanie, wy-
dać pieniądze na jedzenie, środki 
czystości, prezenty dla rodziny, 
a może i nową sukienkę oraz ele-
ganckie buty. W końcu święta są 
raz do roku. I pracuje taka kobieta 
przez tydzień na pełnych obrotach, 
od rana do późnych godzin noc-
nych. Każdemu by się przejadło. 
Zmęczona, siada do wieczerzy, 
a powinna być zadbana i wystro-
jona, bo czeka ją jeszcze paster-
ka. To nic, że całą noc nie spała, 
a od rana przygotowywała potra-
wy na kolację. Uśmiech nie powi-
nien schodzić jej z twarzy. Kochani, 

dzielmy się obo-
w i ą z k a m i !  J a 
zrobię karpia, ty 
barszcz z uszka-
mi, ja pierogi, ty 
upieczesz mako-
wiec, ja posprzą-
t a m  ł a z i e n kę , 
ty kuchnię. Nie 
spychajmy obo-
wiązków tylko na 
jedną osobę. To 
nie fair.
Wielu z nas nie lubi świąt, chce 
odpocząć, a nie szykować świą-
teczne potrawy i ubierać choin-
kę na pokaz. Nie chcemy świąt, 
bo mamy też swoje zmartwienia 
i problemy. Nie chcemy zasta-
nawiać się, jaki prezent zadowoli 
innych. Albo właśnie straciliśmy 
bl iskiego, ktoś z naszej rodzi-
ny zachorował lub dzieje mu się 
krzywda. Ja w marcu pochowa-
łam babcię, a tuż przed świętami 
zmarł mi dziadek, z którym wiążą 
mi się same dobre wspomnienia. 
I z tego powodu mam nie robić 
świąt? Właśnie teraz tym bardziej 
powinnam ubrać choinkę i przy-
gotować święta! Pamiętajcie, że 
nigdy nie wiemy, w jakim składzie 
spędzimy kolejny rok. 

C i e szmy  s i ę  tym ,  c o  m a my. 
Z tymi, z którymi ten świątecz-
ny czas możemy spędzić . Nie 
kłóćmy się i szanujmy się nawza-
jem. Niech nasze życzenia będą 
szczere, z głębi serca. Życzmy in-
nym jak najlepiej. Życie jest kru-
che i przeżyjmy je godnie, nie 
spędzajmy go na kłótniach z bli-
skimi, by któregoś dnia nie było 
za późno. 
A Wam, drodzy Czytelnicy, życzę 
spokojnych i radosnych świąt Bo-
żego Narodzenia. Niech ten czas 
nie będzie czasem narzekania, 
czasem straconym. Poczujmy 
magię świąt i nie żałujmy sobie 
niczego. Niech każdy z Was spę-
dzi ten czas najlepiej, jak nigdy 
dotąd. Wesołych świąt!

Marta Czeremurzyńska

WYWIAD

Sposób na życie 
Kuba Jasiulewicz to chłopak, z któ-
rego mieszkańcy Nasielska mogą 
być szczególnie dumni. Ma 24 
lata i gra w polskiej reprezentacji 
AMP Futbolu. W czasie tegorocz-
nych mistrzostw, które odbyły się 
w Meksyku w miejscowości Cu-

liacan nad Pacyfikiem, zajęła ona 
czwarte miejsce. To sukces, który 
zasługuje na ogromne gratulacje.

Czym jest AMP futbol?
– AMP futbol to piłka nożna dla 
osób niepełnosprawnych po am-
putacji kończyn lub z jakąś wadą 
wrodzoną. Zawodnicy biegający 
po boisku są po amputacjach nogi, 
bramkarze ręki. Zasady podobne 
są do normalnej piłki nożnej, tylko 
gramy na zmniejszonych boiskach, 
mniej więcej wielkości orlika. Mecz 
trwa dwa razy po dwadzieścia pięć 
minut. Drużyna na boisku liczy 
sześciu zawodników w polu plus 
bramkarz. Nie można zagrywać pił-
ki kikutem ani kulą, a bramkarz nie 
może wychodzić poza pole karne, 
bo wiąże się to z czerwoną kartką 
i rzutem karnym dla przeciwnika. 

 Które to były mistrzostwa AMP 
futbolu dla polskiej reprezentacji?
– Polska wzięła udział w takich 
mistrzostwach po raz drugi, gdyż 
w naszym kraju ta dyscyplina funk-
cjonuje dopiero od trzech lat. Na-
tomiast sama impreza odbyła się 
po raz czwarty. Jechaliśmy tam jako 
drużyna, którą obstawiano w dru-
giej dziesiątce – zajęliśmy czwarte 
miejsce. Po poprzednich mistrzo-
stwach nikt nas jeszcze nie upatry-
wał w gronie faworytów. Czwarte 
miejsce z jednej strony to bardzo 
dobra pozycja, z drugiej najgorsza, 
bo zaraz na podium. Ale jeśli cho-
dzi o całokształt drużyn i ich liczbę, 
to jest na pewno duży sukces.

A jakie było osiągnięcie w po-
przednich mistrzostwach?
– Zajęliśmy wtedy jedenaste miej-
sce na dwanaście drużyn.

Czy są jakieś eliminacje?
– Eliminacji takich jak w tradycyj-
nym futbolu nie ma. Na świecie 
liczba drużyn na razie odpowiada 
wymogom regulaminu mistrzostw, 
więc rozgrywanie eliminacji nie jest 
potrzebne.

Jak długo Ty grasz w drużynie?
– Jestem w drużynie od ponad 
roku i to były moje pierwsze mi-
strzostwa.

Jak do niej trafiłeś?
– Będąc u protetyka w Łodzi, żeby 
zrobić sobie protezę dłoni, zoba-
czyłem zdjęcie chłopaków. Po-
stanowiłem pojechać na trening, 
później na kolejne i to trwa do tej 
pory. 

 Gdzie trenujecie?
– Różnie, w zależności od tego, co 
prezes ustali. Z reguły jeździmy po 
całej Polsce, ale najwięcej trenin-
gów odbywa się w Warszawie, gdyż 
chłopaki pochodzą z różnych czę-
ści kraju.

W ogóle długo trenujesz piłkę 
nożną?
– Odkąd zacząłem grać w AMP 
futbol, bo wcześniej trenowałem 
siatkówkę, niestety wypadek unie-
możliwił mi dalszą grę. Piłka nożna 
jest dla mnie dość świeżą dyscypli-
ną.

Jak doszło do wypadku, w którym 
straciłeś prawą dłoń?
– Miałem wypadek w pracy. Chcia-
łem dorobić sobie na studiach, by-
łem wówczas jeszcze na AWF-ie. 
Pracowałem na takiej maszynie, 
która robi siodełka do rowerów. 
Taka wtryskarka. Tego dnia miała 
awarię i zgniotła mi dłoń. 

Ciężko to przeżyłeś?
– Szczerze powiedziawszy, to 
nie. Na drugi dzień, gdy się obu-
dziłem w szpitalu to wiedziałem, 

że z tej ręki dużo nie zostało. Za-
łamanie w niczym by mi nie po-
mogło i szybko się pogodziłem 
z sytuacją, zacząłem normalnie 
funkcjonować, spotykać się ze 
znajomymi.

Obecnie gra w piłkę dodaje sił 
w pokonywaniu przeciwności?
– Na pewno. Grając amatorsko 
w siatkówkę, na większe sukcesy 
nie mogłem liczyć, a tutaj udało się 
dostać do reprezentacji Polski. Na 

pewno jest to w jakiś sposób budu-
jące.

Na mistrzostwach otrzymałeś 
ksywkę…
– Chłopaki dali mi ksywkę Nashville. 

Wiąże się to z tym, że roz-
mawiając o tym, kto skąd 
pochodzi, każdy opowiadał 
o sobie, swoich rodzinach, 
a ja powiedziałem, że miesz-
kam w Nasielsku, na który 
wiele osób mówi Nashvil-
le. Chłopaki to podchwycili 
i tak zostało… 

Długo byliście w Meksy-
ku?
- Dwa tygodnie.

Była okazja do zwiedzania?
– Drugiego dnia space-
rowaliśmy po stolicy. Zo-
staliśmy też zaproszeni na 
obiad do Ambasady Pol-
skiej w Meksyku. Po mi-
s t rzo s t wac h natom ia s t 
w ybral i śmy się na cał y 
dzień nad ocean.

Zainteresowały się Wami 
media. Ostatnio można 

było zobaczyć Ciebie w TVP1 
w programie „Świat się kręci”. 
Miałeś tremę?
– To był taki pierwszy występ na 
żywo w telewizji. Trema lekka była 

– nie ma co ukrywać. Ale chy-
ba wypadło to nieźle i z kolejny-
mi występami będzie coraz lepiej. 
Faktycznie, teraz po mistrzostwach 
media bardziej zainteresowały się 
nami. Wcześniej jeździliśmy po Pol-
sce, szukaliśmy sponsorów na wy-
jazd do Meksyku. Teraz kontaktuje 
się nami wiele organizacji, fundacji 
i osób prywatnych.

Jakie są najbliższe plany drużyny?
– Aktualnie przygotowujemy się 
do meczu z Hiszpanią, który odbę-
dzie się prawdopodobnie w lutym. 
To drużyna, która dopiero powsta-
ła, więc nie wiemy, na co ją stać. 
Hiszpanie organizują taki turniej, na 
który zaprosili nas i Anglików. Nie 
wiadomo jeszcze, czy za rok od-
będą się Mistrzostwa Europy. Są na 
razie przymiarki do tego, ale orga-
nizowane są turnieje towarzyskie, 
również w Warszawie – Amp Fut-
bol Cup w czerwcu. No i kolejne 
mistrzostwa za dwa lata – z tego co 
wiem, o organizację ubiegają się Ir-
landia i Liberia.

Michał B.
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KARTKA Z PODRÓŻY. Ameryka Środkowa

Piramidy Majów i wulkany
Chorwacja, Grecja, Turcja, czy 
Egipt stały się już dość powszech-
nymi kierunkami naszych urlo-
powych wycieczek. Prawdziwym 
wyzwaniem i przygodą są obec-
nie wyjazdy np. do Ameryki Środ-
kowej, Południowej lub na Daleki 
Wschód. Trwają one zwykle oko-
ło dwóch tygodni. Wbrew pozo-
rom nie wymagają jednak wielkich 
przygotowań. 

Kierunek Mexico City
W państwach Ameryki Środkowej, ta-
kich jak Meksyk, Gwatemala, Hondu-
ras czy Belize, nie należy nastawiać się 
na niskie temperatury. Na wysokości 
ponad 2 tys. metrów, czyli wysoko-
ści naszych Tatr, termometry wska-
zują tam nawet nocą około 20 stopni 
Celsjusza. 
Do Mexico City dostać się można 
samolotem z międzylądowaniem 
w Paryżu. W czasie ponaddwunasto-
godzinnej podróży nad Atlantykiem 

i wzdłuż wybrzeża USA linie lotnicze 
Air France gwarantują pasażerom 
ciepłe posiłki, desery i napoje, w tym 
również alkohol. 
Lądowanie w Mexico City po zmro-
ku to niezwykle efektowny moment. 
Miasto to charakteryzuje się na ogół 
niską zabudową. Setki tysięcy świateł 
w ponaddwudziestomilionowej aglo-
meracji robią wrażenie. 
Bogactwo atrakcji przyrodniczo-kul-
turowych w Meksyku czy Gwatemali 
jest ogromne. Jedną z najciekawszych 

jest Kanion Sumidero. Podczas na-
jazdu hiszpańskich konkwistadorów, 
którzy podbijali nowo odkryte tere-
ny Ameryki Środkowej, rdzenni In-
dianie, którzy nie chcieli się poddać 

najeźdźcom, popełniali tam zbiorowe 
samobójstwa, skacząc z najwyższych, 
wznoszących się na ponad 1000 me-
trów nad lustrem wody pionowych 
skał. Krew może zmrozić również 
obecność krokodyli wylegujących się 
na płaskich brzegach rzeki i teoretycz-
nie dostępnych na wyciągnięcie dłoni.
W różnych zakątkach Meksyku czy 
innych krajów Ameryki Środkowej 
zachowały się miejsca, w których 
większość mieszkańców stanowią po-
tomkowie Majów. Choć Europejczy-
cy w przeszłości chcieli przystosować 
miasteczka do swoich potrzeb, a tak-
że siłą narzucać wiarę chrześcijańską, 
to jednak nie do końca się to udawa-
ło. Budowle, które miały być kościo-
łami, na skutek różnych wydarzeń, 
zostały zaadoptowane jako świątynie 
Indian, w których wprawdzie znajdują 
się liczne postacie świętych, ale mszy 
się tam nie odprawia. Natomiast świą-
tynia służy mieszkańcom jako miejsce 

modłów i obrzędów, 
które mogą sprawo-
wać w dowolnej chwili 
całymi rodzinami, skła-
dając w ofierze kurę lub 
indyka, przy okazji spo-
żywając tam alkohol 
i spożywając przyrzą-
dzoną ofiarę. 
Również cmentarze 
są dość specyficznymi 
miejscami. Na grobach 
bliskich spotykają się 
całe rodziny, ale wspo-
minanie zmarłych ma 
tam charakter biesiad-
ny. Rodzina i znajomi 
zmarłego wspominając 
go, opowiadają weso-
łe historie, ucztują nad 
grobem i tu często rów-

nież nie brakuje alkoholu.

Gwatemala
Niezwykłym miejscem na ziemi jest 
Gwatemala. Przejście graniczne wy-
gląda niczym stadion X-lecia w latach 
handlowej świetności. Pełno tu sprze-
dawców naręcznych, handlarzy wa-
lutą, którą w tym kraju jest quetzal 
– nazwa pochodzi od narodowe-
go ptaka Gwatemali. Dolara można 
sprzedać za 7 quetzali, w kantorach 
natomiast po 7,5 quetzali – a te do-

słownie „lecą” na każdym kroku.
Wzdłuż Autostrady Panamerykań-
skiej widać skrajną biedę. Ludzie 
mieszkający w prowizorycznych bu-
dynkach, okrytych blachą, okna bez 

szyb, kilka kurek, prosięta, sadzon-
ki kawy – to standardowy obrazek 
gwatemalskiego podwórka wiejskie-
go. W pamięci zostają również dzieci 
biegające boso i bawiące się tuż przy 
drodze. Jednak o ich bezpieczeństwo 
można być spokojnym – nie wybie-
gają niespodziewanie przed rozpę-
dzone samochody. 
Wspominając o Autostradzie Pan-
amerykańskiej, która ciągnie się od 
Alaski do południowych krańców 
Argentyny, warto zaznaczyć, że 
na wielu odcinkach jest tradycyjną 
dwupasmową drogą, przypominają-
cą nasze drogi powiatowe, ale w wie-
lu zaskakujących miejscach znajdują 
się też spowalniacze.
Charakterystycznym środkiem trans-
portowym są tzw. „chickenbusy”, 
czyli stare amerykańskie autobusy 
szkolne, z łysymi oponami. Często 
wypchany do granic możliwości, ni-
czym warszawskie metro w godzi-
nach szczytu, dostarcza tylu wrażeń, 
ile niegdyś jazda „ogórkami”. Kur-
czakobus jest jedynym środkiem 
transportu zbiorowego między miej-
scowościami, gdyż w tej części świata 
nie ma pociągów osobowych. 
Bez wątpienia dużo wrażeń zapew-
ni wizyta na targu w Chchicastenan-
go. Wypełniony po brzegi torbami, 
spodniami, portmonetkami, lokal-
nymi tkaninami, ale także owocami, 
rybami, czy mięsem sprzedawanym 
prosto z lady. Tłum kupujących przy-
pomina czasy polskich targowisk z lat 
90. W takim miejscu uważać też na-
leży na własne portfele. 

Gwatemala to kraj niezwykle gó-
rzysty, pełno tam też wulkanów. To 
raj dla geologów i wulkanologów. 
Krajobraz obfituje w wulkany czyn-
ne i wygasłe. Z niektórych co chwi-
lę wydostają się kłęby dymu czy też 
pary wodnej. Inne są uśpione nawet 
od kilkudziesięciu tysięcy lat. Jezioro 
Atitlan powstało w kraterze wulkanu, 
który wybuchł około 70 tysięcy lat 
temu – obecnie uchodzi za jedno 
z najpiękniejszych miejsc na świecie. 
Tu również każdego dnia można ob-
serwować tradycyjne, codzienne ży-

cie potomków Majów, m.in. poranne 
pranie w jeziorze. 
Mieszkańcy, choć świadomi za-
grożenia wynikającego z możliwej 
erupcji wulkanu, nie sprawiają wraże-
nia zaniepokojonych. O sile żywiołu 

przypominają jedynie zniszczone 
kościoły. A tych w miejscowości An-
tigua nie brakuje – to taki gwatemalski 
Kraków, miasto chętnie odwiedzane 
przez turystów, centrum życia kultu-
ralnego i ośrodek nauczania języka 
hiszpańskiego, a także dawna stolica 
tegoż kraju. Warto zaznaczyć, że aż 
dwukrotnie Antiguę odwiedził papież 
Jan Paweł II (w roku 1983 i w 1996).
Turyści żądni wrażeń na pewno 
skorzystają z możliwości wejścia 

na wulkan Pacaya, którego ostat-
nia erupcja miała miejsce zaledwie 
w marcu 2014 r. Tu ciągle ze szcze-
lin i skał wydobywa się para wodna 
i czuć, że niektóre skały są zdecy-
dowanie cieplejsze. Chętni, żeby 

nie mówić bardziej leniwi, mogą 
wjechać na wulkan na koniach – 
taka przyjemność kosztuje około 
13 dolarów. Oczywiście nie wcho-
dzi się na sam szczyt, a do pewnej 
wysokości, a tam czeka niespo-
dzianka – niewielki szałas z pamiąt-
kami i możliwość upieczenia gąbek 
nabitych na patyk w stylu amery-
kańskim dzięki ciepłu wydobywa-
jącemu się ze szczelin.

Michał B., cdn
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Kino NIWA ZAPRASZA
17–21 grudnia godz. 15.00

Piorun i magiczny dom 3D
Animacja, familijny, przygodowy; Belgia; Czas trwania: 
1 godz. 25 min.
Kotek Piorun, szukając schronienia przed burzą, 
trafia do domu magika Lorenzo z plejadą. Gdy ten 
trafi do szpitala, domownicy sami będę musieli się 
bronić przed zakusami chytrego siostrzeńca.

17–21 grudnia godz. 17.00

Rozgrywka
Thriller; Francja, USA, Wielka Brytania; Czas trwania:  
1 godz. 36 min.
Kiedy oszust finansowy, jego żona i nowo po-
znany student zostają wmieszani w morderstwo, 
wspólnie uciekają za granicę.

17–21 grudnia godz. 19.00

Interstelar
Sci-fi; USA, Wielka Brytania; Czas trwania: 2 godz. 49 min.
Dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprze-
strzennemu grupa badaczy pokonuje granice 
do tej pory przekraczające ludzkie możliwości 
podróżowania w innym wymiarze.

27–28 grudnia godz. 15.00 i 17.00

Paddington
Familijny, Komedia, Przygodowy, produkcja: Francja, 
USA, Wielka Brytania.
Miś o imieniu Paddington mieszka w Peru wraz 
ze swoją ciocią. Pewnego dnia ich wspólny 
dom zostaje zniszczony, a niedźwiadek wy-
jeżdża do Anglii, aby tam szukać szczęścia. Po 
przybyciu do Londynu, okazuje się, że nie jest 
to miejsce przyjazne dla bezdomnych, pluszo-
wych misiów. Paddington postanawia odszu-
kać dawnego znajomego ciotki, który mieszka 
w Londynie. Na swojej drodze spotyka jednak, 
Brownów, którzy oferują mu tymczasowy po-
byt w swoim domu. Nie są oni świadomi jakie 
niebezpieczeństwa i przygody ściągnie na nich 
mały, pluszowy niedźwiadek.

2–4 stycznia godz. 15.00

Wielka Szóstka 3D
Animacja, komedia, akcja; USA; Czas trwania: 1 godz. 
42 min.
Młody geniusz Hiro Hamada wraz ze swoim 
robotem Baymaxem zostaje uwikłany w plan 
zniszczenia miasta San Fransokyo.

2–4 stycznia godz. 17.00

Love, Rosie
Komedia romantyczna; USA, Wielka Brytania; Czas 
trwania: 1 godz. 42 min.

Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Gdy 
Alex wyjeżdża z Dublina na studia do Ame-
ryki, ich wieloletnią przyjaźń czekają ciężkie 
chwile. Czy znajomość przetrwa lata rozłąki i 
tysiące kilometrów? Czy zaryzykują wszystko 
dla rodzącej się między nimi miłości? 

Baran 21.03–20.04
Będziesz teraz szczególnie aktywny w sfe-
rze artystycznej i towarzyskiej. Staraj się 
krytycznie i z dystansem odnosić do swo-
ich planów. Ostatnio jesteś nadmiernie 
drażliwy. 

Byk 21.04–20.05
Odczujesz potrzebę bardziej spokojnego 
i regularnego trybu życia. Będziesz poświę-
cać więcej czasu swoim bliskim i domowni-
kom. Nadszedł doskonały czas na zajęcie się 
własnym rozwojem. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Wiele Twoich planów będzie hamowanych 
przez stare problemy. Rozwiąż je jak najszyb-
ciej i zbierz siły do podejmowania ważnych 
decyzji. Będziesz musiał więcej czasu poświę-
cić domowi i trosce o bliskie osoby. 

Rak 22.06–22.07
Skoncentruj się na zakończeniu ważnych 
spraw, wykazując przy tym maksymalną ak-
tywność. Nie daj się wciągnąć w żadne kłót-
nie ani konflikty, bo nie jesteś teraz gotowy 
do walki. Zorganizuj rodzinne święta.

Lew 23.07–23.08
Będziesz aktywniej poszukiwać nowych dróg 
życiowych, demonstrując męstwo, odwagę 
i inne najlepsze cechy swojego znaku. Przed 
Tobą jeden z najlepszych okresów, gdyż cze-
ka Cię rozwój kariery i sukces w biznesie. 

Panna 24.08–22.09
Jeśli nie zaczniesz dbać o siebie, możesz spo-
dziewać się wielu problemów zdrowotnych. 
Najbliższy okres najlepiej przeznacz na wypo-
czynek. Warto, abyś spróbował uświadomić so-
bie, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Waga 23.09–23.10
Nowe znajomości mogą poważnie wpłynąć 
na Twoje losy, ale jest też duża szansa uwol-
nienia się od niekorzystnych związków. Moż-
liwe wygrane, gdyż Twoja intuicja finansowa 
znacznie się wyostrzy. 

Skorpion 24.10–22.11
Wszystko teraz zapowiada się bardzo pomyśl-
nie, szczególnie pod względem zawodowym. 
Dzięki pracowitości i uporowi będziesz miał 
okazję wykazać się w pracy, ale nie zapominaj 
o rodzinie. 

Strzelec 23.11–21.12
Nabierzesz teraz dystansu do wielu spraw 
i osób, wzrośnie również Twój potencjał ży-
ciowy. Ale powinieneś być ostrożniejszy, 
gdyż nadmierne ambicje mogą Ci tylko za-
szkodzić. Musisz pozbyć się swoich nawyków.

Koziorożec 22.12–20.01
Zbyt wysoka i surowa ocena samego siebie 
i upór może przynieść teraz sporo nieporo-
zumień. Dlatego powinieneś być elastyczny 
i umiejętnie unikać konfliktów. Może udać Ci 
się uwolnić od starych długów i zobowiązań.

Wodnik 21.01–19.02
Powinieneś być teraz niezwykle ostrożny, 
gdyż wszelkie nieprzemyślane i pochop-
ne postępowanie może zaszkodzić Twoim 
planom. Niestety, nie brakuje wokół Ciebie 
intrygantów.

Ryby 20.02–20.03
Do nowych projektów przystępuj dopiero po 
świętach, gdy ponownie odzyskasz utraconą 
harmonię wewnętrzną. Na razie swoje plany 
trzymaj w sekrecie. Pomyśl o wypoczynku 
i rozwijaniu swoich zainteresowań. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działki (prąd, woda, 
gaz). Tel. 500 138 106.

Sprzedam działki 1000 i 1500 m2, 
prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 106.

Sprzedam tanio działki budow-
lane. Tel. 518 445 613

Kupię drewno iglaste, liściaste 
długości od 1,2 m (możliwość 
wycinki). Tel. 660 730 150.

Sprzedam dom w Kosewie - 90 
m2 z działką 5800 m2. Tel. 602 
550 852.

Sprzedam działkę rolno-budowla-
ną w Mokrzycach Włościańskich. 
Tel. 733 570 851.

Sprzedam mieszkanie + garaż, 
os. Piłsudskiego. Tel. 690 423 450.

Sprzedam mieszkanie dwupoko-
jowe z garażem, ul. Warszawska. 
Tel. 512 107 014.

Sprzedam działkę 0,5 ha przy  
ul. Kolejowej w Nasielsku. Cena 
70 000 zł. Tel. 500 115 958.

Wynajmę M3, pow. 55 m2, ume-
blowane. Nasielsk, ul. Płońska.  
Tel. 509 025 927.

Atrakcyjne działki budow-
lane i  przemysłowe przy  
ul. Piłsudskiego w Nasielsku.  
Tel. 696 468 255.

Inseminator. Bydło i trzoda.  
Tel. 695 377 452.

Tanio sprzedam działkę 0,33 ha – 
Psucin oraz suche deski dębowe. 
Tel. 509 212 350.

Sprzedam drewno opałowe.  
Tel. 609 927 506.

Sprzedam TANIO ubranka 0-2 
latka, łóżeczko kompletne (z po-
ścielą i baldachimem) oraz za-
bawki. Tel. 510 643 810.

Sprzedam rozrzutnik obornika 
1-osiowy i drewno opałowo-ko-
minkowe. Tel. 887 961 164.

Sprzedam halę 1470 m2 + plac 
3500 m2. Cena 150 000 zł. 
Nasielsk. Tel. 690 225 886.

Sprzedam działkę budowlaną 
z lasem o powierzchni 0,55 
ha w miejscowości Rzy, gm. 
Sochocin. Tel. 500 829 586.

Sprzedam działki usługowe 
wzdłuż ul. Płońskiej. Tel. 889 
520 347.

Sprzedam drewno kominkowe 
i piecowe – suche, duża ilość. 
Tel. 501 461 424. Dni targowe 
po 10.00. 

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 785 
532 718.
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Sprzedam mieszkanie 43 m2  
ul. Warszawska 10, koło Baszty. 
Tel. 690 423 450.

Z małych piesków do odebrania. 
Tel. 600 717 722.

Sprzedam działkę budowlaną 
blisko PKP Studzianki. Tel. 784 
528 758.

Szukam opiekunki do dziecka 
na 8 godzin dziennie. Tel. 535 
876 796.

Mieszkanie do wynajęcia – 2 
pokoje z kuchnią, 42 m2, parter,  
ul. Warszawska. Tel. 509 313 218.

OGŁOSZENIA DROBNE

Cennik reklam 
i ogłoszeń

lp. Rodzaj ogło-
szenia

Cena 
netto zł

1.

powierzch-
niowe  – 
moduł:
czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2.

ogłoszenia 
rodzinne, po-
dziękowania 
(1 moduł)

20,00

3. drobne  za 
słowo 0,85 

4.

artykuł 
promocyjno-
-reklamowy 
1 str. + foto

800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 
3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 
6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 
13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie 
redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden 
moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

Wymiary pojedynczego modułu  ogło-
szeń powierzchniowych  

wynoszą 98 mm x 45 mm.

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA

PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

DERMATOLOG 
Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3

Środy 14.30 – 19.00 
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03 

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz
Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:

• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.

Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.

Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

Sprzedam pół bliźniaka
Stan developerski

Nasielsk ul. Cisowa
Tel. 602-118-742
www.mapiko.pl

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA

Grupy AA „KEJA”
Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!  

Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się  

we wtorki i czwartki o godz. 19.00, 
oraz w niedziele o godz. 18.00.

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele  
św. Wojciecha w Nasielsku, tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć 

szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD 

w każdą środę o godz. 19.00. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon
Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików.

Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy 
czwartek w godz.19.00–21.00. Miejsce spotkań – 

Stary Wikariat  
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

OD REDKACJI

Wyjaśnienie
Wielu Cz ytelników Życia Nasielska z wróci ło uwagę, że „za-
ginął” 25 numer ŻN, a przecież nowa gazeta ukazała się ter-
m i n owo.  N i e s te t y,  p o p r ze dn i  n um e r  ŻN ,  któ r y  uka z a ł  s i ę  
5 grudnia 2014 r. nie miał na stronie tytułowej zmienionej daty wy-
dawniczej i nadanego kolejnego (czyli 25 numeru). Stąd dwa razy 
z rzędu w sklepach natrafiliście Państwo na 24 nr ŻN. 
Taka pomyłka zdarzyła się nam po raz pierwszy od 20 lat istnienia 
naszego pisma i serdecznie za nią przepraszamy. A wszystkim Czy-
telnikom, którzy zauważyli nasz błąd dziękujemy za telefony!

Redakcja ŻN
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SPORT SZKOLNY. Tenis stołowy

Powiatowy Turniej  
Szkół Ponadgimnazjalnych
W poniedziałek, 8 grudnia br. w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Nasielsku 
odbył się Powiatowy Turniej Tenisa 
Stołowego Szkół Ponadgimnazjal-
nych. Wzięły w nim udział szkoły: ZSO 
Nasielsk, ZSZ nr 1 Nowy Dwór Mazo-
wiecki, ZSZ nr 2 Nowy Dwór Mazo-
wiecki, LO Nowy Dwór Mazowiecki, 
ZSP Pomiechówek, ZSZ Nasielsk.
Po uroczystym otwarciu, którego 
dokonała Agnieszka Rutkowska, dy-
rektor szkoły, młodzież rywalizowała 
zarówno w kategoriach indywidualnej 
i drużynowej.
Po zakończeniu rywalizacji cheerle-
aderki z Zespołu Szkół Zawodowych 
zaprezentowały, specjalnie przygoto-
wany na tę okazję debiutancki układ 
taneczny. Na koniec turnieju zostały 

wręczone dyplomy, medale i puchary 
przez Zdzisława Rackiego, kierownika 
Wydziału Edukacji Starostwa Powia-
tu Nowodworskiego, oraz Agnieszkę 
Rutkowską, dyrektor ZSZ Nasielsk. 
Wyniki rozgrywek:
Kategoria indywidualna dziewcząt: 
I miejsce – Oliwia Waśniewska ZSO 
Nasielsk, II miejsce – Klaudia Laskow-
ska ZSZ nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki, 
III miejsce – Wioletta Gzyra ZSZ nr 2 
Nowy Dwór Mazowiecki
Kategoria indywidualna chłopców:
I miejsce – Marcin Kuczkowski LO 
Nowy Dwór Mazowiecki, II miejsce – 
Damian Zembrzuski ZSP Pomiechó-
wek, III miejsce – Damian Kancerek 
ZSZ Nasielsk

Kategoria zespołowa dziewcząt: 
I miejsce – ZSZ nr 2 Nowy Dwór Ma-
zowiecki, II miejsce – ZSP Pomiechó-
wek, III miejsce – ZSO Nasielsk, IV 
miejsce – ZSZ nr 1 Nowy Dwór Ma-
zowiecki, V miejsce – ZSZ Nasielsk, 
VI – miejsce – LO Nowy Dwór Ma-
zowiecki
Kategoria zespołowa chłopców: 
I miejsce – ZSZ Nasielsk, II miejsce – 
LO Nowy Dwór Mazowiecki, III miej-
sce – ZSP Pomiechówek, IV miejsce 
– ZSO Nasielsk, V miejsce – ZSZ Nr 1 
i ZSZ Nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za przybycie, gratuluje-
my zwycięzcom i życzymy dalszych 
sukcesów!

SPORT

Złoty medal dla siłacza 
Mariusz Grotkowski to zawodnik nasielskiego klubu siłacza TKKF Sparta-
kus. W dniach 6–7. XII. 2014 r. stanął do walki o tytuł mistrza Polski w trój-
boju siłowym. Startował w kategorii wiekowej senior, w kategorii wagowej 
66 kg. 
Zawody o tytuły najsilniejszych ludzi w Polsce w tej konkurencji odbyły 
się w tym roku w Pieńsku, niewielkiej miejscowości położonej tuż przy 

granicy Polski z Niemcami. Rywalizowali mężczyźni i kobiety – seniorzy 
i juniorzy, w sumie 21 kobiet i 91 mężczyzn.
Występ naszego zawodnika był bardzo udany. W swej kategorii wagowej 
i wiekowej zajął pierwsze miejsce, zdobywając tym samym złoty medal 
mistrzostw Polski. 
Patrząc na uzyskane wyniki, można powiedzieć, że zawodnik Spartaku-
sa znokautował rywali. Aż o 70,5 kg wyprzedził on srebrnego medalistę 
w tej konkuren-
cj i  Grzegorza 
Uziełłę z Kielc 
(560 kg). Trzeci 
zawodnik osią-
gnął wynik aż 
o 120 kg (515 
kg) słabszy od 
wyniku nasze-
go mistrza.
M i s t r z  Po l s k i 
Mirosław Grot-
kowski uzyskał doskonały wynik w trójboju 630,5 kg. Złożyło się na to 
235 kg uzyskane w przysiadzie, 175,5 kg w wyciskaniu sztangi leżąc i 220 
kg w martwym ciągu. Na uwagę zasługuje wynik uzyskany w konkuren-
cji wyciskanie sztangi leżąc – owe 175,5 kg to nowy rekord Polski w tej 
konkurencji.

Andrzej Zawadzki

ZE SZKÓŁ. SP Budy Siennickie

Kolejny rok współpracy z PKOl
Od chwili, gdy patronem Szkoły Pod-
stawowej w Budach Siennickich został 
inicjator nowożytnych Igrzysk Olim-
pijskich – baron Pierre de Coubertin, 
społeczność szkolna systematycznie 
utrzymuje kontakt z wydziałem edu-
kacyjnym Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego. 
W bieżącym roku szkolnym ucznio-
wie naszej szkoły już dwukrotnie na 
zaproszenie PKOl uczestniczyli w im-
prezach edukacyjnych rozwijających 
aktywność fizyczną, poszerzających 
wiedzę historyczną, rozbudzających 
zainteresowania młodych ludzi. 29 
listopada klasy IV–VI miały okazję 
wziąć udział w imprezie popularyzują-
cej sporty zimowe – „Olimpijski Dzień 
na Narodowym”. 
Każdy uczestnik tego niecodzienne-
go wydarzenia mógł po raz pierwszy 
w tym roku stanąć na lodowisku, po-
zjeżdżać z górki lodowej na oponie 
lub postrzelać na laserowej strzelnicy 
biathlonowej. Uczniom naszej szkoły 
wiele radości sprawiły przygotowane 
w iście zimowej aurze gry i konkursy 
sportowe z nagrodami, gdzie oprócz 
zręczności sprawdzali swoją wiedzę na 
temat sportu. Dzieci miały okazję po-
dziwiać rozgrywki hokeja na lodzie, 
obejrzeć bobslej, a także spróbować 
swoich sił w rzeźbieniu w lodzie. 
Ta wyprawa była także okazją do spo-
tkania z polskimi panczenistami, me-
dalistami tegorocznych zimowych 
igrzysk w Soczi: Zbigniewem Bród-
ką, Katarzyną Bachledą-Curuś, Luizą 
Złotkowską, Katarzyną Woźniak oraz 
Janem Szymańskim. Pomimo ni-
skich temperatur dzień spędzony na 
Stadionie Narodowym w Warszawie 
dostarczył niezapomnianych wra-

żeń, a pamiątkowe 
zdjęcia długo będą 
przypominać spę-
dzone tu chwile. 
Na szerszą fotore-
lację z tego wyjaz-
du zapraszamy na 
stronę interneto-
wą szkoły. 
Drugie spotkanie 
odbyło się z oka-
zji 95-lecia po-
wołania Polskiego 
Komitetu Olim-
pijskiego. 3 grudnia uczniowie klasy 
VI wzięli udział w zajęciach zorgani-
zowanych w Centrum Olimpijskim. 
Zwiedzając wystawy i słuchając 
opowieści Katarzyny Deberny, po-
znali najważniejsze wydarzenia w 
historii polskiego olimpizmu. Następ-
nie udali się na spotkanie z łucznicz-
ką – Iwoną Marcinkiewicz-Dzięcioł, 
zdobywczynią brązowego medalu 
na igrzyskach w Atlancie w 1996 r., 
wielokrotną medalistką mistrzostw 
Europy i Polski. Z uwagą słuchali 
opowieści o drodze sportowca do 
sukcesu, o satysfakcji z uprawiania 
sportu, o konsekwencji i wytrwało-
ści w dążeniu do celu. Mieli okazję 

do wzięcia do ręki profesjonalnego 
łuku. Miłym fragmentem spotkania 
była historia maskotek olimpijskich, 
którą również zaprezentowała na-
sza olimpijka. Na zakończenie dzieci 
wzięły udział w konkursie na temat 
wiedzy olimpijskiej z nagrodami oraz 
obejrzały film ukazujący wartości, ja-
kie niesie ze sobą uprawianie sportu i 
idea olimpijska. 
Wizyta uczniów naszej szkoły w Cen-
trum Olimpijskim została uwieczniona 
w kadrze filmowym, a jego fragmen-
ty zostaną umieszczone w dokumen-
cie poświęconym historii polskiej idei 
olimpijskiej.

E.S., K.B.


