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Kolejna szkoła naszej Gminy otrzymała sztandar

To była wzruszająca uroczystość
Plac szko lny  S zko -

ły Podstawowej im. 
Pierre’a de Coubertina 
w Budach Siennickich 
był miejscem, na którym 
10 czerwca 2009r. mia-
ła się odbyć wyjątkowa 
w życiu szkoły uroczystość 
– poświęcenia i przekaza-
nia społeczności szkolnej 
sztandaru. 
Wszystko było starannie zaplano-
wane i przygotowane. Kiedy rano 
okazało się, że pogoda nie jest 
sprzyjająca, załatwiono i rozstawio-

no potężne parasole. 
Siąpiący z początku 
deszcz zamienił się 
w ulewę. Ta zaś rosła 
z minuty na minutę. 
Na godzinę przed 
rozpoczęciem uro-
czystości stwierdzo-
no, że trzeba szukać 
miejsca, gdzie będzie 
można w godziwych 
warunkach zrealizo-
wać wszystkie za-
planowane punkty 
programu. 

Szko ła w Budach 
Siennickich jest pięknym obiektem, 

Sięgamy 
po unijne 
pieniądze
Rozmowa z Marcinem 
Kazimierskim, pracują-
cym w nasielskim Urzę-
dzie Miejskim jako głów-
ny specjalista do spraw 
pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych.

W jakich projektach ogólno-
polskich gmina uczestniczy lub 
będzie uczestniczyć?

– Rozpoczyna się właśnie reali-
zacja projektu MSWiA dotyczą-
cego dokształcania pracowni-
ków samorządowych zarówno 
w kwest iach t ypowo admini-
stracyjnych, jak i nauki języków 
obcych. Będzie się to odbywało 
albo na kursach, albo na studiach 
podyplomowych. Oczywiście 
fundusze na ten cel pochodzą też 
z dotacji unijnych. 

Podjęliśmy decyzję, że będziemy 
liderem tego projektu dla trzech 
sąsiednich gmin. Oznacza to, że 
do nas będzie należało składanie 
i rozliczanie wniosków, a także 
np. organizowanie dojazdów na 
uczelnię. To przede wszystkim 
prestiż i satysfakcja, ponieważ jest 
to coś nowego, z czym musimy 
sobie dać radę. 

Tak minęły  
Dni Nasielska 2009 
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Obradowała Rada

Rozpoczyna 
się budowa 
kanalizacji 
w Pieścirogach

Motocykle 
królowały 
w Nasielsku

Smutne zakończenie 
piłkarskich rozgry-
wek 2008/2009
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (023) 691–23–77, 691–22–07

Pogotowie energetyczne 
991 lub (024) 365 10 10

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691–23–46

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (023) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (023) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (023) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–25–52

Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691–28–25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (023) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa, tel. (023) 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. (023) 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693–10–25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. (023) 693–50–08

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (023) 693 00 26

Obradowała Rada

Fundusz sołecki i stypendia dla uczniów
W czwartek, 18 czerwca br. w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go odbyła się XXXVII sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Po przyjęciu 
porządku obrad i protokołu z po-
przedniej sesji Przewodniczący 
Rady Miejskiej Dariusz Leszczyński 
poinformował o swoich działaniach 
podejmowanych między sesjami. 
Tradycyjnie w poniedziałki pełnił 
dyżury, podczas których przyjmo-
wał interesantów. Podczas jednego 
z dyżurów odbył spotkanie z miesz-
kańcem ulicy Sportowej, który in-
terweniował w sprawie daszku nad 
okienkiem i nad drzwiami wejścio-
wymi do budynku, co umożliwiło-
by otwieranie okna, a tym samym 
właściwą wentylację korytarza. 
Przewodniczący poinformował 
także o swoim uczestnictwie w de-
bacie publicznej, obchodach Dnia 
Dziecka oraz Dniu Patrona w szkole 
w Pieścirogach. 

Następnie Burmistrz Nasielska 
Bernard D. Mucha poinformował 
o swoich działaniach między sesja-
mi. W pierwszej kolejności powia-
domił o wypłacie I transzy zwrotu 
podatku akcyzowego. Zostały zło-
żonych 453 wnioski. 

W dalszej części omówił spra-
wy przetargów. Poinformował, że 
został rozstrzygnięty przetarg na 
zadanie pod nazwą „Modernizacja 
drogi gminnej w miejscowościach 
Mazewo Dworskie A – Słustowo”. 
Wykonawcą tego zadania będzie 
Spółdzielnia Robót Budowlano-
Drogowych z Tłuszcza. Został wy-
łoniony wykonawca na zadanie pod 
nazwą „Opracowanie dokumentacji 
projektowej rozbudowy oczysz-
czalni ścieków wraz z budową 
budowa kanalizacji sanitarnej dla 
kompleksu budynków znajdują-
cych się na terenie Zespołu Szkół 
Nr 3 w Cieksynie”. Wykonawcą tego 
zadania jest firma POL-KOP Paweł 
Drzazgowski. Burmistrz mówił też 
o złożonych wnioskach na inwe-
stycje gminne. Poinformował, że 
został złożony wniosek w ramach 
RPO, porządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej gminy Nasielsk, 
który dotyczy budowy kanalizacji 
w Pieścirogach. W tym projekcie 
znalazła się także stacja uzdatniania 
wody, a konkretnie jej rozbudowa 
w celu zwiększenia przepustowości. 
Kolejny złożony wniosek to „Re-
witalizacja przestrzeni miejskiego 
parku im. Jana Pawła II w Nasielsku”. 
Podpisano także protokół negocja-
cyjny z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej dotyczący termomoderni-
zacji obiektu szkoły i ośrodka zdro-
wia. Już niedługo zostanie ogłoszo-
ny przetarg na to zadanie. 

Trwają intensywne prace związane 
z przygotowywaniem przetargów, 
m.in. dotyczących drogi Ciek-
syn–Wiktorowo–Konary–Malczyn 
oraz Głodowo–Krzyczki, dróg po 
drugiej stronie rzeki Nasielnej oraz 

dróg w Pieścirogach. 23 czerwca 
odbędzie się przetarg na sprzedaż 
nieruchomości w Popowie Boro-
wym oraz w Nasielsku, przy ul. Ko-
lejowej (okolice oczyszczalni ście-
ków). W następnej części swojego 
sprawozdania burmistrz przekazał 
informację, że na 29 czerwca został 
ustalony termin rozprawy w sprawie 
wniosku Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej o przeniesienie własności 
nieruchomości położonej w Nasiel-
sku. Według pisma, jakie wpłynęło 
przed kilkoma dniami, ugoda nie 
może zostać podpisana ze względu 
na zawyżoną cenę. Nieruchomość, 
położona przy skrzyżowaniu ul. 
Płońskiej i Dębowej, jest uzbrojona 
we wszystkie media, może więc 
uzyskać znacznie wyższą cenę 
niż 67 zł za metr kwadratowy. W 
związku z tym z pewnością nieru-
chomość ta zostanie odkupiona 
przez Urząd bądź spółkę Nasiel-
skie Budownictwo Mieszkaniowe. 
Burmistrz Mucha mówił również 
o pracach związanych ze studium 
uwarunkowania przestrzennego 
miasta i gminy Nasielsk. Poruszył 
także temat kontroli utrzymania 
czystości i porządku w gminie. Od 
ostatniej sesji Rady Miejskiej zostało 
odłowionych 5 bezpańskich psów 
na terenie Nasielska i Broninka. 

Bernard Mucha przypomniał też 
o wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego. W pracach obwodowych 
komisji wyborczych wzięło udział 
88 osób. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 15,76%. Najwięcej głosów 
uzyskali: Danuta Hübner, Tomasz 
Kamiński i Janusz Piechociński. Bur-
mistrz wspomniał również o Dniach 
Nasielska. 

Potem przyszedł czas na inter-
pelacje i zapytania radnych. Jako 
pierwszy głos zabrał radny Stani-
sław Sotowicz, który zapytał co 
dalej ze sprawą Bożeny Roszczenko. 
Następnie radny Grzegorz Duch-
nowski poruszył tematy: plakatów 
wyborczych, które szpecą nasze 
miasto, witacza, znaków drogo-
wych, które są w opłakanym stanie, 
estetyki przystanków autobuso-
wych oraz drożności drogi lokalnej 
i wjazdu na ulicę Płońską. Po nim 
radny Wojciech Krzyczkowski 
przypomniał sprawę, która wypły-
wa ostatnio na obradach kolejnych 
sesji, a mianowicie sprawę latarni, 
które nie świecą. Zapytał również 
o nasielską orkiestrę dętą, która nie 
uświetnia swoimi występami lokal-
nych uroczystości. W dalszej części 
radna Anna Łapińska poruszyła 
kwestię chodników w mieście, które 
zostały niedawno położone, a już są 
zniszczone. Następnie radna Świ-
derska zapytała, do kogo wpłynęły 
arkusze organizacyjne szkół, kto 
był odpowiedzialny za ich analizę 
i dlaczego we właściwym terminie 
nie wróciły do szkół. Przypomniała 
także sprawę mieszkania dla pani 
Szulim i jej dzieci oraz zapytała o to, 

kiedy zostanie ogłoszony konkurs 
na dyrektora nowo powstającego 
gimnazjum przy ul. Starzyńskiego 
w Nasielsku. Po niej radny Mirosław 
Świderski wspomniał o ulicy Jesio-
nowej i dokumentacji technicznej 
dotyczącej tego terenu. Zapytał tak-
że o analizę finansową porównującą 
koszty likwidacji ZEAS-u i koszty 
tworzenia nowych stanowisk.

W kolejnej części obrad radni za-
jęli się podejmowaniem uchwał. 
Pierwsza z nich dotyczyła zmian 
w budżecie. Za sprawą radnych 
powróciła tu kwestia budowy sal 
gimnastycznych m.in. przy szkole 
w Popowie Borowym i Budach 
Siennickich. Burmistrz zaznaczył, 
że tworzony będzie projekt kom-
pleksowy, który obejmie nie jedną 
szkołę, a kilka. Uchwałę o zmianach 
w budżecie radni podjęli stosunkiem 
głosów: 14 za i 1 wstrzymującym się. 
Druga uchwała dotyczyła wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budże-
cie miasta i gminy Nasielsk środków 
stanowiących fundusz sołecki. Rad-
ni zdecydowali o utworzeniu takie-
go funduszu stosunkiem głosów 14 
za i 1 wstrzymującym się. 

Kolejna uchwała dotyczyła upo-
ważnienia dyrektorów szkół z te-
renu naszej gminy do załatwiania 
spraw świadczeń pomocy mate-
rialnej w charakterze socjalnym dla 
uczniów. Po dłuższej dyskusji i po 
głosowaniu, w którym 7 radnych 
opowiedziało się za upoważnieniem 
dyrektorów, 7 było przeciw ich 
upoważnieniu, a jeden się wstrzy-
mał, sprawa stypendiów socjalnych 
pozostała w Urzędzie Miejskim. 
Potem radni przeszli do uchwalili 
regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkujących naszą 
gminę. Następna uchwała dotyczyła 
zbycia nieruchomości przy ulicy 
Płońskiej w Nasielsku (kompleks 

działek za blokami). Radni podjęli ją 
jednogłośnie. Również jednogło-
śnie zdecydowali o zbyciu nieru-
chomości w strefie miejskiej (nieru-
chomość za kinem Niwa). Następna 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgo-

dy na zawarcie umowy dzierżawy 
części powierzchni dachu budynku 
biurowego Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku przy ul. Elektronowej 
z przeznaczeniem na ustawienie 
masztu telekomunikacyjnego. Ko-
misja budżetu i finansów negatyw-
nie ustosunkowała się do ceny za 
wydzierżawienie. Zdaniem Komisji 
300 zł to stanowczo za mała suma. 
Burmistrz w związku z tym wyjaśnił, 
że mieszkańcy skorzystają na usta-
wieniu masztu, a urząd na opłatach 
telefonicznych. W głosowaniu 9 
radnych opowiedziało się za wyra-
żeniem zgody na ustawienie masz-
tu, 4 było przeciw. 

Następnie przyszedł czas na odpo-
wiedzi na interpelacje i zapytania 
radnych. Burmistrz na początku 
powiedział, że z decyzją dotyczącą 
Bożeny Roszczenko trzeba będzie 
jeszcze zaczekać. Następnie przy-
pomniał, że Komitety Wyborcze 
mają 30 dni na uprzątnięcie pla-
katów po wyborach. W wypadku 
niedotrzymania tego terminu trze-
ba będzie przypomnieć Komite-
tom o sprzątaniu. Potem poprosił 
o głos dyrektor ZGKiM Małgorzatę 
Rosłońską. Poruszyła ona sprawę 
znaków drogowych, które są cały 
czas niszczone i kradzione. Obec-
nie ZGKiM zamówił 15 znaków do 
ustawienia na terenie naszej gminy. 
Znaki są sukcesywnie uzupełniane. 
Małgorzata Rosłońska mówiła tak-
że o chodniku przy ulicy Płońskiej 
i drożności ulicy lokalnej. Zazna-
czyła, że niezbędne jest zburze-
nie kawałka krawężnika, a w tym 
przypadku niezbędna jest decyzja 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. 

W dalszej części ponownie głos 
zabrał burmistrz Nasielska, który po-
informował, że w planie rewitalizacji 
nasielskiego rynku uwzględniony 
jest główny przystanek autobusowy 

w mieście. Poinformował również, 
że sprawa witaczy jest w trakcie 
uzgadniania. Udało się dojść do po-
rozumienia z 4 firmami, które chcą 
partycypować w kosztach ustawie-
nia witaczy. Koszt jednego witacza 
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wynosi 10 tys. zł. Ale trzeba uregu-
lować dzierżawę gruntów, na których 
witacze mają zostać postawione. 
Powrócił także do sprawy latarni, 
które jeszcze nie świecą, i obiecał, 
że sprawa ta zostanie rozwiązana. Na-
stępnie poruszył kwestię nasielskiej 
orkiestry dętej. Przyznał, że sytuacja 
jest skandaliczna i niezbędna jest jak 
najszybsza zmiana kapelmistrzów. 
Powrócił również do zniszczonych 
chodników. Przypomniał, że czę-
sto w przypadku przetargów jest 
tak, że najlepsza oferta to oferta 
najtańsza, w związku z czym zaraz 
po terminie gwarancji zdarza się, że 
coś się psuje. Wrócił też do sprawy 
arkuszy szkolnych. Dwa arkusze, do 
których nie było żadnych uwag, zo-
stały podpisane od zaraz. Pozostałe 
wymagały zmian i w związku z tym 
termin zwrotu arkuszy do szkoły 
został wydłużony. Tu ponownie głos 
zabrała radna Świderska, zaznaczając, 
że po terminie 31 maja, do którego 
powinny trafić do szkół arkusze, 
dyrektor szkoły nie może zwolnić 
pracownika, ponieważ okres wypo-
wiedzenia wynosi 3 miesiące. 

Burmistrz powrócił następnie do 
swoich odpowiedzi na pytania rad-
nych. Mówił, że porównując wyniki 
działania ZEAS-u i obecnych zespo-
łów dyrektor szkoły + księgowa, za-
uważyć może, że teraz wyniki pracy 
są dużo lepsze. Burmistrz obiecał 
również, że postara się przygotować 
analizę kosztów funkcjonowania 
ZEAS-u i funkcjonowania nowych 
stanowisk bez ZEAS-u. Przypomniał 
także o lokalu po Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej, który zosta-
nie przeznaczony na mieszkania. Do 
połowy lipca zostanie ukończony 
remont pomieszczeń w budynku 
nasielskiej biblioteki, dokąd zostanie 
przeniesiona Poradnia. W sprawie 
utrzymania dróg głos zabrała po-
nownie dyrektor Rosłońska. Mówiła 
o koszeniu trawy, czyszczeniu ro-
wów i wycinaniu krzaków ograni-
czających widoczność przy drogach. 
Przy tej okazji burmistrz wspomniał 
o tym, że pieniądze, jakie przekazuje 
powiat na utrzymanie dróg, są nie-
współmierne do prac, które trzeba 
przy nich wykonać. 

W punkcie rozpatrzenie pism kie-
rowanych do Rady Miejskiej prze-
wodniczący Dariusz Leszczyński 
poinformował o decyzji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
który udzielił dotacji Parafii Św. Do-
roty w Cieksynie w wysokości 63 
tys. zł, z przeznaczeniem na prace 
konserwatorskie i restauratorskie. 

W ostatnim punkcie obrad pojawiły 
się wolne wnioski zapytania. Radny 
Jerzy Lubieniecki zapytał o świerki 
rosnące w pasie drogowym w Le-
lewie. W tej sprawie głos zabrała dy-
rektor ZGKiM, która poinformowała, 
że zajmie się sprawą w porozumieniu 
z Wydziałem Rozwoju Regionalne-
go. Pod koniec radny powiatowy 
Stanisław Roman Tyc poinformował 
zebranych, że konkurs na dyrektora 
nowego gimnazjum przy Liceum 
Ogólnokształcącym odbędzie się 
po wakacjach. Na tym obrady za-
kończono. 

K.T. 

Sięgamy po unijne pieniądze
Z Marcinem Kazimierskim, pracującym w nasielskim Urzędzie Miejskim jako główny specjalista do spraw 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, rozmawiamy o różnych możliwościach wsparcia inicjatyw lokalnych, 
jakie niesie ze sobą korzystanie z dotacji unijnych.

Zanim zapytam o to, czym zaj-
muje się Pan w nasielskim UM, 
proszę powiedzieć kilka słów na 
swój temat. Gdzie pracował Pan 
wcześniej i czym się Pan zajmował 
poprzednio?

– Mam duże doświadczenie w pra-
cy na stanowiskach kierowniczych 
w f irmach prywatnych, ale też 
można nawet powiedzieć, że od 
lat pracuję jako urzędnik, najpierw 
jako urzędnik w Urzędzie Miejskim 
w Zielonej Górze, później w wydzia-
le kontroli środków unijnych Lubu-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. A 
od kiedy względy osobiste sprawiły, 
że związałem się z Nasielskiem na 
dobre i na złe, czyli założyłem tu 
rodzinę, najpierw przez ponad rok 
dojeżdżałem do Warszawy, ponie-
waż pracowałem w Mazowieckiej 
Jednostce Wdrażania Projektów 
Unijnych, w wydziale kontroli unij-
nej. Proszę pamiętać, że ta jednost-
ka, działająca przy mazowieckim 
urzędzie marszałkowskim, jest tylko 
w naszym województwie, z uwagi 
na ogromną ilość środków unijnych 
do rozdysponowania. Od ok. roku 
pracuję w nasielskim UM.

Na jakim stanowisku Pan pracuje 
i jakie zadania ma Pan do wyko-
nania?

– Pracuję jako główny specjalista 
i zajmuję się pomocą w uzyskiwaniu 
dotacji unijnych przede wszystkim 
dla prywatnych przedsiębiorców, 
projektami miękkimi oraz uczest-
nictwem gminy w projektach ogól-
nopolskich.

Wcześniej pracowałem, jak już 
wspomniałem, przy kontrolowaniu 
realizacji projektów unijnych, a tu 
pracuję niejako od drugiej strony, 
czyli beneficjenta. Sądzę, że stwo-
rzenie takiego stanowiska nie było 
przypadkowe, ponieważ do tej 
pory nikt nie zajmował się takimi 
zagadnieniami, chociaż pieniądze 
z unii na inwestycje gmina pozyski-
wała. Nigdy nie ubiegano się jednak 
o tzw. fundusze miękkie, a i prywat-
ni przedsiębiorcy nie mieli gdzie tu, 
na miejscu szukać pomocy.

Zajmuję samodzielne stanowisko, 
tzw. kierownicze, co prawda nie 
mam do pomocy innych pracow-
ników, ale to wynika z organizacji 
pracy urzędu. Wiem, że w innych 
gminach są całe wydziały które 
zajmują się całościowo pozyski-
waniem funduszy unijnych, u nas 
te zadania są podzielone. Pozy-
skiwaniem tzw. środków twardych 
na inwestycje zajmuje się wydział 
rozwoju regionalnego.

W jakich projektach ogólnopol-
skich gmina uczestniczy lub będzie 
uczestniczyć?

– Rozpoczyna się właśnie realiza-
cja projektu MSWiA dotyczącego 
dokształcania pracowników samo-
rządowych zarówno w kwestiach 
typowo administracyjnych, jak i na-
uki języków obcych. Będzie się to 
odbywało albo na kursach, albo na 
studiach podyplomowych. Oczy-

wiście fundusze na ten cel po-
chodzą też z dotacji unijnych. 

Podjęliśmy decyzję, że bę-
dziemy liderem tego projektu 
dla trzech sąsiednich gmin. 
Oznacza to, że do nas będzie 
należało składanie i rozliczanie 
wniosków, a także np. organi-
zowanie dojazdów na uczelnię. 
To przede wszystkim prestiż 
i satysfakcja, ponieważ jest to 
coś nowego, z czym musimy 
sobie dać radę. 

Jakie jeszcze inne ciekawe 
inicjatywy, w których bierze 
Pan aktywny udział, znalazły 
się już na etapie realizacji?

– Na spotkaniu Burmistrza 
Nasielska z Ambasadorem Bel-
gii w Warszawie, okazało się władze 
jednego z belgijskich miasteczek, 
Stekene, szukają kontaktu z jakimś 
miastem o podobnej wielkości 
w Polsce. Oczywiście jesteśmy 
zainteresowani taką współpracą, 
chociaż jak dotąd żadna ze stron 
nie sprecyzowała jeszcze swoich 
oczekiwań. W tej chwili trwa wy-
miana korespondencji między 
naszymi urzędami. Już zaprosiliśmy 
kilkunastoosobową delegację Bel-
gów do nas na kilka dni. Najpraw-
dopodobniej przyjadą w sierpniu. 
Od razu zaznaczam, że nie będzie 
to dla naszego budżetu zbyt duże 
obciążenie, ponieważ zwróciliśmy 
się do instytucji EACEA, działającej 
przy UE w Brukseli, o refinanso-
wanie wizyty. Nasz wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie.

Czy często zgłaszają się do Pana 
przedsiębiorcy indywidualni 
z prośbą o pomoc?

– Od samego początku mojej 
pracy rozmawiałem z wieloma 
przedsiębiorcami działającymi 
w gminie. Jeździłem po terenie, 
żeby zapoznać się ze specyfiką 
lokalnej przedsiębiorczości. W tej 
chwili mam zarejestrowanych 53 
przedsiębiorców, którzy są za-
interesowani tym tematem, i 24, 
którzy są zdecydowani na 100% 
na złożenie wniosku o dotację 
unijną na prowadzenie swojej dzia-
łalności. Ubieganie się o te środki 
wymaga wielu formalności i zna-
jomości nieustannie zmieniających 
się przepisów. Moja pomoc będzie 
dotyczyła pomocy w popraw-
nym przygotowaniu biznesplanu, 
potem wypełnieniu wniosku wraz 
z rozmaitymi załącznikami. Będę 
też pilnował, żeby wszystko na czas 
trafiło do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrożeniowej. Poza tym, co chy-
ba jest najważniejsze, jeżeli znajdę 
firmę zewnętrzną, która zajmie się 
przygotowaniem takiego projektu 
przedsiębiorcy, to taką, która za-
pewni też rozliczenie projektu, żeby 
potem nie było problemów.

Warto wiedzieć, że w ramach dzia-
łania RPO 1.5 dla przedsiębiorców 
ubiegających się o 40 tys. zł, do-
tacja ze środków unijnych może 
wynieść 60%, zaś dla projektów 
powyżej 40 tys. zł – do 80%. A 

więc przy dużych projektach do-
finansowanie jest znacznie wyższe 
i moim zdaniem warto się starać 
o te pieniądze. 

Co prawda w tej chwili jest wstrzy-
many nabór wniosków na dofinan-
sowanie do działalności gospo-
darczej, ponieważ w zeszłym roku 
złożono ich bardzo dużo, w marcu 
dowiedzieliśmy się, że tegoroczną 
edycję przesunięto, ale konkret-
nych terminów nie ma. Być może 
ten temat powróci w styczniu lub 
lutym, w każdym razie wszystkich 
zainteresowanych zapraszam do 
rozmów jesienią. Nie spodziewam 
się, że dużo osób się do mnie zgłosi. 
Sądzę, że nie będzie zbyt wielu du-
żych projektów, chociaż aktualnie 
pomagam jednemu przedsiębiorcy, 
który przygotowuje się do złożenia 
wniosku na działanie o charakterze 
turystycznym, to będzie projekt 
duży, na 2–4 mln zł. Wiem, że jest 
w naszej gminie kilka naprawdę 
ciekawych pomysłów na założenie 
firm. Mam nadzieję, że uda się je 
zrealizować z pomocą z UE. 

Czy wiemy już jakie z projektów, 
o których rozmawialiśmy kilka 
miesięcy temu, będą na pewno 
realizowane?

– Dokładnie 18 maja br. podpisali-
śmy umowę na 1.300 tys. zł, czyli 
na realizację projektu dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenów wiejskich naszej 
gminy pt. „Chcę i potrafię”. Będzie 
on obejmował ok. 700 uczniów 
i rozpocznie się już we wrześniu 
tego roku. W ramach tego pro-
jektu będą zorganizowane zajęcia 
wyrównawcze z różnych przed-
miotów. A ponadto do szkół trafią 
komputery i wyposażenie pracowni 
językowych. 

Już przygotowaliśmy kolejny taki 
projekt, tym razem jednak obejmu-
jący ok. 1300 uczniów, na kwotę ok. 
2300 tys. zł. Byłby on realizowany 
w roku szkolnym 2010/2011.

Nie będą realizowane dwa nasze 
małe projekty, każdy po 50 tys. 
zł, które zostały odrzucone przez 
Mazowiecką Jednostkę.

Oba przeszły zarówno weryfikację 
formalną, jak i merytoryczną, ale za-
brakło na nie środków finansowych. 
Pieniądze otrzymały te najwyżej 

punktowane projekty, a pozostali 
muszą czekać na kolejny nabór 
wniosków. Ponownie już je złoży-
liśmy w czerwcu. Przypomnę, że 
dotyczyły one: warsztatów radio-
wych w Zakopanem dla zdolnej 
młodzieży oraz kursu ratownictwa 
medycznego dla 20 osób.

Ostatnio w prasie lokalnej po-
jawiły się plakaty informujące 
o szkoleniu rolników właśnie za 
pieniądze UE, są też ulotki, były 
już pierwsze spotkania z sołty-
sami i samymi zainteresowanymi 
czyżby ten projekt ruszył już pełną 
parą?

– Tak, ten duży projekt, którego 
wartość opiewa na 1800 tys. zł, 
ruszył już od kwietnia. Najpierw 
oczywiście trochę trwały proce-
dury przetargowe i przygotowania 
do szerokiej akcji informacyjnej, aż 
w końcu rozpoczęła się rekrutacja. 
I muszę przyznać, że zaintereso-
wanie jest naprawdę duże. Działa 
już strona internetowa informująca 
o szczegółach naszych działań. 
Projekt „Kurs na Nasielsk” doty-
czy szkolenia rolników bądź ich 
domowników, którzy zamierzają 
odejść z rolnictwa. Nie muszą być 
bezrobotni. Jest przeznaczony dla 
grupy 310 osób, w tym co najmniej 
40 kobiet. Osoby, które zakwalifi-
kują się do udziału w tym projekcie 
będą mogły zdobyć zawodowe 
prawo jazdy kat. C, kat. C + E, kat. D 
oraz uprawnienia operatora wózka 
widłowego, kosmetyczki-mani-
curzystki. Od lipca ruszą szkolenia 
i będą prowadzone w niewielkich 
grupach. Uczestnikom zapewnimy 
opiekę lekarską, doradcy zawo-
dowego i psychologa, jak również 
opłacimy pierwszy egzamin pań-
stwowy. Projekt potrwa do stycz-
nia 2011 r. i jest skierowany przede 
wszystkim do mieszkańców gminy 
Nasielsk, powiatu nowodworskiego 
i najbliższych miejscowości. 

Biuro rekrutacji mieści się w Nasiel-
sku w budynku Zarządu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, przy 
ul. Płońskiej 43 i zapraszamy tam 
wszystkich zainteresowanych od 
poniedziałku do piątku w godz. 
16.15 – 17.15.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:  

Iwona Pęcherzewska
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

04–05.06. na ulicy Polnej nieznany 
sprawca zniszczył baner reklamo-
wy firmy Tesco. Straty wynoszą 
800 zł.

16–17.06. na ulicy Warszawskiej nie-
znany sprawca z zabezpieczonego 
stojaka skradł pięć 11-kilogramo-
wych butli gazowych. Straty wyno-
szą 750 zł na szkodę Wandy D.

Pijani na drodze
05.06. w Jackowie Ewelina K., 
mieszkanka Raciąża, kierowała sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(1,16 mg/l).

06.06. w Siennicy Adam W., miesz-
kaniec Nasielska, kierował samo-
chodem po spożyciu alkoholu 
(0,80 mg/l/).

06.06. w Cieksynie Józef S., miesz-
kaniec Cieksyna, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (0,90 mg/l).

06.06. na ulicy Płońskiej Józef Ś., 
mieszkaniec Lubomina, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,11 mg/l).

06.06. w Konarach Kazimierz J., 
mieszkaniec Konar, kierował ro-
werem po spożyciu alkoholu (0,87 
mg/l).

06.06. w Kosewie Jerzy Ł., mieszka-
niec Chlebiotek, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (0,52 mg/l).

07.06. w Jaskółowie Zbigniew J., 
mieszkaniec Jaskółkowa, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu 
(0,27 mg/l).

07.06. na ulicy Piłsudskiego Dariusz 
W., mieszkaniec Wiktorowa, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,79 mg/l).

12.06. na ulicy POW Mirosław G., 
mieszkaniec Pułtuska, kierował sa-
mochodem po spożyciu alkoholu 
(0,30 mg/l).

12.06. n ulicy Warszawskiej Jarosław 
K., mieszkaniec Pieścirogów, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,28 mg/l).

Pies w podróży
W Nasielsku i okolicznych miej-
scowościach posiadaczy czworo-
nogów jest naprawdę dużo. Jedni 
trzymają psy tylko i wyłącznie na 
podwórkach lub w domach, a inni 
traktują jako swojego stałego to-
warzysza i zabierają go ze sobą 

wszędzie. Podróżując z psem 
własnym samochodem, musi-
my pamiętać o zasadach bez-
pieczeństwa, ale naszego pupila 
możemy zabrać gdzie tylko dusza 
zapragnie. Problem zaczyna się 
wówczas, kiedy podróż z psem 
planujemy środkami transportu 
publicznego. Jadąc „busikiem” 

w stronę Warszawy lub poru-
szając się miejskim SKR-em na 
terenie naszej gminy, pasażerów 
z psem widujemy raczej rzadko. 
Ale na pewno już niejednej oso-
bie przyszło na myśl, by w podróż 
zabrać Kropkę czy Reksia .  W 

autobusach jednak 
brakuje informacji, 
czy podróż z psem 
jest dozwolona. Za-
p y t a l i ś m y  z a t e m 
przewoźników dzia-
łających na terenie 
naszej gminy, w jaki 
sposób traktowani są 
pasażerowie z czwo-
ronogiem:

Linia „Paweł” – Nie-
chętnie zabieramy 
takich p asażerów, 
ponieważ zdarzają 
się przykre sytuacje, 

np. pies nabrudzi w autobusie. 
Nie chcemy utrudniać podróżo-
wania innym pasażerom.

Linia „Zenek” – Podróż z psem 
w autobusach naszej l ini i  jest 
dozwolona. Ważne, żeby pies 
miał założony kaganiec. Za prze-

wóz psa nie są pobierane żadne 
opłaty.

PKS Ciechanów – Podróżowanie 
z psem w autobusach PKS Cie-
chanów jest możliwe. Ale pies 
musi mieć założony kaganiec, 
a jego właściciel powinien zabrać 
ze sobą ważną książeczkę zdro-
wia. Za przewóz psa nie pobiera 
się opłat, ponieważ pies trakto-
wany jest jako bagaż.

SKR – W naszych autobusach 
przewożenie psa jest możliwe, 
ale tylko w przypadku spełnienia 
pewnych warunków. Po pierwsze 
właściciel musi mieć przy sobie 
aktualną książeczkę szczepień. 
Po drugie: pies musi być na smy-
czy. Po trzecie: należy u kierowcy 
wykupić odpowiedni bilet. Małe 
psy powinny być przewożone na 
kolanach swoich właścicieli.

Zatem wybierając się w podróż 
z pupilem, sprawdźmy, której linii 
autobusem możemy jechać. Każdy 
przewoźnik ma tu własne przepisy. 
Pamiętajmy także o pewnych za-
sadach dotyczących podróży po-
ciągiem. Smycz i kaganiec to pod-
stawa. Dodatkowo należy zapytać 
współpasażerów, czy nie mają nic 

przeciwko naszemu czworonogo-
wi w przedziale. I pamiętajmy także 
o zakupie biletu. Za psa zapłacimy 
50 proc. normalnego biletu II kla-
sy, niezależnie od rodzaju pociągu, 
którym się przemieszczamy, i klasy. 
Życzymy udanych podróży!

K.T.

Wezwał policję na kuzyna, 
a sam został zatrzymany
Policjanci z ko-

m i s a r i a t u 
w Nasielsku za-
trzymali Krzyszto-
fa O. Mężczyźnie 
zarzuca się znie-
ważenie funkcjo-
nariuszy i usiło-
wanie naruszenia 
ich nietykalności 
cielesnej. Pod-
czas zatrzymania 
55-latek miał 2,2 promila 
alkoholu w organizmie.  
O jego dalszym losie za-
decyduje sąd.
Zdarzenia rozpoczęło się od we-
zwania policjantów na interwencję 
przez Krzysztofa O. Mężczyzna 
twierdził, że jego córka została 
pobita przez jej wujka. Podczas 
rozmowy z dzieckiem okazało się, 
że dziewczynka spadła z roweru. 
Taka wersja zdarzeń nie spodobała 

się zgłaszającemu i zaczął wyzywać 
policjantów oraz próbował uderzyć 
jednego z nich w twarz. Po takim 
zachowaniu 55-latek został zatrzy-
many.

W komisariacie zbadano jego stan 
trzeźwości. Wynik to ponad 2,2 
promila alkoholu w organizmie. 
Policjanci z Nasielska wyjaśniają 
okoliczności sprawy. Krzysztof O. 
w najbliższym czasie odpowie za 
swoje zachowanie.

kppnowydwor.policja.waw.pl

Inwestycje w gminie 

Rozpoczyna się budowa kanalizacji 
sanitarnej w Pieścirogach
Na początku czerwca 

br. gmina Nasielsk 
p o d p i s a ł a  u m o w ę 
z Przedsiębiorstwem Wie-
lobranżowym ELGRUNT 
z Gdyni na wykonanie in-
westycji pod nazwą „Bu-
dowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przykanali-
kami w miejscowościach 
Stare i Nowe Pieścirogi 
gmina Nasielsk”. Otwar-
cie ofert przetargowych 
nastąpiło 7 maja br. W 
przetargu wzięło udział 
7 oferentów, spośród 
których najwyższe noty 

uzyskała firma z Gdyni. 
Termin realizacji tej in-
westycji został określony 
jako 31 maj 2010 roku. 

Przekazanie placu budowy firmie 
ELGRUNT nastąpiło w środę, 17 
czer wca br.  Wykonawca roz-
pocznie prace budowlane od ulic: 
Diamentowej i Szmaragdowej.

– Już w najbliższych dniach roz-
poczną się prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej w Starych 
i Nowych Pieścirogach. Dlate-
go zwracamy się z prośbą do 
mieszkańców o wyrozumiałość 
i cierpliwość w związku z utrud-

nieniami, jakie mogą nastąpić 
podczas realizacji tej inwestycji. 
Wykonawca to firma, to firma, 
która ma doświadczenie w wy-
konywaniu tego rodzaju prac 
i zobowiązała się, że będą one 
prowadzone sprawnie. Ponadto 
zadeklarowano również, że każ-
dego dnia po zakończeniu robót 
drogi będą przejezdne – infor-
muje Radosław Kasiak, kierownik 

wydziału rozwoju regionalnego 
nasielskiego Urzędu Miejskiego. 
– W tej chwili przygotowujemy 
umowy, które będą dostarczane 
mieszkańcom – dodaje.

Szczegółowych informacj i  na 
temat inwestycji w Starych i No-
wych Pieścirogach udzielane są 
pod nr tel. (023) 6933059

(p)

Już niedługo oczyszczalnia ścieków będzie pracować na większych obrotach.
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fot. M. Stamirowski

Inwestycje drogowe 

Ruszają roboty  
na naszych drogach
Już się rozpoczęły lub 

w najbliższym czasie 
rozpoczną się prace re-
montowo-budowlane na 
drogach powiatowych na 
terenie naszej gminy. 
– Trwają prace na drodze powiatowej 
Ruszkowo–Studzianki–Nuna, obecnie 
układane są krawężniki – zapewnia 
Anna Kaczmarek, wicestarosta no-
wodworski. – Warto dodać, że dodat-
kowo na sfinansowanie tej inwestycji 
otrzymaliśmy 55 tys. zł z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

Przebudowa tej drogi odbywać się bę-
dzie do końca sierpnia br. Do przetargu 
przystąpiło 8 oferentów, wybrano 

firmę Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk 
z Pułtuska. Cena oferty brutto to 552 
920,46 zł. Prace będą polegały na: 
wykonaniu robót ziemnych i budowie 
nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Rozstrzygnięty został także przetarg 
i podpisano już umowę z wykonawcą 
na budowę chodnika w pasie drogi 
powiatowej w Cegielni Puckiej na 
długości 409 metrów. W postępo-
waniu przetargowym wzięło udział 6 
oferentów, wybrano firmę Przedsię-
biorstwo Budowlano-Telekomunika-
cyjne MBT – Sp. z o.o. z Marek. Cena 
oferty brutto to: 99 999,98 zł. Prace 
będą polegały wytyczeniu, a następnie 
ułożeniu chodnika z kostki betonowej 
wraz z krawężnikami oraz wykonaniu 
zjazdów. Inwestycja zostanie zrealizo-
wana końca lipca br. 

Jeszcze w lipcu bieżącego roku roz-
pocznie się kompleksowa przebudo-
wa drogi powiatowej nr 2422 łączącej 
Nasielsk ze Strzegocinem. Obejmuje 
ona także przebudowę mostu na 
rzece Nasielnej. Obecnie ogłoszony 
został przetarg, a termin składania ofert 
upływa 2 lipca br.

– Prace rozpoczną się od stro-
ny miasta Nasielska na ulicy Mły-
narskiej przy postoju taksówek.  
Z pewnością zakończą jeszcze w tym 
roku. Na razie jednak trudno mówić 
o szczegółach, ponieważ przetarg 
jeszcze nie został rozstrzygnięty. Wy-
konawca wystąpi z projektem organi-
zacji ruchu na czas robót drogowych 
i dopiero wtedy będzie można mówić 

o tym, na jakie utrudnienia w ruchu 
będą narażeni mieszkańcy – mówi 
Anna Kaczmarek, wicestarosta no-
wodworski.

Na przebudowę tej drogi z rezer-
wy budżetu państwa wpłynęło 
ponad 2200 tys. zł. Drugie tyle 
pochodzić będzie na ten cel ze 
środków powiatowych. Zgodnie 
z planem przebudowa tej drogi 
do granicy z powiatem pułtuskim 
powinna zakończyć się w listo-
padzie br.

W mieście natomiast czeka nas 
przebudowa skrzyżowań wraz 
z sygnalizacjami świetlnymi w cią-
gu drogi wojewódzkiej nr 571, 
czyli ul. Kilińskiego i Kościuszki.

(p)

Gazyfikacja Siennicy
Gaz z iemny wciąż 

uchodzi za najtańsze 
(po drewnie i węglu) pa-
liwo do ogrzewania. Nie 
wszędzie jest on jednak 
dostępny. O tym, jak wie-
le zabiegów trzeba, aby 
położyć linię gazową, 
mogą nam powiedzieć, 
m.in. Janusz Konerber-
ger i Jerzy Piekarski. 
Jak mówi Janusz Konerberger, 
gazociąg w Siennicy jest przy-
gotowywany na wniosek miesz-
kańców. Bazując na dawnym Ko-
mitecie Gazyfikacji, mieszkańcy 
podtrzymywali swoje stanowisko 
dotyczące gazu i robili wszystko, 
aby miejscowość Siennica została 
podłączona do 
gazociągu z ga-
zem ziemnym. 

O b e c n i e  r u r y, 
którymi popł y-
n i e  ga z ,  s ą  j u ż 
rozprowadzone 
i zakopane. Pra-
ce z l inią głów-
ną zakończą się 
w  l i p c u  b r .  W 
trakcie przygo-
tow y wania jest 
d o k u m e n t a c j a 
indywidualnych 
p rz ył ąc z y.  G a-
zownia zap ew-
nia, że wszyscy, 
którzy zdecydo-
wali się na pod-
łączenie do gazu 
z i e m n e g o,  j u ż 
we wrześniu będą mogli ogrzać 
nim swój dom. Szacuje się, że 
z gazociągu skorzysta około 30 
indy widualnych gospodarst w 
domowych. Z pewnością liczba 
ta będzie się zwiększała w najbliż-
szych latach. 

O to, aby Siennica została pod-
łączona do gazu, zabiegał także 
Jerzy Piekarski (do 1 lipca 2009 
r. sołtys miejscowości). Działania 
w tej sprawie rozpoczęły się w po-
przednim ustroju. Jeszcze w latach 
80. ubiegłego wieku mieszkańcy 
prowadzili zbiórkę pieniędzy na 
ten cel. Lata 90. upłynęły rów-
nież pod znakiem działań zmie-
rzających do podłączenia gazu 

w Siennicy. Po raz kolejny odbyła 
się zbiórka pieniędzy. I niestety 
po raz drugi działania te poszły na 
marne. Dopiero kiedy pojawili się 
więksi odbiorcy gazu, czyli firma 
JAN-POL i niedawno powstały 
Dom Pomocy Społecznej, po-
łożenie gazociągu stało się eko-
nomicznie uzasadnione. Dzięki 
temu pojawi ła s ię możl iwość 
podłączenia również indywidu-
alnych gospodarstw domowych. 
Dziś władze Nasielska nie zajmują 
się tym tematem. Jest to sprawa 
wyłącznie gazowni – mówi sołtys 
Piekarski. 

Ponad 20 lat  t r wa ł y s taran ia 
mieszkańców miejscowości Sien-
nica o położenie na ich terenie 

gazociągu. Dziś powoli zapo-
minają o problemach, z który-
mi musiel i  s ię bor ykać przez 
tak długi czas. Już we wrześniu 
w wielu domach popłynie gaz, co 
dla wielu mieszkańców oznacza 
przede wszystkim wygodę i niski 
koszt użytkowania. Nie trzeba bę-
dzie dźwigać węgla i brudzić się 
sadzami przy rozpalaniu w piecu. 
W przypadku gazu wszystko od-
bywa się w zasadzie bez udziału 
użytkownika. Gaz ziemny to do-
bra inwestycja. Może służyć do 
ogrzania domu, podgrzewania 
wody i przygotowywania posił-
ków. Niezwykle ważna dla jego 
użytkowników jest ciągłość i nie-
zawodność w dostawie paliwa. 

K.T.

Jak co roku, organizatorzy letniego wypoczynku  
dzieci i młodzieży w gminie Nasielsk przygotowali 

wiele atrakcji.

Poniżej podajemy terminy i miejsca spotkań.

Zajęcia w ramach akcji letniej będą odbywać się  
w godz. 900 – 1300

Koordynator Barbara Sakowska

LATO W MIEŚCIE
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

w Nasielsku w dniach – 3–6.08.2009 r.

Nasielski Ośrodek Kultury w dniach  – 7 i 10–12.08.2009 r. 

Hala Sportowa w Nasielsku w dniach – 13–14 i 17–18.08.2009 r.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku  
w dniach – 19–21 i 24.08.2009 r.

Szkoła Podstawowa w Nasielsku w dniach – 25–28.08.2009 r.

LATO  NA  WSI 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Pieścirogach  

w dniach – 22–26.06.2009 r.

Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie w dniach – 24 – 28.08.2009 r.

Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich  
w dniach – 24 – 28.08.2009 r.

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym  
w dniach – 22 – 26.06.2009 r.

Szkoła Podstawowa w Dębinkach w dniach– 24 – 28.08.2009 r.
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Jak obliczyć wartość spadku i zachowku
Obliczając wartość zachowku, nale-
ży najpierw ustalić udział spadkowy, 
jaki przypadłby uprawnionemu 
do zachowku, jeśliby dziedzicze-
nie odbywało się według ustawy. 
Następnie należy rozważyć, czy 
uprawnionemu z tytułu zachowku 
należą się dwie trzecie wartości 
udziału spadkowego, który by mu 
przypadał przy dziedziczeniu usta-
wowym (gdy uprawniony jest trwa-
le niezdolny do pracy albo jeżeli 
zstępny uprawniony jest małoletni), 
czy połowa wartości tego udziału 
(dla pozostałych uprawnionych).
Obliczenie zachowku następuje na 
podstawie wartości spadku ustalonej 
według cen z daty orzekania o rosz-
czeniach z tego tytułu. Dzięki temu 
zagwarantowana jest możliwość 
uwzględnienia realnej wartości, któ-
rą wyrażają aktualne ceny. W proce-
sie o zapłatę z tytułu zachowku sąd 
ustala więc realną wartość spadku, 
tj. według aktualnych cen, istnieją-
cych w chwili orzekania o wartości 
zachowku. 

Obliczając wartość spadku, należy 
dodać wartości wszystkich rzeczy 
i praw majątkowych należących do 
spadku. Do tak otrzymanej warto-
ści spadku dolicza się darowizny 
uczynione przez spadkodawcę. 
Dotyczy to nie tylko tych darowizn, 
które zostały dokonane na rzecz 
osób uprawnionych do zachow-
ku, lecz także darowizn dokona-
nych na rzecz innych osób, w tym 
spadkobierców. Nie jest istotne, 
czy przedmiot darowizny istnieje 

w chwili otwarcia spadku. Wy-
móg doliczenia do wartości spad-
ku darowizn uczynionych przez 
spadkodawcę ma charakter bez-
względny. Spadkodawca nie może 
wyłączyć darowizn spod takiego 
doliczenia. Jednakże – zgodnie 
z art. 994 § 1 k.c. – przy obliczaniu 
zachowku nie dolicza się do spadku 
drobnych darowizn, zwyczajowo 
w danych stosunkach przyjętych, 
ani dokonanych przed więcej niż 
dziesięciu laty, licząc wstecz od 
otwarcia spadku, darowizn na rzecz 
osób niebędących spadkobiercami 
albo uprawnionymi do zachowku.  
Przykładowo: jako darowizny drob-
ne, zwyczajowo przyjęte w danych 
stosunkach, można wskazać daro-
wizny dokonane z tytułu imienin, 
chrztu, świąt. 

Wartość takich darowizn nie zwięk-
sza zatem wartości spadku przy 
obliczaniu zachowku. Jednak duże 
znaczenie ma także wartość da-
rowizny zwyczajowo przyjętej 
w danych stosunkach. Ma to być 
bowiem darowizna drobna. O takim 
charakterze darowizny przesądza 
w każdym konkretnym przypadku 
stopień zamożności spadkodaw-
cy i osób, z którymi pozostawał 
w przyjaznych stosunkach, na 
czyją rzecz dokonywał darowizn.  
Do spadku nie dolicza się daro-
wizn dokonanych przed więcej 
niż dziesięciu laty, licząc wstecz od 
chwili otwarcia spadku, jednakże 
jedynie wówczas, gdy obdarowa-
nymi były osoby niebędące spad-

kobiercami albo uprawnionymi do 
zachowku. Natomiast darowizny 
dokonane na rzecz spadkobier-
ców bądź osób uprawnionych 
do zachowku zawsze dolicza się 
do spadku, niezależnie od czasu, 
kiedy zostały dokonane, a więc 
nawet wówczas, gdy spadkodawca 
uczynił je przed więcej niż dziesię-
ciu laty wstecz od otwarcia spadku.  
Przy obliczaniu zachowku należne-
go zstępnemu (np. dziecku, wnu-
kowi, prawnukowi) nie dolicza się 
do spadku darowizn uczynionych 
przez spadkodawcę w czasie, kiedy 
nie miał zstępnych. Nie dotyczy to 
jednak wypadku, gdy darowizna 
została uczyniona na mniej niż 
trzysta dni przed urodzeniem się 
zstępnego. Oznacza to zatem, że 
do spadku dolicza się darowizny 
dokonane w ciągu trzystu dni po-
przedzających urodzenie się pierw-
szego ze zstępnych spadkodawcy.  
Gdy uprawniony do zachowku jest 
małżonek spadkodawcy, to wów-
czas przy obliczaniu należnego 
mu zachowku nie dolicza się do 
spadku darowizn, które spadko-
dawca uczynił przed zawarciem 
z nim małżeństwa. Chodzi w tym 
przypadku o darowizny dokonane 
przed zawarciem związku małżeń-
skiego na rzecz jakichkolwiek osób, 
w tym także na rzecz przyszłego 
małżonka. Zgodnie z art. 995 k.c. 
wartość przedmiotu darowizny 
oblicza się według stanu z chwili jej 
dokonania, a według cen z chwili 
ustalania zachowku. 

Marek Rączka

Gwarancja
Od niezgodności towaru 

z umową należy od-
różnić gwarancję. O ile ta 
pierwsza wynika z samej 
ustawy i nie może być mo-
dyfikowana na niekorzyść 
konsumentów przez sprze-
dawcę, o tyle w przypadku 
gwarancji można mówić 
o dobrowolności. Jest ona 
tylko dodatkowym zabez-
pieczeniem. 
Zgodnie z ustawą o sprzedaży kon-
sumenckiej udzielenie kupującemu 
gwarancji następuje bez odrębnej 
opłaty przez oświadczenie gwaranta, 
zamieszczone w dokumencie gwa-
rancyjnym lub reklamie. Musi ono 
określać obowiązki gwaranta i upraw-
nienia kupującego, w przypadku gdy 
właściwość sprzedanego towaru nie 
odpowiada właściwości wskazanej 
w tym oświadczeniu. Nie uważa się 
jednak za gwarancję oświadczenia, 
które nie kształtuje obowiązków gwa-
ranta. I tak, paragon z kasy fiskalnej 
dokumentujący sprzedaż nie jest do-
kumentem gwarancyjnym, ponieważ 
nie wymienia obowiązków określone-
go podmiotu względem kupującego. 
Tymczasem robiąc zakupy, możemy 
bardzo często usłyszeć od sprzedawcy 
coś w rodzaju: „proszę, oto paragon, 
który jest podstawą rocznej gwarancji 
na towar”. Tego rodzaju informacje 
wprowadzają w błąd i to podwójnie. 
Po pierwsze, sprzedawca stara się 
nam wmówić, że na towar udzielono 
gwarancji, skoro tak naprawdę jej nie 
ma (paragon nie jest dokumentem 
gwarancyjnym). Po drugie, jeżeli sprze-
dawcy – wbrew użytemu słownictwu 
– chodziło nie o gwarancję, lecz o nie-
zgodność towaru z umową, to drugi 
błąd sprowadza się do skrócenia o rok 
terminu, w ciągu którego można wró-
cić do sklepu z reklamacją towaru. 
Sprzedawca, który w rzeczywistości 
(a nie tylko w pustych słowach) udziela 
gwarancji, wraz z towarem powinien 
wydać kupującemu dokument gwa-
rancyjny, w którym należy zamieścić 
podstawowe dane potrzebne do 
dochodzenia roszczeń z gwarancji, 
w tym w szczególności nazwę i adres 
gwaranta, a także czas trwania ochrony 
gwarancyjnej. 
Należy pamiętać, że gwarancja nie wy-
łącza uprawnień kupującego wobec 
sprzedawcy wynikających z niezgod-
ności towaru z umową. Jeżeli na dany 
towar została udzielona gwarancja, 

konsument ma prawo wyboru, czy 
będzie dochodził swoich roszczeń 
w ramach gwarancji, czy w ramach 
niezgodności towaru konsumpcyj-
nego z umową. W przypadku gdy 
konsument wybierze np. korzystanie 
z gwarancji – to korzysta z niej w sto-
sunku do tej jednej, konkretnej usterki. 
W razie ujawnienia się w zakupionym 
towarze innej wady, znów ma prawo 
wyboru, czy korzystać z uprawnień 
wynikających z karty gwarancyjnej, 
czy z instytucji niezgodności towaru 
z umową (dla przypomnienia: z nie-
zgodności towaru z umową można 
korzystać maksymalnie 2 lata od chwili 
wydania przez sprzedawcę zakupione-
go towaru oraz należy poinformować 
sprzedawcę o defekcie rzeczy w ciągu 
2 miesięcy od stwierdzenia niezgod-
ności towaru z umową).
Nie sposób jednoznacznie wskazać, 
co w danym przypadku będzie ko-
rzystniejsze dla konsumenta, czy do-
chodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, 
czy niezgodności towaru konsump-
cyjnego z umową. Aby umożliwić 
konsumentom dokonywanie dobrych 
wyborów, podaję poniżej podstawo-
we różnice pomiędzy tymi dwoma 
reżimami: 
– z tytułu niezgodności towaru z umo-
wą: odpowiada sprzedawca – odpo-
wiedzialność ta powstaje z mocy pra-
wa, istnieje 2 lata od wydania towaru, 
kupujący może żądać naprawy lub 
wymiany towaru na nowy, a w dalszej 
kolejności może żądać obniżenia ceny 
lub odstąpienia od umowy, w ciągu 2 
miesięcy od stwierdzenia niezgodno-
ści konsument powinien zawiadomić 
o tym sprzedawcę,
 – z tytułu gwarancji: odpowiada ten, 
kto udzielił gwarancji, czyli gwarant 
(w praktyce jest to najczęściej pro-
ducent), roszczenia kieruje się do 
gwaranta, udzielenie gwarancji nie jest 
obowiązkowe (są towary, na które nie 
udzielono żadnej gwarancji), gwarant 
kształtuje treść gwarancji w doku-
mencie gwarancyjnym swobodnie, 
długość okresu gwarancji na dany 
towar określa ten, kto udziela gwarancji 
(gwarant), w ramach gwarancji najczę-
ściej spotykaną formą zaspokojenia 
roszczeń jest naprawa lub wymiana, 
o sposobie zaspokojenia w konkretnej 
sytuacji decyduje sam gwarant.
Pamiętajmy więc, że brak gwarancji nie 
uniemożliwia nam dochodzenia swo-
ich praw, gdy towar jest wadliwy. 

Marek Rączka

Wakacje i zmiany w nowym roku szkolnym
Wakacje to okres wol-

ny od nauki szkolnej, 
który w wielu krajach jest 
zróżnicowany zarówno co 
do długości, jak i terminu. 
Zwykle ważnym czynnikiem 
mającym na to wpływ są 
święta religijne oraz prace 
rolnicze, w których ważne 
jest uczestnictwo wszyst-
kich członków rodziny. 
19 czerwca 2009 r. dla uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych w Polsce rozpoczął 
się czas odpoczynku i nabierania sił 
przed kolejnym rokiem szkolnym. 
Na upragnione wakacje czekano 10 
miesięcy, podczas których zdoby-
wano wiedzę i doświadczenie, roz-
wijano swoje umiejętności i talenty. 
Rok szkolny to również czas ciężkiej, 
mozolnej pracy, dlatego zrozumiałe 
jest oczekiwanie na 2-miesięczny 
czas wolnego, który można spędzić 
na wiele sposobów. 

Tradycyjnie, jak co roku, w gminie 
Nasielsku organizowany jest pro-
gram Lato w Mieście. W jego ramach 
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza na 
„Lato w NOK” od 7 do 12 sierpnia br. 
Na najmłodszych czeka wiele atrakcji, 
m.in. gry, zabawy i konkursy. Z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie. 

Wakacje łączą się z wyjazdami, urlo-
pami, szaleństwami, ale także i z wy-
padkami. Dlatego tak ważne jest 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
aby cało i zdrowo przeżyli czas do 

następnego roku szkolnego, któ-
ry rozpocznie się 1 września. 

W roku szkolnym 2009/2010 
czekają nas zmiany. Sześcio-
latki pójdą do szkoły, jednak 
nie wszystkie od razu, reforma 
obniżenia wieku szkolnego ma 
trwać trzy lata, podczas któ-
rych rodzice mogą decydować 
o wcześniejszym posyłaniu dzieci 
do szkół. Sześciolatki na koniec edu-
kacji przedszkolnej powinny umieć 
między innymi: określić kierunki, 
miejsce na kartce papieru oraz „in-
teresować się czytaniem i pisaniem”. 
Sama umiejętność czytania i pisania 
jest przewidziana w programie klasy 
pierwszej. Dopiero w roku szkolnym 
2012/2013 obowiązkowo dzieci 
sześcioletnie będą musiały rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej. 

Zmiany obejmują również maturzy-
stów, którzy w nowym roku obo-
wiązkowo oprócz języka polskiego 
i języka nowożytnego zdawać będą 
egzamin z matematyki. Obligatoryjna 
matura z matematyki ma zmobilizo-
wać uczniów do nauki przedmiotu, 
którego znajomość jest niezbędna 
w życiu. Według Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej w 2010r. każdy ma-
turzysta będzie musiał przystąpić do 
egzaminu z matematyki na poziomie 
podstawowym; aby uzyskać wynik 
pozytywny, trzeba będzie, podobnie 
jak w wypadku innych egzaminów, 
zdobyć co najmniej 30proc.punktów; 
czas trwania egzaminu zostanie wy-
dłużony ze120 do 170 minut. Mate-
matyka będzie obowiązkowa jedynie 

w części pisemnej. Egzaminy ustane 
pozostają bez zmian. 

Czeka nas wiele zmian edukacyjnych, 
jednak to dopiero w nowym roku 
szkolnym. Teraz rozpoczął się czas 
wakacyjnej beztroski i 2-miesięczne-
go odpoczynku. Życzymy udanych 
i bezpiecznych wakacji.

monika
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Duchowe witaminy

Wiara i wierność 
Zainteresował mnie wywiad z o. prof. Lucjanem Balterem, wybitnym 
polskim teologiem, który w ostatnim czasie świętował 50. rocznicę 
święceń kapłańskich. Na pytanie: „Co jest najważniejsze w dobrym prze-
żywaniu kapłaństwa?” padła odpowiedź prosta, bądź co bądź człowieka 
doświadczonego: „Wierność swojemu powołaniu. Wierność przyrzecze-
niom. Przede wszystkim wierność Bogu i sobie”. To piękne i autentyczne 
świadectwo, „osobiste liczenie na Boga” i „mierzenie wysoko” doskonale 
pomaga mi rozpocząć Rok Kapłański (19.06.2009 – 19.06.2010), który 
papież Benedykt XVI ogłosił dla całego Kościoła w związku z obchodami  
150. rocznicy śmierci patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianneya. 
Rozpoczęcie Roku Kapłańskiego stanowiła uroczystość Najświętszego 
Serca Jezusowego, którą w 1995 r. Jan Paweł II ustanowił również Świa-
towym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. 

W czasie tegorocznej Benedykt XVI ogłosił działającego w XIX w. we 
Francji słynnego Proboszcza z Ars patronem wszystkich kapłanów (do-
tychczas był patronował on wszystkim proboszczom). Dlaczego akurat 
ten skromny ksiądz z francuskiej wioski ma stanowić przykład dla dzisiej-
szych i przyszłych duszpasterzy? Zastanawiając się nad odpowiedzią na 
to pytanie, po raz kolejny w swoim życiu sięgnąłem do jego życiorysu. 

Jan Maria urodził się 8 maja 1786 r. w bardzo biednej chłopskiej rodzi-
nie we wsi Dardilly koło Lyonu. Dopiero w wieku 25 lat mógł wstąpić 
do seminarium duchownego, jednak został z niego usunięty z powodu 
trudności w nauce, zwłaszcza łaciny, wynikających z braku wykształcenia 
w dzieciństwie. W końcu pozwolono mu zdawać egzaminy i w 1815 r. 
mógł przyjąć święcenia kapłańskie. Trzy lata później został proboszczem 
w wiosce Ars, zamieszkanej przez 230 osób. Po 40 latach z jego posługi 
chciało korzystać 80 tys. ludzi zjeżdżających tam z całej Francji. 

W zaniedbanej religijnie parafii nie szczędził sił, by przywrócić ludzi do 
przyjaźni z Bogiem. Jego modlitwa: „O Boże mój, pozwól mi nawrócić 
moją parafię: zgadzam się przyjąć wszystkie cierpienia, jakie zechcesz 
mi zesłać w ciągu całego mego życia”, świadczy o głębokim poczuciu 
odpowiedzialności za ludzi powierzonych jego duszpasterskiej tro-
sce. To poświęcenie siebie samego dla zbawienia innych wyrażało się 
w połączeniu stałych postów i długich godzin spędzonych na modlitwie 
z aktywnością duszpasterską, skupioną na katechezie, Eucharystii i sa-
kramencie pokuty. To właśnie spowiadanie stało się jego szczególnym 
charyzmatem. Bywało, że spędzał w konfesjonale do 16 godzin dziennie. 
Kapłan „nie żyje dla siebie; żyje dla was” – powtarzał swym parafianom 
św. Jan Maria. Dlatego, zdaniem Jana Pawła II, osoba Proboszcza z Ars jest 
„wymowną odpowiedzią” na próby kwestionowania tożsamości kapłana, 
która opiera się nie na uznaniu ze strony świata, lecz na jego uczestnictwie 
w staraniach Boga o to, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. 

Każdy z nas ma pewnie swoje wymagania i oczekiwania w odniesieniu 
do księży. Są one uwarunkowane wieloma czynnikami, wśród których 
znaczące wydają się osobiste doświadczenia ze szkoły, kolędy czy kan-
celarii parafialnej. Jedni oczekują od księży budowania wspólnoty zaufa-
nia ze świeckimi, widzą w nich orędowników jedności międzyludzkiej, 
chcą, aby byli dobrze wykształceni, głosili dobre kazania i mieli dobry 
gust oraz architektoniczne wyczucie. Inni z kolei widzą w kapłanach 
przewodników w drodze do Boga, pomagających osiągnąć zbawie-
nie. Zdaniem jednego z redaktorów telewizyjnych „duchowni mogą, 
a nawet powinni, zajmować stanowisko w sprawach politycznych (jeśli 
polityka wchodzi w sferę sumienia, moralności)”. „Mają obowiązek być 
znakiem sprzeciwu, zajmować jasne stanowisko. Myślę tu nie tylko o tak 
oczywistych sprawach jak kwestia aborcji czy eutanazji, ale również 
o ekonomii i gospodarce”.

Rok Kapłański stanowi dla mnie – jednego spośród prawie trzydziestu 
tysięcy polskich kapłanów – okazję do swoistego rachunku sumienia, 
który ma pomóc powrócić do pierwotnej miłości, by nie sprzeniewierzyć 
się przez styl swojego życia przyjaźni z Chrystusem. To najważniejsze.  
A wierność wymaga codziennego potwierdzania raz złożonej obietnicy. 
Jest również wezwaniem do ponownego odkrycia swojej tożsamości, by 
być darem dla sióstr i braci, wszystkich bez wyjątku. Zgodnie z wyma-
ganiami, które dla odpowiadających na głos Bożego wezwania stawia 
Chrystusowa Ewangelia. 

ks. Leszek Smoliński

Nasielsk z oddali

Jak głosowała Europa, Polska i Nasielsk
Eurowybory mamy już za sobą. 
Były one okazją do sprawdzenia, 
jak Europejczycy widzą Unię 
i jej instytucje w czasie kryzysu 
gospodarczego i  pol i tyczne-
go. Już przed wyborami można 
było zauważyć, że z unijnymi 
instytucjami nie jest najlepiej . 
Brakowało przywództwa, liderzy 
największych krajów zajmowali 
s ię głównie swoimi lokalnymi 
p rob l em am i ,  a  J o sé  M an ue l 
Barroso – szef Komisji Europej-
skiej – skupiał się wyłącznie na 
swojej reelekcji . Europejczycy 
są już zmęczeni długim okre-
sem integracji i bardzo wolnym 
rozwiązywaniem wielkich pro-
jektów, takich jak wprowadzanie 
nowej waluty. Okazuje się też, że 
na występujący obecnie w kra-
jach Unii kryzys i bezrobocie nie 
znaleziono jeszcze europejskiej 
recepty.

Nic też dziwnego, że tym razem 
frekwencja w krajach Unii Eu-
ropejskiej była najniższa w całej 
jej historii i wynosiła 43,01 proc.
( przed pięciu laty – 45,47 proc.). 
Spadała ona z każdym głosowa-
niem od pierwszych wyborów 
do Parlamentu Europejskiego 
w 1979 r., kiedy wyniosła 61,99 
proc. W tym roku spadek fre-
kwencji nastąpił w wielu krajach, 
także tam, 
gdzie gło-
s o w a n i e 
je s t  ob o -
wi ąz kowe , 
j ak  w B e l g i i 
i Grecji. 

Myśmy się też tym 
razem też nie 
p o p i s a l i . 
Swój głos 
o d d a ł 
z a l e d -
wi e  c o 
czwarty 
Polak .  I 
c h o c i a ż 
w porów-
n a n i u 
z euro-
wybora-
m i  w 2 0 04 r. 
głosujących było więcej, to i tak 
ten wynik s tawia Polskę pod 

względem frekwencji na trzecim 
miejscu od końca Europy (niższa 
frekwencja była tylko na Słowacji 
i Litwie}.

Wyników naszych wyborów kra-
jowych nie będę szerzej komen-
tował. Zdecydowane zwycięstwo 
Platformy dla uważnych obser-
watorów naszej sceny politycz-
nej nie było niespodzianką. Nie 
było żółtej kartki dla rządu. Mimo 
ostrej krytyki ze strony opozycji 
partia rządząca nie tylko obroni-
ła swoją pozycję, ale poprawiła 
wynik z poprzednich wyborów. 
PIS trochę straci ł, ale układ si ł 
pozostał niezmieniony. Okazało 
się, że SLD może liczyć tylko na 
swój stały elektorat, a PSL jak 
zwykle przekracza wymagany 
próg o 3–4 punkty. Liczyły się 
tylko duże partie. Drobne ugru-
powania lewicowe i prawicowe 
nie uzyskały poparcia. Sromotną 
klęskę poniosła Samoobrona. 
LPR nie pomogła przebieranka 
w Libertas. 

Nie zmieniła się geografia popar-
cia dla poszczególnych ugrupo-
wań i struktura elektoratu. W du-
żych i średnich miastach domi-
nowało zdecydowanie PO, małe 
miasteczka i wsie opowiedziały 
się w większości za PiS-em. Lu-

dzie młodsi i lepiej wykształceni 
częściej oddają głosy na PO.

Zastanawiający jest fakt, że rolni-
cy i mieszkańcy wsi nie głosowali 
w znakomitej większości na partie 
chłopskie. Na wsi najwięcej gło-
sów zdobył PiS (35,6%), niewiele 
mniej PO (35,4%). PSL tylko 14,5%, 
a Samoobrona zaledwie 2,5%.

Na tle tych wyników ogólno-
krajowych warto się pochylić 
n ad wynikami eurowyb orów 
w Nasielsku. Z informacji Pełno-
mocnika Burmistrza ds. Wyborów 
i  Referendów opub l ikowanej 
w poprzednim numerze „Życia 
Nasielska” wynika, że tym razem 
nasza gmina się wyraźnie po-
dzieliła. W lokalach wyborczych, 
gdzie zdecydowaną większość 
stanowil i  mieszkańcy miasta, 
zwyciężała Platforma. Elektorat 
wiejski tradycyjnie poparł PiS . 
W sumie w naszej gminie tym 
razem zwyciężył a Platforma, 
która otrzymała 35,2% głosów. 
PiS uzyskał tylko 29,38% . Na 
trzecim miejscu znalazł się PSL 
z 16,03% i  na czwartym SLD 
z 7,61% głosów.

Nie udało mi się jeszcze porów-
nać tych wyników z wynikami 
innych miasteczek na Mazowszu. 
Jednak w skali ogólnopolskiej na-
sza społeczność dokonała pew-
nego wyłomu. Oto mieszkańcy 

małej  gminy zag łosowal i 
podobnie jak mieszkańcy 
dużych miast i stolicy. Co 

prawda, jeżeli chodzi 
o  f r e kwe n c j ę 
wyb orczą ,  to 
nasz wynik da-

leko odbiega od 
n i e  tyl ko od 

Warszawy 
a l e  i  o d 
średniej 

k r a -
j o -
wej . 

Gdzie 
nam rów-

nać s ię do 
niedalekiej 

p rze c i e ż 
Podkowy 
L e ś n e j , 

gdzie zagło-
sowała połowa mieszkańców. 

Antoni z Ursusa 
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Tak minęły Dni Nasielska 2009 
A wszystko zaczęło się wieczorem 
12 czerwca… W Nasielskim Ośrodku 
Kultury salę widowiskową wypełnili 
goście. Uroczystego otwarcia Dni 
Nasielska dokonał burmistrz Bernard 
Dariusz Mucha. Tradycyjnie pierw-
szego dnia obchodów święta miasta 
miało miejsce wręczenie nagrody 
„Lew Nasielska”. Nagroda została 
ustanowiona w 2003 r. przez Burmi-
strza Nasielska. Przyznawana jest oso-
bom lub instytucjom, które wspierają 
i upowszechniają ideę samorządową 
na terenie naszej gminy oraz na Ma-
zowszu. Dotychczas „Lwa Nasielska” 
otrzymali: ksiądz prałat Kazimierz 
Śniegocki, prezes P.P.H.U. JAN-POL 

Janusz Konerberger, Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, Bogumiła Barcińska Ekler, 
Henryk Śliwiński, Halina Kamińska 
i ks. Jozef Szczeciński. W tym roku 
nagrodę „Lwa Nasielska” przyznano 
Bogdanowi Ziemieckiemu, który od 
najmłodszych lat związany jest z rol-
nictwem i wsią, poświęca swój czas dla 
społeczności lokalnej, angażując się 
w liczne przedsięwzięcia, np. budowę 
szkoły i sali gimnastycznej w Dębin-
kach oraz sprawy oświetlenia wsi 
i wodociągu dla jej mieszkańców. Ka-
pituła postanowiła wyróżnić również 
dwie osoby poza główną nagrodą: 
Stanisława Gogolewskiego, wielolet-
niego prezesa firmy SANIBUD, który 
wspierał liczne przedsięwzięcia na te-

renie naszej gminy, oraz Wincentego 
Pawłowskiego od lat zaangażowanego 
w działalność społeczną. Na zakończe-
nie publiczność wysłuchała koncertu 
fortepianowego w wykonaniu Łu-
kasza Niedzielskiego, młodego mu-
zyka z terenu naszej gminy. Imprezą 
towarzysząca całej uroczystości było 
otwarcie wystawy prac Ewy Witkow-
skiej. Wieczór zakończył poczęstunek 
i lampka szampana.

Sobota upłynęła pod znakiem sportu. 
Pogoda, niestety, nas nie rozpiesz-
czała. Cały dzień padało. Publiczność 
z pewnością rozgrzał mecz Juniorek 
Medyk Konin. Dziewczyny poka-
zały, że futbol to nie tylko sport dla 

mężczyzn. Wie-
czorem na Sta-
dionie Miejskim 
rozbrzmiewała 
muz yka Cho-
pina. Na zakoń-
czenie drugiego 
dnia obchodów 
święta miasta za-
grał DJ. Jego mu-
zyka sprawiła, że 
pogoda przesta-
ła przeszkadzać 
i wszyscy ruszyli 
do tańca.

W niedzielę na szczęście się wypo-
godziło. Na scenie pojawiły się szkol-
ne zespoły oraz 
tancerki, które 
dały wspaniały 
pokaz swoich 
umiejętności . 
Tradycyjnie od-
był się konkurs 
wiedzy o Nasiel-
sku przygoto-
wany przez Na-
sielskie Towa-
rzystwo Kultury. 
Chętnych do 
udziału w nim 
nie brakowało. 
O dobre humo-
ry najmłodszych 

zadbał Kubuś Puchatek i Kłapouchy. 
Następnie na scenie pojawili się naj-
lepsi uczniowie ze szkół w naszej 
gminie. Z pewnością niejedna osoba 
była pod wrażeniem średniej ocen, 
jaką można uzyskać w szkole pod-
stawowej, gimnazjum lub w szkole 
średniej. 

Tuż po godzinie 18.00 niezwykłe 
układy choreograficzne zaprezen-
towała nam grupa TOP SQUAD. Po 
nich mogliśmy wysłuchać muzyki 

na bębnach afry-
kańskich w wy-
konaniu Doliny 
Rytmu. Ok. go-
dziny 19.30 na 
scenie pojawiła 
się „Doda”. Głos, 
śmiech i ruchy – 

wszystko wska-
z y wało na to, 
że do Nasielska 
przyjechała Do-
rota Rabczewska. 
Jednak przed pu-
blicznością wy-
stąpił znakomity 
parodysta Dody 
Elektrody – Ma-
riusz Ząbkowski. 
Być może wie-
lu z nas pamię-
ta jego występ 
w  p r o g r a m i e 
„Mam talent”, 
gdzie Kuba Wo-
jewódzki powie-
dział o nim, że 
jest lepszy od 
oryginału. Czy 
faktycznie był 
l e p s z y? 

Oceńcie sami. Widać było 
jednak, że jego występ przy-
ciągnął uwagę wielu osób. 

W końcu przyszedł czas na gwiazdę. 
O godzinie 21.00 na scenie pojawił 
się zespół Perfect. Grzegorz Markow-
ski serdecznie przywitał nasielską pu-
bliczność i porwał wszystkich do 
wspólnej zabawy. Wszyscy śpiewali 
razem z nim piosenki: Chcemy być 
sobą, Autobiografia, Kołysanka dla 
nieznajomej i Niepokonani. Woka-
lista Perfectu zaśpiewał nawet Sto lat 
dla osoby z publiczności, która akurat 
w dniu koncertu obchodziła swoje 
święto. Podczas koncertu widać było, 
że piosenki zespołu Perfect znają 
wszyscy. Chyba nie było na Stadionie 
osoby, która nie śpiewałaby razem 
z Grzegorzem Markowskim. Wspa-
niały kontakt wokalisty z publiczno-
ścią sprawił, że koncert był naprawdę 
wyjątkowy. Ci, którzy nie mogli na 
nim być, niech żałują. Następne Dni 
Nasielska dopiero za rok!

K.T.

Kolejna szkoła naszej Gminy otrzymała sztandar

To była wzruszająca uroczystość
ale jest za mała, aby zmieściła się 
w niej młodzież i zaproszeni goście. 
Na 40 minut przed rozpoczęciem 
imprezy pojawił się pomysł, aby cała 
uroczystość odbyła się w trzech 
miejscach – Msza św. i poświęcenie 
sztandaru w kościele parafialnym 
w Nasielsku, przekazanie sztandaru 
i część artystyczna w sali kina Na-
sielskiego Ośrodka Kultury, a zwie-
dzanie okolicznościowej  wystawy, 
zgodnie z planem, w budynku 

szkoły. Był to już nie tylko plan B, ale 
plan awaryjny. Zagrożenie, że cały 
wysiłek wielu osób zostanie w du-
żej części zaprzepaszczony, było 
w pełni realne. A pierwsi goście już 
zjawiali się na szkolnym boisku. 

Szkoła w Budach Siennickich po-
siada wielu wypróbowanych przy-
jaciół. To także dzięki ich wsparciu 
ufundowany został piękny sztandar. 
Zaistniała tuż przed jego przekaza-
niem sztandaru sytuacja pokazała, 

że tych przyja-
ciół jest o wiele 
więcej. Każdy, 
kto mógł, spie-
szył z pomo-
cą. 

Rozdzwonił y 
s ię te lefony. 
Potrzebny był 
transport dla 
dzieci i gości. 
D a n u t a  J a -
gielska z SKR

-u i Krzysztof Więcławski z pry-
watnej firmy przewozowej natych-
miast zapewnili panią dyrektor, że 
autokary za kilka minut staną pod 
szkołą. Ksiądz proboszcz Tadeusz 
Pepłoński był już właściwie w dro-
dze do Bud Siennickich, gdy dotarła 
do niego prośba dyrekcji szkoły 
o przygarnięcie do kościoła szkolnej 
uroczystości. Odpowiedź była rów-
nież natychmiastowa, oczywiście 
pozytywna. Podobnie było z salą 
kina Niwa. Pracownicy NOK nie 
wahali się ani chwili. W tej niezwykłej 
sytuacji jeszcze raz potwierdziło się 
powiedzenie, że prawdziwych przy-
jaciół poznaje się w biedzie.  

Na tę wyjątkową w historii szkoły 
uroczystość przybyło wielu zna-
komitych gości. Szkole od pięciu 
lat patronuje twórca nowocze-
snego olimpizmu baron Pierre de 
Coubertin. Nic więc dziwnego, że 
najważniejszymi gośćmi była trójka 
olimpijczyków: Grażyna Rabsz-
tyn (trzykrotna olimpijka – bieg 

przez płotki), Józef Grudzień (złoty 
i srebrny medalista w boksie) i Da-
riusz Goździak (złoty medalista-
pięciobój nowoczesny – drużyna).  
Władze wojewódzkie reprezen-
towane były przez radną sejmiku 
mazowieckiego Marię Kowalską 
i wizytatora Mazowieckiego Ku-
ratorium Oświaty Renatę Jagiełłę. 
Delegacjom władz  samorządo-
wych powiatu i gminy przewod-
niczyli: starosta Krzysztof Kapusta 
i burmistrz Dariusz Mucha. Licznie 
stawili się przedstawiciele instytucji 
i firm współpracujących ze szkołą, 
fundatorzy sztandaru, przyjaciele 
i sympatycy szkoły, przedstawiciele 
placówek oświatowych, emeryto-
wani pracownicy szkoły. 

Mszę św. w intencji szkoły, jej na-
uczycieli, uczniów i ich rodziców, 
odprawił, homilię wygłosił i dokonał 
poświęcenia sztandaru ks. dr Rafał 
Bednarczyk z płockiej Kurii diece-
zjalnej. Kaznodzieja główny nacisk 
położył na wartości zawarte w idei 

olimpijskiej i ich znaczenie w wy-
chowaniu młodzieży. Tuż przed 
przekazaniem sobie przez wiernych 
znaku pokoju celebrans zwrócił 
jeszcze raz uwagę na to, że pokój 
olimpijski i szlachetna rywalizacja 
to jedne z najważniejszych wartości 
olimpijskich.

Po mszy św. uczestnicy uroczysto-
ści udali się do sali nasielskiego kina, 
gdzie nastąpiło przekazanie sztan-
daru. Tę część uroczystości po-

Organizatorzy Dni Nasielska 
serdecznie dziękują wszystkim 

osobom i instytucjom,  
które wsparły naszą imprezę.

DNI NASIELSKA 2009 sponsorowali:
TYSKIE,  

AVIVA Commercial Union,  
Dom Handlowy MAJSTER,  

PKO Bank Polski,  
SANIBUD,  

INTER-SOFT - Piotr Kaczmarczyk, 
Bank Spółdzielczy w Nasielsku, 

Usługi Transportowe  
- Ireneusz Ziemiecki,  
Media Serwis Zawada,  

ZGKiM.

DOKOŃCZENIE NA STRONIE 9
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fot. M. Stamirowski



WYDARZENIA 926 czerwca–9 lipca 2009

R E K L A M A

R E K L A M A

prowadzili nauczyciele szkoły: Ewa 
Strzelczak i Mirosław Zaremba. 

Dyrektor szkoły, Marianna Dani-
siewicz, powitała gości a następnie 
w swej wypowiedzi przygotowują-
cej do przekazania sztandaru stwier-
dziła, że społeczność szkoły na ten 
sztandar sobie zasłużyła. Szczegól-
nie w ostatnich pięciu latach, od 
dnia przyjęcia za patrona szkoły 
Pierre’a de Coubertina. W procesie 
wychowawczym wykorzystywano 
wartości wypływające z idei olim-
pijskiej. Pani Dyrektor podkreśliła 
zobowiązania, jakie wynikają z po-
siadania sztandaru. Sztandar ten jest 
symbolem i uosobieniem wartości, 
które są i będą fundamentem pracy 
wychowawczej szkoły, a którym 
trzeba być wiernym w życiu. W swej 
wypowiedzi nawiązała do roli, jaką 

spełniały sztandary pułkowe we 
wrześniu 1939 roku dla żołnierzy, 
którzy pod nimi stanęli w obronie 
najwyższej dla każdego Polaka 
wartości. Swą wypowiedź zakoń-
czyła przesłaniem, skierowanym 
w pierwszym rzędzie do dzieci: „My 
nauczyciele pragniemy, abyście 
w jego cieniu rzetelną nauką, pracą 
i wzorowym zachowaniem godnie 
reprezentowali nasz kraj i szkołę.

 Po tym wystąpieniu nastąpił najważ-
niejszy moment całej uroczystości – 
przekazanie sztandaru społeczności 
szkolnej. Z rąk przedstawicieli funda-
torów przejęła go dyrektor, a następ-
nie przekazała go przedstawicielom 
uczniów. Ci, przejmując go w swoje 
ręce zapewnili, że będą strzec jego 
honoru. Po tym nastąpiła prezenta-
cja sztandaru i pierwsze ślubowanie 
uczniów i nauczycieli na sztandar. 

Tę część zakończyło wbijanie 
pamiątkowych gwoździ.

Na zakończenie części oficjalnej 
wielu przybyłych gości złoży-
ło na ręce dyrektor życzenia 
i upominki dla szkoły. Szcze-
gólnie cenny dar przywieźli 
olimpijczycy - przedstawiciele 
PKOl. Przekazali społeczności 
szkolnej flagę PKOl oraz prze-
kazali życzenia, w których wy-
razili nadzieję, że znajdą się w tej 
placówce przyszli olimpijczycy. 
Życzyli też szkole, aby wzboga-
ciła się o salę gimnastyczną.

W ostatniej części imprezy 
uczniowie zaprezentowali swe umie-
jętności artystyczne. W animowa-
nych scenkach przedstawili niektó-
re z dyscyplin olimpijskich. Był to 
bardzo pomysłowo przygotowany 

i przeprowadzony pokaz. Nawiąza-
no w nim też do olimpiad  z czasów 
starożytnych.

W kinie wyróżniono osoby, których 
prace plastyczne przygotowane na 
konkurs związany z ideą olimpijską, 

zyskały najwyższą ocenę szkolnego 
jury. Wystawę tych prac obejrzeli 
goście po powrocie z Nasielska do 
szkoły w Budach Siennickich.

a. zawadzki       

To była wzruszająca uroczystość
DOKOŃCZENIE ZE STRONY 8
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Motocykle królowały w Nasielsku
W sobotnie popołudnie, 
20 czerwca br. nasze mia-
sto opanowały ryczące 
maszyny. Kilka minut po 
godzinie 13.00 na Skwer 
Jana Pawła II w Nasielsku 
przyjechały motocyklistki 
i motocykliści z całej Euro-
py. Takiej ilości motorów 
nasielszczanie nie widzieli 
chyba nigdy wcześniej. 
Eskortowani przez policję 
przybyli do nas w ramach 
V Międzynarodowego 
Zlotu AMAZONS, który od-
bywał się od 19 do 21 
czerwca w Chrcynnie. 

Na Skwerze mogliśmy podziwiać 
najróżniejsze dwukołowe pojazdy. 
A było na co popatrzeć. Motocykle 
sportowe, czopery oraz rzadko 
już spotykane marki-legendy, 
np. Junak. Spotkanie w centrum 
Nasielska było pełne atrakcji. Już na 
samym początku odbył się turniej 
siłowania na rękę. Uczestniczyli 
w nim zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety. Następną konkuren-
cją było przeciąganie liny. Tu po 
przeciwnych stronach stanęła 
drużyna OSP Psucin oraz drużyna 
motocyklistów. Strażacy pokazali 
swoją siłę i szybko przeciągnęli 

przeciwników na swo-
ją stronę. Wiele emocji 
dostarczył publiczności 
zebranej na Skwerze JPII 
wyścig z dziewczyna-
mi. Polegał on na naj-
szybszym dotarciu do 
mety, jednocześnie nio-
sąc kobietę w dowolny 
sposób. Uczestnicy tej 
konkurencji dostarczyli 
publiczności wiele do-
brej zabawy. Dużym za-
interesowaniem cieszył 
się także wyścig w stylu 
wolnym, który polegał 
na jak najwolniejszym 
dotarciu motocyklem 
do mety. I jak się oka-
zało, zadanie wcale nie 

było łatwe. Motocy-
kle są ciężkie, więc 
problemów było co 
nie miara. Część za-
wodników została 
zdyskwalif ikowana 
przez podpieranie 
się nogą. 

Aby nieco ostudzić 
emocje, nasielscy 
strażacy przygoto-
wali specjalny pokaz 
gaszenia pożaru. Ci, 
którzy nie odeszli 
z miejsca pokazu, 
zostali trochę zmo-
czeni. Na szczęście 
pogoda tego popo-
łudnia była bardzo 
ładna, więc zdążyli 
wyschnąć, zanim na imprezie po-
jawili się motocykliści uprawiający 
ekstremalną jazdę. Trzech „stun-
terów” – kaskaderów motocyklo-
wych – zaprezentowało nam mię-
dzy innymi jazdę na jednym kole 
i „palenie gumy”. Imprezę zakoń-
czyło poświęcenie motocykli. 

Sezon w pełni, więc może jeszcze 
tego lata odbędzie się podobna 
impreza w naszym mieście. Wię-
cej o zlotach motocyklowych 
można dowiedzieć się na stronie: 
www.zlotymotocyklowe.pl.

K.T.

Eliminacje do mistrzostw Europy

Nasielsk znowu gościł siłaczy
Zarząd Polskiego Związ-

ku Fitness, Trójboju Siło-
wego i Wyciskania Leżąc 
powierzył nasielskiemu 
klubowi Power 2005 prze-
prowadzenie jednej z naj-
poważniejszych swych 
imprez w roku – Pucharu 
Polski w Wyciskaniu Le-
żąc. 

Na dwa czerwcowe dni zjechało 
do Nasielska ponad 100 czoło-
wych zawodniczek i zawodni-
ków z całej Polski, aby nie tylko 
walczyć o puchary i nagrody, ale 
i udowodnić, że to, co potrafią, 
predestynuje ich do reprezento-
wania Polski w mistrzostwach Eu-
ropy (rozegrane zostaną w sierp-

niu w Czechach).  Sk ład na te 
mistrzostwa został ustalany na 
podstawie wyników z majowych 
mistrzostw świata i nasielskiego 
Pucharu Polski.

Doskonałe wyniki, jakie uzyskała 
reprezentacja Polski w mistrzo-
stwach świata rozegranych w Luk-
semburgu (po dwa medale złote, 

srebrne i brązo-
we), sprawiły, że 
w nasielskim Pu-
charze wystar-
towal i  g łównie 
ci,  którzy albo 
w tych mistrzo-
stwach nie star-
towali, albo zajęli 
dalsze miejsca. 
Medaliści zapew-
nili sobie miejsca 
na mistrzostwa 
europejskie już 
w Luksemburgu. 
Nie wystartował 
też nasielski brą-
zowy medalista 
mistrzostw świa-
ta Dariusz Wdo-
wińsk i .  On też 
spokojnie przy-
gotowuje się już 
do mistrzost w 
Europy.  

Praca, jaką wy-
konywał w nasielskich zawodach 
była jednak nie mniejsza niż kilka-
krotne wyciśnięcie ponad 300kg. 
Organizacja całej imprezy spadła 
głównie na jego barki (a raczej 
bary). Jest przecież prezesem klu-
bu Power 2005. Z tego zadania 
wywiązał się też wyśmienicie. W 

pracy mógł liczyć na członków 
Klubu, rodzinę, przyjaciół, spon-
sorów oraz władze samorządowe 
miasta,  powiatu i województwa. 
Samorząd województwa na im-
prezie reprezentowała radna sej-
miku mazowieckiego Maria Ko-
walska, powiatu starosta Krzysz-
tof Kapusta, miasta – burmistrz 
Dariusz Mucha. Goście wyjechali 
z Nasielska zadowoleni.

Walka w poszczególnych katego-
riach wagowych była wyjątkowo 
zacięta. Miejsc w reprezentacji 
było już niewiele. Na sztangę 
dysponowano więc wysokie cię-
żary, aby przekonać decydentów 
o swej przydatności do reprezen-
tacji. Nie wszystkim wyszło to na 
dobre. Bardzo wiele osób spaliło 
wszystkie trzy podejścia.

Złoty medal i puchar w najcięższej 
kategorii zdobył reprezentujący 
nasielski klub Jan Dzieciątkowski 
(235kg). W kategorii tej dwóch 
wielkich nieobecnych, Wdowiń-
skiego i Komorowskiego, pró-
bował zastąpić dziewiętnastoletni 
Łukasz Podgródny. Niestety, swo-
je podejścia spalił. Widać jednak, 
że nasielski junior już niedługo 
godnie zastąpi swych starszych 
kolegów. Brązowy medal w ka-
tegorii 67,5kg zdobył dziewiętna-
stoletni Marcin Kosowski (160kg) 
z Powera Nasielsk. Tuż za podium, 
na 4. miejscu znalazł się zawodnik 
nasielskiego Spartakusa Krystian 
Lipiński (kat 100 – 195 kg). Miej-
sce 7. wywalczył Jacek Krysiński 
z nasielskiego Powera (kat 82,5 
– 140 kg).

xyz

Biblioteka poleca
Akademia Języka Polskiego
W czytelni naszej biblioteki w Nasielsku od niedawna można skorzystać z kom-
pendium wiedzy o języku polskim, czyli aż 10-tomowej „Akademii Języka 
Polskiego”. Wydawcą kolekcji nowoczesnych słowników języka polskiego 
i poradników językowych niezbędnych na co dzień do nauki i pracy jest Wy-
dawnictwo Naukowe PWN. Słowniki i poradniki zawierają aktualną wiedzę na 
temat obowiązującej pisowni i norm językowych, liczne objaśnienia i przykłady, 
nowe słowa i zwroty. 

Nareszcie przestanie być problemem pisownia młodzieżowego przysmaku: 
chipsów (czipsów). Okazuje się, że obie formy są poprawne, choć częściej 
używane jest nadal forma zapożyczona z języka angielskiego. 

Kolekcja zawiera:
Słownik języka polskiego, t. 1–2 podaje 36 000 znaczeń najczęściej używanych 
wyrazów, informuje o pisowni, odmianie i sposobach użycia wyrazów, objaśnia 
także terminy specjalistyczne.
Słownik ortograficzny podaje formy odmiany 50 000 współczesnych wy-
razów, uwzględnia trudne nazwy własne, zawiera reguły ortograficzne i inter-
punkcyjne. Obowiązkowy na maturze.
Słownik wyrazów obcych zawiera 10 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów 
zapożyczonych z różnych języków, podaje informacje o ich pochodzeniu, 
znaczeniu i wymowie. Niezbędny do zrozumienia współczesnych tekstów.
Poradnik Poprawnie po polsku (5) zawiera 1000 odpowiedzi na pytania najczę-
ściej zadawane w internetowej Poradni Językowej PWN, czyni zrozumiałymi 
wyrazy trudne i rzadko spotykane. Doskonały dla uczniów.
Słownik poprawnej polszczyzny omawia słowa i zwroty, które sprawiają naj-
więcej kłopotów, ostrzega przed popełnianiem błędów i proponuje poprawne 
rozwiązania. Obowiązkowy na maturze.
Słownik frazeologiczny opisuje 6000 związków frazeologicznych ze współ-
czesnego języka polskiego, wskazuje sposoby ich użycia na przykładach z lite-
ratury, prasy i żywej mowy. Niezbędny przy pisaniu tekstów i wypracowań.
Słownik synonimów zawiera 43 000 wyrazów, wyrażeń i zwrotów, powiąza-
nych znaczeniowo. Wzbogaca słownictwo, urozmaica styl i pozwala uniknąć 
niezręcznych powtórzeń. Niezbędny przy tworzeniu tekstów i wypowiedzi.
Poradnik Piszemy poprawnie w przystępny sposób objaśnia zawiłości pol-
skiej ortografii i interpunkcji. Składa się z pytań i odpowiedzi z internetowej 
Poradni Językowej PWN oraz zbioru zasad pisowni i interpunkcji. Znakomity 
dla uczniów.

Poradnik Mówi się zawiera wyczerpujące odpowiedzi prof. Bralczyka na 
pytania dotyczące stylistyki, etykiety językowej, nielogiczności w języku lub 
zapożyczeń. Ciekawy i pełen humoru. Bardzo pomocny do przygotowania 
wystąpień i prezentacji.

Junior Łukasz Podgródny chce pójść w ślady swych starszych 
kolegów z drużyny Power 2005

fot. K. Tyc

fot. A. Zawadzki
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Stowarzyszenie Koła Dzieci  
Niepełnosprawnych  
dziękuje sponsorom,  

którzy pomagali zorganizować 
piknik z okazji Dnia Dziecka.

    Rodzice i dzieci

Nasielsk, dnia 17.06.2009 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

GP.72243/41/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 z później-
szymi zmianami), Uchwały Nr Nr XXXII/221/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
29 stycznia 2009 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości oraz § 3 ust.1 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 
U Nr 207, poz. 2108)

o g ł a s z a m
że w dniu 17 sierpnia 2009 roku o godz. 900 (dziewiątej) w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3, odbędzie się II przetarg 
ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Nasielsk, położonej we wsi Nuna , oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 184/3 o powierzchni 1457 m2.
Przedmiotowa nieruchomość musi być wykorzystana na cele oświaty, kultury, opieki 
społecznej lub zdrowia.
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy nie może być mniejsza niż 4.000,00 złotych 
+ należny podatek VAT. 
O wysokości postąpienia miesięcznego czynszu dzierżawy decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawy za nieruchomość jest ceną uzyskaną 
w przetargu.
Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany nie częściej niż raz w roku w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez 
Prezesa GUS.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW  
Nr 9696.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi 
prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem po byłej Szkole Podstawowej. 
Lokalizacja nieruchomości pod względem funkcji jaką ma spełnić – dobra. Kształt 
działki dobry. 
Uzbrojenie techniczne gruntu: energia elektryczna, wodociąg, telefon.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wy-
sokości 400,00 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa  3 
– Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 0034 
najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2009 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy 
przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu 
z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przed-
miotem przetargu, warunkami oraz wzorem umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów 
stwierdzających tożsamość, a w przypadku gdy osoby prawne lub fizyczne działają 
przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo 
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
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 wydzierżawienie 
nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy 
jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli 
zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na 
poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone 
w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która 
wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania 
umowy dzierżawy.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia dzierżawcy zawiadomi 
osobę ustaloną jako dzierżawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem 
przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900 - 1500 lub 
pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na stronie internetowej 
www.umnasielsk.bip.org.pl.

B U R M I S T R Z
mgr inż Bernard Dariusz Mucha

O G Ł O S Z E N I E

Informacja
Miejsko-Gminna Biblio-
teka w Nasielsku infor-
muje, że od 27 czerwca 
do 29 sierpnia b.r. nie 
będzie działać w so-
boty.

Od poniedziałku do 
piątku wszystkie od-
działy bibl ioteczne 
będą pracować bez 
zmian, czyli w godz. 
9.00–17.00.

W wakacje dla dzieci zo-
stanie przeprowadzone 
akcja „Lato w mieście”, 
o jej terminie poinfor-
mujemy Czytelników 
w „Życia Nasielska”.

Z życia biblioteki

600. czytelnik w tym roku!
Jakub Kopański został 

600. czytelnikiem naszej 
biblioteki. Chłopiec zapisał 
się do oddziału dla dzieci 
28 maja br. Jest uczniem III 
klasy Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku. 
– Bardzo lubię czytać książki, mam ich 
bardzo dużo w domu. Często wypo-
życzałem książki z biblioteki szkolnej, 
a teraz będę również przychodził do 
tej biblioteki, szczególnie podczas 
wakacji – powiedział nam Jakub. – Naj-
bardziej lubię czytać komiksy i książki 
przygodowe. Lubię książki o przygodach Harry’ego Pottera i wolę je od 
filmów, bo do książki zawsze można wrócić, sprawdzić to, czego się nie 
zrozumiało – wyjaśnił.
Do biblioteki można się zapisać każdego dnia od godz. 9 do 17.

(p)
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Baran 21.03.– 20.04.
W pracy pokonasz wszelkie przeszkody, mimo że Twoje plany 
zawodowe ulegną poważnym zmianom. W życiu osobistym Twoje 
uczucie będzie wystawione na próbę, lepiej nie mów za dużo i zacznij 
działać.

Byk 21.04.–21.05.
W najbliższym czasie uda Ci się załatwić kilka zaległych spraw 
i przestaniesz martwić się nieważnymi drobiazgami. Twoja sytuacja 
finansowa wyraźnie się poprawi. W miłości czeka Cię dużo emocji.

Bliźnięta 22.05.– 22.06.
W życiu zawodowym przed Tobą mnóstwo spraw. W nawale pracy 
czas będzie Ci szybko mijał, a jasno wytyczony cel pozwoli osiągnąć 
sukces. Zmartwienia się skończą i znajdziesz czas dla siebie i swoich 
najbliższych.

Rak 23.06.– 22.07.
W pracy trochę nieprzyjemnych i kłopotliwych sytuacji, ale 
wszystko ułoży się po Twojej myśli. Nawet pojawią się możliwości 
zarobienia dodatkowych pieniędzy. W uczuciach ostrożnie 
z nowymi znajomościami i flirtami.

Lew 23.07.– 22.08.
W najbliższych dniach opuści Cię energia i załatwienie najprostszych 
spraw będzie sprawiało Ci ogromne trudności. Na szczęście szybko 
minie ten czas i otrząśniesz się w samą porę. Samotne Lwy poznają 
ciekawe osoby.

Panna 23.08.– 22.09.
Przed Tobą poważne zmiany zawodowe. Nowe obowiązki i zadania 
będą wymagać niekonwencjonalnych rozwiązań. Niczego nie odkładaj 
na później. Na szczęście nie brak Ci pomysłów zarówno w pracy, jak 
i w życiu osobistym.

Waga 23.09.– 22.10.
W najbliższych dniach w pracy mogą pojawić się problemy 
i nieporozumienia. Nie martw się jednak, bo mobilizacja i wsparcie 
przyjaciół sprawią, że łatwo sobie poradzisz. W życiu osobistym 
miło i spokojnie.

Skorpion 23.10.– 21.11.
Nadszedł już czas na nowe zawodowe posunięcia. Całą uwagę 
poświęć własnym planom i nie ulegaj cudzym opiniom. W życiu 
uczuciowym skończy się huśtawka emocjonalna i jak zawsze możesz 
liczyć na partnera.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Twoja pracowitość i inteligencja zasłużyły wreszcie na uznanie 
przełożonych. Możesz liczyć na awans lub premię. Czas będzie też 
sprzyjać romantycznym marzeniom. Sprawy sercowe wysuną się na 
pierwszy plan.

Koziorożec 22.12.–19.01.
W życiu zawodowym wiele spraw znajdzie korzystne zakończenie, 
a Ty poczujesz, że wszystko zmienia się na lepsze. Sukces finansowy 
jest w zasięgu Twojej ręki. Nieco gorzej w sferze uczuć. Zbyt dużo 
wątpliwości.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W pracy odczujesz przypływ energii, bo kto nie ryzykuje,ten nie 
zyskuje. Zatem bądź odważny, zdecydowany i zacznij działać. 
Twoja sytuacja finansowa będzie ciągle się zmieniać. W miłości 
czasem trzeba zrobić pierwszy krok.

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy konsekwentnie wprowadzaj swoje pomysły, a osiągniesz 
powodzenie w finansach i sukces zawodowy. W miłości koniecznie 
napraw to, co zepsułeś, postaraj się poświęcić więcej czasu swoim 
najbliższym.

Kino NIWA ZAPRASZA
26–28 czerwca, godz. 17.00

Arka Noego
Musical/familijny/animowany/przygodowy, Argentyna, Hiszpania, Włochy, 2007
Czas trwania: 85 min
Na pokładzie Arki przebywają wszystkie gatunki zwierząt. Problem w tym, że przy 
takiej liczebności różnych stworzeń łatwo może zrodzić się konflikt. Drapieżniki 
szykują się do ataku na zwierzęta roślinożerne a w tym samym czasie stary Noe 
ma coraz większe problemy z utrzymaniem właściwego kursu statku. W głównej 
mierze ten stan rzeczy jest spowodowany przez konflikty wśród członków jego 
rodziny: trzech synów i ich żon. Lew Xiro, który powinien być królem zwierząt, 
jest przekonany, że celem podróży jest przyjemność i zabawa. Małpa Bombay 
– jego przyjaciel i osobisty masażysta – udziela mu różnych rad, zaś Kairel – za-
kochana we lwie po uszy próbuje mu wpoić wiarę w jego przywódcze zdolności. 
Historia komplikuje się, gdy tygrys Dagnino, wspierany przez gang drapieżników 
postanawia zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby obalić Xiro. Wydarzenia te 
obserwuje z uwagą Bóg i jego lojalny pomocnik Anioł, który utrwalając wszystko 
na piśmie, chce stworzyć największy bestseller wszech czasów.

26–28 czerwca, godz. 19.00

Noc w muzeum 2: ucieczka z wystawy
Night at the Museum 2: Escape from the Smithsonian (USA, 2009); Akcja/Komedia; 
Reżyseria:  Shawn Levy; Scenariusz:  Robert Ben Garant, Simon Kinberg, Thomas 
Lennon; Obsada: Ben Stiller – Larry Daley, Amy Adams – Amelia Earhart, Owen Wilson 
– Jedediah, Hank Azaria – Kah Mun Rah, Steve Coogan – Octavius.

Kontynuacja przebojowej komedii fantastycznej o muzeum, w którym nocą 
ożywają zgromadzone w nim niezwykłe eksponaty. Tym razem akcja toczy się 
w największym muzeum na świecie, słynnym Smithsonian, w którym podziwiać 
można 136 milionów eksponatów, a wśród nich: samolot, w którym Amelia Ear-
hart przeleciała Atlantyk, pamiątki po Alu Capone i pantofelki Dorotki z filmowego 
„Czarnoksiężnika z krainy Oz”.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

O czasy, o obyczaje!
Zastanawiam się czasem, gdzie my 
żyjemy. Do tej refleksji skłania mnie 
coraz więcej rzeczy. Wystarczy, że 
zobaczę błąd ortograficzny w ofi-
cjalnym ogłoszeniu, a już nie mogę 
z nerwów spać. 
– Nie masz, mamo, lepszych zmar-
twień? – spytała Zosia, gdy się jej 
pożaliłam. 
– Nawet nasza Kasia wie, jak się pisze 
„nie” z rzeczownikami!
– Bo ma to na bieżąco, w szkole – za-
uważyła rozsądnie moja córka. – Poza 
tym, jest za to oceniana. 
– To prawda – stwierdził Piotrek. 
– Gdyby nasi urzędnicy byli karani 
za błędy językowe, też by pisali po-
prawnie.
– A bez kary to osoba z maturą nie 
może już pisać jak należy? – chciałam 
wiedzieć. 
– No cóż, takie czasy – westchnął 
mój zięć. 
Drugiego napadu złości dostałam, gdy 
wróciła Marysia, która z Krakowa do 
Warszawy jechała pociągiem ponad 
5 godzin. 
– To dłużej niż przed wojną! – piekli-
łam się. 
– A bo był remont linii czy coś – tłu-
maczyła moja przyjaciółka. 
– Powinni oddać ci za bilet – przypo-
mniało mi się.
– Eee – machnęła tylko ręką i po-
prosiła o coś zimnego do picia, 
chociaż wcale nie było upału. 
W ciągu następnych dni miałam 
jeszcze kilka okazji, by się zbul-
wersować. Zosię ochlapał od stóp 
do głów autobus, chłopak z klasy 
Kasi upił się do nieprzytomności, 
a sąsiad, któremu policjant zwrócił 
uwagę, że źle zaparkował, wdał się 
z nim w sprzeczkę i w rezultacie 
sprawa trafiła do sądu grodzkie-
go. 

Każdą z tych afer przeżywałam nie 
tylko dlatego, że dotyczyła moich 
znajomych, ale i z tego powodu, że 
wynikała z nieprzestrzegania zasad, 
nieliczenia się z innymi, niedbalstwa 
i bylejakości, czego nie byłam w stanie 
ostatnio znieść. 
– Mamo, to się skończy zawałem – 
przestrzegała mnie Zosia. 
– To co mam zrobić? Boże, co za 
czasy!
– Olej to – stwierdził lakonicznie Pio-
trek. – Wiem, wiem, to niegrzecznie 
tak mówić do teściowej. Ale nie mo-
żesz tak brać wszystkiego do siebie. 
Postaraj się albo nie widzieć tego, co 
cię drażni, albo…
– Albo? – spytałam z nadzieją w gło-
sie.
– Albo zrób awanturę! – zachichotał 
zięć. 
Rozważyłam z uwagą tę propozycję. 
A potem się zastosowałam. Okazja 
trafiła się szybko. Następnego dnia, 
gdy przechodziłam przez ulicę i byłam 
już na pasach, o mały włos nie zosta-
łam przejechana przez rozpędzonego 
fiata. Specjalnie zwolniłam, a gdy sa-
mochód zahamował, popatrzałam 
kierowcy w oczy, nadając spojrzeniu 
odpychający wyraz. 
– Tu jest przejście dla pieszych – zawo-
łałam, widząc, że ma otwarte okno.
– Ale czy przez przejście nie można 
przechodzić szybciej?! – odpowie-
dział. 
– A dokąd ci się tak spieszy, mło-
dy człowieku? – uśmiechnęłam się 
z przekąsem do korpulentnego czter-
dziestolatka.
– Babciu, nie denerwuj mnie! – usły-
szałam. 
– Babciu? Nie chciałabym mieć 
takiego wnuka! Moje są lepiej wy-
chowane!
– To spadaj, babciu, czytać im bajki. 

– Moje wnuki już same czytają – 
odparowałam. – Znają też, w od-
różnieniu od pana, znaki drogowe! 
– dodałam. Po czym zachicho-
tałam i ruszyłam zadowolona do 
domu. Może to i była metoda…
Słuchałam niedawno publicznego 
radia. Do audycji zadzwonił słu-
chacz i wspomniał o swoim dziad-
ku, przedwojennym maszyniście 
jeżdżącym na najdłuższej trasie 
kolejowej w przedwojennej Polsce: 
Gdynia–Zaleszczyki. Gdy skończył, 
prowadzący audycję dziennikarz 
pochwalił sie: 
– Z ciekawości sprawdziłem, gdzie 
też są te Zaleszczyki...
Opowiedziałam o tym Piotrkowi, 
który właśnie szykował obiad, a on 
stwierdził:
– No cóż, następne pokolenie bę-
dzie sprawdzało, gdzie leży Gdynia. 
Zjedz, mamo – makaron uspokaja 
– dodał i postawił przede mną talerz 
ze spaghetti.

Babcia Jadzia 

Makaron z cukinią  
i pomidorami
spaghetti, 1–2 cukinie, 1 cebula, 
2 ząbki czosnku, 2–3 pomidory, 
oliwa, sól, pieprz, szczypta cukru, 
tarty parmezan

Na oliwie przesmażyć posiekaną 
cebulę. Dodać pokrojoną (bez 
obierania) cukinię, poddusić. Na-
stępnie dodać zduszony czosnek, 
a po chwili dorzucić pomidory. 
Doprawić do smaku solą, pieprzem 
i cukrem. Trzymać na ogniu ok. 
10 minut. Ugotować makaron. Na 
talerzach na gorące spaghetti na-
łożyć uduszone warzywa i całość 
posypać parmezanem.
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DROBNE
Pielęgniarki zatrudnimy w NZOZ 
w Nasielsku. Tel. 601 221 868

FIZJOTERAPETÓW zatrudnimy 
w NZOZ w Nasielsku. Tel. 601 242 
246

Sprzedam dom piętrowy w Na-
sielsku. Pow. pow. 200m2. Działka-
:550m2. Media, centralne ogrzewa-
nie-piec miałowo-węglowy, dom 
ocieplony, instalacja alarmowa. Do 
zamieszkania! Telefon kontaktowy: 
0 604 182 957.

Zawiozę do ślubu najnowszym 
AUDI S 8. maksymalne wyposa-
żenie i niepowtarzalny wygląd.  
Tel. 0 511 892 688

Sprzedam plac pod budowę 
w Nasielsku przy ul. Lazurowej, 
powierzchnia 33 ary, możliwość 
wykopania stawu. Niska cena z po-
wodu wyjazdu za granicę. Tel. 506 
083 171

Sprzedam trawę do ścięcia na siano 
10 ha. Tel. 664-423-065

DJ, barman – wesela, imprezy.  
Tel. 504 240 396

Ekspertyzy, opinie tech., nadzo-
ry budowlane. Tel. 501 580 427     
 023 69 12 255

Sprzedam słomę prasowaną 
w kostkach. Tel. 509 212 350

Sprzedam Żuk benzyna +gaz- TA-
NIO Tel. 509 212 350

Sprzedam sztachety z olchy, oraz 
bale jesionowe. Tel. 506 405 330 

Zatrudnię sprzedawcę Legionowo. 
Tel. 514 307 362

Dom do wynajęcia w Nasielsku.  
Tel. 661 781 415

Poszukuje 2 pokojowego miesz-
kania do wynajęcia na terenie 
Nasielska. Tel. 792 581 128

Przyjmę na praktykę w zawodzie 
piekarz. Tel. 500 236 194

Sprzedam działkę rekreacyjną 
2400 m2 nad Zalewem w No-
wym Mieście. Tel. 503 341 890

Sprzedam działki rekreacyjne 
od 800 do 1200m2 wieś Lelewo, 
gmina Nasielsk. Tel. 600 821 
846

Zatrudnię do produkcji palet.  
Tel. 604 221 233

Poszukuję mieszkania do wy-
najęcia w Nasielsku. Tel. 502 
157 547

Lokal do wynajęcia na działal-
ność gospodarczą w Nasielsku. 
Tel. 504 564 864 

Sprzedam prasę kostkującą 
Z-224. Tel. 023 69 14 519 

Sprzedam działki budowlane 
Stare Pieścirogi ul. Makowa.  
Tel. 693 896 479

Poszukuję opiekunki do dwój-
ki dzieci 3 i 6 lat + obowiązki 
domowe. Nienormowany czas 
pracy - Nasielsk, ul. Piaskowa. 
Tel. 0 604 56 57 74

Cennik reklam i ogłoszeń  
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.

powierzchniowe  
– moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 
moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

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

5. insert (wkładkowanie) – 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 kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

Dyrektor  Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewi-

cza w Nasielsku, ul. Starzyńskiego 10, zawiadamia, iż w budynku 

Szkoły zostanie przeprowadzony generalny remont czterech sal 

lekcyjnych (wymiana instalacji elektrycznej, tynków, podłóg, 

malowanie, wymiana drzwi w dwóch salach). 

Wybór wykonawcy nastąpi na zasadzie przeglądu ofert. 

Zainteresowanych proszę o składanie ofert w terminie do 10 

lipca 2009 roku. Wszelkie informacje dostępne w sekretariacie 

Szkoły lub pod numerem telefonu (0-23) 691-23-13.

   Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

   mgr Robert Parzonka
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DROBNE
Sprzedam rusztowania  warszaw-
skie nowe. Tel. 502 370 080, 604 
752 913

Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 
przy ulicy Starzyńskiego 4a, 52m2.
tel. 604 665 424, (023) 69 30 268, 
606 415 449

Wideofilmowanie. Tel. 788 702 
380

Sprzedam stemple budowlane.  
Tel. 606 423 338

Sprzedam mieszankę zbożową.  
Tel. 023 691 35 06

Sprzedam mieszkanie Czajki  
k. Nasielska, 29m2. tel. 507 323 433

Wynajmę mieszkanie w bloku, 
Nasielsk os. Piłsudskiego. Tel. 509 
896 442

Sprzedam 2.5ha w NUNIE, kieru-
nek WÓLKA w tym 0,50 ha lasu,  
70tys. zł. Tel. 798 099 066, 78 84 
95 423

Zamienię mieszkanie M3 (parter) na 
domek w Nasielsku lub w okolicach. 
Tel. 510 55 88 10

Kompleksowe dostawy towarów 
do budowy i rozbudowy domów 
mieszkalnych. Tel. 504 062 805, 
(023) 691 21 27 mail: dhmajster@
gazeta.pl 

Oddam w dobre ręce szczeniaki  
10 tygodniowe. Tel. 023 69 31 903, 
0 516 127 903

Sprzedam działkę rolną w ok. 
Nasielska 1,95 ha podłączona woda. 
Cena do uzgodnienia. Tel. 508 372 
507

Sprzedam działkę rolno-budowlaną 
3 tys. m2- Kosewo. Tel. 501 136 623 

Wylewki mixokretem. Tel. 783 013 
120

Wideofilmowanie. Tel. 790 225 144

Ekspertyzy, opinie techniczne, nad-
zory budowlane. Tel. 501 580 427, 
023 69 12 255

Usługi hydrauliczne – dachy, ocieple-
nia. Tel. 500 287 920

Sprzedam działki w Błędowie o pow. 
3654 i 982m2, niedaleko pole golfo-
we. Tel. 500 255 370

Sprzedam działki budowlane w Na-
sielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766

Sprzedam samochód HYUNDAI 
ACCENT 1,3 LS, rocznik 1996, ben-
zyna+gaz. Przebieg 141 tys. km.  
Tel. 661 971 343

Sprzedam dwie działki budow-
lane łącznie na osiedlu Krupka. 
Powierzchnia całkowita 695 m2.  
Tel. 0 508 273 144
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R E K L A M A

Smutne zakończenie piłkarskich rozgrywek 2008/2009

Było ich tylko jedenastu
Zakończone przed tygodniem rozgrywki pił-
karskiej ligi wojewódzkiej ponownie pokazały, 
że nasza „sztandarowa” drużyna seniorów leci 
w dół. Wprawdzie w tym roku nie ma spadku, 
ale zajęta lokata nie przysparza chwały ani 
piłkarzom, ani działaczom. Nastroje wśród 
kibiców nie są najlepsze. Na głębszą analizę 
sytuacji przyjdzie czas, gdy mazowiecka cen-
trala piłkarska ostatecznie podejmie decyzje 
w sprawie wydarzeń, jakie miały miejsce 
przed dwoma tygodniami w Pułtusku.

Czarę goryczy przepełnił ostatni mecz Żbika 
w sezonie rozgrywkowym 2008/2009. 
Przeciwnik do postawienia ostatecznej kropki 
nad „i” i poprawienia nieco smętnego nastroju 
był wymarzony. KS Falenica to drużyna z koń-
ca tabeli, mająca dni sławy i chwały poza sobą. 
Wiadomo jednak, że nawet tzw. czerwone la-
tarnie potrafią czasami spłatać figla najlepszym 
zespołom, ale w tym wypadku na to się nie 
zanosiło. I nie powinno się zdarzyć. 

Ale się zdarzyło. A wszystko zaczęło się 
jeszcze przed meczem. Wyglądało, że dru-
żyna pojedzie do Falenicy w niepełnym 
składzie. Ostatecznie zebrało się jedenastu 
zawodników. Tym osobom warto podzię-
kować. Byli to: Mikołaj Wielgus, Przemysław 
Zubel, Tomasz Gumowski, Damian Domała, 
Hubert Wierzchowski, Michał Dąbski, Piotr 
Komendarski, Łukasz Ćwikliński, Rafał Załoga, 
Wojciech Baran, Ewah Stephen Ikpi. Wśród 
nieobecnych – aż czterech zawodników to 
osoby z podstawowego składu. Wprawdzie 
dwaj piłkarze pauzowali za żółte kartki, ale nie 
jest to okoliczność łagodząca.

Żółte kartki są chorobą Żbika. Piłkarze otrzy-
mują ich wyjątkowo dużo. Nie wynikają one 

najczęściej z jakiegoś niebezpiecznego za-
grania w chwili zagrożenia utratą bramki, lecz 
zazwyczaj są wynikiem braku boiskowego 
obycia. Role w piłkarskim widowisku są po-
dzielone. Zawodnicy mają grać, jak umieją 
najlepiej, kibice też jak najlepiej zachęcać 
aktorów widowiska do walki, a sędziowie 
sprawiedliwie sędziować. Czasami niektórym 
osobom piłkarskiego przedstawienia role się 
mylą. Zazwyczaj zawodnicy chcą wymuszać 
zmianę decyzji sędziów, ci zaś niekiedy wpły-
wają na wynik. Kartki za połajanki skierowane 
do sędziów i inne tego rodzaju demonstracje 
nazywane są „głupimi kartkami”.

Nasza drużyna mecz w Falenicy rozpoczęła 
zupełnie przyzwoicie. Być może tak to tylko 
wyglądało, ponieważ przeciwnik, znając wa-
lory nasielskiej drużyny i własną słabość, nie 
kwapił się do ataku. Piłkarze Żbika spokojnie 
rozgrywali piłkę w środku pola, ładnie ją sobie 
przekazywali, lecz kiedy próbowali rozerwać 
defensywę gospodarzy, szybko ją tracili, by po 
chwili i daleko od własnej bramki ją odzyskać. 
Z boiska zaczęło wiać nudą. 

Po dwudziestu pięciu minutach obraz gry się 
zmienił. Teraz role się odmieniły. Coraz czę-
ściej do przodu parła drużyna gospodarzy. 
Oni robili to samo, co robił Żbik wcześniej, ale 
bardziej zdecydowanie uderzali na nasielską 
bramkę. I to dało efekt w postaci bramek. Pa-
dły one w 27. i 37. minucie meczu. Obydwie 
okazje wypracował pomocnik z Falenicy, 
Szoszka. Pierwszą bramkę strzelił Piotr Bąk, 
a drugą Marcin Naport. Przy obydwu bram-
kach biernie zachowali się nasi defensorzy. 
Zanosiło się na to, że Żbik może ten mecz 
przegrać dość wysoko.

Po przerwie role znowu się odmieniły. Nasza 
drużyna nieco się ożywiła, atakowała bardziej 
zdecydowanie. I to mogło być tylko złudze-
niem, ponieważ piłkarze gospodarzy grali 
teraz zdecydowanie gorzej. Ta połowa meczu 
przyniosła nam bramkę strzeloną przez Woj-
ciecha Barana. Żbik mając w tej części prze-
wagę, zawodził strzelecko, a akcje zaczynane 
tuż przy linii środkowej w miarę zbliżania się 
naszych zawodników do pola karnego prze-
ciwnika traciły na tempie i nie były kończone 
strzałami. W sumie mecz, jaki Żbik rozegrał 
z drużyną z Falenicy, był najsłabszym meczem 
naszej drużyny w całym sezonie.

Na uwagę zasługują jeszcze dwa wydarze-
nia piłkarskie, jakie miały miejsce w okresie, 
z którego jest to sprawozdanie. W ramach 
Dni Nasielska na stadionie, po raz pierwszy 
po remoncie płyty, miał być rozegrany 
mecz drużyn żeńskich z Warszawy i Konina. 
Niestety, stawiła się tylko drużyna z Koni-
na. W tej sytuacji dziewczęta z tego miasta, 
występujące na co dzień w pierwszej lidze 

żeńskiej, rozegrały pokazowy mecz między 
sobą (na zmniejszonych boiskach). Należy 
tylko żałować, że nie widzieli tego spotkania 
nasi piłkarze, bo wiele od tych zawodniczek 
mogli się nauczyć. 

Drugi mecz rozegrany został (również na 
odnowionej płycie) w ostatnią sobotę. Prze-
ciwnikami Żbika byli czarnoskórzy piłkarze 
z Nigerii zorganizowani w zespół o nazwie 
„Skorupski Team”. Tym razem stawili się wszy-
scy piłkarze drużyny Żbika i kandydaci do tej 
drużyny z zespołu juniorów. Spotkanie było 
swoistego rodzaju castingiem, i to zarówno 
dla czarnoskórych piłkarzy, jak i dla naszych 
zawodników. Żbik potrzebuje wzmocnienia.

Na meczu obecny był były pierwszoligowiec 
Jan Cios (Odra Wodzisław, Górnik Zabrze, Arka 
Gdynia). Obserwował uważnie zawodników 
obydwu drużyn. Prawdopodobnie zastąpi 
Andrzeja Bujakowskiego na stanowisku tre-
nera seniorów Żbika. 

 xyz
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Interesujące pojedynki mistrzów szachownicy
Dwa razy w roku proboszcz parafii św. Rocha 
w Cieksynie ks. kan. Józef Szczeciński organizuje 
turnieje szachowe mające na celu uczczenie pa-
mięci biskupów płockich – ordynariusza ks. abpa 
Antoniego Juliana Nowowiejskiego i sufragana 
ks. bpa Leona Wetmańskiego. Obydwaj biskupi 
zostali zamordowani przez hitlerowców w obozie 
w Działdowie. Nasz Ojciec św. Jan Paweł II włączył 
ich do grona błogosławionych.

Tegoroczny szachowy Memoriał abp A.J. Nowo-
wiejskiego został rozegrany po raz osiemnasty. 
Od początku na turnieje przyjeżdżają wysokiej 
klasy szachiści. Tak było i w tym roku. W szranki 
stanęli m.in. mistrzowie krajowi i międzynarodo-
wi. Memoriał składał się z dwóch turniejów – A i B. 
W pierwszym rywalizowali zawodnicy posiadają-
cy wysokie kategorie, w drugim ci, którzy wiele 
już umieją, ale posiadają jeszcze niskie kategorie 
szachowe lub dopiero o nie walczą. Turniej B od-
bywał się w ciągu jednego dnia, turniej A w ciągu 
dwóch dni.

Pojedynki w obydwu turniejach były niezwykle 
zacięte i stały na wysokim poziomie. Nie obyło się 
bez niespodzianek. Niejednokrotnie, w poszcze-
gólnych pojedynkach, triumfowali zawodnicy 
niżej notowani. 

W turnieju A zwyciężył Krystian Jędryczka 
(Płock) posiadający kategorię mistrza. Wyprze-
dził posiadającego kategorię mistrza między-
narodowego Bogdana Grabarczyka (Płock). Na 
kolejnych miejscach znaleźli się dwaj mistrzowie 
FIDE – Zbigniew Strzemiecki (Warszawa) i Filip 
Bargłowski (Legnica). Dopiero na 5 miejscu został 
sklasyfikowany jeden z faworytów turnieju, mistrz 
międzynarodowy, Krystian Kuźmicz (Rzeszów).  
W turnieju tym startowała też kobieta, Magdalena 
Kludacz. W kategorii kobiet jest klasyfikowana 

bardzo wysoko, jest bowiem mistrzynią mię-
dzynarodową w kategorii kobiet. W Cieksynie 
zajęła 10. lokatę.

Z utytułowanymi przeciwnikami spotkali się 
w tym turnieju przedstawiciele szachistów z gmi-
ny Nasielsk. Najwyższą kategorię (I) posiadają 
Włodzimierz Kwiatkowski i Krzysztof Sokołow-
ski z Nasielska. Pierwszy zawodnik zajął miejsce 
15., a drugi miejsce 12. To bardzo dobre lokaty 
w tak doborowym towarzystwie. W turnieju A 
wystartowali trzej młodzi szachiści z klubu PLUKS 
Cieksyn – Paweł Jazłowiecki, Edwin Ostrowski 
i Mateusz Gerasik. Wszyscy posiadają IV kategorię 
szachową. Mogli wystartować w turnieju B i być 
może któryś z nich by ten turniej wygrał. Posta-
nowili jednak wystąpić w grupie mistrzowskiej. 
Najlepiej wypadł Mateusz Gerasik. Zajął doskonałe 
14. miejsce. Wyprzedził kilku wyżej notowanych 
szachistów. Paweł Jazłowiecki zajął miejsce 18, 
a Edwin Ostrowski miejsce 20.

W turnieju B wystartowało 7 młodych sza-
chistów z Cieksyna. Medalowe, bo 3. miejsce 
zajął Ostrowski Mateusz. Warto tu pod uwagę 

wziąć fakt, że uzyskał tyle samo punktów, ile 
zdobyli dwaj poprzedzający go zawodnicy (po 
6). Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Potkański 
(Płock), a drugie Feliks Jędryczka z Wyszogrodu. 
Na czwartym miejscu uplasował się kolejny za-
wodnik z Cieksyna, Maciej Chmiel.

XVIII Memoriał bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego 
został doskonale przygotowany i przeprowadzo-
ny. Na najlepszych czekały nagrody i dyplomy. 
Wszyscy otrzymali piękne upominki. Wsparcia 
głównemu organizatorowi ks. kan. Józefowi 
Szczecińskiemu udzielił (a udziela go od począt-
ku tych turniejów) działacz Związku Szachowe-
go i wysokiej klasy sędzia p. Tomasz Zbrzezny 
z Płocka. Ciepłą, 
rodzinną atmos-
ferę stworzyli pra-
cownicy Zespołu 
Szkół w Cieksynie 
oraz młodzież, któ-
ra pomagała przy 
przeprowadzeniu 
imprezy.

Na koniec  pozostawiłem wiadomość mniej 
radosną. Wszystko wskazuje, że był to ostatni 
Memoriał poświęcony pamięci błogosławio-
nych Biskupów rozgrywany na terenie parafii 
Cieksyn (Cieksyn i Dębinki). Przełożeni die-
cezjalnego Kościoła stawiają przed ks. kan. 
Józefem Szczecińskim nowe, i nie ulega wąt-
pliwości, że dużo większe zadania. Gratulując 
księdzu kanonikowi awansu odczuwamy 
żal, że odchodzi z parafii Cieksyn i gminy 
Nasielsk. Za jego służbę Bogu i ludziom na 
naszym terenie należą się mu szczególne 
słowa podziękowania. Bóg zapłać.

 a. zawadzki


