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Wpadli  
poszukiwani 
Policjanci z Nasielska 
zatrzymali dwóch po-
dejrzanych o dokona-
nie oszustwa. Wszyst-
ko wskazuje na to,  
że 28-letni Krzysztof Dz. 
oraz 33-letni Łukasz D. 
obiecali poszkodo-
wanemu niedrogo te-
lewizor, wzięli pienią-
dze i nie wywiązali się 
z umowy. Jak się oka-
zało, obaj byli poszu-
kiwani do ustalenia 
miejsca pobytu. 
Jak ustalili policjanci, do oszustwa 
doszło w listopadzie minionego 
roku. Wówczas to dwaj mężczyź-
ni zaproponowali kupno telewi-
zora, po bardzo korzystnej cenie. 
Wszystko wskazywało na to, że 
dojdzie do transakcji. Sprawcy 
umówili się z poszkodowanym, 
aby zrealizować umowę. Nie 
mieli przy sobie jednak sprzętu. 
Wzięli tylko pieniądze i obieca-
li, że telewizor zaraz przywiozą. 
Podczas przekazywania pienię-
dzy poszkodowany w samocho-
dzie sprawców pozostawił także 
telefon. Jednak ani tego, ani na-
stępnego dnia nie otrzymał te-
lewizora ani też swojego aparatu 
telefonicznego. O całym zda-
rzeniu policjanci dowiedzieli się 
dopiero pod koniec grudnia, po-
nieważ poszkodowany próbował 
sam odzyskać utracone pieniądze. 
Gdy nic z jego planów nie wyszło, 
sprawą zajęli się policjanci. W efek-
cie ich pracy zatrzymano dwóch 
mężczyzn: 33-letniego Łukasz D. 
oraz 28-letniego Krzysztofa Dz. 
Obaj zostali już przesłuchani i usły-
szeli zarzut dokonania oszustwa. 
Łukaszowi D. postawiono także 
zarzut przywłaszczenia telefonu 
komórkowego. Policjanci ustalili 
także, że obaj byli poszukiwani do 
ustalenia miejsca pobytu. Ponadto 
Łukasz D. od września 2009 roku 
był poszukiwany listem gończym 
wystawionym przez sąd rejonowy 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Za: kpp.nowydwor.pl

Życzymy 200 lat!
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Klucz do świetlicy

Do kogo należy 
sprzątanie chodników?

Lokomotywownia 
Nasielsk

Niech żyje bal 
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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

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

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub (24) 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (23) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (23) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (23) 691–23–98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (23) 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (23) 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax (23) 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (23) 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (23) 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (23) 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax (23) 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (23) 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (23) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (23) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (23) 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (23) 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. (23) 693 00 26

OBRADOWAŁA RADA

Bezpieczeństwo mieszkańców i odszkodowania 
W piątek, 29 stycznia br., w sali kon-
ferencyjnej nasielskiego Urzędu 
Miejskiego odbyła się XLIV sesja 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Obra-
dy prowadził Dariusz Leszczyński, 
przewodniczący RM. Po wprowa-
dzeniu zmian w porządku obrad 
burmistrz zgłosił projekt uchwały 
dotyczący zmian w planie zagospo-
darowania przestrzennego Starych 
Pieścirogów, zaś radni przyjęli go 
jednogłośnie. 

Następnie Dariusz Leszczyński, 
przewodniczący RM, poinformował 
obecnych o problemach, z jakimi 
zgłaszali się do niego mieszkańcy 
gminy, podkreślając, że najwięcej 
interwencji dotyczyło problemów 
z odśnieżaniem ulic. 

W swoim sprawozdaniu z działań 
między sesjami Bernard Mucha, 
burmistrz Nasielska wskazał na-
stępujące tematy: przygotowanie 
przetargów na zbycie nierucho-
mości należących do gminy (przy 
ul. Składowej w Nasielsku oraz 
w Krzyczkach), przygotowanie 
materiałów dotyczących odszko-
dowań za drogi w Cieksynie, Na-
sielsku i Pieścirogach, przeprowa-
dzenie kontroli porządku na 6 uli-
cach Nasielska i podpisanie umowy 
z Fundacją Ochrony Środowiska 
na przyjmowanie bezdomnych 
zwierząt. Ponadto poinformował, 
że komisja dyscyplinarna przy Mi-
nisterstwie Edukacji Narodowej 
utrzymała w mocy decyzję komisji 
dyscyplinarnej przy mazowiec-
kim kuratorze oświaty, dlatego od 
poniedziałku (22 stycznia) Barbara 
Markowicz została przywrócona 
na stanowisko dyrektora szkoły 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Starych Pieścirogach.

W części obrad poświęconej interpe-
lacjom i zapytaniom radni podejmo-
wali następujące problemy: wywo-
żenie śniegu z miasta (radny Mirosław 
Świderski), prace nad drogą w Chr-
cynnie (radny Wojciech Krzyczkow-
ski), modernizacja ośrodka zdrowia 
w Cieksynie i budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowościach: Bor-
kowo, Cieksyn, Nowiny (radny Ma-

rek Gerasik), budowa 
oświetlenia ulicznego 
w ul. Kolejowej (radny 
D. Leszczyński). Radna 
Katarzyna Świderska 
prosiła o wyjaśnienia 
w sprawie, czy rzeczy-
wiście ze szkoły w Pie-
ścirogach zwalniają się 
nauczyciele.  

N a s t ę p n i e  M a r e k 
Ujazda, komendant 
Komendy Powiato-
wej Policji w Nowym 
Dworze Mazowiec-
kim, omówił stan bez-
pieczeństwa na terenie 
miasta i gminy Nasielsk 
w 2009 r. Poinformo-
wał obecnych, iż na 
terenie naszej gminy odnotowano 
w ubiegłym roku dużo wypadków, 
w tym aż 7 śmiertelnych. Mówił także 
o tym, że w nasielskim komisariacie 
pracuje 30 policjantów, do dyspozy-
cji których są 4 radiowozy oznako-
wane i 2 nieoznakowane. Po krótkiej 
dyskusji dotyczącej m.in. technicz-
nego stanu radiowozów oraz licz-
by mieszkańców przypadających 
na jednego dzielnicowego przy-
szedł czas na sprawozdanie z dzia-
łalności nasielskiej Straży Miejskiej.  
W imieniu komendanta SM Nasielsk 
przedstawił je insp. Krzysztof Kraw-
czyk. Jak podkreślił, już w pierwszych 
miesiącach działalności zanotowano 
96 interwencji, z których większość 
dotyczyła parkowania pojazdów 
w miejscach niedozwolonych. Straż-
nik wyjaśnił także, w jaki sposób jest 
prowadzona dokumentacja służby 
Straży Miejskiej. 

Zgodnie z porządkiem obrad rad-
ni przystąpili do podejmowania 
uchwał. Jako pierwszy, projekt 
uchwały dotyczącej zmian w bu-
dżecie 2010 r. przedstawiła Ludwi-
na Turek, skarbnik gminy. Natomiast 
burmistrz w kilku zdaniach wyjaśnił 
zasadność wprowadzenia zmian. 
Mówił o konieczności wykupowa-
nia gruntów pod drogami, ponie-
waż sprawy własnościowe od wie-
lu lat nie były regulowane. Zwrócił 

uwagę na to, że ceny 
gruntów rosną, a za 
jego kadencji na tere-
nie Nasielska wyku-
piono 4,5 ha gruntu, 
zaś w Pieścirogach 
w ogóle nie było wy-
kupów. – Nie chcę 
doprowadzić do sytu-
acji, żeby gmina pła-
ciła odsetki – stwier-
dził burmistrz. 

Radny Krzysztof Fron-
czak, przewodniczący 
komisji budżetowej, 
odczytał negatyw-
ną opinię komisji do-
tyczącą projektu tej 
uchwał y. Po czym 
rozgorzała dyskusja. 

Radny Stanisław Sotowicz zarzucał 
burmistrzowi, iż dopiero na sesji in-
formuje radę o takich wydatkach. – 
To olbrzymia kwota, 1 mln zł. Jestem 
zdziwiony, że nie informuje nas pan 
o tym na bieżąco – mówił radny. W 
odpowiedzi burmistrz stwierdził, że 
to starosta zleca wycenę gruntów 
pod drogami i przysyła na bieżąco 
decyzje dotyczące odszkodowań. 
Radny Grzegorz Duchnowski suge-
rował jednak, że tego typu tematy 
powinny być uwzględnione na eta-
pie planowania budżetu.

Radni podkreślali, że choć z zasa-
dy jest to korzystne rozwiązanie 
dla mieszkańców, to jednak naszej 
gminy nie stać na wypłacanie od-
szkodowań na taka skalę. 

Po utarczkach słownych przystą-
piono do głosowania nad projek-
tem uchwały, które wyglądało na-
stępująco: 6 głosów za i 6 przeciw, 
co sprawiło, że uchwała nie została 
przyjęta. 

Kolejny projekt uchwały dotyczył 
zapewnienia środków finansowych 
w budżecie gminy na dożywianie 
dzieci w gminie Nasielsk za rok 2010 
i został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie radny Stanisław Śmie-
tański, przewodniczący komisji re-
wizyjnej, odczytał projekt uchwały 
dotyczący uznania jako bezza-
sadnej skargi na działalność bur-
mistrza. Uzasadnienia uchwały nie 
odczytano. 

Radni (M. Świderski i K. Świderska) 
dyskutowali z radcą prawnym urzę-
du mec. Jacka Nieściorem na temat 
zasad powoływania i odwoływania 
wicedyrektora szkoły oraz postępo-
wania zgodnego z Kodeksem Postę-
powania Administracyjnego. W gło-
sowaniu radni większością głosów 
uznali, że skarga jest bezzasadna. 

Na zakończenie tego tematu prze-
wodniczący RM udzielił głosu Bo-
żenie Majewskiej, autorce skargi, 
która uznała, że członkowie komisji 
rewizyjnej nie zapoznali się z przed-
stawionymi przez nią materiałami, 
ponieważ byli bardziej zaintereso-
wani śledzeniem planu prac komi-

sji. Powiedziała, że w swoim piśmie 
skarżyła się nie tylko na brak od-
powiedzi, ale także na nierzetel-
ność dostarczania dokumentów 
do różnych organów. Podkreśliła, 
że decyzja radnych jest dla niej za-
skoczeniem. 

Następnie radni przyjęli projekt 
uchwały dotyczący zmiany planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go dotyczący miejscowości: Nowe 
Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo 
i Mokrzyce Włościańskie. Zatwier-
dzono sprawozdanie z działalności 
komisji rewizyjnej w 2009 r. oraz 
planu prac komisji na rok 2010. 

W dalszej części obrad radni dysku-
towali na temat prac komisji rewizyj-
nej dotyczących umowy dzierżawy 
pomieszczeń na terenie ZGKiM 
przez prywatną firmę. 

Szczegółowe wyjaśnień na temat 
aneksów, które zostały wprowa-
dzone do umowy, udzielał rad-
nym mec. J. Nieścior. Burmistrz 
zapewniał, że był poinformowany 
o umowie, ale jej treści nie znał.  
– Po sygnałach od państwa po-
prosiłem o przeanalizowanie tej 
umowy  i wprowadzenie zmian. Te-
raz mam zapewnienie, że interesy 
gminy są zabezpieczone w sposób 
należyty – wyjaśnił.

Odnosząc się do pytań radnych, 
burmistrz obiecał je rozpatrzeć 
w najbliższym czasie. 

Następnie przewodniczący RM od-
czytał pismo od mieszkańców osie-
dla Krupka, w którym domagają się 
oni budowy dróg na tym osiedlu. 
Radny S. Sotowicz zwrócił się do 
burmistrza z apelem o załagodzenie 
konfliktu w ZSP w Pieścirogach i od-
budowanie zaufania do nauczycieli 
w tej placówce, zaś burmistrz obie-
cał, że takie kroki podejmie.  

Wie le prob lemów p orusz yła 
w swym wystąpieniu skierowanym 
do burmistrza i radnych mieszkanka 
Nasielska, przede wszystkim doty-
czyły one utrzymania czystości 
i porządku w mieście. 

(i)
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Klucz do świetlicy
– Przy sklepie znajduje się świe-
tlica, w której rok, dwa lata temu 
młodzież w takie mroźne i śnież-
ne dni chodziła pograć w tenisa 
stołowego, porozmawiać. Było 
to jedyne pomieszczenie, w któ-
rym młodzi ludzie mogli zimą 
spędzać wolny czas... Niestety 
w tym roku, sołtys wsi Studzianki 
zabrał klucz, tłumacząc, że ro-
biono tam bałagan, że młodzież 
wszystko niszczy. Przecież 7 czy 
10 kolegów do domu nikt nie 
sprowadzi, a nie będą stać na 
dworze w taką pogodę. Zajmij-
cie się tą sprawą – z taką prośbą 
zwrócili się do nas mieszkańcy 
Studzianek.

Sala, służąca jako świetlica wiejska 
mieszkańcom Studzianek, znaj-
duje się w budynku należącym 
do Gminnej Spółdzielni, a tuż 
obok niej mieści się sklep. Jeszcze 
w ubiegłym roku, jak informu-
ją nas mieszkańcy, stał tam stół 
do tenisa stołowego. – Młodzież 
i dzieci chętnie tam chodzili i spę-
dzali czas. Klucz miała właściciel-
ka sklepu i udostępniała go mło-
dzieży, nie było problemu. Z sali 
korzystały także osoby z innych 
miejscowości i niestety zniszczy-
ły to pomieszczenie – przyznają 
mieszkańcy.

W sk lepie powiedziano nam, 
że świetlica jest teraz zamknię-
ta, ponieważ to pomieszczenie 

nie jest ogrzewane, 
ale kiedy jest cie-
pło, jest ona wyko-
rzystywana przez 
mie szkańców na 
zeb ran ia,  impre -
zy rodzinne i mło-
dzieżowe. 

O to, jak się sprawy 
mają, zapytaliśmy 
r ó w n i e ż  s o ł t ys a 
tej miejscowości, 
Tadeusza Latkow-
skiego: – Rzeczy-
wiście, w tej chwili 
klucz od świetlicy 
znajduje się u mnie 
– potwierdza soł-
t ys .  –  Wcześ n iej 
było tak, że klucz 
m ożn a był o b ez 
większego proble-
mu wziąć ze skle-
pu, przychodził tam każdy kto 
chciał i kiedy salę zdewastowa-
no, nie było winnych. Dlatego 
jako sołtys na swój koszt ją od-
nowi łem, zostały pomalowa-
ne ściany, wstawiona szyba, bo 
przecież świetl ica wiejska jest 
nam potrzebna na różne spotka-
nia. Stół do tenisa stołowego był 
własnością prywatną i już go tam 
nie ma. Ale nie jest tak, że klucza 
do tego pomieszczenia nie chcę 
udostępniać innym, tylko wśród 
tych, którzy chcą z niego korzy-

stać, ktoś musi być odpowiedzial-
ny za jego stan – wyjaśnia. 

Sołtys podkreśla, że w tej sali nie 
ma ogrzewania ani osobnego 
licznika prądu. – Ten budynek nie 
należy do wsi, więc nie ma sensu, 
żebyśmy remontowali go grun-
townie. Teraz mamy ponad hek-
tar gruntu na nasze cele i można 
pomyśleć o zrobieniu tu czegoś 
ciekawego, np. boiska – dodaje 
T. Latkowski. 

Kilka dni temu rozpoczęł y się 
ferie zimowe, dzieci i młodzież 

UROCZYSTOŚCI

Życzymy 200 lat!
W środę, 27 stycznia br., miesz-
kanka naszej gminy, pani Kazimie-
ra Truszkowska, obchodziła swoje 
setne urodziny. Z okazji tej nieco-
dziennej uroczystości z życzenia-
mi pomyślności i kolejnych stu lat 
życia w dobrym zdrowiu przybyli 
do jubilatki przedstawiciele nasiel-
skiego magistratu: Bernard Mucha, 
burmistrz Nasielska, i Bożena Ko-
busiak, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Były wspaniałe bukiety kwiatów i 
dużo wspomnień w sympatycznej 
atmosferze. 

Pani Kazimiera Truszkowska (z 
domu Olbryś), która od 12 lat miesz-
ka wraz z rodziną córki, Mirosławy 
Kruszewskiej, w Nowych Pieści-
rogach, przez wiele lat mieszkała 
i pracowała w Studziankach. Miała 
gospodarstwo rolne, które pro-
wadziła wraz z mężem, a po jego 
śmierci (w 1961 r.) sama z pomocą 
córek i ich rodzin.

– Czy ja się spodziewałam, że prze-
żyję tyle lat? – mówi pani Kazimiera, 
kręcąc głową z niedowierzaniem. – 
Było dużo ciężkiej pracy, ale było 
też wesoło, bo kiedyś nie było tele-
wizorów i ludzie deklamowali wier-
sze, śpiewali piosenki. Pamiętam ich 
wiele – wspomina. I na dowód swo-
ich słów, staje na baczność i przywo-

łuje z pamięci jedną z ballad Adama 
Mickiewicza. Co więcej, potrafi do-
kładnie przytoczyć okoliczności, w 
jakich ją recytowała jako uczennica 
szkoły podstawowej. 

– Nasza mama zawsze była weso-
ła i koleżeńska. Znała dużo wierszy 
i piosenek, chętnie też opowiadał 
żarty. Miała doskonałe poczucie 
humoru i umiała rozbawić towa-
rzystwo. Jako uczennica brała udział 
w akademiach, bo miała donośny 
głos i potrafiła pięknie recytować 
–wyliczają córki Mirosława i Maria. 
– Była bardzo pracowita i serdecz-
na, chętnie z nami rozmawiała, a w 
wolnych chwilach wyszywała pięk-
ne obrusy. Dbała o nas, bo ojciec 
był chorowity i pracował zawodo-
wo. A na wsi było naprawdę dużo 
pracy – dodają.

Pani Kazimiera wychowała wraz 
z mężem 6 córek (Henryka Kiliś, 
Barbara Drzazgowska, Mirosła-
wa Kruszewska, Maria Rusiec-
ka, Alicja Brzezińska i Elżbieta 
Kaczmarczyk), które pozakładały 
swoje rodziny i osiedliły się od 
Pomiechówka, przez Legiono-
wo, po Warszawę. Dziś dwie z 
córek już nie żyją, a pozostałe są 
wdowami. Ale są wnuki i prawnu-
ki, najbliższa rodzina liczy ok. 50 
osób. Najmłodszy prawnuk ma 5 
miesięcy. 

– Mamę trochę męczy astma, ma 
problemy z oddychaniem, ale poza 
tym jest sprawna. Jeszcze do nie-
dawna latem pracowała w ogród-
ku – mówi córka Mirosława. – Czyta 
gazety, ogląda telewizję, interesuje 
się tym, co dzieje się wokół niej  
– dodaje. 

Najważniejsze, że pani Kazimiera cały 
czas czuje się młodo, choć nie jest już 

tak sprawna jak dawniej i nie może 
tak szybko się poruszać. Jednak ży-
jąc wśród najbliższych kochających 
ją osób, jest spokojna i radosna. Na 
przyjęcie urodzinowe swój przyjazd 
zapowiedziało mnóstwo gości. 

Do najserdeczniejszych życzeń 
urodzinowych dla pani Kazimiery 
dołącza także cały zespół redak-
cyjny „Życia Nasielska”.

(i)

Na zdjęciu: Trzy pokolenia rodziny: Jubilatka – p. Kazimiera, z córką p. Mirosławą  
i wnukiem p. Sławomirem.

mają więc dużo wolnego czasu, 
który chciałyby spędzić razem. 
Nawet jeśli przez ostatnie tygo-
dnie mieszkańcy nie mogli dojść 
do porozumienia z sołtysem swo-
jej miejscowości w kwestii zasad 
korzystania z wiejskiej świetlicy, 
to może szczególnie teraz warto 
byłoby te zasady jasno określić 
i egzekwować. Sołtys Studzianek 
zapewnia: – Jeśli znajdzie się ktoś, 
kto będzie odpowiadał za wygląd 
pomieszczeń, to oczywiście dam 
klucz.

(i)

NA SPORTOWO

Szkolne 
lodowiska
Duża pokrywa śniegu oraz mro-
zy sprzyjają uprawianiu sportów 
zimowych. Dlatego też coraz czę-
ściej można np. zauważyć dzieci 
i młodzież z sankami. Nic w tym 
dziwnego, bowiem uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku mogą 
uprawiać sporty zimowe na za-
jęciach wychowania fizycznego. 
Służą do tego specjalnie usypa-
na górka do zjazdów na sankach 
oraz lodowisko o powierzchni 
ok. 600 m2. 

Lodowisko zostało utworzone 
dzięki inicjatywie dyrekcji i na-
uczycieli wychowania fizycznego. 
Woda na ten cel została uzyskana 
od Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku oraz z hydrantu szkol-
nego. W tym roku dzieci, młodzież 
oraz dorośli nie muszą wyjeżdżać 
do okolicznych miejscowości, aby 
pojeździć na łyżwach. 

W okresie ferii można korzystać 
z naturalnego lodowiska znajdują-
cego się przy szkole w godzinach 
od 900 do 1400 (dzieci i młodzież 
pod opieką osoby dorosłej).

(mk)

KKK

Uczniowie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Starych Pie-
ścirogach cieszą się zimową aurą.  
Od niedawna mogą też spędzać 
wolny czas, ślizgając się na lodowi-
sku, które zostało dla nich zorgani-
zowane na placu szkolnego boiska.

Przedsięwzięcie to było możli-
we dzięki zaangażowaniu straża-
ków z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Nasielsku, świetlicy szkolnej oraz 
nauczycieli wychowania fizyczne-
go. Również sami uczniowie chętnie 
pracowali przy przygotowaniu tere-
nu. Zabawa na świeżym powietrzu 
to zdrowie, a także nie lada frajda. 
Mamy nadzieję, że pogoda będzie 
sprzyjała korzystaniu z lodowiska 
i uczniowie ZSP w Starych Pieściro-
gach będą mogli się na nim ślizgać aż 
do pierwszego dnia wiosny. 

(ZSP Stare Pieścirogi)
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KRONIKA OSP
9 stycznia jednostka OSP Nasielsk 
była wezwana na ulicę Warszawską 
do palących się śmieci w metalo-
wym kontenerze. Działania strażaków 
polegały na ugaszeniu pożaru.

12.01. na ulicę Rynek do nawisu 
śnieżnego nad chodnikiem. Działa-
nia strażaków polegały na usunięciu 
niebezpiecznego nawisu z dachu 
budynku.

25.01. do pożary budynku miesz-
kalnego w Mokrzycach Dworskich. 
Działania strażaków polegały na po-
mocy PSP z Nowego Dworu Ma-
zowieckiego przy gaszeniu pożaru.  
W zdarzeniu tym uczestniczyła rów-
nież jednostka OSP z Cieksyna.

Z POLICJI 
Wybijali  

witryny sklepowe
Dwaj pijani mężczyźni wpadli 
w ręce nasielskich policjantów 
tuż po tym, jak wybito szyby 
wystawowe w sklepie mięsnym. 
18-letni Tomasz R. oraz 30-let-
ni Marek W. w chwili zdarzenia 
mieli ponad 2,8 promila alkoholu 
w organizmie. 

Wszystko wydarzyło się około 
północy 20 stycznia br. w Na-
sielsku. Wówczas to do patrolują-
cych teren policjantów podbiegł 
mężczyzn z informacją, że dwaj 
sprawcy właśnie wybili szyby 
wystawowe w sklepie, wskazując 
jednocześnie na dwóch męż-
czyzn idących ulicą. Policjanci 
natychmiast ruszyli w ich kierunku. 
Mężczyźni, aby uniknąć spotkania 
z mundurowymi, próbowali ukryć 
się na klatce schodowej jednego 
z bloków. Okazało się, że obaj byli 
kompletnie pijani. 18-letni Tomasz 
R. w chwili badania alkomatem 
miał prawie 2,9 promila alkoho-
lu w organizmie. U 30-letniego 
Marka W. alkomat wykazał 2,8 
promila. Mężczyźni zostali zatrzy-
mani. Po wytrzeźwieniu nasielscy 
dochodzeniowcy przesłuchali 
ich, a następnie przedstawili zarzut 
uszkodzenia mienia. Grozić im 
może kara pozbawienia wolności 
nawet do 5 lat.

Za: kpp.nowydwor.pl

Wpadka włamywaczy
Dwaj mężczyźni podejrzani o kradzież z włamaniem zatrzymani, skradziony 
laptop i telefon komórkowy odzyskany – to weekendowe efekty pracy 
nasielskich policjantów. 21-letni Rafał P. już został przesłuchany i usłyszał 
zarzut kradzieży z włamaniem. 
Pierwsza informacja o kradzieży z włamaniem dotarła do policjantów z komi-
sariatu w Nasielsku w nocy z piątku na sobotę (19 na 20 stycznia br.). Wynikało 
z niej, że sprawca dostał się do domu przez okno, a następnie skradł laptop, 
telefon komórkowy i biżuterię. Funkcjonariusze od razu zaczęli ustalać oko-
liczności sprawy i typować podejrzanych o dokonanie tego przestępstwa. 
Trop prowadził do 18-letniego Tomasza R. oraz 21-letniego Rafała P. Obaj 
zostali zatrzymani. Z ustaleń policjantów wynik, że pierwszy miał skradziony 
telefon komórkowy. W mieszkaniu drugiego mężczyzny podczas przeszu-
kania mundurowi znaleźli poszukiwany laptop. Po wstępnych wyjaśnieniach 
dochodzeniowcy przesłuchali Rafała P. Młody człowiek już usłyszał zarzut 
dokonania kradzieży z włamaniem. W najbliższym czasie zostanie także prze-
słuchany jego młodszy kolega. O ich losie zadecyduje sąd. Policjanci ustalają, 
gdzie są pozostałe łupy.     Za: kpp.nowydwor.pl

18–19.01. na ulicy Starzyńskiego 
nieznany sprawca włamał się do 
dwóch piwnic i skradł mienie o war-
tości 300zł.

Nocą z 31 stycznia na 1 lutego nie-
znani sprawcy włamali się do sklepu 
spożywczego przy ulicy Warszaw-
skiej i skradli wyroby alkoholowe 
i papierosy.

Pijani na drodze
23.01. w Budach Siennickich Jerzy 
M., mieszkaniec Krogul, kierował 
samochodem po spożyciu alko-
holu (0,79 mg/l.).

R E K L A M A

O PORZĄDKU WOKÓŁ NAS

Do kogo należy sprzątanie 
chodników?
To problem, który wraca 
jak bumerang zwłasz-
cza wtedy, gdy niebo 
przyprószy zbyt moc-
no ziemię śniegiem.  
I dlatego tak o nim gło-
śno tej zimy. Ciężko 
nas ona doświadcza. 
Wszystkich bez wyjąt-
ku, a tych, którzy mają 
jakąś nieruchomość, 
szczególnie. 
Prawo bowiem, ustanowione już  
w samorządowej Polsce, mówi wy-
raźnie, że obowiązek utrzymania 
chodników w czystości spoczywa 
(ładnie powiedziane) na właścicielach 
nieruchomości do tychże chodników 
przylegających (ustawa Utrzymanie 
czystości i porządku w gminach, z dn. 
13 września 1996 r.). 

Starsi pamiętają czasy, gdy do obo-
wiązków właścicieli posesji należało 
nie tylko utrzymanie w czystości 
chodnika przy posesji, ale i połowy 
jezdni. Dzisiaj z tego zrezygnowa-
no. Warto wiedzieć, że od początku 
wspomniana ustawa była powszech-
nie krytykowana. No, bo chyba to 
dziwne, że staruszka, używająca 
chodnika raz w tygodniu w drodze do 
i z kościoła, musiała go zamiatać na-
wet kilka razy w tygodniu koło swego 
domku i ogródka, albo go odśnieżać, 
a tymczasem ci, którzy z niego korzy-
stali kilka razy dziennie, takiego obo-
wiązku nie mieli. Na uwagę, że jest to 
niesprawiedliwe, mówiono, że może 
przecież posesję sprzedać, albo ko-
muś zapłacić za utrzymanie chodnika 
(ze swej niewielkiej renty). To typowy 
bolszewizm. Podobnych, a nawet 
jeszcze bardziej drastycznych przy-
padków można przytoczyć więcej. 

I przytaczano, skoro wreszcie rze-
czoną ustawą zajął się Trybunał Kon-
stytucyjny (listopad 1997 r.). Niestety, 
wyrok nie był po myśli tych, którzy 
uważali, że jest to niezbyt przemyśla-
ne przepisy. Trybunał nie dopatrzył 
się sprzeczności ustawy o utrzymaniu 
czystości w gminach z konstytucją. 
Niektóre z fragmentów uzasadnienia 
wyroku do dzisiaj wzbudzają zdumie-
nie. Wskazano, że obowiązek utrzy-

mania czystości na chodnikach przez 
właścicieli nieruchomości wypływa 
z tradycji prawnej w polskim ustawo-
dawstwie. Co więcej, w uzasadnieniu 
czytamy: „jego realizacja jest zgodna z 
istotnym interesem społecznym oraz 
że nie istnieje równie efektywny spo-
sób zapewnienia porządku”. 

Wątpliwości jednak pozostały. Za-
rzucano, że przepis nakazujący wła-
ścicielom sprzątanie chodników jest 
sformułowany nieprecyzyjnie. Nie 
określa bowiem, co oznacza „poło-
żony wzdłuż nieruchomości”. Czy ma 
bezpośrednio do tej nieruchomości 
przylegać, czy też może być oddzie-
lony od tej nieruchomości szerszym 
lub węższym paskiem gruntu, na któ-
rym jest np. trawnik? W 2001 r. przepis 
został doprecyzowany. Mamy obo-
wiązek oczyszczania chodnika, gdy 
przylega on bezpośrednio do naszej 
nieruchomości. Z doprecyzowania 
tego wynika więc, że chodniki nie-
przylegające bezpośrednio do nie-
ruchomości, ale oddzielone od niej 
pasem gruntu, nie muszą być uprzą-
tane przez właściciela nieruchomości, 
wzdłuż której je ułożono. 

I jeszcze jedno spostrzeżenie.  
W przypadku, gdy na przykład nie ma 
właścicieli, a chodnik przylega bezpo-
średnio do nieruchomości, za tych, 
którzy zobowiązani są do utrzyma-
nia chodnika w czystości, uznaje się 
współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych, zarządców nieruchomości, 
czyli wszystkich tych, którzy użytkują 
daną nieruchomość.

Pisząc ten tekst, nie miałem na 
celu odwodzenia od sprzątania 

chodników wszystkich tych, któ-
rzy dotychczas to robili, chociaż 
nie musieli . Liczę raczej na to, 
że ich praca zostanie doceniona 
przez ludzi, którzy dobrowolnie 
wzięli na siebie ciężar organizo-
wania życia społecznego. Wydaje 
się, że powyższa sprawa będzie 
jeszcze wielokrotnie podnoszona, 
a przepisy zmieniane, aż wreszcie 
uzyskają ucywilizowaną formę.  
I nie chodzi już o to, że narzucanie 
tylko pewnej grupie podatników 
dodatkowych obciążeń na rzecz 
ogółu użytkowników nie przystaje 
do dzisiejszej rzeczywistości. Waż-
ne moim zdaniem jest to, że „(nie) 
istnieje równie efektywny sposób 
zapewnienia porządku”. I o tym 
warto pomyśleć, bo myślenie po-
dobno ma kolosalną przyszłość. 

xyz
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AKCJA KATOLICKA DZIECIOM

NASZE SPRAWY

Dom Ciepła czeka na wsparcie
W dzisiejszych czasach coraz wię-
cej jest ludzi, którzy gonią za karierą, 
pragną mieć coraz więcej, szybciej, 
lepiej. Wzrastają nasze potrzeby, a co 
za tym idzie i poziom życia. Polacy 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
osiągnęli znaczną poprawę warun-
ków bytowych. Widać to również 
w naszym mieście. Ale czy aby 
na pewno dotyczy to wszystkich? 
Czy nie ma już rodzin, które bory-
kają się z problemem zaspokojenia 
podstawowych potrzeb, jakimi są 
codzienny posiłek i odrobina cie-
pła? Bez wątpienia jest ich więcej, 
niż myślimy.

Dom Ciepła to placówka z ramienia 
MONAR, która za cel działania obiera 
sobie pomoc potrzebującym dzie-
ciom z Nasielska i okolic. I nie chodzi 
tu o to, czy ktoś jest biedny, czy też nie. 
W Domu Ciepła miejsce znajdzie się 
dla każdego od pięcio- do osiemna-
stolatka, kto nie wie, co zrobić ze sobą 
po szkole. Przychodzi tu od kilkunastu 
do kilkudziesięciu osób.

Dom Ciepła mieści się przy jednej 
z głównych ulic Nasielska. To Mły-
narska 5; w wąskim przesmyku, gdzie 
codziennie ludzie skracają sobie drogę 
„na miasto”, usytuowane są drzwi. Nikt 
nie zwraca jednak uwagi na małą nie-

bieską tabliczkę wisząca obok wejścia: 
„Świetlica Socjoterapeutyczna Monar 
– Dom Ciepła”.

Pani Danuta Kulaszewska – kierownik 
świetlicy oraz pracująca tam opiekun-
ka są prawdziwymi autorytetami dla 
podopiecznych – widać, jak dzieciaki 
słuchają poleceń i szanują to miejsce, 
w którym panuje życzliwość.

W poprzednich latach w ośrodku pra-
cowała jeszcze jedna osoba, jednak 
kłopoty finansowe zmusiły kierow-
nictwo do redukcji tego etatu.

Świetlica socjoterapeutyczna dostęp-
na jest już ponad 3 lata i w tym czasie 
zdołano uczynić tu naprawdę wiele 
dobrego. Podopieczni, odwiedzają-
cy prawie codziennie świetlicę, nie 
wyobrażają sobie, by jej zabrakło. Pani 
Danuta mówi, że kiedyś zdarzyła się 
mała przerwa w ich działalności, co 
spotkało się o z reakcją dzieci, wśród 
których wieść ta rozniosła się błyska-
wicznie.

Placówka jednak ma obecnie poważ-
ne kłopoty związane z optymalnym 
zagospodarowaniem obiektu, w któ-
rym się mieści. Fakt, że wszelkie opła-
ty za prąd, wodę, dostęp do internetu 
etc. pochodzą ze środków fundacji, 
powoduje ciągłe ograniczenia. I tak, 

tej zimy nieużytkowana jest zachod-
nia cześć świetlicy z powodu braku 
funduszy na ogrzanie tej części loka-
lu. Tu znajdują się również komputery, 
które z racji swojego wieku na niewiele 
mogą już się przydać. 

Dzieci wykorzystują zatem jedynie 
jedno większe pomieszczenie, do-
stępna jest kuchnia oraz małe biuro 
– na korytarzu i klatce schodowej pa-
nuje już ponury chłód. 

Obok tak potrzebnej opieki wycho-
wawczej, odwiedzające świetlicę 
dzieci dostają codziennie coś ciepłe-
go do jedzenia. Jest to o tyle istotne, 
że dla większości z nich jest to jedyny 
ciepły posiłek w ciągu dnia... Potrawy 
nie są wyszukane. Opiekunki dwoją się 
i troją, żeby było smacznie i pożywnie 
– mała kuchenka przy pomieszczeniu, 
gdzie przebywają podopieczni, spełnia 
swoje zadanie. 

Żywność pochodzi od prywatnych 
darczyńców z terenu naszej gminy,  
od ludzi, dla których dzielenie się 
z innymi jest ważne. Czasem więk-
sze zapasy dostarczane są z Banku 
Żywności.

Podczas naszej rozmowy z kierow-
niczką fundacji do biura zapukała jed-
na z podopiecznych, prosząc o papier 

do zabawy. Gdy pani Danuta zaglądała 
do szuflady, dziewczynka wspomniała 
coś o swoim koledze, który nie cho-
dzi ostatnio do szkoły i nie pojawia 
się na świetlicy. – Czemu? – zapy-
tała zdziwiona pani kierownik. – Bo 
on nie ma butów... – odpowiedziała 
dziewczynka.

Jednak największym aktualnie pro-
blemem nasielskiego Domu Ciepła 
jest wynik tegorocznego konkursu 
organizowanego przez Urząd Miasta 
Nasielsk na dofinansowania działal-
ności tego typu placówek. Czy gminni 
urzędnicy dostrzegą potrzebę dal-
szego funkcjonowania Domu Ciepła? 
Miejmy nadzieję, że tak. 

Zastanówmy się też, jak my mo-
żemy pomóc. Organizacje takie 
jak Dom Ciepła czekają na osoby, 
którym los dzieci nie jest obojętny 

i które gotowe są ofiarować pomoc 
innym. Liczy się każda inicjatywa. 
Można zatem spędzić konstruk-
tywnie czas, a co najważniejsze 
zrobić coś dobrego dla innych. Dać 
coś od siebie, a tym samym wy-
wołać uśmiech na twarzy dziecka, 
który jest chyba największym po-
dziękowaniem. Fakt, że jesteśmy 
potrzebni, że możemy sprawić, 
aby świat dzieci stał się radosny, 
powinno być dla nas również wiel-
ce motywujące. Czas pokaże, że 
jednak warto...

Dla wszystkich ludzi dobrego serca, 
którzy zechcą wesprzeć nasielski 
Dom Ciepła, udostępniony jest nu-
mer telefonu, pod którym można 
składać propozycje pomocy: 501-
576-546.

(rob.)

W świątecznym klimacie 
Stowarzyszeniem, któ-
re od wielu lat wychodzi 
naprzeciw potrzebom lo-
kalnego środowiska, jest 
oddział Akcji Katolickiej 
przy parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku. Skupia ono 
ludzi o wrażliwym i otwar-
tym sercu, którzy potrafią 
znaleźć czas i chęci, aby 
pomóc tym, którzy po-
trzebują wsparcia. Myślą 
przewodnią ich pracy są 
słowa Jana Pawła II: Czło-
wiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez 
to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.

W comiesięcznych spotkaniach 
uczestniczy kilkanaście osób, ale 
cenna jest również pomoc wielu 
przyjaciół Akcji Katolickiej. Fundu-
sze, jakimi dysponuje stowarzysze-
nie, pochodzą ze sprzedaży wła-
snoręcznie wykonanych stroików 
i palemek. Jednak członkowie Akcji 
Katolickiej podkreślają, że nic nie 
udałoby się zorganizować, gdyby 
nie pozytywna odpowiedź ludzi, 
którzy wspierają to dzieło poprzez 
zakup wykonanych prac.

W tym roku na zabawę choinkową 
udało się zaprosić 180-osobową 
grupę dzieci ze wszystkich szkół 
podstawowych naszej parafii. Mimo 
mrozu i śniegu na uroczystość do-
tarła większość zaproszonych gości. 
W wytypowaniu osób potrzebu-
jących materialnego wsparcia po-

mogły szkoły, które najlepiej znają 
sytuację swoich uczniów.

W środę, 20 stycznia 2010 r. w hali 
sportowej w Nasielsku przez jeszcze 
jedno popołudnie, dzieci mogły 
poczuć niezwykły świąteczny kli-
mat. Zapach choinki, świeżo upie-
czonych ciast i owoców przypo-
minał wszystkim o świętach Bożego 
Narodzenia. 

Na początku dzieci, ich rodziców 
i gości przywitała Halina Kamińska, 
prezes Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej, następnie zostały zapre-
zentowane jasełka przygotowane 
przez harcerki i harcerzy ze Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ży-
czenia dzieciom złożył również ks. 
proboszcz Tadeusz Pepłoński oraz 
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Nasiel-
sku Krystyna Raczkowska.

Po części artystycznej dzieci zostały 
zaproszone na poczęstunek przy-
gotowany przez członków Akcji 
Katolickiej. Należy tu podkreślić, 
że z zebranych wcześniej środków 
finansowych zostały zakupione 
słodycze do paczek, natomiast 
poczęstunek to indywidualny dar 
członków stowarzyszenia.

Kolejną część uroczystości stano-
wiła wspólna zabawa małych go-
ści z harcerkami, które prowadziły 
pląsy i tańce.

Na koniec zaproszone dzieci otrzy-
mały paczki i z uśmiechem na 
ustach opuszczały halę sportową. 
Wielu rodziców dziękowało człon-
kom Akcji Katolickiej za to, że bez-
interesownie poświęcają swój czas 
i okazują serce ich dzieciom. 

Akcja Katolicka Nasielsk

OŚWIATA

Ekozespoły szkolne
15 i 22 stycznia 2010 r. w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku odbyły 
się zorganizowane we współ-
pracy z Fundacją GAP Polska 
warsztaty dla nauczycieli  
pt. „Program Ekozespołów, 
czyli szkolna/przedszkolna 
kampania ekologicznego stylu 
życia”. 
Uczestniczyło w nich 19 nauczy-
cieli z przedszkoli i miejscowych 
szkół (podstawowych, gimnazjów 
i ponadgimnazjalnych), zainte-
resowanych realizacją edukacyjnego programu propagowania ekologicznego 
stylu życia wśród dzieci i młodzieży, połączonego z udziałem w wojewódzkim i 
ogólnopolskim konkursem „Ekozespoły chronią klimat”. 

Zajęcia prowadził Zdzisław Stan Nitak z Fundacji GAP Polska. Uczestnicy otrzymali 
materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą (materiały metodyczne, opracowania 
na CD, plakaty) oraz – na koniec – zaświadczenia o ukończeniu tej formy do-
skonalenia. 

Ważnym elementem spotkania była możliwość wymiany „ekopozytywnych” do-
świadczeń w zakresie działań nasielskich szkół i przedszkoli. Nauczyciele stworzyli 
ciekawe wizje swoich placówek do 2019 r. (Pięknie, Zdrowo, Bezpiecznie i Wesoło), 
omówili plany realizacji działań w ramach wybranych kampanii na rzecz zmniej-
szenia śladu ekologicznego, dotyczących takich obszarów, jak: energia, woda, 
odpady, zakupy/zdrowa żywność, podróżowanie. 

Mamy nadzieje, że korzyści wynikające ze zdobycia ekologicznego międzynaro-
dowego certyfikatu zachęcą dyrekcje nasielskich szkół i przedszkoli do ubiegania 
się o to wyróżnienie. 

Ukierunkowane ekodziałania, świadomość i kompetencje pozwalają na to,  
aby każdy z nas mógł powiedzieć „Ode mnie coś zależy”.

Elżbieta Wróblewska
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NASZE SPRAWY

Lokomotywownia Nasielsk
Stalowy szlak poja-

wił się na obecnej 
stacji w Nasielsku 
(a właściwie w miej-
scowości Pieścirogi) 
już w 1877 r., gdy 
Kolej Nadwiślańska 
rozpoczęła tu swą 
działalność między 
Mławą a Warszawą. 
Jednak tutejsza parowozownia nie 
może poszczycić się podobnie dłu-
gim rodowodem. Jej geneza zwią-
zana jest dopiero z okresem II wojny 
światowej, gdy wzmożone potrzeby 
transportowe okupanta zaważyły na 
jej budowie. Z pewnością istotnym 
czynnikiem decydującymi o tej loka-
lizacji była specyfika organizacji ruchu 

w węźle warszawskim, uwzględniająca 
sprawne działanie transportu kole-
jowego w szczególnych warunkach 
wojennych, gdyż podobnie jak w Na-
sielsku, także na innych liniach wylo-
towych z Warszawy powstały w tym 
czasie parowozownie spełniające te 
zadania (Tłuszcz, Pilawa, Sochaczew).

Prawdopodobnie drugim, nie mniej 
ważnym powodem tej lokalizacji 
było to, że od listopada 1924 r. na-
sielska stacja stała się węzłem – po 
wybudowaniu linii normalnotoro-
wej do Sierpca – oraz że były tu już 
wtedy obiekty trakcyjne. Z wykazu 
urządzeń technicznych Dyrekcji 
Okręgowej Kolei Państwowych 
Warszawa na 1 stycznia 1937 r. wia-
domo, że na stacji Nasielsk znaj-
dowała się wieża ciśnień zasilającą 
4 żurawie wodne oraz obrotnica 
o średnicy 19,39 m. Brak co prawda 
precyzyjnego określenia, od kiedy 
ona tu funkcjonowała, ale nie mu-
siało być to związane z budową linii 
sierpeckiej. Z analizy rozkładów 
jazdy z lat 1925–1928 wynika, że 
Nasielsk był wtedy dla wszystkich 
pociągów pasażerskich tylko stacją 

przelotową. 

Natomiast od 
1929 r.  znów 
p o j a w i ł y  s i ę 
ich lokalne re-
lacje z Warsza-
wy kończące tu 
bieg, i to mógł 
być powód, że 
wtedy obrotnica 
stała się tu po-
trzebna – cho-
ciaż ich planową 
obsługę zapew-
niał y głównie 
parowozy ten-
drzaki (OKl101, 
potem OKl27). 
Pod koniec lat 
30.  powsta ł y 
dość realne pla-
ny DOKP War-
szawa budowy 
w Nasielsku co 
prawda nie pa-
rowozowni, ale 
stacji trakcyjnej 
– o czym świad-

czy zachowany protokół ws. rozwo-
ju węzła Nasielsk z dn.11.1.1939 r. 

Do planowanych inwestycji trak-
cyjnych zaliczono: tory dla posto-
ju 10 parowozów, 5 wagonów dla 
pomieszczenia drużyn parowozo-
wych, 1 wagon ślusarski, budowę 

kanału wyczystkowego i oględzi-
nowego oraz powstanie składu opa-
łu zaprojektowanego na wydajność 
900 t miesięcznie. 

Tory trakcyjne miały być w bez-
pośrednim sąsiedztwie obrotnicy 
względnie trójkąta do obracania 
parowozów. Wspomniano też, że 
ustawienie dźwigu elektrycznego 
napotyka trudności ze względu 
na brak prądu na stacji Nasielsk. W 
końcu jednak poruszono zagad-
nienie, czy te inwestycje są dosta-
tecznie uzasadnione ze względu 
na projektowane rozmieszczenie 
parowozowni w rejonie węzła war-
szawskiego w 20-letnim planie jego 
rozwoju. Wybuch II wojny świato-
wej skutecznie rozwiał te dylematy 
ówczesnych decydentów PKP, ale 
jednocześnie wpłynął na skutecz-
ną realizację podobnych zmierzeń 
przez okupanta. W strukturach służ-
by mechanicznej Kolei Rzeszy na 
dzień 1 kwietnia 1941 r. Nasielsk figu-
ruje jako stacja trakcyjna (Lokbahn-
hof) podległa parowozowni Iłowo, 
wchodząca w skład urzędu maszy-
nowego Działdowo (RMA Soldau) 
dyrekcji gdańskiej (RBD Danzig). Taki 
status nasielska jednostka posiadała 
do stycznia 1943 r., kiedy to uzyska-
ła samodzielność (prawdopodobnie 
po zakończeniu budowy 6-stano-
wiskowej parowozowni, w której 
odbywały się też naprawy okreso-
we parowozów). Ze 
źródeł niemieckich 
można dowiedzieć 
się też, że wówczas 
na inwentarzu tutej-
szej „szopy” stacjo-
nowały jedynie lo-
komotywy serii 52 
(oznaczone później 
na PKP jako Ty2). 

Po zakończeniu II 
wojny światowej 
w nowej organizacji 
PKP Parowozow-
nia Nasielsk znalazła 
się w DOKP War-
szawa, podlegając 
oddziałowi mecha-
nicznemu (potem 
oddziałowi trakcji) 

Warszawa Praga. Jej głównym zada-
niem – podobnie jak innych paro-
wozowni zlokalizowanych w węźle 
warszawskim oraz jego sąsiedztwie 
– była obsługa coraz bardziej zwięk-
szającego się ruchu pasażerskiego 
w aglomeracji warszawskiej. Tu-
tejszej parowozowni przypadła na 
długie lata m.in. wyłączna obsługa 
podmiejskich pociągów w relacji 
Warszawa Gdańska–Nasielsk. Po-
czątkowo ilostan parowozów prze-
widziany do tych zadań był dosyć 
przypadkowy – w pierwszym pół-
roczu 1946 r. dominowały tu Ty2 
(jeszcze w oznaczeniu niemieckim 
serii – 52), zastąpione wkrótce ma-
szynami Tp4. W tym roku stacjo-
nowały tu także parowozy będące 
pojedynczymi przedstawicielami 
swoich serii, a mianowicie: TKp1-89, 
Tr20-17, Tr7-1.

 W rozkładzie jazdy ważnym od 
maja 1948 r. do obsługi przydzie-
lonych parowozowni Nasielsk po-
ciągów podmiejskich przewidziane 
były lokomotywy OKl2, które rok 
później zastąpione zostały przez 
OKl27. 

Natomiast od maja 1951 r. do tutej-
szej parowozowni trafiały fabrycz-
nie nowe maszyny serii TKt48, co 
zostało usankcjonowane za rok 
w służbowym rozkładzie jazdy. 
Wówczas „tekatki” oprócz trady-

cyjnego odcinka obsługi 
prowadziły też po 1 parze 
pociągów do Ciechanowa 
i do Płońska. Natomiast 1 
obieg składów towarowo-
osobowych do Sierpca ob-
sługiwały parowozy serii 
Ok1. Te ostatnie wkrótce 
planowo pojawiały się nawet 
na kierunku warszawskim, 
prawdopodobnie w celu 
lepszego wykorzystania 
przebiegu dobowego. 

Było to możliwe jeszcze 
przez pewien czas, dopóki 
na stacji Warszawa Gdańska 
istniała obrotnica w tamtej-
szym punkcie trakcyjnym. 
W 1956 r. „okajedynki” do-
cierały nie tylko do Sierp-
ca, ale także do Torunia 
z 1 parą pociągów osobo-
wych. Wówczas też TKt48 
wydłużyły swój północny 
odcinek obsługi do Iłowa (1 

para), a w 1 obiegu do Ciechanowa 
przewidziano nawet serię Tp4. Dość 
istotne zmiany w obsłudze trakcyj-
nej nasielskiej „szopy” można za-
uważyć w rozkładzie jazdy z 1958 
r., gdzie tutejsze parowozy Tr203 
prowadziły 2 pary pociągów dale-
kobieżnych (1841/8142 Warszawa 
Wschodnia–Białogard i 1843/8144 
Warszawa Wschodnia–Kołobrzeg) 
na odcinku Warszawa Wschodnia–
Toruń. Obiegi te były powiązane 
z obsługą 2 par pociągów osobo-
wych miejscowych relacji Nasielsk 
– Toruń oraz 1 Nasielsk – Sierpc. 

Taka sytuacja utrzymała się do 
zmiany rozkładu jazdy w 1961 r., 
gdy pociągi dalekobieżne zostały 
przejęte do prowadzenia przez MD 
Iłowo i MD Warszawa Odolany na 
parowozach Pt47. Natomiast na-
sielskie Tr203 utrzymały się jeszcze 
w ruchu pasażerskim na kierunku 
toruńskim do 1963 r., gdy zostały 
zastąpione „okajedynkami” po-
nownie przybyłymi na ilostan tutej-
szej „szopy”. 

Wtedy właśnie na ponad dekadę 
ustaliła się obsługa trakcyjna przez 
parowozownię w Nasielsku. TKt48 
pracowały w ruchu pasażerskim 
między Warszawą Gdańską a Dział-
dowem (wykonując zdecydowaną 
większość zadań tutejszej jednostki), 
a Ok1 prowadziły relacje pociągów 
do Sierpca i Torunia. Natomiast ma-
newry, pociągi gospodarcze i zdaw-
cze obsługiwane były serią Tr203. 

Jacek Rutkowski
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Duchowe witaminy

Bierz i czytaj 
Kilka lat temu ukazał się wywiad z Ryszardem Kapuścińskim, znanym 
jako „cesarz reportażu”, który do dziś nie stracił na swojej aktualności. 
Dziennikarz opowiadał swoje wrażenia z pobytu we Francji, gdzie ludzie, 
zarówno młodzi, jak i starzy, nawet w małych miasteczkach zbierają się, 
by głośno czytać książki – nie tylko te z dużą tradycją, które znać musi 
każdy, ale też nowości wydawnicze. Po lekturze, a często także w jej trak-
cie, toczą się także dyskusje. A co dzieje się na naszej rodzimej ziemi? 
Można by rzec: za mało czytamy i jeszcze mniej dyskutujemy. Powód? 
Tak zwany wstręt do słowa drukowanego. Kiedy patrzę na wątpliwej ja-
kości ściągi i streszczenia książkowe czy internetowe bryki, z których ofi-
cjalnie korzystają uczniowie, kiepskie wypracowania i pustki w bibliotece, 
to wnioski narzucają się same. Tam, gdzie ma się rozwijać kultura, musi 
być obecna także literatura. Nie tylko bełkotliwych artykułów w koloro-
wych czasopismach, ale wartościowych tekstów, których czytanie i prze-
myślenie wiele wnosi do życia. Podobnie z rozwojem życia religijnego. 
Żeby wiara nie była kojarzona z ciemnotą, a Kościół z Ciemnogrodem – 
musi być wsparta wiedzą o tym, w co wierzymy i w czym uczestniczymy.  
A do tego potrzebne jest opanowanie nie tylko pacierza, ale też mini-
mum wiedzy o chrześcijaństwie, Kościele, świętych, sztuce.

Biografowie św. Augustyna (354–430), biskupa i Doktora Kościoła, przy-
taczają ciekawą scenę z jego życia, która miała miejsce jeszcze przed 
nawróceniem. Smakując w różnych kierunkach filozoficznych, poszu-
kując – początkowo na manowcach – swojej drogi do szczęścia, prze-
żył wymowne wydarzenie w ogrodzie mediolańskim. Opłakując pod 
figowcem swoją niemożność nawrócenia, słyszy głos dziecka: „Bierz 
i czytaj, bierz i czytaj”. Pochwycił dzieła św. Pawła i pierwszy werset, na 
który zwrócił uwagę, mówił o przyobleczeniu się w szaty Chrystusa Pana 
i odrzuceniu żądz cielesnych. Słowa św. Pawła zabrzmiały dla Augustyna 
jak niesamowite odkrycie, a religijne doświadczenie nawrócenia stało 
się najważniejszym wydarzeniem w jego życiu. Pisze o tym Karl Jaspers: 
„Nie był to zwykły zwrot filozoficzny, ale ostateczny akt biograficzny, 
przełamujący życie i nadający mu nowy fundament”. Augustyn porzu-
cił pracę nauczyciela retoryki i usługi oratorskie, wkrótce przyjął chrzest.  
W roku 388 powrócił do Tagasty, gdzie w rodzinnym domu założył klasz-
tor. W 391 r. został porwany przez tłum i wbrew własnej woli wyświęcony 
na kapłana. W 395 r. został biskupem tej mało znaczącej diecezji, która 
stała się wkrótce ośrodkiem odnowy duchowej całej Afryki Północnej. 

Można by mnożyć przykłady ludzi świętych – i tych błąkających się po 
obrzeżach życia – którym czytanie wskazało kierunek drogi, zmieniło 
dotychczasowe życie i sprawiło, że rozbudzili w sobie nową ciekawość, 
wrażliwość na drugiego człowieka czy odkryli nieznane dotąd obszary 
ducha. Tak też jest w chrześcijaństwie. Nie jest ono – jak błędnie uwa-
żają niektórzy „religią Księgi”, ale religią „Słowa”, które stało się ciałem 
i zamieszkało pomiędzy nami. Również Bóg posłużył się ludzkim sło-
wem, żeby w sposób zrozumiały przemówić do człowieka. I nie tylko 
przemawiał, ale nadal przemawia, kiedy z wiarą i uwagą zagłębiamy 
się w tekst Biblii. Z tej „księgi życia” można czerpać jak z dobrej stud-
ni – im więcej zaczerpniemy, tym więcej wody przybędzie. Ważne też, 
żeby nie zapomnieć o innych i dzielić się z nimi swoim spotkaniem ze 
słowem Bożym. 

Wróćmy do wywiadu z Kapuścińskim. Mówiąc o nawyku czytania, de-
maskuje pewne mity, jak choćby narzekanie, że nie stać nas na kupno 
książki. Chodzi raczej o brak nawyku czytania jako potrzeby życiowej. Bo 
przecież są biblioteki, w których można wypożyczyć książki bezpłatnie. 
Tylko trzeba do nich dotrzeć i zainteresować się ofertą dla czytelników.  
Z dzieciństwa pamiętam, jak biegałem do publicznej biblioteki, by wracać 
do domu z kilkoma książkami, które „łykałem w locie”. I ta fascynacja 
czytaniem pozostała mi do dziś, chociaż zmienił się czas, zapotrzebo-
wanie i wybór lektur. 

Patrząc na przywiązanie ludzi żyjących wokół mnie do obrazów telewi-
zyjnych czy internetowych, zastanawiam się, jak wzbudzić w kimś chęć 
czytania. Jak ukazać wartość czytania w poznawaniu świata, nowego 
słownictwa czy kształtowaniu wyobraźni? Z drugiej strony uświada-
miam sobie, że sprawdzianem naszego świata jest to, z kim albo czym 
przystajemy: Powiedz mi, z kim przebywasz, co czytasz, a powiem ci, 
kim jesteś. Odpowiedź na to pytanie wiele mówi o nas samych. Może 
więc warto podpytać znawców w dziedzinie czytelnictwa, na co warto 
„stracić” swój cenny czas? 

ks. Leszek Smoliński

MOIM ZDANIEM
Za i przeciw

O polityce i problemach oświaty
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w ostat-
nim felietonie z serii „Nasielsk z oddali”, 
rozpoczynam nowy cykl tego rodzaju 
dziennikarskich tekstów, podpisywanych 
tym razem własnym imieniem i nazwi-
skiem, któremu postanowiłem nadać 
nadtytuł: „Za i przeciw”, „Za ” oznacza, 
że będę pokazywał i chwalił wszystko 
to, co jest w naszym życiu dobre i służy 
postępowi, a „przeciw” – krytykował 
zjawiska negatywne, które zatrzymują 
nasz rozwój. Dotyczy to zarówno spraw 
ogólnopolskich, jak i naszych proble-
mów lokalnych. Jednak zastrzegam się 
co do dwóch spraw.

Po pierwsze, o problemach ogólno-
krajowych będę pisał krótko i tylko sy-
gnalizował oraz komentował niektóre 
z nich. Mój felieton ukazuje się tylko raz 
w miesiącu, a przecież codziennie je-
steśmy bombardowani setkami infor-
macji, których powtarzać nie ma sensu 
i nie sposób wszystkich nawet krótko 
skomentować (zresztą nie od tego jest 
prasa lokalna).

Po drugie, wbrew nadtytułowi, naj-
pierw będę pokazywał zjawiska, które 
zasługują na krytykę w otaczającej nas 
rzeczywistości, później dopiero – jej 
pozytywy. Nie ukrywam, że chodzi mi 
o optymistyczną wymowę całego fe-
lietonu, który (jak z pewnością zauważyli 
pilni Czytelnicy poprzedniej serii) zwykle 
kończyłem cytatem lub fraszką.

Zacznijmy od spraw ogólnopolskich. 
Oto wraz ze zbliżającymi się wyborami 
prezydenckimi nasila się walka mię-
dzy rządzącą Platformą Obywatelską 
a opozycyjnym Prawem i Sprawiedli-
wością, któremu udało się, do spółki 
z Sojuszem Lewicy Demokratycznej 
opanować państwową telewizję i ra-
dio. Kierownictwo dwóch stacji telewizji 
państwowej (TVP1 i TVP info) dostało się 
PiS-owi, SLD objęło tylko jedną (TVP2). 
Podobny los spotkał państwowe roz-
głośnie radiowe.

I tak telewizja publiczna i radio publicz-
ne, które powinny być obiektywnym 
źródłem informacji, stały się swego 
rodzaju się tubą propagandową PiS. 
Użyłem tego mocnego określenia, bo 
część telewidzów i radiosłuchaczy tej 
stronniczości mediów państwowych 
może nawet nie zauważyć. 

W tej dezinformacji przodują „Wiado-
mości”, nadawane w programie TVP1. 
Sprytni redaktorzy tego najpopularniej-

szego w naszym kraju serwisu informa-
cyjnego, którzy otrzymują wytyczne od 
swoich partyjnych przełożonych, tak 
umiejętnie manipulują informacjami, 
że słabiej zorientowani telewidzowie 
odnoszą wrażenie, że otrzymują wy-
ważoną i obiektywną wiedzę o tym, co 
się w naszym kraju dzieje. Tymczasem, 
wykorzystując na przykład wiadomości 
o surowej zimie, wyolbrzymia się jej tra-
giczne skutki (bez przerwy pokazuje się 
chorych, zamarzających bezdomnych 
ludzi, miejscowości zasypane śniegiem, 
pozbawione elektryczności i wody, do 
których nie można dojechać). O panu 
Prezydencie i jego braciszku, prezesie 
PiS, mówi się tylko w samych superla-
tywach: jak to było dobrze, kiedy pan 
Jarosław Kaczyński, Andrzej Lepper 
i Roman Giertych wspólnie mądrze 
i zgodnie rządzili naszym krajem, a ja-
kie odnosili sukcesy gospodarcze! Na 
co liczą ci propagandziści? Na to, że 
część naszego społeczeństwa, która nie 
czyta trudniejszej i ambitniejszej prasy 
(np. „Gazety Wyborczej”) i nie ogląda 
prywatnej telewizji (np. TVN 24) o tym, 
jak sprawowane były rządy wymienio-
nych wyżej panów, już zapomniała i da 
się namówić, by przy urnach wybor-
czych znowu oddać masowo głos na 
„Genialnych Bliźniaków” i ich gwardię 
przyboczną. 

Mroźnej i śnieżnej zimie najlepszy odpór 
dają sami mieszkańcy różnych miej-
scowości, w tym i Nasielska. Z podzi-
wem obserwowałem z okna swojego 
domu, jak po obfitych opadach śniegu 
w mroźny poniedziałek (chyba było to 
11 stycznia) grupa młodych mężczyzn, 
którymi kierował pan Zbyszek Pieńkos, 
szybko i sprawnie uprzątnęła ze śniegu 
duży parking na ul. Warszawskiej. Kie-
rowca spychacza, którego wynajęła 
pani prezes Spółdzielni, podporządko-
wał się poleceniom dowodzącego całą 
akcją p. Pieńkosa i jak się to mówi, „ w tri 
miga” cały parking był oczyszczony, 
samochody poprzestawiane. Pan Z. 
Pieńkos nie pierwszy raz wykazał się tak 
obywatelską postawą.

W ten sposób przeszliśmy do spraw 
lokalnych. Niedawno płockie wydanie 
„Gazety Wyborczej” poinformowało, 
że władze oświatowe tego miasta pod 
hasłem „Sprawdź, do jakiej szkoły cho-
dzi twoje dziecko” ogłosiły listę szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych w kolejności od 
najlepszej do najsłabszej. Wykorzystano 

przy tym obliczoną wcześniej tak zwa-
ną wartość dodaną, która pokazuje, jaki 
uczeń do szkoły przyszedł, a jaki z niej 
wychodzi. 

W Nasielsku władze oświatowe nie po-
dały jeszcze nigdy do wiadomości w lo-
kalnej prasie żadnej listy szkół ułożonej 
w kolejności od najlepszej do najsłabszej. 
Jeszcze niedawno uważny czytelnik 
internetu mógł odnaleźć wyniki egza-
minów końcowych w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach w zestawieniach 
tam publikowanych. Natomiast o praw-
dziwych i szczegółowych wynikach 
egzaminów dojrzałości w szkołach po-
nadgimnazjalnych dyrekcje tych placó-
wek informowały miejscową prasę tak, 
aby nikt z kandydatów do tych szkół się 
nie dowiedział się, jakie naprawdę ma 
szanse absolwent tej szkoły dostać się na 
wybrany dowolny kierunek państwowej 
uczelni. Z jakich przedmiotów uczniowie 
zdawali egzaminy najlepiej, a z jakich 
najsłabiej? Jak sobie dają radę najlepsi 
uczniowie wytypowani przez szko-
łę do nagrody premiera? Zwykle jakiś 
przedstawiciel dyrekcji informował tylko 
przedstawicieli prasy, ilu abiturientów 
i z jakich przedmiotów nie zdało egzami-
nu maturalnego (o wynikach poprawek 
już zwykle nikt nic nie mówił).

Dlatego chciałem wyraźnie podkreślić, 
że nie chodzi mi o podawanie pełnej 
imiennej listy wyników egzaminów 
maturalnych. Wszyscy doskonale 
wiemy, że tego zabraniają aktualnie 
obowiązujące przepisy. Jednak poda-
nie informacji o tym, ile osób zdawało 
z jakich przedmiotów i jakie średnie 
oceny otrzymało na maturze, jest pod-
stawowym obowiązkiem dyrektora 
każdej szkoły.

Może kiedyś miasto i gmina Nasielsk 
doczeka się takich czasów, że władze 
oświatowe doprowadzą do tego, co 
zrobiono w Płocku, i że rodzice do-
wiedzą się, do jakiej szkoły naprawdę 
chodzą ich dzieci. Pan Burmistrz bę-
dzie mógł uhonorować najlepsze pla-
cówki oświatowe w mieście i gminie 
nagrodami pieniężnymi – prezydent 
Płocka przydzieli w 2009 roku najlep-
szym szkołom po 104 zł na ucznia. Ich 
nauczyciele zostali dodatkowo wy-
różnieniami. 
Z całego serca życzę takich nagród 
i wyróżnień nasielskiej oświacie.

Henryk Śliwiński
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NA 100 DNI PRZED MATURĄ

i Grzegorz Duchnowski (dyrektor). I 
ruszyli. Za nimi młodzież. Gustownie 
ubrana i ufryzowana i pięknie tańczą-
ca. A że poloneza rzadko się obec-
nie tańczy więc przed studniówką 
musieli się go pod okien nauczy-
cieli wychowania fizycznego Anny 
Skrzyneckiej i Stanisława Sotowicza 

trochę pouczyć. 

Atmosfera stawała się coraz bardziej 
gorąca i nie widać było nawet, że 
młodzież czeka na tańce. Podgrzał 
ją jeszcze Hubert Kalinowski z klasy 
III LO, wykonując ekspresyjnie pio-
senkę Niech żyje bal. Po niej był czas 

Niech żyje bal 
Okazale wypadła tegoroczna stud-
niówka maturzystów Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku, która 
odbyła się w sobotę, 23 stycz-
nia br. 

W zasadzie wszystkie studniówki 
są do siebie podobne. Zaczynają 
się polonezem, później jest część 
bardziej oficjalna z życzeniami i po-
dziękowaniami, pierwsza w życiu 
oficjalnie wypita lampka szampana 
i tańce do białego rana z przerwą 
około północy na popisy arty-
styczne uczniów.

Gospodarzami studniówek są rodzi-
ce. To oni razem ze swoimi dorosły-
mi już pociechami i ich wychowaw-
cami wszystko przygotowują i zapra-
szają gości. Pierwszymi i najważniej-
szymi gośćmi jest Dyrekcja i Rada 
Pedagogiczna. W tym roku w komi-
tecie organizacyjnym działały panie: 
Wiesława Borzym, Anna Kozłowska, 
Jadwiga Chojnacka, Do-
rota Kalinowska i Regina 
Podsiadlik. W imieniu 
uczniów studniówce 
przewodzili: Sylwia Bro-
dowska i Michał Borow-
ski. Do tańca grał zespół 
Setius.

Na miejsce studniówki, 
podobnie jak dwa lata 
temu, wybrano Dom 
Weselny w Płońsku. Ci-
cha, spokojna okolica, 
pojemny parking, dys-
kretna ochrona. Wszyst-
ko to sprawia, że można tu czuć się 
bezpiecznie. Punktualnie o godzi-
nie 19.00 zabrzmiały pierwsze tak-
ty poloneza. Korowód był już go-
tów, a w pierwszej parze Dyrekcja: 
Agnieszka Rutkowska (wicedyrektor) 

LO na balu 
studniówkowym
W ostatnią sobotę,  
30 stycznia br. tego-
roczni maturzyści na-
sielskiego Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Jarosława Iwasz-
kiewicza wraz z osoba-
mi towarzyszącymi oraz 
swoimi gośćmi bawi-
li się na wspaniałym 
balu studniówkowym. 
W uroczystości udział wzięła mło-
dzież klasy III a wraz z wychowaw-
czynią Ewą Żołnierzak oraz klasa III 
b wraz z wychowawczynią Elżbietą 
Fijalską.

To wyjątkowe wydarzenie rozpo-
częło się punktualnie o godz. 20.00 
odtańczeniem przez maturzystów 
poloneza, który ćwiczyli pod okiem 
Ewy Żołnierzak. Następnie krótkie 
przemówienia wygłosili: Robert 
Parzonka, dyrektora Liceum, przed-
stawiciel Rady Rodziców, młodzież 

na chwilę zadumy. Było w niej wiele 
serdeczności. 

Dało się zauważyć, że cała ta szkolna 
społeczność złożona z nauczycieli, 
uczniów, ich rodziców i pracow-
ników szkoły stanowi jedną wielką 
rodzinę, że ich cel jest wspólny. W 

codziennym trudzie nie ma 
zazwyczaj czasu na głęb-
szą refleksję. Były w tym 
momencie wzajemne po-
dziękowania i życzenia.  
Te pierwsze głównie dla Dy-
rekcji i Rady Pedagogicznej. 
Dyrektor dziękował też ro-
dzicom za ich trud włożo-
ny w wychowanie dzieci.  
I były też piękne kwiaty.

Życzenia dotyczyły głów-
nie młodzieży. Widać było 
w nich troskę o jej dalszy los. 
Do maturzystów na okazję 

studniówki specjalne przesłanie skie-
rował starosta nowodworski Krzysztof 
Kapusta, szef organu prowadzącego 
szkołę. Zachęcał młodzież do szam-
pańskiej zabawy. W końcowej części 
przesłania przypomniał jednak delikat-
nie o tym, co czeka ją w najbliższym 

czasie. I to były jego życzenia, aby 
zdany egzamin był dla niej począt-
kiem wymarzonej drogi zawodo-
wej, która niech przyniesie im wiele 
zadowolenia i wprowadzi w nowe, 
dorosłe życie. 

Wiele wysiłku w przygotowania 
studniówki włożyli wychowawcy 
klas maturalnych: Wioletta Skur-
czyńska (Technikum Handlowe), 
Anna Łączyńska (Technikum Eko-
nomiczne) i Sławomir Chojnacki 
(Liceum Ogólnokształcące). Od 
swych wychowanków otrzymali 
wyjątkowo ciepłe podziękowania 
i piękne bukiety kwiatów.

andrzej zawadzki

klas II oraz maturzyści, czyli ucznio-
wie obu klas III. 

Blisko 100 osób wzięło udział w nie-
powtarzalnej studniówce, która od-
była się w pięknie udekorowanych 
na tę okoliczność salach domu we-
selnego mieszczącego się na osie-
dlu Krupka. Przy akompaniamencie 
orkiestry młodzież bawiła się do sa-
mego rana. Komitet organizacyjny 
zadbał o każdy, nawet najmniejszy 
szczegół. W przygotowanie stud-
niówki zaangażowali się rodzice 
maturzystów: Kinga Rejchel i Irena 
Gąsiorowska. 

Wspaniały bal na zawsze pozostanie 
w pamięci maturzystów, bo wszyst-
ko odbyło się zgodnie ze słowami 
poety: Miło szaleć, kiedy czas po 
temu… A po zabawie przyjdzie 
teraz czas na naukę. Wszystkim 
tegorocznym maturzystom ży-
czymy powodzenia na egzaminie 
maturalnym. 

red.
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U HARCERZY SCENA ZAUŁEK
Basia Raduszkiewicz  
i Stanisław Klawe
Nasielski Ośrodek Kultury rozpoczął 
Nowy Rok ze Sceną Zaułek. Spotkania 
z piosenką literacką to już tradycja NOK. 
Podczas cyklicznych spotkań można 
usłyszeć wykonawców związanych 
z muzyką określaną mianem Krainy 
Łagodności, którzy zachwycają wspa-
niałym głosem i poetyckimi tekstami 
utworów. Pierwsze w 2010 r. spotkanie 
ze Sceną Zaułek w Nasielsku zainaugu-
rowali Basia Raduszkiewicz i Stanisław 
Klawe.

Wieczorem 20 stycznia br. do Krainy Łagodności, jak zwykle z humorem, wprowadził 
publiczność Wojtek Gęsicki. Po nim na scenie pojawiła się artystka pochodząca 
z Bartoszyc, ale związana także z Olsztynem – Basia Raduszkiewicz. Zaprezentowała 
podczas koncertu utwory ze swojej pierwszej płyty Dzika Róża oraz te nowsze, oparte 
na poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z albumu Ptaki Powrotne. Znakomity 
głos i głęboka wrażliwość Basi sprawiły, że publiczność słuchała jej z zapartym 
tchem. Artystka przygotowała niespodziankę dla nasielszczan. W przerwie jej 
recitalu na scenie pojawiła się bardzo młoda wokalistka – Matylda Stanejko, która 
wykonała utwór Gdybyś z repertuaru Grażyny Łobaszewskiej i z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję go wysłuchać.

Tuż po koncercie Basi i Matyldy swój liryczno-polityczny występ rozpoczął znako-
mity artysta, satyryk, który od wielu lat związany jest z „Kabaretem pod Egidą” – 
Stanisław Klawe. Zaprezentował 
nasielskiej publiczności mnóstwo 
swoich tekstów, które rozbawiły 
wszystkich do łez. Jego występ 
był także znakomitą okazją do 
wspólnego śpiewania. 

Styczniowe spotkanie ze Sceną 
Zaułek upłynęło w klimacie li-
rycznym, ale z domieszką do-
brego żartu. Artyści zaproszeni 
przez gospodarza sceny, Wojtka 
Gęsickiego, jak zwykle dostar-
czyli wszystkim zebranym w sali 
NOK niezapomnianych wrażeń. 
Kolejne spotkanie w Krainie 
Łagodności już w środę, 24 lu-
tego. Nie można go przegapić!

K.T.

Mroźna ZASPA  
Od piątku do nie-
dzieli (22–24 stycz-
nia br.) harcerze 
ZHP z Nasielska 
brali udział w Raj-
dzie ZASPA 2010 
organizowanym 
przez Hufiec Związ-
ku Harcerstwa Pol-
skiego Płońsk im. 
phm. Czesława 
Markiewicza, któ-
ry odbył się w No-
wym Mieście.
Celem Rajdu była integra-
cja członków wszystkich 
organizacji harcerskich, 
doskonalenie technik harcerskich 
i umiejętności posługiwania się 
mapą, podniesienie sprawno-
ści f izycznej, poszerzenie swo-
jej wiedzy harcerskiej, a przede 
wszystk im dobra wspólna za-
bawa. 

Tr u d n e  wa r u n k i  p o go d owe, 
przede wszystkim duży mróz, 
nie przeszkodziły naszym harce-
rzom w zajęciu czołowych miejsc 
w rajdzie. 

W nocnej grze na orientację, 
która odbyła się w piątkową noc,  
w kategorii zuchy i harcerze I 
miejsce zajęła 424. Drużyna Har-
cerska „Pogodna Ferajna” pod 
opieką druhny Kingi Żabik i druh-
ny Beaty Góreckiej, natomiast II 
miejsce 423. Gromada Zucho-

wa „Leśne Skrzaty” pod opieka 
druhny Justyny Duczman. 

W kategorii harcerze starsi i wę-
drownicy I miejsce zajęła 419. 
Harcerska Drużyna Wędrownicza 
„Włóczykije” pod opieką druhny 
Ewy Żołnierzak i druhny Agniesz-
ki Piechocińskiej.

W sobotę harcerze zmagali się 
z dużym mrozem i zadaniami na 
poszczególnych punktach trasy. 
Nie zabrakło ogniska, przy, któ-
rym mogli ogrzać się i odpocząć. 
W grze terenowej w kategori i 
zuchy i harcerze I miejsce zaję-
ła 424. Drużyna Harcerska „Po-
godna Ferajna”, a III miejsce 423. 
Gromada Zuchowa „Leśne Skrza-
ty”. W kategorii harcerze starsi 
i wędrownicy II miejsce zajęła 
419. Harcerska Drużyna Wędrow-

nicza „Włóczykije”, natomiast III 
miejsce 425. Drużyna Starszohar-
cerska „Alba Lupa” pod opieką 
dh. Roberta Parzonki.

Wieczorem wszyscy harcerze 
spotkali się na wspólnym świecz-
kowisku. Nie zabrakło na nim cie-
płych wspomnień z poprzednich 
rajdów oraz wspólnych śpiewów. 
Na uroczystość przybył także dh 
Janusz Konerberger. 

Rajd ZASPA 2010 przeszedł już 
do historii, ale wszyscy uczest-
nicy na długo zapamiętają przy-
gody, jakie przyszło im przeżyć 
podczas harcerskiej rywalizacji, 
oraz sympatyczne chwile z przy-
jaciółmi, których nie da się za-
pomnieć.

druhna Kinga
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Zarządzenie  Nr 421/10

Burmistrza Nasielska
z dnia 26 stycznia 2010 roku

W sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010r

 Na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 roku, Nr. 142, poz 1591 z póżn. zm.) w związku z art., 4 ust 1 pkt  14, art. 
5 ust 4  pkt 2 , art. 11 ust 1, art. 13, art. 14 i art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r Nr. 96 poz 873, 
z póżn. zm. ) oraz Uchwały Nr XLIII/308/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 
grudnia 2009r w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy 
Nasielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2010 roku zarządzam co następuje:

§1
1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upo-
wszechniania kultury i sportu w 2010r.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Sekretarz  Nasielska

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr. 421/10
Burmistrza Nasielska z dn. 26.01.2010r

Burmistrz Nasielska
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010

Rodzaj  zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację: 

Lp. Nazwa zadania Kwota 

1 Przygotowanie  zawodników i udział we współzawodnictwie 
sportowym na terenie kraju w piłce nożnej. 

95. 000,00

2 Przygotowanie  zawodników i udział we współzawodnictwie 
sportowym na terenie kraju w piłce siatkowej.

  6. 000,00

3
Przygotowanie  zawodników i udział we współzawodnictwie 
sportowym na terenie kraju w trójboju siłowym i wyciskaniu 
sztangi leżąc .

    7. 000,00

4 Przygotowanie  zawodników i udział we współzawodnictwie 
sportowym na terenie kraju w tenisie stołowym. 

   8. 000,00

5 Przygotowanie zawodników i udział we współzawodnictwie 
sportowym na trenie kraju w szachach.

  4. 000,00

RAZEM  120. 000,00

Zasady przyznawania dotacji 
Zasady przyznawania dotacji  na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy: ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U.2003, Nr 
96,poz.873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. 
U.z 2009r Nr 157,   poz.1240.)
1. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w  niniejszym 
ogłoszeniu. 
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 % całkowitych kosztów zadania.
3. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, które prawidłowo rozliczyły się z przyzna-
nych dotacji w latach poprzednich  i których oferty zostaną uznane za  najkorzystniejsze przez 
powołaną w tym celu przez Burmistrza Nasielska  komisję.            
4. Wybór ofert nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanych.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będą 
umowy pomiędzy Burmistrzem Nasielska  a wybranymi oferentami.
6. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r.
7. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
8. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację  więcej niż jed-
nego zadania, przy czym każda z takich  ofert musi być złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie, 
z odrębnym kompletem  załączników.
9. Kwoty  przeznaczone na dotacje w danym  obszarze mogą zostać podzielone i przyznane na 
dofinansowanie więcej niż 1 oferty.  
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 

Tryb postępowania o udzielenie dotacji:
1. Podmioty ubiegające się o dotację składają ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 
ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r.Nr 264, poz. 2207).
2. Z wnioskiem o udzielnie dotacji występują organy uprawnione do reprezentowania i  bieżą-
cego kierowania działalnością podmiotu.
3. Oferta powinna zawierać w szczególności :
 1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2) Termin i miejsce realizacji zadania publicznego
 3)  Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę - sprawozdanie  
 merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności,
 5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie  
 zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych na to zadanie.
 6) wypis z KRS lub  wyciąg z rejestru Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i UKS Starostwa  
 Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim,            
 7) statut organizacji

Terminy i warunki składania ofert.
Oferty  wraz z załącznikami należ składać  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotacja” 
oraz numerem zadania, na które podmiot składa ofertę, w terminie do 4 marca  2010 roku do 
godz.10.00 w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. W dniu 4 marca 2010r. o godzinie 12.00 komisja, której skład  w drodze zarządzenia ustali 
Burmistrz, z udziałem oferentów dokona otwarcia ofert. 
2. Oferty nie spełniające  wymagań konkursowych podlegają odrzuceniu. 
3. Odrzuceniu podlegają w szczególności oferty:
 a)   złożone po terminie,  
 b)   złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie, 
 d)  nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym  
 ogłoszeniu.
4. Przy dokonywaniu wyboru ofert komisja stosuje następujące kryteria:
 a) spełnienie wymogów formalnych,
 b) zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
 c) merytoryczna wartość oferty: 0-10 punktów,
 d) ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,  
 doświadczenie): 0-10 punktów,
 e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego  
 zadania: 0-5 punktów,
 f) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy:0-10 punktów,
 g) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym:0-5 punktów. 
5. Komisja może prowadzić negocjację w zakresie dotyczącym:
 a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty ;
 b) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją 
z budżetu Gminy Nasielsk
6. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert. 
7. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako  oferta 
ostateczna, przy czym za ostateczne uznaje się również oferty wykonawców, którzy ich nie 
zmienili w drodze negocjacji. 
8. Burmistrz po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją po-
dejmuje ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji. 
9. Ogłoszenie o wyborze ofert do realizacji przyjmuję formę zarządzenia Burmistrza Nasielska, 
którego integralnym elementem jest załącznik w postaci uzasadnienia określającego przyczyny 
wyboru ofert do realizacji przyczyny odrzucenie innych ofert zgłoszonych do konkursu. 
10. Zarządzenie, o którym mowa w ust.9 niezwłocznie ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku oraz przesyła wszystkim uczestnikom konkursu ofert. 
11. Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo : 
 a) unieważnienia konkursu ofert przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa  
 w ust. 8 z powodu nie uzyskania środków umożliwiających wypłat dofinansowania.
 b)  zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej z ofert.
 

Przekazanie środków finansowych 
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003r. Nr 96,poz.873 z późn. zm), po  
podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem. 
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować 
będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Burmistrzem Nasielska. 
3. Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest do przed-
stawienia całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego zadania 
zgodnie ze wzorem sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadnia (Dz. 
U. 2005r. Nr 264,poz.2207). 
Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2009 w ramach przekazanych  dotacji z budżetu 
gminy.
W 2009 roku zostały zrealizowane zadania w pięciu dyscyplinach sportowych przez 7 klubów 
sportowych na które została przekazana dotacja z budżetu gminy w kwocie 120 000 zł.
Uwaga:
Formularze na których należy przygotowywać i składać oferty będą dostępne na stronie interne-
towej www.umnasielsk.bip.org.pl oraz będą wydawane zainteresowanym podmiotom w Biurze 
Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w  Nasielsku.

Własność ulic osiedlowych
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w nr 2 ŻN z dnia 22.01.2010 r., znajdującego się na stronie 11, do-
tyczącego utwardzenia ulic na Osiedlu Krupka, informuję, że dwie z tych ulic są moją własnością. Nie do końca 
został uregulowany stan prawny nieruchomości zajętej pod ulice: Bolesława Chrobrego oraz Gen. Osińskiego. 
Nie zostały wykupione przez Gminę Nasielsk. Od dłuższego czasu staram się o wykup powyższych gruntów, 
jednak nic w tej sprawie się nie dzieje. W tym miejscu informuję mieszkańców naszego osiedla, że Gmina, aby 
utwardzić ulice, najpierw musi uregulować stan prawny nieruchomości.

Na grunty powyższe mam założoną księgę wieczystą i nie wyrażam zgody na utwardzenie tych ulic bez naszej 
zgody i bez wykupienia od nas tych gruntów prze Gminę Nasielsk.W związku z powyższym uważam, że w ciągu 
3 miesięcy sprawa powinna zostać załatwiona.

         Z poważaniem

         Jerzy Mańkowski

(tytuł pochodzi od redakcji) 
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Zarządzenie Nr 416a/2010
Burmistrza Nasielska

z dnia 13 stycznia 2010r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2010 r.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2003r., 
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/308/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010r.

Burmistrz Nasielska z a r z ą d z a,  co następuje:
§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku mający na celu przyznanie dotacji podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, 
zgodnie z treścią załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i polega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nasielsk, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz w lokalnej prasie.  

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nasielska 
Nr 416a/2010 z dnia 13 stycznia 2010r.

O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U.2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

Burmistrz Nasielska
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku mający na celu przy-
znanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie profilaktyki 

uzależnień : Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
1.Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży dotkniętych problemem uzależnienia oraz 
współuzależnienia od alkoholu i narkotyków poprzez organizowanie dla nich wolnego czasu.
2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010r. wynosić będzie – 45,000 
zł. /w 2006r. - 45.000 zł, w 2007r. - 35.000 zł, w 2008r. - 45.000 zł, w 2009r. - 45.000 zł)
II. Podmioty uprawnione do składania ofert:
1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie.
2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja może zostać przyznana jednemu lub kilku podmiotom wyłonionym w drodze otwartego 
konkursu ofert.
2. Zlecanie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji celowej 
na dofinansowanie ich realizacji. Pozostałe koszty realizacji zadania będą finansowane z pozyskiwanych 
przez wykonawcę środków własnych i innych.
3. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej 
ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2005r. Nr 264, poz. 2207).
4. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3 będzie:
a) przedstawienie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego zakładu ubezpieczeń 
społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia;
b) posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji z budżetu Gminy Nasielsk
5. Podpisanie stosownych umów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w terminach 
uzgodnionych pomiędzy stronami.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
7. Koszty pokrywane z dotacji:
a)zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania (sprzęt konieczny do realizacji zadania, nagrody 
rzeczowe),
b) usługi (np. transportowe, wynajem obiektów, urządzeń, sprzętu),
c) koszty personelu realizującego zadania (na podstawie umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, 
umów o świadczenie usług, itp.),
d) koszty szkoleń, 
e) podróże służbowe, delegacje zbiorowe na zawody,
f) inne koszty poniesione na realizację zadań, np. ubezpieczenie, media, czynsz, prawa autorskie, opłaty 
licencyjne i startowe, koszty promocji przedsięwzięcia
g) koszty związane z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci.
8. Wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące zadania, 
zaś stawki nie mogą przekraczać powszechnie obowiązujących na rynku.
9. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) zakup gruntów lub budynków oraz zadania inwestycyjne,
b) działalność polityczną i religijną,
c) pokrycie bieżącej działalności wnioskodawcy, przekraczające potrzeby obsługi zadania, na które została 
udzielona dotacja,
d) spłatę odsetek i kredytów.
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadania zlecone finansowane środkami z budżetu Gminy Nasielsk wyłonieni wykonawcy mogą 
realizować w okresie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2010 r.
2. W przypadku wspierania realizacji zadań kwota dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów zada-
nia.
3. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie realizacji zadania.

V. Termin składania ofert
1. Oferty należy składać w formie pisemnej zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania 
z wykonania tego zadania (Dz.U.2005r. Nr 264, poz. 2207).
2. Do oferty winny być załączone następujące dokumenty:
a) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statutu praw-
nego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
b) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok,
c) aktualny statut lub inny dokument określający przedmiot działalności składającego ofertę,
d) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty,
e) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji.
Wszystkie wymienione dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii z po-
twierdzeniem jej zgodności z oryginałem.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania, którego oferta dotyczy,  
do 5 marca 2010 r. do godz. 10.00 – bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. W dniu 5 marca 2010r. o godz. 12.00 komisja, której skład oraz regulamin pracy w drodze zarzą-
dzenia ustali Burmistrz, z udziałem oferentów dokona otwarcia ofert.
2. Oferty nie spełniające wymagań konkursowych podlegają odrzuceniu.
3. Przy dokonywaniu wyboru ofert komisja stosuje następujące kryteria:
a) spełnienie wymogów formalnych,
b) zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
c) merytoryczna wartość oferty: 0-10 punktów,
d) ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie):
0-10 punktów,
e) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 
0-5 punktów,
f) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy: 0-10 punktów,
g) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym: 0-5 punktów.
4. Komisja może prowadzić negocjacje w zakresie dotyczącym:
a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty;
b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty do dofinansowania dotacją z bu-
dżetu Gminy Nasielsk;
c) przesunięć (odpowiednio zwiększeń i zmniejszeń) między pozycjami kosztorysu proponowanymi do 
finansowania dotacją z budżetu Gminy Nasielsk;
d) zmniejszenia, albo wykluczenia finansowania określonej pozycji kosztorysu dotacją z budżetu Gminy 
Nasielsk
5. Negocjacje są protokołowane i stanowią dokumentację otwartego konkursu ofert.
6. Oferta zmieniona przez wnioskodawcę w wyniku negocjacji jest traktowana jako oferta ostateczna, 
przy czym za ostateczne uznaje się również oferty wykonawców, którzy ich nie zmienili w drodze nego-
cjacji.
7. Burmistrz po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje 
ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji.
8. Ogłoszenie o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę zarządzenia Burmistrza Nasielska, którego 
integralnym elementem jest załącznik w postaci uzasadnienia określającego przyczyny wyboru ofert do 
realizacji i przyczyny odrzucenia innych ofert zgłoszonych do konkursu.
9. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 8 niezwłocznie ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku oraz przesyła wszystkim uczestnikom konkursu ofert.
10. Burmistrz Nasielska zastrzega sobie prawo:
a) unieważnienia konkursu ofert przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w ust. 8 z powodu nie 
uzyskania środków umożliwiających wypłatę dofinansowania,
b) zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej z ofert.
VII Przekazanie środków finansowych
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), po podpisaniu umowy 
z wyłonionym oferentem.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczenia zadania regulować będzie 
umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Nasielsk.
3. Po zakończeniu realizacji zadania, podmiot realizujący zlecenie zobowiązany jest do przedstawienia 
całościowego sprawozdania finansowego i merytorycznego z wykonanego zadania zgodnie ze wzorem 
sprawozdania określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania 
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2005r. Nr 264, poz. 2207). 

Droga Redakcjo!
Mam 68 lat i od urodzenia jestem na-
sielszczanką.
Poruszanie się po mieście zimą dla takich 
staruszków jak ja to prawdziwa udręka. 
Zwłaszcza teraz, kiedy śniegu wszędzie 
leży cała sterta. Przez ten śnieg już kilka 
razy musiałam czekać przed przejściem 
dla pieszych, aż ktoś podejdzie do przy-
cisku i go wciśnie, bo zaspy przy słupkach 
z guzikami skutecznie uniemożliwiają po-
dejście. Wiem, że pewnie ludzie odpowie-
dzialni za jego wywóz nie wyrabiają się ze 
sprzątaniem. Ale może chociaż dałoby się coś z nim zrobić w okolicach 
pasów, tak żeby można było bez problemu podejść do tego przycisku i go 
wcisnąć i żeby nie trzeba było nikogo prosić o pomoc?
Może Wam uda się przekonać kogo trzeba, że ludzie w moim wieku też 
chcieliby być samodzielni zwłaszcza w czymś, z czym mogliby poradzić 
sobie sami.
    Z poważaniem
     Jadwiga K. z Nasielska

LISTY DO REDAKCJI
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Najlepsze portrety Bolka i Lolka
Już po raz drugi Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem 
Kultury zorganizowała w ostat-
nich miesiącach ubiegłego roku 
Mikołajowy Festiwal Bajek. Tym 
razem odbywał się on pod hasłem 
„Przygody Bolka i Lolka”. Biblio-
teka prowadziła prze cały listopad 
i grudzień ciekawe lekcje biblio-
teczne połączone z czytaniem 
książek o Bolku i Lolku, natomiast 
w nasielskim kinie w grudniu przez 
trzy dni prezentowano filmy z Bol-
kiem i Lolkiem. Zorganizowano 
również konkurs plastyczny na 
portret Bolka i Lolka. 

W następujących kategoriach wie-
kowych: przedszkolaki, klasy „O”, 
klasy I, klasy II i klasy III. 

Komisja w składzie: Izabela Maziń-
ska – MGBP, Katarzyna Tyc – NOK, 
Beata Skoczylas – Szkoła Podstawo-
wa w Nasielsku, Barbara Kamińska 

– Szkoła Podstawowa w Nasielsku 
miała nie lada dylemat z przyzna-
niem nagród. Na konkurs wpłynęło 
aż 180 prac z następujących pla-
cówek oświatowych: Przedszkole 
Samorządowe w Nasielsku, Szkoła 
Podstawowa w Nasielsku, Zespół 
Szkół nr 3 w Cieksynie, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Pieściro-
gach, Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich.

Komisja przyznała nagrody w po-
szczególnych kategoriach:

Grupa I – Przedszkole
Nie przyznano I, II, III nagrody, 
wszystkie prace otrzymały wy-
różnienia: Dzieci 4-letnie z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego ze 
Starych Pieścirogów, Marek Seku-
dewicz Zespół Szkół nr 3 Cieksyn 
oraz Grupa 5-latków z Przedszkola 
Samorządowego w Nasielsku: Zu-
zia Zakrzewska, Paweł Domański, 
Adaś Laskowski, Natalka Ziemiń-

ska, Hubert Suwiń-
ski, Laura Ziemińska, 
Adrian Goliasz, Ad-
rian Mikulski, Aleks 
Iwanow, Kuba Wi-
śniewski, Karol Lu-
biak, Oliwia Wiśniew-
ska, Kuba Łęgowski, 
Dawid Karwacz, Julka 
Komuda, Ala Piątek, 
Zuzia Pawłowska.

Grupa II „O”
I miejsce: Karolak Krystian SP 
Nasielsk, Patrycja Gołębiew-
ska SP Nasielsk,

II miejsce: Mateusz Pod-
górski (SP Nasielsk), Oliwia 
Kapczyńska (SP Nasielsk), 
Wiktoria Gumowska (Ze-
spół Szkolno-Przedszkol-
ny Stare Pieścirogi), Sylwia 
Sakowska (SP Nasielsk)

III miejsce: Marcel Roszak 
(SP Nasielsk), Weronika Da-
niszewska (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny Stare Pieścirogi), 
Natalia Nowicka (SP Nasielsk), Da-
wid Gągolewski (SP Nasielsk), Wik-
toria Samulak (SP Nasielsk),

Wyróżnienia: Ola Smolińska (SP 
Nasielsk), Mateusz Bombalicki (SP 
Nasielsk), 

Michał Danielski (SP Nasielsk), Cza-
rek Danielski (SP Nasielsk), Wiktoria 
Kućmińska (SP Nasielsk), Julia Li-
beradzka (SP Nasielsk), Jakub Jo-
dłowski (Zespół Szkolno-Przedsz-
kolny Stare Pieścirogi).

Grupa III – Klasa I
I miejsce: Paulina Maliszewska (SP 
Nasielsk), Aleksandra Kuczborska 
(SP Nasielsk), 

II miejsce: Natalia Jaskulska (SP 
Budy Siennickie), Patrycja Nowa-
kowska (SP Nasielsk)

III miejsce: Justyna Dalecka (Ze-
spół Szkół nr 3 Cieksyn), 

Wyróżnienia: Paweł Słończewski 
(SP Nasielsk), Julia Tyc (SP Nasielsk), 
Julia Topczewska (SP Nasielsk), 
Iza Mauer (SP Nasielsk), Patry-
cja Jaskulska (SP Nasielsk), Nata-
lia Zawadzka (Zespół Szkół nr 3 
Cieksyn).

Grupa III – klasa II
I miejsce: Jakub Będowski (SP 
Nasielsk)

II miejsce: Paulina Marszałek (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny Stare 
Pieścirogi)

III miejsce: Michał Mazalewski (SP 
Nasielsk) 

Wyróżnienia: Jakub Hegemajer 
(Zespół Szkół nr 3 Cieksyn), Zuzia 
Białorucka (SP Nasielsk), Klaudia 
Malon (Zespół Szkół nr 3 Cieksyn).

Grupa IV – klasa III
I miejsce: Oliwia Kraszewska (SP 
Nasielsk), Szymon Dalecki (Zespół 
Szkół nr 3 Cieksyn),

II miejsce: Magdalena Jaskulska (SP 
Budy Siennickie), Wiktoria Perkowska 
(Zespół Szkół nr 3 Cieksyn)

III miejsce: Weronika Osińska (SP 
Nasielsk)

Wyróżnienia: Agata Obojska (SP 
Nasielsk), Klaudia Lipowska (Zespół 
Szkół nr 3 Cieksyn), Patrycja Jaśkiewicz 
(Zespół Szkół nr 3 Cieksyn).

Uroczyste rozdanie nagród uczestni-
kom konkursu plastycznego nastąpiło 
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicz-
nej we wtorek 19 stycznia br. Wszyscy 
uczestnicy konkursu plastycznego 
otrzymali imienne certyfikaty. Laure-
atom serdecznie gratulujemy.

(m)
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Baran 21.03.- 19.04.
Przez najbliższe dni udadzą Ci się wszystkie poważne rozmowy 
i będziesz mógł śmiało realizować swoje plany. Skup się także na 
małych sprawach i nie rób zaległości. W uczuciach zapragniesz być 
z bliską osobą.

Byk 20.04.- 20.05.
W życiu zawodowym to wymarzony czas na negocjacje w biznesie 
i ustalanie planów ze współpracownikami. Będziesz mieć szansę 
na wykazanie się pomysłowością. W sprawach osobistych pomyśl 
o walentynkowym  prezencie.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Czy w pracy nie przeceniasz swoich możliwości? Jesteś bardzo zajęty 
i energiczny, ale będziesz musiał z czegoś zrezygnować, bo będziesz 
mieć problemy ze zdążeniem ze wszystkim na czas. W miłości 
znajdziesz chwilę wytchnienia.

Rak 22.06.- 22.07.
Bądź rozważny i oszczędzaj swój czas, bo chyba nie masz go za wiele. 
Jeśli stoisz przed ważną decyzją, nie trać cierpliwości i dobrze się nad 
wszystkim zastanów. O swoich planach porozmawiaj z partnerem.

Lew 23.07.- 22.08.
Dzięki swojej praktyczności i obowiązkowości uporasz się z bieżącymi 
problemami, a Twoje kontakty z otoczeniem będą pełne wzajemnego 
zrozumienia. W uczuciach małe zamieszanie, ale możesz liczyć na 
pomoc przyjaciół.

Panna 23.08.-22.09.
W życiu zawodowym nie najlepszy czas. Drobne nieporozumienia 
wyciągną na światło dzienne problemy, z których istnienia nie zdawałeś 
sobie sprawy. Zastanów się, czy warto się tak zacietrzewiać? Może lepiej 
spokojnie odeprzeć zarzuty.

Waga 23.09.- 22.10.
W najbliższym czasie będziesz wyjątkowo pomysłowy i błyskotliwy. 
W pracy poradzisz sobie z każdym problemem. W życiu osobistym 
zrobisz zdecydowany ruch i wyjdzie Ci to na dobre. Pamiętaj 
koniecznie zadbaj o zdrowie.

Skorpion 23.10.- 21.11.
W sprawach finansowych postępuj z wyczuciem i rozwagą. Unikaj 
ludzi lubiących intrygi i plotki. W pracy zdrowa konkurencja pobudzi 
Cię do działania. Czekają Cię miłe spotkania z przyjaciółmi, a samotne 
Skorpiony będą mieć czarujące randki.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W życiu zawodowym postaw na swoją pomysłowość. Abstrakcyjne 
myślenie da teraz najlepsze rezultaty. Dzięki temu będziesz mógł 
załatwić sporo ważnych spraw. W uczuciach działaj bez pośpiechu 
i zostaw pole do popisu dla bliskiej osoby. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W pracy nie daj się namówić na tzw. złoty interes i dokładnie przyjrzyj 
się każdej otrzymanej propozycji. Postaraj się także opanować swoją 
skłonność do wygłaszania krytycznych uwag. To nie najlepszy czas 
dla Ciebie także w życiu osobistym. Posłuchaj partnera.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W najbliższym czasie będzie rozpierać Cię energia i chęć działania. 
Postarasz się pomóc każdemu, kto Cię o to poprosi, nawet jeśli 
przysługa kosztować Cię będzie sporo fatygi. W uczuciach same 
przyjemne chwile.

Ryby 19.02.- 20.03.
W nadchodzące  dni znakomicie pogodzisz obowiązki z przyjemnościami. 
Nawet gdy pojawisz się w pracy po przetańczonej nocy, nie pomylisz 
się w rachunkach, a z wszystkim obowiązków doskonale się wywiążesz. 
W rozmowach z partnerem pamiętaj o szczerości. 

Kino NIWA ZAPRASZA
5–7 lutego godz. 16.00

Artur i zemsta Maltazara
Arthur et la vengeance de Maltazard (Francja, 2009); Animowany; Reżyseria:  Luc Besson; 
Scenariusz:  Luc Besson, Céline Garcia;Głosy w wersji polskiej: Kajetan Lewandowski jako 
Artur, Włodzimierz Matuszak jako Dziadek Artura, Ewa Kania jako Babcia Artura, Daniel 
Olbrychski jako Maltazar, Michał Milowicz jako Max, Jacek Braciak jako Betamesz, Barbara 
Kałużna jako Selenia, Grzegorz Drojewski jako Replay, Grzegorz Mikołajczyk jako Snow.
Zbliża się koniec dziesiątej fazy księżyca i Artur przygotowuje się do po-
nownych odwiedzin krainy Minimków, w tym swojej ukochanej Selenii. 
Nagle mały pająk podrzuca do ręki chłopca ziarenko ryżu z napisem S.O.S. 
Nie ma wątpliwości – najwyższy czas udać się Minimkom na pomoc!

5–7 lutego godz. 18.00
AVATAR

(USA, 2009); Science-Fiction/Thriller; Reżyseria:  James Cameron; Scenariusz:  James 
Cameron; Obsada: Sam Worthington – Jake Sully, Sigourney Weaver – Grace Augustine, 
Michelle Rodriguez – Trudy Chacon, Giovanni Ribisi – Selfridge, Zoe Saldana – Neytiri.
Oczekiwany z ogromnym zainteresowaniem pierwszy od czasu „Titanica” 
film Jamesa Camerona. Zrealizowana z niezwykłym rozmachem – w nowej 
technice kina trójwymiarowego – opowieść o komandosie, który uwikła-
ny zostaje w wojnę dwóch pozaziemskich cywilizacji. W rolach głównych: 
Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez (serial TV „Zagubieni”), Giovanni 
Ribisi („Szeregowiec Ryan”), Wes Studi („Tańczący z wilkami”), Zoe Saldana 
(„Terminal”) i CCH Pounder („Bagdad Café”).

12–14 lutego godz. 17.00 i 19.00

CIACHO
(Polska, 2009); Komedia; czas 100 min.; Reżyseria:  Patryk Vega; Scenariusz:  Patryk 
Vega, Dominik Matwiejczyk; Obsada: Marta Żmuda Trzebiatowska – Basia, Tomasz 
Karolak – Dawid, Paweł Małaszyński – Karolek, Marcin Bosak – Tomek, Tomasz Kot – 
Jan Tomasz.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Rodzina, rodzina…
– Czy w tym domu w ogóle ktokol-
wiek sprząta? – spytałam, ściągając 
zwisającą z sufitu pajęczynę. 

– Pająk wieczorem to szczęście! – 
przypomniała Zosia, przechodząc 
przez pokój.

– A pajęczyna w ciągu dnia? – 
chciałam wiedzieć, ale nikt nie kwa-
pił się z odpowiedzią. Wnukowie 
i zięć siedzieli wpatrzeni w monitor 
komputera, wnuczki kotłowały się 
w pokoju Kasi, a Zosia gdzieś prze-
padła.

Zasadniczo kocham moją rodzinę 
i nie wyobrażam sobie bez niej na-
wet dnia. Ale gdy wszystkie wnuki 
zostają zwiezione do mnie pod pre-
tekstem, że ferie u babci są najlepsze, 
a praca córki i zięcia powoduje, że 
mam duże i małe dzieci całymi dnia-
mi na swojej głowie, to… Pomy-
ślałam tęsknie o niedawnej wizycie 
w Płocku, u kuzyna Marysi, Janusza, 
i westchnęłam. Po chwili do pokoju 
wpadły dziewczynki.

– Nie mam co na siebie włożyć! – 
wołała Kasia już od progu. 

– Ja też – pisnęła Marcelina.

– A przecież dziś jest ta impreza 
u Maćka – kontynuowała starsza 
wnuczka. – I nie wiem, w czym iść! 

– Właśnie! – przyświadczyła młod-
sza. 

– Tato, słuchasz mnie? – upewniła się 
Kasia, a potem nagle spojrzała groź-
nie na Marcelinę – A co TY masz do 
moich ubiorów?!

– Kasia! – skarcił ją ojciec, odwra-
cając się od komputera. – Powiedz 
jeszcze raz, o co chodzi. 

Kasia powiedziała.

– Czy ja dobrze słyszę? – spytał Pio-
trek. – Nie masz żadnych ubrań?  
A czym jest wypchana twoja szafa?

– Nie mam nic odpowiedniego na 
imprezę – wyjaśniła mu córka.

– Właśnie, wujku – potwierdziła Mar-
celina, ale zamilkła pod spojrzeniem 
kuzynki. 

– Czy ktoś mógłby zabrać tego ba-
chora? – zdenerwowała się Kasia.

Piotrkowi było tego za dużo. 

– Mogę łatwo rozwiązać twój pro-
blem, Kasiu – oznajmił. – Jeszcze 
jedno słowo takim tonem i nie 
idziesz na żadną imprezę.

Kasia się nadęła, ale nic nie powie-
działa. Odwróciła się na pięcie i już 
miała wyjść z pokoju, gdy ją zatrzy-
małam.

– Cały dzień będziesz się przeglądała 
w lustrze? A może byś tak zrobiła coś 
pożytecznego?

– Dlaczego ja? – spytała Kasia po-
dejrzliwie. 

– A dlaczego tylko ty? Wszyscy!

– Słusznie – stwierdził zięć i pogonił 
Jurka do uprzątania śniegu sprzed 
domu, a sam udał się do ogrodu, by 
przekopać ścieżki. 

– A my? – zatroszczyła się Mar-
celina.

– My mamy zajęcia w domu – od-
rzekłam. Wzięłam pozostałe wnuki 
do kuchni i już po chwili Kasia sie-
kała cebulę i pieczarki, Marcela mie-
szała świąteczną kapustę, a Franek 
wyciągał naczynia ze zmywarki. Ja 
obierałam ziemniaki i dyrygowałam 
całą trójką. Gdy Piotrek z Jurkiem 
wrócili zziajani i przemoczeni, bigos 
był już gotowy, a ziemniaki się do-
gotowywały. 

– Nie mam pomysłu na obiad 
– wyznała Zosia, pojawiając się 
w kuchni.

– My mamy! – pochwaliłam się. 

– A ja taki głodny jestem – poskar-
żył się Piotrek, ściągając zaśnieżony 
polar. 

– Ja też – przyznał Jurek. – Ależ ład-
nie pachnie, jak w czasie świąt!

– To jedzmy, a potem trzeba pomóc 
dziewczynom wystroić się na tę im-
prezę – zarządziłam. 

– Jak to?! – oburzyła się Kasia. – Mar-
celina też ma iść?

– Oczywiście! Przecież oprócz przy-
jaciół Maćka będzie też jego rodzina, 
w tym młodsza siostra, więc będzie 
miała towarzystwo jak znalazł. 

– Nie ma to jak rodzina! – uśmiech-
nęła się Marcelina i dołożyła sobie 
kapusty.

Babcia Jadzia

Bigos świąteczny
1 kg kiszonej kapusty, 0,3 kg piecza-
rek, 1–2 marchwie, duża cebula, 10 
suszonych śliwek, garść rodzynek, 
pół szklanki czerwonego wina, sól, 
liść laurowy, pieprz ziarnisty i mie-
lony, ziele angielskie, kminek, olej, 
mąka do zasmażki

Kapustę przepłukać, przełożyć do 
garnka, zalać ciepłą wodą, dodać liść 
laurowy, pieprz ziarnisty, ziele angiel-
skie, kminek i sól i gotować przez 
godzinę na małym ogniu. Później 
wystawić na balkon (lub do lodówki), 
żeby się przemroziła. Następnego 
dnia kapustę ponownie gotować ok. 
godziny, z dodatkiem utartych mar-
chwi, śliwek i rodzynek oraz wina. 
Obrać i pokroić pieczarki, cebulę 
posiekać, usmażyć razem na oleju, 
doprawiwszy mielonym pieprzem 
i solą. Usmażone pieczarki dodać 
do kapusty, wymieszać i gotować 
ok. pół godziny. Z oleju i mąki przy-
gotować jasną zasmażkę. Dodać do 
kapusty, wymieszać i zagotować. 
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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE  

RÓŻNEJ WIELKOŚCI I BARWY PSY  
TĘSKNIĄ ZA WŁASNYM,  

DOBRYM DOMEM!!! 
Blada – jest młodziutką, mała suczką (ok. 
2 lat); Jest bardzo milusińska, garnie się do 
innych ludzi, pragnie ich towarzystwa. Jest 
przyjaźnie nastawiona do innych psów. To 
niezwykle sympatyczna psinka, nie pozwól-
cie jej cierpieć za kratkami schroniska.
tel. 0 660 277 648,   0–23 693 10 81

Cudowna malutka sucz-
ka (około 1 roczku) zosta-
ła znaleziona 31 grudnia 
w Legionowie (okolice ul. 
Wiejskiej i Warszawskiej)  
Ma brązową obróżkę. Sunia 
jest wyjątkowo grzecznym, 
miłym i lgnącym do ludzi 
psiakiem. Nauczona jest 
czystości. Została potrącona przez samochód, ma problem z 
nóżką, ale jej stan jest dobry, więc przy troskliwej opiece szybko 
dojdzie do pełnej formy. 
Czeka na swego właściciela lub kogoś, kto ofiaruje jej nowy, 
przytulny dom. W przypadku adopcji przez nowego pana zapew-
niamy bezpłatną sterylizację. Nie pozwólcie jej długo czekać!
tel. 506 403 514 

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, 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

R E K L A M A
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DROBNE
Pilnie poszukuję opiekunki do rocznego 
dziecka. Tel. 507 699 287.

Zatrudnię osobę na część etatu 
z doświadczeniem w prowadzeniu 
księgowości oraz wykonywaniu prac 
biurowych. Tel. 604-565-774

Sprzedam działkę 3100 m2 – Siennica. 
Tel. 728 920 146.

Certyfikaty energetyczne budynków. 
Tel. 695 735 797.

Zespół muzyczny. Tel. 602 630 680.

Korepetycje jęz. polski. Szkoła pod-
stawowa, gimnazjum. Tel. 694 624 
364.

Ośrodek szkolenia maszynistów 
w Mińsku Mazowieckim zawiada-
mia o rozpoczęciu szkoleń w zakresie: 
koparki, koparko-ładowarki, ładowar-
ki. W Jachrance Nowej nr 45. Więcej 
informacji pod numerem: 606 436 
876.

LOKAL USŁU-HANDLOWY o pow. 200 
m2 + mieszkanie 100 m2 nad Zalewem 
Zegrzyńskim. Cena:560 000. Tel. 664 
914 683.

.Kupię ziemię lub siedlisko w Psucinie 
i okolicy. Tel. 0 515 091 071.

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 023 69 
12 658 wieczorem.

Pielęgniarkę i rehabilitanta do ZOL koło 
Nasielska. Tel. 601 221 868.

Certyfikaty energetyczne budynków. 
Tel. 695 735 797.

Sprzedam lub zamienię na większe lub 
na dom/mieszkanie 36,7m2 Nasielsk 
ul. Starzyńskiego IV piętro . tel. 0 663 
555 405.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Poszukuję do wynajęcia lokalu w cen-
trum Nasielska na sklep odzieżowy.  
Tel. 600 403 266; 602 698 856.

Sprzedam obladry na opał. Tel. 500 
138 106.

Sprzedam działkę 10a, dom drewniany 
i budynek gospodarczy. Gm. Świercze. 
Tel. 503 908 462. 

Sprzedam kwotę mleczną. Tel. 666 
362 389, 600 918 509.

Hydraulika-TANIO tel. 506 178 967.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku 1000 m2, prąd, woda. 
Tel. 605 827 917.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku 5700 m2, prąd, woda. 
Tel. 605 827 917.

Instalacje elektryczne. Faktura VAT. 
Tel. 506 190 870.

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

Sprzedam dzia łk i  budowlane 
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 
797 766.
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BRYDŻ
Nasielscy brydżyści rozpoczęli jedenasty sezon rozgrywek o Grand Prix Nasielska. Przed rozpoczęciem pierwszego turnieju zostały 
wręczone puchary za ubiegłoroczne zawody: Memoriał Tadeusza Czeremużyńskiego i XI Nasielski Turniej Par. Grand Prix Nasielska  
po raz czwarty odebrał Paweł Wróblewski. Nagrody ufundował Prezes Klubu Sportowego „Sparta” – Grzegorz Arciszewski.
W pierwszym turnieju nowego sezonu wzięło udział aż jedenaście par. Jako pierwsi w tym roku ze zwycięstwa cieszyli się Waldemar 
Gnatkowski i Maciej Osiński.

Wyniki turnieju „pierwszego” 15.01.2010 r.:
1.Waldemar Gnatkowski – Maciej Osiński  95 pkt (59,38%)
2.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  95 pkt (59,38%)
3.Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski   87 pkt (54,38%)
4.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  85 pkt (53,13%)
5.Janusz Muzal – Janusz Wydra   84 pkt (52,50%)
6.Adam Duczman – Piotr Turek     79 pkt (49,38%)
7.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  78 pkt (48,75%)
8.Krzysztof Brzuzy – Jacek Jeżółkowski   76 pkt (47,50%)
9.Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski  74 pkt (46,25%)
10.Marek Rębecki – Krzysztof Turek  67 pkt (41,88%)
11.Jerzy Będowski – Grzegorz Kosewski  61 pkt (38,13%)

Na następny turniej zapraszamy w piątek 29.01.2010 r. na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku.
PK

PIŁKA RĘCZNA

Skład zwycięskiej drużyny z Cieksy-
na: Sobczyńska, Kurpiewska, Klim-
kowska, Olszewska, Waśniewska, 
Chrzanowska, Przeorska, Haber, 
Mazurkiewicz, Trzaskoma.

Kategoria chłopców
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PG Nasielsk x 9:2 9:6 4 I 
ZS Nr 2  
w Pieścirogach 2:9 X 13:4 2 II

ZS Nr 3  
w Cieksynie 6:9 4:13 X 0 III

S k ł a d  z w yc i ę s k i e j  d r u ż y n y  
z Nasielska: K. Podlasiński, J. Le-
śnik, K. Podlasiński, K. Morawski, 
M. Filipiak, A. Jagiełło, A. Walczak, 
J. Moczydłowski, R. Malinowski,  
A. Romanowicz, D. Zakrzewski,  
M. Zadęcki, M. Bielecki.

M.K.

Gimnazjaliści grali w ręczną
W ostatnich latach piłka ręczna na-
leży do dyscyplin sportowych co-
raz bardziej popularnych w naszym 
kraju. Dzieje się to zapewne za 
sprawą naszej męskiej reprezentacji 
kraju, która należy do europejskiej 
i światowej czołówki. 

Również i w naszej gminie widać 
duże zainteresowanie tą dyscypli-
ną sportu. We wtorek, 26 stycznia 
br. w hali sportowej w Nasielsku od-
był się gminny turniej piłki ręcznej 
dla szkół gimnazjalnych. W turnie-
ju tym wzięły udział następujące 
reprezentacje szkolne: Publiczne 
Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, Gim-
nazjum przy Zespole Szkół Nr 2  
w Pieścirogach oraz Gimnazjum 
przy Zespole Szkół Nr 3 w Cieksy-
nie. Po losowaniu ustalono kolej-
ność gier i przystąpiono do rozgry-
wek. Poniżej przedstawiono wyniki 
poszczególnych spotkań.

Kategoria dziewcząt
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PG Nasielsk x 3:4 3:6 0 III 
ZS Nr 2  
w Pieścirogach 4:3 X 2:10 2 II

ZS Nr 3  
w Cieksynie 6:3 10:2 X 4 I

TENIS STOŁOWY

Gminny turniej kwalifikacyjny
W piątek 29 stycznia br. w hali sporto-
wej odbył się gminny turniej w druży-
nowych zawodach w tenisa stołowego 
dla szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Udział w turnieju wzięło łącznie 
17 drużyn  reprezentujących gimnazja 
i szkoły podstawowe w kategoriach 
dziewcząt i chłopców. Zawody te 
były także eliminacjami do zawodów 
powiatowych, które odbędą się 22 lu-
tego dla szkół podstawowych oraz 30 
marca dla szkół gimnazjalnych. 

Po przywitaniu wszystkich drużyn 
przystąpiono do rozgrywek. Wyniki 
poszczególnych spotkań przedsta-
wiamy poniżej:

Kategoria dziewcząt ze szkół podsta-
wowych
SP Nasielsk – SP Popowo  3:0
SP Pieścirogi – SP Dębinki  3:1
SP Nasielsk – SP Pieścirogi  3:0
SP Popowo – SP Dębinki  3:1
SP Nasielsk – SP Dębinki  3:0
SP Popowo – SP Pieścirogi 2:3
Klasyfikacja końcowa
I miejsce SP Nasielsk  
(Hermanowska, Grycz)
II miejsce SP Pieścirogi
III miejsce SP Popowo
IV miejsce SP Dębinki
Kategoria chłopców ze szkół podsta-
wowych
SP Nasielsk – SP Popowo  3:0
SP Pieścirogi – SP Dębinki  3:1
SP Nasielsk – SP Cieksyn   3:0

SP Nasielsk  
– SP Pieścirogi  3:1
SP Popowo  
– SP Dębinki  0:3
SP Cieksyn  
– SP Popowo 3:0
SP Nasielsk  
– SP Dębinki 3:1
SP Cieksyn  
– SP Dębinki 3:1
SP Popowo  
– SP Pieścirogi 0:3
SP Cieksyn  
– SP Pieścirogi 3:1
Klasyfikacja końcowa
I miejsce SP Nasielsk  
(Filipowicz, Zembrzuski, Zalewski, Ćwik)
II miejsce SP Pieścirogi
III miejsce SP Cieksyn
IV miejsce SP Dębinki
V miejsce SP Popowo
Kategoria dziewcząt ze szkół gimna-
zjalnych
Gimnazjum (prz L.O.) w Nasielsku  
– Gimnazjum w Cieksynie 0:3
Gimnazjum w Nasielsku 
– Gimnazjum w Pieścirogach  0:3
Gimnazjum (prz L.O.) w Nasielsku 
– Gimnazjum w Nasielsku 1:3
Gimnazjum w Cieksynie 
– Gimnazjum w Pieścirogach  3:2
Gimnazjum (prz L.O.) w Nasielsku 
– Gimnazjum w Pieścirogach  1:3
Gimnazjum w Nasielsku  
– Gimnazjum w Cieksynie 0:3
Klasyfikacja końcowa
I miejsce Gimnazjum w Cieksynie 
II miejsce  Gimnazjum w Pieścirogach

III miejsce Gimnazjum (prz L.O.)  
  w Nasielsku
IV miejsce Publiczne Gimnazjum  
  w Nasielsku
Kategoria chłopców ze szkół gimna-
zjalnych
Gimnazjum (przy L.O.) w Nasielsku 
– Gimnazjum w Cieksynie 0:3
Gimnazjum w Nasielsku  
– Gimnazjum w Pieścirogach  3:0
Gimnazjum (przy L.O.) w Nasielsku 
– Gimnazjum w Nasielsku 0:3
Gimnazjum w Cieksynie  
– Gimnazjum w Pieścirogach  3:0
Gimnazjum (przy L.O.) w Nasielsku 
– Gimnazjum w Pieścirogach  1:3
Gimnazjum w Nasielsku  
– Gimnazjum w Cieksynie 2:3
Klasyfikacja końcowa
I miejsce Gimnazjum w Cieksynie
II miejsce Publiczne Gimnazjum  
  w Nasielsku
III miejsce Gimnazjum w Pieścirogach
IV miejsce Gimnazjum (przy L.O.)  
  w Nasielsku

M.K.

Zawody powiatowe w nasielskiej hali
W czwartek, 21 stycznia 2010 r. w nasielskiej hali sportowej odbyły 
się powiatowe zawody w piłkę nożną chłopców szkół ponadgimna-
zjalnych. Wzięło w nich udział 7 drużyn. Zawody przebiegły sprawnie 
i w duchu fair play.
Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
2. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim,
3. Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku,

5. Zespół  Szkół  Zawodowych 
w Nasielsku,
6. Liceum Ogólnokształcące w Twierdzy 
Modlin,
7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Najlepszym zawodnikiem zawodów, 
a także królem strzelców klasyfikacji koń-
cowej, został: Michał Dziadczak z ZSZ Nr 1 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ewa Żołnierzak

Tenis stołowy

Blisko awansu!
W połowie stycznia br. zakończyła się pierwsza runda ligowych rozgrywek w tenisie stołowym. Uczestniczące w nich drużyny z naszej 
gminy LUKS Cieksyn (IV liga) i Sparta Nasielsk (V liga), pierwszą rundę zakończyły zgodnie z wcześniej zapowiedzianymi wynikami 
i przed rozpoczęciem drugiej rundy rewanżowej, która zaczyna się 21 lutego, są blisko  osiągnięcia zamierzonego celu.  
Zamiarem tenisistów LUKS - u Cieksyn na pierwszą rundę było uplasowanie się w pierwszej szóstce, która w rundzie rewanżowej 
walczyć będzie o awans do III ligi. 
Po zapewnieniu sobie na dwie kolejki przed zakończeniem rundy miejsca w pierwszej szóstce,na dwa ostatnie mecze ligowe LUKS 
wystawił rezerwowy skład, dając tym samym szansę gry młodym zawodnikom.
W chwili obecnej, z różnych przyczyn, drużyny z Cieksyna nie stać na włączenie się do walki o III ligę. Po błyskotliwym awansie, przed 
rozpoczęciem rozgrywek, w światku tenisowym Mazowsza nie dawano Cieksynowi dużych szans na utrzymanie się w IV lidze, ale nasi 
tenisiści pokazali, że mają duży potencjał i po załatwieniu kilku spraw organizacyjnych w klubie, w niedługim czasie mogą z powodze-
niem powalczyć o awans do wyższej ligi. Dowodem ich umiejętności jest chociażby wygrany mecz z liderem IV ligi i niemal pewnym 
kandydatem do awansu, drużyną ATS Warszawa i to na wyjeździe, co było największą sensacją i wywołało wiele komentarzy.
Natomiast zawodnicy Sparty Nasielsk przed rozpoczęciem rozgrywek zapowiedzieli awans do IV ligi i są bardzo bliscy osiągnięcia tego 
celu. Po pierwszej rundzie zajmują drugie miejsce w tabeli (awansują 2 drużyny) i mają jeden punkt przewagi nad najgroźniejszym 
rywalem, drużyną UKS Sarbiewo, która w poprzednim sezonie mocno rywalizowała o awans, z tenisistami Cieksyna.
Tenisiści Sparty mają ten komfort, że pierwszy mecz z Sarbiewem wygrali i nawet ewentualna porażka w rewanżu pozwoli im 
utrzymać jednopunktową przewagę.
Zdecydowanym liderem w tej lidze jest drużyna UOLKS Ostrów Mazowiecka, w której występuje zawodnik z pierwszoligowym 
stażem. Życzymy naszym  zespołom udanych rewanżów i awansu.

as


