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Młody Obywatel 
w akcji
Pięć szkół z gminy Nasielsk nawiązało współ-

pracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju 
i Pomocy Q Zmianom. 
W ramach tej współpracy realizowany jest projekt, którego głównym 
celem jest rozwój postaw obywatelskich dzieci i nauczycieli z sześciu 
szkół podstawowych powiatu nowodworskiego. Aby zrealizować te 
założenia, stowarzyszenie zorganizowano dwudniowe szkolenie 
dla nauczycieli, zajęcia obywatelskie dla dzieci oraz zajęcia po-
zalekcyjne dla dzieci. Pierwszą szkołą , która zrealizowała zajęcia 
w ramach projektu „Ja – Młody obywatel”, jest Zespół Szkół Nr 3 
w Cieksynie. 

Czytaj na str. 11

GMINNY FINAŁ  
TURNIEJU WIEDZY 
POŻARNICZEJ

Już po raz 33. dzieci 
i młodzież z nasiel-

skich szkół uczestniczy-
ły w ogólnopolskim tur-
nieju wiedzy pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega 
Pożarom”. We wtorek, 
16 lutego br. odbył się 
finał gminny turnie -
ju. Zakwalifikowało się 
do niego 17 uczniów 
szkół podstawowych, 
10 uczniów gimnazjów 
i 5 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. 
Dla sprawnego przeprowadzenia 
finału konkursu Bernard Mucha, 
burmistrz Nasielska, powołał ko-
misję w składzie: Maria Kowalska 
– sekretarz Nasielska, K. Łuczak i J. 
Kwiatkowska – pracownice Urzę-
du Miejskiego.

str. 5

Nasielsk sprzed wieków

str. 9

Zuchy pokazały 
charakter

Lokomotywownia 
Nasielsk cz.2

Magiczne ferie

Rozwojowa spółka 
mieszkaniowa 
Rozmowa z Wojciechem Piątkowskim, pełniącym od ponad roku  
funkcję prezesa spółki Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe.
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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

Listy do redakcjiKRÓTKO

Przedsiębiorcy  
i fundusze
W piątek, 12 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie Jerze-
go Szubzdy, przedstawiciela Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, z przedsiębiorcami 
z naszej gminy.
Głównym celem spotkania było przedstawienie zasad pozyskiwania 
środków unijnych. Poinformowano przedsiębiorców, w jaki sposób mają 
wyszukiwać informacje o naborach, konkursach itp. W czasie spotka-
nia omówiono również wniosek aplikacyjny, krok po kroku analizując 
każdy punkt. 

Nad przebiegiem spotkania czuwał Marcin Kazimierski pracujący na 
samodzielnym stanowisku ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, 
który podkreślił: – Takie spotkania są bardzo potrzebne naszym przed-
siębiorcom. Tym bardziej że najprawdopodobniej już w marcu ruszy 
nabór wniosków, w których będzie można aplikować o dofinansowa-
nie swojej działalności.

W spotkaniu udział wzięło blisko 30 przedsiębiorców zainteresowanych 
pozyskaniem funduszy unijnych na rozwój swoich firm. 

(red.)

Nasielsk,dn.10.02.2010 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi,  

Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie  
dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały nr 
XLIV/312/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku o przystąpieniu do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare 
Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie dotyczącej czę-
ści miejscowości Stare Pieścirogi w garnicach działek o nr ew. 302, 
303, 304, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 307, 310, 308, 309  
oraz część dz. o nr ew. 319. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu 
miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w lokalu Urzędu Miejskiego w Nasiel-
sku przy ul. Elektronowej 3 w terminie do dnia 15 marca 2010 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko , imię, nazwisko i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Witam,
Piszę do Państwa, aby pokazać, jak niedbale odśnieżane są niektóre 
miejsca na terenie miasta Nasielsk. Chodzi mi dokładnie o skrzyżowa-
nie ulic Piaskowa - Nowa Wieś - Wiejska. Jest to trudne skrzyżowanie, 
z tej racji, iż jadąc z ulicy Piaskowej na ulicę Wiejską i na odwrót, należy 
wykonać skręt o około 300 stopni. Niestety służby odpowiedzialne za 
odśnieżanie dróg miejskich zaniedbały to miejsce, co stanowi istotne 
utrudnienie dla okolicznych mieszkańców chcących dojechać autem 
na stację PKP.

Rozumiem, że śniegu jest dużo i daje się on we znaki wszystkim, jednak 
wystarczyłoby tylko przepchnąć ten śnieg w pobliskie krzaki między uli-
cą Wiejską a Piaskową i to rozwiązałoby kłopot z przejazdem w takim 
miejscu, kiedy człowiek stresuje się, czy się nie zakopie autem, odwożąc 
członka rodziny do pociągu o 6 rano! Sytuację przedstawiają zdjęcia 
wykonane 16 lutego 2010 roku.

Ile jest takich miejsc na terenie miasta - nie wiem. Sygnalizuję tylko pro-
blem w tym miejscu.

Pozdrawiam,
Michał Brodowski

P.S. Może warto by pomyśleć o przebudowie tego skrzyżowania, gdyż 
wiosną i latem widoczność w tym miejscu niezwykle ograniczają rosną-
ce krzaki. Wielokrotnie już byłem świadkiem niebezpiecznych sytuacji 
z uczestnictwem samochodów, które zdarzały się w tym miejscu. Na 
szczęście dzięki szybkim reakcjom kierowców do wypadków nie doszło. 
Być może jednak tylko do czasu...

Słówko omediach
Szanowna Redakcjo,

Po przeczytaniu artykułu „Za i przeciw. O polityce i problemach oświaty”, który 
znalazł się w nr 3(285) „Życia Nasielska”, pozwalam sobie do Was napisać z proś-
bą o wydrukowanie kilku pytań do autora Pana Henryka Śliwińskiego. 

Czemu posługuje się Pan półprawdami i manipulacją? Deklarując krótkie pisanie 
o sprawach ogólnokrajowych, poświęca Pan niemal dwie szpalty, czyli prawie 
połowę artykułu, chyba że chodzi o „wierszówkę”.

Jeżeli TVP i TVP INFO opanowane jest przez PIS, jak Pan stwierdza, to co robił 
przez prawie godzinę szef PO Donald Tusk w tej telewizji (bodajże 05.02.10)? Co 
robił pan Sikorski? Co robił pan generał Jaruzelski (dnia 08.02.10), niezdarnie tłu-
maczący swoją niewinność? Przecież to śmiertelni wrogowie PIS.

Czy w TVN, Polsacie, Radiu ZET lub „Gazecie Wyborczej” dowie się Pan o dzia-
łalności np. Caritasu, natomiast o panu Owsiaku z pewnością. Tak doświadczony 
człowiek nie dostrzega w tych mediach tuby PO. A może jak Miro, Zbycho czy 
Rycho uważa Pan, że afery hazardowej nie było? Czy w trakcie rządów PIS nie 
liczono zmarłych z powodu zimna? Brak prądu w okolicach Częstochowy przez 
ponad dwa tygodnie. Co robią sztaby antykryzysowe? Jeżeli słupy łamią się, to ja 
podpowiadam, wstawić nowe gęściej. Po tak szacownej osobie spodziewałem 
się większej klasy w opisie przeciwników politycznych. Obecne sukcesy rządu 
polegają na tym, że innych kryzys dotknął bardziej. „Życie Nasielska” kupuję 
od początku, ale takiej jawnej wazeliny nigdy nie było. Gratuluję Panu ambicji 
skoro nazywa Pan „Gazetę Wyborczą” prasą bardziej obiektywną. Ja czytuję 
„Tygodnik Solidarność” i się nie wstydzę, i polecam panu artykuły Jana Pietrzaka 
i Mieczysława Gila, może pozbędzie się Pan antypisowskiej nienawiści w rodzaju 
marszałka Niesiołowskiego. Zapraszam Pana w rejon Urzędu Gminy, zobaczy 
Pan, jak odśnieżona ulica Elektronowa - 15 cm zbitego śniegu, jak odśnieżone 
przejście do ul. Czereśniowej 40 cm (tekst piszę 8 lutego – od tygodnia nie pada 
śnieg). Panie Profesorze – więcej optymizmu!

Z poważaniem Józef Zawadzki 
(tytuł pochodzi od redakcji)



319 lutego–4 marca 2010 Z SAMORZĄDU

fot. M. Stamirowski

ROZMOWA Z…

nowego lokalu. Obecnie na liście 
oczekujących na budowę nowego 
budynku znajduje się dwanaście 
osób, a na listę dopisują się sukce-
sywnie kolejni potencjalni nabywcy. 
W trakcie sprzedaży lokali mieszkal-
nych poznaliśmy kryteria i wymogi 
ich nabywców, dotyczące wielko-
ści, wykończenia i funkcjonalności 
lokali, które w większości zostaną 
uwzględnione w nowej inwestycji. 
Wstępnie szacujemy cenę za 1 m2 
na poziomie około 3 tys. zł., a do-
kładną cenę za m2 nowych lokali 
mieszkalnych poznamy dopiero po 
otrzymaniu od biura projektowego 
kosztorysów inwestorskich oraz po 
rozstrzygnięciu przetargu na reali-
zację inwestycji. 

Jakie zadania Nasielskiego Bu-
downictwo Mieszkaniowe prze-
jęło od Zarządu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej? Ilu 
nowych pracowników znalazło 
się w NBM?
– Gmina Nasielsk na podstawie 
umowy o zarządzanie nierucho-
mościami zawartej 30 września 
2009 r. powierzyła od 1 paździer-
nika 2009 r. Nasielskiemu Budow-
nictwu Mieszkaniowemu w zarzą-
dzanie nieruchomości zabudowa-
ne i w związku z tym zatrudniliśmy 
sześć osób z ZGKiM oraz dwie 
osoby dodatkowe. W sumie w NBM 
pracuje dziesięć osób. 

O d pa źd ziern ika s taramy s ię 
uporządkować zarządzanie nie-
ruchomościami i  jedną z naj-
ważniejszych spraw jest formalne 
zarejestrowanie wspólnot miesz-
kaniowych. Do 1października 
formalnie był y zarejestrowane 
dwie wspólnoty, a powinno ich 
być 45.

Aktualnie mamy zarejestrowa-
nych 17 wspólnot, a sukcesywnie 
odbywają się zebrania właścicieli 
lokal i  mieszkalnych i użytko-
wych, których celem jest re-
jestracja następnych wspólnot.  
W trakcie spotkań wyjaśniamy 
zasady funkcjonowania wspólnot 
mieszkaniowych oraz przypomi-
namy właścicielom ustawę z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali, a szczególnie art.13, zgod-
nie z którym każdy właściciel 
zobowiązany jest do ponoszenia 

Rozwojowa spółka mieszkaniowa 
...Wojciechem Piątkowskim, pełniącym od ponad 
roku funkcję prezesa spółki Nasielskie Budownictwo 
Mieszkaniowe.
Jak ocenia Panu pierwszy rok 
pracy na stanowisku prezesa 
NBM? Co udało się Panu zreali-
zować? Co jest najtrudniejsze 
w tej pracy?
– Po objęciu funkcji prezesa Nasiel-
skiego Budownictwa Mieszkalnego 
Spółka z o.o. na początku stycznia 
2009 r. jednym z moich najważ-
niejszych zadań było zakończenie 
sprzedaży lokali mieszkalnych oraz, 
ze względu na duże zainteresowanie 
nimi, przygotowanie nowej inwesty-
cji polegającej na budowie budynku 
mieszalnego wielorodzinnego. 

C z y  w s z y s t k i e  m i e s z k a n i a 
w dwóch blokach udało się 
sprzedać? Jak ocenia Pan wyniki 
finansowe spółki?
– Sprzedaż lokali mieszkalnych 
w dwóch budynkach mieszkalnych 
składających się z 72 samodzielnych 
lokali została zakończona. Uzyskane 
wyniki finansowe Spółki pozwoli-
ły na zakup gruntów pod przyszłe 
inwestycje ze środków własnych 
oraz rozpoczęcie realizacji nowej 
inwestycji bez korzystania z obcych 
źródeł finansowania. 

Osiedle przy ul. Płońskiej ma się 
niedługo powiększyć o kolej-
ne trzy bloki. Kiedy powstanie 
pierwszy z nich, a kiedy plano-
wane jest oddanie do użytku ko-
lejnych? 
– W grudniu NBM nabyło od gminy 
Nasielsk działkę o pow. 18 564 m2, 
co pozwoli na realizację następnych 
inwestycji. Właśnie zakończyliśmy 
przetarg na „zaprojektowanie bu-
dynku mieszkalnego o minimum 
36 lokalach mieszkalnych wraz z ze-
wnętrzną infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowaniem terenu 
zewnętrznego” i w nowo projek-
towanym budynku nie planujemy 
lokali użytkowych. Budowa roz-
pocznie się w tym roku, a w 2011 r. 
powinna zostać zakończona i budy-
nek będzie oddany do użytku. 

Jak duże jest zainteresowanie 
wykupem nowych mieszkań? Czy 
dużo wolnych lokali jeszcze zo-
stało? Czy znana jest już cena 
m2?
– Na to pytanie otrzymaliśmy od-
powiedź w momencie zakończenia 
sprzedaży lokali mieszkalnych, gdy 
wiele osób zgłaszało chęć zakupu 

kosztów związanych z utrzymy-
waniem części wspólnej nieru-
chomości proporcjonalnie do 
udziału w tej części. 

Ile lokali komunalnych znala-
zło się w zarządzie Pańskiej 
firmy? W jakim są one stanie? 
Czy wymagają remontów? 
– W zarządzie NBM jest 287 lokali 
stanowiących własność gminy i są 
to w większości lokale wymaga-
jące remontów, na które jest brak 
środków finansowych. Płacone 
czynsze nie pokrywają nawet 
bieżących wydatków związanych 
z utrzymaniem nieruchomości 
i należy nadmienić, że podwyżka 
czynszu z 1 stycznia 2010 r. jest 
pierwszą podwyżką od kwietnia 
2001 r. 

Czy widzi Pan potrzebę zainwe-
stowania w budownictwo komu-
nalne w naszej gminie? 
– Czy zainwestować w budow-
nictwo komunalne? Nad tym py-
taniem na pewno należałoby się 
zastanowić. Potrzeby są ogrom-
ne, ponieważ od 1987 r. nie wy-
budowano żadnego mieszkania 
komunalnego. Po roku pracy na 
stanowisku prezesa NBM i krót-

kim doświadczeniu w zarządza-
niu nieruchomościami wiem, że 
jedną z najpilniejszych spraw jest 
budowa budynków socjalnych 
z lokalami o obniżonym standar-
dzie. Pozwoliłoby to w pierwszej 
kolejności na zabezpieczenie bie-
żących potrzeb lokalowych, jak 
również rozwiązało dość poważ-
ny problem z lokatorami zajmu-
jącymi lokale komunalne, często 
o podwyższonym standardzie, 
w budynkach wspólnot mieszka-
niowych, którzy nagminnie nie 
wywiązują się z obowiązku pła-
cenia czynszu i innych opłat za 
używanie lokali (w wielu wypad-
kach są to znaczne kwoty) oraz 
umożliwiłoby eksmisje dłużników 
do lokali socjalnych.

Czy to prawda, że w niektórych 
budynkach (np. przy ul. Kiliń-
skiego) ciśnienie wody jest bar-
dzo słabe? W jaki sposób można 
zaradzić temu problemowi?
– Przy ul. Kilińskiego w dwóch 
budynkach jest niskie ciśnienie 
wody, ustalamy dokładną przy-
czynę zaistniałej sytuacji, a jed-
nym z jej powodów jest zużyta 
g łowica zaworu g łównego na 

przyłączu wodociągowym do bu-
dynków, który należy wymienić, 
i w najbliższym możliwym czasie 
będzie to wykonane.

Z czym przyjdzie się Panu zmie-
rzyć w 2010 r.? Co będzie naj-
trudniejsze do osiągnięcia? 
– Jak już wspomniałem, dużym 
wyzwaniem jest nowa inwestycja 
polegająca na budowie budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego, 
załatwianie wszelkich procedur 
formalnych z tym związanych, jak 
najszybsze rozpoczęcie budowy 
oraz możliwie szybkie jej zakoń-
czenie. Zależy nam także na jak 
najszybszym zakończeniu wszel-
kich spraw związanych z rejestracją 
wszystkich wspólnot mieszkanio-
wych, co jest związane z ich wła-
ściwym funkcjonowaniem. Każdy 
właściciel wspólnoty mieszkaniowej 
ma bezpośredni wpływ na decyzje 
podejmowane przez wspólnotę, 
decyduje o wysokości zaliczek oraz 
o tym, na co będą wydatkowane 
środki finansowe zgromadzone na 
rachunkach wspólnoty. 
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:  
Iwona Pęcherzewska

Koledze Waldemarowi Millerowi  
wyrazy współczucia  

z powodu śmierci  
Brata 

  składają  
  Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy  
  Publicznego Gimnazjum nr 1  
  w Nasielsku

Z GMINY

Dziecko na ręku, a wózek na plecach?
Na stacji PKP Nasielsk powoli zachodzą 
zmiany. Co prawda budynek ciągle 
jeszcze nie został odnowiony, ale przy-
najmniej wstawiono drzwi wejściowe 
do poczekalni i wiatr nie hula już po 
korytarzach. Pasażerowie kolei mogą 
też korzystać z podziemnych przejść 
na perony. Póki co jest tam nawet cał-
kiem elegancko. Są wygodne schody 
oraz winda dla osób niepełnospraw-
nych, a także szeroki korytarz. Wszyst-
ko byłoby dobrze, gdyby nie problem, 
z którym zatelefonowała do redakcji 
ŻN nasza Czytelniczka:

– Jak mają sobie na tych schodach po-
radzić matki, które mają dzieci w wóz-
kach? Jak mam nim przejechać skoro 
są tylko schody, nikt nie pomyślał, że 
może warto byłoby wybetonować taki 
zjazd na dwa kółka? Zdarza się, że mu-
szę iść sama z dzieckiem do sklepu czy 

apteki, czy za każdym razem 
będę musiała prosić kogoś 
o pomoc, żeby mi zniósł lub 
wniósł wózek? – pyta zde-
nerwowana pani Agnieszka, 
matka dwuletniej córeczki.

Dla matki, która sama musi 
pokonać schody z dziec-
kiem w wózku i zakupami, to 
rzeczywiście jest ogromny 
kłopot. A przecież jest to wygodne 
przejście oddzielające od siebie gęsto 
zaludnionej miejscowości. Szczególnie 
teraz, kiedy warunki atmosferyczne nie 
sprzyjają dalekim spacerom i omijaniu 
tego przejścia, które przecież miało 
ułatwiać, a nie utrudniać życie pasaże-
rom PKP i mieszkańcom okolicy. Tym 
bardziej że naprawdę, żadna nowość, 
że matki z dziećmi w wózkach też po-

dróżują i na ogół mają wtedy jeszcze 
dodatkowo jakieś bagaże.

Jakoś trudno nam sobie wyobrazić, że 
takie osoby będą korzystać z wind dla 
osób niepełnosprawnych umieszczo-
nych przy schodach. Ale być może ta 
inwestycja jeszcze nie została ukoń-
czona i PKP zwróci uwagę na głosy 
pasażerów. Do tematu powrócimy 
niebawem. 

(i)
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

KRONIKA OSP
Dwa razy, 2 i 6 lutego br., jednostka 
OSP Nasielsk brała udział w akcji za-
bezpieczania lądowania i startu śmi-
głowca Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego przy ulicy Sportowej.

W sobotę, 13 lutego br. ochotnicy 
z OSP Nasielsk wyjeżdżali, by usunąć 
śnieg zalegający na dachu budynku 
wielorodzinnego w Czajkach.

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Pułtusku informuje, że w związku z Tygodniem Pomo-
cy Ofiarom Przestępstw w dniach od 22 do 26 lutego 2010 r. w Sądzie 
rejonowym w Pułtusku przy ul;. Rynek 37 będą pełnione dyżury przez 
przedstawicieli organizacji pozarządowych w celu udzielenia pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach:

22.02.2010 r. w godzinach 9.00 – 14.00
23.02.2010 r. w godzinach 9.00 – 15.30
24.02.2010 r. w godzinach 8.00 – 14.00
25.02.2010 r. w godzinach 8.00 – 15.30
26.02.2010 r. w godzinach 8.00 – 14.00

Dyżur będzie pełniony w pokoju nr B021 – parter. Kontakt telefoniczny 
pod numerem: 023 692 08 44 w. 102.

Prezes Sądu Rejonowego w Pułtusku
Artur Bobiński

Łup zakopał w śniegu
Policjanci z Nasielska zatrzymali, 4 lutego br. 

24-letniego Jana G. Mężczyźnie zarzuca się dwa 
włamania z kradzieżami do sklepu spożywczego. 
Łupem sprawcy padał alkohol i papierosy.
Z informacji policjantów wynikało, że sprawca włamał się do sklepu spo-
żywczego w Nasielsku dwukrotnie. Do pierwszej kradzież z włamaniem do-
szło w nocy z 31 stycznia na 1 lutego br. Drugie przestępstwo miało miejsce 
kilka dni później, z 3 na 4 lutego. Łupem sprawcy padł alkohol i papierosy. 
Nasielscy policjanci, wyjaśniając okoliczności kradzieży z włamaniem do 
sklepu, ustalili, że w sprawę może być zamieszany 24-letni Jan G. 

Młody człowiek w chwili zatrzymania miał 1 promil alkoholu w organizmie, 
dlatego nie można go było od razu przesłuchać. Po wytrzeźwieniu podczas 
rozmowy z policjantami mężczyzna przyznał się do kradzież z włamaniem 
oraz wskazał funkcjonariuszom skrytkę, w której ukrył część towaru. Jak się 
okazało, łup został zakopany w śniegu. 24-latek, pomimo młodego wieku, 
jest bardzo dobrze znany nasielskim policjantom. Wcześniej odpowiadał 
już za rozbój z użyciem noża. Dziś usłyszał już kolejny zarzut. Tym razem 
odpowie za dwie kradzieże z włamaniami. 

za:www.kpp.nowydwor.pl

Z GMINY

1 lutego na ul. Płońskiej nieznani 
sprawcy skradli szyldy reklamo-
we. Straty wynoszą 1000 zł na 
szkodę Urzędu Miejskiego.

2 lutego w Zaborzu u Tomasza R. 
ujawniono nielegalne podłącze-
nie do słupa elektrycznego.

2 lutego w Cieksynie Magdalena 
H. kierowała samochodem pomi-
mo zakazu sądowemu.

4 lutego w Nowych Pieścirogach 
nieznany sprawca z niezamknię-
tego garażu znajdującego się na 
posesji Sławomira K. skradł piłę 
spalinową, szlif ierkę oscylacyj-
ną i wiertarkę. Straty wynoszą 
3280 zł.

6 lutego na ul. Elektronowej w re-
jonie sklepu Biedronka nieznany 
sprawca, wykorzystując nieuwa-
gę Grażyny B., skradł jej z otwartej 
torebki portfel z pieniędzmi i kar-
tę kredytową.

Nocą z 6 na 7 lutego na ul. War-
szawskiej nieznany sprawca wła-
mał się do samochodu Pawła M. 
i skradł radio z anteną CB i kabel 
od GPS. Straty wynoszą 1000 zł.

Pijani na drodze:
9 lutego w Studziankach Bogdan 
D., mieszkaniec Cegielni Psuckiej, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (1,65 mg/l).

10 lutego na ul. Piłsudskiego Piotr 
P., mieszkaniec Nasielska, kiero-
wał samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,59 mg/l).

Nowe kompetencje 
Straży Miejskiej
Od niedawna Straż 

Miejska pos iada 
nowe prawa. Uchwalone 
22 maja 2009 r. przez 
Sejm przepisy, które we-
szły w życie 24 grudnia 
2009 r. (zmiana ustawy 
o strażach gminnych, 
ustawy o Policji oraz 
ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, Dz.U. nr 97. 
poz. 803) zakładają wie-
le zmian, które na pewno 
ucieszą strażników miej-
skich z naszego miasta.
Zgodnie z nowymi przepisami straż 
miejska ma wiele nowych upraw-
nień. Nowelizacja wprowadza nad-
zór wojewody nad strażami przy 
pomocy komendanta wojewódz-
kiego Policji działającego w jego 
imieniu w zakresie m.in.: kontroli 
uprawnień, użycia broni palnej bo-
jowej oraz środków przymusu bez-
pośredniego i ewidencji. 

Strażnicy mają prawo przeszukania 
bagażu osoby zatrzymanej, co do 
której uzasadnia się podejrzenie 
popełnienia czynu zabronionego, 
pod groźbą kary bądź jeśli zacho-
dzi uzasadnione podejrzenie, że 
osoba, wobec której czynności te 
są podejmowane, posiada przy so-
bie niebezpieczne przedmioty dla 
życia lub zdrowia ludzkiego. Rewi-
zji osobistej będą poddane osoby 
nietrzeźwe, doprowadzone do izby 
wytrzeźwień, u których istnieje po-
dejrzenie posiadania niebezpiecz-
nych przedmiotów.

Nowe przepisy umożliwiają straży 
miejskiej użycie sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych, jej pojazdy 
są uprzywilejowane i powinny być 
traktowane tak jak samochody poli-
cyjne. Sygnały dźwiękowe i świetlne 
mogą być używane podczas akcji 
ratunkowych bądź pościgu. 

Kolejną nową kompetencją straż-
ników jest możliwość użycia pa-
ralizatorów elektrycznych, czyli 
przedmiotów przeznaczonych do 
obezwładniania osób za pomo-
cą energii elektrycznej, na które 
nie jest wymagane pozwolenie na 
broń w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 
i amunicji.

Nasielscy strażnicy miejscy nie po-
siadają ani paralizatorów, ani broni 
palnej. Jak dotąd, na wyposażeniu tej 
jednostki nie ma też fotoradaru. 

– Są sytuacje, kiedy używamy sy-
gnałów świetlnych, np. kiedy zabez-
pieczaliśmy przejazd samochodów 
podczas wywożenia śniegu z cen-
trum miasta – stwierdza Wojciech 
Janik, komendant nasielskiej SM. 

Nowelizacja daje także możliwość 
zawieszenia strażnika miejskiego 
w momencie wszczęcia postępo-
wania karnego z oskarżenia pu-
blicznego oraz wprowadza nowe 
stanowiska: młodszego specjalisty, 
specjalisty i starszego specjalisty. 
Ponadto 29 sierpnia został ustano-
wiony dniem Straży Miejskiej.

(k)

fot. M. Stamirowski
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NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII

Nasielsk sprzed wieków

OŚWIATA. BLIŻEJ SIEBIE I NATURY

Z WTZ

Niecodzienność lekcji, która odbyła się 22 stycz-
nia w Szkole Podstawowej w Nasielsku, pole-

gała m.in. na tym, że odbyła się ona w sali gimna-
stycznej. Uczestniczyli w niej uczniowie starszych 
klas nasielskiej i cieksyńskiej podstawówki oraz 
uczniowie I klasy gimnazjum przy nasielskim Liceum 
Ogólnokształcącego. Słuchacze byli więc stosunko-
wo młodzi, a ich znajomość historii bardzo jeszcze 
skromna, więc prowadzący nieco się natrudził, aby 
wiedza, jaką chciał przekazać, w jak największym 
stopniu została zrozumiana i przyswojona.

Historyk ten odtwarza bowiem ubio-
ry i uzbrojenie wojów, drużynników 
i rycerzy. Komes Zdzisław, jak mó-
wią o nim niektórzy, był oczywiście 
ze swymi wojami i mówił o życiu tej 
ważnej części społeczności żyjącej 
na naszych ziemiach w wiekach od 
X do XV. Wyjaśniał też, jak uzyskuje 
zamierzone efekty przy rekonstruk-
cji poszczególnych przedmiotów.  
A stara się, aby wszystkie wytworzo-
ne przez niego fragmenty odzienia 
i uzbrojenia jak najwierniej odda-
wały nie tylko wygląd dawnych 
przedmiotów, ale wytwarzane były 
w podobnych do dawnych warun-
kach, z zastosowaniem podobnych 
narzędzi, farb i odczynników. Zebrani 
w sali w większości po raz pierwszy 
widzieli pokazane eksponaty. Zain-
teresowanie tą częścią wystawy było 
ogromne. 

Niecodzienna lekcja historii została 
zorganizowana z inicjatywy Nasiel-
skiej Fundacji Wspierania i Rozwoju 
Edukacji oraz dyrekcji nasielskiej 
szkoły podstawowej. W lekcji uczest-
niczył prezes Fundacji Maciej Suwiń-
ski i wicedyrektor szkoły Mariusz 
Kraszewski.

Na historycznym spotkaniu w sali 
gimnastycznej Fundacja wspierająca 
edukację ogłosiła wyniki zorganizo-
wanego przez siebie konkursu pt. 
„Nasielsk sprzed wieków”. Pierwsze 
miejsce zajął w nim Emil Chęcik ze 
szkoły w Cieksynie, a drugie – Mo-
nika Drabik ze Szkoły Podstawowej 
w Nasielsku. Trzecie miejsce zdo-
była Weronika Perkowska z Ciek-
syna. Laureaci otrzymali cenne 
nagrody.

AZ

Pierwszą część tej lekcji poprowadził 
archeolog z Instytutu Archeologii 
Polskiej Akademii Nauk, doktorant 
Mariusz Błoński. Przez ostatnie 5 lat 
prowadził na nasielskim „Kopcu” 
prace badawcze. Ich wyniki są bar-
dzo interesujące. Pozwoliły one, 
między innymi, ustalić, że już na sto 
lat przed chrztem Polski na terenie 
dzisiejszego Nasielska istniała dobrze 
zorganizowana wspólnota. O tym 
wszystkim mówił archeolog, popie-
rając swe słowa obrazami. Młodzież 
wyraźnie była zaskoczona wiado-
mością o wieku swego miasta. 

Swą wypowiedź rozpoczął od in-
formacji o Biskupinie, najbardziej 
znanym w Polsce i Europie stano-
wisku archeologicznym. Prowa-
dził młodzież krok po kroczku po 
tajnikach wiedzy archeologicznej 
i roli archeologów przy jej zdoby-
waniu. Przywiózł ze sobą wykopa-
ne w nasielskim grodzisku naczynia 
gliniane (już po rekonstrukcji), a także 
znalezione na innych stanowiskach 
urny, w których składano spopie-
lone w czasie pochówków szczątki 
ludzkie. I mimo że przedmiot rozwa-
żań był bardzo trudny, umiejętności 
pedagogiczne archeologa sprawiły, 
że dzieci tę nową wiedzę w dużym 
stopniu przyswoiły i wiedzą, że ich 
Nasielsk to miasto leciwe. Wiedzą 
również, gdzie znajduje się grodzisko 
będące najważniejszym świadec-
twem jego długiej historii.

Następnie Zdzisław Suwiński, były 
dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego, zaprezentował owoce swej 
rekonstruktorskiej pasji – przy ścianie 
stało siedmiu „uzbrojonych po zęby” 
wojów, ale były to tylko manekiny. 

Nowości na nowy rok
Od początku stycz-

nia br. uczestni -
cy Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Starych 
Pieścirogach mogą ko-
rzystać z zajęć prowa-
dzonych w pracowni kra-
wieckiej. Pojawiła się 
ona zamiast pracowni 
muzykoterapii. Ponadto 
po trzech latach działal-
ności warsztatów doko-
nano także reorganizacji 
zajęć. Bez zmian pozo-
stała liczba uczestników 
stałych każdej pracowni, 
tj. pięć osób.
– Większość uczestników naszych 
zajęć jest z nami od samego po-
czątku, dlatego uznaliśmy, że za-
sadne będzie wprowadzenie pew-
nych zmian organizacyjnych doty-
czących zajęć. Każdy mógł zmienić 
pracownię, w której dotychczas 
pracował, zgodnie ze swoimi pre-
dyspozycjami i zainteresowaniami. 
I muszę przyznać, że dużym zain-
teresowaniem cieszyła się nasza 
nowa propozycja, czyli pracownia 
krawiecka. Nie ma już pracowni 
muzykoterapii, ale nasi podopiecz-
ni dwa razy w tygodniu korzystają 
z zajęć muzycznych, które prowa-
dzi pani Lucyna Pawlak – wyjaśnia 
Teresa Skrzynecka, kierownik WTZ 
w Starych Pieścirogach. 

Obecnie w ramach WTZ funkcjo-
nują pracownie: multimedialna, 

przyrodniczo-ogrodnicza, pla-
styczna, gospodarstwa domowego 
i krawiecka. 

Pracownię krawiecką prowadzi Be-
ata Olechowicz z Siennicy. Znajduje 
się tu duży stół, przy którym wszy-
scy mogą swobodnie pracować. Są 
także maszyny do szycia, z których 
już po kilku dniach zajęć sprawnie 
korzystali uczestnicy. Mają już przy-
gotowany cały zapas kolorowych 
poduszek oraz drobnych upomin-
ków walentynkowych.

– Myślę, że dla wielu osób to jest 
po prostu coś nowego, dlatego 
bardzo chętnie tu przychodzą 
i pracują. Wykonywali poduszki, 
które ozdabiali według własnego 
pomysłu, Adam Garlej bardzo 
ładnie przyszywał do nich pereł-

ki. Za to Ania Kurpiowska pięknie 
haftuje. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie – informuje Beata Olecho-
wicz. – Będziemy też szydełko-
wać, a potem wprowadzę frywo-
litkę, czyli wyrób biżuterii za po-
mocą techniki wiązania supełków. 
Poza tym choć do Wielkanocy 
jeszcze trochę czasu, powstają 
już projekty ozdób świątecznych 
– dodaje.

Dumą WTZ-ów jest też dosko-
nale wyposażony gabinet reha-
bilitacyjny, w którym znajduje się 
m.in. wiele przyrządów do ćwi-
czeń i sprzęt do różnego rodzaju 
zabiegów (laser, ultradźwięki, jo-
noforeza), zaś od początku marca 
uczestnicy będą także pod opieką 
masażysty. 

(i.)

Promujemy ekologię
W czwartek, 28 stycznia 2010 r. 
w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku odbyło 
się spotkanie przedstawiciela firmy 
TOYOTA Marki z uczniami dwóch 
klas: piątej i szóstej. Ta współpraca 
szkoły i znanej firmy motoryzacyj-
nej została zainicjowana w ramach 
szkolnego projektu ekologiczne-
go „Bliżej siebie i natury – piękny 
i bezpieczny plac zabaw”. 

Celem projektu jest zainteresowanie 
dzieci i młodzieży ekologią poprzez 
utworzenie na terenie przyszkol-
nym placu zabaw oraz kącika mło-
dego ekologa wykorzystującego 
możliwości, jakie daje atrakcyjny 
teren zieleni wokół urządzeń zaba-
wowych. Działania pomysłodaw-
ców zostały dofinansowane w kon-
kursie grantowym 2009 w ramach 
programu Szkoły dla Ekorozwoju 
przez Fundusz Partnerstwa z sie-
dzibą w Krakowie i budżet gminy 
Nasielsk, a efektem tych poczynań 
będzie utworzenie wiosną br. funk-
cjonalnego szkolnego miejsca do 
zabawy na świeżym powietrzu.

Udało się nawiązać partnerską 
współpracę w zakresie wymiany 
doświadczeń dotyczących roz-
wiązań ekologicznych z firmą TO-
YOTA. W ramach tego działania 
ustalono m.in.: 3 spotkania dealera 
tej marki samochodowej ze szko-
łą: wizytę przedstawiciela f irmy 
w szkole (przedstawienie pracy fir-
my i sposobu postępowania doty-
czącego ochrony środowiska). Aby 

spotkanie było 
ciekawe dla obu 
stron, w szkole 
zorganizowano 
wcześniej kon-
kurs pod hasłem 
„Samochód i śro-
dowisko”. Ogó-
łem w ykonano 
59 prac konkur-
sow yc h i  był y 
one bardzo uroz-
m a i c o n e  p o d 
względem formy 
plastycznej. Komisja, w której skład 
wchodzili członkowie Szkolnego 
Ekokomitetu (uczennice klasy 6 a – 
Karolina Sawicka, Anna Kamińska, 
Ewelina Karolak i Natalia Piątkow-
ska) nagrodziła następujące prace: 
I miejsce – Dominika Domała kl. 
I a (makieta), II miejsce – Klaudia 
Tomczyk kl. I a (album), III miejsce 
– Krystian Karolak kl. 0 c (akwa-
rela) oraz przyznała wyróżnienia 
(Jacek Oleksa kl. III a., Agniesz-
ka Sekutowicz i Sylwia Szulińska  
kl. IV d, Natalia Pędzich kl. IV b, 
a także 12 dzieci z kl. 0 c). Prace te 
zostały zaprezentowane podczas 
spotkania uczniów z przedstawicie-
lem Toyoty, a ich autorzy otrzymali 
nagrody rzeczowe ufundowane 
przez firmę i wręczone przez przy-
byłego na spotkanie Michała Fry-
drycha. Dwie klasy biorące udział 
w spotkaniu (5b i 6d) to te, którym 
udało się uzyskać miano ekopo-
zytywnych za zbiórkę makulatury. 
Uczniowie podczas spotkania mieli 

okazję obejrzeć ciekawą prezenta-
cję multimedialną. Na jej podstawie 
przeprowadzony został quiz, dzięki 
któremu wytypowano jedną z klas 
do złożenia wizyty w firmie. Ry-
walizacja zakończyła się wynikiem 
11 : 1 dla klasy 6d, która razem ze 
swoją wychowawczynią, Moniką 
Paluszek, pojedzie 19 lutego 2010 
r. do firmy TOYOTA. 

Przedstawiciel Toyoty, Michał Fry-
drych, poza tym, że jest fachow-
cem w swojej branży, okazał się 
również osobą świetnie nawiązują-
cą kontakt z uczniami. Opanowany, 
rzeczowy, potrafił zainteresować 
wszystkich tematyką jazdy przy-
jaznej środowisku, a jego wyja-
śnienia odnośnie do Eco-Driving 
wskazały, jak jeździć ekologicznie 
i ekonomicznie.
Współpraca szkoły z firmą TOYO-
TA to doskonały sposób promocji 
działań proekologicznych. 

Koordynator projektu
Elżbieta Wróblewska

fot. T. Zawadzki

fot. Ł. Cejnóg
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Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... rys. Jacek Gałężewski

Cena za własne marzenia
Któż nie czytał chociaż jednej z wielu książek Paula Coelho? 
Chociażby Alchemika, który ma największą liczbę przekładów, 
a jego autor został za to uhonorowany wpisem do Księgi Gu-
inessa 2009! Jako młody człowiek Paulo Coelho tworzył teksty 
piosenek, pracował jako dziennikarz, a jednocześnie marzył, by 
zostać pisarzem. I właśnie powieść Alchemik sprawiła, że okrzyk-
nięto go jednym z najpopularniejszych autorów współczesnych. 
W roku 2009 Wydawnictwo Drzewo Babel wydało jego kolejną 
książkę pt. Zwycięzca jest sam. Jest ona już dostępna w nasiel-
skiej bibliotece.

Jak wiele książek Paula Coelho, i ta podejmuje temat zapłaty za 
realizację marzeń. Sam autor zastanawia się, do jakiego stopnia 
na nasze marzenia wywierany jest wpływ. Żyjemy w czasach, 

w których liczy się sława, pieniądze i władza, a niektórzy święcie wierzą, że są to wartości 
godne wszelkich poświęceń. Niestety, są ludzie, którzy nami manipulują, a my tego nie 
dostrzegamy. Manipulatorzy ci pozostają często anonimowi, gdyż wiedzą, że najbardziej 
efektywnym sposobem sprawowania władzy jest rządzenie z ukrycia. Niestety, bardzo 
prędko osoby manipulowane wpadają w pułapkę i są w sytuacji bez wyjścia.

Głównymi bohaterami tej interesującej książki są cztery osoby, z których trzy właśnie po-
zwalają na manipulowanie własnymi marzeniami. Igor jest właścicielem i prezesem pewnej 
dobrze prosperującej sieci telefonii komórkowej w Rosji. Wierzy, że można usprawiedli-
wić zabójstwo popełnione w dobrej wierze. Hamid to dyktator mody; w końcu pada on 
ofiarą systemu, który sam chciał wykorzystać do swoich celów. Natomiast Gabriela dąży 
do sławy, którą uważa za cel sam w sobie, a status celebryty za największe osiągniecie ży-
ciowe. I chociaż ze względu na wątki kryminalne czyta się tę powieść z zapartym tchem, 
to jak sam autor pisze: Ta powieść to nie thriller – to raczej wierny portret współczesnego 
świata. Mówi o niej tak: Zdecydowałem się stworzyć portret moich czasów, jak zresztą 
każdy pisarz. Punktem wyjścia do namalowania tego portretu stało się pytanie: na co 
ludzie zwracają dzisiaj uwagę?

Przewijają się na kartach książki postaci z wielkiego świata, producenci filmowi, dyktato-
rzy mody, modelki, finansiści, ale też pomniejsze gwiazdeczki i ci, którzy chcą ogrzać się 
w blasku sławy, bogactwa i władzy. Jest to świat, w którym próżność, obłuda i blichtr wy-
parły prawdziwe wartości, a człowiek, w pogoni za złudnym szczęściem, zatracił samego 
siebie.

Paulo Coelho uświadamia nam, że warto jest kroczyć przez życie drogą mniej uczęszczaną. 
Powieść jego można polecić każdemu, może nawet ku przestrodze...

awek

SCENA ZAUŁEK ZAPRASZA

Koncert Tomka 
Wachnowskiego
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną odsłonę Sceny Zaułek. 
W środę, 24 lutego 2010 r. o godz. 19.00 na nasielskiej scenie wystą-
pi TOMEK WACHNOWSKI – kompozytor, autor i wykonawca, który 
już od wielu lat jest związany z piosenka poetycką. Współpracował 
i występował z Wolną Grupą Bukowina, Jurkiem Filarem, Krzyszto-
fem Ścierańskim, Marcinem Dańcem. Występował nie tylko w pol-
skich miastach, lecz także w Pekinie, Atenach, Chicago. Wydał trzy 
autorskie płyty: Śniegowice, Właśnie tak i Dla bogaczy pogoda . Jego 
piosenki można znaleźć na składankach Krainy Łagodności wydawa-
nych przez EMI i serii Gitarą i Piórem wydawanej przez Polskie Ra-
dio. Jego piosenka pt. Znaki na niebie, śpiewana przez Iwonę Loranc 
i Kubę Badacha, znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Ławeczka, 
w 2006 r. ukazała się płyta pod tym samym tytułem. Natomiast utwór 
Most między nami z tekstem Tomka Wachnowskiego do filmu 6 dni 
strusia śpiewała Katarzyna Cerekwicka, a napisany wspólnie z Piotrem 
Rubikiem utwór Najdalszą z gwiazd w angielskiej wersji wykonał duet 
Georginia i Jose Cura. Jego niesamowity głos, naturalna interpretacja 
i zażyłość z gitarą sprawiają, że piosenki, które śpiewa, trafiają do serca 
i pozostają na długo w pamięci. Więcej informacji o artyście można 
znaleźć na stronie: www.tomekwachnowski.com.

Podczas recitalu w NOK Tomkowi Wachnowskiemu towarzyszyć 
będzie skrzypek – Marek 
Wierzchucki, działający 
w Kap e l i  C zern iakow-
skiej.

Bilety na spotkanie ze Sce-
ną Zaułek można nabyć 
już od 8 lutego w NOK. 
Cena biletu: 10 zł – nor-
malny, 5 zł – młodzież 
szkolna i studenci.

K.T.

GMINNY FINAŁ TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Wiedzą, jak zapobiegać pożarom
Już po raz 33. dzieci i młodzież z nasiel-
skich szkół uczestniczyły w ogólnopolskim 
turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. We wtorek, 16 lu-
tego br. odbył się finał gminny turnieju. 
Zakwalifikowało się do niego 17 uczniów 
szkół podstawowych, 10 uczniów gim-
nazjów i 5 uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych. 
Dla sprawnego przeprowadzenia finału kon-
kursu Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, 
powołał komisję w składzie: Maria Kowalska 
– sekretarz Nasielska, K. Łuczak i J. Kwiatkowska 
– pracownice Urzędu Miejskiego.

Rywalizacji nadano wysoką rangę. Zadbano 
o piękne nagrody. Wiele pracy w ich zabez-
pieczenie włożył „pierwszy strażak” nasiel-
skiej gminy – Zbigniew Zarański. Fundatorami 
nagród były nasielskie firmy: Guliwer, Bank 
Spółdzielczy, Sanibud, PZU (Andrzej Pająk, Adam Ostaszewski), Gminna Spółdzielnia, Michał Sakowski, Pekao S.A. Radna Sejmiku 
Mazowieckiego Maria Kowalska przywiozła od Marszałka Województwa Mazowieckiego kilkanaście pięknych i niezwykle przydat-
nych dla bezpieczeństwa poruszających się po drogach zestawów, w których skład wchodziły m.in. kaski i kamizelki odblaskowe 
oraz elementy sygnalizacyjne.

O randze nadanej imprezie świadczy też to, że na finał gminny do Nasielska przyjechali: Andrzej Hiszpański – komendant powiatowy 
nowodworskiej Państwowej Straży Pożarnej i Mariusz Wyszyński – szef wyszkolenia Komendy Powiatowej. Niestety, w finale nie 
uczestniczyli strażacy z gminy Nasielsk. Nie było ani przedstawiciela Zarządu Gminnego OSP, ani przedstawiciela żadnej z licznych 
w gminie jednostek OSP. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. Uczestnicy rozwiązywali test. Okazało się, że byli oni bardzo dobrze przygotowani do finałowej rozgrywki. W kilku wypadkach 
trzeba było nawet przeprowadzić dogrywkę ustną, ponieważ prace pisemne także nie doprowadziły do rozstrzygnięcia.

W poszczególnych kategoriach medalowe lokaty zajęli:

Szkoły podstawowe: 1. Krystian Łosiewicz (SP Dębinki), 2. Magdalena Podgrudna i 3. Jakub Miłoszowski (obydwoje ZSP Stare 
Pieścirogi).

Gimnazja: 1. Tomasz Sławek (ZSP Pieścirogi), 2. Denis Zakrzewski (Nasielsk), 3. Andrzej Rębecki (ZSP Pieścirogi).

Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Piotr Liwski i 2. Marta Gers (obydwoje LO Nasielsk), 3. Marcin Rutkowski (ZSZ Nasielsk). 

Osoby, które zajęły trzy pierwsze miejsca, otrzymały wartościowe nagrody, a pozostali uczestnicy finału gminnego uhonorowani 
zostali pięknymi upominkami. Na zakończenie Komendant Powiatowy PSP Andrzej Wyszyński zaprosił uczestników finału do 
odwiedzenia siedziby Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze. Wyraził też przekonanie, że w rywalizacji na szczeblu woje-
wódzkim nasz powiat będzie reprezentowany przez dzieci i młodzież z gminy Nasielsk.

xyz
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Duchowe witaminy
Poznając Jana Pawła II 
Nie trzeba nikomu z Polaków przypominać, że proces beatyfikacyjny 
Sługi Bożego Jana Pawła II zbliża się wielkimi krokami do końca. Pante-
on świętych powiększy się o kolejną postać, nad której nauczaniem nie 
można przejść obojętnie. Największy z rodu Polaków nie może pozo-
stać niezauważony. Można go nie rozumieć, można nie uznawać jego 
autorytetu w dziedzinie moralności, można nie rozumieć poezji, ale nie 
da się wobec osoby Jana Pawła II przejść obojętnie. 

Uważam, że nie tylko warto, ale trzeba nawet sięgać po nauczanie Jana 
Pawła II i czytać je w kontekście dzisiejszych wydarzeń. Starać się zrozu-
mieć słowa poszczególnych książek („Nie lękajcie się. Rozmowy z Andre 
Frossardem”, „Przekroczyć próg nadziei”, „Dar i tajemnica”, „Wstańcie, 
chodźmy”, „Pamięć i tożsamość” czy jedynego poematu papieża „Tryp-
tyk Rzymski”), kazań, dokumentów, a szczególnie dotyczących dziewię-
ciu pielgrzymek do naszej Ojczyzny. Jak klamra spinają nauczanie Jana 
Pawła II: programowa encyklika „Odkupiciel człowieka” (1979) i ency-
klika „O Eucharystii w życiu Kościoła” (2005). W czytaniu i rozumieniu 
z pewnością może pomóc najlepsza na światowym rynku i dość opa-
sła biografia Jana Pawła II autorstwa Georga Weigela, współczesnego 
amerykańskiego pisarza katolickiego i teologa, pod tytułem „Świadek 
nadziei”. Przyjmijmy bliską już beatyfikację nie kolejnymi pomnikami 
Jana Pawła II, które powstają jak grzyby po deszczu i czasem przeraża-
ją swoją brzydotą oraz brakiem artystycznego smaku, ale konkretnymi 
inicjatywami, wypływającymi ze słów „Świadka nadziei”. 

Jeszcze jako kleryk, przed kanonizacją siostry Faustyny Kowalskiej, 
Apostołki Bożego Miłosierdzia, na łamach płockiej edycji „Niedzieli” 
przypominałem czytelnikom jej nauczanie, oparte na tekstach osobi-
stego dziennika duszy, który jest znany jako „Dzienniczek” z podtytułem: 
„Miłosierdzie Boże w duszy mojej”. Tym razem inspirację do podjęcia 
tematu nauczania Jana Pawła II znalazłem w osobistych poszukiwaniach 
i przemyśleniach, związanych z lekturą pism Papieża. Dodatkowym im-
pulsem stały się słowa abpa Kazimierza Nycza, przewodniczącego Rady 
założonej przez Episkopat Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która 
koncentruje swą działalność na wspieraniu edukacji młodzieży wiejskiej 
i z małych miejscowości. Abp zachęcał do tego, aby przygotowanie do 
tegorocznego Dnia Papieskiego stanowiła dziewięciomiesięczna no-
wenna, w każdą drugą niedzielę miesiąca. Podczas tych spotkań wierni 
będą mieli okazję przypominać sobie pielgrzymki papieża-Polaka do 
Ojczyzny. 

Czytelnikowi pism Jana Pawła II nasuwa się prosty wniosek: żeby zro-
zumieć sens i znaczenie słów, trzeba je brać w całości, bez wyrywania 
z kontekstu. Sporo wysiłku trzeba włożyć, aby dostrzec, jak przez lata 
rozwijała się myśl papieska. Poznając teksty, poznajemy też mental-
ność autora, precyzję jego wywodu, spostrzeżenia. W świadomości 
wielu współczesnych Jan Paweł II jawił się jako człowiek nieprzeciętny, 
modlący się, tytan pracy, nawiązujący kontakt z wieloma ludźmi, czę-
sto o poglądach dalekich od Ewangelii, przebywający wśród ludzi. Za 
tym jednak kryło się ogromne bogactwo myśli, które stanowią pewien 
ciąg. Tam nie ma nic przypadkowego, wrzuconego tak od niechcenia. 
Żeby zrozumieć nauczanie Jana Pawła II, trzeba spojrzeć na niego „od 
wewnątrz”, przez pryzmat jego relacji z Tym, który „do końca nas umi-
łował”. Inaczej pozostaje nieczytelny. 

Wielu ludzi sili się na podpieranie autorytetem Papieża, Człowieka Roku 
1994 magazynu „Time”, wykorzystując krótkie cytaty do podbudowania 
swojego własnego autorytetu lub uzasadnienia jakiejś wątpliwej tezy. To 
świadczy nie tylko o nieznajomości tematyki, ale o zwykłej nieuczci-
wości wobec czytelników czy słuchaczy. Na rynku wydawniczym jest 
sporo kiepskiej jakości publikacji, które powierzchownie i na poziomie 
taniej sensacji za marne grosze próbują ukazać postać Jana Pawła II. 
Dla chrześcijanina, dla którego Papież był zastępcą Chrystusa na ziemi 
i sternikiem łodzi św. Piotra, to zbyt mało. Nie wystarczą sentymentalne 
wzruszenia przy okazji rocznic papieskich, telewizyjne koncerty i wspo-
mnienia. Trzeba sięgać po to światowe dziedzictwo, którego Wielki Twór-
ca był jednym z nas i żył na naszych oczach, aby nie zapomnieć i mieć 
„świadomość celu”.

ks. Leszek Smoliński

MOIM ZDANIEM
Z ŻYCIA WZIĘTE

Ja, bezrobotny
bezrobotnych, że uśmiechnięte panie 
z urzędu mają mniej czasu na zajęcie 
się osobami szukającymi zatrudnie-
nia. Oprócz wydawania zaświadczeń 
o prawie do opieki lekarskiej muszą, 
tak jak firmy, co miesiąc zgłaszać do 
ubezpieczenia w ZUS i wyrejestro-
wywać z niego. Mogę mieć tylko 
cichą nadzieję, że Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej oddzieli w końcu 
prawo do opieki zdrowotnej od sta-
tusu bezrobotnego – problem prze-
wija się od roku 1999 i do tej pory 
żadnej ekipie rządzącej nie udało się 
go rozwiązać. Być może chodzi mi 
głównie o własną korzyść. Ale chwi-
lowa korzyść nie może przysłonić mi 
szerszego aspektu całej sprawy. Status 
bezrobotnego potrzebny jest mi nie 
tylko ze względu na prawo świadczeń 
zdrowotnych. Niemal wszystkie insty-
tucje udzielające pomocy wymagają 
zaświadczenia o posiadaniu takiego 
statusu. Jest on potrzebne, aby uzyskać 
świadczenia z pomocy społecznej (za-
siłki) i świadczenia rodzinne. Ponadto 
wymagają go szkoły, gdy dziecko 
się tam dożywia, jest też potrzebne, 
aby uzyskać dodatek mieszkaniowy, 
obniżyć podatek rolny, otrzymać 
ze starostwa stypendium dla dzieci 
i młodzieży, ubiegać się o akademik. 
Zaświadczeń potrzebują też rodzice 
studiujących osób, ubiegających się 
o stypendia... Kolejną rzeczą, która 
wywołuje u mnie śmiech połączony 
z gorzkimi łzami, są szkolenia i kur-
sy organizowane przez Powiatowy 
Urząd Pracy tudzież wyspecjalizowa-
ne w tych działaniach podmioty. Jak 
wiadomo – ponoszenie kwalifikacji 
jest niezwykle ważne dla osób w takiej 
jak moja sytuacji. Zastanawia jednak 
fakt, iż tematyka szkoleń w niewielkim 
tylko stopniu jest dostosowana do po-
trzeb naszego lokalnego rynku pracy. 
Skierowani na szkolenia bracia i siostry 
bezrobotni szybko po ich ukończeniu 
znajdują się w sytuacji wyjściowej, 
gdyż zdobyta w krótkim czasie wiedza, 
niepoparta odpowiednią praktyką, 
ulatnia się w błyskawicznym tempie. 
Pozostają jedynie miłe (lub mniej miłe) 
wspomnienia i kilka świeżych znajo-
mości. No i dyplom ukończenia… 
Wiem, bo sam w czymś takim uczest-
niczyłem. Dwa miesiące codziennej 
podróży tam i z powrotem, około 
dziesięć godzin wchłaniania wiedzy, 
którą dziwnym trafem przyswajałem 
już kiedyś w liceum. Wykładowca 
języka angielskiego rzucił dumnie na 

początku kursu zdanie: Przerobimy 
program całego liceum, zobaczy-
cie! – siła sugestii i optymizm potrafią 
zdziałać cuda. Komputery. Prowa-
dzący zdawał się wiedzieć wszystko 
na ich temat, lecz słysząc rozmowy 
moje i siedzącego obok mnie kolegi, 
wolał uniknąć tematów informatycz-
nych. Bo komputery to moja pasja 
od bardzo dawna. Jedynym w miarę 
sensownym kursem był blok rachun-
kowości. Ciekawie było liznąć nieco 
zasad księgowania stosowanych 
w małych i średnich firmach, tyle że 
tego typu wiedza musi być wykorzy-
stana w praktyce – najlepiej w postaci 
umowy o pracę. Obiecanki. Po kursie 
stuprocentowe zatrudnienie – gdzieś 
już słyszałem przy okazji omawiania 
zalet takich kursów. Miesiące minę-
ły, żadnych sensownych ofert z PUP, 
a wiedza cóż… coś z niej zostało. 
Innym aspektem sprawy jest fakt, iż 
nie da się zmniejszyć szarej strefy za-
trudnienia, a tym samym radykalnie 
zmniejszyć liczby osób zarejestrowa-
nych w urzędach pracy i pracujących 
nielegalnie. Sam czasami przyglądam 
się zasadom funkcjonowania firm 
i przedsiębiorstw (byłem zresztą na 
odpowiednim szkoleniu) i wiem, że to 
koszty i wymogi związane z zatrudnie-
niem pracownika, konieczność opła-
cania wysokich składek i podatków 
są przyczyną istnienia szarej strefy. W 
konsekwencji tych wysokich narzu-
tów między wysokością świadczeń, 
jakie mogę otrzymać, posiadając 
status bezrobotnego, a wysokością 
dochodów netto z pracy różnica jest 
niewielka. Widocznie w Polsce wszyst-
ko jest możliwe…
Ludzie zachowują się racjonalnie i nie 
decydują się na legalną pracę, ponie-
waż ze względu na wysokie koszty 
ich pensja netto niewiele odbiega od 
wysokości świadczeń, jakie otrzymują 
z różnych instytucji wsparcia. Trudno 
się spodziewać, że wielu z nich po-
dejmie pracę legalnie, jeśli tego im się 
nie ułatwia. Problem ten jest widoczny 
w takich niewielkich społecznościach, 
jak wiejsko-miejska gmina Nasielsk, 
gdzie o „robotę na lewo” nietrudno. 
Także wśród znajomych zauważam 
podobne tendencje. Szkoda.
Na koniec pozwolę sobie przyto-
czyć przykład polskiej służby zdrowia 
sprzed kilku lat i na wzór Kas Chorych 
przemianuję, w swej wyobraźni bez-
robotnego, Urzędy Pracy na Urzędy 
Bezrobotnych. Dobrze, dość tych 
przemyśleń, już po dziewiątej – lecę 
do Urzędu Pracy złożyć comiesięcz-
ny podpis…

Robo

Godzina ósma rano. Dopijam ostatni 
łyk świeżo zaparzonej kawy, kanapki 
przed chwilą zniknęły z talerza. Sce-
nariusz jak co dzień rano, tylko ciągle 
o innej porze. Hm, zastanawiające – 
czy w ogóle można sobie pozwolić 
na taką nieregularność, pracując? 
Nieważne. Kilka minut później sia-
dam przed komputerem i sprawdzam 
pocztę. Jakiś spam w skrzynce, zapro-
szenie z naszej-klasy, nic więcej. Jesz-
cze kilka chwil i zaczynam maraton 
po portalach informacyjnych. Tu król 
popu, tam Euro 2012, na innych coś 
o budowie kilku kilometrów autostrad 
– i to przez kogo – Chińczyków… 

Wszechobecny kryzys gospodarczy 
zagląda na moje ulubione portale fi-
nansowe, szalejący złoty już od rana 
gra w kotka i myszkę z inwestorami. No 
dobrze, czas zalogować się na portal 
z ogłoszeniami o… pracę. Tak, jestem 
bezrobotny. Szukam pracy. Czegoś, 
co zaabsorbuje moją wykreowaną 
przez lata nauki i studiów świadomość. 
Czegoś, co państwo, w którym żyję 
i które mnie wyedukowało, powin-
no mi zapewnić. Bo za granicą „na 
eksporcie” już byłem, a moją mło-
dością obcej gospodarki umacniać 
nie zamierzam. Tu i ówdzie znajduję 
trochę statystyk: stopa bezrobocia 
w lipcu 2009 r. wyniosła 10,8% wo-
bec 10,7% w czerwcu ubiegłego roku 
– według najnowszych danych Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Stopa 
bezrobocia liczona według Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL) wyniosła w drugim kwartale 
2009 r. 7,9% wobec 8,3% w I kwartale 
tegoż roku. Współczynnik aktywności 
zawodowej wyniósł w 54,7% wobec 
54,5% kwartał wcześniej, natomiast 
wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,4 % 
wobec 50,0 %. Badania BAEL są pu-
blikowane kwartalnie. 

To jednak tylko dane ekonometrycz-
ne, które nasze urzędy pracy lubią, 
a swoją działalność, zamiast aktywi-
zować Ciebie i mnie, sprowadzają do 
wydawania tysięcy zaświadczeń. Wy-
daje się, że dla wielu osób pozostają-
cych bez pracy jest to świetny sposób 
na uzyskanie darmowych świadczeń 
socjalnych. Wskaźnik bezrobocia wy-
noszący 10,8% jest sztucznie zawyża-
ny. Od 20 do 30% bezrobotnych – to 
jest około 0,5 miliona osób – nie jest 
w ogóle zainteresowanych podję-
ciem pracy. Ten paradoks sprawia, 
poza sztucznym zawyżaniem liczby 
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Harcerze poznają 
okolicę
W czasie ferii zimowych, 9 lutego br., naszą Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną odwiedzili harcerze z Płońska. Młodzież w ramach programu 
„Poznawania swojej okolicy” zwiedziła bibliotekę i Pracownię Dokumen-
tacji Dziejów Miasta  
i Regionu. Natomiast 
z ciekawą historią na-
szego miasta zapo-
znał harcerzy Stani-
sław Tyc, dyrektor 
placówki. Goście byli 
bardzo zaskoczeni 
faktem, że Nasielsk 
jest tak wiekowym 
miastem. 

(red)

NASZE DZIECI

Dzień Babci i Dziadka  
w grupie  
„Kubusia Puchatka”
Przedszkolaki z grupy „Kubusia Puchatka” przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Starych Pieścirogach w piąt-
kowe popołudnie, 22 stycznia br., zawitali najmilsi goście. 
Otóż, na przyjęcie do swoich wnucząt przybyli dziadkowie. 

Dzieci zaprezentowały im krótki program 
artystyczny, składając życzenia od „12 mie-
sięcy”. Sympatyczne spotkanie uświetnił 
poczęstunek, który dzieci przygotowały 
samodzielne. Specjalnie dla swoich babć 
i dziadków upiekły czekoladowe babeczki 
i pyszne korzenne pierniczki. Na zakoń-
czenie dzieci ofiarowały swoim dziadkom 
upominek w formie kartki z kalendarza ze 
zdjęciem. Tak miłe spotkanie z pewnością 
długo zostanie w pamięci zarówno babć 
i dziadków, jak i ich wnucząt.

Edyta Rudzińska  
nauczyciel wychowania przedszkolnego 

MIŁOŚĆ ŁĄCZY POKOLENIA

Serdeczne spotkania wnucząt z dziadkami
W styczniu mamy 

dwa dni, które 
w życiu dzieci są chy-
ba milsze i serdeczniej-
sze niż Dzień Dziecka, 
a może nawet serdecz-
niejsze niż Dzień Ojca 
i Matki. To Dni Babci 
i Dziadka. Dlatego też, 
w tych dniach, odby-
wają się uroczyste spo-
tkania babć i dziadków 
ze swymi wnuczętami. 
Organizują je przed-
szkola, organizują je też 
szkoły. Także w naszej 
gminie. 
Zjawisko niezwykle silnej wię-
zi uczuciowej między tymi 
dwoma pokoleniami nie jest 
niczym nowym. Zastanawiają-
ce jest jednak to, jak szybko ta 
więź rośnie i jak wielkie przybiera 

rozmiary. Najważniejszą przyczy-
ną jest zapracowanie rodziców, 

a w wyniku tego, brak czasu dla 
własnych dzieci. A dziadkowie czas 
mają. I wysłuchają dzieci, i opo-
wiedzą im bajeczkę, i zaśpiewają 
wymyśloną naprędce piosenkę.  
I, co najważniejsze, przytulą i utulą, 
zwłaszcza wtedy, gdy dziecku coś 
dolega. No i jakże często, po prostu 
dzieci rozpieszczają. 

Dzieci, zarówno te z przedszkola, 
jak i młodszych klas szkolnych, 
lubią przygotowania do tego od-
świętnego spotkania. Uczą się 
wierszyków, piosenek, tańców. 
Wykonują kostiumy, laurki, ser-
duszka, kwiaty, krawaciki. Panie na-
uczycielki i same dzieci pomysłów 
mają dużo.

A w samym dniu, odświętnie 
ubrane, wypatrują, czy ich bab-
cie i dziadkowie już przyszli. Bie-
gną wtedy do nich, przytulają się. 
To wielkie przeżycie, zarówno 
dla dzieci, jak i dla dziadków. 
Dlatego wszyscy dziadkowie 
starają się tego dnia iść na spo-
tkanie i popatrzeć na to, czym 
chcą się pochwalić ich wnuczęta.  
A jakże piękne są popisy dzie-
ciaczków. Ile w nich serdecz-
ności, spontaniczności i radości.  
W tym wszystkim widać po pro-
stu miłość. 

Spotykanie kończy się zazwy-
czaj poczęstunkiem. W jego 
przygotowanie angażują się 
też rodzice. A dzieci starają się 
swym babciom i dziadkom pod-
sunąć to, co uważają za najlep-

sze. Bo one bardzo kochają swe 
babcie i dziadków. Uroczystości 
takie odbyły się we wszystkich 
przedszkolach i szkołach. Trudno 
było na wszystkie dotrzeć, a jesz-
cze trudniej byłoby zamieścić re-
lacje ze wszystkich. 

AZ

NA WESOŁO

Przebierańcy 
na ostatki
Niestety, karnawał już się skończył i na dowód tego 
w ostatkowy wieczór, 16 lutego br., do Nasielskiego 
Ośrodka Kultury zawitali przebierańcy. Grupa dziewcząt 
z nasielskiego Publicznego Gimnazjum nr 1 zrobiła nam 
swoimi odwiedzinami niespodziankę. Był nie tylko wier-
szyk, ale i żywiołowo wykonana piosenka z repertuaru 
Edith Piaf, pt. Milord.

Jak dowiedzieliśmy się od naszych przebierańców, to już 
ich kolejne takie ostatki, kiedy to przebierają się i ruszają 
od domu do domu, i zawsze jest dużo śmiechu i zabawy. 
Na ten wtorkowy wieczór w planach były jeszcze wizyty 
w kilku ciekawych miejscach, więc po krótkiej rozmowie 
dziewczęta ruszyły dalej. Wśród sympatycznej grupki pomysłowych i odważnych dziewcząt znalazły się: Paulina 
Zwolińska, Angelika Ostrowska, Justyna Podgrudna, Klaudia Maciejczyk i Joanna Zalewska.    
                            (red)
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ZIMA W MIEŚCIE

Magiczne ferie
W poniedziałek, 15 

lutego br. do szkół 
powróci l i  uczniowie 
po zimowej przerwie. 
Większość z nich dwa 
tygodnie ferii spędzi -
ła w domu. Dla tych, 
którzy zostali w mie -
ście, Nasielski Ośrodek 
Kultury (jako jedna z in-
s t y tucj i  oferu jących 
w tym czasie zajęcia dla 
uczniów) na ferie przy-
gotował moc atrakcji. 
W ramach programu „Zima w mie-
ście” w dniach 3–4 lutego odby-
wały się zajęcia dla dzieci. Już od 

godziny 9.00 w holu NOK zrobiło 
się gwarno. Pierwszego dnia zajęcia 
rozpoczęły warsztaty plastyczne, 
podczas których przy wykorzy-
staniu niekonwencjonalnej techni-
ki utykania kawałków kolorowych 
tkanin w styropianie uczestnicy 
tworzyli swoje prace. Ich głównym 
tematem była kraina fantazji. Twór-
czość maluchów oceniało Jury pod 
przewodnictwem redaktor naczel-
nej „Życia Nasielska” Iwony Pęche-
rzewskiej. Ku zaskoczeniu wszyst-
kich najlepsze noty uzyskała praca 
dwóch 4-latek: Kasi i Justynki, które 
bardzo wytrwale tworzyły piękną 

tęczę. Pozostałe prace również 
nie uszły uwadze Jury i wiele 
osób otrzymało wyróżnienia. 

Następnego dnia rankiem dzieci 
musiały wykazać się pomysło-
wością w tworzeniu „Machiny 
marzeń”. Celem zajęć było bo-
wiem zbudowanie przy użyciu 
różnorodnych materiałów ma-
szyny, która spełni każde życze-
nie. Z kartonów, tektury, brystolu, 
kolorowych papierów, wstążek i ta-
siemek powstały przeróżne obiek-
ty. Wśród nich można było znaleźć 
żaglówkę lub kielich, do którego 
dzieci wrzucały magiczne kartecz-

ki z marzeniami. Po-
tem przyszedł czas na 
„Magiczne Show”. Do 
Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury przybyli 
Czarodziej Apoll i-
no i Wróżka Iwona. 
Ich występ był pełen 
magii, dobrej zaba-
wy i śmiechu. Można 
było zobaczyć m.in. 
sztuczki z kartami, ze 
znikającą chusteczką 
lub linami. W wielu 
pokazach uczestni-
czył y dzieci, które 
próbowały za wszel-
ką cenę odkryć ta-

ZIMA W MIEŚCIE

Na maskowym balu
Podczas tegorocznych ferii zimowych 
nasielska b ib l ioteka przez dwa dni,  
9 i 10 lutego br., gościła u siebie dzieci, 
dla których przygotowano ciekawe za-
jęcia i zabawy. Ferie w bibliotece prze-
biegały pod znakiem karnawału.

Pierwszego dnia dzieci własnoręcznie 
przygotowywał y i  ozdabiał y maski 
karnawałowe, aby następnego dnia 
wziąć udział w balu maskowym. Dzieci 
uczestniczyły w różnych konkursach 
z nagrodami. Były to m.in.: konkurs 
układania puzzli na czas, konkurs ta-
neczny i zabawy ruchowe. Dla uczest-
ników zajęć przygotowano również 
słodki poczęstunek i ciepłe napoje. 

(b)

jemnice magicznych sztuczek. 
Potem przyszedł czas na zabawy 
z muzyką. Cały hol ośrodka kultu-
ry wypełniły tańczące pary, które 
próbowały swoich sił w konkur-
sach z balonikami, ga-
zetami i krzesełkami. Na 
zakończenie zajęć każdy 
z uczestników otrzymał 
upominek ufundowa-
ny przez Wydawnictwo 
Dziecięce „Media Servi-
ce Zawada”. 

Ferie w NOK to również 
seanse filmowe dla dzie-
ci. W nasielskim kinie 
można było obejrzeć 
m.in. filmy Rodzinka Ro-
binsonów, Ratatuj czy 
Dżungla .  Cieszył y się 
one dużym zaintereso-
waniem.

Ferie zimowe i  akcja 
„Zima w mieście” do-

biegły końca. Uczniowie z pewno-
ścią już czekają na następna prze-
rwę w nauce. A ta już niedługo, bo 
przed świętami wielkanocnymi.

K.T. 
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NASZE SPRAWY

Lokomotywownia Nasielsk cz.2
Poważne zmiany tej sytuacji nastąpi-
ły po zakończonej 29 grudnia 1972 r. 
elektryfikacji odcinka z Warszawy do 
Nasielska. W związku z tym dotych-
czasową pracę „tekatek” przejęły 
elektryczne zespoły trakcyjne z Lo-
komotywowni Warszawa Grochów, 
co spowodowało też przebudowę sa-
mej stacji Nasielsk. Powstały wówczas  
2 nowe wysokie perony przystoso-
wane dla serii EW oraz kanał rewizyj-
ny wraz z torami postojowymi dla ezt 
w bezpośrednim sąsiedztwie parowo-
zowni. Co do „tekatek”, to zostały one 
przekazane przeważnie do MD Iłowo 
wraz z obsługą tego kierunku. Nastąpiły 
też zmiany na linii toruńskiej. Miejscowe 
„okajedynki” zostały tam zastąpione 
przez maszyny Ol49 z Sierpca, wobec 
czego jednostka w Nasielsku została 
całkowicie wyeliminowana z udziału 
w ruchu pasażerskim. Podstawową serią 
pozostały tu Tr203 wraz ze wspomnia-
ną wcześniej pracą (min. 2 rezerwy ma-
newrowe na stacji Nasielsk i 1 w Płoń-
sku). Wkrótce ich ilostan zaczął się na-
wet zwiększać, co było spowodowane 
stopniową likwidacją parowozowni 
Warszawa Wschodnia i częściowym 

przejęciem jej pracy. Były to głównie 
dzierżawy parowozów jako kotłów 
stałych do zakładów przemysłowych 
w Warszawie i okolicach. Przybyły 
stamtąd też wtedy na krótko maszyny 
serii Ty2. Natomiast pod koniec lat 70. 
całkowicie zastąpiły one skreślane z in-
wentarza PKP „Unrry” – Tr203. Jednak 
tak ograniczony zakres pracy nasielskiej 
„szopy” oraz posiadanie na ilostanie 
wyłącznie parowozów skazywał ją wraz 
z nimi na stopniową likwidację. W tym 
też czasie znaczna część drużyn trak-

cyjnych znalazła zatrudnienie w innych 
jednostkach, przeszkalając się do obsłu-
gi trakcji spalinowej lub elektrycznej. 

Korzystne wyjście z tej sytuacji znalazł 
wówczas długoletni naczelnik paro-
wozowni Nasielsk Witold Papużyński, 
proponując zarządowi trakcji Central-
nej DOKP przekazanie tu na ilostan 
elektrycznych zespołów trakcyjnych 
– oczywiście po zaadoptowaniu istnie-
jącej hali do nowych potrzeb. (Tak wła-
śnie stało się wcześniej w Sochaczewie). 
Pomysł ten został zaakceptowany przez 
ówczesnego naczelnika wspomnia-
nego zarządu Ryszarda Olszewskiego. 
Takie rozwiązanie odciążało jednostkę 
na Grochowie od wciąż zwiększających 
się zadań, a także likwidowało puste 
przebiegi z Warszawy Gdańskiej na na-
prawy i przeglądy. Jednak podstawo-
wym atutem tego przedsięwzięcia było 
zobowiązanie się nasielskiej załogi do 
samodzielnego wykonania niezbęd-
nych prac adaptacyjnych. Rozpoczęły 
się one w marcu 1982 r. i trwały ponad 
rok. Tymczasem ubyły stąd parowozy 
(ostatni – Ty2-648 został przekazany  
8 lutego 1983 r. do Chojnic), a Nasielsk 
stał się punktem zwrotnym dla lo-

komotyw spali-
nowych i elek-
trycznych, któ-
re zmieniały się 
planowo przy 
pociągach dale-
kobieżnych. Na 
trójkącie obra-
cały się tu tak-
że sierpeckie 
„oelki” przyby-
wające z tam-
tego kierunku 
z miejscowymi 
pociągami pa-
sażerskimi. 

Wreszcie w maju 
1983 r. determinacja i wysiłek pracow-
ników lokomotywowni w Nasielsku 
przyniosły konkretny efekt. Wraz ze 
zmianą rozkładu pojawiły się tu na 
inwentarzu elektryczne zespoły trak-
cyjne EN57 przybyłe z MD Warszawa 
Grochów (pierwsze 14 sztuk z dniem 
29 maja). Podjęły one oczywiście pracę 
między Warszawą Gdańską a Nasiel-
skiem, wydłużając stopniowo ten od-
cinek wraz z postępami elektryfikacji do 
Ciechanowa (21.09.1984), a następnie 

do Działdowa (28.09.1985). Pierwsze 
fabrycznie nowe ezt – 1667 i 1668 – 
przybyły do nasielskiej lokomotywow-
ni 4 kwietnia 1987 r., rozpoczynając 
3-letni proces stopniowej wymiany 
taboru na nowy. Zresztą jego utrzy-
manie odbywało się w coraz lepszych 
warunkach, dzięki inwencji i pracowi-
tości miejscowej załogi. Z ważniejszych 
dokonań należy wyliczyć dodatkowe 
wydłużenie hali na 3 kanałach dla wy-
konywania napraw międzyrewizyjnych 
(poprzednio nastąpiło to na wszystkich 
6, aby zmieścił się ezt). Zamontowano 
tam także suwnicę o udźwigu 17,5 t, 
a obok dawnego składu opału zbudo-
wano dla tutejszych składów nowo-
czesną myjnię z obiegiem zamknię-
tym. W 1989 r. sprowadzono z Siedlec 
i zamontowano tokarnię do zestawów 
kołowych. W późniejszym czasie roz-
budowa wnętrza hali oraz powstanie 
zaplecza socjalnego pozwoliła prze-
nieść tu pracowników biurowych ze 
starego budynku administracyjnego. 
Warto podkreślić to, że wszystkie te 
prace załoga lokomotywowni wyko-
nała sama sposobem gospodarczym, 
mając do dyspozycji jedynie materiały 
z niewykorzystywanych rezerw maga-
zynowych. 

Niestety te pozytywne zmiany nie były 
w stanie uchronić „szopy” w Nasiel-
sku przed konsekwencjami znacznie 
pogarszającej się kondycji przedsię-
biorstwa PKP w latach 90. Dotknęły 
one w pierwszym rzędzie zwłaszcza 
małe jednostki organizacyjne służ-
by trakcji. W marcu 1991 r. odszedł na 
emeryturę wspomniany już Naczelnik 
Witold Papużyński, któremu podczas 
jego 30-letniej pracy na tym stano-
wisku lokomotywownia zawdzięczała 

bardzo wiele. Wkrótce po tym fakcie 
straciła ona samodzielność, stając się 
oddziałem zamiejscowym MD War-
szawa Grochów, a od 1 lipca 1997 r. 
funkcjonowała w strukturach war-
szawskiego zakładu taboru. Te zmia-
ny organizacyjne początkowo miały 
niewielki wpływ na funkcjonowanie 
nasielskiej „szopy”, chociaż ograniczał 
się stopniowo jej zakres prac przy utrzy-
maniu taboru. Pozostał nawet prawie 
bez zmian ilostan ezt, ale niestety ko-
niec był już bardzo bliski. Od 1 lutego  
2000 r. obsługę odcinka Warszawa–
Działdowo prawie całkowicie przejął 
Zakład Taboru w Olsztynie, a konkretnie 
dawna lokomotywownia w Iławie. W tej 
sytuacji obiekt trakcyjny w Nasielsku 
definitywnie stracił rację bytu i został 
pozostawiony na łaskę losu (chociaż 
pozostało tu gniazdo maszynistów 
zakładu warszawskiego). Powstanie 
w 2004 r. samorządowej spółki prze-
wozowej „Koleje Mazowieckie” przej-
mującej od 1 stycznia 2005 r. obsługę 
pociągów podmiejskich węzła war-
szawskiego zmieniło znów obsługę 
trakcyjną na omawianej linii, lecz nie 
wpłynęło to na ponowne wykorzy-
stanie miejscowej lokomotywowni. 
Jednak nie doszło do jej fizycznej likwi-
dacji, mimo że opuszczone pomiesz-
czenia nie znalazły nowego gospoda-
rza. Obecnie ogołocone z wszelkiego 
wyposażenia i okien nie stanowią zbyt 
dobrej wizytówki PKP, z którą to firmą 
kojarzą je podróżni przejeżdżający 
przez stację w Nasielsku. Dopóki jednak 
stoją – historia tutejszej „szopy” nie jest 
tak naprawdę definitywnie zakończona, 
gdyż jest nadzieja że może się jeszcze 
znaleźć ich nowy właściciel – nawet 
z poza PKP. Wydaje się jednak, że bez-
powrotnie przeminął czas małych 
lokomotywowni, gdyż odegrały one 
już swoją rolę. W wypadku Nasielska – 
parowozowni powstałej właściwie tylko 
dla potrzeb wojennych – ta historia i tak 
jest dosyć długa i barwna. 

Jacek Rutkowski

Autor składa podziękowania za pomoc 
w zbieraniu materiałów do artykułu Panom: 
Witoldowi Papużyńskiemu oraz Józefowi 
Zawadzkiemu, a także Wojciechowi 
Szpigielowi i Pawłowi Terczyńskiemu za 
udostępnienie prywatnych archiwów.
Ważniejsze źródła:
Teofil Lijewski, Stanisław Koziarski, „Rozwój 
sieci kolejowej w Polsce”, KOW, Warszawa 
1995
Archiwum Akt Nowych – Ministerstwo 
Komunkacji sygn.1428,1691
Dodatki do Służbowego Rozkłady Jazdy 
Część 2 DOKP Warszawa z lat 1934–36, 
1948–1968
H.W. Scharf, „Eisenbahnen zwischen Oder 
und Weichsel”, Eisenbahn Kurier Verlag 
Gmbh, Freiburg 1981

Wiosenne 
zmagania  
z ortografią
Zapraszamy uczniów klas III szkół 
podstawowych do udziału w kon-
kursie ortograficznym pt. ,,Wiosen-
ne zmagania z ortografią”, którego 
organizatorem jest Szkoła Podsta-
wowa im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku.

Warunkiem udziału w konkursie jest 
napisanie testu konkursowego. Kon-
kurs będzie przebiegał w dwóch eta-
pach: szkolnym i gminnym. Pierwszy 
z nich, etap szkolny, odbędzie się 5 
marca br. i zostanie przeprowadzony 
przez nauczyciela uczącego w danej 
szkole, który zorganizuje dyktando 
konkursowe dla wszystkich uczniów. 
Spośród uczniów, którzy popełnią 
najmniejszą liczbę błędów, wyłonieni 
zostaną laureaci. 

W drugim etapie – gminnym, który 
odbędzie się 24 marca br. o godz. 
8.30, komisja konkursowa przepro-
wadzi sprawdzian konkursowy wśród 
laureatów poprzedniego etapu.

Zasadnicze cele konkursu to: pro-
pagowanie idei poprawnej pisowni, 
dbałość o czystość i piękno języka 
polskiego, motywowanie uczniów 
do doskonalenia własnych umiejęt-
ności w zakresie ortografii oraz za-
stosowanie w praktyce poznanych 
zasad ortografii i interpunkcji. Dla 
laureatów konkursu ortograficznego 
przewidziano następujące nagrody: 
wpis na świadectwie: „laureat szkol-
nego konkursu ortograficznego dla 
klas III” lub „laureat gminnego kon-
kursu ortograficznego dla klas III” 
oraz nagrody rzeczowe dla laure-
atów gminnego konkursu ortogra-
ficznego.

Zgłoszenia do konkursu gmin-
nego (II etap) przyjmowane będą  
do 15 marca 2010 r. w sekretariacie 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku.

(red.)

KONKURSY

Warszawska 
Syrenka
Zapraszamy uczniów klas: 0 - III, 
IV - VI oraz młodzież gimna-
zjalną z naszej gminy do udzia-
łu w Konkursie Recytatorskim  
pt. „WARSZAWSKA SYRENKA”. 
Konkurs ma już długoletnią tradycję. 
Jego celem jest wyłonienie młodych 
talentów recytatorskich oraz propa-
gowanie i popularyzacja literatury 
wśród dzieci i młodzieży. 

Organizacją konkursu zajmuje się 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. 
Pierwszy etap eliminacji konkurso-
wych przeprowadzany jest w szko-
łach. Natomiast do udziału w elimi-
nacjach gminnych zapraszamy we 
wtorek, 16 marca 2010 r. o godz. 10.00 
do Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

Na zgłoszenia czekamy do czwartku,  
11 marca br. Można je składać bezpośred-
nio w naszej placówce bądź przesyłać 
na adres: nok@noknasielsk.pl.

Finały XXXIII Konkursu Recytatorskiego 
„WARSZAWSKA SYRENKA” odbędą się  
17 i 18 marca br. w Mazowieckim Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie.

(red.)
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Ja – Młody Obywatel
W pięciu szkołach naszej gminy trwa realizacja projektu „Ja – Młody 

Obywatel”, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
i Pomocy Q Zmianom. Ma on na celu rozwój postaw obywatelskich dzieci  
i nauczycieli.
Projekt  jest  re-
a l i zowany prz y 
wsparciu udzie-
lonym przez Is-
landię, Liechten-
stein i Norwegię 
ze środków Me-
chanizmu Finan-
sowego Europej-
sk iego Ob szaru 
Gospodarczego, 
Norweskiego Me-
chanizmu Finan-
sowego oraz bu-
dżetu Rzeczypo-
spol i tej  Polsk iej 
w ramach Fun-
duszu dla Organi-
zacji Pozarządo-
wych, także przy 
merytorycznym 
wsparciu Fundacji 
Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej. Ideą projektu 
jest edukacja obywatelska i roz-
wój postaw obywatelskich dzieci 
ze szkół podstawowych znajdu-
jących się na terenach ze słabo 
rozwiniętymi inicjatywami oby-
watelskimi. Jest on realizowany od 
1 sierpnia roku ubiegłego i potrwa  
do 30 lipca 2010 r.

Najmłodsi obywatele
Projekt „Ja – Młody Obywatel” 
przybliża dzieciom ideę społe-
czeństwa obywatelskiego. Uka-
zuje nowy sposób funkcjonowa-
nia w społeczeństwie. Tytułowy 
obywatel to ktoś, kto wie, jak 
odgrywać aktywną rolę w społe-
czeństwie, ma odpowiednie umie-
jętności, aby to zrobić, i przede 
wszystkim chce aktywnie budo-
wać społeczeństwo obywatel-
skie w swoim lokalnym wymia-
rze i w miarę swoich możliwości. 
Projekt „Ja – Młody Obywatel” 
ma więc na celu kreowanie wśród 
najmłodszych takich właśnie po-
staw poprzez przeprowadzenie 
dla nich warsztatów, rozwijanie 
w nich umiejętności współpra-
cy oraz zorganizowanie im zajęć 
pozalekcyjnych, podczas których 
będą realizować miniprojekty na 
rzecz szkoły. 

Adresatami projektu są dzieci 
– uczniowie klas IV–VI z part-
nerskich szkół podstawowych. 
W projekcie bierze udział sześć 
szkół z powiatu nowodworskie-
go, w tym pięć szkół podstawo-
wych z gminy Nasielsk i jedna 
szkoła podstawowa z gminy Za-
kroczym.

Dla nauczycieli  
i dla uczniów
W ramach projektu prowadzonych 
jest wiele kompleksowych działań. 
W pierwszym etapie odbyło się 
szkolenie dla nauczycieli. Gru-
pa 12 pedagogów z partnerskich 
szkół podstawowych w połowie 
października 2009 r. uczestniczy-
ła w dwudniowym szkoleniu do-
tyczącym edukacji obywatelskiej. 

Miało ono na celu przygotowanie 
nauczycieli do prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych oraz stworzenia 
miniprojektów z dziećmi. Szkole-
nie zapoznało nauczycieli z pro-
jektem, a jego wyjazdowy cha-
rakter umożliwił lepsze poznanie 
się grupy pedagogów zaangażo-
wanych w projekt i zwiększył ich 
motywację do udziału w nim. 

Zajęcia dla dzieci w ramach pro-
jektu „Ja – Młody Obywatel” są 
oparte na autorskim programie 
edukacyjnym cieszącym się du-
żym zainteresowaniem uczniów. 
Krzewi on ideę działania na rzecz 
społeczeństwa i szkoły. Ponadto 
warsztaty są tak skonstruowane, 
aby pobudzać dzieci do samo-
dzielnego myślenia,  roz wijać 
w nich kreatywność i umiejętność 
współpracy. Warsztaty są prowa-
dzone po kolei w każdej szkole 
partnerskiej. 

W minionym roku zostały prze-
prowadzone warsztaty w czte-
rech szkołach podstawowych 
gminy Nasielsk dla 413 dzieci: 
w Szkole Podstawowej im. Barona  
Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich, Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Dębinkach, 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
im. Księcia Józefa Poniatowskie-
go w Starych Pieścirogach oraz 
Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja 
Kopernika w Cieksynie.

W lutym br. w warsztatach uczest-
niczyć będą uczniowie Szkoł y 
Podstawowej im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku.

W szkołach nadal  prowadzo-
ne są zajęcia pozalekcyjne dla 
dzieci – na terenie danej szkoły 
partnerskiej przez nauczycie-
li-opiekunów projektu, których 
celem jest podjęcie przez dzieci 
działań na rzecz szkoły. Uczniowie 
są bardzo zainteresowani realiza-
cją swoich pomysłów. W szkołach 
w ramach projektu dzieci zorga-
nizują i stworzą gazetki świątecz-
ne. W planach są także przedsta-
wienia dla najmłodszych, zbiórki 
ubrań dla domów dziecka, zbiórki 
książek do biblioteki. Pod koniec 
stycznia zostaną zrealizowane 
w szkołach aż cztery miniprojek-
ty w ramach projektu „Ja – Młody 
Obywatel”. 

W związku z l icznymi zapyta-
niami okolicznych szkół biorą-
cych udział w projekcie o kolejne 
warsztaty Stowarzyszenie stara się 
o pozyskanie środków na konty-
nuację projektu. W czerwcu br. 
dodatkowo w ramach projektu 
planowane jest seminarium doty-
czące edukacji obywatelskiej. 

Więcej informacji na temat pro-
jektu „Ja – Młody Obywatel” oraz 
miniprojektów real izowanych 
w szkołach można znaleźć na stro-
nie internetowej www.mlodyoby-
watel.org. 

Informacje o Stowarzyszeniu na 
Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmia-
nom znajdują się na stronie www.
qzmianom.org.

Olga Wieczorek
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Pomocy Q Zmianom

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom  
to organizacja działająca od pięciu lat na 
terenie Mazowsza. Stowarzyszenie tworzy 
i prowadzi projekty warsztatowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zajmuje się także or-
ganizowaniem oraz tworzeniem grupowych 
i indywidualnych form terapii i pomocy psy-
chologicznej. Stowarzyszenie skupia wokół 
siebie osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą i edukacją psy-
chologiczną oraz wolontariuszy, którym bliska jest jego misja.

W ramach współpracy ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Po-
mocy Q Zmianom realizowany 
jest projekt, którego głównym ce-
lem jest rozwój postaw obywatel-
skich dzieci i nauczycieli ze szkół 
podstawowych. Zostanie on osią-
gnięty poprzez podniesienie wiedzy 
i świadomości dzieci na temat funkcjo-
nowania państwa demokratycznego , 
możliwości włączania się w życie pu-
bliczne i realizacji projektów obywa-
telskich. Pierwszą szkołą , która zreali-
zowała zajęcia w ramach projektu „Ja 
– Młody Obywatel”, jest Zespół Szkół 
nr 3 w Cieksynie. 

Pod opieką nauczycieli uczniowie klas 
IV–VI w grudniu i styczniu zrealizowali 
dwa miniprojekty. Wszystkie działania 
musieli sami dokładnie zaplanować 
i wykonać.

Pierwszy miniprojekt pt. ,,Gazetka 
szkolna i ozdoby świąteczne” reali-
zowany był przez uczennice klas IV. 
Swoją pomocą i opieką wspierała je 
Zofia Wypniewska. Podczas pięciu 
spotkań pozalekcyjnych uczestnicy 
projektu wykonali piękne świąteczne 
ozdoby, którymi udekorowano całą 
szkołę. Swoimi pracami obdarowali 
również młodszych kolegów z klasy 
pierwszej. Dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów i nauczycieli szkoły 
cieszyło się świąteczne wydanie ga-
zetki szkolnej „Fakty ze szkolnej ławki”. 
Młode dziennikarki świetnie poradzi-
ły sobie z nowym doświadczeniem. 
Gazetka ukazała się w 70 egzempla-
rzach i rozeszła się jak świeże bułeczki. 
Zawierała wiele interesujących faktów 
z życia szkoły, przepisy świąteczne, 
opowiadania wigilijne i życzenia bo-
żonarodzeniowe.

Drugi z miniprojektów pt. „W kra-
inie trzech baśni” realizowało  
17 uczniów w klas V–VI pod czuj-
nym okiem opiekuna, Justyny 
Nowackiej. Dzieci samodzielnie 
napisały scenariusz przedstawienia, 
wykonały piękną dekorację i stro-
je. Na widowisko zostali zaproszeni 
najmłodsi uczniowie szkoły, 5- 
i 6-latki oraz klasy I–III wraz z wy-
chowawcami. Po przedstawieniu, 
które zostało nagrodzone gromkimi 
brawami dzieci, bohaterowie bajki 
– Smerfy, Krasnoludki i Czerwony 
Kapturek – zaprosili widzów do 
wspólnej zabawy przy muzyce. 

Realizacja miniprojektów w Zespole 
Szkół w Cieksynie była dla uczniów 
nowym doświadczeniem. Jako 
młodzi obywatele mogli podjąć 
działania dla społeczności lokalnej, 
świetnie się przy tym bawiąc. 

W ramach zajęć uczniowie uczyli 
się odpowiedzialności, podejmo-
wania decyzji, dokonywania sa-
mooceny, rozwijali umiejętności 
podejmowania decyzji w grupie, 
rozwiązywania konfliktów, wyraża-
nia własnych opinii, słuchania innych 
osób, poszukiwania kompromisów, 
dyskutowania, dokonywania oceny 
pracy swojej i innych a także nabyli 
umiejętności układania harmono-
gramów, planowania i obliczania 
budżetu, poszukiwania sojuszni-
ków wspierających i pokonywania 
trudności. 

Z cała pewnością uczniowie szkoły 
w Cieksynie i ich opiekunowie nie raz 
jeszcze podejmą się realizacji przed-
sięwzięć, które będą służyć innym.

ZS nr 3 Cieksyn

Młody Obywatel 
w akcji
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R E K L A M A

ZIMA W PRZEDSZKOLU

Jak bawią się przedszkolaki
Pomimo siarczystego mrozu i na-
wału śniegu zima w nasielskim 
przedszkolu ma swój urok i ciepły 
klimat. A teraz po kolei...
Grudzień to przygotowania do wi-
zyty Mikołaja i spotkań wigilijnych 
z zaproszonymi rodzicami. Każda 
z pięciu przedszkolnych grup przed-
stawiła inny świąteczny program. 
Były kolędy, inscenizacje, nastro-
jowe piosenki i bożonarodzeniowe 
jasełka. Po prezentacjach artystycz-
nych Mikołaj wręczył zasłużone 
upominki, na które dzieci czeka-
ły z niecierpliwością. Specjalnie 
przygotowane stroje, dekoracje, 
pięknie ubrane choinki, życzenia 
i poczęstunek wprowadziły miły 

nastrój i podkreśliły magię świąt. W 
skrócie można ująć, że było: mi-
kołajkowo, aniołkowo, choinkowo 
i bombkowo!

Przyszedł Nowy Rok, a z nim nowe 
wyzwania. Już na początku stycz-
nia, podziwiając zimową scenerię, 
przedszkolaki obejrzały przedsta-
wienie teatrzyku przyjezdnego 
Zaczarowane saneczki . Potem 
nastąpiły intensywne poczynania 
w związku ze zbliżającymi się im-
prezami. Chociaż za oknami śnieg 
i mróz, w przedszkolu panowała 
bardzo ciepła i miła atmosfera. 

Uroczyste spotkania z okazji Dnia 
Babci i Dziadka dały wiele radości 

gościom i małym tancerzom 
wykonującym popisowe wal-
czyki, zimowe poleczki i skocz-
ne barwne krakowiaki. Były też 
inne pomysłowe tańce-wywi-
jańce i serdeczne dedykacje. 
Grupy prześcigały się w ujawnia-
niu możliwości aktorskich. Aby 
uświetnić imprezę, pięciolatki 
(grupa Irenki i Marylki) przedsta-
wiła nową wersję bajki Czerwony 
Kapturek. Nową, bo nie była to 
tradycyjna, ale zimowa przygoda 
z wrażliwym wilczątkiem, które 
szukało w ośnieżonym lesie kwiat-
ków na Dzień Babci i Dziadka. Mali 
aktorzy – wnuczki – z satysfakcją 
odtwarzały role: zwierząt, Czerwo-
nego Kapturka, Gajowego i leśnych 
skrzatów. Toteż gromkimi brawami 
zostali nagrodzeni przez gości. 

Chyba w każdej grupie, począw-
szy od maluszków, nie zabrakło 
wzruszeń przy chóralnym śpiewie 
Sto lat. Składane życzenia, wspól-
ny podwieczorek i tańce z babcią 
czy dziadkiem przy ich ulubionych 
melodiach to tradycja naszych spo-
tkań. Chociaż nasi goście są bardzo 
nowocześni, jeszcze pracują zawo-
dowo, jednak dla wnuków znajdują 
czas, żeby odwiedzić ich w przed-
szkolu i w miłej atmosferze wypić 
„herbatkę” (zorganizowaną przez 
rodziców i personel).

Bal karnawałowy to kolejna stycz-
niowa atrakcja. Jak zawsze, te-
goroczny bal uświetnił akompa-
niament rytmika pana Konrada. 
Niepowtarzalne kreacje to zasłu-
ga rodziców, toteż dzieci z dumą 
prezentowały się w wymyślnych 
kolorowych strojach na tle migają-
cych świateł, serpentyn i balonów. 
Jednak gwoździem karnawałowe-
go spotkania było wystawienie 
bajki Jaś i Małgosia w wykonaniu 
nauczycielek. Niekonwencjonalna 
pomysłowość, bogactwo scenerii 
to zasługa kadry pedagogicznej. 
Odtwórczynie ról z dużą odpo-
wiedzialnością kreowały postacie: 
Macochy, Jasia, Małgosi i posłusz-
nego ojca oraz uwodząco fał-
szywej czarownicy. Była również 
suflerka i narrator. Zgromadzone 
przedszkolaki, Hanna Szumska, 

dyrektor przedszkola samorządo-
wego w Nasielsku i rodzice bardzo 
wysoko ocenili grę aktorską i go-
rąco dziękowali oklaskami. Chęt-
nie fotografowano się na pamiątkę 
z uśmiechniętą Babą Jagą (wcale 
nie taką groźną) na  tle piernikowej 
chatki (jak prawdziwej!) na kurzej 
nóżce. Serwowane pączki, słod-
kie pierniczki niczym z bajkowej 
chatki uwieńczyły nasze wielkie 
wydarzenie. 

Pracowity styczeń się skończył i 
luty, kiedy dzieci wypoczywały 
podczas ferii także dobiega końca. 
Kiedy się spotkamy może wtedy 
wspólnie wymyślimy sposób na 
przegonienie zimy i przyspiesze-
nie nadejścia wiosny, bo jak w pio-
sence Każdemu obrzydła – niech 
słońce jej da prztyczka w nos. 

(p)
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Baran 21.03.–19.04.
W najbliższych dniach postaraj się bardziej zadbać o własne 
interesy. W sytuacjach konfliktowych nie trać opanowania. Nie 
zwracaj uwagi na osoby, które swą krytyką podcinają Ci skrzydła.

Byk 20.04.–20.05.
Musisz pokonać niechęć do nagłych zmian i stawić czoło nowym 
wyzwaniom. W pracy zerwiesz z rutyną i osiągniesz niebywałe 
sukcesy także finansowe. Możesz liczyć na życzliwość i wsparcie 
otoczenia.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
W pracy czeka Cię dobry czas. Realizuj swoje ambitne plany 
i nie wahaj się, wcielając je w życie. Niespodziewane wydarzenia 
towarzyskie umilą Ci najbliższe dni.

Rak 22.06.–22.07.
Będziesz w doskonałej formie intelektualnej. Łatwo i szybko 
przyswoisz nowe umiejętności. Może warto to wykorzystać 
i zapisać się na kurs językowy lub fotograficzny. W życiu 
uczuciowym przybędzie romantyzmu.

Lew 23.07.–22.08.
Dostaniesz ciekawą propozycję zmiany pracy lub staniesz na czele 
jakiegoś przedsięwzięcia i będziesz pełnić funkcję reprezentacyjną. 
Pojawią się nowe zadania. W życiu towarzyskim pochłoną Cię 
sprawy przyjaciół. 

Panna 23.08.–22.09.
Poradzisz sobie ze wszystkimi zadaniami. Znajdziesz rozwiązanie 
wielu problemów i podejmiesz słuszne decyzje. Dotyczy  
to zarówno życia zawodowego, jak i uczuciowego.

Waga 23.09.–22.10.
Nadarzy się okazja do polepszenia Twojej sytuacji zawodowej, 
ale także i finansowej. W życiu osobistej jeśli postanowiłeś 
przejść na dietę lub zerwać z nałogiem, to pojawił się właśnie 
odpowiedni moment. Bądź uparty i konsekwentny. 

Skorpion 23.10.–21.11.
W życiu zawodowym staniesz przed trudnymi zadaniami,  
ale ze wszystkimi kłopotami doskonale sobie poradzisz. Możesz 
jak zwykle liczyć na pomoc najbliższej rodziny i przyjaciół.  
Na horyzoncie pojawią się też nowe znajomości.

Strzelec 22.11.–21.12.
W najbliższym czasie przyłóż się do pracy i z większą 
odpowiedzialnością traktuj swoje obowiązki. Zadbaj też o dobry 
kontakt z otoczeniem, bo może teraz dochodzić do konfliktów 
zarówno w pracy, jak i w rodzinie.

Koziorożec 22.12.–19.01.
Twoje problemu wreszcie się skończą i możesz liczyć na 
dodatkowe pieniądze. Spodziewaj się premii. Spotkasz się 
z życzliwością obcych osób. W życiu osobistym poważnie 
potraktuj partnera. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Twoje życie zawodowe nabierze tempa. Doczekasz się 
pochwał ze strony przełożonych, a może nawet obejmiesz 
wyższe stanowisko. Masz wspaniałe perspektywy. Oby tylko 
zapału wystarczyło. 

Ryby 19.02.–20.03.
Już niedługo Twoje życie zmieni się na lepsze. Wykażesz się 
przedsiębiorczością, odwagą i przebojowością. Możesz zrobić 
coś, do czego na ogół brakuje Ci siłłabości, szczególnie dotyczy 
to życia uczuciowego. 

Kino NIWA ZAPRASZA
19–21 lutego godz. 17.00

Księżniczka i żaba
The Princess and the Frog (USA, 2009); Animowany/Familijny; Reżyseria:  Ron Clements, 
John Musker; Scenariusz:  Ron Clements, Rob Edwards, Greg Erb, John Musker, Jason 
Oremland; Obsada: Karolina Trębacz jako Tiana, Marcin Mroziński jako Książę Naveen, 
Wojciech Paszkowski jako Dr Facilier, Piotr Gąsowski jako Louis, Dominika Kluźniak jako 
Charlotta, Stefan Friedmann jako Ray, Krzysztof Dracz jako Lawrence, Stanisława Celińska 
jako Mama Odie, Anna Dymna jako Eudora.
Tiana mieszka w rozbrzmiewającym wspaniałą muzyką Nowym Orleanie. 
Pewnego dnia do jej domu trafia żaba, która nie dość, że umie mówić, to 
jeszcze twierdzi, że jest księciem zaklętym przez złego czarownika. Ma-
giczny pocałunek nie kończy jednak tej przygody, lecz dopiero rozpo-
czyna opowieść o księżniczce, zuchwałej żabie, śpiewających aligatorach 
i wielu innych baśniowych postaciach.

19–21 lutego godz. 19.00
Parnassus

The Imaginarium of Doctor Parnassus (USA, 2009); Fantasy; Reżyseria:  Terry Gilliam; 
Scenariusz:  Terry Gilliam, Charles McKeown; Obsada: Christopher Plummer – Doktor 
Parnassus, Heath Ledger – Tony, Johnny Depp – Tony, Colin Farrell – Tony, Jude Law – 
Tony.
Doktor Parnassus zawarł pakt z diabłem. Otrzymał nieśmiertelność, a w za-
mian musi oddać mu swoje pierworodne dziecko: 16 - letnią córkę Valen-
tinę. Parnassus ma jednak zamiar przechytrzyć Mefista...

26–28 lutego godz. 17.00

ASTRO BOY
(Japonia,Hong Kong, 2009); Animacja; czas 94 min.; Reżyseria:  David Bowers; Scenariusz:  
Timothy Harris; Na podstawie komiksu:  Osamu Tezuka; Obsada: Krzysztof Banaszyk jako 
Dr Tenma, Kajetan Lewandowski jako Astro Boy, Grzegorz Wons jako Prezydent Stone, 
Piotr Gąsowski jako Ham Egg, Monika Pikuła jako Cora, Janusz Wituch jako Orrin.

HOROSKOPŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

Z przymrużeniem oka

Antypody
– Co robisz? – spytałam Zosię. Siedzia-
ła wpatrzona w monitor komputera, 
ale wyjątkowo nie pokrywały go żad-
ne wypełnione liczbami tabele.
– Słucham? – ocknęła się moja cór-
ka, a wtedy zobaczyłam, że przed nią 
widnieje jakaś strona z tekstem po an-
gielsku. – A tak sobie czytam.
– W internecie? 
– Tak, o „Pikniku pod Wiszącą Skałą”.
– A co to takiego?
– Książka, a potem nakręcono film – 
pamiętasz? Oglądałyśmy kiedyś. Rok 
1900, Australia, walentynki, piknik 
dziewcząt z pensji…
– Tak, już sobie przypominam. Dziwiło 
mnie, że takie to wszystko było angiel-
skie, te białe sukienki, kapelusze – a to 
przecież Australia.
– Australia? – zainteresował się Franek, 
który siedział przed telewizorem.
– To kontynent, bardzo daleko od 
Europy, na antypodach – wyjaśniła 
mu Zosia.
– Antypody! – z tym słowem na 
ustach wpadła do pokoju Kasia. – 
Mamo, co to właściwie są antypody? 
Posłuchaj! 
I zanim Zosia zdążyła odpowiedzieć, 
przeczytała z książki, którą miała 
w ręku: 
– „My i wy… to antypody!”. O co tu 
chodzi? Myślałam, że antypody to 
Australia!
– Australia? – w drzwiach stanął w ko-
lei Piotrek. – Nie, Wellington to Nowa 
Zelandia.
– Spokój – powiedziałam. – O co  
wam wszystkim chodzi?
– Pokażcie mi te anty… na globusie – 
zażądał  Franek.
– Czytam książkę – Kasia zaprezen-
towała nam okładkę starego wydania 

powieści „Między ustami a brzegiem 
pucharu” i tu jest o antypodach, ale 
o jakichś dziwnych! 
– Bo tu chodzi o przeciwieństwa, 
o całkiem inne poglądy na życie – wy-
tłumaczyła jej Zosia, sięgając po atlas 
i otwierając go na stronie z Australią. 
– A ja odnalazłem przez internet kole-
gę ze studiów – pochwalił się Piotrek. 
– Mieszka w Wellington. Napisałem do 
niego mail z listem na 11 stron.
– Na 11 stron? – spytałam z podzi-
wem.
– Tak. Tamten też taki napisał.
– I co będzie dalej?
– Nic, teraz znów on do mnie napi-
sze. 
– No, no! – pokręciłam głową z nie-
dowierzaniem. 
– Popatrz, mamo – Zosia wróciła do 
komputera. – W tym roku minęło 110 
lat od tego pikniku… W walentynki. 
– Dostałam od Maćka na walentynki 
pluszowego miśka – przypomniała 
sobie Kasia. 
– A wasz tata znów przegapił! – po-
skarżyła się moja córka. 
– Nie przegapił, tylko nie obchodzę – 
odparł obronnym tonem zięć.
– Ale może byś się zainteresował, czy 
ja obchodzę – odpaliła Zosia.
Piotrek westchnął. Wychodząc, lekko 
do mnie mrugnął, więc po chwili ru-
szyłam za nim.
– Głupio wyszło – powiedział do mnie, 
gdy zeszliśmy się w kuchni. – Chciał-
bym zrobić dla Zosi coś słodkiego, 
żeby zatrzeć to wrażenie. Na śmierć 
zapomniałem o tych kretyńskich wa-
lentynkach!
– Masz jakiś pomysł?
– Tak. Deser, który robi żona tego 
kolegi. Podobno wymyślono go 

w Nowej Zelandii. A może w Au-
stralii? Na cześć jakiejś tancerki – 
i pokazał mi zadrukowaną kartkę.
– Pavlova! Czyli po prostu beza 
z przybraniem. Kremówkę mamy… 
I puszkę z mieszanką owoców eg-
zotycznych też. To robimy!
– Ja zrobię! – zapalił się Piotrek. – 
Tylko mi pomóż, mamo, przy tych 
białkach. 
– Aby piana ubiła się dobrze – za-
częłam – białka muszą mieć tem-
peraturę pokojową, a trzepaczka 
i miska muszą być idealnie czyste.  
I weź miskę nie plastikową, a meta-
lową, o, tę… 
Zanim Piotrek zaniósł deser Zosi, 
spróbowałam tej pavlovy. No… 
całkiem dobrze jadają na tych an-
typodach. Dobrze, że walentynki 
są co roku.

Babcia Jadzia

Deser pavlova
6 białek, 300 g cukru pudru, 1 łyżecz-
ka mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka 
octy winnego lub soku z cytryny, 500 
ml śmietany kremówki, kilka truska-
wek, brzoskwinia i owoce kiwi

Białka ubić na sztywną pianę. Pod 
koniec ubijania dodawać po łyżce 
miałkiego cukru, później łyżeczkę 
mąki, a na końcu sok z cytryny (ocet). 
Tortownicę wyłożyć papierem do 
pieczenia. Przełożyć na niego masę 
białkową. Wstawić do nagrzanego 
do 150 stopni piekarnika i po 5 mi-
nutach przykręcić temperaturę do 
100–120  stopni. Piec 30 minut do 
godziny. Studzić w uchylonym pie-
karniku. Wystudzoną bezę położyć na 
talerzu do góry dnem i zdjąć delikat-
nie papier. Nałożyć ubitą (bez cukru) 
kremówkę. Udekorować pokrojony-
mi owocami. 
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PRZYGARNIJ ZWIERZAKA
W SCHRONISKU W CHRCYNNIE  

RÓŻNEJ WIELKOŚCI I BARWY PSY TĘSKNIĄ  
ZA WŁASNYM, DOBRYM DOMEM!!! 

Czekoladka (nie ma jeszcze roku) 
to bardzo ładna i zgrabna, średniej 
wielkości sunia o niezwykłym, pięknym 
umaszczeniu - jest czekoladowa z bia-
łą krawatką. Jest zdrowa. Jest trochę 
nieufna w stosunku do dorosłych, ale 
bardzo ożywia się na widok dzieci 
i bardzo do nich lgnie. Lubi bawić się 
z innymi psami. Jest też delikatna 
w braniu jedzenia z ręki (nie rzuca 
się łapczywie). To miła, pozbawiona 

agresji psinka. Nauczona czystości. To doskonały pies do domu 
z ogródkiem, ale zadomowi się też bloku. Jest na „przechowaniu”, 
to jednak rozwiązanie tymczasowe, szybko potrzebny jest przyjazny 
dom na stałe. Zapewniamy bezpłatną sterylizację.
Tel. 506 403 514
Olek jest uroczym trochę szorstko-
włosym 4-letnim pieskiem średniej 
wielkości. To bardzo miły i ufny pies, 
przyjaźnie nastawiony do ludzi i innych 
zwierzaków. Zachowuje czystość. Będzie 
oddanym i mądrym przyjacielem. Dajcie 
mu szansę na własny dom do końca 
psiego życia.
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

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów 
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

R E K L A M A
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DROBNE
Sprzedam działkę 2000 m 2 z domem 
w Starych Pieścirogach z dostępem do 
mediów. Tel. 696 990 459 .

Korepetycje - jęz. polski. Szkoła podsta-
wowa, gimnazjum. Tel. 694 624 364.

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

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. 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 działkę 10 a, dom drewniany 
i budynek gospodarczy - gm. Świercze. 
Tel. 503 908 462. 

Hydraulika – TANIO. Tel. 506 178 967.

Sprzedam Audi A2, kolor czarny, bogate 
wyposażenie, benzyna, rok prod. 2001, 
stan idealny. Tel. 792 613 418.

Sprzedam suchą słomę w kostkach.  
Tel. 509 212 350.

Bezpośrednia sprzedaż tuczników rasy 
Złotnicka Biała na cele gospodarcze.  
Tel. 661 584 558.

Układanie glazury, terakoty, malowanie, 
gipsowanie, panele i inne. Tel. 669 047 
882.

Kupię działkę lub dom w Nasielsku.  
Tel. 501 344 988.

Zatrudnię prasowaczki. Tel. 604 950 
642. 

Kupię ziemię rolną lub nieużytki.  
Tel. 796 654 980.

Wynajmę lokal w  Nasielsku. Tel. 512 
179 622. 

Korepetycje z języka francuskiego- 
szkoła średnia, gimnazjum. Tel. 512 179 
859. 

Sprzedam ziemniaki jadalne: Irga i Satina. 
Tel. 608 877 036.

Sprzedam siano pogodne w kostkach, 
łubin żółty „MISTER” I odsiew. Tel. 886 
139 528. 

Zatrudnię sprzedawcę z doświadcze-
niem w Sklepie Piekarniczo-Cukierniczym 
w Nasielsku. CV na adres mailowy:  
sie_mir@onet.eu; Tel. 692 995 823.

Zespół muzyczny – WESELA. Tel. 602 
630 680.

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

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

Do wynajęcia mieszkanie w Nasielsku, 
ul. Starzyńskiego, pow. 47 m2. Tel. 606 
460 733.

Zatrudnię pracownika do sklepu moto-
ryzacyjnego. Tel. 500 143 011.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „drugiego” 29.01.2010 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Maciej Osiński     72 pkt (75,00%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra      59 pkt (61,46%)
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki     52 pkt (54,17%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński     49 pkt (51,04%)
5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski     47 pkt (48,96%)
6. Jerzy Będowski – Grzegorz Kosewski     47 pkt (48,96%)
7. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński      36 pkt (37,50%)
8. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski     36 pkt (37,50%)
9. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski      34 pkt (35,42%)

Na następny turniej zapraszamy w piątek 26.02.2010 r. na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku.
PK

PUCHAR POZOSTAŁ W NASIELSKU

Zuchy pokazały charakter
Kolejny już, halowy tur-

niej piłkarski o Puchar 
Burmistrza Nasielska, 
tym razem został zor-
ganizowany dla drużyn 
klubowych. Zgłosiło się  
11 zespołów, ale osta-
tecznie rywalizowało 10 
drużyn. Jako 10. zosta-
ła do turnieju zakwalifi-
kowana często występu-
jąca w różnego rodzaju 
turniejach nasielska dru-
żyna „Zuchy Druha”. 
Nie jest ona drużyną klubową, for-
malnie więc nie powinna w tym 
turnieju wystąpić, ale organizatorzy 
uznali, że jej udział nie narusza regu-
laminu i przyznali jej prawo uczest-
nictwa. Niektórzy mówili, że było to 
na zasadzie tzw. dzikiej karty. I była 
to decyzja ze wszech miar słusz-

na, ponieważ drużyna ta uratowała 
niejako honor nasielskiej gminy. Nie 
tylko wyszła z grupy, ale była zde-
cydowanie najlepsza w decydującej 
o zwycięstwie fazie turnieju.

W pierwszej fazie turniej był roz-
g r y wany w dwóch g rupach .  
W każdej z nich znalazło się po pięć 
zespołów. Grano sys-
temem każdy z każ-
dym. Po dwie najlep-
sze drużyny z każdej 
grupy awansowały do 
półfinałów. Zwycięz-
ca grupy grał z drugą 
drużyną drugiej grupy.  
W półfinale spotkała się 
Korona Szydłowo (liga 
okręgowa) z Zuchami 
Druha oraz Józefovia 
Józefów (liga okręgo-
wa) z Błyskawicą Gu-
mino (klasa B).

Do tej fazy turnieju 
nie zakwalifikowały się 
drużyny z lig okręgo-
wych – Żbik Nasielsk 

i Sona Nowe Miasto oraz nasza Wkra 
Andzin, prowadząca w tabeli klasy B 
w okręgu ciechanowsko–ostrołęc-
kim. Tej sytuacji nie można trakto-
wać jako porażki, ponieważ drużyny 
są w fazie przygotowań do rozgry-
wek wiosennych i na tego typu tur-
niejach eksperymentują. Tak było na 
przykład z drużyną Żbika. Do tego 
turnieju desygnowani zostali junio-
rzy Żbika, rocznik 1993.

W półfinale Zuchy Druha pokona-
ły bardzo dobry zespół z Szydło-
wa 2:0, a Józefowia nieznacznie 
wygrała z drużyną z Gumina (2:1). 
Niespodzianek więc w zasadzie nie 
było. Za taką można jednak uznać 
niską porażkę (2:1) B–klasowej 
Błyskawicy z Gumina z Józefovią. 
Drużyna z Józefowa bardzo poważ-
nie potraktowała nasielski turniej. 

Przyjechała w do-
brym składzie i po-
kazała naprawdę 
dobry futbol. Do 
tego jest to zespół 
z warszawskiej ligi 
okręgowej, która 
cieszy się bardzo 
dobrą opinią.

Za niespodziankę 
można też uznać 
zwycięstwo na-
sielskich Zuchów 
nad drużyną z Szy-

dłowa. Piłkarze Korony Szydłowo 
grają w ciechanowsko–ostrołęckiej 
lidze okręgowej. Bardzo poważnie 
myślą o awansie do IV ligi. Nasielski 
turniej potraktowali również bar-
dzo poważnie. Do półfinału awan-
sowali z kompletem punktów (12).  
W tej fazie rozgrywek strzelili prze-

ciwnikom 19 bramek, tracąc tylko 
jedną. Zuchy Druha organizują się 
okazjonalnie na różnego rodzaju 
turnieje. Nie trenują systematycznie. 
Piłkarskie rzemiosło jednak opa-
nowali bardzo dobrze. Niektórzy 
z zawodników grali kiedyś nawet 
w IV lidze. 

W walce o trzecią lokatę Korona 
Szydłowo gładko pokonała Bły-
skawicę Gumino (3:0). Piłkarze tej 
drużyny grali ambitnie, ale ambicja 
na niewiele się zdała przy większych 
umiejętnościach przeciwnika. 

Bardzo ciekawy był mecz o pierw-
sze miejsce. Józefovia zaatakowała 
bardzo zdecydowanie. Piłkarze Zu-
chów w tej fazie więcej uwagi po-
święcali grze obronnej. Kiedy tylko 
mogli, przechodzili do kontrataku. 
Do połowy utrzymywał się wynik 
remisowy. W drugiej części meczu 
ataki Zuchów stały się coraz bardziej 
zdecydowane i częściej kończone 
precyzyjnymi strzałami. Aż po czte-
rech z nich piłka wpadła do bramki. 
Przeciwnicy byli bezradni.

Trzy pierwsze zespoły otrzymały 
puchary. Ten największy, od Bur-
mistrza, przypadł Zuchom Druha. 
W imieniu drużyny z rąk Marka Ma-
luchnika, kierownika Wydziału Or-
ganizacyjnego Urzędu Miejskiego, 
który na tych zawodach reprezen-
tował Burmistrza, odebrały go zusz-
ki – dzieci piłkarzy ze zwycięskiej 
drużyny. Statuetkami wyróżniono 
najlepszego zawodnika turnieju. Za 
takiego został uznany Maciej Na-
pieraj z Józefovii. Najlepszym bram-
karzem został Piotr Kiliś z zespołu 
Zuchy Druha. 
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Młodzi w walce o Puchary Burmistrza

Nagrody zazwyczaj 
zabierają goście
Po oldbojach i seniorach o pu-
chary Burmistrza Nasielska wal-
c z yl i  j un i o r z y  i  t ra m p ka r ze .  
W całym tym pucharowym cyklu 
daje się zauważyć niepokojące 
zjawisko: większość z pucharów 
opuszcza naszą gminę. Rodzi się 
zatem pytanie, czy nasi piłkarze 
są tak słabi, czy też jesteśmy po 
prostu bardzo gościnni i pozwa-
lamy wygrywać drużynom przy-
jezdnym.

Na ostatnie trzy turnieje do na-
sielskiej hali zaproszono juniorów 
i trampkarzy z roczników 1993  
(7 lutego), 1994 (14 lutego) i 1995 

(13 lutego). W wypadku pierw-
szych dwóch roczników puchary 
„zawłaszczyli” goście: Dąb Wieli-
szew (1993 i młodsi), MOSiR Puł-
tusk (1994 i młodsi). Honor naszej 

gminy uratowali młodzi piłkarze 
z rocznika 1995 – puchar zdoby-
li trampkarze nasielskiego Żbika. 
Co więcej, drugie miejsce w tym 
turnieju zajęła drużyna z Cieksy-
na. Daje się tu jednak zauważyć 
pewna prawidłowość – z wiekiem 
stajemy się coraz słabsi.

Pierwsze cztery miejsca w po-
szczególnych rocznikach zajęli:
1993 i młodsi: 
1. Dąb Wieliszew, 2. UKS Maków,  
3. Goliat Leoncin, 4. KS Serock,

1994 i młodsi: 
1. MOSiR Pułtusk, 2. WKS Rząśnik II, 
3. Żbik Nasielsk, 4. Wkra Andzin,

1995 i młodsi: 
1. Żbik Nasielsk, 2. Cieksyn, 3. UKS 
Węgrów, 4. KS Radzymin.
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Dąb Wieliszew. Rocznik 1993 i młodsi.


