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Ani przejść, ani przejechać

Czytaj na str. 3

Życie wierszem pisane
czwartkowy wieczór,
W
25 lutego br. kiedy
na dworze czuło się jesz-

cze chłodny oddech zimy,
w sali nasielskiej Szkoły
Podstawowej było ciepło
i nastrojowo. Dominowały
kwiaty oraz rozświetlające
ciemności świece i lampiony. Temu wszystkiemu
towarzyszyła łagodna,
stonowana muzyka. W
takiej atmosferze, na zaproszenie Dyrekcji i Rady
Pedagogicznej szkoły,
spotkała się grupa miłośników poezji Stanisławy
Wiśniewskiej.

Zielone Mosty Narwi
dofinansują Twój pomysł
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Szynobusy zostają

str. 5
Na gitarę i skrzypce
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UWAGA!

W środę, 17 marca br. w godzinach 500 - 2000
w okolicach skrzyżowania ul. Kościuszki i św. Wojciecha
w Nasielsku odbędą się zdjęcia do filmu „Historia Roja”
co spowoduje utrudnienia w ruchu drogowym.
Ulica Składowa zostanie na ten czas zamknięta,
dlatego zalecamy objazd sąsiednimi ulicami.
Za utrudnienia przepraszamy.
					
Studio Filmowe Dr Watkins
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Roman Kosecki
gościem rozgrywek

str. 16

Z SAMORZĄDU

2
Listy do redakcji
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
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ZGKiM o odśnieżaniu

Zima 2009/2010 jeszcze się nie skończyła. Jednak już można robić
wstępne podsumowania kosztów usuwania jej skutków. Zanim jednak
działania zostaną potwierdzone konkretnymi liczbami, należy przez
chwilę zatrzymać się przy problematyce gotowości do zimy, sprawności sprzętu do odśnieżania oraz dyspozycyjności ludzi.
Nadzorując prace w zakresie usuwania skutków zimy, byłam często w miejscach trudno dostępnych i poznałam problemy w sposób
bezpośredni. Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że do akcji zostały włączone wszystkie sprzęty będące w dyspozycji Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zgłoszenia o utrudnieniach
na drogach były przyjmowane przez ZGKiM przez całą dobę. Do dyspozycji był główny numer telefonu stacjonarnego, a także istniała
możliwość powiadamiania o tej sytuacji na telefony komórkowe.
Komisariat Policji, Straż Miejska oraz inne służby bezpośrednio kontaktowały się z Wojciechem Lewandowskim – osobą odpowiedzialną
w ZGKiM za usuwanie skutków zimy na drogach. Muszę powiedzieć,
że czasami czuliśmy się jak w centrali telefonicznej, bo zgłoszeń było
mnóstwo. Realizacja zgłoszeń była wykonywana sukcesywnie według
możliwości technicznych. Wiele osób nie ukrywało swojego niezadowolenia z oczekiwania na pomoc, jednak również duża grupa ludzi
wykazała się cierpliwością i zrozumieniem sytuacji. Zdarzały się skargi, ale jednocześnie podziękowania i pochwały. Zima nie zaskoczyła
drogowców jak to zwykło się mówić. Zima zaskoczyła nas wszystkich
ale nie tym, że była, tylko tym – jaka była. A była to zima wyjątkowa,
która zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Młodzi mieszkańcy naszej gminy prawdziwej zimy nie pamiętali, aż do tej z przełomu 2009/2010r.
Nie spotkali się z takimi utrudnieniami komunikacyjnymi czy wręcz
brakiem przejazdu na drogach Stąd też ogromne zdziwienie, że to nie
młodzi mieszkańcy żądają „suchego chodnika” i wywożenia śniegu, lecz właśnie ci, którzy pamiętają niejedną śnieżną i mroźną zimę
w swoim życiu. Wymagania co do poziomu życia z pewnością wciąż
rosną i trudno dziwić się, że chcemy więcej i lepiej, ale…
Sytuacja opisana w „Życiu Nasielska” nr 4 z tego roku w rubryce Listy do redakcji w części dotyczącej odśnieżania rejonu Urzędu jest
krzywdząca dla służb zajmujących się utrzymaniem dróg. Po nasielskich ulicach poruszały się samochody osobowe. Gdyby na ulicy
zalegała 40-centymetrowa warstwa śniegu, samochody zawisłyby
na podwoziach. Owszem, śnieg został zgromadzony w pasach drogowych, zawężono tym samym ulice i poruszanie się samochodami było utrudnione, ale jednak możliwe. Śnieg padał bardzo często,
a nawet jeśli akurat nie padał świeży, to ten już zgromadzony był
przenoszony przez wiatr i powtarzała się trudna zimowa sytuacja na
drogach, placach i ulicach.
W kolejnym liście skierowanym do redakcji „Życia Nasielska” opisano sytuację skrzyżowania ul. Piaskowej, Nowa Wieś i Wiejskieja,
nazywając zaniedbaniem śnieg zgromadzony w rozwidleniu dróg.
Traktuję to jako zwykłe utrudnienie poruszania się po drogach i ulicach w okresie zimowym, a nie zaniedbanie służb odpowiedzialnych
za odśnieżanie dróg gminnych.
Odśnieżaniu towarzyszy jeden bardzo ważny aspekt. Otóż całego
śniegu nie da się wywieźć. Zgarnięty śnieg jest wtedy gromadzony
na pryzmach w pasie drogi lub na działkach sąsiednich. Należą się
podziękowania dla właścicieli posesji, na których śnieg częściowo
był gromadzony, za to, że nie wnosili uwag do zaistniałej sytuacji,
a wręcz ze zrozumieniem przyjęli taką potrzebę.
Chcę podkreślić, że w akcji usuwania skutków zimy zaangażowano
cały sprzęt będący w dyspozycji ZGKiM. Kierowcy, operatorzy oraz
osoby zajmujące się utrzymaniem sprawności technicznej sprzętu
pracowali w sposób ciągły. Zima atakowała każdego dnia, nawet
wtedy, gdy śnieg nie padał to wiał wiatr, bądź należało poszerzać zbyt
wąskie odcinki dróg. Bywały dni, kiedy nie wystarczało ani sprzętu, ani
ludzi. Wtedy korzystano z pomocy sprzętu innych przedsiębiorców.
Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję usuwania skutków zimy
na terenie miasta i gminy Nasielsk pragnę serdecznie podziękować.
Szczególne podziękowania kieruję do Burmistrza Nasielska, który
podczas mojej choroby wspierał pracę służb ZGKiM i bezpośrednio
uczestniczył we wspomnianej akcji.
Małgorzata Rosłońska
p.o. Dyrektora ZGKiM w Nasielsku
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Zapomniana Klonowa
Nasielsk, 27 lutego 2010 r.
Mieszkańcy ulicy Klonowej

Zwracamy się z prośbą o pomoc w realizacji danej nam obietnicy przez
Burmistrza Miasta Nasielska w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi.
W 2009 r. mieliśmy zapewnienie, że po otrzymaniu dofinansowania
z UE w pierwszej kolejności będziemy na liście do realizacji tej inwestycji. Okazało się, że dofinansowanie przekazano na Pieścirogi, a
ul. Klonowa spadła w 2010 r. na koniec listy. Zapraszamy na spacer
naszą ulicą, ale w „lakierkach”.
			

Z poważaniem mieszkańcy ulicy Klonowej

(pod pismem podpisało się 38 osób)
*Tytuł pochodzi od redakcji.

Krótko

Z deklaracją do UM
Mieszkańcy naszej gminy od początku marca br. mogą składać swoje
zeznania podatkowe za rok 2009 w nasielskim Urzędzie Miejskim.
Deklaracje podatkowe za ubiegły rok będą przyjmowane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju
nr 117 w UM w Nasielsku. Będzie je można składać w następujących terminach: w każdy poniedziałek marca br. (tj. 8.03, 15.03, 22.03 i 29.03)
w godz. 8.00–10.00, zaś w kwietniu w każdy czwartek i poniedziałek
tego miesiąca (tj. 8.04, 12.04, 15.04, 19.04, 22.04, 26.04, 29.04) również
w godz. 8.00–10.00.
Jednocześnie informujemy, że w Biurze Podawczym dostępne są druki
deklaracji podatkowych.
(red.)

Przekaż 1% podatku

Od roku 2007 obowiązują przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.
Mogą go przekazywać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatnicy prowadzący jednoosobową działalność
gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
Aby przekazać 1% swojego podatku, należy wybrać organizację pożytku
publicznego, której chcemy przekazać daną kwotę. Wykaz organizacji jest
na liście publikowanej przez Ministerstwo Finansów.
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w
ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer,
pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której
chcemy przekazać 1% należnego podatku. Numer ten znajdziemy m.in.
na liście Ministerstwa Finansów. Następnie wpisujemy taką kwotę, którą
chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek groszy w dół. Pieniądze dla organizacji przekazuje
urząd skarbowy.
Jedną z organizacji, na której rzecz możemy przekazać 1% naszego podatku, jest:
Stowarzyszenie „KOŁO POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
RUCHOWO”
KRS 0000233516
Bank Spółdzielczy w Nasielsku nr konta: 72 8226 0008 0010 6500 2000 0001.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna, Agata Wojtko, Katarzyna Tyc, Marek Stamirowski,
Marek Tyc
Współpracownicy: Dariusz Majewski, Andrzej Zawadzki, Tomasz Zawadzki, Adam Stamirowski, Łukasz Cejnóg, Monika Orłowska,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Ewa Komajda, Agnieszka Żurawska, Sylwia Jeż, Joanna Leszczyńska, Kamil Mazurkiewicz.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, e–mail: zycie@nasielsk.pl, gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

(red)
Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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NASZE SPRAWY

Ani przejść, ani przejechać

Zielone Mosty Narwi
dofinansują Twój pomysł

– Kiedy w poniedziałek, pierwszego
marca br., wracałam od lekarza, to
tą drogą szła woda z pól, po prostu
przelewała się z jednej strony na drugą. Dotarłam do domu zupełnie przemoczona i zabłocona. Nie ma szans,
żeby teraz jeździć tu samochodem,
a przecież roztopy dopiero się zaczną
i co będzie wtedy? Zostaliśmy zupełnie odcięci od świata – mówi rozżalona pani Wanda ze Słustowa.
Dwie rodziny mieszkające na obrzeżach Słustowa, tuż przy granicy z gminą Świercze, zostały teraz niemal
uziemione we własnych domach,
a wszystko przez 200-metrowy kawałek gminnej drogi, którego nie udało
się ani pokryć asfaltem, ani utwardzić,
chociaż raptem kilka miesięcy temu
właśnie modernizowano drogę Mazewo Dworskie – Słustowo.
– Jak rozpoczęto budowę drogi, jeszcze latem, chodziliśmy do urzędu
i pytaliśmy, dlaczego takiego kawałka akurat do nas zabrakło. Podobno
nie starczyło pieniędzy, a na dodatek
mieszkamy za daleko od zwartych
zabudowań wioski. To nieprawda, bo
jak się dobrze przyjrzeć, to te ostatnie
domy, przy których jest asfalt, też są
oddalone od wsi o jakieś 200 metrów,
więc nas potraktowano wyjątkowo
źle – mówi pani Anna, która samochód zostawia na podwórku życzliwych sąsiadów, bo nie ma odwagi
dojechać nim do swojego garażu. Boi
się, że utknie w błocie, a samochód
jest jej potrzebny, żeby codziennie
dojeżdżać do Nasielska, a stąd dalej
do Warszawy do pracy. Do domu
dochodzi w gumofilcach, dźwigając
torby z zakupami.
– Jak wszyscy we wsi chodzili po błocie, to wszyscy narzekali, teraz wszystkim zrobiono drogę, a nas pominięto.
A przecież my też płacimy podatki
i mieszkamy w tej gminie od urodze-

nia. Chcieliśmy, żeby chociaż utwardzili ten kawałek drogi, to przywieźli
jakiegoś śmierdzącego paskudztwa,
które latem się kurzyło, a teraz zamieniło się w grząską breję – mówi pani
Wanda. – Listonosz już od dawna do
nas nie zagląda, bo nie może dojechać. A co, jeśli nie będzie tu mogła
dojechać karetka? – pyta. – Przecież ja
jestem osobą starszą i schorowaną, nie
tak dawno leżałam w szpitalu.
Jak podkreślą obie – nie prosiły o asfalt, tylko o jakieś utwardzenie drogi,
bo teren, na którym mieszkają, jest
podmokły i było wiadomo wcześniej,
że z drogi zrobi się błoto, szczególnie
że przez pola płynie struga. W odpowiedzi na ich pismo jeszcze w sierpniu
otrzymały zapewnienie, w którym
napisano m.in.: „W związku z istniejącymi utrudnieniami w poruszaniu
się po drodze w okresie wiosennym
i jesienno-zimowym, przedmiotowa
droga będzie utwardzona poprzez
nawiezienie materiału drogowego
w ramach bieżącego utrzymania
dróg”. Tyle że nawieziony „materiał
drogowy” najwyraźniej nie nadaje się
do utwardzania dróg.
– Od drogi gminnej do naszych posesji jest pewnie też ok. 200 metrów

i musieliśmy sami zadbać o to, żeby
była to droga przejezdna. Najpierw
wysypaliśmy ją żwirem, a potem
jeszcze tłuczniem, spod rozbieranych torów, sprzedawanym przez
PKP. Kosztowało nas to ok. 2 tys. zł
i teraz możemy tędy chodzić i jeździć bez obaw, tyle że blokuje nas
ten niedokończony odcinek gminny. Jaka jest szansa, że kiedykolwiek
będziemy mieli tu normalną drogę?
– pytają.
To, że dwie rodziny mogły się dogadać i urządzić sobie taką drogę,
której roztopy niestraszne, dowodzi, że jednak można nawet na
podmokłym terenie tak wykonać
utwardzenie drogi, żeby się ono nie
rozpłynęło. Najwyraźniej inwestycja, inwestycji nierówna.
– Kiedyś tu u nas zaczynała się wieś,
teraz się kończy. Tu są ostatnie numery posesji, bo wzięto pod uwagę numery działek. Może właśnie
dlatego wszyscy o nas zapomnieli,
ale będziemy o tę drogę walczyć
– zapowiada pani Wanda.
Może rzeczywiście wszystkiemu
jest winny koniec wsi…
(i.)

Toniemy w błocie
Alarmują mieszkańcy osiedla w Starych Pieścirogach, gdzie latem
2009 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. W ostatnich
dniach lutego br., kiedy nadeszło
zdecydowane ocieplenie, ulice
m.in.: Złota, Srebrna, Bursztynowa,
Agatowa czy Szmaragdowa, stały się nieprzejezdne i – podobnie
jak jesienią – rozdzwonił się nasz
redakcyjny telefon, a na skrzynkę
mailową zaczęły nadchodzić listy
z prośbą o interwencję.

Jak mamy to przetrwać? A najgorsze jest to, że telefonujemy wszędzie i jakoś nie ma reakcji – dodaje
pani Ewa.
Niektórzy próbują jakoś „pokonać”
pojawiającą się wszędzie wodę, czy
to rozkładając deski, czy też usypując sobie przy działkach wały
z ziemi. Ale grunt wszędzie jest
grząski i nie ma śladu odwodnienia.

Działające od 2006 roku stowarzyszenie Zielony Mosty Narwi dba o rozwój
i promocję naszego regionu. W listopadzie 2009 r. po raz pierwszy za ich pośrednictwem można było składać wnioski
na dofinansowanie różnych projektów. A
kolejny nabór wniosków trwa do końca
marca br. Na temat zadań stowarzyszenia
z Arkadiuszem Pniewskim, dyrektorem
Biura Lokalnej Grupy Działania rozmawiała
Iwona Pęcherzewska.
Co poszczególnym gminom, wchodzącym
w skład Stowarzyszenia, daje przynależność do niego? Jakie nakłada na gminy
obowiązki, a jakie przynosi korzyści?
- W skład Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi wchodzi obecnie 9 gmin: Gzy,
Nasielsk, Obryte, Pokrzywnica, Pomiechówek, Pułtusk, Świercze, Winnica i Zatory. Mogą one jako osoby prawne bezpośrednio wnioskować o środki z działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007–2013. Natomiast mieszkańcy tych
gmin, po spełnieniu określonych wymagań, mogą otrzymać pomoc finansową z działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Małe Projekty”.
Każdy członek Stowarzyszenia (w tym również gminy) jest zobowiązany do
zapłaty składki członkowskiej. Członkostwo pociąga również za sobą czynne
uczestnictwo w pracach na rzecz Stowarzyszenia.
Czemu służyło powołania Rady Lokalnej Grupy Działania? Jakie zadania
stoją przed członkami Rady?
- Rada LGD jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia. Oznacza to, że w kompetencjach Rady leży wybór operacji, które mogą być realizowane w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju. To Rada decyduje, czy zgłaszane do dofinansowania
przez podmioty i osoby z terenu LGD operacje, w ramach 4 działań („Odnowa
i rozwój wsi”; „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Małe Projekty”) są zgodne z LSR i mogą otrzymać dofinansowanie. Rada ustala też listę wyników oceny, przydzielając im daną
liczbę punktów na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów.
W jaki sposób jest finansowane Stowarzyszenie?
- Stowarzyszenie Zielone Mosty Narwi jak do tej pory finansowane jest jedynie
ze składek członkowskich oraz środków uzyskanych z przystąpienia do realizacji
konkretnych projektów. Zielone Mosty Narwi to szczególny rodzaj stowarzyszenia – posiada status Lokalnej Grupy Działania. Lokalna Grupa Działania (LGD)
Zielone Mosty Narwi, jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem,
stowarzyszeniem utworzonym na specjalnych zasadach. Oznacza to, że Stowarzyszenie może w rozumieniu ww. ustawy i rozporządzenia działać jako tzw.
Lokalna Grupa Działania (LGD) i z tego tytułu pozyskiwać na swoją działalność
środki z działania LEADER osi 4 PROW na lata 2007–2013 oraz innych programów pomocowych, których beneficjentem może być LGD.
Jakie inicjatywy Stowarzyszenie już podejmowało? Co jest realizowane obecnie, a co jest w planach? Skąd pochodzą środki na tzw. wnioski
w ramach działania ,,Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” PROW na
lata 2007–2013?
- LGD Zielone Mosty Narwi zdobywało doświadczenie poprzez przygotowanie
projektów m.in.: Wniosek „Rozwój potencjału Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi” – lata 2007–2008 (zrealizowany); Wniosek „Rewitalizacja i tworzenie
struktur i organizacji gospodarki społecznej oraz rozwój partnerstwa publicznospołecznego na terenie Zielonych Mostów Narwi” – styczeń 2008 r. (oceniony
pozytywnie, niezrealizowany z powodu braku środków finansowych); Projekt
„Centrum Aktywizacji Społecznej w Winnicy – zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Winnica” – lipiec 2008 r. (zrealizowany). Obecnie Stowarzyszenie realizuje projekt „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach
PROW 2007–2013 Oś 4 LEADER. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizację projektów
w ramach tej strategii. Na działania „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa
i rozwój wsi” LGD dysponuje w okresie 2009–2014 kwotą 9 175 368 PLN.
W szerszej perspektywie czasowej Stowarzyszenie w dalszym ciągu zamierza
podejmować działania zmierzające w kierunku realizacji celów statutowych,
pozyskując fundusze z różnych programów pomocowych.

Z GMINY

– Wszystkie drogi na naszym osiedlu są w strasznym stanie. Bardzo
trudno pokonać je samochodem,
bo grzęzną w błocie i trzeba je potem wyciągać ciągnikami. Nie ma
szans, żeby przejść tędy w suchych
butach. Ludzie zakładają torebki
foliowe na obuwie, żeby dojść do
pociągu, przecież wielu musi dojechać do pracy do Warszawy –
opowiada o trudnej sytuacji mieszkańców Pieścirogów pani Monika.
– Dzieci brną po błocie i kałużach
do szkoły i z powrotem, często idą,
trzymając się ogrodzeń, żeby nie
zgubić butów, aż serce się kraje.
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– Wszystko rozumiemy, że była
śnieżna zima, że inwestycja jeszcze
nie jest ukończona. Ale przecież
jakoś te drogi można chyba utwardzić, przynajmniej na tyle, żebyśmy
mogli normalnie funkcjonować
i żebyśmy wiedzieli, ile to jeszcze
potrwa. Tu mieszka tylu ludzi i muszą się oni jakoś wydostać ze swoich
domów – dodają.
(i)

Jak ocenia Pan wnioski złożone w pierwszym naborze?
- W pierwszym naborze złożono 27 wniosków (na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 2 wnioski, „Odnowa i rozwój wsi” – 3 wnioski,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 2 wnioski, „Małe Projekty” – 20 wniosków). Największym zainteresowaniem cieszyło się działanie
„Małe Projekty”. Wszystkie złożone wnioski zostały uznane przez Radę LGD
za zgodne z LSR. Jest to po części zasługa przeprowadzonej kampanii szkoleniowo-informacyjnej oraz doradztwa świadczonego przez osoby zatrudnione
przez Stowarzyszenie.
Niestety, ograniczone środki finansowe nie pozwoliły na wybranie do finansowania wszystkich złożonych wniosków. Wykluczone z finansowania zostały wnioski
o najmniejszej liczbie punktów w ramach poszczególnych działań.
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KRONIKA
POLICYJNA

Tor przeszkód
W wielu miejscach naszej gminy nawierzchnie dróg pozostawiają wiele
do życzenia. Zwłaszcza po okresie
zimowym, kiedy oblodzone przez
długi czas bardzo utrudniają jazdę.
Są jednak także takie odcinki dróg,
które działają znacznie skuteczniej
niż progi zwalniające stosowane w
terenie zabudowanym.
Jednym z takich odcinków jest podjazd pod strzeżony przejazd kolejowy
pomiędzy Pieścirogami Starymi a Nasielskiem (ul. Kolejowa). Po obu stronach kilkunastometrowe fragmenty
drogi nie wyglądają jakby były pokryte asfaltem, a jedynie jego strzępkami.
Liczne dziury i wyboje spowodowane
zapewne niszczącym wpływem czasu, warunkami atmosferycznymi czy

po prostu czynnym użytkowaniem
skutecznie zmuszają do zmniejszenia
prędkości. Tylko po co? Przecież kilka
metrów przed przejazdem kolejowym
każdy rozsądny kierowca i tak mocniej
naciśnie pedał hamulca. Żadne dodatkowe progi zwalniające naprawdę nie
są potrzebne. Zapewne na tak zły stan
nawierzchni wpłynęły również letnie
prace remontowe przy przejeździe,
związane z modernizacją magistrali kolejowej E-65, o których pisaliśmy już w
poprzednich numerach ŻN. Rodzi się
następujące pytanie: kto jest odpowiedzialny za ten niewielki odcinek drogi,
skoro znajduje się przy przejeździe
kolejowym? Jak się okazuje – zgodnie
z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
Nr 19 z 2007 r., poz. 115) – „utrzymanie

Z POLICJI

Sposób „na wnuczka”

– Dzień dobry, babciu. – Halo, kto mówi? – Jak
to, kto? To ja! Nie poznajesz mnie? – A, to ty
– Ewuniu, Pawełku – tu pada imię bliskiej osoby.
– Tak, to właśnie ja! Jak się czujesz babciu, co
u Ciebie? Wiesz mam do Ciebie ogromną prośbę, pożycz mi trochę pieniędzy...
Tak może przebiegać rozmowa z osobami, które wykorzystując naszą
naiwność, podają się za członka naszej rodziny. Nieświadoma podstępu
osoba, najczęściej w podeszłym wieku, pożycza pieniądze tzw. „wnuczkowi” czy „krewnemu”. Niestety, potem okazuje się, że jest to oszustwo,
a pożyczona kwota przepada.
Oszuści podają się za członka rodziny: syna, wnuczka, siostrzenicę, przyjaciela, kolegę. Twierdzą, że mieli wypadek, muszą zapłacić ratę w banku
czy też są chorzy, mają okazję kupić coś tanio lub mają ciężką sytuację
rodzinną. Oszuści proszą o pożyczenie wysokiej kwoty pieniędzy, ale najczęściej zgadzają się na niższą. Poszkodowanemu mówią, że po pieniądze
wyślą kogoś znajomego. Później starsza osoba, kontaktując się z rodziną,
dowiaduje się, że została oszukana.
Właśnie taki scenariusz wydarzył się w ostatnich dniach w naszej gminie.
Do poszkodowanej zadzwoniła kobieta z prośbą o pożyczenie pieniędzy
na inwestycję. Poszkodowana uznała, że rozmawia z siostrzenicą, i pożyczyła jej pieniądze, wpłacając je na poczcie. Gdy później zadzwoniła do
prawdziwej siostrzenicy z pytaniem, czy doszły pieniądze, okazało się
wtedy, że została oszukana. O całym zdarzeniu poinformowała nasielskich
policjantów, którzy wyjaśniają teraz okoliczności sprawy.
Pamiętajmy, że kiedy ktoś w rozmowie telefonicznej podaje się za członka
naszej rodziny i prosi o pomoc finansową, sprawdźmy, czy to naprawdę
jest nasz krewny. W jaki sposób? Oddzwońmy do niego lub skontaktujmy się z innymi członkami rodziny, którzy mogą potwierdzić, że jest to
ta osoba, za którą się podaje, oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej pomocy, o jaką prosi.
za: www.kppnowydwor
R
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i ochrona skrzyżowań dróg z liniami
kolejowymi w poziomie szyn w obszarze między rogatkami, a w przypadku ich braku w odległości do 4 m, licząc
od skrajnej szyny, należy do zarządcy
infrastruktury kolejowej”. Ponieważ
zaś jest to część drogi wojewódzkiej
nr 571, za stan dalszych jej odcinków
odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie.
W strategii transportu kolejowego do
2013 r. w kierunkach działań określonych w rozdziale pt. „Finansowanie
budowy, modernizacji i eksploatacji
skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi˝ jest mowa o zmianie
regulacji ustawowej. Koszty budowy,
przebudowy, remontu i utrzymania
oraz obsługi skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi miałyby
zostać podzielone pomiędzy zarządcę infrastruktury kolejowej i zarządcę
(właściciela) drogi, która krzyżuje się z
linią kolejową.
Jednakże jak się dowiadujemy z informacji prasowej PKP PLK – przetarg – skrzyżowania dwupoziomowe:
18.12.2009 r. nastąpiło otwarcie ofert

w postępowaniu przetargowym na
wyłonienie wykonawcy zadania „Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów
w poziomie szyn w obszarze LSC
Nasielsk: zadanie 9 - wiadukt kolejowy
w km 57,213 oraz wiadukt drogowy
w km 61,607, zadanie 10 - wiadukty
drogowe w km 63,953 i 70,225” . Zadanie 9 dotyczy wiaduktu kolejowego
nad drogą Miękoszyn – Studzianki oraz
wiaduktu drogowego w Starych Pieścirogach. Wybór wykonawcy nastąpi w
I kwartale 2010 r. Wdrożenie tych planów jest zatem kwestią dość odległą.
Należy jednak zaznaczyć, że ul. Kolejowa jest trasą łączącą m.in. Pieścirogi
z Nasielskiem i stanowi część drogi
wiodącej z Nasielska w kierunku Przyborowic (droga E 7), dlatego już choćby z tego względu można uznać ją za
ważną linię komunikacyjną, nie tylko w
wymiarze lokalnym. Wniosek nasuwa
się sam: warto zadbać o jej dobry stan
na całym odcinku już teraz, a nie w dalekiej przyszłości w związku z dużymi
pracami remontowymi.
(f)

KRONIKA OSP
19 lutego jednostki OSP Nasielsk, OSP Jaskółkowo i OSP Nuna wyjechały do
płonącego samochodu w Jaskółowie.
25 lutego nasielscy strażacy byli wezwani do wyciągnięcia samochodu z miękkiego podłoża w Chechnówce.
26 lutego jednostka OSP Cieksyn wyjechała do uwięzionego na krze psa
w miejscowości Borkowo.
28 lutego w Mog ow i e s t ra ż a c y
z Nasielska udrażniali przepust do odprowadzania wody,
a 1 marca w Pieścirogach wypompowywali wodę z ulicy Szmaragdowej.

L

15.01.–21.02. w Studziankach nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego Henryka C. i skradli
mienie o wartości 720 zł.
15.02. w Siennicy nieznany sprawca włamał się do hurtowni płyt DVD
i skradł płyty o łącznej wartości
30 000 zł na szkodę Artura D.,
mieszkańca Wołomina. W bezpośrednim pościgu policjanci zatrzymali sprawcę – Łukasza S., mieszkańca Zakroczymia.
17–18.02. na ulicy Folwark nieznany
sprawca włamał się do samochodu
Adriana K. i skradł antenę CB. Straty
wynoszą 200 zł.
17–18.02. na ulicy Warszawskiej nieznany sprawca włamał się do samochodu Marcina D. i skradł radio i antenę CB. Straty wynoszą 300 zł.
19.02. na ulicy Kościuszki nieznany
sprawca porysował samochód marki Skoda. Straty wynoszą 2000 zł.
21.02. w Mazewie Grzegorz D.,
mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej,
potrącił samochodem Krzysztofa
S., który z obrażeniami ciała został
odwieziony do szpitala.
21.02. na ulicy Lipowej nieznany
sprawca porysował samochód Mariusza Z. straty wynoszą 5000 zł.
24.02. w Chrcynnie Witold D.,
mieszkaniec tej wsi, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(1,53 mg/l).
26.02. na ulicy Lipowej policjanci
zatrzymali Arkadiusza F., który posiadał przy sobie narkotyki.

Ze Straży Miejskiej
W lutym br. strażnicy miejscy
przepracowali 34 służby ośmiogodzinne w systemie dwuzmianowym w godzinach od 7 do 15
i od 14 do 22. Wystawili 1 wniosek
do sądu, 34 mandaty oraz udzielili
58 pouczeń.
Najczęstszymi powodami interwencji były nieprawidłowo zaparkowane samochody na ulicach
Kościuszki, Warszawskiej, Kościelnej, Rynek i POW, nieodśnieżone
chodniki i błąkające się bezpańskie
zwierzęta.
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NASZE SPRAWY

„POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ”

Szynobusy zostają
Tegoroczna zima dała się we znaki
wszystkim także pasażerom i pracownikom kolei. A na niektórych trasach m.in. z uwagi na trudności z przejazdem pociągów zawieszono ich
kursowanie. Tak było np. na zasypanej
śniegiem trasie z Sierpca do Nasielska.
Na początku lutego br. w mediach
pojawiły się też informacje dotyczące
groźby likwidacji kursów na tej trasie.
Zawieszenie kursów miało nastąpić
1 marca br.
Przez kilka dni taka decyzja była poważnie rozważana przez Koleje Mazowieckie, a jej powodem była przede
wszystkim niska frekwencja na niektórych trasach. Przedstawiciele KM wyjaśniali, że wpływy z biletów w małym
stopniu pokrywają koszty, które musi
ponieść przewoźnik. Dla przykładu,
z przeprowadzonych badań wynika, że na trasie między Nasielskiem
a Sierpcem w jednym pociągu jechało w dzień powszedni od trzech do
29 pasażerów, a w niedzielę najwyżej
siedmiu. A przecież kilka lat temu KM
kupiła 11 używanych szynobusów,
które są znacznie tańsze w eksploatacji niż długie składy elektryczne – tzw.
ezety.
Tyle że KM nie brała pod uwagę głosów pasażerów utyskujących na kiepski rozkład jazdy, niedostosowany do

ich potrzeb. W tym np.
braku bezpośrednich
połączeń z Sierpca przez
Nasielsk do Warszawy,
z których chętnie korzystałoby bardzo wiele
osób. Jednak o wprowadzeniu zmian w rozkładach jazdy będzie
można mówić pewnie
dopiero po zakończeniu remontu torów, póki
co gra toczyła się o pozostanie tej linii.
W sprawę zaangażowały się lokalne
samorządy. Także Bernard Mucha,
burmistrz Nasielska wystąpił do zarządu Kolei Mazowieckich z prośbą
o pozostawienie obecnej linii kolejowej relacji Nasielsk–Sierpc–Nasielsk.
Argumentował, iż korzystają z niej najczęściej osoby dojeżdżające do szkoły
i pracy oraz ludzie starsi nieposiadający
własnych samochodów. Tym bardziej
że inna komunikacja na tym terenie
praktycznie nie istnieje.
Likwidacja tej linii to wielka strata
i uciążliwość nie tylko dla naszej społeczności, jaką jest gmina Nasielsk, ale
też okolicznych wsi, które korzystają
z Państwa usług, a także dla dużego
grona przebywających szczególnie
przez cały sezon letni działkowiczów,
którzy mają na tym terenie działki re-

Drugie miejsce SP Nasielsk
We wtorek, 16 lutego 2010 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego wraz z uczniami 8 innych szkół podstawowych z naszego
powiatu wzięła udział w powiatowym etapie XV edycji konkursu „Poznajmy się bliżej”.

kreacyjne, bądź turystów licznie odwiedzający atrakcyjne miejsca w gminie Nasielsk – czytamy w piśmie do
zarządu Kolei Mazowieckich.
W środę, 17 lutego br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zwiększeniu dotacji na działalność spółki Koleje Mazowieckie
i niezawieszaniu żadnych połączeń
do końca tego roku. Zapowiedziano
także przeprowadzenie szczegółowych badań dotyczących przewozu
pasażerów w pociągach KM dofinansowywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Być może
ich analiza doprowadzi do istotnych
zmian zarówno w rozkładzie jazdy
pociągów KM, jak i liczbie kursów na
mniej obleganych trasach. W każdym razie do końca roku szynobusy
z Nasielska do Sierpca będą kursować
bez zmian.
(i.)

Z GMINY

A przystanek znowu zniknął
– Pisaliście o tym, jaką to nam piękną drogę wybudowali. To prawda,
droga nareszcie jest przyzwoita,
bo przez całe lata była strasznie
wąska i do tego okropnie dziurawa. Teraz jest nareszcie normalnie.
Ale... Kilka miesięcy temu udało się
w końcu po długiej przerwie w Popowie Północ ustawić znak przystanku autobusowego, a teraz, po
tych remontach, znowu go nie ma
– mówią mieszkańcy Popowa Północ. – Nie bardzo wiemy, w czym
jest problem, czy to, że przez lata
tego przystanku nie było, czy to, że
w końcu się pojawił i znowu zniknął?
– mówią.
O problemach, jakie mają mieszkańcy
Popowa Północ, osady znajdującej się
po lewej stronie drogi wojewódzkiej,
jadąc od Chrcynna w stronę Jaskółowa,
pisaliśmy wiosną ubiegłego roku (w 6
nr ŻN) w artykule pt. Przystanek widmo.
Wtedy mieszkańcy dojeżdżający do
pracy do Warszawy i Legionowa żalili
się nam, że mają problem z lokalizacją
swojego przystanku. Nie było go od
tak dawna, że każdy z nich miał inny
pomysł, gdzie powinien się znajdować.
Nikt nie miał jednak wątpliwości, że ten

znak jest bardzo potrzebny: ani mieszkańcy, ani przewoźnik.
Jak się wtedy okazało, największy
problem był z ustaleniem tego, kto
powinien ów znak ustawić. Przedstawiciel ciechanowskiego PKS-u
wyjaśniał, że przystanek w Popowie
Północ jest na ich trasie i zawsze się tam
zatrzymują, ale oznakowaniem przystanków zajmuje się zarządca drogi.
Zaś zarządca drogi, czyli Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich, uznał,
że ustawianie znaków oznaczających
przystanki autobusowe jest obowiązkiem przewoźnika bądź gminy. Zastanawialiśmy się wtedy, z nadzieją czekając na remont drogi, czy skończy się
tylko na odbijaniu odpowiedzialności
jak piłeczki pingpongowej, czy ktoś ten
znak jednak ustawi. I znak się w krótkim
czasie pojawił za sprawą nasielskiego
samorządu. Zanim jednak mieszkańcy zdążyli się przyzwyczaić do niego
na dobre, po kilku miesiącach znowu
zniknął. Początkowo wszystko wskazywało na to, że to tylko przejściowy
skutek remontu, ale…
– Kiedy ustawiali krawężniki, widziałam, że nie będzie tym miejscu zatoczki autobusowej,
tak jak w Jaskółowie.
No nic, pomyślałam
sobie, może za mało
ludzi tu wsiada i postawią tylko znak, bo
może mają go w wykazach jako przystanek na żądanie.
Zgłosiłam też sprawę
naszemu radnemu,
a ten kazał czekać.
No i doczekaliśmy,
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tyle że znowu nie ma oznakowania
– mówi pani Małgorzata. – Oficjalnie
drogę oddano do użytku, ale ludźmi
się nikt nie przejął. Czy mamy znowu
przez następne lata czekać na jeden
znak, którego ktoś zapomniał zaznaczyć na planach? – dodaje.

W skład drużyny wchodzili: Wiktoria Iwanow, kl. VI, Anna Wawrzyńska,
kl. V, i Alicja Arciszewska, kl. IV.
Celem konkursu było propagowanie wiedzy i właściwych zachowań, które
mają uchronić nas przed nieszczęśliwymi wypadkami sprawić, że nie staniemy się ofiarami różnego rodzaju przestępstw. Organizatorem konkursu
był Wydział Prewencji Komendy Stołecznej przy udziale Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty w Warszawie.
W konkursie uczestniczyło dziewięć 3-osobowych drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu nowodworskiego: SP nr 7, SP nr
5 i SP nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, SP w Nasielsku, SP w Starych
Pieścirogach, SP w Głusku, SP w Kaliszkach, SP w Małocicach i SP w Cząstkowie Mazowieckim. Uczniowie rozwiązywali test składający się 30 pytań
w czasie nieprzekraczającym 45 minut.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr
7 w Nowym Dworze Mazowieckim, drugie miejsce wywalczyła drużyna
z Szkoły Podstawowej w Nasielsku, a trzecie – drużyna Szkoły Podstawowej
z Modlina Twierdzy. Laureaci i przedstawiciele wszystkich drużyn otrzymali
nagrody ufundowane przez samorządy oraz sponsorów z Nowego Dworu
Mazowieckiego, Nasielska, Czosnowa i Leoncina.
Drużynę do Konkursu przygotowywała Monika Paluszek.
(sp)

Jak dowiedzieliśmy się w nasielskim
Urzędzie Miejskim, przystanek autobusowy w miejscowości Popowo
Północ nie był uzgodniony w ramach
wykonywanej organizacji ruchu. Jedynym przewoźnikiem na tej trasie jest
PKS, po uzgodnieniach znak najprawdopodobniej powróci.
Niby nic takiego, ot, znak drogowy,
kawałek blachy, ale dla mieszkańców
danej wsi to ważna sprawa szczególnie
wtedy, kiedy oznacza przystanek autobusowy. Do tego jeszcze taki, o który
nie mogli się doprosić przez długi czas.
Ciekawe, jak długo przyjdzie im czekać
na kolejny.
Ale to nie jedyny zarzut dotyczący
wyremontowanego odcinka drogi
622. Kierowcy jadący w kierunku
Serocka mają kłopot, szczególnie
po zmroku, z wjazdem na tę drogę.
Zmieniono bowiem radykalnie kształt
skrzyżowania. Maria Kowalska, sekretarz UM wyjaśnia ten temat następująco: – Oświetlenie dróg jest zadaniem
gmin, nie było elementem przebudowy skrzyżowania. Mieszkańcy
z tego rejonu, jak również użytkownicy zgłaszają potrzebę oświetlenia
skrzyżowania. Gmina planuje zlecenie
wykonania projektu oświetlenia, a potem jego realizację. Ze względów proceduralnych będzie to zadanie trudne
do wykonania w tym roku.
(i)

NASZE DZIECI

Na maskowym balu

Ostatkowy wtorek, 16 lutego br. upłynął dzieciom z Przedszkola przy
Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Starych Pieścirogach przy dźwiękach tanecznej muzyki, zabaw i śmiechu.
Przedszkolaki miały swój prawdziwy bal maskowy. Pomysłowość rodziców zaowocowała barwnymi strojami, wśród których nie zabrakło:
księżniczek, wróżek, motylków czy wojowników Ninja, Spidermanów
czy Zorro.
Dzieci do zabawy zapraszał klaun, w którego rolę wcieliła się jedna
z nauczycielek przedszkola; częstował dzieci słodkimi lizakami i rozśmieszał kolorowymi balonikami w kształcie zwierzaków. W zabawie
karnawałowej wzięła udział także Barbara Markowicz, dyrektor ZSP.
Zwieńczeniem balu były prezenty ufundowane dla dzieci przez Komitet Rodzicielski. Przedszkolaki z pewnością jeszcze wiele razy będą
wspominać tegoroczny bal.
Edyta Rudzińska
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KULTURA

KONCERT

Na gitarę i skrzypce
W środowy wieczór, 24 lutego br. w Nasielskim Ośrodku Kultury miało miejsce kolejne spotkanie z artystami
Sceny Zaułek. W specjalnie zaaranżowanym na tę okazję
holu, który zamienił się w kameralną salkę koncertową,
odbył się niezwykle nastrojowy recital piosenek Tomka
Wachnowskiego.

TEATRALNIE

Komedia Fredry inaczej

poniedziałek, 22 lutego 2010 r. w Nasielskim Ośrodku Kultury
W
odbyła się ciekawa lekcja teatralna w wykonaniu aktorów
Teatru TM, którzy zaprezentowali młodzieży nasielskiego Liceum
Ogólnokształcącego fragmenty Ślubów panieńskich Aleksandra
Fredry.

W poetycki klimat wieczoru wprowadził publiczność gospodarz sceny Wojtek Gęsicki piosenką pt. Prośba. Po nim
na naszej scenie pojawili się zaproszeni goście, czyli Tomek
Wachnowski (gitara i śpiew) oraz Marek Wierzchucki (skrzypce). Na nasielskiej scenie muzyk zaprezentował utwory pochodzące ze swoich autorskich płyt. Mogliśmy więc usłyszeć m. in.: Byłoby miło, Śniegowice, Ludzie lubią mieć, Kubuś filatelista, A jest w nas miłość czasem czy
Znaki na niebie, która w wykonaniu Iwony Loranc i Kuby Badacha znalazła się na ścieżce dźwiękowej
filmu Ławeczka. W 2006 r. ukazała się płyta pod tym samym tytułem, wyprodukowana przez Tomka
Wachnowskiego i Miłosza Wośko, na której piosenki naszego gościa śpiewa Iwona Loranc.
Tomek Wachnowski to kompozytor, autor i wykonawca, który już od wielu lat jest związany z piosenką poetycką. Współpracował i występował z Wolną Grupą Bukowina, Jurkiem Filarem, Krzysztofem
Ścierańskim, Marcinem Dańcem.
Podczas koncertu ciepły głos artysty, niebanalne teksty piosenek, a także doskonała gra na gitarze,
a także piękne brzmienie skrzypiec sprawiły, że utwory, które śpiewał, trafiały do serca i pozostaną na
długo w naszej pamięci.
Artyści zaproszeni przez Wojtka Gęsickiego dostarczyli wszystkim zebranym wspaniałych wrażeń.
Świadczyły o tym gromkie brawa, którymi publiczność domagała się bisów. Blisko półtoragodzinny
koncert zakończył gospodarz sceny utworem Dobranoc.
Comiesięczne spotkania ze Sceną Zaułek, jak to określił Wojtek Gęsicki, dają siłę i radość, pozwalają
też na to, by czuć się dzięki nim lepszym człowiekiem, ponieważ są swojego rodzaju lekarstwem dla
duszy. Uczestniczy w nich coraz więcej osób, które bez względu na warunki atmosferyczne i serialową ofertę TV decydują się spędzić wieczór w sympatycznej atmosferze, co cieszy zarówno artystów,
jak i organizatorów.
Kolejne spotkanie z artystami Sceny Zaułek już 17 marca br., gwiazdą wieczoru będzie Marek Majewski. Serdecznie zapraszamy!
monika

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ...

5–18 marca 2010

rys. Jacek Gałężewski

Najpierw, w ramach wprowadzenia w temat sztuki, aktorzy Tomasz Mędrzak
i Agnieszka Sitek przedstawili widzom
krótką charakterystykę naszego XIXwiecznego komediopisarza i opowiedzieli historię powstania utworu pt. Śluby
panieńskie, czyli Magnetyzm serca.
Dalej, wyjaśniając młodym ludziom, na
czym polegały tytułowe śluby pańskie,
złożone przez Anielę i Klarę, omówili
krótko zasadniczy wątek utworu i problemy w relacjach damsko-męskich,
z jakimi mieli do czynienia bohaterowie
komedii.
Następnie w inscenizacji fragmentów
utworu Aleksandra Fredry mogliśmy
oglądać połączone w harmonijną całość
m.in. spotkanie Anieli i Gustawa, słynną
scenę pisania listu, zabawne, żywiołowe
sceny z udziałem nieznośnej Klary.
Pełne temperamentu postacie, w które
wcielali się naturalnie poruszający się
i mówiący aktorzy, którzy niejednokrotnie na bieżąco komentowali wypowiedziane strofy – wszystko to sprawiało, że
młodym ludziom, poprzez dobrą zabawę, łatwiej było zrozumieć dziewiętnastowieczny język hrabiego Aleksandra Fredry.
Lekcję teatralną zwieńczyło spotkanie w swobodnej atmosferze z aktorami: Agnieszką Sitek
– aktorką teatralną i telewizyjną, znaną z takich filmów, jak: Zabić Sekala, Wrota Europy czy
Pragnienie miłości, oraz z roli serialowej Weroniki Złotopolskiej z telenoweli Złotopolscy;
oraz Tomaszem Mędrzakiem – aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, reżyserem
teatralnym, który debiutował w pierwszej filmowej adaptacji W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza w roli Stasia Tarkowskiego. Tomasz Mędrzak przez wiele lat był związany
z Teatrem Ochoty, jako jego aktor, a następnie dyrektor naczelny i artystyczny, a obecnie
współtwórca Teatru TM.
Podczas spotkania z ludźmi teatru, młodzież miała okazję zadawać im pytania dotyczące
zarówno istoty i roli teatru, jak i wykonywania zawodu aktora. Rozmowa z aktorami przerodziła się w dyskusję na temat aktualnej sytuacji kultury i sztuki w naszym kraju. Nie zabrakło
gorzkich słów pod adresem decydentów na różnych szczeblach władzy, którzy zapominają
o ogromnej roli kultury w kształtowaniu wrażliwości każdego człowieka.
Warto dodać, że spektakl, który mieliśmy okazję obejrzeć w Nasielsku, reżyserował Tomasz
Mędrzak i grany w warszawskim Teatrze Ochoty cieszył się tam dużym powodzeniem.
monika

Kino NIWA ZAPRASZA
5–8 marca godz. 17.00 i 19.00

Randka w ciemno

(Polska, 2009); Komedia; Reżyseria: Wojciech Wójcik; Obsada: Katarzyna Maciąg - Majka, Bogusław Linda
- Cezary, Petra Tůmová - Karolina, Borys Szyc - Karol, Anna Dereszowska - Kinga.

W wyniku szalonego zakładu z kumplami, Karol (Borys Szyc) decyduje się na udział w popularnym programie telewizyjnym „Randka w ciemno”. Nie podejrzewa, że tym samym pakuje się
na pierwszą linię frontu wojny żeńsko-męskiej, na której trup ściele się gęsto, a obie płcie imają się
wszelkich sposobów, żeby przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Majka (Katarzyna Maciąg)
nie może dojść do siebie po rozstaniu z Cezarym (Bogusław Linda), którego skusiły wdzięki seksownej Czeszki Karoliny (Petra Tumova). Jednak od czego są zwariowane koleżanki? Za ich sprawą
Majka, zupełnie nieoczekiwanie, zostaje kandydatką do „Randki w ciemno”...

12–14 marca godz. 17.00

Alvin i wiewiórki 2
Alvin and the Chipmunks 2 (USA, 2010); Animowany/Komedia; Reżyseria: Betty Thomas; Scenariusz: Jon
Vitti, Jonathan Aibel, Glenn Berger; Obsada: Grzegorz Drojewski jako Alvin,Artur Pontek jako Szymon,Tomasz
Steciuk jako Teodor, Tomasz Bednarek jako Ian, Wojciech Paszkowski jako Dave.

Kontynuacja jednego z największych przebojów kina rodzinnego ostatnich lat, łącząca konwencję
kina aktorskiego z elementami animacji komputerowej - kolejne przygody trzech rozśpiewanych
wiewiórek, które mieszkają w domu robiącego karierę autora piosenek.

12–14 marca godz. 19.00

Kołysanka

Polska, 2010); Czarna komedia; Reżyseria: Juliusz Machulski; Scenariusz: Adam Dobrzycki. Obsada: Robert
Więckiewicz - Michał Makarewicz, Małgorzata Buczkowska - Bożena Makarewicz , Janusz Chabior - Dziadek
Makarewicz, Krzysztof Stelmaszyk - Komendant, Katarzyna Kwiatkowska - Lisowska.
ANIELIN: trasa Nowe Miasto - Szczewin.

www.noknasielsk.pl
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ZA I PRZECIW

Radości i smutki felietonisty
Jako felietonista mam powód do
satysfakcji. Oto zamieszczony
w ostatnim numerze naszego dwutygodnika list pana Józefa Zawadzkiego, któremu redakcja nadała
tytuł „Słówko o mediach”, świadczy
o tym, że mam swoich czytelników.
Przykro jest autorowi co miesiąc
ślęczeć nad tekstem, którego może
nikt później wcale nie przeczyta.
A właśnie odezwał się czytelnik,
który nie tylko moją publikację
uważnie przeczytał, ale jeszcze,
jak pisze w swoim liście: „ma kilka
pytań do autora”. Każdy felietonista
z zasady ceni krytycyzm i wymianę
myśli. Dlatego i ja gotów jestem
wyjaśnić wątpliwości pana Józefa
Zawadzkiego. Siadam więc przy
swoim biurku i uważnie kilkakrotnie
czytam to „Słówko o mediach”.
Co z tej lektury wynika? Przede
wszystkim chyba to, że autor listu nie podziela moich poglądów.
No cóż – mamy teraz demokrację i każdy ma prawo mieć swoje
własne zdanie. Mało tego – może
nawet o tym poinformować opinię publiczną na łamach lokalnej
gazety. Na szczęście minęły czasy,
kiedy monopol na prawdę miało
tylko jedno ugrupowanie polityczne. Teraz już nie trzeba tylko czytać jednej, jedynie słusznej gazety
i przyznawać rację politykom jednej
formacji.
Między mną a panem Józefem Zawadzkim istnieją wyraźne różnice
w poglądach na prawie wszystkie
sprawy ogólnopaństwowe, które
zostały poruszone w ostatnim felietonie zatytułowanym „O polityce
i problemach oświaty”. Do drugiej
części tego felietonu, poruszającego pewne problemy nasielskiego
szkolnictwa, autor listu się w ogóle
nie ustosunkował. Natomiast bardzo ostro skrytykował wszystkie
moje argumenty dotyczące mediów, polityki PiS i obecnego prezydenta. To, że skrytykował, nie jest
niczym nadzwyczajnym. Jeżeli ktoś
ma inne poglądy, zgodnie z tym, co
pisałem wyżej, w systemie demokratycznym ma prawo do wyrażania swojej opinii, w tym również do
krytyki poglądów swego adwersarza. Chodzi tylko o to, w jakim sty-

lu to robi i jakim słownictwem się
posługuje.

sejm komisji. Mam nadzieję, że
ona to wszystko wyjaśni.

Otóż muszę z ubolewaniem stwierdzić, że pan Józef Zawadzki sięga
do najgorszych wzorów języka
niektórych, pożal się Boże, polityków. Zastanawiam się gdzie mógł
przeczytać, czy też może raczej
usłyszeć, takie określenia, których używa (dość nieudolnie i bez
żadnych podstaw) w swoim liście,
w odniesieniu do tekstu mojego felietonu, jak „półprawdy i manipulacje” i „wazelina”, czy też oskarżając mnie (cytuję dosłownie): „o antypisowską nienawiść w rodzaju
marszałka Niesiołowskiego”. Natomiast łatwy do zidentyfikowania
jest następujący fragment listu: „A
może jak Miro, Zbycho czy Rycho
uważa Pan, że afery hazardowej
nie było?”. Takim językiem i stylem
posługuje się posłanka PiS Beata
Kempa w czasie obrad tej właśnie
komisji hazardowej.

Na cały szereg pytań, które są
tylko obraźliwymi insynuacjami (w rodzaju: czemu się czymś
posługuję) nie będę odpowiadał.
Może jeszcze poruszę jedną sprawę. Pan Józef Zawadzki pisze, że
„Życie Nasielska” „czyta od początku” (chyba ma to znaczyć, że
od pierwszego numeru).

Nie będę już przytaczał innych
przykładów zapożyczeń językowych i pokazywał błędów gramatycznych i stylistycznych autora
„Słówka o mediach ”. W końcu
nie posługuje się on zawodowo
pisaniem i tę pewną nieudolność
można mu wybaczyć. Spróbuję
jednak odpowiedzieć na przynajmniej niektóre pytania, które
w swoim liście mi zadaje. Zacznę
może od tego, dotyczącego afery hazardowej. Czy ona naprawdę
była, czy też nie? Otóż ja w swoim
felietonie, który tak mocno krytykuje pan Józef Zawadzki, nic na
ten temat nie pisałem. Jednak w tej
sprawie swoje zdanie mam i nie
zamierzam go ukrywać. Uważam,
że powołanie komisji w tej sprawie
było konieczne i decyzja premiera
Tuska o odsunięciu ze stanowisk
ministra sportu Drzewieckiego
i przewodniczącego klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej
Chlebowskiego była słuszna. Jednak wydaje mi się, że nadzieje PiS
i zwolenników tej partii na to, że
afera hazardowa skompromituje
ostatecznie cały rząd, są złudne.
Poczekajmy spokojnie na zakończenie obrad powołanej przez

Może i czyta, ale moje felietony
z cyklu „Nasielsk z oddali”, podpisywane jeszcze pseudonimem
Antoni z Ursusa, nie zostały chyba
przez niego przeczytane ze zrozumieniem. A szkoda, bo może
wtedy uniknęlibyśmy tej przykrej
polemiki.
I jeszcze dwa pytania do pana
Józefa Zawadzkiego, na które nie
musi mi odpowiadać publicznie
(wystarczy na przykład krótka rozmowa telefoniczna):
1.Gdzie Pan kupuje „Tygodnik
Solidarność”, bo ja w żadnym
nasielskim kiosku go nie widziałem.
Wyjaśniam, że „Gazeta Wyborcza”
jest we wszystkich punktach sprzedaży prasy w naszym mieście.
W czytelni Biblioteki Miejskiej
można również przeczytać wydanie stołeczne tego najpopularniejszego dziennika.
2. Czy o pańskiej niechęci do Jerzego Owsiaka wie i ją podziela
pani Renata Tumiłowicz? Wyjaśniam, że pani Renata (z domu
Zawadzka) jest córką pana Józefa. Absolwentka LO w Nasielsku,
ukończyła wyższe studia i obecnie
pracuje w jednej ze szkół powiatu
Ostrów Mazowiecka. Bardzo utalentowana osoba. W czasie nauki
w LO w roku 1986 była główną
solistką w kabarecie „Pyza” i wyśpiewała dla Nasielska
Brązową Jodłę. Już jako nauczycielka występowała jeszcze w kabarecie nauczycielskim pod moim
kierownictwem.
P.S. Ja cały czas żywię głęboki szacunek dla pana Józefa Zawadzkiego i jego żony za to, że wychowali
taką córkę.
Henryk Śliwiński
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Duchowe witaminy

Zrozumieć człowieka
Czy można kogoś zrozumieć? I co właściwie znaczy: „zrozumieć innego
człowieka”? Czy jesteśmy w stanie przejrzeć czyjeś intencje, motywacje,
pragnienia, cele? A może – rozumiemy drugiego człowieka tylko na tyle,
na ile znamy siebie? Bo zawsze oceniamy według kryteriów, które są dla
nas ważne. Człowiek wyrachowany, goniący za pieniądzem – ocenia
innych według zasady „kiedy nie wiadomo, o co chodzi – to chodzi
o pieniądze”; chodzący do kościoła, by się pokazać – rozlicza sąsiadów
z obecności w kościele... Okazuje się, że zrozumienie człowieka nie jest
ani proste, ani natychmiastowe. Często trzeba, zgodnie z powiedzeniem,
zjeść z nim beczkę soli, czyli potrzeba na to sporo czasu. Nie wystarczy pierwsze wrażenie ani zbyt pochopne zaszufladkowanie według
wcześniej przyjętych kryteriów. Także różne nauki próbują zrozumieć
człowieka – skutek od bardzo ciekawego po iście mizerny, a wręcz dla
człowieka niebezpieczny. Niezależnie, czy ktoś jest Europejczykiem, czy
mieszkańcem Dalekiego Wschodu, trzeba znaleźć „uniwersalny klucz”,
który nam w tym pomoże. Same chęci nie wystarczą.
Z pomocą przychodzi nam nauczanie Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Pokazał on, że do zrozumienia człowieka
nie wystarczy spojrzenie w płaskiej perspektywie horyzontu. Potrzebne
jest spojrzenie sięgające ponad to, co doczesne. Inaczej czeka nas poznawcza mielizna. Dla Jana Pawła II człowiek jest wartością najwyższą,
jedyną i niepowtarzalną. W świecie rzeczy doczesnych jego dobro winno
być celem wszelkiej działalności społecznej, politycznej, w sferze kultury
i decyzji ekonomicznych. Dlatego papież przypomniał, że świetle Biblii
człowiek, który jest „drogą Kościoła”, to najdoskonalsza istota stworzona przez Boga, powołana do stawania się dzieckiem Bożym. Więcej,
istota ludzka została odkupiona przez Chrystusa, który przecież umarł
za wszystkich i zmartwychwstał. Tak więc w Synu Bożym, jak w zwierciadle, odbija się cała nasza kondycja – zarówno boskie podobieństwo,
jak i ludzka słabość.
Koniec ukazuje się jako coś, co jest odległe. Tak chyba myśli każdy, kto
ma za sobą niewiele doświadczeń albo beztrosko płynące życie. Łatwiej
chyba myśleć o końcu ludziom, którzy niosą ze sobą ciężki bagaż życia, zmagania z cierpieniem, lekceważeniem ze strony innych. Koniec
z Chrystusem domaga się odpowiedzialnego dotarcia do istoty swojego życia, spojrzenia na drogę swojego ziemskiego powołania. Bo to ta
droga jest naszym ostatecznym przeznaczeniem.
Podążanie szlakiem wyznaczonym przez Odkupiciela człowieka domaga się wiary. Bez niej nie tylko nie można podobać się Bogu, ale także
zrozumieć dziejów świata, naszego kraju. Zrozumienie człowiek wiąże się więc ze spojrzeniem na historię. Nie wystarczy ponowoczesne
delektowanie się przyszłością, a zapominanie „skąd nasz ród”. Trzeba
sięgać do dziejów Polski – tych, co to zaczęły się na szlaku piastowskim
i wędrowały przez kolejne epoki i burze historii.
Znaczącą rolę w zrozumieniu człowieka odgrywa więc Kościół, który
„przyniósł Polsce Chrystusa”. Łatwiej to zrozumieć, smakując atmosferę starych katedr, choćby w Płocku, Poznaniu, Gnieźnie, czy chodząc
po Polach Lednickich. Ta „strefa ducha” pokazuje, że jedynie łączność
z Bogiem chroni nas od osamotnienia, poczucia anonimowości, zagubienia czy lęku przed przyszłością. Co więcej, podróż przez życie
z Chrystusem jawi się jako droga pewna. Łatwiej na niej zidentyfikować
pułapki, przekroczyć swoje ograniczenia, troszczyć się o wartość życia
swojego i innych.
Trudno by nie rzec, że społeczeństwo pluralistyczne ma prawo do wyboru. Niekoniecznie musi to być chrześcijaństwo, z jego wszystkimi
zasadami, z osobistym spotkaniem z Chrystusem i życiowymi drogowskazami. Można przecież wyobrazić sobie innych przewodników naszej codzienności, którzy postawią może łatwiejsze wymagania, może
bardziej enigmatyczne i niewymagające pracy nad sobą, by godnie żyć
w rodzinie, społeczeństwie czy państwie. Jeśli jednak zdecydujemy się
na wnikliwsze spojrzenie na naszą codzienność i ludzką kondycję, warto nie tylko zachwycać się słowami Jana Pawła Wielkiego, ale się w nie
wsłuchiwać. Wszystko po to, by XXI wiek nie stawał się zagrożeniem
dla naszego życia wewnętrznego i zachowania własnej tożsamości, jak
i nawet dla codziennej egzystencji biologicznej. Potrzebne jest nasze
konkretne zaangażowanie, bo wiara musi mieć wyraźne przełożenie
na życie. Nie można tak interpretować wiary, żeby w efekcie nic z tego
praktycznie nie wynikało. Cóż więc prostszego, by zrozumieć siebie, jak
spotkać, pokochać i pójść w ślady Jezusa Chrystusa?
ks. Leszek Smoliński
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ZAPROSZENIE

Zimowiska ZHR

Warsztaty
decoupage’u
drugim tygodniu feW
rii zimowych (od 8 do
w NOK-u
13 lutego 2010 r.) odbyły
W sobotę, 20 marca br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury o godz. 1100 odbędą się warsztaty ozdabiania przedmiotów techniką decoupage.

się w Poroninie zimowiska
nasielskiego środowi ska Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej.

Decoupage umożliwia własnoręczne stworzenie pięknej i oryginalnej
dekoracji, która wygląda jak ręcznie
malowana. Technika ta polega na
efektownym zdobieniu przedmiotów (mebli, skrzynek, kasetek, tacek,
doniczek itp.) poprzez wydzieranie
lub wycinanie elementów papierowych (z papierów lub serwetek)
i naklejanie ich na wybraną powierzchnię: drewnianą, metalową,
ceramiczną, tekturową, plastikową
lub skórę albo tkaninę. Decoupage
może być stosowany praktycznie
na każdej powierzchni – począwszy
od drewna, poprzez ceramikę, szkło,
metal, tkaninę, a skończywszy na
ścianach naszego mieszkania.

W zimowym biwaku wzięła udział
1. Nasielska Drużyna Harcerek „Pratum” i 1. Nasielska Drużyna Harcerzy
„Sidus” oraz harcerki z 1. Płońskiej
Drużyny Harcerek „Orlice” im. św.
Matki Urszuli Ledóchowskiej. Do
wyjazdu młodych ludzi skłoniły chęć
wypoczynku oraz przeżycia harcerskiej przygody. W czasie mszy św. ks.
phm Tadeusz Jabłoński przybliżał nam
postać patrona polskiego harcerstwa
– ks. Wincentego Frelichowskiego.

Zajęcia skierowane są do każdego,
kto chce pobudzić swoją kreatywność, nauczyć się nowej, ciekawej
techniki i zrelaksować się poprzez
pracę twórczą. Warsztaty poprowadzi malarka i instruktor decoupage’u – Danuta Stelter. Zapisy przyjmowane są w Nasielskim Ośrodku
Kultury. Więcej informacji na stronie
www.noknasielsk.pl.
K.T.
R
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Zimowiskowa obrzędowość koncentrowała się wokół działań tajnych
agentów pochodzącychi z różnych
części świata: zastęp „ Hua” – Azja,
zastęp „Teksas” – Ameryka, zastęp
„ Bambo” – Afryka, zastęp „ Wild
Rose” – Europa, komórka „GTW”
i „NWP” – Australia.
Kadrę naszego zimowiska stanowiła komenda w składzie: ks. phm
Tadeusz Jabłoński i Ewa Kamińska
wędr. oraz oboźny druh Marek
Bardoński.
Drugiego dnia po przyjeździe do Poronina przedstawialiśmy przygotowane wcześniej prezentacje związane ze
K

zwyczajami poszczególnych kontynentów oraz prezentowaliśmy piosenkę zastępu. Każdego dnia
po śniadaniu wyruszaliśmy na wędrówkę lub uczyliśmy się
jeździć na nartach. Po
południu uczestniczyliśmy w różnych
zajęciach np.: śpiewo-graniu, przygotowaniu pojazdu, na którym potem zjechaliśmy z górki, kąpieli
w gorących źródłach
w Szaflarach. Odwiedziliśmy Chatę Góralską, gdzie poznaliśmy
historię Podhala itp.

Wieczory spędzaliśmy przy świeczkowiskach lub ogniskach. Jest to
dla nas, harcerek i harcerzy, niezwykła chwila, związana również
z obrzędowością naszych drużyn.
Mogliśmy poczuć harcerską więź,
śpiewając znane piosenki.
Odwiedziliśmy również Zakopane,
gdzie byliśmy w Pustelni św. brata
Alberta oraz przy grobie Andrzeja
i Olgi Małkowskich. W ramach wyjazdu do Zakopanego mieliśmy do
wykonania dwa zadania, m.in. zrobić
zdjęcie zastępu z góralką w pełnym
L

stroju góralskim oraz odnaleźć harcerkę, która opowie o swoich obozowych przygodach. O realizacji
zadań rozmawialiśmy przy wieczornym ognisku. Braliśmy udział w grze
terenowej, podczas której byliśmy
podzieleni na siedem patroli.

darowywały się wykonanymi przez
siebie śnieżynkami. Był to wyraz
naszej wdzięczności i uznania. Harcerka, która otrzymała ich najwięcej,
dostawała pochwałę, czerwone korale, które mogła nosić przez kolejny
dzień, i zostawała Superagentką.

Mieliśmy do odnalezienia 9 punktów,
w których czekało jakieś ciekawe,
śmieszne, a czasem trudne zadanie.
Rozwiązywanie tych zadań sprawiło nam wiele frajdy. Wieczorem,
wszystkie harcerki nawzajem ob-

Z żalem i smutkiem opuszczaliśmy piękne góry. Chwile spędzone
w Poroninie pozostaną w naszych
sercach na zawsze.

A

Małgorzata Wrońska,
druhna tropicielka
M

A

.
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SPOTKANIE Z POEZJĄ STANISŁAWY WIŚNIEWSKIEJ

Życie wierszem pisane

W

czwartkowy wieczór, 25 lutego br. kiedy na dworze czuło się jeszcze chłodny oddech zimy, w sali
nasielskiej Szkoły Podstawowej było ciepło i nastrojowo. Dominowały kwiaty oraz rozświetlające ciemności świece i lampiony. Temu wszystkiemu towarzyszyła łagodna, stonowana muzyka. W takiej atmosferze,
na zaproszenie Dyrekcji i Rady Pedagogicznej szkoły, spotkała się grupa miłośników poezji Stanisławy
Wiśniewskiej.
Poetka, z racji wykształcenia i wykonywanej przez całe zawodowe życie pracy,
była nauczycielką. Przez wiele lat uczyła w nasielskiej „dwójce” języka polskiego. I to była pierwsza jej zawodowa pasja. Bo jej życiową pasją była i jest
rodzina. Dla wielu bliskich jej osób jest typem, utrwalonej w literaturze, Matki
Polki. Ostoją rodziny, wiary i polskości.
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Bohaterka tego wieczoru ma jeszcze
jedną pasję, można nawet powiedzieć
– miłość. To poezja. Gdy czuje się
radosna, gdy coś ją cieszy, ale także,
gdy coś ją niepokoi, a nawet przeraża, siada i pisze. A w swoich wierszach
zawiera całą siebie. I jest to jej przekaz
dla obecnych i przyszłych pokoleń.
Dlatego bardzo dobrze się stało, że
jej uczennice i przyjaciele ze szkoły,
w której wiele lat pracowała, zorganizowali spotkanie z nią i jej poezją. Bo
był to naprawdę potrzebny i uroczy
wieczór. Można chyba powiedzieć
– wieczór pełen refleksji i miłości do
Boga i wszystkiego, co stworzył. Wynikało to zarówno z treści wierszy, jak
i atmosfery panującej na sali.

Beata Kownacka i Anna Korycka. Prezentację multimedialną przygotowała
pani Monika Paluszek.
Pani Stanisława Wiśniewska była niezwykle wzruszona przebiegiem wieczoru. Dziękowała za przeżycia, które
stały się tego dnia jej udziałem. Dziękowała Dyrekcji, recytatorkom, całej
Radzie Pedagogicznej oraz gościom,
którzy tak licznie przybyli na spotkanie z jej poezją.
I na koniec popłynęły wspomnienia. Wiele do powiedzenia miał

proboszcz jednej z ciechanowskich
parafii, ks. Sławomir Trzaska. Mówił
o roli, jaką odegrała w jego życiu
pani od polskiego – Stanisława Wiśniewska.
Gospodarze imprezy byli niezwykle
gościnni. Dalsza dyskusja toczyła się
przy kawie i ciasteczkach.
az

Kocham życie
Kocham życie – prosto i zwyczajnie,
ludzi – serdecznie i szczerze,
świat – radośnie i ciekawie,
drzewa – cichutko i głośno.
Kocham ptaki – tkliwie i rzewnie,
słońce – gorąco i uparcie,
poezję – mocno i melancholijnie,
książki – twardo i wesoło.
Kocham księżyc – po ciemku i w mroku,
chmury – w upale i skwarze,
wodę – w suchości i duchocie,
śnieg – w brudzie i szarości.

Organizatorzy włożyli wiele wysiłku
w to, aby spotkanie wypadło okazale i zapadło w serca i umysły jego
uczestników. Podziw budził starannie opracowany scenariusz imprezy,
piękna scenografia, odpowiednie
efekty świetlne i dźwiękowe. Najważniejsza była jednak interpretacja
prezentowanych utworów. Przypadła ona do gustu autorce wierszy. Jak
sama podkreślała podczas spotkania,
odkrywała je na nowo. Wiersze prezentowały: Beata Białorucka, Bożena
Kozłowska, Małgorzata Komorowska,

Kocham kwiaty – z woni i koloru,
trawy – z leżenia na kocu,
ciszę – źródło ukojenia,
hałas – źródło powstawania.
Kocham smutek – źródło refleksji,
radość – źródło spokoju,
Maryję – źródło miłości,
Boga – źródło sprawiedliwości.

NASZE SPRAWY

Rekolekcje maturzystów

pierwszych dniach
W
zimowych ferii, kiedy jedni odpoczywali od

nauki przed telewizorem,
a inni spędzali aktywnie
czas na sportowo, byli
też tacy, którzy postanowili go spożytkować nieco inaczej, uczestnicząc
w rekolekcjach.
Odbywały się one od pierwszego
do trzeciego lutego br. w płockiej
Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego
Miłosierdzia, a uczestniczyła w nich
m.in. młodzież z nasielskiego Zespołu
Szkół Zawodowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z Ciechanowa i okolic.
Rekolekcje były współfinansowane
przez proboszczów parafii wszystkich
uczestników. Dzięki takiemu dofinansowaniu nasielska młodzież miała okazję przeżyć coś niezwykłego.
Prowadzącymi zajęcia rekolekcyjne
i jednocześnie opiekunami młodych
R

E

ludzi byli: ks. Rafał i ks. Piotr oraz dwie
siostry zakonne.
Rekolekcje trwały trzy dni i miały na
celu ukazanie młodzieży, jak ważne
w życiu każdego człowieka jest wybaczanie oraz zaufanie bliźniemu. Każdy
z tych dni był poświęcony skupieniu,
wypełniony modlitwą i śpiewem.
Były też bardzo ciekawe ćwiczenia,
które pokazywały, czy młodzi ludzie
wkraczający w dorosłe życie potrafią
tak bezgranicznie zaufać drugiemu
człowiekowi.
O tych niezwykłych chwilach opowiada nam jedna z uczestniczek rekolekcji: – Mnie osobiście najbardziej
utkwiło w pamięci takie ćwiczenie
sprawdzające nasze zaufanie do
drugiego człowieka. Polegało ono
na tym, że byliśmy dobrani w pary,
jedna osoba miała zasłonięte oczy,
natomiast druga musiała ją prowadzić, ale nie mogła nic powiedzieć. Po
K

30 minutach następowała zmiana,
osoba prowadzona stawała się prowadzącą. Zadanie było dość trudne,
ale dzięki niemu mogliśmy sprawdzić
samych siebie, zobaczyć, czy potrafimy zaufać innej osobie tak, aby powierzyć swój los w jej ręce. Stawiano
przed nami wybór: czy wolimy być
prowadzącym, czy prowadzonym?
Ćwiczenie to miało jeszcze jeden cel,
również bardzo piękny. Przez chwilę
przybliżono nam świat ludzi niewidomych – mówi Monika Mazurkiewicz.
– Rekolekcje są szansą na pogłębienie wiary, odbudowanie nadziei,
którą możemy odnaleźć w Bogu.
Są czasem wyciszenia, szczerej modlitwy, a sakrament pokuty podczas
rekolekcji to wyjątkowe przeżycie,
którego nie da się opisać, ponieważ
najlepiej przeżyć go samemu. Dlatego zachęcam wszystkich do brania udziału w takich rekolekcjach. W
mojej pamięci po tym wyjątkowym
L

czasie pozostały słowa św. Franciszka: „Ten ma czyste serce, kto się nawrócił”, o których warto pamiętać
– dodaje.
Maturzyści wrócili z rekolekcji zadowoleni i wyciszeni. Taka wycieczka
w głąb siebie pozwoliła im bowiem
spojrzeć na wszystkie przyziemne
A

sprawy, które ich osaczają na co dzień,
z zupełnie innej perspektywy.
Trzydniowe rekolekcje minęły bardzo
szybko, był to czas pełen refleksji i modlitwy, z pewnością bardzo potrzebny
młodym ludziom, którzy już niebawem staną przed wyborem dalszej
drogi życiowej.
(k)
M

A
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TURNIEJ PODSTAWÓWEK W MINI-PIŁKĘ SIATKOWĄ

BRYDŻ

SP Nasielsk zwycięża

Wyniki turnieju „trzeciego” 05.02.2010 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra			

66 pkt (68,75%)

2. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski 		

58 pkt (60,42%)

3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		

55 pkt (57,29%)

4. Waldemar Gnatkowski – Maciej Osiński		

53 pkt (55,21%)

5. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		

48 pkt (50,00%)

6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki

48 pkt (50,00%)

7. Jerzy Będowski – Grzegorz Kosewski		

40 pkt (41,67%)

8. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski		

34 pkt (35,42%)

7. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek 		

30 pkt (31,25%)

W piątek, 19 lutego br. w nasielskiej hali sportowej odbył się gminny turniej mini-piłki siatkowej dla dziewcząt
i chłopców ze szkół podstawowych. Udział w turnieju wzięły następujące reprezentacje szkół: Szkoła Podstawowa w Cieksynie, Szkoła Podstawowa w Dębinkach, Szkoła Podstawowa w Nasielsku oraz Szkoła Podstawowa
w Pieścirogach. Po ustaleniu kolejności meczów przystąpiono do rozgrywek. Klasyfikacja końcowa:
Kategoria chłopców:
I miejsce SP Nasielsk (Dominik Jaglarski, Dominik Smoliński, Radosław Paczkowski, Łukasz Gortat, Jakub Wroński,
Paweł Prusinowski, Maciej Drwęcki, Kajetan Witkowski, Patryk Branicki, Piotr Tobolski. Opiekun: Mariusz Kraszewski); II miejsce – SP Cieksyn; III miejsce – SP Pieścirogi; IV miejsce – SP Dębinki.
Kategoria dziewcząt:
I miejsce – SP Nasielsk (Natalia Cyba, Ada Sitek, Ewelina Smolińska, Natalia Kamińska, Klaudia Frąckiewicz, Ola
Rakowska, Sylwia Szulińska, Klaudia Tybuchowska, Justyna Rutkowska. Opiekun: Renata Wróblewska).
II miejsce – SP Dębinki.
MK

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:
1–2. Waldemar Gnatkowski		 28 pkt

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA GIMNAZJALISTÓW

Maciej Osiński			 28 pkt

Wygrały drużyny
z ZS Cieksyn i PG Nasielsk

3–4. Janusz Muzal			 25 pkt
Janusz Wydra			 25 pkt
5–6. Kazimierz Kowalski		 21 pkt.
Krzysztof Morawiecki		 21 pkt
7–10. Mariusz Figurski			 18 pkt
Piotr Kowalski			 18 pkt
Krzysztof Michnowski		 18 pkt
Grzegorz Nowiński		 18 pkt

PK

„DZIEŃ OTWARTY”

w Urzędzie Skarbowym
w Nowym Dworze Mazowieckim
W ramach działań usprawniających przeprowadzenie akcji rozliczeń
za 2009 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje,
że w dniu 6 marca 2010r. (sobota) w ramach „Dnia Otwartego” w godzinach 9.00 – 13.00 pracownicy urzędu pełnić będą dyżur.
Podatnicy będą mogli:
• złożyć/pobrać formularze podatkowe,
• obejrzeć prezentację multimedialną nt. rozliczenia rocznego
za rok 2009,
• uzyskać informacje w zakresie: - odliczeń od podatku z tytułu
wychowywania dzieci,
- odliczenia ulgi rehabilitacyjnej, Internetu,
- zasad rozliczania dochodów uzyskanych za granicą,
•
•

5–18 marca 2010

złożyć inne dokumenty (deklaracje, podania, wnioski itp.),
wpłacić wynikający z rozliczenia rocznego podatek w kasie Urzędu.

Przypominamy również o możliwości złożenia PIT-37,PIT-36, PIT-36L,
PIT-38 oraz PIT-39 przez Internet – szczegóły na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Nasielsk,dn.22.02.2010r

Dokładnie tydzień po rozgrywkach
dla szkół podstawowych przyszedł
czas na szkoły gimnazjalne. W piątek, 26 lutego br. w nasielskiej hali
sportowej swoje umiejętności siatkarskie mogli porównać gimnazjaliści z gminy Nasielsk. Po losowaniu
ustalono kolejność meczów i przystąpiono do rozgrywek. Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiały się następująco:
Kategoria dziewcząt ze szkół
gimnazjalnych:
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Gimnazjum w Cieksynie (Paulina Sobczyńska, Sylwia Waśniewska, Milena Trzaskoma, Sandra Haber, Ewelina
Przeorska, Monika Ciachcińska,
Dorota Kurpieska, Karolina Chrzanowska, Paulina Olszewska, Alicja Ostrowska, Monika Mazurkiewicz.
Opiekun zespołu: Rafał Dobrzyński).
II miejsce Publiczne Gimnazjum w Nasielsku
III miejsce Gimnazjum w Pieścirogach
Kategoria chłopców ze szkół gimnazjalnych:
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Nasielsku (Adrian Jagiełło, Krzysztof Podlasiński, Łukasz Podlasiński, Radosław Malinowski, Mateusz Filipiak, Dariusz Moczydłowski, Michał Zadęcki, Jarosław Leśnik, Adam Walczak, Paweł
Sobiecki, Kacper Wróblewski, Patryk Wójcik. Opiekun zespołu: Maciej Renkiewicz).
II miejsce – Gimnazjum w Cieksynie
III miejsce – Gimnazjum w Pieścirogach
MK
Nasielsk, dnia 24.02.2010
ROŚ. 7660-04/01/10

OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nasielsk

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. 2000r, Nr 98, poz. 1071 ze. zm.)

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r Nr 6, poz. 41)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk w dniach od
22 marca 2010r – do 04 maja 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3 / pokój nr 214/ w godzinach od 900 - do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 14 kwietnia 2010 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej
3 (pokój nr 209) o godz. 1000.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi
należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 czerwca 2010 roku.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu
pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nasielsk na lata 2010-2032”.
Dokumentacja w/w projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożona do publicznego wglądu w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku ul. Elektronowa 3 w pokoju 201. Przedmiotowe opracowania zostały także zamieszczone na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag
i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 25.02.2010r do 25.03.2010r w Wydziale Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pok. 201 w godz. od 8.00 do 16.00. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone
przed przyjęciem dokumentów. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nasielska.

Burmistrz Nasielska
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
Umieszczono w BIP dnia 24 lutego 2010r. (http://umnasielsk.bip.org.pl/admin/dodaj.php?id=727)
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku w dniu 24 lutego 2010r.
Umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.um.nasielsk.pl)

ROZMAITOŚCI

5–18 marca 2010

11

marzec 2010

NR 79

Dziennik Wiktora Oleksiaka z czasów I wojny światowej – część II
Człowiek, jako istota społeczna,
przebywa i kontaktuje się z innymi
ludźmi. Życie zbiorowe, szczególnie w warunkach wojen i okupacji,
wymagało od autorów tekstów
społecznego komunikowania,
przekazywania informacji oraz
porozumiewania się. Bohaterowie wspomnień poprzez wzajemne stosunki społeczne, budowali
miedzy sobą różne relacje. Spróbujmy prześledzić relacje występujące między „nami” a „nimi”
w omawianych wspomnieniach
nasielszczan.
Najbardziej bogaty w spostrzeżenia i wyrażone opinie, dotyczące
relacji grup odmiennych, czyli
„ich ” – obcokrajowców, jak również „nas” – Polaków zamieszkujących Kresy Rzeczpospolitej, jest
materiał zawarty w dzienniku Wiktora Oleksiaka. Nie chodzi tu o obszerność dziennika, lecz o możliwość wypełnienia proponowanego wyżej schematu właściwą
dla poszczególnych poziomów
treścią, czy odpowiednimi przykładami. Pozostałe dwa źródła,
choć w bardziej ograniczonym
zakresie, dają również możliwość
prześledzenia tego zagadnienia.
Wiktor Oleksiak w swoim dzienniku dwudziestoczterokrotnie dotyka kwestii narodowościowych, nie
licząc długich, charakterystycznych opisów, czy oceny działań
wojsk niemieckich, austriackich,
rosyjskich, angielskich, bułgarskich lub amerykańskich.

Najczęściej kwestie relacji między narodowościami poruszane
są na poziomie segmentacyjnym,
tj. dotyczące grup ludności: wiejskiej, zachodnich guberni Rosji,
żołnierzy rosyjskich oraz Polaków
zamieszkujących wschodnie Kresy dawnej Rzeczpospolitej. W kilku
przypadkach charakteryzuje mężczyzn i kobiety pochodzenia rosyjskiego. W dzienniku Oleksiaka nie
odnajdujemy treści poświęconych
opisom ludności miast rosyjskich,
które autor tak bardzo lubił zwiedzać. Jak postrzega autor dziennika te grupy, jaki przekazuje nam
ich obraz? Pod datą 24 października 1915 roku daje najpełniejszy
obraz ludu rosyjskiego, opis ten
dotyczy rejonu guberni kałuskiej:
„Ludek tutejszy ciemny i biedny
żyje w nędzy. Mięsa tu zupełnie
nie jadają, jak również masła i mleka, gdyż krów niektórzy nie mają
zupełnie. Żywią się tylko samymi
ziemniakami, herbatą i naturalnie
wódką, łóżek to zupełnie nie mają,
sypiają na piecach. W chatach zimno i brudno.” W dalszym akapicie
notatki sporządzonej pod datą
24 października tegoż roku pisze:
„Po południu przepędzili nas do innej wioski oddalonej o trzy wiorsty.
I tu ludzie żyją w nędzy. W chatach
tutejszych brudu, robactwa aż się
trzęsie: pluskwy, karaluchy, prusaki
i inne dobrodziejstwa.” Stacjonując na kwaterze wiejskiej u jakiegoś gospodarza, nawiązał z nim
rozmowę na temat gospodarstwa
w tamtejszych stronach, aby usłyszeć i zanotować w dzienniku: „My

żyjemy w biedzie, bo nie mamy,
z kogo brać przykładu do naśladowania. U nas, gdy nastają tęgie
mrozy, wprowadzamy do swych
mieszkań konie i krowy, aby nie
zmarzły i dlatego żyjemy wspólnie
w naszej domowej biedzie.” Miesiąc później po dokonaniu zmiany
miejsca postoju, jednostka Wiktora
Oleksiaka dotarła do Nowego Sioła,
żołnierzom wyznaczono kwatery
we wsi Jegorówka. Korzystając, iż
cała niedziela przeznaczona została na „oddech ” (tu w znaczeniu odpoczynek), autor zanotował: „Niedziela 19 grudnia; Dziś
cały dzień oddychamy, ponieważ
nie zebrała się jeszcze cała nasza
rota. Korzystając nieco z wolności
zwiedziłem całą Jegorówkę. Ludność tutejsza posiada nieco lepsze
chaty i mniej w nich robactwa, niż
w Nowym Siole. W pewnej chacie nawet zauważyłem dwa łóżka
zbite z prostych desek, lustro na
ścianie, piec kaflowy i widoczek
na ścianie.” Spostrzegawczość
Wiktora Oleksiaka odnotowujemy
również w zupełnie innej – religijnej sferze ludu rosyjskiego. W
niedzielę 17 października zanotował: „Dziś wyprawili nas do cerkwi
na modlitwę. Ciekawi są naprawdę
ci ruscy ludzie, szczególnie w niedzielę i święta. Gdy jedni idą do
cerkwi, to inni jadą do pobliskiego
miasta na targ, a w bliskich wioskach i siołach młócą zboże, rąbią
drzewo itd.” Bardzo ciekawe spostrzeżenie przekazuje czytelnikowi
Wiktor Oleksiak o armii rosyjskiej.
Już na początku swojej służby –

Historia w kadrze

Komendantura Wehrmachtu – niemieckich sił zbrojnych w czasie I wojny światowej (współcześnie róg ul. Kościuszki i św. Wojciecha,
dawna siedziba poczty), zdjęcie wykonane w 1915 roku lub nieco później. Fotografia ze zbiorów Zbigniewa Piotrowskiego.

w dniu 7 września 1915 roku napisał:
„W rosyjskiej armii nigdzie nie ma
porządku. Żołnierze poubierani
jak dziady. Przy rozdawaniu obiadu i kolacji wszystko to pcha się na
kupę jak nierogacizna. Klnie jeden
na drugiego. Wszyscy łają się wzajemnie w najordynarniejszy sposób
– nie wyłączając naczelników. Nic
dziwnego, że chamstwo to Niemcy
biją wszędzie na głowę.” To bardzo
surowa ocena, nie tłumaczy jej nawet fakt, iż autor tekstu został powołany do wojska wbrew jego woli.
Z powyższych fragmentów wynika
jednoznacznie, iż owi „oni” to ludzie w stosunku, do których Wiktor
Oleksiak żywi antypatię, a zachowanie ich jest dla niego dziwne.
Ludność rosyjska zachowuje się dla
bohatera niezrozumiale, a wiedza
o niej jest fragmentaryczna.
Podobnie krytyczna ocena, dokonana przez autora, dotyczy
ludności polskiej zamieszkującej
tereny guberni mińskiej. Wiktor
Oleksiak pisze pod datą 28 maja
1916 roku: „Miałem już możliwość zaznajomić się z tutejszymi
mieszkańcami. Są to Polacy żyjący przeważnie w biedzie, żadnego
postępu ze świecą nie znajdziesz.
Ziemia tu na ogół dobra, lecz
w bardzo drobnych pasach i licho
uprawiana drewnianymi sochami. Rzadko gdzie można znaleźć
studnię z wodą we wsi. Nic chyba
nie podniesie dobrobytu naszych
braci. Wszystko tu wygląda pierwotnie, wobec czego wielu naszych rodaków stąd wyjechało
do Ameryki szukając lepszych
warunków w nowym świecie.”
Ciekawe spostrzeżenia notuje
Wiktor Oleksiak w końcowych
partiach dziennika, dotyczących
frontu rumuńskiego. Przebywając w okolicach Odessy, we wsi
Marynówka, napotkał enklawę
potomków osadników niemieckich z czasów carycy Katarzyny II
i zanotował tak: „Niedziela 4 marca
(1917 roku): Mieszkańcy tutejsi, to
sami Niemcy, sprowadzeni i obdarzeni ziemią za Katarzyny. Niemcy w ogóle wzorowo gospodarzą
i żyją zamożnie. Ludność rosyjska
jest wrogo usposobiona do Niemców.”
Podobnie pozytywnie – wielokrotnie – postrzega Francuzów,
a dokładnie wojsko francuskie.
Jedna z ocen pochodzi z dnia 15
października 1916 roku i brzmi: „Co
się tyczy Francji, to okazało się, że
jest ona pierwszorzędną siłą wojskową w Europie. Obrona Verdun
będzie nieśmiertelną. Tam oraz nad

Sommą dowiedli Francuzi, że swą
techniką wojskową, szczególnie
lotnictwem i artylerią przewyższają
wszystkie narody. Rozwaga i doświadczenie wodzów, sztabów oraz
bohaterskich oficerów i żołnierzy
w sztuce wojennej na froncie zachodnim doczekały się powszechnego uznania wśród sprzymierzeńców i nieprzyjaciół.” Druga ocena
z dnia 31 grudnia 1916 roku, będąca cząstką podsumowania całego
roku 1916, ponownie akcentuje
waleczność armii i talent organizacyjny dowództwa: „Francuzi bijąc
się po bohatersku nie tylko nie oddali Verdun, ale sami przechodzili
do ataku, rozbijając półmilionową
armię niemiecką. (…) Francuscy
generałowie swą taktyką i strategią
przewyższyli Niemców. Francuska
armia w obecnej wojnie uznawana
jest powszechnie za pierwszą siłę
w Europie.”
Kończąc omawianie poziomu
segmentacyjnego warto przytoczyć jeszcze sposób widzenia Polek napotkanych na szlaku
wojennym przez Wiktora Oleksiaka. W niedzielę 25 czerwca
1916 roku autor dziennika uczestniczył w uroczystościach kościelnych w okolicach Stołpiec nad
Niemnem, a dokładnie w odpuście na dzień św. Antoniego Padewskiego. Po zapisaniu w tekście
kilku uwag o miasteczku, ogólnym
zaprezentowaniu uczestników odpustu, szczególną uwagę autora
przykuła grupa tamtejszych Polek.
Tak zanotował: „Jest tu liczne bractwo polskie. Nasze Polki ładnie poubierane, zwracają na siebie ogólną uwagę. Żołnierze prawosławni,
których dużo się zebrało w kościele, interesują się tym jak one
się modlą i jak wyglądają. Wprost
zachwycają się naszymi Polkami.
Po południu na nieszporach zebrało się ich jeszcze więcej. Widząc zachowanie Polek, odnosili
się do nich z szacunkiem, a nawet
wszyscy poklękali, chociaż u nich
nie ma tego zwyczaju.” Dla Wiktora Oleksiaka to, co stanowi o „nas”,
a więc „nasze Polki” postrzegane
są pozytywnie. W tym przypadku
utożsamianie się ze swoją grupą
narodowościową stanowi dla bohatera, trzydziestosześcioletniego
kawalera, powód do dumy.
Magdalena Suwińska –
Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych zakupem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” zapraszamy do czytelni biblioteki miejskiej
w Nasielsku.
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REPORTAŻ

Nasielskie tradycje kabaretowe
zakończenia obozu. Ten obóz nad
morzem ostatecznie umocnił nasz
zespół i przekonał, że powinniśmy
w następnym roku bardziej zdecydowanie zawalczyć o udział w kolejnym
ogólnopolskim festiwalu kultury młodzieży szkolnej w Kielcach.
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mocy w załatwianiu
wszystkich spraw organizacyjnych i finansowych związanych
z naszym uczestnictwie w tej ogólnopolskiej imprezie. Myśmy przecież na tym
8. Miniscenka na IV Harcerskim Fefestiwalu reprezenstiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
towali województwo
„Kielce – 77”
ciechanowskie. Ten
W roku szkolnym 1976/77 niewiele się
sympatyczny młozmieniło w Miniscence. Skład kabaretu
dy człowiek, którego
pozostał bez zmian. Po przerwie sponazwiska już niestety
wodowanej nieobecnością na obozie
nie pamiętam, starał
nad morzem do zespołu wróciła nasza
się jak mógł pomagać
wypróbowana pianistka Jola Czyżewnam we wszystkim.
ska. Jednak Edek Błoński, który też już
Przede wszystkim był
zdążył opanować wszystkie tajniki
łącznikiem między
akompaniamentu śpiewanych w proKomendą Festiwalu
gramie „Do serca przytul psa” piose„Miniscenka” przed akademikiem, w którym mieszkała, przygotowana do udziału w „Korowodzie”.
a naszym zespołem.
fot. Edward Błoński.
nek, często nas wspomagał swoją grą
Od niego też dowieDrugi podróżny: „Tam najczęściej nic Jeszcze raz przypominam, że ta nasza
na akordeonie. W tym miejscu jeszcze
dzieliśmy się, że musimy w trybie pil- nie ma. Były ryby... więc kupiłem i wio- kronika -to prawie dzieło sztuki: każda
raz trzeba przypomnieć o naszych
nym przekazać w pierwszym dniu po zę. Rodzina się ucieszy”.
strona ma inne rozwiązanie graficzdwóch gitarzystach: Darku Zawadzkim
przybyciu do Kielc Komendzie Festine. To, co się działo w Kielcach będę
( wtedy już kierowniku muzycznym)
walu maszynopis scenariusza naszego Okazuje się, że w PRL-u, za czasów próbował ująć w punktach w kolejnoi Wieśku Rosłońskim. Obydwaj ci paprogramu kabaretowego „Do serca Edwarda Gierka, pismo satyryczne ści chronologicznej, czerpiąc obficie
nowie razem ze Sławkiem Umińskim
przytul psa”. Byliśmy przygotowani mogło sobie pozwolić na publikację cytaty z arcydzieła Małgosi.
doskonale sobie dawali również radę
na tę okoliczność, chociaż dokładnie tekstu, którego autor zdołał wypowiez solowym wykonaniem piosenek.
nie wiedzieliśmy po co Komendzie dzieć się krytycznie i ironicznie o ów- 1).Koncert inauguracyjny „GospoTrzeba przyznać, że najwięcej inwennasz scenariusz. Dotychczas na roż- czesnej rzeczywistości. Tego samego darze Gościom” 10.VII.77 r. Małgosia
cji wykazywał na scenie Sławek. Za to
nych eliminacjach i konkursach nikt nie mógł jednak już zrobić kabaret pisze: „Wspaniała sceneria kieleckiego
Dlatego też te wakacje Miniscenki były dwie bardzo dobrze śpiewające panie:
nie żądał od nas scenariusza. Sprawa szkolny na wielkiej imprezie, jaką był amfiteatru wspaniale współgrała z atbardzo pracowite. Udało nam się dać Mariola Niewęgłowska i Ewa Majewwyjaśniła się już następnego dnia, kiedy IV Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej mosferą tego koncertu.(...)Największe
w sumie chyba kilkanaście występów ska potrafiły też pięknie grać na flecie
wrażenie wywarł na nas „Sabat czaotrzymaliśmy tekst maszynopisu z Ko- w Kielcach w 1977 roku.
na obozach harcerskich i w różnych prostym. Małgosi Góreckiej, ze wzglęmendy Festiwalu. Był on ostemplowa- A impreza ta była rzeczywiście im- rownic”, taniec do muzyki Modesta
ośrodkach wczasowych. Jednocześnie du na oryginalną barwę głosu, bardzo
ny pieczątką Wojewódzkiego Urzędu ponująca! Małgosia w drugiej części Musorgskiego „ Noc na Łysej Gózrealizowaliśmy w pełni plan naszych dobrze wychodziły „ciepłe” piosenki
Kontroli Prasy i Widowisk w Kielcach. kroniki Miniscenki szczegółowo opi- rze”, który zamienił scenę w dymiący
wycieczek i imprez obozowych. By- liryczne.
Ze scenariusza wykreślony został suje te trzy tygodnie naszego pobytu szczyt Łysej Góry.
liśmy w Gdańsku na Westerplatte i tarNa początku czerwca 1977 roku zosta- tekst jednego skeczu kabaretowego, w Kielcach (od 10 do 30 lipca 1977 r.) Sympatyczne dziewczęta z kieleckiegach dominikańskich, zwiedzaliśmy
liśmy zakwalifikowani, już tym razem który mieliśmy zamiar prezentować Kto chce dokładniej poznać odczucia go zespołu Kask śpiewały:
Frombork i hitlerowski obóz koncenbez żadnych eliminacji, na kolejny na Festiwalu.
i wrażenia młodych ludzi z Nasielska,
tracyjny w Stutthofie. Zorganizowa„Jadą ludzie do Opola,
Wojewódzki Festiwal Małych Form
liśmy obozową olimpiadę sportową
W poprzednim odcinku wspomnień którzy pierwsi mogli uczestniczyć
by słuchać piosenek.
Artystycznych w Ciechanowie. Otrzyi często korzystaliśmy z kąpieli morpisałem o tym, że scenariusz progra- w tak z wielkim rozmachem zorganiW nocy przeżywają, nad ranem
maliśmy również jako jedyny zespół
skich. Udało się to wszystko zrobić,
mu „Do serca przytul psa” był ciągle zowanym Festiwalu i to uczestniczyć
ziewają.
z województwa ciechanowskiego
mimo że mój zastępca druh Sławek
modyfikowany i uaktualniany. Mię- nie jako bierni obserwatorzy, tylko jako
Zamiast w kasie bilet kupić
zaproszenie na prezentację swojego
Szerypo gdzieś się nam zagubił na kilka
dzy innymi własny skecz „Nasiołka”, jego współtwórcy ( i w dodatku jeszI – kierunek Kielce,
programu na przegląd zespołów, któdni i pojawił się dopiero w przeddzień
jako dotyczący tylko spraw lokalnych, cze uzyskać jedną z głównych nagród
Gdzie festiwal uśmiechnięty,
re mogą otrzymać nominację
postanowiliśmy zastąpić innym, który -Brązową Jodłę) powinien koniecznie
Skąpany w piosence.
na IV Harcerski Festiwal Kultury
mówił o ogólnopolskich trudnościach zajrzeć do tego albumu-kroniki. Ja
Młodzieży Szkolnej „Kielce –
Ref.: Ech, jak ci smutno, to się
zaopatrzenia ludności w mięso i jego pozwolę sobie tylko na pewne cytaty
77”. Jury typujące zespoły na
przysiądź
przetwory. Krzysiek Kraszewski i Darek i krótkie komentarze do zamieszczotę największą i najważniejszą
Nie zabraknie miejsca.
Zawadzki wcielili się tym razem w po- nych tam materiałów.
wtedy ogólnopolską imprezę
Zaraz się przekonasz o tym,
dróżnych, którzy wracają podmiejskim A więc na jednej z pierwszych stron
artystyczną prosiło nas o przyJaki piękny świat...”
pociągiem z zakupów dokonanych drugiej części kroniki czytamy: „2700
jazd na określony dzień do
(słowa:
Andrzej Litwin, muzyka: Henw dużym mieście. Sam pomysł skeczu uczestników Festiwalu – na starcie po
Warszawy na rozmowę i zaryk
Morys).
zaczerpnęliśmy z humoreski zamiesz- festiwalowe jodły.” I dalej : „Impreza jest
prezentowanie fragmentów
czonej w ówczesnym tygodniku sa- największym przeglądem szkolnego 2). 11 lipca 1977 r. w drugim dniu Festiswojego programu. Udałem
tyrycznym „Szpilki”, której autora już amatorskiego ruchu artystycznego walu przez kieleckie ulice ruszył „Kosię z Ewą Majewską i Darkiem
nie pamiętam. Oto najważniejszy frag- i ma na celu skonfrontowanie dorobku rowód”, w którym reprezentowały się
Zawadzkim i zaprezentowaliment dialogu, który skłonił cenzora do zespołów, popularyzację wartościo- wszystkie ekipy wojewódzkie.
śmy fragmenty programu „Do
interwencji:
wego repertuaru (...) Uczestnikami Fe- Małgosia pisze: „Była to przepiękna
serca przytul psa” oraz odbyliśmy interesującą rozmowę Pierwszy podróżny: „Co pan wiezie stiwalu są harcerskie i szkolne zespoły parada młodości i pomysłowości,
artystyczne. Ponadto w Festiwalu piosenek i przemyślanych reklam
z fachowcami od kabaretów. w tej siatce?”
uczestniczą laureaci Ogólnopolskiego miejscowości, z których uczestnicy
W wyniku tego przesłuchania Drugi podróżny: „Ryby”.
Konkursu Recytatorskiego, Harcerzostaliśmy zakwalifikowani do
Pierwszy podróżny: „Ryby! A gdzie skiego Przeglądu Teatrów Lalkowych Festiwalu przybyli”.
udziału w IV Harcerskim Festipan je kupił?”
w Bielsku – Białej, Festiwalu Piosenki Kabaret Miniscenka swoją reklamę –
walu Kultury Młodzieży SzkolDrugi podróżny: „W sklepie mię- Harcerskiej „Siedlce 77”i zaproszeni duży napis „Lato z kabaretem- zapranej „Kielce 77”.
snym”.
na plener malarski uczniowie szkół sza Miniscenka z Nasielska” - umieścił
Komenda Chorągwi ZHP
na wozie, który był ciągniony przez
Pierwszy podróżny: „W sklepie mię- plastycznych.”
w Ciechanowie oddelegosnym? Ale tam przecież nie ma ryb!” Do Kielc przybyło 40 ekip woje- konia. Małgosia pisze: „Wóz iście mawała jednego ze swoich etazowiecki, koń i woźnica również.(...) Do
wódzkich. Nasza – z województwa środka wrzuciliśmy wszystko, co było
towych pracowników do pociechanowskiego – była chyba jedną nam niepotrzebne i ... Krzyśka, który
z najmniejszych ( 11 członków kaba- na wędce wyrzucał z wozu cukierki
NASIELSKI
retu, plus ja jako jego kierownik oraz i różnorodne słodycze. Całą drogę
Redaguje kolegium w składzie:
opiekun z ramienia Komendy Chorą- zdzieraliśmy sobie gardła usiłując przeKrzysztof Macias – przewodniczący, Regina Olszewska, Jacek Wilamowski,
gwi ZHP w Ciechanowie). Nieoficjalnie krzyczeć bębenki, zespoły instrumenStanisław Tyc.
odwiedzał nas często Edek Błoński, talne, orkiestry dęte i wiwatujących
Współpraca: Roman Chymkowski i Henryk Śliwiński
któremu zawdzięczamy wszystkie mieszkańców.” (c.d.n.)
DTP: Marek Tyc
zdjęcia z Kielc, zamieszczone w druHenryk Śliwiński
giej części kroniki.
Adres Redakcji: ul. Piłsudskiego 6; 05–190 Nasielsk
7. Pracowite wakacje Miniscenki
nad morzem
Wspominałem już o tym, że nasz kabaret na obozie był traktowany jako harcerska drużyna i musiał przestrzegać
obowiązujące w tej organizacji przepisy i regulaminy. Przewidywały one,
że obóz wędrowny musi liczyć, jeżeli
dobrze pamiętam, najmniej 15 uczestników. Miniscenka nigdy nie była tak
liczna i dlatego dobraliśmy sobie jeszcze kilka osób, między innymi Edka
Błońskiego i Janka Renkiewicza. Obydwaj panowie nam się bardzo przydali,
bo dobrze grali na instrumentach muzycznych: Edek na akordeonie, Janek
na perkusji. Szczególnie cenny okazał
się Edek Błoński, bo nasza pianistka
Jola Czyżewska nie pojechała na obóz
i on właśnie ze swoim akordeonem nie
tylko ją zastąpił, ale zrobił dużo zdjęć,
które Małgosia zamieściła w swojej
kronice. Dobra obsada muzyczna była
niezbędna na tym obozie. My przecież
byliśmy nie zwykłą drużyną harcerską.
Mieliśmy w swoim programie nie tylko
wędrówki połączone ze zwiedzaniem
różnych miejscowości i kąpielami
w Bałtyku. Kabaret musiał przede
wszystkim doskonalić swój kunszt artystyczny i występować.
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ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

ŻYCIE OD KUCHNI

Chodzenie po późnozimowym mieście nie należy do przyjemności.
Mokro, brudno, no i człowiek mimo
woli staje się skrzyżowaniem baletnicy z akrobatą. Nie podobała mi się
taka perspektywa, ale zgodziłam się
towarzyszyć mojej synowej podczas
zakupów.
Ludwika kupiła sobie 2 wiosenne bluzki oraz sweterek, radząc się mnie przy
okazji przymierzania kolejnych części
garderoby, a potem, w ramach podziękowania, zaprosiła mnie do kawiarni.
Rzadko bywam w takich miejscach,
ale lubię posiedzieć sobie i poprzyglądać się obcym. Popijałam kawę,
dziobałam łyżeczką w kremie sułtańskim i obserwowałam ludzi mijających kawiarnię, zwłaszcza gdy moja
synowa udała się na chwilę do toalety. O, ten pan zaraz kogoś uderzy, tak
wymachuje rękami… a tamten jest
jakiś zamyślony, może ma kłopoty?
A znów ta pani, która właśnie tu wchodzi, wygląda jak Izabella, siostra Ludwiki… Ależ to JEST Izabella!
Kobieta zatrzymała się na progu, rozejrzała się bezradnie, popatrzyła także na
mnie, i najwyraźniej nie znajdując osoby, z którą się umówiła, wyszła.
Po chwili przy stoliku zjawiła się Ludwika.
– Twoja siostra – powiedziałam poufnym tonem – umówiła się z kimś w tej
kawiarni.
– Wiem – odpowiedziała synowa. –
Ze mną.
– Z tobą? To dlaczego nie weszła?
W tym momencie na progu lokalu
znów pojawiła się Izabella, znów rozejrzała się i wyszła.
– Iza! – zawołała za nią Ludwika, ale
siostra jej nie usłyszała.

Ludwika westchnęła, wstała i sięgnęła
po swój płaszcz.
– Poczekaj chwilę, mamo – powiedziała i zniknęła.
Wróciła po paru minutach, gdy zdążyłam zamówić sobie jeszcze jedną
kawę.
– Nie ma jej…
– Ale co się dzieje? Dlaczego twoja
siostra tu nie weszła? Boi się?
– Nie, nie widziała nas.
– Jak to nie widziała? Traci wzrok?!
Malarka?
– Nie – westchnęła Ludwika – ma prosopagnozję i chyba się jej pogorszyło.
– A co to takiego? – chciałam wiedzieć,
szykując się na straszną opowieść o rakach czy innych guzach.
– To taka dysfunkcja mózgu – zaczęła
moja synowa, a ja natychmiast pożałowałam, że mój syn nie ożenił się z tą
Kazią, co to mieszkała dwie ulice od
nas i się w nim kochała. Faktycznie, była
dość prostą osobą, ale przynajmniej nie
używała nieznanych mi słów.
– Sprawia, że osoba nią dotknięta… –
kontynuowała Ludwika, ale przerwała
i wołając – Jest! – wybiegła z kawiarni.
Zanim zdołałam wymyślić, co takiego powoduje ta dysfunkcja, obie
siostry szczęśliwie wróciły i zasiadły
przy stole.
– Ja po prostu nie rozpoznaję osób –
wyjaśniła Iza po przywitaniu.
– Jak to nie rozpoznajesz? – zdziwiłam się. – Ale teraz wiesz, z kim rozmawiasz?
– Oczywiście – Iza się roześmiała. –
Teraz panią poznaję, bo WIEM, że to
pani.
– Hm. A Ludwikę poznajesz?

– Na ogół tak. Jak do mnie przyjdzie,
to widzę, że to ona, a nie na przykład
sąsiadka. Ale nie umiem znaleźć znajomych twarzy wśród dużej liczby osób.
– Dobrze, że cię Ludwika w końcu
złapała, bo jakbyś jej trzeci raz uciekła… jak ta przepióreczka… Jak to
się nazywa?
– Prosopagnozja.
– No właśnie, jak proso – zauważyłam.
– Zboże, z którego robi się tę kaszę.
– Jaką kaszę? – zdumiała się Ludwika.
– Jaglaną – wyjaśniłam. – Tę, co jedliśmy wczoraj na kolację.
– O! A ja nie rozpoznałam, że to proso!
Tak, pomyślałam, nie rozpoznajemy
już dawnych zbóż. To też rodzaj prosopagnozji.
Babcia Jadzia
Kasza jaglana
ze śliwkami
1,5 szklanki kaszy jaglanej, 3 szklanki
wody (lub po 1,5 szkl. wody i mleka),
2 łyżki masła, 20 dag suszonych śliwek,
2 żółtka, 1/3 szklanki cukru, cukier waniliowy, cynamon, sól, olej, śmietana
Kaszę gotować we wrzącej wodzie, z dodatkiem łyżki masła oraz soli, przez ok.
30 minut. Śliwki namoczyć, a następnie
wymieszać z cukrem i cukrem waniliowym
oraz cynamonem (można też dodać rodzynki). Nie całkiem miękką kaszę lekko
przestudzić i wymieszać z koglem-moglem ukręconym z żółtek i reszty cukru.
Naczynie do zapiekania posmarować
olejem, ułożyć w nim warstwami kaszę i śliwki, zaczynając od kaszy i na niej
kończąc, całość pokryć wiórkami masła.
Zapiekać pod przykryciem przez ok. 40
min. w temperaturze 180°C. Podawać
z cukrem waniliowym i śmietaną.
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Uciekła mi przepióreczka w proso

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.

Waga 23.09.– 22.10.

W pracy wszystko będzie przebiegać według
Twojego planu. Zarysują się nawet perspektywy
dodatkowego zarobku. W życiu rodzinnym skup
się na małych sprawach i przeczekaj chmury gromadzące
się na horyzoncie.

Wystrzegaj się ryzyka i unikaj trudnych i konfliktowych
sytuacji w sprawach służbowych. Coś nieustannie
będzie Ci przeszkadzać w realizacji planów. W życiu
osobistym koniecznie zadbaj o swoje zdrowie i kondycję.

Byk 20.04.– 20.05.
Skoncentruj się na obowiązkach, bo możesz się
przeliczyć i wziąć na swoje barki coś, co przekracza
Twoje możliwości. Lepiej w porę się wycofać.
W uczuciach postaraj się nie zawieść osoby, która
obdarzyła Cię ogromnym zaufaniem.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.
W najbliższym czasie podejmiesz ważną decyzję
i załatwisz sprawę, która wymagała siły przebicia
ipewnościsiebie.Todobryczastakżenanegocjacje
w biznesie i ustalanie planów ze współpracownikami.

Rak 22.06.– 22.07.
Będziesz śmiało podejmował ryzyko w pracy
i dzięki temu każde spotkanie służbowe będzie
udane i przyniesie Ci wymierne korzyści
finansowe. W miłości posłuchaj głosu serca, on zaprowadzi
Cię dalej niż rozum.

Lew 23.07.– 22.08.
Czeka Cię dużo pracy więc zaplanuj ją rozsądnie.
Zdecyduj się na metodę małych kroczków, wtedy
więcej osiągniesz. W życiu prywatnym uważaj, by
nie zranić nikogo jakimś niedelikatnym słowem lub gestem.

Panna 23.08.– 22.09.
Czas będzie Ci sprzyjać w sprawach zawodowych
i negocjacjach. Uda Ci się przekonać każdego do
swojego punktu widzenia. Bądź tylko bardziej
tolerancyjny w życiu osobistym.

Skorpion 23.10.– 21.11.
W najbliższym czasie będziesz odporny na stres i wysiłek
fizyczny. Zyskasz wielką siłę wewnętrzną i pewność
siebie. Dlatego poradzisz sobie z największymi
wyznaniami, czy to w życiu zawodowym, czy uczuciowym.

Strzelec 22.11.– 21.12.
Trzymaj nerwy na wodzy i unikaj osób konfliktowych.
Nie działaj też bez zastanowienia. Postaw na tolerancję
i wyrozumiałość zarówno wobec współpracowników,
jak i osób najbliższych.

Koziorożec 22.12.– 19.01.
Będziesz mieć okazję popisać się swoim talentem
organizacyjnym. Wiele spraw na raz będzie wymagało
Twojej obecności lub uwagi. Dasz sobie radę ze
wszystkim znakomicie, a nawet znajdziesz więcej czasu dla
rodziny.

Wodnik 20.01.– 18.02.
W życiu zawodowym wykorzystuj swoją
pomysłowość by uniknąć kłopotów i konfliktów
z różnymi osobami z Twojego otoczenia. To, czego
nie zdążyłeś zrobić w ostatnim czasie, nadrobisz w najbliższych
dniach. Twoja kariera lub awans teraz się rozstrzygnie.

Ryby 19.02.– 20.03.
Wszystko, co sobie wymyślisz, może się spełnić.
Podejmiesz jakąś ważną decyzję zawodową,
zmienisz pracę lub podpiszesz korzystny kontrakt, lub
dyplomatycznie załagodzisz jakieś spory. Wykorzystaj
ten dobry czas maksymalnie i z korzyścią dla siebie.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
KRS 0000147419, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS

OGŁASZA
PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:
sprzedaż nieruchomości położonej w Nasielsku przy ul. Kościuszki, stanowiącej
prawo własności niezabudowanych działek gruntu o nr 439/17 oraz 439/18 o łącznej powierzchni 1.622 m2, dla których Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 19856.
Nieruchomość niezabudowana o nieuciążliwym położeniu, położona od centrum
miasta o około 0,8 km. Położona w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry. Kształt
działki nr 439/17 zbliżony do regularnego, natomiast działki 439/18 – nieregularny,
dostosowany do pełnionej funkcji. Uzbrojenie techniczne terenu obejmuje możliwość
przyłączy sieci energetycznej, wodociągowej, telefonicznej i gazowej.W/wym. działki
gruntu znajdują się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 114.030,- PLN
Wadium wynosi 11.403,- PLN

WARUNKI PRZETARGU:
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium.Wadium należy wpłacić
na konto MSG sp. z o.o. nr rachunku : 59 1140 1010 0000 2021 9100 1001.
2. Pisemna oferta złożona przez oferenta odrębnie dla każdej z wyżej wymienionych
nieruchomości powinna zawierać co najmniej:
a. dane oferenta, w tym oznaczenie jego firmy oraz siedziby i adresu oraz datę
		 sporządzenia oferty,
b. oferowaną cenę zakupu nieruchomości netto oraz sposób zapłaty.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji oferenta, bądź przez pełnomocnika na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Do oferty powinny być załączone
następujące dokumenty (kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem):
a. jeżeli oferentem jest przedsiębiorca - odpis z właściwego rejestru prowadzonego
		 dla oferenta, wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia oferty,
b. oświadczenie oferenta, iż dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie do dnia
		 złożenia oferty,
c. dowód wniesienia wadium,
d. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisał pełnomocnik działający w imieniu oferenta,
e. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi
		 w ogłoszeniu prasowym oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń,
f. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym
		 przedmiotu przetargu,
g. decyzja banku o przyznaniu kredytu, w przypadku jeżeli nieruchomość
		 nabywana będzie ze środków finansowych uzyskiwanych z kredytu bankowego.
Oferty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie (decyduje data wpływu oferty) w terminie do dnia 29 marca 2010 r., godz. 11.00 na adres:
Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Biuro Spółki, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
albo składać osobiście pod adresem jw. w pokoju nr 203, z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w …………………, działka gruntu nr ……………….
- nie otwierać”.
4. O wyborze oferty albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, oferenci
zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedający oświadcza, iż zawarcie umowy zbycia nieruchomości nastąpi po podjęciu przez Zgromadzenie Wspólników MSG Sp. z o.o. uchwały
wyrażającej zgodę na zbycie nieruchomości.
5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, sprzedający będzie
kontynuował przetarg na zasadzie dalszych negocjacji w celu wyłonienia oferenta, który
zaoferuje najkorzystniejsze warunki nabycia nieruchomości.
6. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty
oraz prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.Postępowanie przetargowe zostanie
zakończone w dniu zawarcia umowy zbycia nieruchomości.
7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie
zaliczone na poczet ceny przedmiotu przetargu. Wadium przepada na rzecz Spółki jeżeli
oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółkę, albo jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej
zakupu poszczególnej nieruchomości.
8. Oferty złożone przez oferentów są wiążące do czasu zawarcia umowy przenoszącej
własność nieruchomości albo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
9. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy
przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu
wyznaczonym przez organizatora przetargu oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz
podatków związanych z przeniesieniem prawa własności, w tym podatkuVAT.Warunkiem
zawarcia umowy zbycia nieruchomości - z wyłączeniem zakupu nieruchomości ze środków
pochodzących z kredytu bankowego – jest wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości przed
podpisaniem aktu notarialnego. Zbycie nieruchomości nastąpi z uwzględnieniem przepisów
ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004,
Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.)
10. Wydanie nieruchomości nastąpi po wpłaceniu przez oferenta pełnej kwoty nabycia
nieruchomości.
11. Informacje o przedmiocie przetargu i warunkach przetargu można uzyskać : w sprawach formalno-prawnych pod nr tel. (0 22) 667 38 23, zaś w sprawach technicznych pod
nr tel. (0 22) 667 38 33.
Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Spółki w zakładce przetargi
www.msgaz.pl
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PRZYGARNIJ
ZWIERZAKA
W SCHRONISKU
W CHRCYNNIE
RÓŻNEJ WIELKOŚCI
I BARWY PSY TĘSKNIĄ
ZA WŁASNYM,
DOBRYM DOMEM!!!

Gula ma około 2 lat; jest
to miła suczka średniej
w i e l ko ś c i . To b a r d z o
przyjazna i łagodna sunia. Będzie wierną i oddaną towarzyszką swego
pana. Przyjedźcie po nią do
schroniska.

OGŁOSZENIA
DROBNE
Kupię ziemię lub siedlisko w Psucinie
i okolicy. Tel. 0 515 091 071.
Certyfikaty energetyczne budynków.
Tel. 695 735 797.
Sprzedam działkę 10a, dom drewniany i budynek gospodarczy
– gm. Świercze. Tel. 503 908 462.
Hydraulika – TANIO. Tel. 506 178
967.
Sprzedam suchą słomę w kostkach.
Tel. 509 212 350.

Kunia ma ok. 9 m-cy, jest
mixem owczarka. Jest bardzo czujna, towarzyska,
jednak w razie potrzeby
stanie w obronie. Lubi towarzystwo dzieci i zabawę
z nimi. Trafiła do schroniska jako szczenię, bardzo
pragnie poznać życie poza
kratami klatki. Pomóżcie
znaleźć jej własny dom!

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.
Korepetycje z języka francuskiego–
szkoła średnia, gimnazjum. Tel. 512
179 859.
SPRZEDAM PAWILON MIĘSNY
W NOWYM DWORZE MAZ. nr 2 na
targowisku. Tel. 698 487 503.
Sprzedam talerzówkę dwuletnią,
szer.1,8 m. firmy Bonet. Cena do
uzgodnienia. Tel. 510 920 043.

Tel. 660 277 648,
23 6931081

Salon Urody Dotis w Nasielsku zatrudni fryzjera– stylistkę. Oferujemy
atrakcyjne zarobki, zapewniamy
cykliczne spotkania podwyższające
kwalifikacje. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr 604 112 030,
bądź przesłanie CV na adres: biuro@
jarserwis.pl

5–18 marca 2010

OGŁOSZENIA
DROBNE
Zatrudnię ekspedientkę. Sklep spożywczy– Serock. Tel. 604 508 533.
Sprzedam siano w kostkach.
Tel. 606 372 783.
Sprzedam działkę budowlaną lub pod
inwestycje w Nasielsku, ul. Kolejowa
17, wszystkie media, 1550 m2, cena
100zł/m2. Tel. 502 530 986.
Sprzedam rowerek dziecięcy, ok. 2–3
latek, w bardzo dobrym stanie. Cena
do ustalenia. Tel. 609 221 857.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Sprzedam tuczniki rasa Złotnicka Biała
i śrutę lnianą. Tel. 661 584 558.
Glazura, terakota, gipsowanie, malowanie, deska barlinecka, panele,
hydraulika. Tel. 604 561 031.
Zatrudnię kierowcę z kategorią B, C.
tel. 506 173 669.
Sprzedam przyczepę D50, 6t, stan
b.dobry, nowe burty, stelaż+plandeka. Tel. 604 091 481.
Sprzedam działkę uzbrojoną 850 m2
blisko dworca PKP. Tel. 23 69 12 713.
Sprzedam mieszkanie 36,7 m 2,
Nasielsk, ul. Starzyńskiego, IV piętro, umeblowana kuchnia+garaż.
Tel. 663 555 405.
Sprzedam Skoda Felicia 1,6 MPI benzyna+gaz, w całości lub na części
i przyczepę samochodową. Tel. 609
209 325.
Sprzedam żużel wraz z transportem.
Tel. 695 163 726.
Zatrudnię fryzjerkę, Nasielsk.Tel. 889
307 122.
Kupię nieużytki rolne. Tel. 695 975
183.
Zatrudnię pracownika z prawem jazdy
kat B do ociepleń. Tel. 602 872 248.
Sprzedam mieszkanie M3 (49 m2)
– Nasielsk, ul. Warszawska 51/53.
Tel. 605 724 207, 606 634 373 po
godz. 16.30.
Sprzedam działki w Błędowie
o pow.3654 i 982m2, niedaleko pole
golfowe. Tel. 500 255 370.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Usługi Ogólnobudowlane
– Brukarstwo. Tel. 607 460 273.
Zatrudnię sprzedawcę z doświadczeniem sprzedażowym w sklepie
cukierniczym w Nasielsku. Tel. 692
995 823.
Poszukujemy statystów z Nasielska
w każdym wieku do filmu historycznego. Chętnych prosimy o przesyłanie
zgłoszeń na adres: statysci@atvfilm.
pl lub tel. 785 933 184; 508 191 927.

REKLAMA
OGŁOSZENIA
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CYKL PIŁKARSKICH TURNIEJÓW HALOWYCH ZAKOŃCZONY

Roman Kosecki gościem rozgrywek
W prawie każdą sobotę i niedzielę stycznia i lutego w nasielskiej hali
sportowej rozgrywane były piłkarskie turnieje halowe. Gromadziły
one wyjątkowo dużą liczbę drużyn
i piłkarzy. Imponujące były zwłaszcza trzy ostatnie turnieje – 21, 27 i 28
lutego. W tych dniach grali najmłodsi
piłkarze: 21.II. - rocznik 1998; 27.II. rocznik 1997 i 28. II. - rocznik1999.
Walczyło w nich każdorazowo 8,
a nawet 12 drużyn.
W nasielskich turniejach brali udział
zawodnicy z trzech byłych województw: stołecznego, ciechanowskiego i ostrołęckiego. Niestety,
piłkarsko gmina Nasielsk pozostaje
mocno w tyle. Organizacyjnie stoimy
zaś bardzo dobrze, skoro duża liczba
drużyn z bardzo odległych nieraz
stron chce przyjechać do Nasielska
i tu rywalizować z innymi. Ten trend
warto podtrzymać i organizować
jeszcze większe i bardziej znaczące
turnieje, z turniejami międzynarodowymi włącznie.

Z wymienionych ostatnich trzech
turniejów szczególnie znaczący był
pierwszy. Do rywalizacji dzieci z rocznika 1998 stanęło osiem drużyn: dwie
drużyny Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, Bóbr Tłuszcz, Sarmata Warszawa, Legionovia, Korona Jadów, UKS
Cieksyn i Kosa Konstancin.
Atrakcją turnieju była drużyna wymieniona na ostatnim miejscu – Kosa
Konstancin. Jej nazwa pochodzi od
pseudonimu jej założyciela i trenera
Romana Koseckiego. Jest on znany
nie tylko w Polsce, ale i w Europie,
a nawet świecie. W pierwszym rzędzie w piłkarskim świecie. Przez wiele
lat pan Roman czarował miłośników
piłki nożnej swą grą. Bez wątpienia
należy do grupy najlepszych polskich piłkarzy okresu powojennego.
Wielokrotnie reprezentował Polskę.
Grał też w klubach w Turcji, Hiszpanii,
Francji, Stanów Zjednoczonych. Po
zakończeniu piłkarskiej kariery zajął
się szkoleniem młodzieży.

Ma jeszcze jedną pasję.
Jest nią polityka – ta wielka, ogólnopolska (jest
posłem) i mała, w gminie Konstancin–Jeziorna
(był radnym). Związał się
z Platformą Obywatelską. Związek ten nie jest
z pewnością przypadkowy, ponieważ członkowie tego ugrupowania
mocno stawiają na sport
i piłkę nożną w szczególności.
Trener Kosecki przyjechał do Nasielska ze swymi chłopcami. Interesowała go tylko piłka nożna.
O polityce tego dnia na
tym turnieju w Nasielsku
po prostu się nie rozmawiało. A wszyscy chcieli porozmawiać z wielkim piłkarzem i zrobić
sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
Poseł Kosecki nikomu nie odmawiał,
nie zasłaniał się koniecznością zajęcia
się swoją drużyną. Umawiał się z poszczególnym zespołami
na spotkania na piłkarskich boiskach.
Faworytem turnieju była
oczywiście drużyna
z Konstancina. Każdy
z pozostałych zespołów
chciał się z nią spotkać
w bezpośrednim pojedynku i oczywiście wygrać. Bo chęć zmierzenia
się z liderami jest naszą
narodową dobrą cechą
(czasami przywarą, gdy
po prostu chcemy komuś dokopać).
Tego zaszczytu dostąpił
reprezentujący gminę
Nasielsk UKS Cieksyn.

POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

ZSZ Nasielsk zawsze w finale
W poniedziałek, 22 lutego 2010 r.
odbył się Powiatowy Turniej Tenisa
Stołowego dziewcząt i chłopców.
Gospodarzem zawodów był Zespół
Szkół Zawodowych w Nasielsku.
W turnieju wzięło udział 6 szkół powiatu nowodworskiego. Oficjalnego
otwarcia zawodów dokonał Grzegorz Duchnowski, dyrektor ZSZ
w Nasielsku.

Chłopcy z Konstancina pokazali ładną
grę. W meczach w grupie pokonali
wszystkich przeciwników. Nie stracili żadnej bramki. Sami strzelili ich aż
osiem. Gorzej poszło podopiecznym
Romana Koseckiego w puli finałowej.
Tu także nie stracili w meczu żadnej
bramki. Niestety, nie strzelili też żadnej. O awansie do finału, a następnie
w walce o trzecie miejsce musiały
decydować rzuty karne. Te niestety
strzelali gorzej niż przeciwnicy z Legionowa i Jadowa. Ostatecznie zajęli
dopiero 4. miejsce.

Kolejność pierwszych sześciu drużyn
w poszczególnych rocznikach przedstawia się następująco:
Rocznik 1999: 1. Orzeł Sypniewo; 2.
SEMP I Ursynów; 3. Rakovia Warszawa; 4. Młode Orły I Nowy Dwór Mazowiecki; 5. UKS Węgrów; 6. SEMP II
Ursynów.

Trener Kosecki nie denerwował się
na swoich chłopców. Cierpliwie im
tłumaczył, gdzie popełnili błędy,
dziękował za grę i na koniec wszystkich mocno wyściskał. Turniej wygrał
Sarmata Warszawa, który po remisowym pojedynku finałowym pokonał
rzutami karnymi Legionovię. Kolejne
miejsca zajęły drużyny: 3. Korona Jadów; 4. Kosa Konstancin; 5. Świt ND
I, 6. UKS Cieksyn; 7. Bóbr Tłuszcz;
8. Świt ND II.

R

Klasyfikacja drużynowa:

Chłopcy:
I miejsce – ZS nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki
II miejsce – ZSZ Nasielsk
III miejsce – ZSO Pomiechówek
IV miejsce – LO Nowy Dwór Mazowiecki
V miejsce – ZS nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki

drużyny biorące udział w pozostałych dwóch turniejach. Nie obyło się
w nich również bez niespodzianek.
W obydwu rocznikach zwyciężyły
drużyny z bardzo małych miejscowości – Sypniewa (1999) i Leoncina
(1997). W pokonanym polu pozostawiły drużyny z takich ośrodków
piłkarskich jak Ursynów czy Białołęka Warszawa, Płońsk, Nasielsk, Nowy
Dwór Mazowiecki.

Rocznik 1997: 1. UKS Leoncin; 2. Tęcza Płońsk; 3. Delta Warszawa; 4. Żbik
Nasielsk; 5. Białołęka I Warszawa; 6.
Kryształ Glinojeck.
Wszystkie turnieje były dobrze przygotowane i sprawnie przeprowadzone. Kierował nimi i pełnił funkcję
sędziego Andrzej Malon, kierownik
hali. Najlepsze cztery drużyny były
nagradzane pucharami i dyplomami. Dyplomy otrzymywały również
pozostałe zespoły. Wyróżniano także
statuetkami najlepszych zawodników,
strzelców i bramkarzy.
xyz

Na zakończenie turnieju znakomity
piłkarz, a obecnie i polityk o wręczył
nagrody najlepszym. Wysoki i wyrównany poziom zaprezentowały

Oto ostateczne wyniki turnieju:
Dziewczęta:
I miejsce – ZSZ Nasielsk
II miejsce – ZSZ nr 1 Nowy Dwór
Mazowiecki
III miejsce – ZSO Pomiechówek
IV miejsce – LO Nowy Dwór Mazowiecki

Przegrał wprawdzie to spotkanie, ale
wynik 2:0 wstydu naszej drużynie nie
przynosi. Pamiątką po tym spotkaniu
będzie zdjęcie naszej drużyny z Romanem Koseckim.

VI miejsce – LO Nasielsk

Klasyfikacja indywidualna:

Dziewczęta:
I miejsce – Angelika Wierzbowska,
ZSZ Nasielsk
II miejsce – Agnieszka Ołtarzewska,
ZS nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki
III miejsce – Kamila Fijałkowska, LO
Nowy Dwór Mazowiecki
Chłopcy:
I miejsce – Bartek Ostryk, ZS nr 1
Nowy Dwór Mazowiecki

II miejsce – Jacek Skwarczyński, ZS nr
1 Nowy Dwór Mazowiecki
III miejsce – Jarek Szpygel, ZSZ
Nasielsk
Zawody przebiegły w atmosferze sportowej rywalizacji. Zostały
sprawnie zorganizowane i przeprowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego ZSZ
w Nasielsku: Annę Skrzynecką
i Stanisława Sotowicza.
ZSZ
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