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Bądźmy wszyscy weseli,
jako w niebie Anieli,
czegośmy pożądali,
tegośmy doczekali. Alleluja.
Dzieląc się jajkiem,
w te piękne Święta,
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech u Was gości.

Targowisko tuż obok

Zdrowych i Spokojnych
Świąt Wielkanocnych
Czytelnikom Życia Nasielska
życzy
zespół redakcyjny ŻN
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– Handlujemy tu ubraniami, ale jeździmy też do pobliskich miast,
dlatego niewiele wiemy o zmianie miejsca do handlu, ale chętnie
przeniesiemy się w lepiej zorganizowane miejsce – mówi pani Ewa,
sprzedająca wraz z mężem ubrania. – Ale przeniesienie rynku w okolice stadionu miejskiego to nietrafiony pomysł, nie zamierzamy stać
w błocie i w pobliżu zapachów zwierząt gospodarskich. Zrezygnowalibyśmy wtedy z handlu w Nasielsku – dodaje.
Zaniepokojeni swoją niepewną sytuacją kupcy z nasielskiego miejskiego targowiska, które od wielu lat funkcjonuje u zbiegu ulic Młynarskiej
i Tylnej, na działce należącej do pana Jaszczaka, w lutym br. przyszli do
burmistrza z informacją, że właściciel targowiska postanowił je zamknąć
z końcem marca. Jednocześnie do urzędu wpłynęło też pismo od pana
Jaszczaka, który wyrejestrował działalność – prowadzenie targowiska.
Władze Nasielska rozważały więc kilka możliwości nowego usytuowania
targowiska. Brano pod uwagę m.in. plac znajdujący się przy ulicy Lipowej – zadaszone wiaty przy działce należącej do SKR-u i plac graniczący
ze stadionem miejskim, gdzie odbywają się targi rolnicze.
Kolejny pomysł dotyczył ulokowania targowiska na terenie należącym
do właścicieli marketu Guliwer i jak się
okazało, dla wszystkich był najlepszym
rozwiązaniem.

Drogi do remontu
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Z PRAC KOMISJI

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

Drogi do remontu

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego nasielskiej Rady Miejskiej, które odbyło się w czwartek, 25 marca br., podejmowano ważny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy temat stanu dróg.
Niestety, jak wiadomo, w wielu miejscach gminy ich nawierzchnia przedstawia się wręcz katastrofalnie. Tyle że zarządcą niektórych odcinków dróg jest
np. starostwo powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Dlatego właśnie
w tym posiedzeniu mieli także uczestniczyć radni z Rady Powiatu zasiadający w powiatowej Komisji Infrastruktury. Niestety, ani radni powiatowi, ani
przedstawiciele zarządu powiatu do Nasielska nie dotarli.
Jak powiedział Jerzy Lubieniecki, przewodniczący tej komisji – Już po raz
kolejny wspólne posiedzenie nie dochodzi do skutku.
Pojawił się na tym spotkaniu Jarosław Filipiak, kierownik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Nowym
Dworze Mazowieckim., który musiał odpowiadać na wiele pytań i pretensji
nasielskich radnych, zgłaszających problemy dotyczące stanu nawierzchni
konkretnych dróg powiatowych z terenu naszej gminy (droga w Malczynie,
ul. Sikorskiego, ul. POW).
Uzależniał on wykonywanie wszystkich prac od rozstrzygnięcia przetargów.
– Wszystkie roboty na naszych drogach muszą wykonywać firmy zewnętrzne. A przy tak rozległej sieci dróg w całym powiecie (dróg powiatowych jest
w sumie 250 km, z czego na gminę Nasielsk przypada 78 km – przyp. red.)
okres reakcji na zgłoszenie może być nieco dłuższy – tłumaczył J. Filipiak.
– Złożyliśmy wnioski na przetargi w grudniu ubiegłego roku i w styczniu
w roku bieżącym, czyli w odpowiednim terminie. Ale one mają się odbyć
dopiero na początku kwietnia. Obecnie mamy rozstrzygnięty jedynie przetarg na remonty cząstkowe dróg, czyli łatanie dziur, i to, co było możliwe,
wykonujemy, np. w Siennicy czy na ul. POW. – dodał. Tłumaczył też, że na
bezprzetargowe utrzymanie dróg otrzymał 30 tys. zł, z czego wykorzystał
już 26 tys. zł.
Radni zauważali, że łatanie dziur w wielu ulicach powiatowych nic nie da,
ponieważ jeśli nie będzie gruntownych remontów, to te ulice się „rozjadą”. Tyle że J.
Filipiak od razu zaznaczył, iż na nakładki na
najgorszych odcinkach dróg powiatowych
ma zabezpieczone tylko 500 tys. zł. dla całego powiatu.
– Wnioskowałem o 1 mln 200 tys. zł, a dostałem 40% mniej środków na drogi. To zdecydowanie zbyt mało – mówił J. Filipiak.

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

Natomiast radni podkreślali, że dopóki bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych
zajmował się nasielski Zarząd Gospodarki
Jarosław Filipiak, kierownik
Wydziału Komunikacji, Transportu Komunalnej i Mieszkaniowej, nie było tai Dróg Powiatowych Starostwa kich problemów. Dziwili się również terminom przetargów: – W takim razie szansa na
Powiatowego.
remont dróg powiatowych będzie gdzieś
w lipcu – skomentował sytuację radny Wojciech Krzyczkowski.
W kwestii stanu dróg gminnych Bernard Mucha, burmistrz Nasielska zapewnił,
że zakupiono 4 tys. ton tłucznia od PKP, którym systematycznie będą one
poprawiane. Na posiedzeniu komisji obecna była również Małgorzata Rosłońska, p.o. dyrektora ZGKiM, która udzielała odpowiedzi na pytania radnych
i przyjmowała ich zgłoszenia. Podczas tego spotkania radni omawiali także
sytuację ulicy Słonecznej, gdzie na drodze gminnej pojawiły się słupki ogrodzeniowe prywatnej posesji, utrudniające przejazd samochodom.
(i.)

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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Wiosenne porządki

Już w lutym pracownicy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
rozpoczynali prace przy przycinaniu konarów i gałęzi drzew rosnących na
naszych miejskich skwerach. Od kiedy śnieg zniknął już na dobre, rozpoczęły się generalne porządki.
– Od kilku tygodni trwają prace pielęgnacyjno-porządkowe zarówno na
skwerze przy ul. Kościuszki, jak i w centrum miasta na skwerze im. Jana
Pawła II. Przycięto już gałęzie, wygrabiono trawniki – wylicza Małgorzata
Rosłońska, p.o. dyrektora ZGKiM. – W parku przy ul. Kościuszki trwają jeszcze prace przy budowie ogrodzenia wokół placu zabaw, które z pewnością
poprawi bezpieczeństwo bawiących się tu dzieci, ponieważ wejście na ten
teren będzie tylko od strony bocznej uliczki, gdzie ruch samochodów jest
zdecydowanie mniejszy – dodaje.
Ogrodzenie jest wykonywane solidnie. Na metalowej konstrukcji są aktualnie montowane drewniane sztachety. Koszt materiałów niezbędnych do
jego wykonania wyniesie ok. 6 tys. zł.
– Poza pielęgnacją terenu przy pomniku Jan Pawła II staraliśmy się też
załatać wszystkie ubytki w nawierzchni dróg w ulicy Rynek, wokół skweru. Sukcesywnie zbierany był również piasek po zimie ze wszystkich ulic
gminnych – mówi M. Rosłońska.
Efekty tych prac porządkowych są widoczne niemal w całym mieście.
Chyba naprawdę przyszła już wiosna…
(red.)

PRAWO NA CO DZIEŃ

Czarny kot i gołębie

Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że płacimy różnego rodzaju podatki na rzecz
naszego państwa. Systematycznie jednak pojawiają się zmiany i nowości, o których
warto wiedzieć. Istotne zmiany wprowadzono do ustawy o ochronie zwierząt z dnia
21 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724.
Obowiązują one od 1 kwietnia br. Przytoczyć trzeba szczególnie art. 9 pkt 1 z nowo
wprowadzonymi zmianami: Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić
mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi,
z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.A także ten kto utrzymuje zwierzę domowe
(w tym przypadku kota) z wyłączeniem innych zwierząt hodowlanych musi wnieść
opłatę skarbową w ramach zmian prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
Natomiast Art. 10 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy mówi: Ptaki hodowane w domach
podlegają opodatkowaniu od każdej sztuki. Także gołębie hodowane w stadach
powyżej 5 sztuk podlegają rejestracji i konieczności wnoszenia stosownych opłat
do właściwych urzędów miast i gmin. Hodowcy gołębi, w osadach powyżej 2 tys.
mieszkańców, zobowiązani są również do uzyskania pozwoleń od straży miejskiej
na założenie gołębnika, a następnie utrzymywania go w czystości.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w następujący sposób objaśnia wyżej wymienioną ustawę:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt z późniejszymi zmianami.
Wprowadza od 1 kwietnia 2010 roku obowiązek płacenia podatku od zwierzęcia
hodowlanego, jakim są: zarówno kot czy gołąb. Według prawa unijnego zwierzęta te
zostały wpisane do rejestru zwierząt hodowlanych, co skutkuje tym, iż w państwach
UE każdy właściciel powinien odprowadzić podatek w wysokości 120 zł na koniec
każdego roku od wejścia ustawy w życie. Płatności będą regulowane w Urzędach
Gminnych. Według obliczeń Ministerstwa Finansów wpływy z tego tytułu sięgną
kilku milionów złotych, co wzmocni w dobie kryzysu naszą gospodarkę. Egzekucją
w razie nieuiszczenia wyżej wymienionego podatku zgodnie ze znowelizowaną
ustawą zajmą się organy podległe Wojewódzkiemu Komendantowi Straży Miejskiej.
W razie braku stosownych zaświadczeń sprawa kierowana będzie automatycznie
do sądu.
A więc za nieuiszczenie podatku za kota czy gołębie może nam grozić sąd i postępowanie komornicze. Pocieszające jest jedynie to, że renciści i emeryci są zwolnieni
z wyżej wymienionego podatku. Jak widać, wstąpienie do UE dało nam wiele korzyści,
ale też wiele dodatkowych obowiązków. Miejmy nadzieję, że nowelizacją tej ustawy
i zmniejszeniu podatku zajmie się nowy Prezydent RP.

Siennica - ulica Sikorskiego.
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.
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Targowisko tuż obok
– Handlujemy tu ubraniami, ale jeździmy też do pobliskich miast, dlatego
niewiele wiemy o zmianie miejsca
do handlu, ale chętnie przeniesiemy
się w lepiej zorganizowane miejsce
– mówi pani Ewa, sprzedająca wraz
z mężem ubrania. – Ale przeniesienie rynku w okolice stadionu miejskiego to nietrafiony pomysł, nie zamierzamy stać w błocie i w pobliżu
zapachów zwierząt gospodarskich.
Zrezygnowalibyśmy wtedy z handlu
w Nasielsku – dodaje.
Natomiast pani Maria, która
handluje tu już prawie 16
lat, do emerytury zostało
jej jeszcze kilka lat, mówi
krótko: – To całe moje życie. – Nie bardzo wie, gdzie
miałaby się podziać gdyby
zabrakło nasielskiego rynku. Wokół jej stoiska kręci
się wielu kupujących, którzy
zapewne cenią sobie zakupy
u kogoś z kim mogą porozmawiać i pożartować.

– Chcieliśmy się porozumieć z panem
Jaszczakiem, tak żeby jak największa
kwota pieniędzy wpływała do niego,
ale to się nie udało – wspomina Bernard Mucha, burmistrz Nasielska.
Natomiast pani Urszula Jaszczak z mężem oprócz tego, że są właścicielami
placu targowego, prowadzą jeszcze
mały sklepik z artykułami gospodarstwa domowego przy ulicy Rynek,
który mieści się w ich kamienicy.
Oboje pracowali kiedyś w prężnie
działającej nasielskiej mleczarni – co

I tak pojawił się kłopot – gdzie będzie
nowe miejsce do handlu?
Władze Nasielska rozważały kilka
możliwości nowego usytuowania
targowiska. Brano pod uwagę m.in.
plac znajdujący się przy ulicy Lipowej
– zadaszone wiaty przy działce należącej do SKR-u i plac graniczący ze
stadionem miejskim, gdzie odbywają
się targi rolnicze. Jednak w obu tych
wypadkach trzeba było teren odpowiednio urządzić, czyli odpowiednio
przygotować nawierzchnię, wykła-

Zaniepokojeni swoją niepewną sytuacją kupcy z nasielskiego miejskiego targowiska, które od wielu lat
funkcjonuje u zbiegu ulic
Młynarskiej i Tylnej, na działce należącej do pana Jaszczaka, w lutym br. przyszli
do burmistrza z informacją,
że właściciel targowiska postanowił je zamknąć z końcem marca. Jednocześnie Trwają prace nad budową nowego targowiska przy ul. Tylnej.
do urzędu wpłynęło też
pismo od pana Jaszczaka, który wy- ważne, dawne lata nie były dla pań- dając ją kostką brukową, i zapewrejestrował działalność – prowadzenie stwa Jaszczaków bardzo szczęśliwe, nić handlowcom dostęp do ciepłej
władze PRL pozbawiły ich części ma- i zimnej wody. Koszty, jakie musiałatargowiska.
jątku, który tuż po zmianach ustrojo- by ponieść gmina z tego tytułu, wyliCała historia z państwem Jaszczak roz- wych udało im się w pewnej części czono na ok. 500 tys. zł. Pojawiły się
poczęła się prawdopodobnie w mo- odzyskać. Na dalszą walkę o swoje nie też uzasadnione wątpliwości kupców,
mencie, kiedy radni postanowili upo- starczyło już sił.
czy klienci będą chcieli robić zakupy
rządkować kwestię opłaty targowej.
na obrzeżach miasta. Odpowiedź była
Przyjęto taką uchwałę Rady Miejskiej, - Coś się kończy, coś się zaczyna, jednoznaczna – nie, dlatego uznając,
żeby właściciel targowiska był jedno- my się również już kończymy. Mamy że państwo Jaszczakowie potraktowali
cześnie inkasentem dla gminy i zbierał dosyć – bez urlopu, bez czasu dla ich nie fair, postanowili zadbać o swoje
opłatę targową oraz inkaso dla gminy siebie – musimy być cały czas dla interesy.
– (80% dla właściciela i 20% dla gmi- handlujących, dbać o sprawy rynku,
ny). Bilety przygotowano, ale właściciel a Urząd Miasta wcale nam tego nie – Sami poszliśmy do ZGKiM i rozplacu nigdy ich nie odebrał. Ostatecz- ułatwia. Ostatnio wprowadzono do- mawialiśmy na temat sprzątania planie Rada Miejska uchwaliła, że inka- datkowe opłaty dla handlarzy – mówi cu. Pan Jaszczak tak naprawdę nie
sentem na targowisku miejskim bę- z rozżaleniem pani Urszula.– Proszę powiedział nam nic o tym, co chcą
dzie Zarząd Gospodarki Komunalnej nie zrozumieć nas źle – nie chcemy zrobić dalej z tym placem. Dlatego
i Mieszkaniowej – pracownik tej firmy wchodzić nikomu w drogę – po pro- musieliśmy w jakiś sposób zadziałać,
stu chcemy odrobiny spokoju…
rozmawialiśmy z właścicielami Gulibędzie zbierał opłatę targową.
wera, a potem byliśmy na spotkaniu
w urzędzie – mówią zainteresowani
losem targowiska miejskiego kupcy.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności,
ożywi w nas nadzieję
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym
życzą

		
Przewodniczący
Burmistrz Nasielska
Rady Miejskiej w Nasielsku			
		
Dariusz Leszczyński
Bernard Dariusz Mucha

Kolejny pomysł dotyczył bowiem
ulokowania targowiska na terenie należącym do właścicieli marketu Guliwer i jak się okazało, dla wszystkich był
bardzo interesujący.
We wtorek, 16 marca br. doszło do
trójstronnego spotkania, w którym
poza Bernardem Muchą, burmistrzem
Nasielska, i kupcami wzięli też udział
właściciele Guliwera. Ustalono na nim
wstępnie, że handlowcy niebawem
przeniosą się ze swoimi stoiskami na
ich działkę.
Sąsiedztwo marketu, jakim jest Guliwer, nie napawa handlarzy niepokojem, pracują obok siebie na zasadzie
symbiozy – klienci przyjeżdżając
w to miejsce, sami dokonują wyboru,

czy np. pomidory, ziemniaki i owoce
kupić na straganie, czy może obok
w sklepie.
Panowie Witold Estkowski i Andrzej
Sawicki, właściciele Centrum Handlowego Guliwer, stworzyli w Nasielsku
pierwszy supermarket z prawdziwego
zdarzenia. Szeroki asortyment w jednym miejscu, miła i fachowa obsługa
oraz ciekawe promocje i konkursy
sprawiają, że sklep ma swoich stałych
klientów. Ale to nie wszystko, chętnie angażują się w sprawy nasielskiej
społeczności. Toteż nic
dziwnego, że decyzję dotyczącą targowiska podjęli
błyskawicznie i postanowili zbudować prawdziwy
obiekt targowy.
– Taka inwestycja z całą
pewnością przysłuży się
nie tylko naszemu marketowi i kupcom, korzyści
płynące z jej lokalizacji
i ostatecznego kształtu
docenią również mieszkańcy gminy Nasielsk. W
końcu uporządkujemy
bałagan, jaki tworzy się
podczas targowisk, a miasto będzie wyglądać czyściej, rozwiąże się też wiele problemów komunikacyjnych – wyjaśnia Witold
Estkowski. – Przed nami
jednak jeszcze dużo pracy i oczywiście wyłożenia
środków finansowych,
które miejmy nadzieję
uda nam się uzyskać z banków.
Urząd Miasta zobowiązał się również
pomóc w kwestiach organizacyjnoprawnych – dodaje.
Prace budowlane na placu przy Guliwerze ruszyły pełną parą już w poniedziałek, 22 marca br. i będą pewnie trwały jeszcze przez jakiś czas,
ale najważniejsze, że kupcy chętnie
się tam przeniosą, a i mieszkańcy
Nasielska będą z takiego obrotu sprawy zadowoleni.
(robi)

Z MIASTA

Jak tu trafić?
– Chciałbym zwrócić uwagę, że brakuje w naszym mieście oznakowania ulic. Nie ma tablic z ich nazwami.
Kiedy dowiadywałem się w naszym
urzędzie, kto jest za ten stan rzeczy odpowiedzialny i kto ma zawiesić tablicę,
nie potrafiono mi udzielić informacji.
Ulica Cmentarna nie ma takiej tablicy
z nazwą, podobnie jak ulica Lazurowa – mówi jeden z mieszkańców
Lazurowej. – Czy to dlatego, że Lazurowa jest drogą prywatną, nigdy nie
doczeka się swojej tabliczki z nazwą?
Mieszkamy tu już od dawna i do tej
pory, jeśli przyjeżdżają do nas goście
spoza Nasielska, zawsze mają problem
ze znalezieniem naszej ulicy, łatwą ją
minąć. Ja nie chciałbym się wstydzić
swojego miasta – dodaje.
Lazurowa to jedna z uliczek odchodzących od ulicy Cmentarnej, znajduje
się ona dokładnie naprzeciwko Spółdzielni Kółek Rolniczych. Równolegle
do niej położona jest, nie tak dawno
powstała ulica, o wdzięcznej nazwie –
Gwiaździsta. Ta jednak jest oznaczona
stosowną tabliczką znajdującą się na
parkanie jednej z posesji.
Jak wyjaśnili nam pracownicy UM
Nasielsk, mieszkańcy danej ulicy
mogą wnioskować o oznaczenie
jej do Wydziału Rozwoju Regionalnego.
Zapewniono nas również, że nie ma
znaczenia, czy droga jest własnością
prywatną, czy też należy do gminy.
Każda powinna być odpowiednio
oznakowana i jest to obowiązkiem
gminy.
(red)

Z MIASTA

Prywatne czy nie

Kiedy kilka miesięcy temu ulicę Młynarską w Nasielsku zablokowali
archeolodzy prowadzący prace wykopaliskowe, mało kto zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie może nieść ze sobą ich znalezisko.
Dziś już wiemy, że dla przyszłości naszego miasta ma ono ogromne
znaczenie.
Wśród przedmiotów odnalezionych przez naukowców są m.in. fragmenty drewnianej palisady, elementy bruku, złote monety i naczynia,
ale mało kto wie, że była tam również niewielkich rozmiarów drewniana okuta żelazem skrzynia. Zawierała ona dokumenty pochodzące
z końca XVII w., dotyczące własności naszego miasta. Jak wiadomo
z historii naszego miasta, było ono wtedy jeszcze podzielone na część
klasztorną i prywatną. Być może dokumenty te staną się podstawą do
wszczęcia dyskusji na temat konieczności oddania Nasielska w ręce
spadkobierców jego dawnych właścicieli, którzy od lat dopominają się
o zwrot majątku, a co za tym idzie, stworzenie samodzielnej jednostki
administracyjnej funkcjonującej w obrębie województwa mazowieckiego. Tego ważkiego tematu dotyczyło spotkanie, które odbyło się
nasielskim urzędzie miejskim w czwartek, 1 kwietnia br. Szczegółową
relację ze spotkania i ustalenia dotyczące status quo naszego miasta
podamy w następnym numerze ŻN.
(red.)
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Z POLICJI

Z „lewym”
telefonem
i kokainą
W ręce policjantów z Nasielska
wpadło dwóch nastolatków: Patryka A. i Igora L. Jeden z nich miał
przy sobie skradziony telefon,
a drugi kokainę.
Wszystko zaczęło się w czwartek,
18 marca po godz. 21.00 na ul. Piłsudskiego w Nasielsku. Wówczas to
policjanci zauważyli dwóch młodych ludzi idących chodnikiem.
Podczas legitymowania sprawdzili
także w policyjnej bazie danych
telefon jednego z nich. Jak się okazało, był on zarejestrowany jako
skradziony w 2008 r. 14-latek tłumaczył policjantom, że nic nie wie
o kradzieży, a aparat otrzymał jako
prezent na gwiazdkę. Mundurowi,
legitymując drugiego nastolatka,
znaleźli w kieszeni jego spodni torebkę z białym proszkiem. Młody
człowiek twierdził, że to lekarstwo.
Jak wykazało wstępne badanie, była
to kokaina. 16-latek noc spędził
w policyjnej izbie dziecka.
Wstępne okoliczności zdarzeń
ustalają nasielscy policjanci, a sprawę wyjaśni sąd do spraw rodzinnych i nieletnich.

za: kkp.nowydwor.pl

Z GMINY

Błoto utrudnia życie

– Dawniej, kiedy były tu dreny
i sączki, woda się nie zbierała. Kiedy
zakładano nam wodę, zniszczono
całą infrastrukturę, która odprowadzała wodę z tego terenu. A resztki
tego, co zostało z systemu odwadniającego, zostało do końca zniszczone podczas prac prowadzonych
przy kanalizacji. Glinę, którą wybrano w czasie wykopu, rozgarnięto potem na samym wierzchu
całego terenu, co w połączeniu
z wodą utworzyło bajoro. Ten rok
jest jednak wyjątkowy, ponieważ
jest kilkanaście centymetrów wody,
co uniemożliwia to korzystanie
z działki, żadne prace nie mogą być
wykonywane, bo nie ma możliwości tam wejścia – relacjonuje pan Je-

24 marca ochotnicy gasili pożar
traw na nieużytkach przy ulicach
Płońskiej i Kolejowej.
25 marca strażacy wyjechali do
palących się traw na nieużytkach
przy ulicy Kolejowej, Mogowie
i Mazewie Dworskim.

29 marca strażacy gasili śmieci
palące się śmieci w kontenerze
przy ulicy Warszawskiej.

19.03. policjanci zatrz ymali
Henryka W., Marka W. i Danutę
W., którzy skradli Magdalenie
W. skuter elektryczny o wartości 500 zł.
W okresie między 14 a 21 marca
w Studziankach nieznani sprawcy włamali się do domku letniskowego Huberta Ł. i skradli
mienie o wartości 500 zł.
rzy, właściciel działki. – W domu jest
wilgoć, a drzewka owocowe zgniły
w tamtym roku. Myślę, że woda wyschnie w połowie lata, do tego czasu trzeba zapomnieć o normalnym
użytkowaniu działki, za która przecież płacę podatki – dodaje.

nam normalne funkcjonowanie
– mówi pan Jerzy. – Zrobiłem co
mogłem, ale sam nie poradzę sobie
z tą wodą – dodaje.
Zarówno pan Jerzy, jak i właściciele
sąsiednich działek są zupełnie bezsilni w tej sytuacji. Niestety, lata zaniedbań, o czym świadczą również
nieoczyszczone rowy melioracyjne, doprowadziły do stanu, którego
zwykły mieszkaniec naszej gminy
sam nie jest w stanie zmienić, nawet gdyby się bardzo starał. Musi
mu w tym pomóc gmina i odpowiednie służby.
(k)

Na działce jest ok. 40 cm wody, ale
problemem jest też droga, na której
również zbiera się woda, co sprawia,
że ta jest nieprzejezdna. Samochód
może w niej utknąć na dobre.
– Mamy problem każdego dnia,
aby dotrzeć do ulicy i dojść do sklepu po zakupy. To bardzo utrudnia

Pijani na drodze

16.03. w Miękoszynie Mirosław
C., mieszkaniec Dębinek, kierował motorowerem po spożyciu
alkoholu (1,25 mg/l).
18.03. w Nunie Wiesław R.,
mieszkaniec Nuny, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,75 mg/l.).

Modernizacja linii kolejowej Warszawa–Nasielsk–Ciechanów
jest w toku. Widać, jak wiele środków finansowych i pracy
włożono w to przedsięwzięcie. Jednak są też negatywne skutki
tych działań, czyli zniszczone drogi.

21 . 03 . n a u l i c y Wa r s z a w skiej Wiesław S., mieszkaniec
Nasielska, kierował samochodem po spożyciu alkoholu (1,32
mg/l).

Okolice przejazdu kolejowego w Kosewie zostały uszkodzone
przez ciężkie samochody Po obu stronach przejazdu prowadzone są roboty budowlane. Koparki skasowały już asfalt, a duże
i ciężkie samochody gubią mokrą ziemię i na pozostałościach
drogi tworzy się istne bajoro ukrywające głębokie dziury.

21.03. w Kosewie Kazimierz Ł.,
mieszkaniec Kątnych, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(1,19 mg/l).

– Droga i jej pobocza wokół przejazdu są w okropnym stanie.
Będą nowe tory, nowe przejazdy, a co z drogami, czy one na
pewno zostaną odbudowane? – pytają mieszkańcy Kosewa.
– Może warto by było, żeby Straż Miejska sprawdzała, jak wygląda tam sytuacja, przecież takie dziury w nawierzchni drogi
to zagrożenie dla ruchu drogowego – dodają.

23.03. w Nowych Pieścirogach
Kamil M., mieszkaniec Nowych
Pieścirogów, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu
(1,56 mg/l).

Strach pomyśleć, jak będzie wyglądała ta droga, kiedy zostanie znowu zostanie tędy wyznaczony objazd
dla drogi wojewódzkiej łączącej Nasielsk z Płońskiem.
(k)
R

Nocą z 20 na 21 marca w Siennicy nieznani sprawcy skradli
dwie kosiarki samojezdne. Straty wynoszą 3000 zł na szkodę
Zdzisława P.

21.03. w Kosewie Zbigniew C.,
mieszkaniec Starych Pieścirogów, kierował samochodem po
spożyciu alkoholu (1,01 mg/l).

Skutki remontów

24 marca strażacy zostali wezwani do wypompowania wody
z czterech piwnic budynków
jednorodzinnych w miejscowości Nowe Pieścirogi.

28 marca ochotnicy gasili śmieci
palące się śmieci w kontenerze
przy ulicy Starzyńskiego.

16.03. w Lelewie Zbigniew F.,
mieszkaniec Dobrej Woli, kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.

Z GMINY

20 marca jednostki OSP Nasielsk
wyjechała do palącej się trawy
na nieużytkach przy ulicy Batorego.

27 marca ochotnicy wyjechali
do Nowych Pieścirogów w celu
wypompowania wody z piwnicy
domku jednorodzinnego.

KRONIKA
POLICYJNA

Melioracja terenu w naszej gminie to, paradoksalnie, temat rzeka,
bo w wielu miejscowościach ona
praktycznie nie funkcjonuje. W
poprzednim numerze ŻN pisaliśmy
o Studziankach, teraz czas na Nowe
Pieścirogi. Tam również sytuacja
jest katastrofalna. Na działce z numerem 46, która zaczyna się od
drogi prowadzącej w stronę Morgów, jest po prostu jedno wielkie
grzęzawisko. Zresztą na pobliskich
jest podobnie.

Kronika OSP

26 marca strażacy dwukrotnie
wyjeżdżali do palących się traw
na nieużytkach w miejscowości
Stare Pieścirogi.

2–15 kwietnia 2010
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25.03. na ulicy Kolejowej Grzegorz Ł., mieszkaniec Morgów,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,65 mg/l).
M
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NASZE SPRAWY

Warto zostać laureatem

– Lubię się uczyć czegoś nowego,
a taka właśnie jest biologia. Dlatego
postanowiłam wziąć udział w konkursie z tego przedmiotu. Najpierw
wystarczyło powtórzyć materiał, coś
doczytać. Ale potem kiedy się okazywało, że zakwalifikowałam się do
kolejnych etapów, było coraz trudniej
– opowiada o swoich przygotowaniach do konkursu przedmiotowego
z biologii Ewa Bielecka, uczennica
nasielskiego Publicznego Gimnazjum
nr 1. – Musiałam tak rozplanować
sobie czas, żebym mogła uczyć się
na zajęcia do szkoły, do konkursu
i jeszcze mieć trochę czasu dla przyjaciół – mówi.
Ewa chodzi do III klasy gimnazjum,
a więc jak każdy uczeń ostatniej klasy
tej szkoły wie, że przed nią testy gimnazjalne, a później wybór kolejnej szkoły.
Dzięki temu, że w etapie wojewódzkim

konkursu przedmiotowego z biologii
została sklasyfikowana na 9. miejscu
spośród 77 uczestników etapu, zyskała miano laureata i została zwolniona
z części matematyczno-przyrodniczej
testu, przystąpi zatem tylko do jego
części humanistycznej i testu z języka
obcego. Ewa w konkursie wojewódzkim na 60 punktów zdobyła ich 56, co
stanowi 93%.
W konkursach przedmiotowych
uczniowie nasielskiego gimnazjum
nr 1 startują z: biologii, historii, geografii,
języka polskiego, fizyki, matematyki
i chemii. Do etapu szkolnego przystępują najczęściej uczniowie klas III,
średnio 20 osób. Etap szkolny odbywa
się zazwyczaj w październiku, kolejny
– rejonowy w grudniu, a w lutym lub
marcu etap wojewódzki.

Najważniejsza jest
systematyczność

Ewa, jeszcze na początku października 2009 r., ambitnie przystąpiła do
etapu szkolnego trzech konkursów
przedmiotowych: z historii, biologii
i geografii. Okazało się, że przeszła do
kolejnego etapu z biologii.
- Etap szkolny nie sprawiał mi większych trudności, bo pytania dotyczyły materiału, który był omawiany na lekcjach w pierwszej i drugiej
klasie gimnazjum. Nie musiałam się
jakoś szczególnie przygotowywać,
ale później potrzebna była systematyczność, uczyłam się codziennie po
trochu. Trzeba było przygotowywać
nowy materiał i powtórzyć wszystko,

co było do tej pory – opowiada Ewa
Bielecka. – Stresowałam się zawsze
przed wejściem na salę, a później już
było spokojnie. Podczas takich konkursów z góry wiadomo, że ściąganie
nie ma sensu. To taka forma sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności
– dodaje.

Konkurs z biologii dotyczył następujących zagadnień: I etap – budowa
komórki i anatomia człowieka, II – ekologia, ochrona środowiska i ochrona
przyrody, III – genetyka. Do każdego
etapu była też podana literatura fachowa, z którą uczeń musiał się zapoznać. Ewa czyniła to pod kierunkiem
Bożeny Gąsiorowskiej, nauczycielki
biologii. Spotykania odbywały się po
lekcjach, przynajmniej raz w tygodniu,
a później częściej. Wtedy był czas na
szczegółowe omówienie materiału, zadawanie pytań i rozwiązywanie

zadań. Wśród pytań konkursowych
o różnym stopniu trudności znajdują się bowiem zadania otwarte, testy
i opisy doświadczeń. Dlatego przydaje
się wiedza nie tylko z biologii, ale także
z geografii, chemii.
Pani Bożena, która w tym roku
szkolnym zaczęła już 30. rok swojej
kariery pedagogicznej, w tej szkole
pracuje od 1998 r., ma więc ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Wcześniej pracowała
w Żabiczynie, potem była dyrektorką szkoły podstawowej w Nunie,
gdy wraz z mieszkańcami podjęła się
trudu budowy domu nauczyciela.
Kolejnym etapem w jej życiu zawodowym była szkoła w Świeszewie,
a od 1998 r. szkoła nr 1 w Nasielsku,
przekształcona później w gimnazjum. Od pierwszego roku swojej
pracy w Nasielsku zachęcała dzieci do brania udziału we wszelkiego
rodzaju konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, zawsze poświęcając im dużo swojego czasu. Od
początku widoczne też były efekty
tej pracy, ponieważ uczniowie prawie
co roku przechodzili do etapu rejonowego, a bywało, że brali też udział
w etapach wojewódzkich konkursów
przedmiotowych.
– Mamy zdolną młodzież, a każdemu,
kto naprawdę chce się uczyć i startować w konkursach, pomagamy i na
lekcjach, i podczas konsultacji. Dlatego zazwyczaj wielu naszych uczniów
zgłasza się do udziału w konkursach.
Dzięki swojej pracowitości i determi-

nacji zachodzą bardzo wysoko, wiele
zależy od nich – dodaje.
Trzeba jednak jasno powiedzieć, że
wiele zależy też od wiedzy i zaangażowania nauczyciela, który decyduje
się pracować z uczniem startującym
w takim konkursie.
– Bardzo lubię swoją pracę i cieszę się
z sukcesów swoich uczniów. W roku
szkolnym 2008/2009 uczeń naszego gimnazjum Adrian Skoroszewski
był finalistą konkursu biologicznego,
w tym roku Ewa Bielecka została laureatką tego konkursu. Takie osiągnięcia uczniów dodają sił i motywacji do
dalszej pracy. Uważam bowiem, że na
sukces ucznia w konkursach i olimpiadach wpływają nie tylko uzdolnienia,
systematyczność i pracowitość, ale
również ukierunkowanie jego pracy
oraz dobór literatury – wyjaśnia Bożena Gąsiorowska. – Ewa jest bardzo
zdolna, a jednocześnie pracowita
i dokładna, dlatego bardzo dobrze
mi się z nią pracowało. Jestem
z niej bardzo dumna i życzę jej
powodzenia w szkolę, którą sobie
wybierze po ukończeniu naszego
gimnazjum – dodaje.

Pani Bożena podkreśla również
że wiele satysfakcji daje jej praca
w zespole nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, geografii, fizyki. Sukcesem
pracy tego zespołu jest zajmowanie od lat czołowych miejsc
w Powiatowym Konkursie „1 z 9”
– ekologia z ochroną środowiska
organizowanym przez Publiczne
Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. – W tym konkursie potrzebna jest wiedza zarówno z biologii, chemii jak i geografii.
Nasi uczniowie od 2005 r. konkurują
z powodzeniem z uczniami powiatu
nowodworskiego, zawsze zajmując
czołowe miejsca. Corocznie bierze
w nim udział średnio 60–70 uczniów
– mówi pani Bożena.

Kilka słów o laureacie

O swojej klasie, III c, której wychowawczynią jest pani Agnieszka Pałaszewska, szesnastoletnia Ewa mówi
z uznaniem: – Może nie jesteśmy
najlepszymi uczniami, ale to najfajniejsi ludzie w szkole. To bardzo zgrana
klasa – podkreśla. – Ale mam też wielu
przyjaciół, którzy nie chodzą ze mną
do szkoły, i bardzo lubię się z nimi spotykać. Dlatego niechętnie siedzę sama
w domu, jakoś nie zachwycam się ani
internetem, ani grami komputerowymi. Komputer służy mi po prostu do
pracy – dodaje.
Do tego lubi się uczyć tak w ogóle,
nie tylko biologii, ale także matematyki i języka angielskiego. Chętnie też
czyta książki, szczególnie fantastykę,
a ostatnio zafascynowała ją seria książek Stephanie Meyer pt. Zmierzch.
Wraz z rodzicami, starszym bratem,
Krzysztofem oraz trzema psami: Lalą,
Gutkiem i Fredkiem, mieszka w Nasielsku. Nie wybrała jeszcze szkoły
średniej, chociaż ma już pewne plany
na przyszłość.
Zarówno Ewie, jak i pani Bożenie gratulujemy wytrwałości i życzymy powodzenia.
(i)

UROCZYSTOŚCI

Małżeństwa na medal

W czwartek, 18 marca br. w naszym Urzędzie Miejskim miała miejsce niecodzienna uroczystość wręczenia czterem parom małżeńskim mieszkającym
na terenie gminy Nasielsk medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Na taką chwilę trzeba czekać minimum pięćdziesiąt lat i przez te lata pozostawać
w jednym związku małżeńskim. Tych, którzy wspólnie dożywają sędziwych lat,
można nazwać wybrańcami losu. Szczęśliwe są również ich rodziny. Smutne
jest zaś to, że niewielu tylko parom dane jest świętowanie takiej rocznicy. Dotąd najczęstszą tego przyczyną była przedwczesna śmierć jednego lub obojga
małżonków. W przyszłości okazji do takich uroczystości będzie z pewnością
jeszcze mniej, ponieważ coraz powszechniejszym obyczajem staje się zmiana
życiowych partnerów. Niekiedy wielokrotna.
Tymi wybrańcami losu są państwo Helena i Kazimierz Tyscy. Sakramentalne
„tak” powiedzieli sobie przed sześćdziesięciu już laty w kościele parafialnym
w Pomiechówku. Słowo to powtórzyli następnie przed urzędnikiem państwowym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku.
Nieco krótszy, bo tylko pięćdziesięcioletni, staż małżeński mają trzy pozostałe
pary. Wszystkie one sakramentalne „tak” wypowiedziały w kościele parafialnym
w Nasielsku. Państwo Sabina i Waldemar Bucholc oraz Irena i Ryszard Ostrowscy swą decyzję potwierdzili następnie przed urzędnikiem państwowym w USC
w Pieścirogach, natomiast państwo Halina i Jerzy Kwasiborscy aktu tego dokonali
w USC w Mazewie.
Obecni Diamentowi i Złoci Jubilaci, składając przed laty małżeńską przysięgę, ufali,
że nie zawiodą się na sobie, że będą się razem cieszyć tym, co dobrego przyniesie
im życie, że będą się wspierać w chwilach trudnych, a wspólne radości i smutki,
troski i obowiązki będą cementowały ich związek. O tym wszystkim mówiła
w słowie wstępnym kierownik nasielskiego Urzędu Stanu Cywilnego Bożena
Kobusiak, która całą uroczystość przygotowała i poprowadziła.
Powiedziała też: Teraz możecie podsumować swoje wieloletnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one na marne, że daliście z siebie wiele rodzinie, państwu
i społeczeństwu, wychowując swoje dzieci na pociechę dla siebie i na wiernych
obywateli naszej ojczyzny oraz twórczo pracując na rzecz środowiska, w którym przyszło Wam żyć.
Dostojnym Jubilatom towarzyszyły w podniosłym momencie wręczenia im
przyznanych przez Prezydenta RP medali ich dzieci z współmałżonkami oraz
wnuczęta, a nawet prawnuczęta.
Dzieci państwa Tyskich – Józef, Edward, Danuta, Andrzej, obdarzyły ich jedenastką wnucząt i ósemką prawnucząt. Dzieci państwa Bucholc – Bogdan, Jolanta,
Iwona, Andrzej, doczekały się pięciorga potomstwa. Dzieci państwa Kwasiborskich – Barbara, Witold, Danuta, Marek, obdarzyły ich ósemką wnucząt, a synowie
państwa Ostrowskich Waldemar i Andrzej – piątką.
Aktu wręczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie każdemu z Szacownych Jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta RP burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha. Burmistrz skierował też od siebie do każdej z par list gratulacyjny.
Cała uroczystość miała piękną oprawę. Był Marsz weselny Mendelsona i szampan.
Jubilatom zaśpiewano Sto lat i Gorzką wódkę. Każda z par otrzymała olbrzymi
bukiet kwiatów. Na koniec wszystkich zaproszono na kawę i ciastka.
az
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznawane są przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody. Może go otrzymać każda para małżeńska, która wspólnie przeżyła 50 lat.
Nie jest to medal przyznawany automatycznie. Potrzebna jest w tej sprawie inicjatywa.
W naszym Urzędzie Stanu Cywilnego od wielu lat czuwa nad tym jego kierownik. Aby
jednak nie przeoczyć okrągłej rocznicy małżeństwa, warto, aby sami małżonkowie lub ich
bliscy powiadomili o tym USC. Potrzebne jest to zwłaszcza wtedy, gdy ślub był zawierany
poza terenem naszej gminy.
Medal może być wręczany przez upoważnionego urzędnika na specjalnej uroczystości,
ale może być wręczony również w domu.
I jeszcze ciekawostka. Każda z pierwszych rocznic zawarcia związku małżeńskiego ,
a następnie rocznice okrągłe mają swoje nazwy. Są to gody: 1. rocznica – papierowe,
2. – słomiane, 3. – cukrowe, 4. – skórzane, 5. – drewniane, 10. – cynowe, 15. – kryształowe,
25. – srebrne, 30. – perłowe, 40. – rubinowe, 50. – złote, 60. – brylantowe, 65. – żelazne,
70. – spiżowe, 80. – kamienne. Wszystkim parom małżeńskim należałoby życzyć, aby
wspólnie doczekały godów kamiennych.
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Zdobić każdy może,
czyli kurs decoupage

Dziś wszelkie formy rękodzieła artystycznego przeżywają drugą młodość. Podążając
za tym trendem, Nasielski Ośrodek Kultury
postanowił zorganizować szkolenie z decoupage’u – techniki polegającej na efektownym ozdabianiu przedmiotów.

KONCERT SCENY ZAUŁEK

Szantyryk i szantymenty
W środę, 17 marca br. w Nasielskim Ośrodku Kultury gościliśmy artystów Sceny Zaułek. Gwiazdą tego wieczoru
był Marek Majewski, poeta i kompozytor, znany przede
wszystkim z tekstów satyrycznych i felietonów. Przez wiele
lat działał w Kabarecie pod Egidą, a z Marcinem Wolskim
współtworzył telewizyjną „Szopkę Noworoczną”, reżyserował też wiele programów estradowych, radiowych
i telewizyjnych.
Podczas środowego spotkania artysta zaprezentował zebranym swoje ballady, do których napisał zarówno teksty,
jak i muzykę. Ich tematyka zazwyczaj nawiązywała do
wydarzeń z życia artysty, dlatego piosenki opatrzone były
ciekawymi, a często zabawnymi komentarzami.

W sobotę, 20 marca br. do Nasielska przyjechała Danuta Stelter – malarka i instruktor
decoupage’u. Artystka poprowadziła szkolenie za zakresu podstaw techniki pozwalającej własnoręczne stworzenie pięknej
i oryginalnej dekoracji, która wygląda jak
ręcznie malowana. Grupa 10 osób, która
uczestniczyła w zajęciach po kierunkiem
pani Danuty, ozdobiła pojemniki i wielkanocne jaja techniką serwetkową.

Wśród wykonywanych utworów znalazły się przede Gospodarz Sceny Wojtek Gęsicki.
wszystkim ballady nawiązujące do żeglarskiej pasji i morskich przygód naszego gościa, m.in. Żegnaj Finlandio, Śródziemnomorska. Nie zabrakło
również odwołań do wydarzeń politycznych w krótkich tekstach satyrycznych i piosence
pt. Obama Nobla ma.

Nazwa „decoupage” oznacza wycinankę.
Z wycinków papieru (serwetek) układa się
wzór, a następnie przykleja na wcześniej
przygotowaną powierzchnię. Podczas szkolenia w Nasielskim Ośrodku Kultury uczestnicy ozdabiali przedmioty wykonane z płyty MDF
oraz z gipsu. Decoupage pozwala jednak na ozdabianie praktycznie wszystkiego, począwszy
od drewna, po szkło, ceramikę, metal czy tkaniny.
Nie trzeba mieć szczególnych zdolności, aby zajmować się tą techniką. Wystarczy poznać podstawy a później już nie można się doczekać, kiedy własnoręcznie ozdobimy jakiś przedmiot.
O tym, że docoupage naprawdę „wciąga”, przekonały się osoby biorące udział w zajęciach
z Danutą Stelter. Kurs trwał tylko 4 godziny, ale przyniósł uczestnikom wiele satysfakcji.
W związku z dużym zainteresowaniem techniką decoupage’u i z myślą o kolejnych ciekawych
formach spędzania wolnego czasu, w Nasielskim Ośrodku Kultury powstała Pracownia Kreatywna.
Obecnie prowadzone są zapisy na zajęcia z rękodzieła. Pracownia zaczyna pracę już od kwietnia
2010 r. Więcej informacji na stronie www.noknasielsk.pl lub pod nr. tel. (23) 69 12 343.
K.T.
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Marek Majewski jako miłośnik zwierząt i obrońca ich praw, który sam określił siebie mianem
„psubrata”, zabrał ze sobą do Nasielska swojego czworonożnego przyjaciela – suczkę dwojga
imion Drużkę – Dróżkę, która wdzięcznie towarzyszyła mu na scenie.
Warto wiedzieć, że artysta prowadzi własną stałą scenę kabaretową w Warszawie pod nazwą
„Kabaretowa Scena Przyjaciół Marka Majewskiego”, skupiającą najlepszych polskich artystów
kabaretu, teatru i estrady.
W swoim dorobku autorskim ma m.in. płyty Piosenki dziecinne i Czasy lewej kasy, płytę żeglarską Szantyryk szantymentalny oraz kasetę wideo z autorskim programem kabaretowym
Latający teatrzyk U’Lotka.
Przypomnijmy, że program Sceny Zaułek jest odpowiedzią na wszechobecny wulgaryzm, arogancję i ordynarność. W sposób poetycki
i literacki mówi o „dziwnościach” dnia
powszedniego, naszych ułomnościach, irracjonalności postępowania.
Scena Zaułek skupia wokół siebie doświadczonych wykonawców i twórców, o różnych temperamentach
i osobowościach scenicznych, co sprawia, że każdy koncert jest wyjątkowy.

rys. Jacek Gałężewski

Na kolejne spotkanie z cyklu „Scena Zaułek” zapraszamy już w środę,
14 kwietnia o godz. 19.00. Nasielski
Ośrodek Kultury gościł będzie Jerzego Mamcarza.
monika
Marek Majewski.

Biblioteka poleca

Rzecz w symbolach
Powieści Dana Browna cieszą się zawsze ogromną popularnością wśród czytelników. Po słynnych Aniołach i Demonach
(2000) i Kodzie Leonarda da Vinci (2003) w ubiegłym roku
wydano kolejny tytuł tego pisarza – Zaginiony symbol. Jest on
już dostępny dla czytelników nasielskiej biblioteki.
Tym razem Robert Langdon, harvardzki specjalista od symboli,
przyjeżdża do Waszyngtonu, gdzie na prośbę swojego przyjaciela, Petera Salomona, ma wygłosić wykład. Kiedy okazuje się,
że nikt nic nie wie o żadnym odczycie, a na Kapitolu dochodzi
do makabrycznego odkrycia – znaleziona zostaje odcięta dłoń
z pięcioma tajemniczymi symbolami i na dodatek Peter Solomon zostaje porwany, Langdon musi wziąć udział w grze, aby
uratować przyjaciela.
Tak rozpoczyna się wyścig pełen zagadek i trzymających w napięciu zwrotów akcji, prowadzący czytelników przez podziemne korytarze, do tajemniczych budynków rozsianych po całym mieście. Na dodatek cała opowieść przesiąknięta jest historią i co chwila
pojawiają się w niej zarówno kolejne sekrety, jak i symbole masońskie. Tym razem właśnie
masoni stali się przedmiotem odniesień Browna, począwszy od Waszyngtonu jako miejsca
akcji (i Jerzego Waszyngtona, prezydenta USA jako Wielkiego Mistrza Loży), które stało się
w tej powieści kolebką wolnomularzy, co więcej, zostało wybudowane również według
architektonicznych dyrektyw rytuału masońskiego i powiązane na tyle skomplikowaną
symboliką, aby bohaterowie książki mieli nad czym myśleć.

Szczawin: trasa Nowe Miasto-Przewodowo.

Ciekawe, czy ten thriller spotka się z takim samym zainteresowaniem czytelników, jak poprzednie książki tego pisarza.
(i)
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Świąteczna zaduma
Już wiosna! Radosna! – jak śpiewali
„Starsi Panowie Dwaj”, Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora. A z wiosną nowe
plany i nadzieje, nowe wyzwania
i oczekiwania. Budzi się przyroda, budzą się też ludzie. Są bardziej energiczni, żywiej reagują, dostrzegają szybciej
drobne radości. Jak zawsze czekamy
na wiosnę. Cieszymy się nią. Wyobraźnia ludzka działa intensywniej. Wierzymy, że uda się zrealizować coraz
więcej. Radośniej się uśmiechamy,
w planie dnia staramy się wygospodarować czas nie tylko dla siebie, ale i dla
przyjaciół. Nawet kroki nasze są energiczniejsze, bardziej odczuwamy potrzebę bliskości z drugim człowiekiem.
Jesteśmy pewni, że będzie lepiej.
Wszyscy dużo pracujemy i zdecydowanie za mało odpoczywamy, dlatego święta i dni wolne od pracy są
nam niezbędne. Już za kilka dni piękne,
polskie święta wielkanocne. Są one
wyjątkowe. Będziemy mieć okazję
do spotkań z rodziną i bliskimi, jako
że Wielkanoc to czas pogody ducha
i miłości rodzinnej. Polska Wielkanoc
nie ma sobie równej w świecie. Tydzień wielkanocny rozpoczyna Niedziela Palmowa. Katolicy niosą do
kościoła kolorowe palmy, ozdobione
bukszpanem i baziami wierzbowymi.
Poświęcone przez kapłana, mają nadzwyczajną moc, tak twierdziła moja
babcia. Należało połknąć przynajmniej jedną szarą, kosmatą kuleczkę
wierzbową, a na pewno przez cały rok
nie chorowało się na anginę.
Mieszkam w Nasielsku już 40 lat i jestem przekonana, że w naszym mieście i wokół niego żyją i pracują ludzie
bardzo zdolni – dzieci, młodzież,
dorośli, a nawet dużo starsi seniorzy.
Ukryte talenty często nie mają szans,
aby mogły się rozwinąć. Na pewno
Nasielski Ośrodek Kultury i Biblioteka
Miejska starają się rozbudzić w nas
chęć działania, ale nasza aktywność
jest wciąż za mała. Chciałoby się powiedzieć: róbmy coś, nie bądźmy
obojętni!
Proszę zwrócić uwagę na piękną,
wysoką palmę w Niedziele Palmową,
która zdobi nasz kościół. Pan Jerzy
Piątkowski, człowiek bardzo zdolny i
pracowity, sam wpadł na pomysł i zaplanował, że wykona śliczną palmę i
co roku ofiaruje naszej świątyni. I robi
to już od osiemnastu lat. Wszystkie
palmy, nad którymi pracuje pan Jerzy,

są do siebie podobne, ale nie są identyczne. Ja na swój użytek nazywam
je dziełami sztuki. Ostateczny wygląd
każdej palmy nie jest przypadkowy,
ponieważ planowany jest przez cały
rok. W odpowiednich porach zbiera
różne trawy, kwiaty i zioła, suszy, układa w pudełeczkach (bardzo delikatnie) , aby nie uległy zniszczeniu. Dużą
część kwiatów po prostu kupuje. Dziękujemy panu Piątkowskiemu za to, że
palma, zdobiąca nasz kościół, którą
wykonuje swoimi sprawnymi dłońmi,
cieszy co roku nasze oczy i serca.
W Wielką Sobotę święcimy pokarmy. Niesiemy do kościoła koszyczki,
ozdobione wykrochmalonymi, lśniącymi bielą serwetkami i zieloniutkimi
borówkami. Dodane do tego kolorowe pisanki tworzą niepowtarzalne
piękno.
Rezurekcja o wschodzie słońca stanowi wyjątkowy początek Wielkiej
Niedzieli. Pieśń „Wesoły nam dzień
dziś nastał” orkiestra, dzwony kościelne i procesja tworzą uroczysty nastrój.
Dzielenie się jajkiem święconym podczas śniadania sprawia, że w sercach
gości dobroć i miłość.
Z rozrzewnieniem wspominam czasy
dzieciństwa i młodości. Do kościoła
odległego o kilka kilometrów jechało się wozem konnym. W drodze
powrotnej z rezurekcji niejeden raz
zdarzył się poważny wypadek. Gospodarze chcieli jak najszybciej wrócić do domu, bo wierzyli, że temu, kto
pierwszy wjechał do wsi, będzie najlepiej rosła i plonowała pszenica. Jeden
drugiemu zajeżdżał drogę i spychał
do rowu. Bywało niebezpiecznie. To
naprawdę nie wyglądało śmiesznie.
To były prawdziwe wyścigi. Zdarzało
się, że do rowu wywracała się cała
furmanka z ludźmi. Bywały złamania,
szpital i gips.
Chciałabym jeszcze wspomnieć mojego dziadka (1870–1969), który przed
pierwszą wojną światową początkowo
pracował w Warszawie jako piaskarz.
Właśnie taki, jakiego opisywała w
swojej noweli Maria Konopnicka. Ludzie zmieniają zawody, teraz nawet
bardzo często. Bywało tak i wcześniej. Mój dziadek z piaskarza stał się
garderobianym w Teatrze Wielkim w
Warszawie. Dziadkowie żyli wtedy na
dość wysokim poziomie. Z jednej pensji (płaconej w złotych rublach) dziadek

MOIM ZDANIEM
mógł utrzymać żonę i ośmioro dzieci.
W 1909 r. urodził się mój ojciec, zmarł
w 1999 r. Co ma wspólnego z wiosną i
Wielkanocą mój dziadek i ojciec? Bardzo dużo, ale napiszę tylko o jednym.
Najpierw dziadek Szczepan, a potem
ojciec Stanisław przygotowywali na
świąteczne śniadanie najwspanialszy
na świecie, chrzan. Wiązała się z tym
cała ceremonia. Szczególnie skrobanie (czyszczenie) korzonków i ścieranie
na tarce miało specyficzny charakter. Ostry, szczypiący zapach i smak
chrzanu drażnił bardzo nos i oczy.
Dziadek siadał na schodach przed
domem, tak by wiatr zabierał ze sobą
woń, która wyciskała łzy.
Wypadałoby jeszcze wspomnieć
o Lanym Poniedziałku. Ten na pozór żartobliwy zwyczaj też miał swój
urok. Polewanie wodą innych ludzi
jest przyjęte w wielu regionach Polski,
ale należy to robić z umiarem, aby nie
krzywdzić i nie sprawić nikomu przykrości. Obrazy oglądane w telewizji i
na ulicach naszych miast nie świadczą
o nas dobrze. Zanim coś uczynimy,
powinniśmy przewidywać skutki. Mądrość zawsze na czasie. Człowiek – to
brzmi dumnie, powiedział ktoś. Bądźmy zawsze dobrzy.
Stanisława Wiśniewska

Wiosna
Jasne słoneczko raniutko świeci,
budzi przyrodę, ze snu człowieka,
ptaszek z dalekich krajów przyleci,
wszystko powstaje, na nic nie czeka.
Malutkie pączki rosną na drzewie,
krokus już kwitnie, przebiśnieg błyszczy
i coraz piękniej, i coraz rzewniej,
spacer wiosenny kochają wszyscy.
Już ludzi pełne place i skwery,
praca na działce, w polu, ogrodzie,
dzisiaj potrzebny jest zapał szczery,
trzeba wysiłku w całym narodzie.
Ciągle odradza się nowe życie,
ciepło przygrzeje wielkiego śpiocha,
warto się przyjrzeć światu z ukrycia
i kraj ojczysty szczerze pokochać.
Cieszmy się życiem, cieszmy się
wiosną,
bądźmy pogodni i dobrzy wielce,
doceńmy siłę i dobroć Boską,
otwórzmy braciom swe hojne serce.
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Duchowe witaminy

Potęga miłości
Coraz bardziej uświadamiam sobie, że chrześcijanin jest powołany do
zwycięstwa w Chrystusie. Szczególnej wymowy to stwierdzenie nabiera
w okresie wielkanocnym, a czas ten trwa w Kościele aż przez pięćdziesiąt
dni, do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Gdy weźmiemy pod uwagę
bogactwo liturgiczne tego czasu, to możemy dosłownie zdumieć się
i zadumać jednocześnie.
Chrześcijańskie, a nawet szerzej – ludzkie – zwycięstwo nie jest jednak
czymś lekkim, łatwym i przyjemnym. Jak zauważył Jan Paweł II w czasie
homilii na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w czasie swojej drugiej
podróży apostolskiej do naszej Ojczyzny w 1983 roku, „zwycięstwo takie
jest nieodłączne od trudu, a nawet cierpienia, tak jak zmartwychwstanie
Chrystusa jest nieodłączne od krzyża”.
W okresie wielkanocnym na pierwsze miejsce wyłania się nie cierpiętnictwo, lecz miłość prowadząca do pełni życia. Gdyby nie ona, nie byłoby
świata dobra, wolności, wrażliwości na drugiego człowieka i zdolności
przebaczenia, duchowego rozwoju czy międzyludzkiej solidarności.
Wydaje się, że papieska, więcej – ewangeliczna – wizja w świecie opinii publicznej XXI wieku spętanej nicią medialnych sondaży pęka jednak jak bańka mydlana. Po prostu staje się zbyt mało reprezentatywna.
Czyżby? Skoro chrześcijaństwo wyznaje ponad trzecia część ludności
świata, czyli około 2,1 miliarda, to już coś znaczy. Nie jest to tłum bez
twarzy czy imienia, zastraszony czy zmanipulowany. Dowód? Zastępy
świętych i męczenników. Chrześcijanie to ludzie kochający Chrystusa,
których miłość wyrywa z anonimowego tłumu, daje konkretną tożsamość. W ich duszach odbija się Boży obraz i podobieństwo. Niestraszny
więc uczniom Chrystusa żaden tchórzliwy Piłat, bożyszcze tłumów Barabasz czy skrajnie przebiegli arcykapłani Kajfasz i Annasz. Wierzymy, iż
„Pan jest mocą swojego ludu”.
Potęga miłości wiedzie od wielkoczwartkowego umywania nóg apostołom w Wieczerniku (gest służby), przez mękę i cierpienie wielkopiątkowej Golgoty, ciszę Wielkiej Soboty po tryumf poranka wielkanocnego
z radosnym „Alleluja” w tle. Cud miłości. Inaczej nazwać tego się nie
da. Nie jest to tylko sympatyczna bajka z miłym zakończeniem – jak to
w bajkach zwykle bywa. To pierwszy na świecie i największy zarazem
cud miłości. Znalazł się opisany w Księdze Życia – księgi rekordów Guinnessa wówczas jeszcze nie znano, a i na żadną ekipę telewizyjną raczej
liczyć się nie dało. I choć ta jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna
wiadomość była największą sensacją świata, wielcy chcieli ją umieścić
w historycznym „pojemniku na odpady”. Wcale nie żartuję. Święty Mateusz pisze o plotce rozchodzącej się między Żydami. Jej „twórcami”
byli ci, którzy ukrzyżowali Jezusa. To oni przekupili żołnierzy i kazali im
rozpowiadać: „Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy
spali” (Mt 28,13).
Miłość jest potężniejsza od zła. Pozwala zajaśnieć dobru, które przemienia „zgiełk” i „chaos” naszego świata duchowego, bo odnosi zwycięstwo
nami, wyrywając z anonimowego tłumu. Każdy musi poczuć się wtedy
kimś konkretnym – umieszczonym w „tu i teraz”, połączonym z Niebem.
To miłość łączy „sprawy Boskie ze sprawami ludzkimi”. Chyba jednak
łatwiej poddać się zmiennym standardom światowym niż trwałym normom, określonym przez odwieczną Miłość…
Świadomość potężnej siły miłości daje obecność Zmartwychwstałego pośród swoich uczniów. Nie pozostawia ich – jak i nas – bez nadziei, przyszłości, z chusteczkami do wycierania łez w rękach. To droga
malkontentów i zalęknionych. Droga zwycięzców wiedzie przez krzyż,
ale nie kończy się na nim. Zwycięski szlak wznosi się ku górze, gdzie
widnieje wciąż aktualne ZMARTWYCHWSTANIE. Inne od cudownych
recept na życie, teorii o powtórnym wcieleniu czy nieograniczonych
możliwościach wykorzystania czasu, zamienianego raz po raz w dobra
konsumpcyjne.
Co jest warunkiem, aby miłość Zmartwychwstałego mogła zajaśnieć
w nas blaskiem piękna? Wróćmy do słów Jana Pawła II, które złotymi
zgłoskami zapisały się w świadomości wielu ludzi: „musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Gdyby Chrystus nie
zmartwychwstał, te wymagania byłyby nierealne, a tak są kierunkiem
duchowego wzrostu i rozwoju. Miłość ma więc smak ZMARTWYCHWSTAŁEGO.
ks. Leszek Smoliński
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Kierownictwo wraz z pracownikami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jan-Pol” w Starych Pieścirogach
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzą Wszystkim radości wypełnionych nadzieją budzącej się
do życia wiosny, pogody w sercu
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego jajeczka w gronie najbliższych,
wraz z podziękowaniami za codzienną pomoc
i organizację IV Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego
Osób Niepełnosprawnych.

Serdecznie dziękujemy:

Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
Panu Arturowi Pozorkowi – Pełnomocnikowi Zarządu Województwa
Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim
Dyrekcji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
Burmistrzowi Miasta Nasielsk
ks. Tadeuszowi Jabłońskiemu
Pani Bogumile Barcińskiej-Ekler
Panu Adamowi Stamirowskiemu
Właścicielom Sklepu STANDARD
Dyrekcji Banku Spółdzielczego w Nasielsku
Dyrekcji Publicznego Gimnazjum w Nasielsku
Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
Prezesowi Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji
Pani Barbarze Jankowskiej – Właścicielce Kwiaciarni BUKIECIK
Panu Marcinowi Chrustowskiemu – Właścicielowi Drogerii BERTA
Kierownikowi i Pracownikom Hali Sportowej w Nasielsku
Panu Mariuszowi Chrzanowskiemu
Panu Pawłowi Strzeleckiemu
R
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Z BIBLIOTEKI

Czytelnicy odebrali nagrody
W czwartek, 25 marca
br. do nasielskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej zostali zaproszeni czytelnicy, którzy
w ubiegłym roku przeczytali najwięcej książek. Specjalnie dla nich
przygotowano dyplomy
uznania i nagrody.
Takie spotkania z czytelnikami odbywają się w naszej bibliotece już od
pięciu lat. Po raz drugi brali w nim
udział także czytelnicy korzystający
z fili bibliotecznej w Pieścirogach.
W tym roku, wybierając osoby
wyróżnione, wzięto pod uwagę
dwa kryteria: liczbę przeczytanych
książek oraz częstotliwość ich wymieniania w placówce.
- Dziękujemy, że w dobie telewizji,
komputerów i internetu pamiętacie o bibliotece i chętnie czytacie
książki. My będziemy dbać o to,
żeby można tu było zawsze znaleźć
najnowsze i najciekawsze książki
– mówiła podczas tej sympatycznej uroczystości Izabela Mazińska
z biblioteki w Nasielsku. – Po stale
zwiększającej się liczbie naszych
czytelników widać, że kryzys czytelnictwa, który można było zauważyć
kilka lat temu, mija. Czytanie książek
znowu staje się modne, co oczywiście bardzo nas – bibliotekarzy
cieszy – dodała.
L

Następnie nadszedł czas na gratulacje i nagrody, które wręczały Teresa
Wolert z czytelni dla dorosłych i Bożena Sierzputowska z fili bibliotecznej w Pieścirogach.
Wśród najmłodszych czytelników
(sześciolatków) nagrodzone zostały:
Justyna Niedzielska, Karolina Pisarzewska i, Jagna Witkowska.
W kategorii czytelników w wieku
od 8 do 10 lat nagrody otrzymali:
Krystian Pisarzewski, Martyna Falęcka, Zuzanna Białorucka, Karolina
Kuczborska, Aleksandra Kuczborska i Mateusz Roratowski.
Natomiast wyróżnionych miłośników czytania w wieku powyżej 10
lat było zdecydowanie najwięcej.
A

Byli to: Jarosław Niedzielski, Emilia Fotek, Agnieszka Daniszewska,
Krzysztof Wróblewski, Tomasz Saracyn, Wiktoria Myślińska, Justyna
Idzikowska i Katarzyna Antoniewicz.
W kategorii - młodzież przyznano
nagrody: Magdalenie Ziemieckiej,
Annie Pisarzewskiej i Przemysławowi Kościukowi. Zaś wśród dorosłych
najlepszych czytelników znalazły się
panie: Grażyna Wiśniewska, Teresa
Malinowska i Danuta Szafraniec.
W nagrodę dzieci otrzymały plecaki, a starsi czytelnicy książki. Były też
słodkości dla wszystkich i świąteczne życzenia.
(i)
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OŚWIATA

Kopciuszek dla najmłodszych
W poniedziałek, 29 marca br.
w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach
Siennickich odbył się finał drugiego zadania realizowanego
w ramach projektu „Ja Młody
– Obywatel”.
D w u d z i e s to o s o b owa g r u p a
uczniów kl. IV–VI pod kierunkiem Katarz yny Burz yńskiej
i Ewy Strzelczak przygotowała
dla najmłodszych mieszkańców
okolicznych wiosek przedstawienie teatralne pt. Kopciuszek.

KONFERENCJA MIĘDZYSZKOLNA

Nasza ekologiczna szkoła

Najmłodszych gości, którzy na
to spotkanie z bajką przyszli wraz
z opiekunami, już od samego
wejścia do szkoły witały postacie
ze świata bajek: wróżki, krasnoludki, księżniczki. W zaimprowizowanej kasie biletowej maluchy
otrz ymy wał y od czarownicy
i królewny bilety na przedstawienie, do każdego z nich dołączony był cukierek. A kiedy wszyscy goście zasiedli już na swoich
miejscach, rozległ się dźwięk
gongu i widzowie przenieśli się
w zaczarowany świat bajki.

W piątek, 26 marca br. w nasielskim Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja międzyszkolna pt. „Od placu zabaw do ekorozwoju”, której zasadniczym
tematem była ekologia.

dobra wróżka przyszła, aby odmienić jego los.
W scenie drugiej wszyscy byli
pod urokiem tańca Kopciuszka z Księciem. Bajeczny nastrój
przerwał dźwięk zegara wybijającego północ. Czar prysł i nasz
Kopciuszek ponownie siedział
przy kominku. Na szczęście pozostał pantofelek, który doprowadził w końcu do spotkania
Księcia z Kopciuszkiem i wszystko, jak to w baśniach, skończyło
się dobrze.

Najpierw dzieci dowiedziały się,
jak to biedny Kopciuszek ciężko
pracował dla swoich nieznośnych
sióstr i macochy do chwili, kiedy

Na zakończenie przedstawienia
wróżka zaprosiła wszystkich do
wspólnego tańca na zaręczynowym balu Księcia. A po nim każde dziecko opuściło salę z kolorowym balonikiem w dłoni.

Uczestników spotkania punktualnie o godz. 10.00 powitała Elżbieta Wróblewska, koordynator szkolnego projektu. Wśród gości, którzy mówili o swoim
zaangażowaniu w działania na rzecz ekologii, znaleźli się: Bernard Mucha, burmistrz Nasielska, Anna Kaczmarek, wicestarosta powiatu nowodworskiego,
Wacław Fusiński, Nadleśnictwo Płońsk, Maciej Suwiński, Nasielska Fundacja
Wspierania Edukacji i Rozwoju. W debacie wzięli także udział przedstawiciele placówek oświatowych: Przedszkola Samorządowego z Nasielska, Szkoły
Podstawowej z Nasielska, Szkoły Podstawowej z Bud Siennickich, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Pieścirogów Starych, Gimnazjum Publicznego nr
1 z Nasielska, Zespołu Szkół Zawodowych z Nasielska i w roli obserwatorów
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Nasielska.

Młodzi aktorzy z wielkim przejęciem i zaangażowaniem wcielili
się w swoje bajkowe postacie. W
poszczególnych rolach zobaczyliśmy następujące osoby: jako
Kopciuszek wystąpiła Ola Ujazda,
Książę – Tomek Kaczyński, Macocha – Małgorzata Dąbrowska,
siostry: Ewelina Mrówczyńska
i Kinga Buszko, wróżka – Sylwia
Rucińska, narrator – Natalia Popielarska.

Każda ze szkół w różnorodny sposób (od prezentacji multimedialnej do referatu) prezentowała działania proekologiczne podejmowane przez uczniów.
Wszystkie była bardzo interesujące, jednak naszą uwagę najbardziej przykuła
prezentacja uczniów SP w Nasielsku, ponieważ zawierała najwięcej ciekawych
materiałów dokumentujących pracę uczniów na rzecz ochrony środowiska
na przestrzeni ostatnich kilku lat (Dni Ziemi, Ekologiczne Patrole, zbiórki makulatury, udział w ciekawych projektach plastycznych).
Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji pt. „Ekozespoły w moim
przedszkolu i mojej szkole”, którą wygłosiła Dominika Piekarska z Fundacji GAP
Polska. Przy okazji omawiania problemów ekologicznych otrzymaliśmy drobne upominki (torby ekologiczne, odblaski, ulotki reklamowe). A jeden z naszych
kolegów, z nasielskiego LO, zaprezentował wszystkim wyniki ankiety pt. „Mój
ślad ekologiczny”, którą wypełniano podczas spotkania. Podpisywaliśmy też
zobowiązania ekologiczne, a następnie każda ze szkół miała do wykonania zadanie plastyczne – musiała zaprezentować wizję swojej szkoły za pięć lat. Były
więc nie tylko eleganckie budynki szkolne, ale także sale gimnastyczne, boiska,
baseny i place zabaw, a wszystko to, póki co, na papierze.

Uwagę widzów przykuwała w tym
przedstawieniu także bardzo kolorowa i pomysłowa scenografia,
w której przygotowanie zaangażowali się uczniowie, rodzice
i nauczyciele.
Taka forma spędzania wolnego
czasu była z pewnością dla małych dzieci i ich opiekunów wielką atrakcją w przedświątecznym
tygodniu.
Dobrym „Młodym Obywatelem”
wcale nie jest tak trudno być –
pokazali to, drugi raz z rzędu,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina
w Budach Siennickich.
(kb)
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Wszyscy uczestnicy konferencji jednomyślnie uznali, że była ona ciekawą formą
wymiany doświadczeń między uczniami różnych placówek oświatowych.
(Koło dziennikarskie - uczniowie LO)
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POSZUKUJEMY
W piątek 26 marca, w godzinach wieczornych,
z posesji przy ul. Piłsudskiego (okolice przejazdu
wąskotorówki) zniknęła
suczka mieszaniec Yorka.
Za pomoc w odnalezieniu nagroda. Wszystkich,
którzy widzieli pieska prosimy o kontakt pod nr.
telefonów 504 977 610,
502 077 089

E

N

I

PIESKA

E

ROZMAITOŚCI

10

ROZMOWA Z…

Pomysł na ciekawy biznes

…Elżbietą Fijalską, założycielką CEWiR-u, pod którego skrzydłami mieści
się pierwsze niepubliczne przedszkole w Nasielsku, szeroka gama kursów
przygotowawczych, a także EDUCO – nowoczesna szkoła językowa.

Ale jak widomo, CEWiR to także
niepubliczne przedszkole „Pod

Fiołkami”. Proszę powiedzieć
coś na jego temat. W jaki sposób placówka ma rozwijać dzieci
i pomagać rodzicom w wychowaniu?

– Nasze przedszkole to przede wszystkim kadra, która oprócz kwalifikacji ma
dobre podejście do dzieci, potrafi rozwiązać problemy maluchów, uczyć
i wychowywać. Posiadamy piękne,
słoneczne sale, wyposażone we
wspaniałe zabawki – od tych najprostszych po takie, których w domach po
prostu nie ma. Dodam, że sale są bezalergenowe, specjalnie czyszczone.
Ponadto dzieci mają stałe pory posiłków. Oferujemy zdrowe wyżywienie
zapewniające prawidłowy rozwój. Do
tego prowadzimy zajęcia dodatkowe:
język angielski, rytmikę, gimnastykę
korekcyjną, ćwiczenia logopedyczne oraz zajęcia twórcze. Codziennie
przebywamy na świeżym powietrzu.
Już wiosną będziemy bawić się na nowym, pięknym placu zabaw.

KONKURS POŻARNICZY

Teraz jadą do Siedlec
W czwartek, 25 marca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przeprowadzone zostały eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież zapobiega pożarom.
W szczególności służy on popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym
sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wiele osób nic jeszcze nie wie
o tej inicjatywie. Zacznijmy
więc od początku. Czym jest
CEWiR?

– CEWIR, czyli Centrum Edukacji Wychowania i Rozwoju, jest niepubliczną placówką pozaszkolnych form
edukacyjnych, wpisaną do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych gminy Nasielsk. Oferujemy w nim zajęcia
dla każdego – dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, wiek jest nieograniczony.
Wybór zajęć jest szeroki: od kursów
przygotowawczych do egzaminów
gimnazjalnych i maturalnych, przez
kursy języków obcych – już trwają
kursy języka angielskiego o różnych
poziomach zaawansowania – po
zajęcia i warsztaty taneczne, do których teraz tworzymy grupy. Oferujemy także zajęcia z malarstwa i rzeźby
dla dzieci i młodzieży oraz różnego
typu kursy, zajęcia, warsztaty, szkolenia, wykłady, spotkania biznesowe,
prezentacje. Dysponujemy salami
wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt. W razie potrzeby mamy
możliwość załatwienia cateringu.
Jesteśmy otwarci, nie zamykamy się
w sztywnych ramach.

2–15 kwietnia 2010

Głównym organizatorem tego konkursu jest Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Główna
Państwowej Straży Pożarnej, a organizatorem eliminacji powiatowych,
które przeprowadzono w Nasielsku, była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckiem przy współudziale
Burmistrza Nasielska.

Skąd wziął się pomysł i co było
bodźcem do rozpoczęcia właśnie takiej a nie innej działalności?

– Podstawowym impulsem było to,
że w Nasielsku jest tylko jedno przedszkole. Dla wielu dzieci nie ma po prostu miejsc. Brakuje u nas w mieście takiej placówki. Tak właśnie narodził się
pomysł na przedszkole „Pod Fiołkami”. Gdy pomyśleliśmy o maluchach,
przyszedł nam do głowy pomysł na
zajęcie się dziećmi starszymi, które
także nie mają wielu możliwości spędzania wolnego czasu. CEWiR gwarantuje szerokie możliwości rozwoju
i zabawy, a przy tym niskie
ceny pozwalają wszystkim
wybrać jakieś zajęcia dla
siebie. Poza tym jesteśmy
na miejscu. Sama pamiętam, jak moje dzieci dojeżdżały na lekcje języka
angielskiego do Pułtuska.
Gdyby wtedy szkoła językowa była w Nasielsku,
nie ponosilibyśmy z mężem kosztów dojazdu i nie
bałabym się o ich bezpieczeństwo.

To bardzo ważne.
Bezpieczeństwo to
zapewne jeden z celów, jakie postawiła
sobie Pani, zakładając
działalność. Co jeszcze chce Pani
osiągnąć?

– Pragnę stworzyć profesjonalną placówkę otwartą dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nasielsk, mam
mnóstwo nowych pomysłów. Chcę
zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość rozwoju pod dobrą
opieką i w przyjaznym otoczeniu.

Brzmi zachęcająco, ale czy zawsze było tak kolorowo?

– Jak wiadomo, początki zawsze są
trudne. Wiedziałam o tym. Nie było
kolorowo. Jednak gdy pojawia się problem, przypominam sobie myśl Władysława Reymonta: „życie nie daje
nam tego, co chcemy, tylko to, co
dla nas ma”. Mam olbrzymie wsparcie
w osobie mojego męża, który pomaga mi w każdej swojej wolnej chwili,
jest moim dobrym duchem. A z najtrudniejszych spraw to chyba sprawy
urzędowe, ale to już za nami… W tym
miejscu chciałabym podziękować

państwu Małgorzacie i Krzysztofowi
Gogolewskim i wszystkim życzliwym
nam ludziom za wsparcie i pomoc
przy realizacji naszego projektu.

Czy to oznacza, że uporała się
Pani już ze wszystkimi problemami?
– Problemy mniejsze lub większe zawsze były i będą, ale staram się o tym
nie myśleć. Cieszę się z tego, co już
osiągnęliśmy – mamy wszystkie pozwolenia i wpis do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych gminy
Nasielsk.

Nawiązując do spraw urzędowych, czy otrzymuje Pani pomoc
od władz miasta? Jak one odnoszą się do Pani inicjatywy?
– Bardzo pozytywnie. Pan burmistrz
przychylnie odnosi się do naszego
przedsięwzięcia. Sprawy w urzędzie
załatwiłam naprawdę szybko i bez
większych problemów. Współpraca
z kuratorium także zapowiada się
dobrze.

Proszę powiedzieć, gdzie można znaleźć więcej szczegółów
o placówce i wszystkich Pani
inicjatywach?
– Zapraszam Czytelników „Życia
Nasielska” do naszego biura, które
mieści się w siedzibie firmy w Nasielsku przy ul. Kościelnej 21, jesteśmy
tam codziennie od 8.00 do 18.00.
Ewentualnie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 0 602 265 628
lub wysyłanie pytań na adres e-mail
cewir@nasielsk.pl.Zapraszamy także
na naszą stronę internetową: www.
cewir.nasielsk.pl.

Mówiłyśmy dużo o tym, jak inni
ludzie – od maluchów po osoby
starsze – mogą zyskać poprzez
CEWiR. A co Pani osobiście daje
to przedsięwzięcie?
– Mogę powiedzieć krótko: olbrzymią
satysfakcję, zadowolenie i spełnienie
naszych marzeń.

A tak na koniec, czego mogę
Pani życzyć?

– Tak jak mówiłam, mam pełną głowę kolejnych pomysłów, więc proszę
mi życzyć ich realizacji…

Tego więc życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Marlena Nieskurska

W eliminacjach uczestniczyło 9 osób, w trzech grupach wiekowych, których
zadaniem było rozwiązanie
testu składającego się z 20
pytań. Dla najlepszych były
nagrody książkowe, a dla
wszystkich uczestników tego
etapu konkursu dyplomy
i słodycze. W etapie wojewódzkim, który odbędzie
się 17 kwietnia br. w Siedlcach, powiat nowodworski
reprezentować będą: grupa
wiekowa I – Krystian Łosiewicz (Szkoła Podstawowa w Dębinkach); grupa wiekowa II – Tomasz Sławek (ZSP Stare Pieścirogi); grupa wiekowa III
– Marta Gers (LO Nasielsk).
(red.)

ZE SZKÓŁ

Zmiany kadrowe

Od 1 kwietnia br. Przedszkole Samorządowe, które przez ostatnie 4 lata funkcjonowało w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach,
znowu jest odrębną jednostką.
Przypomnijmy, że od 1 września 2006 r. przedszkole zostało włączone do
nowo powołanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którego dyrektorem
została wówczas Marianna Turek. Po 2 latach i zawirowaniach związanych
z błędnie wypełnionymi oświadczeniami majątkowymi lub ich niezłożeniem,
skutkującymi m.in. odwołaniem kilku osób ze stanowisk kierowniczych, po
wygranym konkursie stanowisko dyrektora ZSP w Starych Pieścirogach objęła Barbara Markowicz. Zajmuje je nadal, choć z kilkumiesięczną przerwą (od
września 2009 r. do lutego br. była zawieszona w obowiązkach dyrektora,
wtedy p.o. dyrektora tej placówki była Hanna Golnik).
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (11 marca br.) radni podjęli uchwałę o wyłączeniu
przedszkola z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Pieścirogach. Obowiązki dyrektora tej jednostki przejęła od 1 kwietnia Kamila Broma, pracująca
od lat w tym przedszkolu jako wychowawca.
– Najpóźniej w czasie wakacji musimy podjąć decyzję, czy przedszkole w Pieścirogach zostanie przyłączone do przedszkola w Nasielsku, czy też będzie
odrębną jednostką – mówi Bernard Mucha, burmistrz Nasielska.
(red.)

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

ELEKTRONICZNY PIT
Naczelnik Urzędu Skarbowego
uprzejmie informuje, że w dniu 9 kwietnia 2010 r.
w godz. 10.00 – 12.00 w Urzędzie Skarbowym
w Nowym Dworze Mazowieckim,
ul. Legionów 7, pok. 115 odbędzie się spotkanie
pracowników Urzędu Skarbowego z podatnikami.
Tematem spotkania będzie problematyka związana z wysyłaniem zeznań rocznych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Zainteresowanych - zapraszamy.

ROZMAITOŚCI
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KONKURS

Święty Wojciech
oczami dzieci
Ogłoszone zostały konkursy dla dzieci
i młodzieży ze szkół naszej gminy, których
tematem jest postać patrona naszego
miasta – świętego Wojciecha. Zadania
konkursowe są zróżnicowane w zależności od wieku uczestników.
Konkurs plastyczny dla uczniów
klas 0 odbywa się pod hasłem: Święty
biskup Wojciech w oczach dziecka.
Zadaniem dzieci jest ukazanie postaci
świętego Wojciecha widzianego przez
pryzmat ich wyobraźni.
Temat konkursu plastycznego dla uczniów
klas I–III szkoły podstawowej brzmi:
Życie i działalność świętego Wojciecha.
Zadaniem uczestnika konkursu jest
zilustrowanie wybranego fragmentu
z życiorysu świętego.
Natomiast uczniowie klas IV–VI szkoły
podstawowej mają za zadanie przedstawić świętego Wojciecha jako patrona
naszej małej ojczyzny.
Prace można wykonać technika dowolną,
w formacie A3. Przedmiotem oceny będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz
sposób zaprezentowania głównej myśli
konkursu. Na odwrocie pracy powinny
się znaleźć informacje: imię i nazwisko
autora, klasa i szkoła oraz imię i nazwisko
katechety.
Pierwszym etapem konkursu są eliminacje
szkolne. Komisja szkolna wybiera 5 najlepszych prac na dany poziom konkursu.
Podpisane prace katecheci dostarczają
do dnia 17 kwietnia 2010 r. do parafii św.
Wojciecha w Nasielsku.
Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę,
25 kwietnia br.podczas mszy św.dla dzieci
o godz. 10.30. Najlepsze prace zostaną
nagrodzone oraz zaprezentowane na
wystawie w kościele w czasie uroczystych
obchodów nadania miastu Nasielsk imienia patrona świętego Wojciecha.
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział
w konkursie multimedialnym, o następującej tematyce: ŚwiętyWojciech – biskup,
męczennik,patron jednoczącej się Europy
i mojego miasta.
Zadaniem uczestników konkursu jest
wykonanie prezentacji multimedialnej,
w której przedstawione zostaną zagadnienia przytoczone w temacie pracy konkursowej. Prezentacja powinna: trwać
do 10 min., zawierać maksymalnie 30
slajdów, być wykonana w programie MS
PowerPoint i zapisana na CD w formacie
*ppt lub *PPS oraz zawierać główne myśli
(przesłanie) nawiązujące do tematu;
może być wzbogacona obrazem,filmem,
dźwiękiem z opisanym źródłem (ostatni
slajd – bibliografia).
Kryteria oceny: zawartość merytoryczna,
estetyka wykonania, oryginalność pracy, czytelność, przejrzystość, spójność,
wzbogacenie pracy ilustracjami plastycznymi lub fotografiami, samodzielność,
podanie bibliografii.
Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły, klasą
oraz imieniem i nazwiskiem katechety.
Koordynatorami konkursu są Ewa
Kamińska i Justyna Duczman.

(red.)

11

W jaki sposób św. Wojciech OBYCZAJE
stał się Patronem Nasielska? Jak obchodziły
atroni towarzyszą nam na co dzień. Każdy z nas,
P
nosząc jakieś imię, posiada swojego patrona.
Wielkanoc nasze Babcie
Patronami szczycą się też państwa, grupy społeczziś chyba każdemu święta Wielkiejnocy kojane, profesje, szkoły, instytucje publiczne. Poprzez
D
rzą się z 40-dniowym Wielkim Postem, po któswojego patrona w sposób szczególny poddają się
jego opiece i wstawiennictwu. Również wiele miast,
nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, ma swoich patronów.

W roku 2008 zrodziła się koncepcja, aby i Nasielsk dołączył do grona
miast posiadających świętego patrona. Z taką inicjatywą wystąpił do Rady
Miejskiej Burmistrz Nasielska Bernard Dariusz Mucha. Jego zamysłem było
złączenie w jednej osobie patrona miasta i patrona nasielskiej parafii, czyli
świętego Wojciecha. Swoimi przemyśleniami podzielił się z księdzem kanonikiem Tadeuszem Pepłońskim – proboszczem parafii św. Wojciecha
w Nasielsku, który uznał to za dobry pomysł.
Pierwszym etapem na drodze do ustanowienia patrona miasta była
pozytywna decyzja Rady Miejskiej w Nasielsku. Stało się to faktem
w dniu 30 października 2008 r., kiedy to Rada – na wniosek Burmistrza
Nasielska, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Nasielsku – podjęła Uchwałę Nr XXVIII/188/08 w sprawie
ustanowienia świętego Wojciecha patronem miasta Nasielsk. W preambule
wspomnianej Uchwały Rada Miejska zaznaczyła i podkreśliła, iż ustanawia
św. Wojciecha patronem Nasielska dla uhonorowania wielowiekowej czci,
jaką społeczność Nasielska otaczała i nadal otacza św. Wojciecha.
Po podjęciu uchwały rozpoczęła się „kościelna” część starań o uzyskanie
patrona. Uchwała została za pośrednictwem księdza biskupa Piotra Libery
przesłana do Episkopatu Polski, a stamtąd do Stolicy Apostolskiej. W Watykanie nasz wniosek był szczegółowo analizowany, aż wreszcie w dniu 15
października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI oficjalnie ustanowił św.
Wojciecha, biskupa i męczennika, patronem miasta Nasielska. Dekret papieski w tej sprawie podpisał kardynał Antonio Canizares Llovera – Prefekt
Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. O dekrecie papieskim poinformował Burmistrza Nasielska pismem z dnia 22 października
2009 r. notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. dr Tomasz Białobrzeski,
przesyłając jednocześnie kopię dekretu. Na koniec pisma ks. Tomasz Białobrzeski w imieniu biskupa płockiego Piotra Libery życzył, aby św. Wojciech, patron miasta Nasielska, otaczał wszystkich jego mieszkańców swoją
opieką i wstawiennictwem.
W uchwale w sprawie ustanowienia św. Wojciecha patronem miasta
Nasielsk, podjętej przez Radę Miejską w Nasielsku, znalazł się również zapis,
iż jako święto patrona miasta ustanawia się dzień 23 kwietnia, który jest też
od początku istnienia nasielskiej parafii dniem odpustowym. Dzień ten w
roku bieżącym będzie dla nas szczególny, gdyż po raz pierwszy będziemy obchodzić święto patrona miasta, odbędzie się również uroczystość
oficjalnego ustanowienia patrona. Swój udział w uroczystościach tego dnia
potwierdził już Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, który w południe odprawi główną mszę św. odpustową. Podczas sesji Rady Miejskiej
w Nasielsku poświęci również obraz św. Wojciecha, który będzie od tego
dnia wisiał w sali obrad Rady.
Szczegółowy program uroczystości 23 kwietnia już wkrótce.
Marek Maluchnik
Urząd Miejski w Nasielsku

Z PCK

Odznaczenia dla
nasielskich krwiodawców
W Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie przed kilkoma tygodniami odbyło się spotkanie
władz naszego województwa
z krwiodawcami, którzy niosą
pomoc innym ludziom, ofiarując cząstkę siebie.
Wśród zaproszonych na tę uroczystość byli także mieszkańcy
naszej gminy. Dariusz Piątek,
wicewojewoda mazowiecki, wręczył odznaczenia państwowe krwiodawcom z Nasielska. Za wieloletnie honorowe oddawanie krwi oraz
za pracę społeczną Srebrnym Krzyżem Zasługi wyróżniona została
Zenobia Łempicka. Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Jerzy
Wójcik oraz A. Bieńkowski.
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

(red.)

rym następuje czas obfitości, radości i łaski: czas
spotkań z bliskimi przy wielkanocnym stole, suto
zastawionym tradycyjnymi potrawami, takimi jak:
jaja, specjalnie na tę okazję przygotowane wędliny, żur, pascha, baby i mazurki oraz wiele innych.
Nieodłączne są także obyczaje i uroczyste nabożeństwa, które wszyscy doskonale znają.
Jak jednak Wielkanoc wyglądała dawniej, kiedy nasze babki czy prababki
przeżywały lata swojej młodości? Prócz dobrze dziś znanych i kultywowanych tradycji wiele nie przetrwało próby czasu. Oto niektóre dawne
wierzenia, zwyczaje i potrawy wielkanocne.
Środa Popielcowa – obfitowała w liczne obrzędy magiczne, mające na
celu zapewnienie urodzaju: odbywały się np. tańce bab na urodzaj lnu
i konopi. W tym dniu oraz w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu (zwaną też Wstępną) żartowano ze starych panien i kawalerów, którzy nie
zdołali zawrzeć małżeństwa w karnawale, np. kazano im ciągnąć kłodę
przez wieś. Kobietom przyczepiano do odzieży zabawne przedmioty,
np. główkę śledzia czy kurzą łapkę.
Wielki Post – w tym okresie nie pito alkoholu, nie palono tytoniu i nie
urządzano żadnych zabaw, ale w tzw. półpoście (w trzecią środę po
Popielcu) kawalerowie płatali różne figle pannom, np. wrzucali garnek
z popiołem do ich domów lub malowali popiołem okna; obrzęd ten
zwano „przebijaniem półpościa”.

Niedziela Palmowa – chłopcy uderzali się rózgami wierzbowymi, co
określano mianem „palmowania”. Wierzono bowiem, że poświęcona
palma chroni dom i jego mieszkańców przed złem i zapewnia dostatek.
Pisanki – jajka malowano roztopionym woskiem, a następnie farbowano
w łupinach cebuli lub wywarze z młodego żyta. Innym sposobem ich
ozdabiania było wydrapywanie wzorów w już zabarwionym jajku.
Zajączek – w wielu kulturach był symbolem odradzającej się przyrody,
wiosny i płodności. Dawniej wierzono, że pod jego postacią ukazują się
wiedźmy na rozstajach dróg. Obecnie jest raczej świątecznym rekwizytem i nie ma związku z jakimś ważnym obrzędem.
Huśtawki – zwane „wozawkami”, „wiuchawkami” czy „hysiawkami”;
ich budowanie to zwyczaj charakterystyczny dla dużej części Mazowsza. Huśtali się zwykle kawalerowie i dzieci. Wierzono, że uwolni to od
bólu głowy i pleców.
Wielka Niedziela i Poniedziałek – w tych dniach chodzono po wołocebnem, czyli zbierano datki, najczęściej w postaci jaj; dawanie wołocewnego oznaczało obdarowanie nimi kogoś. Dziewczęta chodziły
także z gaikiem, czyli zieloną gałązką, chłopcy zaś z drewnianym kogutkiem i składali życzenia, za co otrzymywali datki i smakołyki z wielkanocnego stołu.
Potrawy postne – najważniejsze z nich to: chleb z olejem, kartofle z olejem, groch z kapustą, groch z makiem, marchwianka z zacierkami, zupa
z suszonych ulęgałek, ser suszony, oszukany śledź, rosół ze wściekłej
kury (kura bowiem się ściekła i uciekła), chołojec – potrawa z utartej
cebuli i kwasu z zakiszonej żytniej mąki.
Śniadanie wielkanocne – najważniejsze było jajko – symbol płodności,
poza tym na stole musiała znaleźć się także wieprzowina, która stanowiła najlepsze świadectwo końca Wielkiego Postu. Szynka, najlepiej cała,
była wędzona w jałowcowym dymie. Nie mogło też zabraknąć starannie
ułożonych kiełbas, zwłaszcza białej, ani półmiska z upieczoną w całości
świńską głową z jajkiem w ryjku. U bogatszych gospodarzy głowiznę zastępowały pieczone prosięta. Gospodynie piekły chleb, strucle, kołacze
nadziewane serem. Wśród ciast królowały baby wielkanocne: puchowe,
koronkowe, parzone i kołysane, ponadto placki drożdżowe, a z czasem
także kolorowe, pięknie udekorowane mazurki i serniki.
Powiedzenia związane z Wielkanocą:
Gdy w Popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży.
Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.
Jeżeli Kwietnia (Palmowa) Niedziela sucha, rok cały mokry, jeżeli mokra, rok suchy.
(f)

Dla uważnych Czytelników! Pięć osób, które jako pierwsze zatelefonują do naszej redakcji, podając wszystkie tytuły artykułów, które pojawiły się w tym numerze
gazety z okazji prima aprilis, nagrodzimy podwójnymi zaproszeniami na seanse filmowe do naszego kina „Niwa”.

REPORTAŻ

12

2–15 kwietnia 2010

NASZA WSPÓŁCZESNA WIEŚ

Z ziemi czerpią swą moc

iedy słucha się wyK
powiedzi różnej maści trybunów „ludowych”

zwłaszcza w okresach
wyborów, jawi się nam
obraz wsi, który przeraża i budzi litość. Królują
tam przygarbione chałupy kryte w najlepszym
wypadku chorobotwórczym eternitem, studnie
z żurawiem, rozwalające się zabudowania gospodarcze, krzątająca
się po obejściu para staruszków i wyzierająca zewsząd bieda, która piszczy, bo już krzyczeć nie
ma siły.
Myślę, że nikt nie powie, że takich
obrazków nie można już spotkać.
Można. I to jeszcze dużo. Co więcej,
o wiele za dużo. Epatowanie jednak
nimi społeczeństwa jest dużym
nadużyciem i źle nam wszystkim
służy. Także polskiej wsi. I szczególnie jej.
Żyć na wsi nie jest lekko, to wiemy
od dawna. Stąd wszędzie daleko,
zwłaszcza do szkoły, sklepu, lekarza
i kościoła. Ale żyć można, i to wcale
nie gorzej niż w mieście. A pracować trzeba, i to zarówno w mieście,
jak i na wsi. Bo, jak mówi przysłowie,
bez pracy nie ma kołaczy. Tyle że
podobno na wsi i ciężka praca nie
daje kołaczy. Wydaje się, że wielu
tych, tzw. trybunów ludowych, nie
bardzo wie, jak wygląda obecnie
polska wieś, a zwłaszcza nie wie, jak
tej wsi pomóc. Biadolenie mają we
krwi i na nim budują swój polityczny kapitał.
Jak wygląda obecnie polska wieś?
Odpowiedzi na to pytanie nie trzeba szukać daleko. Wystarczy wyjechać tuż za granice naszych miast
i miasteczek. W tym i Nasielska.
Pojedziemy, niestety, tu muszę użyć

w życiu się nie poszczęściło. Ponieważ uważam, że równać należy do
najlepszych i z nich brać przykład,
stąd moja próba znalezienia na terenie wiejskim gminy Nasielsk osób,
którym udało się czegoś w życiu
dokonać. Chodzi oczywiście o te
osoby, które nie tylko żyją na terenie wiejskim, ale i „z ziemi czerpią
swą moc”.

Kierunek Budy Siennickie

Okazuje się, że takich osób na naszym terenie jest wiele. Trudno
jednak ocenić, czyj życiowy sukces
jest większy. Wydaje się jednak, że
osiągnięcia państwa Pawłowskich
z Bud Siennickich są na tyle znaczące i znane nawet poza naszym
województwem, że warto czegoś
więcej dowiedzieć się o firmie
„Pawłowski i Synowie” i od nich
zacząć prezentację ludzi wsi, nowej
wsi, wsi XXI wieku.
Małżonkowie Krystyna i Wincenty
Pawłowscy, którzy tworzyli swą firmę od podstaw, pochodzą z „gospodarstw”. Z rodzinnych domów
wynieśli szacunek dla pracy i miłość
do ziemi. Obficie korzystali z doświadczeń swych rodziców.
Początki własnej działalności nie
były łatwe. Niekiedy bywało ciężko, bardzo ciężko. Zaczynali w innym systemie społeczno-gospodarczym, kiedy własność prywatna i związana z nią działalność nie
była, delikatnie mówiąc, najbardziej
popierana. Oni już wtedy próbowali, i trzeba przyznać, że z powodzeniem, być nie tylko rolnikami
produkującymi surowce (głównie
zboże), ale działać na szerszym polu
gospodarki żywieniowej. Szukali
swego miejsca w tym segmencie
polskiej gospodarki. Produkowali na
przykład cebulę, chrzan, słoneczniki, szczaw, pomidory, dynię, fasolkę

się w nim kwaszoną kapustę i ogórki.
Warzywa te pochodzą z własnych
upraw. Prowadzona jest też plantacja
świerków, na które jest duży popyt
w okresie świąt.
Najważniejszą zmianą, jaka nastąpiła
w tym okresie w firmie, było wejście
do niej synów: Tomka i Roberta.
A ich zaangażowanie się w prace fir-

my było jak najbardziej potrzebne.
Firma bardzo się rozrosła i chociaż
pan Wincenty jest bardzo żywotny, prężny i pracowity, to wymogi
stawiane tego typu przedsiębiorstwom, zwłaszcza po wejściu Polski
do Unii Europejskiej, sprawiają, że
kierowanie firmą stało się bardziej
absorbujące i stąd potrzeba wsparcia na tym właśnie szczeblu działania
przedsiębiorstwa.

Firma rodzinna

jeszcze obecnie słowa „najczęściej”
(bo nie zawsze i wszędzie), dobrą
drogą. Zobaczymy ładne domostwa wyposażone we wszystkie
udogodnienia, jakie przyniósł nam
postęp cywilizacyjny, przy nich samochody. Woda i telefon to obecnie już standard. Ludzi nie widać, bo
dzieci są w szkole, a rodzice pracują.
Nawet przy przydrożnych sklepikach nie widać tych, którzy jeszcze
niedawno rozpijali tu „mamrota”.
To niestety, tym razem, chyba zbyt
sielankowy obraz. Zachowując
umiar, trzeba powiedzieć, że żyją
na wsi ludzie, którym udało się coś
osiągnąć i żyją też tacy, którym

szparagową, kapustę, ogórki. Dokonywali wstępnej obróbki surowców
i sprzedawali je na pobliskich rynkach i zakładom przetwórczym.
Starali się nadążać za zmianami,
jakie już w tamtych czasach niósł
zorganizowany rynek państwowy
i spółdzielczy.
Na szeroką skalę zaczęli działać po
roku 1990. Nie bali się nadchodzących zmian, dostrzegli w nich
szansę rozwoju. Ostatnich 15 lat to
okres największego wzrostu ich potencjału rolnego i przetwórczego.
Obecnie zakład zatrudnia na stałe
25 pracowników. W sezonie ta liczba wzrasta do ponad stu. Produkuje

A synowie pana Wincentego znają
firmę niejako od podszewki. Oni
rośli razem z nią, z nią się też utożsamiają. No i mieli bardzo dobre wzorce: mamę i tatę. Mama, wspierająca
męża w najtrudniejszych latach,
miała moc dodatkowych obowiązków. Na nią spadły, w lwiej części,
obowiązki związane z opieką nad
dziećmi. A oprócz wymienionych
synów są jeszcze dwie córki: Małgosia i Kasia. Realizują się w innych zawodach. Małgosia pracuje w dużej
firmie wydawniczej, Kasię los rzucił
do dalekiej Nowej Zelandii.

dukcyjne z zapleczem socjalnym,
chłodnie i przechowalnie, wszystkie
maszyny i urządzenia potrzebne
do uprawy roli i produkcji kwaszonek. Maszyny i sprzęty czyściutkie, ustawione w szyku jak wojsko.
Wszystko gotowe do pracy. I jeszcze
jedno spostrzeżenie: sprzęty stoją
w przydomowym ogródku – parku i wyglądają
jak jego dekoracja. Wszystko
ma swoje miejsce. „Zagroda”
państwa Pawłowskich i zakład stanowią
jeden kompleks.
Ważne jest to, że
wcale sobie nie
przeszkadzają,
lecz się uzupełniają.
Produkty firmy „Pawłowski i Synowie” są znane i cenione. Decyduje
o tym ich jakość, a o nią wyjątkowo
w tym zakładzie się dba, na każdym
etapie produkcji. Ważne są więc
odpowiednio dobrane odmiany
kapusty i ogórków, właściwa agrotechnika, właściwy okres zbioru,
przechowalnictwo i przeprowadzony we właściwym czasie przerób.
Mówiąc krótko: zarówno sam zakład, jak i jego produkcja to wysoki
europejski standard.
O uznaniu, jakim cieszy się firma,
świadczy także fakt, że do Bud Siennickich przyjeżdżają wycieczki, aby
oglądać i – nie ma co ukrywać –
podglądać dzieło życia pana Wincentego Pawłowskiego i jego żony
Stworzyli gospodarstwo rolno-

Dzieci pani Małgorzaty lubią przyjeżdżać do dziadków na wieś. Kochają wieś i zwierzęta. Są to na razie
tylko zwierzęta domowe. Chociaż
dzieci dorosły i się usamodzielniły,
to pani Krystynie obowiązków nie
ubyło. Raczej przybyło. Tak już u nas
w Polsce jest, że dzieci kochają rodziców, ale przepadają za babciami
i dziadkami.
Rodzinna firma państwa Pawłowskich wygląda okazale. Już z daleka
rzucają się w oczy piękne hale pro-

Pani Krystyna Pawłowska z wnuczętami.

przemysłowe na miarę XXI wieku.
Takie, jakim można się pochwalić
w przodujących krajach Unii Europejskiej.
Mimo nawału zajęć Pawłowscy
znajdują czas na inne zajęcia. Interesują ich zwłaszcza zmiany, jakie zachodzą w Europie i w świcie
w obszarze ich działania. Wiele
czytają, jeżdżą na wystawy, targi i sympozja, krajowe i zagraniczne. Podróżują też po świecie
turystycznie. Pasję podróżniczą
pani Krystyny i jej męża doceniła
znana dziennikarka i podróżniczka, Martyna Wojciechowska. Na
60. urodziny pana Wincentego ofiarowała mu swoją książkę
o Etiopii.
Swoje pasje mają też wspólnicy,
czyli synowie małżonków Pawłowskich. Robert interesuje się
motoryzacją. Jego pasja przydaje
się również w ich zmechanizowanym i zmotoryzowanym zakładzie. Syn Tomasz lubi pobujać
sobie w obłokach. W wolnych
chwilach wymyka się na lotnisko
w Chrcynnie i szybuje na motolotni lub leci ku ziemi na spadochronie. Jest też zapalonym myśliwym.
Uważa jednak, że najważniejszym
zadaniem myśliwych nie jest strzelanie do zwierzyny, ale dbanie, aby
tej było jak najwięcej.
Dorobek rodziny Pawłowskich,
a także ich sposób spędzania czasu wolnego świadczą dobitnie,
jak twardo stąpają po ziemi. I z tej
ziemi czerpią swą moc i chęć do
twórczego działania.
az
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Sens życia
Z sypialni dochodziło monotonne wycie odkurzacza, z pokoju głosy z telewizora, wtórował im warkot miksera
w kuchni i szum maszynki do golenia
w łazience. Rozejrzałam się po swoim
pokoju ze ściereczką do kurzu w ręku.
Przejechałam właśnie palcem po komodzie, gdy usłyszałam dziwny dźwięk.
Chyba nie wydał go mój palec? Po nim
rozległ się okrzyk Zosi, jęki Kasi i Franka
oraz przekleństwo Piotrka. Dotarło do
mnie, że nie słychać było pracy żadnych urządzeń.
Spiesząc na ratunek, miałam już wizję
tego, co się stało. Ktoś przepalił któryś
ze sprzętów, co spowodowało wysadzenie bezpieczników.
Zbiorowo obejrzeliśmy telewizor, maszynkę do golenia, mikser i odkurzacz,
zastanawiając się, który z nich się popsuł. W końcu Piotrek je obwąchał.
– Odkurzacz – powiedział.
Pociągnęłam nosem. Faktycznie, czuć
było woń spalenizny.
– Nie dość, że nie ma prądu – westchnęła moja córka – to jeszcze nie ma
czym sprzątać.
– Rozmrozi się lodówka! – dotarło
do mnie.
– Właśnie – potwierdził Piotrek – zaraz
się zajmę korkami, a potem pomyślimy, co dalej.
Dalej okazało się, że odkurzacz popsuł się tak skutecznie, iż trzeba było
wymienić bezpiecznik. Piotrek grzebał na przemian w skrzynce z korkami
i skrzynce z narzędziami, Kasia zapadła
się w fotelu z książką, Franek sam ze
sobą grał w chińczyka, a Zosia chodziła tam z i powrotem jak tygrys w klatce.
W końcu Piotrek orzekł, że bez zakupu
nowego bezpiecznika się nie obędzie,
i z twarzą ogoloną tylko z jednej strony
pojechał do sklepu.
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Kino NIWA ZAPRASZA
9–11 kwietnia godz. 17.00

Rozejrzałam się po domu i wzięłam
sprawy w swoje ręce.
– Franek, dosyć tej zabawy, proszę powycierać kurze w swoim pokoju. Kasia
tak samo. A potem podlej wreszcie
kwiatki.
– A co my będziemy robić? – spytała Zosia.
– Ciasto. Robiłaś, zdaje się, sernik?
Poszłyśmy do kuchni.
– Jajka są ubite, ale twaróg… – westchnęła Zosia. – Nic nie zrobimy bez
prądu.
– Tak sądzisz? – spytałam. – A jak twoim
zdaniem ludzie radzili sobie w dawnych
czasach?
– Nie jedli sernika? – podsunęła moja
córka.
– Nie. Robili tak – wyjęłam z szuflady
sito i zaczęłam przecierać przez nie ser.
Zosia tymczasem odbyła rozmowę
z Piotrkiem, który zadzwonił z wiadomością, że nie znalazł na razie odpowiednich bezpieczników i że będzie
szukał ich dalej.
– Ale jak go upieczemy? – zatroskała
się Zosia.
Popatrzyłam na kuchenkę z zastanowieniem. Od niedawna mieliśmy nową,
z elektrycznym piekarnikiem, który już
nie pamiętam, co nadzwyczajnego robił, ale teraz po prostu nie działał.
– Zachciało ci się wynalazków… Nie
upieczemy. Popatrz na to – pokazałam
córce przepis w moim zeszycie.
– Lodówka też nie działa… – przypomniała.
– Ale jest w niej ciągle zimno.
Sprawnie przygotowałyśmy z twarogu paschę i wstawiałyśmy ją do
lodówki, gdy zjawił się Piotrek. Zaraz
potem znów mieliśmy w domu prąd.
Westchnęłam z ulgą.

Planeta 51

– A co robimy z odkurzaniem?
– Rezygnujemy? – spytała Kasia
z nadzieją w głosie.
– Cóż jest warte życie bez odkurzania! – zawołał Piotrek.
– Co takiego? – zdziwiła się jego
żona. – Od kiedy to jesteś takim wielbicielem porządków?
– Nie jestem. Tak mówiła moja
mama, jak Agnieszce popsuł się
odkurzacz i przez dwa tygodnie nie
sprzątaliśmy. Agnieszka pocieszała
ją, że mamy wakacje od porządków,
a matka swoje: Jakiż sens ma życie
bez odkurzania! – tak mówiła.
– Moje życie na sens – stwierdziłam.
– Nawet bez odkurzania.
– Ale zyska na jakości – powiedziała
do męża Zosia – gdy po prostu wytrzepiesz dywany.
Babcia Jadzia

Planet 51 (Hiszpania,Wielka Brytania,2009);
Animacja; Reżyseria: Jorge Blanco, Javier
Abad, Marcos Martínez; Scenariusz: Joe
Stillman; Obsada (werja polska): Maciej
Stuhr – Lem, Piotr Adamczyk – Chuck,
Magdalena Różczka – Neera, Jarosław
Boberek – Skiff, Adam Ferency – Generał
Grawl (polski dubbing).

Pewnego dnia, w samym środku rodzinnego grilla na podwórku Neery
ląduje niezidentyfikowany obiekt latający opatrzony śmiesznie brzmiącym napisem „NASA”. Gdy sterujący
nim kapitan Russ Baker opuszcza swój
statek, aby triumfalnie wbić w nieodkrytą dotąd ziemię amerykańską flagę zauważa … kilkoro wgapionych w siebie otwartych ze zdziwienia oczu. Spanikowany bierze nogi za pas i znajduje
schronienie w planetarium, w którym pracuje Lem.

9–11 kwietnia godz. 19.00

Trick

Trick (Polska, 2010); Sensacyjny; Reżyseria:
Jan Hryniak; Scenariusz: Michał J. Zabłocki;
Obsada: Andrzej Chyra – Agent Bukowski,
Piotr Adamczyk – Marek Kowalewski,
Marian Dziędziel – „Profesor”, Robert
Więckiewicz – Agent Sieradzki, Bartłomiej
Topa – „Szuler”.

Pascha

1 kg niekwaśnego, wilgotnego twarogu, 3 jajka, pół szklanki rodzynek,
1 szklanka cukru, 3 łyżki masła, 1 cytryna, 2 szczypty mielonego kardamonu, 1 torebka cukru waniliowego,
szczypta soli, bakalie do przybrania

Filmowa opowieść o ucieczce z więzienia dwóch inteligentów odsiadujących wysokie wyroki: Marka Kowalewskiego – utalentowanego fałszerza
studolarówek oraz jego starszego
współtowarzysza z celi – „Profesora” Witka. Przypadkowo zamieszani
w rządowe malwersacje przestępcy
postanawiają zagrać va banque, a przy okazji wyrównać rachunki z przeszłości. Skomplikowana intryga jest szansą na odzyskanie wolności i zemstę. Ale
czy uda się wyprowadzić w pole równie sprytnych przeciwników?

Twaróg przepuścić dwukrotnie przez
maszynkę. Masło utrzeć na pianę, i stale
ucierając, dodawać cukier i cukier waniliowy oraz jajka. Do masy dodać po
łyżce twaróg, a następnie sól, rodzynki
(wcześniej namoczyć je we wrzątku
i odcedzić), kardamon i otartą skórkę
z cytryny. Starannie wymieszaną masę
przełożyć do wyłożonej gazą lub lnianą
ściereczką formy na babkę. Przykryć
talerzykiem, obciążyć, ochłodzić w lodówce przez 12 godzin (np. przez noc).
Ułożoną w salaterce paschę przybrać
bakaliami.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03.– 19.04.

Waga 23.09.– 22.10.

Twoja praca zawodowa będzie wymagać od Ciebie
więcej ostrożności. Jeśli masz w planach ważne
rozmowy, spotkania z nowymi osobami, od których
zależy Twoja kariera, pamiętaj, że dyplomacja to klucz, który
otwiera wiele drzwi.

W pracy, jeśli tylko nie wdasz się w kłótnię o drobiazgi,
masz szansę odnieść ogromny sukces. Będziesz
dobrym mediatorem i załatwisz wiele trudnych
spraw. W miłości postaraj się opanować złe humory, a wkrótce
będzie lepiej.

Byk 20.04.– 20.05.

Skorpion 23.10.– 21.11.

Po dniach chudych nadejdą teraz tłuste. Twoje
ostatnie decyzje zaczną wreszcie przynosić efekty.
Będziesz mógł odważnie powalczyć o wyższą
pensję, nagrodę lub awans. Postaraj się też wypocząć
w gronie rodziny.

W najbliższym czasie wszystkie zmiany, jakie chciałbyś
przeprowadzić, dokładnie przemyśl. Najlepszymi
metodami na uniknięcie błędów są spokój i rozsądne
działanie. Na szczęście sprawy finansowe będą układać
się bardzo pomyślnie.

Bliźnięta 21.05.– 21.06.

Strzelec 22.11.– 21.12.

Masz przed sobą dobre dni. Fortuna nieoczekiwanie
obdarzy Cię dodatkową gotówką i wybierzesz się na
odkładane dawno zakupy. Zyskasz czyjąś sympatię
i zaprzyjaźnisz się z nową osobą z Twojego otoczenia.

Rak 22.06.– 22.07.

Wiele spraw ułoży się teraz po Twojej myśli. Obowiązki
będą urozmaicane częstymi okazjami do rozrywki.
Praca nie będzie dokuczliwa, a przyjaciele mogą być
bardzo chętni do pomocy.

Koziorożec 22.12.– 19.01.

W sprawach zawodowych czekają Cię same
sukcesy, choć nie ominą Cię nerwowe sytuacje.
Uporasz się z trudną sprawą, wymagającą
zdecydowanego działania. Będziesz mieć szansę na wygraną
w grach losowych.

W życiu zawodowym zrób użytek ze swych
zdolności, takich jak analityczne myślenie i wyciąganie
zaskakujących, ale trafnych wniosków. Będziesz
doskonałym obserwatorem. Życie uczuciowe i rodzinne
nabiorą już wkrótce nowego blasku.

Lew 23.07.– 22.08.

Wodnik 20.01.– 18.02.

Z powodu nowych okoliczności będziesz zmuszony
zmienić swoje plany i zamiary zawodowe. Bądź
ostrożniejszy, bo możesz więcej stracić, niż zyskać.
Koniecznie znajdź trochę czasu na wypoczynek.

Panna 23.08.– 22.09.
Najbliższe dni będą niesamowicie pracowite.
Twórcza aktywność, zaangażowanie oraz nieustanne
wyrywanie się przed innych zapewnią Ci sukcesy.
W życiu rodzinnym nie daj się nikomu wyprowadzić
z równowagi.

W najbliższych dniach będziesz nieco nerwowy
i kłótliwy. Nie będziesz tolerować żadnych
ograniczeń. Twoja nieprzejednana postawa wzbudzi
wiele protestów w Twoim otoczeniu. Może spróbuj opanować
emocje i dopiero działaj.

Ryby 19.02.– 20.03.
W pracy trafność Twoich opinii szybko zacznie przynosić
efekty. Umożliwi Ci to odrobienie wcześniejszych strat
i nadrobienie zaległości. W uczuciach zachowaj umiar,
to się nie rozczarujesz.
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Nasielski Ośrodek Kultury zatrudni
mężczyzn do montażu sceny plenerowej. Praca na umowę o dzieło (soboty,
niedziele). Mile widziane uprawnienia
do pracy na wysokości i doświadczenie w montażu konstrukcji kratowych
i rusztowań. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. e-mail: nok@noknasielsk.pl;
Tel. 23 691 23 43.
Kupię ziemię lub siedlisko w Psucinie
i okolicy. Tel. 0 515 091 071.
Certyfikaty energetyczne budynków.
Tel. 695 735 797.
Kupię ziemię rolną lub nieużytki.
Tel. 796 654 980.
Korepetycje z języka francuskiegoszkoła średnia, gimnazjum. Tel. 512
179 859.
Sprzedam działkę budowlaną lub pod
inwestycje w Nasielsku, ul. Kolejowa
17, wszystkie media, 1550 m2. cena
100zł/m2. Tel. 502 530 986.
Sprzedam tuczniki rasa Złotnicka Biała
i śrutą lnianą. Tel. 661 584 558
Glazura, terakota, gipsowan i e, m a l o wa n i e, d e s k a p al i n e c k a , p a n e l e, h y d r a u l i k a .
Tel. 604 561 031.
Zatrudnię kierowcę z kategorią B, C.
Tel. 506 173 669.
Sprzedam żużel wraz z transportem.
Tel. 695 163 726.
Zatrudnię fryzjerkę, Nasielsk. Tel. 889
307 122.
Usługi Ogólnobudowlane - Brukarstwo.
Tel. 607 460 273.
Sprzedam działkę budowlaną 1000 m2
w centrum - Pieścirogi Nowe przy
ul. Kolejowej. Tel. 514 381 020.
Świadectwa energetyczne. Tel. 502
061 980.
Sprzedam działki budowlane w centrum Nasielska. Tel. 692 461 741.
Sprzedam meble skrzyniowe
Globtroter (młodzieżowe). Tel. 692
461 741.
Sprzedam mieszkanie przy
ul. Starzyńskiego 4A, 52 m2, IV piętro.
Tel. 604 665 424; 606 415 449.
Sprzedam działkę budowlaną 910
m 2, uzbrojoną w Nasielsku przy ul.
Cisowej. Cena do negocjacji. Tel. 664
206 944.
Sprzedam działki budowlane – Stare
Pieścirogi, ul. Makowa, pow. 950 m2;
1100 m 2 , woda, prąd w działce.
Tel. 693 896 479.
Firma zatrudni elektryka/elektronika
do pracy w firmie nagłośnieniowooświetleniowej. CV proszę przesyłać
na adres: biurocv@wp.pl z dopiskiem
elektryk.
Firma zatrudni pracowników budowlanych do pracy w weekendy
przy montażu hal namiotowych oraz
estrad zadaszonych. CV prosimy dostarczać do biura adres: Centrum
Handlowe Manhatan pawilon nr 3
Płońsk.
Usługi Fotograficzne – śluby, chrzty.
Tel. 503 802 015.
Sprzedam siano w bałdkach. Tel. 609
927 506.
Sprzedam działkę 11 100 m2 przemysłowo-usługową – Nasielsk, ul. Kolejowa,
droga nr 571. Tel. 519 122 575.
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Sprzedam działkę 3 160 m 2 , budownictwo 1-rodzinne – Nasielsk,
ul. Krupki. Tel. 519 122 575.
Sprzedam działkę 7 950 m2 budowlano-rolną, wszystkie media – Nasielsk,
ul. POW. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę 2 500 m2 – budowlana, prostokąt – Nasielsk, ul. 11 Listopada.
Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę 6 190 m2 przemysłowo-usługową – Nasielsk, w pobliżu
ul. Piłsudskiego. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę w Nasielsku,
ul. Grabowa. Wszystkie media. Tel. 512
107 015.
Ocieplenia – TANIO. Tel. 507 720 444.
Sprzedam betoniarkę 250 l. Stan bardzo
dobry. Tel. 600 097 326.
Sprzedam tanio blachę ocynkowaną,
używaną. Tel. 608 394 281.
Sprzedam ciągnik C 330, 1983 r., stan
dobry. Tel. 501 689 805.
Sprzedam dwie działki budowlane
łącznie z mediami na osiedlu Krupka.
Powierzchnia całkowita 695 m2. Tel. 606
825 264.
Sprzedam kamienie, gruz oddam za
sprzątnięcie, przyjmę każdą ilość ziemi
w Nasielsku. Tel. 608 850 372.
Posesja do sprzedania – Nasielsk,
ul. Folwark 1. Tel. 22 784 07 10; 503 046
345.
Zespół – WESELA. Tel. 602 630 680.
Sprzedam tuje, sadzonkę świerka, sosny
itd. Tel. 503 163 884.
Sprzedam siano prasowane w kostkach.
Tel. 23 69 12 360; 886 139 528.
Do opieki nad osobą starszą 4-5 godz.
dziennie, pon.-pt. Tel. 601 316 645.
Sprzedam rozrzutnik 1-osiowy – Nasielsk.
Tel. 22 794 35 29.
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.
Do sprzedania 2 palety porotherm 25
(120 szt) po zl 5,50 sztuka i 2 palety
Porotherm 11,5 (240 szt) po zl 5,50
sztuka. Budy Siennickie. Tel. 601 349
556 i 603 389574.
Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia
(kawalerka). Tel. 609 566 850.
Sprzedam biurko w idealnym stanie. Tel.
501 218 245.
Sprzedam dmuchawę do siana pionową z siewnikiem 11KW. Stan b. dobry.
Tel. 503 626 426.
Sprzedam sadzarkę do ziemniaków
kubełkową, stan b. dobry. Tel. 503 626
426.
Sprzedam gospodarstwo rolne wraz
z domem i budynkami gospodarczymi. Dom z trzema pokojami, kuchnia,
łazienka, bieżąca woda i siła. Jackowo
Dworskie k/Nasielska. Do stacji PKP 800
m. tel. 725 009 537, (0 22) 618 99 98.
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Wicher Kobyłka – Żbik 1 : 1 (0 : 1) (+1, -2)
Żbik – Sokół Serock 10 : 2 (6 : 1) (+3)

Żbik traci dystans
Początek rundy rewanżowej nie był
dla Żbika pomyślny. Nasi zawodnicy tylko zremisowali w Kobyłce
z miejscowym Wichrem 1:1. To strata dwóch, wydawać by się mogło,
pewnych punktów. Co najważniejsze, bardzo potrzebnych. Może się
okazać, że tych dwóch punktów zabraknie w ostatecznym rozrachunku i Żbik na kolejny rok pozostanie
w lidze okręgowej.

że nasi zawodnicy mają kłopoty
z poruszaniem się po rozmiękłym
boisku, a niezbyt precyzyjnie uderzana piłka stawała się łatwym łupem
przeciwnika. Było to o tyle dziwne,
że ich sposób poruszania się po
boisko cechuje zazwyczaj lekkość.
Dotyczy to zwłaszcza naszych Nigeryjczyków. Miejscowi, mimo że
biegali bardziej siłowo i byli masywniejsi, takich kłopotów nie mieli.

Najważniejsi rywale, Targówek
i Drukarz, rundę wiosenną zaczęli zwycięstwami. W ten sposób
wyprzedzają naszą drużynę już
o cztery punkty. Co więcej, do walki
o miejsce w barażach włączyła się
Wilga Garwolin. Zrównała się liczbą
punktów ze Żbikiem.

Nadzieja na zmianę tempa gry przyszła w okolicach 15. minuty. Żbik
przeprowadził dynamiczną akcję.
Obrona miejscowych nie nadążyła
za akcją i nowo pozyskany zawodnik Tomasz Borkowski w ładnym
stylu zmusił bramkarza Wichru do
kapitulacji. Niestety, bramka nie
uskrzydliła naszych zawodników.
Wyraźnie uwierzyli, że zwycięstwo
jest pewne. Zaczęli grać jeszcze bardziej statycznie. Inicjatywę oddali
przeciwnikowi. Gra się wyrównała.
Po przerwie przeciwnicy przystąpili
do bardziej zdecydowanych ataków.
Żbik nadal grał swoje, tzn. wolno
i długo organizował akcje zaczepne i niezbyt często zagrażał bramce
przeciwnika. W 53. minucie meczu
defensywa Żbika popełniła fatalny błąd, za który winą najczęściej
obarcza się Nigeryjczyka Uzomę.
Nie był on bez winy, ale nie
można mu też jej w całości
przypisywać.

Mecz w Kobyłce zaczął się obiecująco. Żbik, chociaż wyraźnie nie
przeważał, to jednak dyktował warunki na boisku – daleko od bramki
likwidował akcje zaczepne Wichru.
Wszystko, co można było zarzucić
naszym zawodnikom w pierwszych
dwudziestu minutach, to zbyt długie
rozgrywanie piłki w środku pola
i wiele niecelnych podań. W ten
sposób zwalniali grę i dawali szansę
rywalom na zorganizowanie linii
defensywnych. Nie zmuszali ich do
popełnienia błędu. Widać też było,

Zaczęło się wszystko od
dynamicznego wyjścia byłego zawodnika Żbika Pawła
Kłosowicza. Piłkę przekazał wprowadzonemu po
przerwie do gry Piotrowi
Bujalskiemu, a ten wyłożył
ją czołowemu snajperowi
Wichru Pawłowi Stańczukowi. Ten lekkim plasowanym
strzałem umieścił ją w siatce Żbika. Wynik remisowy
utrzymał się do końca meczu. Każda ze stron miała
jeszcze okazję, aby wynik
meczu rozstrzygnąć na
swoją korzyść. Druga część
należała do przeciwnika.
Kibice Żbika byli zawiedze-

ni tym, co pokazali ich
ulubieńcy w Kobyłce.

Do meczu z Sokołem
z Serocka Żbik przystępował jako zdecydowany faworyt, i to nawet w sytuacji niezbyt
fortunnego występu
w Kobyłce. Nasi sąsiedzi są w trakcie przebudowy drużyny. Zmienił
się w niej trener. Nie jest Żbik Nasielsk.
już nim nasz rodak Magającego Maxwella. Ten uderzył
riusz Rosiński.
i mocno, i precyzyjnie. Bramkarz
Widać wyraźnie, że gra z pozycji nie miał żadnych szans na wybicie
faworyta wyraźnie jednak naszej tej piłki. Za kilka minut po raz trzeci
drużynie nie służy. Już pierwsze na bramkę strzelał Rafał Załoga. Tuż
minuty meczu pokazały, że Żbik przed przerwą bramkę z karnego
chce znowu wygrać mecz na sto- zdobył Unierzyski.
jąco. W dodatku widoczny był brak Druga połowa była podobna do
koncentracji. Za to został, i to już pierwszej. Żbik kontrolował przebieg
w drugiej minucie meczu, mocno gry i zdobył jeszcze 4 bramki (Gupokarany. Po błędzie naszej obrony mowski – 53’, Maxwell – 75’ i 90’,
na lewej stronie boiska piłkę prze- Olbryś – 85’). Składne i przemyślajął doświadczony Norbert Smyk ne akcje mogły się podobać. Były
i z dość ostrego kąta posłał piłkę jednak długie momenty przestojów,
w długi róg naszej bramki. Robert zwalniania gry. Gdyby zawodnicy
Grudek próbował interweniować, Żbika zagrali przynajmniej połowę
ale precyzyjnie uderzona piłka wpa- czasu gry w takim tempie, jakie
dła do siatki.
narzucali, gdy zdobywali bramki,
Utrata gola nie od razu poderwała
naszych zawodników do walki. Zaczęli grać jednak uważniej w obronie i nie dopuszczać przeciwnika do
stwarzania groźnych sytuacji pod
naszą bramką. Nie wiadomo jednak, jak potoczyłyby się losy meczu, gdyby tuż po pierwszym golu
udało się gościom zdobyć drugą
bramkę. Byli blisko osiągnięcia tego
celu. Wtedy w grę wdarłoby się zdenerwowanie.

KLUB SPORTOWY „ŻBIK” NASIELSK
Ogłasza nabór chłopców do sekcji piłki nożnej
urodzonych w 1999 r. ; 2000 r. i młodszych.
Wszystkich chętnych młodych miłośników piłki
nożnej zapraszamy na treningi, które odbywać
się będą na stadionie miejskim w Nasielsku.
Pierwszy trening odbędzie się w dniu:
06.04.2010r. godz. 14.00 (wtorek)
Drugi trening odbędzie się w dniu:
09.04.2010r. godz. 15.00 (piątek)
Więcej informacji pod numerem
tel. 0-788-168-469
R

Wyniki turnieju „piątego” 12.03.2010 r.:
1. Janusz Muzal - Janusz Wydra					
2. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski			
3. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński			
4. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński 		
5. Waldemar Gnatkowski - Maciej Osiński			
6. Mariusz Figurski - Krzysztof Michnowski 			
7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki 		
8. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski			

wynik byłby dużo wyższy.

Na szczęście Żbik szybko się pozbierał. W 8. i 12. minucie przykład
kolegom dał kapitan drużyny Rafał
Załoga. Strzelił dwie bramki i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Kolejne dwie bramki strzelił
Maxwell Elota (30’ i 38’). Bramka
w 38. minucie padła po bardzo ładnej akcji całej drużyny. Napastnicy
i pomocnicy weszli z piłką w pobliże pola bramkowego, a następnie
ją wycofali na 16. metr do nadbie-

BRYDŻ

73 pkt (57,94%)
71 pkt (56,35%)
64 pkt (50,79%)
64 pkt (50,79%)
63 pkt (50,00%)
63 pkt (50,00%)
62 pkt (49,21%)
44 pkt (34,92%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:

1-2. Waldemar Gnatkowski		 41 pkt.			
7-8. Mariusz Figurski		
Maciej Osiński			 41 pkt.				
Krzysztof Michnowski		
3-4. Janusz Muzal			 39 pkt.			
9.
Stanisław Sotowicz		
Janusz Wydra			 39 pkt.			
10-11. Kazimierz Kowalski		
5-6. Piotr Kowalski			 30 pkt.				
Krzysztof Morawiecki		
Grzegorz Nowiński		
30 pkt.
Na następny turniej zapraszamy w piątek 9.04.2010 r. na godz. 18.45. do hali sportowej w Nasielsku.

28 pkt
28 pkt
26 pkt
25 pkt
25 pkt

PK

Ten styl sprawdził się w meczu z Serockiem, ale może nie sprawdzić
się w najbliższych trzech meczach
z potentatami – Targówkiem, Drukarzem i Marcovią. Piłkarze pokazali
jednak, że na wiele ich stać i są w stanie pokonać wszystkie trzy drużyny. Dlatego zachęcam kibiców,
aby w najbliższy piątek pojechali na
warszawski Targówek (godz. 16.00,
stadion przy ul. Kołowej, tuż obok
Teatru Rampa), a następnie przyszli
7 i 10 kwietnia na nasielski stadion
(mecz z Drukarzem i Marcovią).
Forma Żbika wyraźnie rośnie. Po
meczu z Serockiem uśmiechnął się
nawet, zazwyczaj zasępiony, trener
Cezary Molęda. Dostrzegł z pewnością efekty swej pracy.
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