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Historia Roja,
czyli w ziemi lepiej słychać
O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy
wiedzieli, że jego fabuła będzie osnuta na wydarzeniach, jakie miały miejsce na północnym Mazowszu przed sześćdziesięciu laty, kiedy powstawała Polska Ludowa. Będzie to historia starszego sierżanta Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój (tytuł filmu: Historia Roja, czyli w ziemi lepiej
słychać) i jego oddziału walczącego w ramach Narodowego Związku Wojskowego (NZW) z siłami zbrojnymi ówczesnej Polski i wszystkimi tymi, którzy pomagali ją komunizować. Rój i jemu podobni to, co się działo w naszym kraju, traktowali jako zniewolenie. Takich oddziałów tuż po wojnie
było wiele, lecz liczba ich gwałtownie spadała.
L
A
M
A Oddział Roja walczył w latach 1945–1951.
Twórcy filmu starają się, aby jak najwięcej sekwencji filmu nakręcić w autentycznych miejscach wydarzeń. Spodziewano się więc, że w Nasielsku film
będzie kręcony w Banku Spółdzielczym, gdzie miała miejsce jedna z bardziej
spektakularnych akcji Roja. Z zamysłu jednak zrezygnowano, ponieważ, jak
udało się nam ustalić, wygląd budynku za bardzo się zmienił.
W czwartek, 2 września ekipa filmowa dotarła wreszcie do Nasielska. Nagranie miało miejsce na placu przy Gminnej Spółdzielni. Obiekt ten od strony
podwórza przypomina dawne otoczenie cukrowni Krasiniec. I właśnie tutaj
nagrywano sceny, jakie miały miejsce w tejże cukrowni w roku 1947.
Tego samego dnia filmowcy nakręcili też kilka scen na terenie wsi Popowo
Borowe.
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Rozbili
dziuplę

W Siennicy nasielscy policjanci
namierzyli i zlikwidowali samochodową dziuplę. Trafiały do
niej prawdopodobnie auta skradzione w Warszawie. A cały
proceder odbywał się w starej
hali magazynowej.
We wtorek, 7 września br. policjanci najpierw otoczyli budynek,
który wcześniej był dyskretnie
obserwowany, a około południa weszli do środka. Nikt nie
miał szans wcześniej się z niego
wydostać. W pomieszczeniach
zastali bałagan, fragmenty aut,
mebli i dwóch kompletnie zaskoczonych mężczyzn.
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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

Pieścirogi wpuszczone w kanał
Problemy Pieścirogów, jak bumerang, wracają na kolejne sesje Rady
Miejskiej. I nie zanosi się, że zostaną
rozwiązane. Przypomnijmy, nie tak
dawno wszystkich bulwersowało to,
co dzieje się w tamtejszej szkole. Był
też problem związany ze sprzedażą narożnej działki, na której części były już
urządzone drogi – powiatowa i wojewódzka. Ostatnio tematem dyżurnym
jest kanalizacja.
Najpierw wiele się o niej mówiło, potem przystąpiono do działania i ruszyła
budowa. Tyle że w Pieścirogach coraz
głośniej słychać głosy niezadowolonych mieszkańców na temat sposobu
prowadzenia inwestycji.
Sprawa kanalizacji w Pieścirogach zdominowała obrady ostatniej sesji. Głos
w tej sprawie zabrali też radni, a dyskusja
była na tyle gorąca, że postanowiono,
iż najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury odbędzie się w terenie.
W ostatni dzień sierpnia członkowie
Komisji pojechali na swego rodzaju
wizję lokalną. To, co zobaczyli, chyba
większość z nich zaskoczyła. Rozkopana, byle jak oznakowana droga powiatowa (o czym informowali mieszkańcy)
– to przedsmak tego, co było dalej. Z
wykopu wypompowywano wodę,
która spływała aż na drogę wojewódz-

SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. (23) 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień
w Nasielsku, ul. Warszawska 50
tel. (23) 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax (23) 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. (23) 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. (23) 693–30–12
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel./fax (23) 691–23–43
Miejsko–Gminna Biblioteka
Publiczna w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 6
tel. (23) 691–25–52
Hala Sportowa w Nasielsku,
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865
Stadion Miejski w Nasielsku,
ul. Sportowa, tel. (23) 693–13–32
Parafia Rzymskokatolicka
w Nasielsku, tel. (23) 691–26–53
Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. (23) 693–10–25
Parafia Rzymskokatolicka
w Cieksynie, tel. (23) 693–50–08
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. (23) 693 00 26

ką i przelewała się na podwórka po
przeciwnej stronie drogi. A ani tego
dnia, ani w dniach poprzednich nie
było opadów.
Nie lepiej wyglądały uliczki, w których już założono rury. Trudno
było nimi jechać. O spacerze lepiej
nie myśleć. Napotkani mieszkańcy
nie wiedzieli już, czy się śmiać, czy
płakać. Wszędzie widać było kompletny brak profesjonalizmu. Na
każdym etapie inwestycji (główne
to: planowanie, projektowanie, opiniowanie, wykonanie). I chyba nie za
wszystko można winić wykonawcę.
Jego zadaniem było położenie w ziemi
instalacji, zasypanie jej i doprowadzenie terenu do poprzedniego stanu.
A przecież do tej pory były to również
drogi gruntowe i woda zawsze na nich
stała. Przedstawiciel wykonawcy mówił wprawdzie, że można będzie przeprowadzić stabilizację tzw. destruktem,
ale to wymaga dodatkowych pieniędzy. A i „destrukt” większości z nas kojarzy się z destrukcją, a nie z planowym
działaniem. Jestem przekonany, że ta
ze wszech miar potrzebna inwestycja jeszcze długo będzie się „odbijała
czkawką” zarówno mieszkańcom Pieścirogów, jak i władzom gminy.

Korzystając z okazji, członkowie Komisji obejrzeli również modernizowany dworzec PKP. Idąc szlakiem najczęściej powtarzających się skarg mieszkańców, obejrzeli urządzenia, które
miały ułatwić korzystanie z dworca
osobom niepełnosprawnym. Były
nieczynne i na dodatek od nikogo nie
można było otrzymać klucza do platform. Wygląda na to, że te urządzenia
to tylko drogie atrapy, bo nawet gdyby
klucz był w kasie, to przecież niepełnosprawny z drugiej strony torów nie ma
szans, żeby dostać się do niej po klucz.
Obraz nędzy i rozpaczy, jak to się kiedyś o takiej sytuacji mówiło. Podobno
ludzie na kierowniczych stanowiskach
mają krociowe uposażenia, bo muszą
ciężko pracować głową. Pieniądze
otrzymują za myślenie. Jeśli ich myślenie nie przynosi efektów, winni po
pierwsze: iść i robić coś innego, po
drugie: zwrócić nienależnie pobrane
pieniądze, a po trzecie: zapłacić odszkodowanie za wyrządzone szkody.
Trudno tę sytuację skomentować
inaczej. Ale najgorsze przyszło na koniec. Członkowie Komisji postanowili
także sprawdzić stan dworcowych
toalet. Niestety, zastali je zamknięte na
klucz i niedostępne dla przeciętnego
podróżnego korzystającego z usług
PKP, który w razie pilnej potrzeby musi
szukać krzaków.
Obrady komisji dokończono w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ale
chyba i tak wszyscy byli pod dużym
wrażeniem zwiedzanych obiektów.
az
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Zielona ściana z zielska

O terenie zielonym wokół Biedronki pisaliście już w ŻN. Trawa
jednak jak okazale rosła, tak rośnie tam sobie dalej. Jeśli nawet
była koszona w tym roku, to już dawno ślad po nim zaginął.
To naprawdę dziwne, że ani urzędników, ani służby porządkowe
w naszym mieście nie interesuje to, jak wyglądają główne ulice,
a przecież Warszawska to wizytówka miasta . Właśnie przy tej ulicy
straszą wszystkich uschnięte drzewka i pnąca się po nich trawa,
zresztą trawa i po drugiej stronie parkingu sięga do pasa, a na dodatek leży tam sporo śmieci. Przy figurce stojącej obok prywatnej
posesji ktoś skosił trawę, ale dalej jest fatalnie. Prawdopodobnie
ktoś z własnej inicjatywy wykosił trawę wokół figurki, ale zaledwie metr dalej trwa sięga już chyba do kolan.
Nie do końca też spełniły swoje zadanie iglaki, które prawdopodobnie miały być w zamierzeniu twórców estetycznie prezentującą się „zieloną ścianą”. Co prawda jest tam zielono, ale drzewka w znakomitej większości
uschły, zagłuszone zielskiem, i wyglądają jak choinki wyrzucone po Bożym Narodzeniu na śmietnik. I znowu
powraca pytanie, do kogo należy ten teren i kto o niego powinien dbać. A może po prostu mieszkańcy, którym
trawa przeszkadza, powinni ją sami skosić w ramach czynu społecznego z pożytkiem dla wszystkich?
To bardzo przygnębiający widok, a przecież trzeba pamiętać, że w tym markecie robią zakupy nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także przyjezdni. Nietrudno zgadnąć, co sobie o nas pomyślą .
						
Magda z Nasielska (nazwisko znane redakcji)

Z URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO

Więcej pieniędzy
na linię kolejową
Dofinansowanie unijne na budowę linii kolejowej do lotniska
w Modlinie zostało zwiększone
z 34 mln zł do 102 mln zł. Negocjacje Marszałka Województwa Mazowieckiego z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie
inwestycji ważnej dla całego
regionu prowadzone były od
zeszłego roku.
Przypomnijmy, że orientacyjny
koszt całej inwestycji to ok. 250
mln zł; 102 mln zł będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pozostałe środki musiałby wygospodarować Samorząd Województ wa Mazowieck iego.
Projekt zakłada modernizację
bocznicy kolejowej na długości ok. 5,5 km. Obejmie ona
wymianę nawierzchni torów,
elektryfikację linii, budowę wiaduktu nad drogą krajową nr 62,
wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego
oraz budowę końcowej stacji
na terenie powstającego Portu
Lotniczego w Modlinie.
Brane są pod uwagę dwa warianty budowy przystanku kolejowego: naziemny – stacja końcowa zlokalizowana ok. 250 m
od terminala lotniska, oraz podziemny – stacja podziemna usytuowana równolegle do budynku terminala, w bezpośrednim
jego sąsiedztwie. Zwiększenie
dotacji to szansa na realizację
rozwojowego wariantu – podziemnej stacji na terenie lotniska, która dawałaby możliwość
przyszłego połączenia lotniska
zarówno z Warszawą, jak i np.
z Płockiem.
O wyborze wariantu zadecyduje
już wkrótce Zarząd Województwa Mazowieckiego.
za: www.mazovia.pl
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Uwaga na znaki

Bez wyprawki ani rusz

– Wracałem w piątek wieczorem z pracy i postanowiłem wstąpić do „Guliwera”, oczywiście wjechałem
w uliczkę, przy której znajduje się sklep, od strony ulicy Młynarskiej – opowiada pan Robert, mieszkaniec
Nasielska. – Tam zatrzymał mnie policjant i na dzień dobry postraszył mandatem na 200 złotych za wjazd
pod zakazem. Zaskoczony wyszedłem z samochodu i ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem, że naprawdę
stał tam znak zakazu wjazdu. Na szczęście tym razem skończyło się tylko na pouczeniu – dodaje.
Pan Robert nie jest
jedyną osobą, która
natknęła się w tym
miejscu na patrol policji lub Straży Miejskiej, ponieważ od
3 wrześnie br. ulica
Tylna stała się jednokierunkową, z wjazdem od ul. Rynek. A
wszystko to w ramach
zmiany organizacji
ruchu, jaka nastąpiła
lub niebawem nastąpi na kilku miejskich
ulicach. Na pierwszy
ogień idą: Tylna, Rynek, Starzyńskiego i
Polna. Na wszystkich
zostały ustawione znaki zakazu
parkowania i zatrzymywania się.
Ponadto ul. Rynek i Starzyńskiego
mają zyskać wyznaczone na jezdni
miejsca do parkowania. Zadanie to
jest wykonywane przez pracowników Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a jego koszt
wyniesie 36 539 złotych.
– Znaki pionowe zostały już ustawione przez naszych pracow-

R
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ników, natomiast oznakowanie
poziome wykonuje na nasze
zleceni firma z Nowego Dworu Mazowieckiego. Niestety, ze
względu na niesprzyjającą pogodę malowanie linii na jezdniach
trochę się opóźnia, ale z pewnością prace zostaną ukończone do
końca września – mówi Zbigniew
Ciskowski, zastępca dyrektora Zarządu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Nasielsku.
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Czemu mają służyć te zmiany?
Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego nasielskiego Urzędu Miejskiego wyjaśnia: – Przede wszystkim ma to
zwiększyć bezpieczeństwo osób
korzystających z tych dróg, w
szczególności pieszych. Jesteśmy
w trakcie opracowywania projektu zmiany organizacji ruchu
na kolejne ulice: św. Wojciecha,
Kościelnej, Żwirki i Wigury, Folwark, Kozią i Małą.
Zarówno bezpieczeństwo pieszych, jak i dodatkowe miejsca parkingowe dla kierowców to sprawy bardzo
istotne dla nas wszystkich. Szkoda tylko, że o
zmianach wcześniej nie
uprzedzono mieszkańców. Tym bardziej że
przecież nie u wszystkich pechowych kierowców, tak jak u pana
Roberta, skończyło się
na pouczeniu. A przyzwyczajenie, jak mówią, jest drugą naturą
człowieka.
(pi)
L

W tym roku podręczniki znowu podrożały w stosunku do roku
ubiegłego. Z powodu zmiany podstawy programowej w tym roku
używanych podręczników nie odkupią rodzice świeżo upieczonych
drugoklasistów szkół podstawowych i gimnazjów.
Ile w tym roku rodzice wydali na podręczniki? Ich cena uzależniona
była głównie od wydawnictwa i od rodzaju szkoły. I tak, za komplet
do pierwszej klasy szkoły podstawowej trzeba było wydać około 200
złotych. Za książki do liceum czy gimnazjum około 400 złotych.
Musimy jednak pamiętać, że same podręczniki to jednak nie wszystko, co uczniowi jest potrzebne w szkole. Niezbędne są także piórniki, plecaki, zeszyty, przybory do pisania, strój gimnastyczny, obuwie
na zmianę itd. I choć dzieci chciałyby mieć wszystko co najlepsze
i najmodniejsze, to nie wszyscy mogą sobie pozwolić na zakupowe
szaleństwa.
Na pomoc gminy w zakupie podręczników mogły w tym roku liczyć dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji, rozpoczynające naukę
w klasach I–III szkół podstawowych oraz w II klasach gimnazjów.
Przysługuje ona także dzieciom niepełnosprawnym oraz uczniom
z terenów dotkniętych powodzią. Dofinansowanie mogą uzyskać
uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny: nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie, albo jeśli dochód
przekracza tę kwotę przekracza, a w rodzinie występuje szczególna
sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba i inne. Kwota takiego dofinansowania
waha się od 170 do 310 złotych.
Do piątku, 10 września br., we wszystkich szkołach przyjmowano
wnioski na tzw. wyprawkę szkolną. W tym roku szkolnym z takiego dofinansowania skorzysta 142 uczniów ze szkół znajdujących się
w naszej gminie.
– Ze złożonych wniosków wynika, że 109 osób spełniało kryterium
dochodowe, zaś 33 nie, ale wtedy o przyznaniu środków decydowały
inne czynniki, ponieważ w grę wchodziła trudna sytuacja życiowa.
Dofinansowanie w wysokości 170 zł otrzymają uczniowie klas I–III
szkoły podstawowej, zaś dla gimnazjalistów z klas II będzie to kwota 310 zł. Mamy też 8 osób, które otrzymają po 200 zł z uwagi na
swoją niepełnosprawność – mówi Janina Kownacka z Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu
dowodu zakupu, którym jest m.in. faktura VAT wystawiona imiennie
na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, lub rachunek.
Zaś do 15 września rodzice mogli składać wnioski na stypendia socjalne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nasielsk.
Natomiast osoby, które pobierają zasiłki rodzinne w nasielskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, mogą ubiegać się również o różnego rodzaju dodatki na uczące się dzieci, np. z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego – przysługuje raz w roku szkolnym (w wysokości
100 zł), zaś raz w miesiącu od września do czerwca na zamieszkanie
w internacie (90 zł) i na dojazdy do szkół (50 zł). Z dodatku na rozpoczęcie szkoły korzysta 1346 uczniów, a 196 otrzymuje dodatek na
dojazdy do szkoły, zaś na dofinansowanie do miejsca w internacie
może liczyć 20 osób. Ta liczba może się zmienić, w zależności od
tego, ile osób skorzysta z zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym
2010/2011. Pieniądze na pomoc dla uczniów są przekazywane z budżetu państwa.
(agai)
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Zaatakował
funkcjonariusza
Interweniujących funkcjonariuszy z Nasielska zaatakował młody mężczyzna.
Do dyżurnego z Nasielska, w środę, 3o sierpnia br., dotarła prośba
o pomoc. Z relacji zgłaszającego
wynikało, że młody mężczyzna
awanturuje się i jest agresywny.
Policjanci z Nasielska pojechali
pod wskazany adres na interwencję. Wjeżdżali właśnie na
posesję w Starych Pieścirogach,
gdy nagle do radiowozu podbiegł młody mężczyzna. Przez
uchylone okno uderzył jednego
z nich pięścią, a następnie zaczął
im ubliżać. Policjanci zareagowali
natychmiast. Obezwładnili agresywnego 26-latka i zatrzymali do
wyjaśnienia. Gdy Kamil R. uspokoił się i mógł być przesłuchiwany, nie potrafił wytłumaczyć
funkcjonariuszom, dlaczego ich
zaatakował. Policjanci przedstawili zatrzymanemu mężczyźnie
zarzuty naruszenia nietykalności
cielesnej oraz znieważenie funkcjonariuszy. O jego dalszym losie
zadecyduje sąd.

Nietrzeźwi
sprawcami kolizji
Nowodworscy policjanci apelują
o odpowiedzialne korzystanie
z naszych dróg. W ostatnich
dniach bowiem odnotowali zdarzenia drogowe z udziałem osób
nietrzeźwych.
W niedzielne popołudnie, 5
września br. nietrzeźwy kierowca
opla zderzył się z motorowerem
w Mokrzycach Włościańskich.
Mirosław K. podczas pierwszego
badania miał 2,4 promila alkoholu w organizmie. Drugie badanie
alkomatem wykazało u niego
prawie 1,5 promila. Po wykonaniu
niezbędnych czynności i sporządzeniu dokumentacji mężczyzna
i jego pojazd zostali przekazani
pod opiekę osobie trzeźwej.
Nie tylko nietrzeźwi kierowcy
są zagrożeniem na naszych drogach, podobnie jest z nietrzeźwymi pieszymi. W poniedziałek,
6 września br. rano w Nasielsku,
na ul. POW. kierowca daewoo nexia potrącił pieszego. Jak wynika
z ustaleń policjantów, nietrzeźwy
52-letni mężczyzna nagle wtargnął na jezdnię, wprost przed
jadący samochód. Badanie alkomatem wykazało u pieszego 1,4
promila alkoholu w organizmie.
Na szczęście nie doszło do tragedii. Pieszy będzie odpowiadał
za spowodowanie zagrożenia
w ruchu drogowym.
Przypominamy, że przepisy ruchu drogowego obowiązują
wszystkich korzystających z dróg.
Pieszy, rowerzysta czy kierowca samochodu to równoprawni
uczestnicy dróg. Muszą pamiętać
o tym, że jednakowo obowiązuje
ich prawo.
za:www.kppnowydwor.pl

AKTUALNOŚCI

Rozbili dziuplę
W Siennicy nasielscy policjanci
namierzyli i zlikwidowali samochodową dziuplę. Trafiały do niej
prawdopodobnie auta skradzione
w Warszawie. A cały proceder
odbywał się w starej hali magazynowej.
We wtorek, 7 września br. policjanci najpierw otoczyli budynek, który wcześniej był dyskretnie obserwowany, a około
południa weszli do środka. Nikt
nie miał szans wcześniej się z
niego wydostać. W pomieszczeniach zastali bałagan, fragmenty
aut, mebli i dwóch kompletnie
zaskoczonych mężczyzn. Kryminalni zauważyli rozłożony
na części samochód. Z niebieskiej skody pozostał właściwie
jedynie szkielet. Elementy tego
pojazdu leżały porozrzucane z
boku. Jak ustalili policjanci, fabia
została skradziona 28 sierpnia br.

17–30 września 2010

KRONIKA
POLICYJNA
26.08. w Cieksynie nieznani sprawcy włamali się do budynku w budowie i skradli 18 paczek paneli podłogowych. Straty wynoszą 1000 zł
na szkodę Mariusza M.
27–28.08. w Jackowie Dworskim
nieznani sprawcy z terenu budowy
tunelu na szlaku kolejowym skradli sprężarkę Atlas. Straty wynoszą
20 000 zł na szkodę firmy Mostostal Warszawa.

Pijani na drodze

w Warszawie. W hali znajdowały
się także części do innych samochodów.
– Na razie nie wiadomo, jak
długo trwał ten proceder, będzie
to wyj a ś n i ane
w to ku ś l e dztwa. Tzw. dziupla znajdowała
się przy drodze,
a jednocześnie
na uboczu. Nikt
więc nie zwracał
uwagi na przejeżdżające tędy
auta, zaś w hali
m a g azyn o we j
było naprawdę
dużo miejsca –

mówi mł. asp. Iwona Jurkiewicz,
oficer prasowy nowodworskiej
komendy policji. – Zatrzymani są
spoza Nasielska – dodaje.
Policjanci z Nasielska ustalają
obecnie, do kogo należały siedzenia, silnik i inne elementy
pojazdów i w jaki sposób tam
trafiły. Wszystko wskazuje na to,
że paserami, którzy pomagali w
ukryciu kradzionych aut, byli dwaj
zatrzymani na miejscu 28-latkowie: Łukasz K. oraz Marcin B. Obaj
zostali już przesłuchani i usłyszeli
zarzuty paserstwa, za co grozi
kara więzienia do 5 lat. Mundurowi ustalają jak auta trafiały w
okolice Nasielska.
za: www.kppnowydwor.pl

Planowali narkotykową transakcję

ręce policjantów z Nasielska wpadło dwóch młodych mężczyzn. 28-letW
ni Rafał M. na widok policjantów próbował ukryć zwitek banknotów
w samochodowym schowku, 25 -letni Rafał R. w tym czasie chował mari-

huanę i amfetaminę do kieszeni spodni. Pierwszy trafił na trzy miesiące
do aresztu jako podejrzany o dilerkę, drugi został objęty dozorem policyjnym i przedstawiono mu zarzut posiadania środków odurzających.

W dniu 14 września br. policjanci z komisariatu w Nasielsku spostrzegli na ul. Staszica audi, a w nim dwie
osoby. Kierowca na widok funkcjonariuszy próbował szybko odjechać. Nie pozwolili mu na to doświadczeni policjanci. Zauważyli, że kierowca nerwowo próbował ukryć pieniądze, a pasażer chował coś do
kieszeni spodni. Funkcjonariusze sprawdzili kierowcę i okazało się, że 28-letni Rafał M. próbował schować w samochodowym schowku zwitek banknotów. Było tam kilkaset złotych. Jeszcze ciekawsze znalezisko policjanci odkryli w kieszeni spodni 25-letniego Rafała R. Mężczyzna miał trzy działki zielonego
suszu oraz siedem działek białego proszku. Kierowca i pasażer audi zostali zatrzymani do wyjaśnienia
sprawy, a znalezisko zabezpieczone.
W komisariacie zabezpieczony towar poddano badaniu i okazało się, że są to narkotyki, w postaci marihuany i amfetaminy. Policjanci zebrali informacje i ustalili wstępne okoliczności sprawy. Wszystko wskazuje
na to, że Rafał R. miał zamiar sprzedać swojemu znajomemu narkotyki. W transakcji przeszkodzili policjanci. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych Rafałowi R.
przedstawiono R
E
K
L
A
zarzut dilerki.
Zgodnie z ustawą
za sprzedaż narkotyków może
grozić kara pozbawienia wolności nawet do
10 lat. Decyzją
sądu na najbliższe trzy miesiące trafił on do
aresztu śledczego. Jego o 3
lata starszy kolega usłyszał zarzut posiadania
środków odurzających i został
objęty dozorem
policyjnym.
za:www.
kppnowydwor.pl

25.08 w Dębinkach Grzegorz W.,
mieszkaniec Dębinek, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,33 mg/l).
25.08. na ulicy Płońskiej Wiesław A.,
mieszkaniec Władysławowa w gminie
Nowe Miasto, kierował samochodem
po spożyciu alkoholu (1,75 mg/l).
26.08. w Młodzianowie Waldemar S.,
mieszkaniec Młodzianowa, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(0,38 mg/l).
29.08. na ulicy Warszawskiej Krzysztof K., mieszkaniec Nasielska, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu
(1,07 mg/l).
04.09. w Nowych Pieścirogach Mirosław W., mieszkaniec Warszawy,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,18 mg/l).
05.09. w Starych Pieścirogach Mirosław B., mieszkaniec Pieścirogów,
kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,70 mg/l).

Kronika straży pożarnej

01.09. jednostka OSP Nasielsk wezwana była do Siennicy w celu
zdjęcia młodego kota z drzewa,
który nie był w stanie samodzielnie
z niego zejść.
04.09. strażacy z Nasielska trzykrotnie w Nowych Pieścirogach
wypompowywali wodę z zalanych
piwnic na ulicach: Diamentowej, Konopnickiej i Kolejowej.
07.09. jednostki OSP Nasielsk, Jaskółowo i Nuna gasili pożar budynku gospodarczego w Popowie Borowym.
Spaleniu uległ niemal cały budynek
i znajdujący się w nim samochód.
Przyczyny pożaru nie są znane.
13.09. w Nowych Pieścirogach jednostka OSP Psucin zabezpieczała teren lądowania śmigłowca LPR.
M

A
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NASIELSK W FILMOWYM KADRZE

Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać
O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło
się od pół roku. Wszyscy
wiedzieli, że jego fabuła
będzie osnuta na wydarzeniach, jakie miały
miejsce na północnym
Mazowszu przed sześćdziesięciu laty, kiedy powstawała Polska Ludowa.
A był to okres bardzo
trudny. Nowa rzeczywistość rodziła się bowiem
w walce. Tragedią nas,
Polaków, było to, że była
to walka bratobójcza. I
do tego nie bardzo było
wiadomo, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem
czy może nawet, jak to się
często zdarzało, zwykłym
bandytą.
Film będzie historią starszego sierżanta Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rój (tytuł filmu:
Historia Roja, czyli w ziemi lepiej
słychać) i jego oddziału walczącego w ramach Narodowego Związku
Wojskowego (NZW) z siłami zbrojnymi ówczesnej Polski i wszystkimi
tymi, którzy pomagali ją komunizować. Rój i jemu podobni to, co się

działo w naszym kraju, traktowali
jako zniewolenie. Takich oddziałów
tuż po wojnie było wiele, lecz liczba ich gwałtownie spadała. Oddział
Roja walczył w latach 1945–1951.
Twórcy filmu starają się, aby jak
najwięcej sekwencji filmu nakręcić
w autentycznych miejscach wydarzeń. Spodziewano się więc, że
w Nasielsku film będzie kręcony
w Banku Spółdzielczym, gdzie miała
miejsce jedna z bardziej spektakularnych akcji Roja. Z zamysłu jednak
zrezygnowano, ponieważ, jak udało
się nam ustalić, wygląd budynku za
bardzo się zmienił. Nasielskie wydarzenia z 15 stycznia 1951 r. będą
obecne w filmie, ale sceny, które
tych wydarzeń dotyczą, nakręcono w Sierpcu.
W czwartek, 2 września ekipa filmowa dotarła wreszcie do Nasielska.
Nagranie miało miejsce na placu
przy Gminnej Spółdzielni. Obiekt
ten od strony podwórza przypomina dawne otoczenie cukrowni
Krasiniec. I właśnie tutaj nagrywano
sceny, jakie miały miejsce w tejże
cukrowni w roku 1947.

Praca ekipy filmowej przyciągnęła
na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) wiele osób, które interesują się produkcją filmów. Niestety,
możliwości obserwacji planu filmowego były ograniczone. Względy
bezpieczeństwa, a zwłaszcza obawa,
aby w kadrze nie znalazły się osoby odbiegające swym wyglądem
od tego, co zaplanowali scenarzyści, sprawiły, że można było obejrzeć głównie to, co działo się na ul.

POW, czyli przygotowania aktorów
do wejścia, a raczej wjechania na
wozach drabiniastych na plan. Ale
i ten element wart był zobaczenia.
Do tego doszły efekty dźwiękowe
i pirotechniczne. Nasielsk zadrżał
w posadach.
Tego samego dnia filmowcy nakręcili też kilka scen na terenie wsi
Popowo Borowe. To właśnie tutaj
sześćdziesiąt lat temu doszło do
walki między niewielkim patrolem
z oddziału Roja a znacznymi siłami
Służby Bezpieczeństwa i wojska.
Krzyż upamiętniający to wydarzenie znajduj e się p rz y
drodze woj e wó d z k i e j
C hrc ynno –
Szadki.
Film spotka
s i ę z p e wnością z dużym zainteresowaniem
społeczności
naszej gminy.
Żyje jeszcze

niemała grupa osób, które w tym
czasie w Nasielsku przebywały,
uczyły się i pracowały. Spotykały
się nie tyle z członkami tej grupy,
a z krążącą wokół niej legendą.
„Czarną” legendą, bo najczęściej
sł yszało się, że gdzieś napadła
banda Roja. Imienia tego nie wypowiadano głośno, lecz szeptem,
patrząc przy tym, czy nikt niepowołany nie słyszy. Istniała też „biała” legenda, w której Rój przedstawiany był jako bohater. I
dlatego myślę, że trudnego zadania podjął się
reżyser Jerzy Zalewski,
chcąc przybliżyć nam tę
niezwykłą postać. Obie
te legendy, mimo upływu lat, są wciąż żywe. Z
tym że obecnie przeważa
„biała” legenda, kreująca
Roja na romantycznego
bohatera.
Jedną z osób, która widziały Roja w akcji, jest
mieszkanka Nasielska
– pani Janina Bilińska.
Scenę tego spotkania
dobrze zapamiętała i jak
mówi, będzie pamiętała
do końca życia. W chwili
„napadu” była pracownicą nasielskiego Banku
Spółdzielczego. I mimo że Rój
i jego towarzysz zachowywali się
wobec pracowników poprawnie,
wszyscy byli przerażeni.
Film Historia Roja, czyli w ziemi lepiej słychać realizowany jest przez
Agencję Filmową TVP wraz ze studiem filmowym dr Watkins oraz
Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Na ekrany kin wejdzie prawdopodobnie w roku 2011, a w pół
roku później w telewizji obejrzymy
go jako trzyodcinkowy serial.
az
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Ile to kosztuje?

Takie pytanie możemy coraz częściej usłyszeć od osób stojących
w kolejce w nasielskich sklepach. Jeszcze do niedawna większość
z nas nie pytała o ceny, tylko kupowała najpotrzebniejsze towary. Dziś
zaczynamy zwracać uwagę na ceny i dokładnie oglądać paragony po
zakupach. Powód? Rosnące ceny żywności.
Gdzie doszukiwać się przyczyny takiego wzrostu cen? Otóż okazuje się,
że jest nią przede wszystkim pogoda: najpierw długa mroźna zima, potem
chłodna i deszczowa wiosna i lato z afrykańskimi upałami i ulewami, jakich
już od dawna nie było. To wszystko sprawiło, że zbiory owoców i warzyw
w tym roku znacznie się zmniejszyły, a więc ceny automatycznie wzrosły.
Dotyczy to zarówno targowisk, jak i sklepów. Dla naszych rodzin oznacza
to wydatki większe o kilkadziesiąt zł miesięcznie.
Oto przykłady pokazujące, o ile wzrosły ceny niektórych towarów
w nasielskich sklepach:
pomidory – 3,50 zł za kg przed podwyżką, 5 zł po niej,
kalafior – 2–3 zł za szt. przed podwyżką, 5–6 zł po niej,
jabłka – 2 zł za kg przed podwyżką, 3,5 zł po niej,
chleb – 1,70 zł za szt. przed podwyżką, 2 zł po niej,
chleb razowy – 1,90 zł za szt. przed podwyżką, 2,50 po niej,
bułki słodkie – 1,20 zł za szt. przed podwyżką, 1,40 zł po niej.

W obliczu podwyżek zmieniają się też nawyki konsumentów. Obecnie
wiele osób wybiera produkty dyskontowe oferowane w sklepie Biedronka bądź też w Tesco. Niektórzy sprawdzają ceny w wielu punktach,
po czym decydują się na sklep, w którym zakupy będą najkorzystniejsze cenowo.
Wielu z nas skarży się, że ceny mamy unijne, a płace krajowe. Jest ciężko,
ponieważ większość pracujących mimo wzrostu cen towarów nie dostała podwyżek w pracy i nie może na nie liczyć. Prognozy ekonomistów
nie są najlepsze. Przewiduje się, że żywność będzie nadal drożała. Nie
wiadomo jeszcze, w jakim tempie. A do tego dochodzi zapowiadany
wzrost podatku VAT, co oczywiście również nie będzie bez znaczenia
dla naszych portfeli.
Pozostaje nam jedynie zacisnąć pasa. Tylko na jak długo?
K.T.
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Serdecznie dziękuję
Panu komendantowi asp. szt. Karolowi Stojak
i Panu dzielnicowemu
sierżantowi Sewerynowi Wysockiemu
za pomoc w dniu 13.09.2010 r.
w nawiązywaniu „dobrosąsiedzkich stosunków”
z Państwem Jędrzejewscy-Szpak
(ul. Składowa 2 / ul. Składowa 4)
wdzięczna
			
Maria Arciszewska-Jaroń
Wszystkiego co najlepsze,
co dobre i miłe,
co budzi uśmiech na twarzy,
co kryje się w maleńkim słowie - szczęście
- oraz tradycyjnych 100 lat

kochanej Teresce Tomczyk
				
życzy RODZINA!
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KULTURALNIE

ZAPOWIEDZI

Nowy sezon w NOK

Wrzesień w Nasielskim Ośrodku Kultury to przede wszystkim planowanie i organizacja. Oprócz wielu imprez, począwszy od koncertów poezji
śpiewanej, poprzez występy kabaretowe, aż po koncerty rockowe, NOK
stara się zapewnić młodym mieszkańcom miasta i gminy edukację artystyczną na najwyższym poziomie. W tym roku szkolnym zapraszamy na
zajęcia dla dzieci: kółko plastyczne, naukę gry na gitarze i perkusji oraz
naukę gry na bębnach etnicznych d’jembe. Dla dorosłych organizujemy
zajęcia Pracowni Kreatywnej, w której ramach będzie można wziąć udział
w warsztatach decoupage’u oraz kursie witrażu.
Jesienią tradycyjnie w NOK odbywa się konkurs recytatorski dla
uczniów ze szkół gminy Nasielsk. Listopad to przede wszystkim obchody Święta Niepodległości. Podobnie jak w ubiegłym roku, zapraszamy
na Rock-and-Rollowe Święto Narodowe, podczas którego zaprezentują
się między innymi lokalne zespoły rockowe.
Po wakacyjnej przerwie do Nasielska wróci też Wojtek Gęsicki – gospodarz
„Sceny Zaułek”, która już na dobre zagościła w NOK. Z pewnością wielu
stałych bywalców lirycznych spotkań już nie może się doczekać informacji
o artystach, których będziemy mogli podziwiać w tym sezonie.
Zatem, drodzy Czytelnicy, sprawdzajcie uważnie afisze i plakaty, które już
niedługo pojawią się na słupach ogłoszeniowych i w oknach nasielskiego
kina. Wtedy na pewno nie ujdzie Waszej uwagi żadna impreza organizowana
przez NOK. Zachęcamy także do korzystania z naszej strony internetowej:
www.noknasielsk.pl. Tam znajdują wszystkie aktualne informacje na temat
działalności NOK oraz galeria zdjęć.
K.T.

Radiowa Kuźnia Talentów

KONKURS PLASTYCZNY
ZAPROSZENIE

Porozmawiajmy
o książkach
– Czekamy na wszystkich Don Kichotów, osamotnionych w walce
z lękiem wyjścia z książką w miasto. Sytuacją idealną będzie, jeśli
książka stanie się trendem takim samym, jak iPhone czy „Brawo Girl”.
Trzeba zacząć od zmiany tematu rozmów. Paradoksalnie jest to dziś
niezbędne nie tylko w grupie wiekowej 16–24, ale i 45–64 – mówi
Ewelina J. Kuczborska, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim. – Odnowienie tradycji czytania, wiary w opiniotwórczą wartość literatury oraz pozyskiwania wiedzy o świecie i ludziach
– to cel DKK w Nasielsku. Hasłem: porozmawiajmy o tym, co przeczytaliśmy – zachęca do udziału w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku oraz redakcja „Życia Nasielska” (pod której patronatem działać będzie klub) zaprasza
na spotkanie organizacyjne Dyskusyjnego Klubu Książki (DKK), które odbędzie się w sobotę, 25 września 2010 r., o godz. 12 w czytelni
biblioteki (ul. Piłsudskiego 6 w Nasielsku).
Podczas spotkania z Teresą Wolert prowadzącą czytelnię dla dorosłych w nasielskiej bibliotece, będziemy rozmawiać o czytelnictwie
w naszym mieście, preferencjach czytelników według wybranych
kryteriów: wieku, płci, wykształcenia. Założenia ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki, organizację DKK w Nasielsku oraz propozycje
książkowe na najbliższe spotkania czytelników zaprezentuje Ewelina
Justyna Kuczborska – organizator DKK przy MGBP w Nasielsku oraz
przyszły moderator spotkań klubu. Zaś Izabela Mazińska przedstawi
pożytki płynące z realizacji projektu dla naszej biblioteki.
W programie zaplanowano również stworzenie listy formalnych
członków DKK, czyli wszystkich, którzy wyrażą chęć aktywnego
w nim uczestnictwa. W stosownym czasie zostaną im udostępnione pierwsze egzemplarze zamówionych na spotkania klubu pozycji
książkowych.
Zapraszamy!
(red.)

Biblioteka poleca

Na wycieczce w Radiu Zet Trudne powroty

W sobotę, 11 września br. osoby uczestniczące w projekcie Radiowa Kuźnia Talentów wybrały się na wycieczkę do Radia Zet w celu zapoznania
z warsztatem pracy dziennikarza oraz spotkania się ze znanym dziennikarzem radiowym. Był to kolejny etap projektu współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
O godzinie 11.00 weszliśmy do siedziby grupy Eurozet, do której należą
takie stacje radiowe, jak: Radio Zet, Chilli Zet, Antyradio, Planeta FM i Radio
Plus. Przywitał nas Michał Aleksandrowicz – rzecznik prasowy całej grupy Eurozet. Sprawdzał on wiedzę młodych nasielskich talentów z zakresu
mediów. Zadał trzy pytania, pierwsza osoba, która dobrze odpowiedziała,
otrzymywała w nagrodę płytę z muzyką.
Rozpoczęło się zwiedzanie. Na początek studia Radia Zet. Podziwialiśmy
dział newsroomu, gdzie tworzy się serwisy informacyjne. W dalszej kolejności weszliśmy do serca Radia Zet – studia, w którym realizowany jest
program radiowy. Przywitał tam nas Tomasz Florkiewicz, prezenter radiowy, który opowiedział o swojej pracy, jak również udzielał odpowiedzi na
pytania zadane przez uczestników RKT.
Kolejnym słynnym miejscem, które mogliśmy obejrzeć, było studio
Moniki Olejnik, znanej dziennikarki, która przepytuje polityków w audycji Poranek w Radiu Zet. Nieopodal studia pani Moniki znajduje się pokój
reporterski, w którym reporterzy montują swoje materiały. Następnie pan
Michał pokazał nam pokój, w którym pracują osoby dbające o stronę internetową Radia Zet.
Z piątego piętra zeszliśmy na czwarte, gdzie znajdują się studia Chilli Zet
oraz Radia Plus. Mogliśmy przyjrzeć się pracy prezentera radiowego, jak
wygląda profesjonalne studio, z jakich programów korzystają fachowcy
i jakiego używają sprzętu.
Mile spędzony pobyt w Warszawie zakończyliśmy wspólnym obiadem,
po którym udaliśmy się z powrotem do Nasielska. Kolejny etap naszego
projektu za nami. Wizyta w jednej z największych stacji radiowych w Polsce
pozostawiła w nas niezwykłe wrażenia.
Już w czwartek, 30 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbędzie się zakończenie projektu „Radiowa Kuźnia Talentów”.
(km)
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Czytelnikom, którzy znają piękny utwór
Edyty Bartosiewicz, tytuł polecanej książki
skojarzy się z jej piosenką pod tym samym
tytułem – Zatańcz ze mną. I tak jak piękna
jest piosenka, również i powieść Luanne Rice
dotyka naszych serc i wzrusza.
Luanne Rice jest córką nauczycielki angielskiego, która zachęcała Luanne do prób pisarskich, a ojciec inspirował swą córkę, gdyż był
wspaniałym gawędziarzem. Już jako 11–letnia dziewczynka napisała pierwszy wiersz,
a w 3 lata później opublikowała swoje pierwsze opowiadanie. Jest autorką wielu bestsellerów, które są cenione przez krytyków. Taka również jest jej powieść
pod tytułem Zatańcz ze mną. Jak zwykle u tej pisarki, jest to połączenie realizmu z fikcją, na których tle przedstawione są psychologicznie
wiarygodne sylwetki bohaterów. Co więcej, opisy miejsc, w których
żyją ci ludzie, są tak wspaniale przedstawione, że nie czujemy się nimi
znudzeni. Mamy wrażenie, że jesteśmy we wszystkich tych cudownych miejscach wraz z postaciami, o których czytamy.
Jedna z bohaterek książki – Jane wraca do rodzinnego domu na wyspie Rhode Island po dziesięciu latach spędzonych w Nowym Jorku.
Siostra jej sądzi, że decyzja ta podyktowana jest troską o matkę, której
stan zdrowia ostatnio się pogarsza. Okazuje się jednak, że to tylko część
prawdy, bo Jane decyduje się wrócić w rodzinne strony, aby dotrzeć
do swej córki, którą przed 15 laty wydała na świat, ale musiała oddać do
adopcji. Teraz zdobywa się na odwagę, by poznać Chloe, która dotąd
wychowywała się w kochającej rodzinie na Rhode Isalnd. Poznaje też
wuja dziewczynki, który również przeżył tragedię rodzinną. Między
dwojgiem zranionych przez życie ludzi nawiązuje się przyjaźń. Co stanie się potem, odkryjemy w czasie lektury tej wspanialej powieści. Daje
nam ona ogromną dozę optymizmu, uczy wrażliwości i umiejętności
przebaczania. Piękna lektura na zimne, słotne dni.
(awek)

Bezpieczna
droga do szkoły

Do 30 września br. trwa konkurs
plastyczny pn. „Bezpieczna droga
do szkoły”. Jest on organizowany przez policjantów z Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim pod honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego
Krzysztofa Kapusty. Adresowany jest
do uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu działania Komendy
Powiatowej Policji. Celem jest promowanie idei bezpiecznego poruszania
się po drogach, szczególnie wśród
dzieci rozpoczynających naukę szkolną, uświadomienie uczniom potrzeby
poznania zasad i przepisów ruchu
pieszych w drodze do i ze szkoły,
zainteresowanie uczniów, nauczycieli i rodziców problematyką bezpieczeństwa najmłodszych uczestników
ruchu drogowego.
Tematyka prac konkursowych pn.
„Bezpieczna droga do szkoły” obejmuje bezpieczeństwo dzieci w ruchu
drogowym w drodze do i ze szkoły. Prace powinny być artystyczną
wypowiedzią uczestnika konkursu
na temat bezpiecznego poruszania
się po drodze w czasie drogi do i ze
szkoły.
Zasady konkursu:
1. Konkurs rozpoczyna się 1 września
2010 r.
2. Prace konkursowe wykonane muszą być samodzielnie przez jednego
autora, w formacie A3.
3. Dozwolone materiały plastyczne
do wykonania pracy: farby, kredki,
papier do wyklejania.
4. Praca nie może być wykonana za
pomocą urządzeń technicznych, np.
komputer, drukarka, ksero.
5. Każdy uczestnik konkursu może
złożyć tylko jedną pracę.
6. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać na odwrocie
opis potwierdzony przez dyrektora
szkoły: tytuł pracy, imię i nazwisko
oraz wiek autora pracy, dokładny
adres zamieszkania, nazwę i adres
szkoły oraz klasę, którą reprezentuje, imię i nazwisko oraz telefon do
nauczyciela lub opiekuna.
7. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie opiekuna
prawnego autora o wyrażeniu zgody
na publikację pracy oraz wizerunku
i danych personalnych uczestnika
konkursu.
8. Nadesłane prace przechodzą
na własność Komendy Powiatowej
Policji.
9. Organizatorzy z chwilą otrzymania
prac konkursowych nabywają prawo
do bezpłatnej prezentacji i publikacji
prac oraz wizerunku i danych personalnych ich autorów (wystawa,
publikacje prasowe, informacje internetowe).
10. Złożenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu
konkursu przez uczestników i ich
prawnych opiekunów.
11. W konkursie nagradzani są autorzy
trzech najwyżej ocenionych prac.
12. Konkurs odbędzie się w dwóch
etapach.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu, proszę kierować do mł. asp.
I. Jurkiewicz, tel. (22) 60-44-312,
która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu z ramienia
Komendanta Powiatowego Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim.

MOIM ZDANIEM
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Za i przeciw

Demokracja znów przemówiła w internecie
Pamiętamy wszyscy ze szkolnej nauki
historii, że demokracja to taki system
funkcjonowania państwa, w którym
władza wybierana jest przez wszystkich
obywateli w wyborach powszechnych.
Naturalnie nasza młoda demokracja
jest formą demokracji pośredniej –
wybieramy swoich przedstawicieli do
sejmu i senatu, wybieramy prezydenta
oraz władze lokalne, i one rządzą w naszym imieniu. Z demokracji bezpośredniej mogli tylko korzystać wolni obywatele starożytnych Aten, którzy zebrani
na zgromadzeniu ludowym podejmowali decyzje ogólnopaństwowe.
Pamiętajmy, że było to minipaństewko,
w którym dodatkowo praw obywatelskich nie mieli niewolnicy, cudzoziemcy ani kobiety. Obywatele współczesnych demokracji parlamentarnych,
mimo że ta forma rządów uznawana
jest powszechnie za najdoskonalszą,
rzadko mają okazję bezpośrednio
wpływać na rządzących.
Jednak sytuacja się zmieniła w XXI wieku, w dobie upowszechnienia internetu.
Będąc w okresie ostatnich wyborów
prezydenckich w USA (gościłem tam
u swojego syna na Florydzie), miałem okazję przekonać się, jak internet
przyczynił się do zwycięstwa Baracka
Obamy. To właśnie szeroka kampania
jego zwolenników przeprowadzona
przez internet pozwoliła mu uzyskać
władzę.
W Polsce niedawno Dominik Taras,
22-letni szary człowiek z Mokotowa
rozwożący na skuterze pizzę, widząc
bezradność władz państwowych, kościelnych i harcerzy, którzy ustąpili
przed grupą rozhisteryzowanych fanatyków, popieranych przez PIS, niepozwalających na godne przeniesienie
krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego
do kościoła i wykorzystujący go do bieżącej walki politycznej, postanowił za
pomocą internetu zwołać zgromadzenie protestacyjne w tej sprawie. Na jego
apel odpowiedziało 7156 internautów,
których inicjator protestu prosił, aby
w czasie demonstracji nie prowokować i nie dać się sprowokować. Taka
pokojowa manifestacja zrobiła jednak
wrażenie. Duża grupa warszawiaków
zaprotestowała przeciwko zwolennikom anarchii i zakłócania porządku
w reprezentacyjnej dzielnicy stolicy
naszego państwa.
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, który przegrał ostatnie demokratyczne
wybory i nie może przyjąć tego do

wiadomości, wydał wojnę legalnie
wybranemu prezydentowi i na każdym
kroku próbuje podważyć autorytet rządu i premiera, posunął się ostatnio do
nowych prowokacji. Wykorzystując
ostatnie obchody 30-lecia Solidarności w Gdańsku, wystąpił z długim
przemówieniem, w którym usiłował
zafałszować historię i przypisać swemu
tragicznie zmarłemu bratu, w którego
imieniu występował, znaczne zasługi
dla Solidarności. Podkreślił, że z dużą
odwagą walczył o prawa robotników.
Stwierdził, że Lech Kaczyński czynił to
lepiej niż przybyli do stoczni z Warszawy intelektualiści, jako że oni „mieli plan
kompromisu, który, gdyby go realizować, okazał się pozorem, który szybko
by się rozwiał”. Jarosław Kaczyński nie
wymienił wprawdzie nazwisk, ale wszyscy wiedzieli, że chodzi o Bronisława
Geremka i Tadeusza Mazowieckiego,
którzy byli głównymi doradcami „Solidarności i współtwórcami wielkiego
sukcesu, jaki ona odniosła.
To było oczywiste kłamstwo wypowiedziane wobec wielu uczestników tych
wydarzeń. Nic dziwnego, że znalazła
się na sali osoba, która postanowiła
zaprotestować. Była nią tym razem
kobieta, prosta tramwajarka, Henryka
Krzywonos-Strycharska, która w okresie strajku sierpniowego w stoczni miała
odwagę zatrzymać prowadzony przez
siebie pojazd i oświadczyć: „Ten tramwaj nigdzie dalej nie pojedzie”. Tymi
słowami dała hasło do przyłączenia
się do strajku i poparcia Lecha Wałęsy.
Później została jednym z sygnatariuszy
porozumień sierpniowych. W stanie
wojennym została skopana przez milicję, straciła dziecko. Po latach założyła
rodzinny dom dziecka, poświęciła się
rodzinie, nie weszła do polityki.
To ta właśnie kobieta, mimo że nikt
jej nie udzielił głosu, po wysłuchaniu
kłamliwego i oszczerczego przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego weszła na scenę nieproszona
i powiedziała: – „Słucham tak pana
prezesa i powiem szczerze, ja jestem
zwykłą kobietą, więc jakbym miała
was obrazić, to z góry przepraszam.
Krew jaśnista mnie zalewa, bo przecież
pan obraża nas tu wszystkich”. Kiedy
działacze związku „Solidarność”, który
stał się obecnie przybudówką PiS, na te
słowa zaczęli gwizdać, Henryka Krzywonos stwierdziła: „Nie pozwolę się zakrzyczeć”. Wypomniała zebranym, że
wygwizdali premiera Donalda Tuska,
a do prezesa Jarosława Kaczyńskiego

tak powiedziała: „Ja panu współczuję,
ale proszę współczuć innym i dać im
normalnie żyć, bo wszystko, co pan
robi, to, przepraszam bardzo, mnie to
obraża, że pan niszczy godność Lecha
(Kaczyńskiego), to pan ją niszczy, dołuje, naprawdę tak się dzieje”.
Jej przemówienie wywołało wściekłość
działaczy związkowych – gwizdali
i przeklinali. Poseł PiS Andrzej Jaworski
nazwał panią Krzywonos głupią babą.
A jaka była reakcja internautów? Henryka Krzywonos stała się idolem znakomitej większości wypowiadających
się w internecie. W poniedziałek po
południu, zaraz po jej przemówieniu
na zjeździe, wystąpienie Krzywonos
na uroczystościach w Gdańsku na
Facebooku poparło 800 osób, a we
wtorek już – 12 tysięcy. Powstała strona
„popieram Henrykę Krzywonos” z ponad trzema tysiącami fanów i „Jaworski przeproś panią Henrykę” – z 500
fanami. Naturalnie, jak to w internecie,
były i głosy potępienia. Ale stanowiły
one tylko margines na tle gorącego
poparcia odważnej kobiety. A więc
dzięki internetowi i u nas, przynajmniej
w tej formie, może realizować się demokracja bezpośrednia.
PS 1. W poprzednich felietonach zwracałem uwagę dyrektorom szkół ponadpodstawowych i urzędnikom
naszego Urzędu Miejskiego na brak
informacji o wynikach egzaminów
w naszych placówkach oświatowych
w minionym roku szkolnym. Były
wakacje, we wrześniu – dużo pracy
w związku z początkiem nowego roku
szkolnego. Mam jednak nadzieję, że
wszyscy dyrektorzy szkół przypomnieli
swoim nauczycielom i uczniom, jakie
wyniki osiągnęli w minionym roku
i jakie zadania mają podjąć, aby były
one jeszcze lepsze. Sądzę, że do końca
października poinformują o tym za pośrednictwem „Życia Nasielska” opinię
publiczną naszego miasta i gminy.
PS 2. To wstyd, żeby władze miejskie nie
potrafiły doprowadzić do wymalowania pasów na właściwie wytyczonym
przejściu na ulicy Warszawskiej. Pisze
się i mówi o tym już dwa lata.
Mam nadzieję, że w jednej i drugiej
sprawie nie będę się musiał zwracać
o pomoc do nasielskich internautów.
Poza tym w listopadzie czekają nas
wybory samorządowe do nowych
władz miejsko-gminnych – o czym
warto pamiętać.

Henryk Śliwiński
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Duchowe witaminy

Istota chrześcijaństwa
Jako chrześcijanie często sprawiamy wrażenie, że jesteśmy podobni do
ludzi, którzy zwracają uwagę na rzeczy mało istotne albo po prostu nie
do końca rozumieją, o co chodzi w wierze. To tak jak z pewną uczennicą,
której mama wyprała szkolny tornister, poświęcony jeszcze w poprzedniej klasie. Na reakcję nie trzeba było długo czekać: „Mamusiu, ale Ty mi
wyprałaś wodę święconą”.
Jak nie da się wyprać „wody święconej”, tak nie da się też sprowadzić
wiary do kilku banalnych stwierdzeń, dewocyjnych zachowań – dalekich
od prawdziwej pobożności – czy pseudoreligijnych wieców z symbolami religijnymi w tle. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Chrześcijaństwo
to nie historia, folklor czy jakaś przeszłość z czarnymi lub czerwonymi
kartami, usiana szeregiem białych plam. Dobrą wskazówką w rozumieniu chrześcijaństwa stanowią słowa Jan Pawła II, wypowiedziane
w czasie pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. w przesłaniu do Konferencji
Episkopatu Polski. Papież przypomniał, że istotą apostolatu wszystkich
członków Kościoła jest szerzenie prawdy o miłości Boga: „Kazanie na
Górze jest programem dla całego Kościoła. Wspólnota Nowego Przymierza urzeczywistnia się, gdy opiera się na prawie miłości wpisanym
w każde ludzkie serce. Ewangeliczne błogosławieństwa stanowią niejako konkretyzację tego prawa, a zarazem dają gwarancję prawdziwego
i trwałego szczęścia”.
Chrześcijanin wspina się więc z Chrystusem na Górę Błogosławieństw. To
program na całe życie. Nie wystarczą więc tylko intelektualne rozważania czy teoretyzowanie na temat wiary. Potrzebne jest tworzenie więzi
z Tym, który „jest Miłością”, a więc z Trójosobowym Bogiem – Ojcem,
Synem i Duchem Świętym. Tylko tyle albo aż tyle. Bo jak się okazuje, ten
program ośmiu błogosławieństw wcale nie jest taki łatwy i nie zapewnia szybkich sukcesów. Jest natomiast wymagający, ale za to zapewnia
prawdziwe szczęście. Co więcej, jest zachętą dla każdego, kto przyjął
chrzest, a więc nie tylko dla wybranych i wyselekcjonowanych ludzi
z zamkniętego kręgu wtajemniczonych.
Istota, a więc to, co najważniejsze, doskonale wpisuje się w nasze codzienne istnienie. I wtedy sprawy pozakręcane jak węże stają się proste,
jak słowa małego dziecka. Kiedy świat ma swoje umocowanie w miłości,
wszystko staje się prostsze. Tylko to „prawo miłości” – wpisane w ludzkie
serce – staje się niezrozumiałe i zamienia się często w „prawo nienawiści,
rządzę zemsty czy odwetu”. Wtedy – jak w wierszu Stachury – człowiek
dla człowiekowi staje się wilkiem. Jednak poeta nie poprzestaje na tym –
zwraca się do czytelnika z apelem: „Lecz ty się nie daj zwilczyć!”.
Miłość Boga jest dostępna na wyciągnięcie ręki dla wszystkich, którzy
chcą Boga poznać i pozwolą się Mu pokochać. Nie jest jednak „towarem na sprzedaż”, bo już została darowana wszystkim, niezależnie od
koloru skóry, rasy, narodowości czy jakiegokolwiek innego pochodzenia. Trudno jest zrozumieć, że Bóg kocha „za darmo” w świecie, gdzie
wszystko jest na sprzedaż, nie można mówić, że coś jest pewne, że istnieje piękno, dobro czy prawda. Da się jednak tego doświadczyć, gdy
spotkamy autentycznych świadków Bożej miłości, którzy przykładem
swojego życia przybliżą nam dobroć Boga. I nie tylko wystartują z pobożnymi hasłami na ustach, by pozyskać elektorat, ale poświęcą swój
czas na zrozumienie innych, na dobre słowo czy modlitwę w intencjach
potrzebujących wsparcia.
Trudno wyobrazić sobie powrót do biblijnego raju – okazuje się, że jest
to nie tylko sprawa trudna, ale wręcz niemożliwa do zrozumienia. Nie
mówiąc już o wykonaniu. A potrzeba, jak się zdaje, mało – albo zupełnie niewiele. Wystarczy tylko każdego dnia podzielić się miłością
z innymi. Niekoniecznie w sposób nachalny i widowiskowy, ale w cichy,
może niewidoczny dla innych. Okazje same się znajdują, bo przecież
tylu głodnych miłości mieszka na naszym ziemskim globie. To jednak
nie wszystko. Ta miłość ma wypływać z serca, w którym zakiełkowało
Słowo Boże i w którym narodziła się autentyczna wiara, to znaczy więź
z Tym, który jako jedyny jest Pełnią. Inaczej owe deklaracje miłości i zewnętrzna działalność okażą się jedynie pustym aktywizmem, który do
chrześcijaństwa ma się jak pięść do nosa.
ks. Leszek Smoliński
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Wspomnienie z kolonii

W sierpniu br. dzieci z Nasielska
wypoczywały na koloniach nad
morzem. Piękna pogoda sprawiła,
że największą radość uczestnikom
sprawiały zabawy na plaży i kąpiele morskie. Ale nie brakowało także
wycieczek do pobliskich miejscowości oraz różnego rodzaju atrakcji, które nie pozwalały na nudę.
Po dziesięciu dniach aktywnego
wypoczynku dzieci zadowolone
i wypoczęte wróciły do swoich
domów.
– Kiedy mój syn przekonywał mnie,
że chce jechać na kolonie, bo koledzy mówili mu, jak tam jest fajnie,
zgodziłam się na wyjazd przede
wszystkim dlatego, że znałam panią Anię Korycką. To bardzo ciepła
osoba i ceniony pedagog, dzieci ją
bardzo lubią, podobnie zresztą, jak
pozostałe panie nauczycielki, które
jechały jako opiekunki. Wiedziałam, że syn będzie miał doskonałą
opiekę – mówi mama 11-letniego
Krzysia z Nasielska. – Jak się okaza-

ło później syn, był tak zachwycony
budowaniem zamków z piasku,
morzem, zajęciami, że po prostu
nie miał czasu, żeby ze mną rozmawiać przez telefon – dodaje.
Dzieci wraz z opiekunkami zacumowały w Chłapowie w ośrodku
wczasowym „Dalia”, bo wypoczynek nad morzem był zasadniczym
elementem tego wyjazdu. Szybko
zostały rozlokowane w czteroosobowych pokojach z łazienką i, co
bardzo ważne, bez telewizora. Nie
było też komputerów ani telefonów
komórkowych.
– Rodzice otrzymali nasze numery telefonów i ustaliliśmy z nimi,
że mogą telefonować do nas popołudniami i wieczorami, żeby
porozmawiać ze swoimi dziećmi –
wyjaśnia Anna Korycka, kierownik
kolonii. – Mieszkaliśmy w bardzo
dobrych warunkach, posiłki były
smaczne, a ośrodek był położony
blisko plaży, dlatego każdego dnia
spędzaliśmy na niej dużo czasu –
dodaje.
Kolon ie zorganizowała we
współpracy
z legionowskim
biurem podróży pani Anna
Korycka, która
była ich kierownikiem. Dziećmi
opiekowały się
panie: Małgorzata Sitek, Do-

rota Fijalska oraz Ewa Grenadier.
W sumie uczestniczyło w nich 41
osób, większość stanowiły dzieci z gminy Nasielsk, ale było też
11 osób z Legionowa, skierowanych na kolonie przez biuro podróży.
– Bardzo dobrze nam się układa
współpraca z tym biurem podróży. To był już nasz trzeci wspólny
wyjazd. Poprzednio jeździliśmy
w góry, jednak jest spora grupa
dzieci, które wyjeżdżają z nami
od początku, dlatego postanowiliśmy w tym roku zmienić krajobraz
– mówi Anna Korycka. – Przedział
wiekowy naszych kolonistów to
8–17 lat, ale najwięcej było dzieci
chodzących do szkoły podstawowej, czyli do 12, 13 lat. Zorganizowaliśmy więc im czas w taki sposób,
żeby się nudziły. Były wybory superkolonisty, konkursy plastyczne,
gry i zabawy, otrzęsiny – wylicza.
Dzieci miały także do dyspozycji
zamknięte boisko, więc mogły
grać w piłkę. A poza tym był też
autokar, z którego korzystano,
zwiedzając okolicę. Jadąc nad
morze, dzieci zwiedziły zamek
krzyżacki w Malborku, a w drodze
powrotnej Grunwald. Podczas kolonii zaś miały okazję odwiedzić
m.in.: Trójmiasto, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, latarnię morską w Rozewiu
i Półwysep Helski.
Letnie kolonie pozwoliły dzieciom
nie tylko na aktywny i urozmaicony wypoczynek, ale również na

nawiązanie nowych przyjaźni.
Dlatego wielu tegorocznych kolonistów już zadeklarowało chęć
uczestnictwa w takim wyjeździe
za rok.
(red.)
O swoim pobycie na koloniach
w Chłapowie dzieci z klasy V c
tak pisały w szkolnych wypracowaniach:
Andrzej: „Większość czasu na kolonii spędziłem na plaży, kąpiąc się
w morzu. Razem z kolegami chodziliśmy brzegiem morza i szukaliśmy muszelek. Było zabawnie, bo nikt nie znalazł ani jednej.
O zachodzie słońca w dobrych
humorach opuszczaliśmy plażę
i wracaliśmy do hotelu. Dla mnie
to miejsce jest najwspanialsze na
ziemi. Bo tu jest cudowny widok
morza i najwspanialsi przyjaciele,
których poznałem. To były wspaniałe wakacje”.
Mateusz: „Na początku trochę tęskniłem za domem, ale było tyle
ciekawych atrakcji, że nie mieli-

śmy czasu się nudzić. Kąpaliśmy
się w morzu, bo pogoda dopisywała. Płynęliśmy także statkiem.
Pojechaliśmy do Trójmiasta na
w ycieczkę. (…) Moje kolonie
trwały dziesięć dni. Było bardzo
fajnie. Mam nadzieję, że za rok
również pojadę na kolonie”.
Krzyś: „Podczas minionych wakacji w yjechałem na kolonie
do Chłapowa. Było to wielkie
przeżycie, ponieważ pierwszy
raz wyjechałem bez rodziców.
(…) Codziennie chodziliśmy na
plażę, więc było dużo zabawy.
Kiedy pani planowała jakąś dłuższą wycieczkę, to dostawaliśmy
prowiant. Często chodziliśmy na
basen. (…) Te kolonie były najfajniejsze z moich wakacyjnych
wyjazdów”.
Karol: „(…) Odbyły się również
otrzęsiny dla osób, które po raz
pierwszy były na koloniach. Było
bardzo zabawnie. To były moje
pierwsze kolonie, ale myślę, że
nie ostatnie”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na miejscu jednak okazało
się, że zawodów, które planowano
rozegrać na zielonej murawie, z powodu kiepskiej pogody nie uda się
przeprowadzić, więc wszyscy goście udali się do Domu Pomocy
społecznej w Obrytem.
– Drużyny złożone z osób niepełnosprawnych rywalizowały między
sobą na sportowo, ale i na wesoło.
Potem dla wszystkich gości były
dyplomy, piękne statuetki i nagrody sportowe. Zajęcia zaplanowano na cały dzień, po zawodach był
obiad, a później zabawa taneczna
z konkursami oraz loteria fantowa.
Wszyscy bawili się świetnie, a było
nas tam pewnie ponad 150 osób

– relacjonuje Teresa Skrzynecka,
kierownik WTZ z Siennicy. – Zostaliśmy zaproszeni na tę imprezę
przez panią Beatę Jóźwiak, obecnie
dyrektor pułtuskiego PCPR, która
jeszcze jako nauczyciel szkoły specjalnej w Pułtusku wraz ze swoimi
podopiecznymi odwiedzała nasze
Warsztaty i po prostu dobrze nas
zapamiętała. To wspaniały człowiek, bardzo wrażliwy na problemy
ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych. Podczas całej imprezy
wszyscy zwracali uwagę na jej zaangażowanie i umiejętność jednoczenia ludzi wokół siebie. Myślę, że
będziemy się spotykać, czy na imprezach organizowanych u nas, czy
też na wyjazdach – dodaje.
(red.)

Z WTZ

Ze sceny na turniej
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siennicy po miesięcznych wakacjach z końcem sierpnia
wrócili do swoich codziennych
zajęć w pracowniach. Początek
nowego roku wspólnej pracy przyniósł dużo wrażeń.
Najpierw swoim występem uświetnili VII Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który tym razem
odbywał się 28 sierpnia w Leoncinie. Impreza była organizowana
pod hasłem „Niepełnosprawność
– normalna sprawa”. Zgodnie z hasłem przewodnim podczas tego
święta osób niepełnosprawnych
można było podziwiać ich talenty
artystyczne. Na scenie zaprezen-

towali swoje umiejętności wokalnotaneczne najpierw uczestnicy WTZ
z Nowego Dworu Mazowieckiego,
następnie przedstawiciele WTZ
w Siennicy i mieszkańcy nasielskiego Domu Pomocy Społecznej im.
Jana Pawła II.
Każda z jednostek zrzeszających
osoby niepełnosprawne miała też
okazję zaprezentować swoje wyroby rękodzielnicze, w specjalnie
do tego celu rozstawionych namiotach. Były więc prace plastyczne,
kartki świąteczne, makatki, poduszki, jajka wielkanocne i różne inne
cudeńka wykonywane na zajęciach.
Ponadto uczestnicy WTZ z Siennicy zorganizowali cieszącą się du-

żym powodzeniem
wśród gości imprezy loterię fantową,
w której każdy los
wygrywał. Wśród
nagród były nie tylko prace uczestników warsztatów, ale
także przedmioty,
które udało się pozyskać z nasielskich
firm: Guliwera (W.
Estkowski, A. Sawicki), Berty (M. Chrustowski), Mrówki (H.
Winnicki), Sklepu
ogrodniczego (p.
Modzelewskich),
Sklepu z firanami (T. Wesołowska), Standard (M.
Wróblewski, R. Panek).
– Dzięki temu, że każdy los
kosztował 5 złotych, w sumie
udało nam się zebrać kwotę
854 zł, która pozwoli na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych naszych uczestników – mówi Teresa Skrzynecka,
kierownik WTZ w Siennicy.
Przejazd do Leoncina uczestnikom warsztatów zapewniła
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Nasielsku.
Już we wtorek, 7 września ekipa
z WTZ ruszyła na sportową imprezę integracyjną do Pułtuska,
organizowaną przez tamtejsze
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U HARCERZY

Dwa tygodnie prawdziwych wakacji
W stanicy harcerskiej w Gorzewie
od 5 do 19 lipca br. w obozie harcerskim uczestniczyło około 70
osób (harcerzy i dzieci niezrzeszonych).
Z naszego miasta grupa 30 dzieci
spędziła tam czarujące dwa tygodnie. Komendantem obozu była
phm. Anita Pikulska, a opiekunami byli druhna Justyna Duczman,
druhna Martyna Atlak, druhna Nikola Świerczyńska i dh pwd. Jakub
Skrzypecki.
Przez pierwsze dni harcerze i zuchy
miały za zadanie oswoić się z harcerskim trybem życia, czyli wczesną

R

E

pobudką, zaprawą poranną, ścieleniem łóżek i apelami. Dla niektórych
wielkim wyzwaniem było już samo
spanie w namiotach, do którego
też trzeba było się przyzwyczaić. A
poza tym na obozie była: codzienna
musztra, poznawanie technik harcerskich, zdobywanie sprawności
oraz dużo zabawy i śmiechu.
Przez dwa obozowe tygodnie, aby
trochę uciec przed żarem, jaki lał
się z nieba, harcerze mogli kąpać
się w jeziorze. O nasze bezpieczeństwo nad wodą czuwała druhna pwd.
Ewa Żołnierzak.Każdy wieczór pełen był różnych atrakcji. Były więc

K

dyskoteki, gry
i zabawy sportowe, ogniska,
spotkania z ciekawymi ludźmi, festiwal piosenki obozowej,
program „Mam
talent” i olimpiada sportowa.
A ost atnie go
dnia odbył się
dla całego zgrupowania bieg
harcerski, który wygrali uczestnicy
naszego obozu harcerskiego.
W czasie obozu
odbyły się dwie
w yc i e c z k i : d o
Płocka i do Torunia. W Płocku
zwiedziliśmy katedrę, Muzeum
Diecezjalne, Muzeum Mazowieckie, ZOO, a także
płynęliśmy statkiem po Wiśle. Natomiast w Toruniu
robiliśmy pierniki
w Muzeum Żywego Piernika i zwiedzaliśmy toruńskie Stare Miasto.
W drodze powrotnej natomiast odwiedziliśmy jeszcze Ciechocinek,
L

NOK ZAPRASZA

Artur Andrus
w Nasielsku

gdzie wdychaliśmy lecznicze areole
w ciechocińskich tężniach.
W całym, bardzo obszernym, programie zajęć obozowych znalazły
się także akcje: „Bezpieczna droga
do i ze szkoły”, „Bezpiecznie wypoczywam nad wodą”, „Bezpiecznie pracuję i spędzam wolny czas
w swoim miejscu zamieszkania”.
Każdy uczestnik dostał w czasie
obozu kask rowerowy, latarkę rowerową oraz elementy odblaskowe.
Wrażenia i doświadczenia, które
wynosi się z obozu harcerskiego,
pozostają w pamięci na całe życie.
Dlatego wielu jego uczestników deklarowało, że za rok na pewno pojedzie na obóz, aby uczyć się nowych
harcerskich technik, zdobywać
sprawności, ale przede wszystkim,
aby spędzić dwa wspaniałe tygodnie
wakacji z wyjątkowymi ludźmi.
Druhna Justyna
A

Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza na wyjątkowy wieczór z humorem i piosenką na najwyższym
literackim poziomie. W sobotę,
2 października 2010 r. o godz. 19.00
na nasielskiej scenie wystąpi artysta
kabaretowy, poeta, satyryk i komentator „Szkła kontaktowego” – ARTUR
ANDRUS.
Na co dzień Andrus jest redaktorem
radiowej Trójki i autorem programu
„Powtórka z rozrywki”. Ale znany jest także z tego, że występuje
jako artysta kabaretowy, znakomicie prowadzi przeglądy kabaretowe jako konferansjer i występuje
w programie „Szkło Kontaktowe”.
Rezerwacji biletów na październikowe spotkanie z artystą można dokonać do 23 września br. w Nasielskim
Ośrodku Kultury. Ceny biletów: 25 zł –
grupy zorganizowane (min. 20 osób);
30 zł – bilet indywidualny. Więcej
informacji na stronie www.noknasielsk.pl.
K.T.
M

A

.
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ROZMOWA Z…

Przełamałyśmy strach

akacje, czyli czas wolny od zajęć szkolnych, uczniowie spędzają w bardzo różny sposób. Na przykład trzy 19-letnie dziewczyW
ny z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku postanowiły przeznaczyć swój wolny czas na pomaganie innym ludziom, czyli
uczestnictwo w wolontariacie. Wszystkie pojechały do Francji, gdzie Karolina Osińska opiekowała się ludźmi w podeszłym wieku,

natomiast Kasia Dynakowska i Marta Romanowicz zajmowały się osobami sparaliżowanymi. Właśnie z nimi rozmawiamy o tym
niecodziennym sposobie spędzania wakacji.
W jaki sposób dowiedziałyście się
o wolontariacie we Francji?
Marta Romanowicz: – Zaczęło się
od tego, że naszą szkołę odwiedził
Michel Le Roy, który na spotkaniu
z uczniami opowiadał o różnych ciekawostkach z Francji, w tym o wolontariacie. Nie byłyśmy do końca
pewne, czy uda nam się dostać na
wolontariat, ponieważ trzeba przejść
przez trochę formalności, uzupełniać
jakieś papiery po francusku…
Kasia Dynakowska: – Później
w czerwcu Michel pisał jeszcze do
nas i zachęcał do wstąpienia do wolontariatu. Dodatkowo pani Łączyńska, która uczy nas francuskiego
i kiedyś sama była wolontariuszką, też
pomogła nam w podjęciu decyzji.
Ile czasu spędziłyście we Francji?
Kasia D.: – Ponad 3 tygodnie. 8 lipca
byłyśmy na miejscu, a 30 odjechałyśmy do domu.
Gdzie przebywałyście i kto sponsorował Wasz pobyt?
Kasia D.: – Przebywałyśmy w mieście Couzeix, a uczestnictwo w wolontariacie umożliwiła nam organiza-

cja APF – Association des Paralyses
de France, czyli Stowarzyszenie Sparaliżowanych we Francji.
Kim się zajmowałyście się?
Marta R.: – Naszymi podopiecznymi
były osoby sparaliżowane, najczęściej po różnych operacjach kręgosłupa. A u kilku osób, niestety, paraliż
doprowadził do tego, że umysłowo
byli na poziomie 4-latków i tym bardziej wymagali czułej opieki.
Kasia D.: – Wszyscy używali wózków
inwalidzkich, niektórzy mieli problemy z mówieniem.
Co należało do Waszych obowiązków?
Marta R.: – Dosłownie wszystko.
Zdziwiło nas, ile obowiązków mają
wolontariusze, i to takich, które, jak
nam się wydawało, należą do pielęgniarek. Na spotkaniu organizacyjnym objaśniono, oczywiście po
francusku, o co musimy dbać. Na
6 wolontariuszy przypadało 6 chorych, więc spoczywała na nas duża
odpowiedzialność. Trzeba dodać, że
kierowcami również byli wolontariusze. Musieli tylko mieć prawo jazdy
od co najmniej
dwóch lat. Ja
nie spełniałam
drugiego warunku, ale nawet bez tego
nie miałabym
odwagi prowadzić busa pełnego ludzi.
Kasia D.: – Do
naszych obowiązków należało też zapew-

nie chorym rozrywek. Mieli więc
swoje dyskoteki, zabierano ich na
wycieczki, czasem w takie bez wyraźnego celu, które jednak sprawiały im przyjemność. Jedliśmy razem
z niepełnosprawnymi, więc najpierw
należało ich nakarmić, a potem zjeść
samemu. A niektórzy potrafili jeść
naprawdę długo… Oprócz tego do
nas należało też znoszenie chorych
z łóżka na wózek inwalidzki i z powrotem.
Ciekawe, jak to przebiegało…
Kasia D.: – Dwóch wolontariuszy
brało osobę za obie ręce i delikatnie
przenosiło. Czasem trzecia osoba
trzymała za nogi. Było to szczególnie
pomocne, gdy ktoś, jak jedna z pań,
ważył 130 kg.
Jak dwie młode Polki poradziły
sobie wśród obcokrajowców? Nie
było barier językowych?
Marta R.: – Byłyśmy tam jedynymi
osobami z Polski, więc na początku
było ciężko. Oprócz nas byli ludzie
z różnych krajów, w tym także Francuzi, w wieku od 18 aż do ponad
70 lat. Każdy z chorych miał swoje
indywidualne potrzeby, zapisane po
francusku na swojej karcie, o których
musiałyśmy pamiętać. Np. o tym,
że jedna osoba nie lubi ciemności,
a druga przebywać w samotności.
Ale to wszystko po pewnym czasie
stało się dla nas zrozumiałe.
Kasia D.: – Do tego stopnia weszło
nam w krew operowanie językiem
francuskim, że gdy wracaliśmy
i grupka Polaków zapytała się nas
o coś po polsku, to my odpowiadałyśmy im przez jakiś czas po francu-

sku i dopiero
po chwili dotarło to do nas!
(śmiech).
Marta R.: – U
mnie było
j e szc ze go rzej. Będąc
już w domu,
zbudziłam się
w nocy, żeby
zajrzeć, jak
miewa się jedna z niepełnosprawnych
(śmiech).
Czy miałyście czas wolny?
Marta R.: – Czasu wolnego praktycznie nie było. Ciągle coś trzeba było zrobić. Od 8 rano aż do 2
w nocy trzeba było opiekować się
chorymi. Potem było jeszcze zebranie wolontariuszy, a po nim już
można było paść do łóżka. Na całe
3–4 godziny.
Kasia D.: – Miałyśmy też jeden dzień
wolny w tygodniu. Ale różnił się tylko
tym od pozostałych dni, że można
było dłużej pospać. Bo gdy widziało
się innych wolontariuszy krzątających się przy niepełnosprawnych,
to głupio było nie pójść i nie pomóc im.
Jak wpłynął na Was pobyt we
Francji?

Kasia D.: – Przestałyśmy bać się osób
sparaliżowanych, nie budzą w nas
lęku i nie boimy się, że ich skrzywdzimy.
Marta R.: – Przed wyjazdem oglądałyśmy zdjęcia sparaliżowanych ludzi
w internecie i czułyśmy strach, jak
sobie z nimi poradzimy. Na miejscu
jednak przełamałyśmy się i zaczęłyśmy postrzegać ich jak zwykłych
ludzi, od których można się też wiele
nauczyć.
Czy jeśli będziecie miały okazję
pojechać na wolontariat w przyszłym roku, to skorzystacie z niej?
Kasia D.: – Raczej tak.
Marta R.: – Tak, jeśli znajdę wolny
czas, bo nie zawsze wiadomo, jak
będzie za rok.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Paweł Kozłowski

Z GMINY

Grzybobrania czas

Trwa właśnie najlepszy czas na zbieranie grzybów. Od połowy lata do późnej jesieni w lasach spotykamy wielu amatorów tego leśnego przysmaku. Lubimy jeść grzyby przede wszystkim ze względu na ich smak i nie przyjmujemy do
wiadomości, że są ciężko strawne i poza potasem właściwie nie mają żadnych wartości odżywczych. Zawierają w sobie
substancje (hydrazyny i nitrozoaminy), które są rakotwórcze, oraz mają skłonność do gromadzenia ciężkich metali
toksycznych, takich jak kadm czy ołów, zwłaszcza w środowisku zanieczyszczonym. Jednak grzyby są raczej tylko
dodatkiem niż podstawą naszego pożywienia, zatem dawka szkodliwych substancji w zjadanych grzybach jest raczej
bezpieczna. Dostarczają one niewiele energii, chociaż po usmażeniu ich wartość kaloryczna się zwiększa. Istnieje wiele
grzybów jadalnych, które ze względu na swój charakterystyczny smak lub zapach nie wszystkim odpowiadają.
Do tej pory opisano ok. 120 tysięcy gatunków grzybów. Szacuje się, że co roku charakteryzuje się średnio
1700 nowych gatunków. Korzystając z danych uzyskanych z obszarów, na których rozpoznano większość organizmów żywych, przypuszcza się, że istnieje ok. 1,5 miliona gatunków grzybów.
W Nasielsku jest wielu grzybiarzy, którzy szukają grzybów w okolicznych lasach: w Chrcynnie, w Nowym Mieście
czy Cieksynie, oraz młodych, niewielkich lasach w okolicach miasta.
Kiedy zbieramy grzyby, musimy zachować niebywałą ostrożność, gdyż wiele trujących grzybów podobnych jest
do gatunków jadalnych. Od zjedzenia trującego grzyba do wystąpienia pierwszych objawów może minąć zaledwie
15 minut, niekiedy 48 godzin, a nawet wiele dni. Najsilniej trującym grzybem występującym w Polsce, który zawiera w sobie 20 różnych toksyn, jest muchomor sromotnikowy. Już 50 g może spowodować śmiertelne zatrucie.
Bywa często mylony z gąską zielonką, gołąbkiem zielonawym, muchomorem cytrynowym, czasem także z czubajką kanią. Muchomory sromotnikowe są dosyć smaczne, co również może być przyczyną częstych pomyłek.
Toksyny zawarte w muchomorze sromotnikowym są niezwykle odporne na gotowanie i inne czynniki niszczące,
zachowują swoje właściwości na wiele lat. Przy pierwszych objawach zatrucia grzybami należy natychmiast wezwać
pomoc lekarską.
Grzybiarze potrafią ruszyć o świcie do lasów w poszukiwaniu grzybów. Jednak w ostatnim czasie pogoda nie dopisywała, brak deszczu powodował zrobaczywienie i nie sprzyjał wzrostowi grzybów, gdyż lubią one wilgotne podłoże.
A że zbieranie grzybów stało się powszechnym sposobem spędzania wolnego czasu, czekamy na deszcz i życzymy
udanych, obfitych zbiorów.
monika

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Nasielsku, ul. Warszawska 2
ogłasza przetarg ofertowy
na budowę pawilonu handlowego w Nasielsku
przy ul. Warszawskiej 2 o wymiarach 11,20 x 11,40, wys. 4,50.
Zakres prac:
– prace rozbiórkowe
– prace budowlane, stan surowy
– instalacje wodno–kanalizacyjne, CO, elektryczne, wentylacyjne
– prace budowlane stan wykończeniowy, czyli pod klucz.
Szczegółowych informacji udziela Zarząd
w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie
po numerami: 23 691 27 19; 531 881 222 lub 531 881 555.

Oferty przyjmujemy do dnia 30.09.2010 r.
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Pamiętnik Tomasza Kowalskiego Nowa płyta
z kampanii wrześniowej 1939 roku – część I
Krótszy zakres czasu i bardziej
z wartą przestrzeń prezentują
wspomnienia Tomasza Kowalskiego z czasów II wojny światowej. Niemniej są one spisane
tak dokładnie, iż dają możliwość
prześledzenia drogi kampanii
wrześniowej tego żołnierza oraz
jego macierzystego 13 pułku piechoty z Pułtuska. Dodatkowym
walorem pamiętnika, porządkującym bieg wydarzeń, jest już sam
zasadniczy podział tekstu, dokonany przez autora, na cztery
części opatrzone tytułami:
„W rejonie Mławy i pod Gruduskiem”, „Odwrót”, „W obronie
Modlina”, „Kapitulacja”. Zamknięcie wydarzeń w takie właśnie
ramy czasowo – przestrzenne
utwierdza nas w przekonaniu, iż
autor dokonał tego świadomie,
kierując się typowym żołnierskim spojrzeniem na przebytą
kampanię.
Po k ilku wersow ym wstępie,
w którym autor przekazuje czytelnikowi garść informacji o charakterze biograficznym, przechodzi do relacji z wydarzeń związanych z działaniami wojennymi
swojego macierzystego pułku.
Tak, więc po „poderwaniu” pułku z ćwiczeń w rejonie Winnicy
Tomasz Kowalski udał się wraz
z nim, marszem, do miejsca postoju pułku tj. do Pułtuska, celem
uzupełnienia zapasów. Stąd, wraz
z pułkiem, został skierowany do
Płocochowa i zakwaterowany
u sióstr zakonnych. Jeszcze 30
sierpnia – pułk otrzymał rozkaz
wymarszu w kierunku granicy
polsko – niemieckiej w rejonie
Mławy; w dniu następnym został
skierowany w okolice wioski Rutka, a następnie Sułkowo na linię
odwodu.
Wybuch wojny zastał Tomasza
Kowalskiego – podoficera zawodowego – w tym właśnie rejonie.
Tak wspomina: „Dnia 1 września
o godzinie piątej z minutami huk
armat obwieścił wybuch II wojny
światowej. Otrzymaliśmy rozkaz wybrania stanowisk dla dział
i okopania się, do czego przystąpiliśmy natychmiast.”
Zarówno on, jak i pozostali żołnierze 13 p.p. liczyli na dłuższy
postój na zajętych przez jednostkę pozycjach. Jednakże w dniu
2 września, wraz ze swoją macierzystą 8 Dywizją Piechoty, prze-

suwają się na linię szosy Grudusk
– Chorzele, i dalej po południu
w kierunku miejscowości Stryjewo na linię frontu. Nocą jednostka przesunęła się po raz kolejny
w rejon wsi Leśniewo Dolne, pozostając cały następny dzień na
linii frontu i ponosząc ogromne
straty. Dalszy przebieg działań
wojskowych Tomasz Kowalski
wspomina tak: „O godzinie mniej
więcej siedemnastej dowództwo
postanowiło przystąpić do działań
zaczepnych. Dowódca nasz (por.
Roman Heinsch) wydał rozkaz
zajęcia stanowisk przeciwczołgow ych z zadaniem ostrzał u
na wprost szosy prowadzącej
z kierunku Grudusk – Leśniewo
– Ciechanów, skąd spodziewano
się uderzenia czołgów nieprzyjaciela.”
Od dnia 4 września 1939 roku
pułk otrzymał rozkaz odwrotu w kierunku twierdzy Modlin.
Szczegółowa trasa odwrotu pułku
do Modlina oraz jego dalsze walki
naniesione zostały na załączoną
do tekstu mapę wraz ze szczegółowym jej opisem. Ciężkie walki
pułku, a więc i jego żołnierza, autora pamiętnika - Tomasza Kowalskiego, prowadzone były do 28
września 1939 roku, do dnia przekazania raportu o stanie osobowym, amunicji i uzbrojenia pułku.
W dniu 29 września, po złożeniu
broni, żołnierze pułku przechodzą do Bród Warszawskich, stąd
pociągiem towarowym udają się
do obozu przejściowego w Olsztynku. Informacje o dalszych
losach Tomasza Kowalskiego
przedstawione w rozdziale uzyskane zostały w drodze wywiadu
z synem bohatera, panem Janem
Kowalskim.
Pisząc poszczególne części pamiętnika, autor bardzo przestrzegał przekazywania dokładnych
informacji związanych z przemieszczaniem się jednostki oraz
precyzyjnie określił czas tych
dyslokacji. Przykładem może
być informacja, zawarta w części „W obronie Modlina”, następującej treści: „O 9 wieczorem
11 września wymaszerowaliśmy
z dotychczasowego miejsca zakwaterowania w Cybulicach przez
Puszczę Kampinoską i nad ranem
około piątej przybyliśmy na skraj
Puszczy w rejonie wsi Zaborówek.” Lub inna, nie mniej dokład-

na, z części „W rejonie Mławy
i pod G ruduskiem”: „Po nieprzespanych trzech nocach dnia
30 sierpnia 1939 roku, w godzinach popołudniowych, wyruszyliśmy ku granicy polsko
– niemieckiej w okolice Mławy.
Dnia 31 sierpnia znaleźliśmy się
w miejscowości Rudki odległej
od Mławy o dwadzieścia osiem
kilometrów.”
Przy tak prowadzonej narracji
możemy rozpatrywać przeżycia
bohatera jako projekcję wydarzeń, uporządkowanych w czasie
i powiązanych między sobą zależnością przyczynowo – skutkową. Tak rozumiany ciąg zdarzeń
można z powodzeniem określić
za pomocą tej definicji: czasu,
którą posługuje się matematyczny aparat; według tej definicji czas
jest to „linearne uporządkowanie
wielu wydarzeń, pozwalające na
określenie daty każdego wydarzenia.”
Toma sz Kowal sk i – żo ł n i erz
13 p.p. z Pułtuska, pełniący służbę
w plutonie artylerii piechoty, jak
wszyscy pozostali przy życiu żołnierze tego pułku, przeszedł cały
jego szlak bojowy w kampanii
wrześniowej. Od chwili mobilizacji nocą z 26 na 27 sierpnia 1939
roku aż do kapitulacji twierdzy
Modlin, załadowania żołnierzy
do wagonów i skierowanie ich do
obozu przejściowego w Olsztynku minęło niewiele, ponad miesiąc ciężkich walk. Pułk poniósł
wiele strat osobowych oraz strat
w inwentarzu i sprzęcie.
Wiadomość o kapitulacji, jak
wynika ze słów Tomasza Kowalskiego, przyjęta została przez żołnierzy z niedowierzaniem i przerażeniem: „28 września nastąpiła
kapitulacja twierdzy i odczytanie
ostatniego rozkazu dowódcy
twierdzy Modlin generała Thomme przed zebranym oddziałem.
Odczytany rozkaz o kapitulacji
był dla nas wszystkich przerażeniem. O kapitulacji nikt z nas nie
myślał. Przy śpiewaniu hymnu
Jeszcze Polska nie zginęła... każdy
z nas miał łzy w oczach.”
Magdalena
Suwińska – Sokolnicka
Wszystkich zainteresowanych zakupem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” zapraszamy do czytelni biblioteki miejskiej w Nasielsku.

Wojtka Gęsickiego
Dla tych wszystkich, którzy lubią
posłuchać dobrej
piosenki poetyckiej mam radosną wiadomość –
ukazała się nowa
płyta Wojtka Gęsickiego. Wszyscy
miłośnicy jego talentu pamiętają
i odtwarzają sobie
jeszcze piosenki z promowanej
w grudniu 2004
r. w Nasielsku
pierwszej płyty – „Gabinet poezji”,
która miała bardzo dobre recenzje, a
piosenki na niej nagrane były często
prezentowane w programie III Polskiego Radia.
Wojtek ostatnio często gości w Nasielsku jako gospodarz sceny piosenkarsko-kabaretowej Zaułek.
Prezentuje na niej znakomitych
wykonawców tego rodzaju sztuki estradowej. Dzięki jego dobrym kontaktom z dyrektorem
NOK-u Markiem Tycem mamy
w Nasielsku namiastkę krakowskiej
Piwnicy pod Baranami. (NOK przygotowuje na tę imprezę specjalną
kameralną salę.) Wojtek sam jeszcze
dotychczas na tej scenie nie dał własnego recitalu. Będziemy mogli go
posłuchać dopiero 20 października. Wtedy też z pewnością wykona
kilka piosenek ze swojej najnowszej
płyty, którą też będzie można nabyć.
Znajdują się na niej piosenki skomponowane przez Wojtka Gęsickiego
do wierszy z ostatniego tomiku poezji Krzysztofa Cezarego Buszmana
„Errata do świata’’, a nosi tytuł „Wyszukana prosta”.
Jest to już trzecia książkapoetycka
tego autora i jego trzecia płyta (poprzednie to: „Zabijanie czasu”– śpiewa Jarosław Jar Chojnacki – muzykę
skomponowali między innymi: Jarosław Jar Chojnacki, Włodzimierz
Korcz, Jerzy Satanowski,i Janusz
Sent; „Najwcześniej później” – śpiewa Joanna Lewandowska; muzyka
– Janusz Grzywacz, Janusz Korcz,
Joanna Lewandowska, Zbigniew
Łapiński, Włodzmierz Nahorny, Jerzy Satanowski, Janusz Sent i Janusz
Strobel.
Płyta nagrana przez Wojtka Gęsickiego nosi taki sam tytuł jak
ostatni tomik poezji Krzysztofa
Cezarego Buszmana – „Wyszukana prostota”. Różni ją to od

poprzednich płyt z tekstami Buszmana to, że autorem wszystkich
kompozycji jest Wojtek Gęsicki.
Na wcześniejszych znajdujemy
nazwiska z czołówki polskich
komp oz ytorów mu z yk i rozrywkowej. Niestety, nie miałem
okazji przesłuchać dwóch pierwszych, jednak uważam, że wiersze Buszmana zostały na trzeciej
pł ycie znakomicie połączone
z muzyką wykonywaną na wielu
instrumentach: gitary, skrzypce,
kontrabas, akordeon, piano i perkusja oraz towarzyszące im dyskretne chórki. Przede wszystkim
jednak wspaniały wokal Wojtka
tam, gdzie trzeba mocny i głośny, gdzie indziej wyciszony do
szeptu. Czasem miękki i liryczny,
innym razem ironiczny, prawie
szyderczy. Wszystko to połączone z wzorową dykcją i znakomitą
barwą głosu. Jeden wykonawca,
a każda piosenka inna.
Swoją drogą wiersze Krzysztofa Cezarego Buszmana, które
przypominają utwory Tuwima
i Gałczyńskiego, jakby zapraszały
do śpiewania – regularny wiersz
z podziałem na zwrotki; poeta
operuje też oryginalnymi metaforami oraz licznymi sentencjami.
Agnieszka Osiecka, która promowała pierwszy tomik poezji Buszmana tak scharakteryzowała jego
wiersze: „Mnie się podobają najbardziej te strofy, w których autor
operuje swoistą grą słów.”
Te walory poezji Buszmana powodują, że chętnie sięgają po
nią zarówno kompozytorzy jak
i artyści wykonujący na scenie
piosenki z jego wierszami. W osobie Wojtka Gęsickiego znalazł on
zarówno kompozytora jak i wykonawcę.
Henryk Śliwiński
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Kabaret Kleszcz – drugi uczestnik kieleckiego Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej
nazwaliśmy Kleszcz, znalazła się młodsza siostra Ewy
Majewskiej – Renia.
W trakcie pracy nad nowym
programem doszedłem do
wniosku, że należało by jeszcze wzmocnić obsadę osobową. Ponieważ w swojej
szkole nie mogłem już znaleźć odpowiedniej osoby,
postanowiłem zaprosić do
zespołu uczennicę z placówki, w której kiedyś pracowałem – z Zespołu Szkół
Rolniczych w Golądkowie.
Katarzyna Mostowska, jeszcze kiedy była uczennicą
Szkoły Podstawowej Nr2
w Nasielsku, wyraźnie się wyróżniała
spośród grupy swoich rówieśników
podczas występów artystycznych.
Właśnie wprawnym okiem kabareciarza zauważyłem, że czuje się
bardzo swobodnie na scenie i już
dużo umie wyrazić mimiką twarzy
i gestykulacją. Miałem nadzieję, że
przyjdzie do mojej szkoły. Niestety,
wybrała się do Golądkowa. Na szczęście mieszkała w Nasielsku i kiedy
porozmawiałem z nią – wyraziła
chęć do przystąpienia do zabawy
w kabaret razem z uczniami LO. Pozostała jeszcze zgoda dyrekcji szkoły,
do której uczęszczała. Nie sprawiało
to mi specjalnego kłopotu, bo Kasia
uczyła się dobrze i mój dawny, dobry kolega zastępca dyrektora szkoły
golądkowskiej wyraził zgodę na jej
działalność w nasielskim kabarecie.
Dalsze uzupełnienie składu osobowego Kleszcza nastąpiło jeszcze
przed wakacjami roku szkolnego 1979/80. W działającym przy
Szkole Podstawowej Nr 2 zespole
artystycznym „Nasielskie Figlarki”,
prowadzonym przez nieodżałowanej pamięci Stefana Jaworskiego, wyróżniała się Grażyna Skurczyńska, która chodziła wtedy już
do ostatniej klasy szkoły podstawowej i miała zamiar kontynuować
naukę w nasielskim
liceum. Zaproszona
przeze mnie została
również (za zgodą
pana Jaworskiego) na
próby Kleszcza. Kiedy odbyły się eliminacje zespołów na
kolejny Festiwal do
Kielc i „Nasielskim
Figlarkom” nie udało
się zakwalifikować na
tę imprezę, włączyliśmy Grażynkę na
stałe do naszego kabaretu, a kiedy zdała
pomyślnie egzamin
Kabaret „Kleszcz” w komplecie w czasie występu w Ciechanowie - 1980 r. Od lewej: Zbyszek Adamski, do LO, zabraliśmy ją
Danusia Radzicka, Bożena Kozłowska, Renia Majewska, Grażyna Skurczyńska, Kasia Mostowska, Hania ze sobą na festiwal.

Jak już pisałem w jednym z poprzednich odcinków swoich wspomnień sukces „Miniscenki” na festiwalu kieleckim w 1977 roku ułatwił
następnym kabaretom z nasielskiego liceum przebrnięcie przez sito
eliminacji na kolejne ogólnopolskie
festiwale. W województwie ciechanowskim mieliśmy już ustaloną markę szkoły, z której zespoły
reprezentują poziom pozwalający
się zmierzyć z najlepszymi w kraju
i zdobyć liczącą się nagrodę. To zobowiązywało, bo jeżeli chcieliśmy
uczestniczyć w życiu kulturalnym
naszego województwa i kraju musieliśmy zorganizować nowy zespół, który mógłby znowu wygrać
nie tylko eliminacje wojewódzkie,
jak i dobrze wypaść na festiwalu
ogólnopolskim.
Nie była to sprawa łatwa. W swojej
szkole nie mogłem w dalszym ciągu
liczyć nawet na pomoc nauczyciela
wychowania muzycznego. Ciągle
zmieniający się nauczyciele tego
przedmiotu dochodzili z innych
szkół i żaden nie przejawiał zainteresowania prowadzeniem kabaretu.
W końcu, kiedy udało mi się zatrudnić dobrego nauczyciela plastyki –
zrezygnowałem z prowadzenia nauczania wychowania muzycznego
w swojej szkole. W tym czasie zapadła również decyzja o utworzeniu przy naszym LO jednego ciągu
Liceum Zawodowego o kierunku
drobiarskim dla potrzeb budującej się już w Nasielsku największej
w kraju ubojni drobiu. Program
nauczania w tej szkole nie przewidywał w ogóle nauczania wychowania muzycznego i plastycznego.
Ci, którzy znają historię PRL wiedzą,
że w epoce Gierka planowano wiele
takich wielkich inwestycji, które nie
zostały nigdy ukończone; taki los
spotkał również planowaną wielką
inwestycję w Nasielsku dlatego i nabór do Liceum Zawodowego trzeba

było po trzech latach funkcjonowania szkoły – wstrzymać.
Mimo tych kłopotów postanowiłem
powołać do życia w swojej szkole
następny kabaret. Kierownictwo
muzyczne zgodził się objąć wychowanek „Mniscenki”, absolwent nasielskiego liceum Darek Zawadzki,
któremu już w tym pierwszym kabarecie przed festiwalem kieleckim
taką funkcję powierzyłem.
Muszę zaznaczyć, że zarówno ja
sam jak i współpracujące ze mną
osoby, nigdy żadnego wynagrodzenia za pracę w kabarecie z kasy
szkoły nie pobierały. Jeżeli robi się
coś dla własnej satysfakcji, to należy
robić dobrze, z pełnym zaangażowaniem. Wykonywanie społecznie
chałtury nie ma żadnego sensu. Dlatego też chciałem, aby ten następny
zespół kabaretowy, był równie dobry jak poprzedni.
Z takim zamiarem przystąpiłem do
naboru nowych talentów do drugiego kabaretu.
Pisałem w jednym z poprzednich
odcinków swoich wspomnień,
że do mojej szkoły uczęszczały
w większości dziewczęta i dlatego
łatwiej było wybrać spośród nich
do zespołu: Bożenę Kozłowską,
Hannę Krawczyńską, Reginę Majewską i Danutę Radzicką. Z chłopców udało mi się wyłowić tylko
jednego ucznia Liceum Zawodowego – Zbigniewa Adamskiego.
Z tą grupą rozpoczęliśmy zajęcia nad pojedynczymi numerami nowego programu. Przyjąłem
sprawdzoną już w „Miniscence”
metodę, że praca nad konkretnymi
piosenkami i tekstami była połączona z niezbędnymi ćwiczeniami w zakresie dykcji, mimiki czy
ruchu scenicznego. Sytuację miałem ułatwioną, gdyż „Miniscenka”
spopularyzowała sztukę kabaretu
w mojej szkole. Tak się też złożyło,
że w tym nowym kabarecie, który

Krawczyńska.
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Przez cały rok przygotowywaliśmy program, który najpierw
został zaprezentowany na Harcerskiej Wiośnie Kulturalnej w Ciechanowie, gdzie zdobył pierwsze
miejsce w kategorii szkół średnich
i następnie został zakwalifikowany do udziału w Harcerskim Festiwalu Młodzieży Szkolnej Kielce
1980. Niestety, nie prowadziliśmy
wtedy kroniki zespołu i nie mogę
czytelnikom przekazać szczegółowej relacji z tego Festiwalu. Podam więc tylko najważniejsze fakty.
W tym czasie już kabarety w szkołach całej Polski stały się modne i na
Festiwal zakwalifikowano ich ponad
10. Konkurencja była więc duża.
Warsztaty artystyczne prowadził
znany satyryk i kabareciarz Marcin
Wolski mający do pomocy, uhonorowany licznymi nagrodami nasz
dobry znajomy, kabaret „Bąbel”
z Lublina. W programach większości
zespołów przeważała problematyka
szkolna i młodzieżowa. Nasz zespół
też przygotował program, w którym
dominowała ta tematyka.
O pracy warsztatów na tym festiwalu i naszym kabarecie tak pisała
Marzenna Bławat w „Tygodniku
Ciechanowskim”: „Zaproponowany przez nasielski Kleszcz program
uległ całkowitej zmianie. Właściwie
lwia jego część powstała na kieleckim
festiwalu w ogniu silnej konkurencji.
Teksty piosenek i partie mówione
nabrały nowego wyrazu. Problematyka szkolna, jaka do tej pory dominowała w repertuarze Kleszcza, została
wzbogacona o realia dotyczące życia
i spraw aktualnych. Zespół też zmienił
swoje oblicze. Efektem żmudnych
prób i dwutygodniowych ćwiczeń
było wyróżnienie przyznane Kleszczowi przez radę konkursową. Po
przeglądzie amatorskich zespołów
kieleckie „Echo dnia” obdarzyło nasielską grupę zaszczytnym mianem
„kabaretu myślącego”. Kierownik
zespołu Henryk Śliwiński może zatem
być dumny ze swych podopiecznych.”
Autorka tego artykułu, zatytułowanego „O festiwalowych zmaganiach”
z którego fragment zacytowałem
wyżej, nie mogła podać całej prawdy o ograniczeniach, jakie obowiązywały w PRL-u. Co prawda cenzor
już nie wykreślał z programu treści,
których nie można było krytykować
w systemie totalitarnym, ale za to ka-

baretom zabroniono w czasie dnia
teatru prezentować tekstów mówionych. Wśród festiwalowiczów krążyło
wtedy takie powiedzenie, że władza
zakazała nam mówić, abyśmy przypadkiem czegoś nie powiedzieli.
Na tym Festiwalu ekipa ciechanowska
była również reprezentowana przez
orkiestrę młodzieżową Fant z Zespołu
Szkół Zawodowych z Pułtuska kierowaną przez Jacka Gerka, która również
zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii. Między naszymi zespołami nawiązana została współpraca, a z jego
kierownikiem się zaprzyjaźniłem
i potem namówiłem do wspólnego
kabaretowania.
Na zakończenie prezentuję słowa
piosenki Kleszcza, która zdobyła
chyba największą popularność. Napisałem ją dla kabaretu, który często
występował w szkole na różnego
rodzaju pożegnaniach, spotkaniach
i zjazdach absolwentów. O jej popularności świadczy fakt, że słyszałem
ją też śpiewaną przez uczniów szkoły
w Golądkowie na jednym ze zjazdu
absolwentów. Pani Barbara Zawadzka,
która ten program przygotowywała,
nie bardzo wiedziała skąd uczniowie
ją do tamtej szkoły przynieśli.

Absolwentom
Pożegnałeś już na zawsze szkolne mury,
Twoje życie wypełniły inne sprawy.
Nie dostaniesz już od belfra nigdy bury,
Nie poznaczysz scyzorykiem szkolnej
ławy.
Gdy ci w życiu coraz trudniej będzie dalej,
Gdy dorosłych nie rozwiążesz dylematów,
Zapamiętaj – jeszcze jedna jest możliwość:
Rzuć to wszystko i do swojej budy wracaj!
Ref.: Wróć do klasy, wróć do kolegów.
Usiądź tu między nami,
Już nie będziesz szukał wybiegów
I zalewał się łzami.
Tutaj jeszcze raz uwierzysz w ideały
I cel życia ci się znowu prosty wyda.
Znów wierszami zasmarujesz kajet cały
Mickiewicza będziesz czytał i Norwida.
Świat odzyska swoje barwy i kolory.
Proste słowa stracą wreszcie swą zawiłość.
Słowo „prawda” będzie zawsze prawdę
znaczyć
I uwierzysz w najpiękniejsze słowo-„miłość”.

Henryk Śliwiński

Dziękuję bardzo pani Reginie Maron za
udostępnienie zdjęć z prywatnego zbioru.

PO GODZINACH
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Jesienne stado

– Jesień… – powiedziała Zosia, spoglądając przez okno.
– Ależ skąd, ciągle jest lato – zaprotestowała Kasia. – Jeszcze przez
tydzień.
– Rzeczywiście, lato jak nic – powiedział Piotrek i przymknął okno,
bo załomotał nim zimny wiatr, a ja
okryłam się szalem. Ale już po chwili
wstałam i zamieszałam gotującą się
zalewę do śliwek. Postanowiłam zrobić śliwki w occie według specjalnego rodzinnego przepisu.
– Kasia, obierz mi ten imbir – zakomenderowałam – a ty, zięciu,
wymyj śliwki.
Przygotowałam słoiki, sprawdzając
dokładnie zakrętki, i wyjęłam przyprawy. Milka, jak to miała w zwyczaju, wylizała staranie Bratka, a potem
zgodnie ułożyli się na kocyku w celu
ucięcia sobie małej drzemki. Zosia
parzyła kawę.
– Aż tyle? – zdziwiłam się, widząc,
że wyjmuje wszystkie filiżanki od
kompletu.
– No przecież Karolowie przyjadą
– wyjaśniła.
– W taką pogodę? Wątpię – skrzywiłam się i wzięłam się za krojenie
owoców.
A jednak przyjechali. Zwyciężył
instynkt stadny. To znaczy – rodzinny.
Tego dnia, pierwszy raz, od kiedy
zamieszkały z nami Milka i Bratek,
przybyła z rodziną mojego syna także
Zoja. Zaraz po jej wkroczeniu wypadki potoczyły się nader szybko. Milka
na widok konkurentki cała się zjeżyła
i zaczęła szczekać. Zoja nie pozostała
jej dłużna. Przestraszony Bratek wskoczył na stół, a ja ruszyłam na ratunek
słoikom wypełnionym śliwkami.

Baran 21.03.- 19.04.

13

ŻYCIE OD KUCHNI

Kino NIWA ZAPRASZA
24–26 września godz. 18.00

Piotrek i Karol usiłowali odizolować
warczące coraz głośniej psy, a reszta
rodziny na przemian ściskała się i pokładała się ze śmiechu.
Po pewnym czasie udało się wszystkim uspokoić, nawet psy ograniczyły się do ostrzegawczych pojedynczych warknięć. Szybko dodałam do śliwek gorącej zalewy,
zakręciłam słoiki i postawiłam je do
góry dnem, i już mogliśmy zasiąść
przy stole.
Piliśmy kawę, jedliśmy ciasto przywiezione przez moją synową i wymienialiśmy się najnowszymi nowinkami. Okazało się, że Jurek
wyjechał ze swoją klasą w Tatry,
u Ludwiki na uczelni wybrano nowego rektora, a komputer Karola
złapał wirusa.
– A co u was? – chciał wiedzieć mój
syn, ale nie zdążyłam mu odpowiedzieć, bo Bratek znów wskoczył na
stół i ruszył prosto do dzbanuszka
ze śmietanką. Gdy go odsunęłam
na bezpieczną odległość, wziął się
za kawę z mojej filiżanki.
– Babciu, dam mu trochę mleczka
– powiedział Franek, a potem przeprosił nas, wstał i wyjął z lodówki
mleko dla kociąt. Nalał go do miseczki i przywołał kota.
Ludwika odprowadziła go wzrokiem.
– Jestem pod wrażeniem – powiedziała z uznaniem.
– No, Marcelina też zrobiła się bardzo dojrzała przy Zoi – przyznałam,
nakładając sobie kawałek placka ze
śliwkami.
Nie uszło to uwagi psów i po chwili
miałam je po obu stronach krzesła. Próbowałam częstować je
jednocześnie, ale zamiast jeść,

Licencja na uwodzenie

Milka i Zoja przekazywały sobie
warkotem jakieś informacje. Poddałam się.
– Dość tego – pośpieszyła z pomocą Ludwika. – One muszą się
polubić, są jedną rodziną. Piotrek,
Karol – zjedliście już? To bierzcie
psy, i na spacer. Jak się razem przespacerują, to uznają, że stanowią
jedno stado, i problem zniknie.
Panowie posłusznie się ubrali,
wzięli powarkujące ciągle psy i wyszli. Popatrzyłam za nimi oknem.
Po chwili szli sobie razem, na tle
jesiennego krajobrazu, faktycznie
tworząc zgodne stado.
– Świetnie wyszły mamie te śliwki
– powiedziała Ludwika, trzymając
w ręku jeden z przygotowanych na
zimę słoików i oglądając go pod
światło. – Chyba poproszę o przepis.
Oczywiście, dałam. W końcu jesteśmy jednym stadem…
Babcia Jadzia

L’arnacoeur (Francja,Monako, 2010);
Komedia; czas 105 min.; Reżyseria: Pascal
Chaumeil; Scenariusz: Laurent Zeitoun,
Jeremy Doner, Yohan Gromb; Obsada:
Romain Duris – Alex, Vanessa Paradis –
Juliette, Julie Ferrier – Mélanie, François
Damiens – Marc – Sophie.

Alex i jego siostra prowadzą nietypową
firmę. Zajmują się rozbijaniem związków. Zostają wynajęci przez bogatego
mężczyznę, który nie chce, by jego
córka wyszła za mąż. Jedyny problem
polega na tym, że mają zaledwie tydzień, by nie dopuścić do ślubu.

1–3 października godz. 18.00

Step Up 3 D
(USA, 2010); Taneczny; Reżyseria: Jon Chu; Scenariusz: Amy Andelson, Emily Meyer;
Obsada: Rick Malambri – Luke, Adam G. Sevani – Moose, Harry Shum Jr. – Cable,
Sharni Vinson – Natalie, Ally Maki – Jenny.

Luke jest tancerzem ulicznym. Jego dom to stary magazyn w Nowym
Jorku. Miejsce to jest rajem dla młodych ludzi z całego świata, którzy kochają taniec i muzykę. Jedyną rodziną Luke’a są członkowie grupy House
of Pirates, z którymi codziennie ćwiczy, aby pokonać swoich odwiecznych
rywali z konkurującej ekipy House of Samurai. Nieubłaganie zbliża się wielki dzień międzynarodowych mistrzostw w tańcu. Luke wyrusza w miasto
na poszukiwanie nowych, utalentowanych tancerzy, którzy pomogą mu
wzbogacić skład jego grupy i tym samym zwiększą szansę na wygranie
głównej nagrody w turnieju. Chłopak poznaje Natalie i Moose’a. Między
Lukiem i dziewczyną rodzi się uczucie, jednak młoda tancerka kryje sekret,
który może zniszczyć iskrzącą między nimi miłość i zaprzepaścić szansę na
wygranie mistrzostw. W ostatnim momencie z pomocą przychodzą sprowadzeni przez Moose’a starzy członkowie ekipy z Maryland School of Arts.
Czy zdążą jeszcze przygotować się do zwycięstwa w turnieju?
UWAGA! W sobotę, 2 października,
w związku z koncertem Artura Andrusa, seans nie odbędzie się.

Śliwki w occie
ok.1/2 kilograma śliwek, szklanka
wody, niecałe pół szklanki octu 10%,
25 dag cukru, kawałek świeżego imbiru, 1/4 łyżeczki soli, pieprz ziarnisty,
ziele angielskie, gorczyca, cynamon,
goździki
Zagotować wodę z octem, cukrem
i solą. Śliwki wymyć, podzielić na
ćwiartki, rozdzielić do słoików (powinny zająć 2/3 wysokości naczynia). Do śliwek dodać po szczypcie
goździków, cynamonu, gorczycy,
po 2–3 ziarenka pieprzu i ziela oraz
po kilka kawałeczków obranego
imbiru. Zalać wrzącą zalewą, silnie
zakręcić słoiki. Ustawić je dnem do
góry i tak pozostawić do ostygnięcia. Porcja na 3 słoiki po dżemie.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

Najbliższe dni będą bardzo ciekawe i z energią
przystąpisz do działania. Będziesz mieć sposobność
zawierania nowych znajomości, a kariera
zawodowa nabierze tempa. Ożywione kontakty
towarzyskie wprawią Cię w dobry humor.

Byk 20.04.- 20.05.
Sprawy zawodowe będą teraz najważniejsze. To
dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji.
Zmuszą Cię także do przemyśleń, a nawet zmian.
Niektóre z Byków postanowią się zaręczyć lub
wziąć ślub.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Poczujesz przypływ energii i chęć do pracy.
Udadzą się wszelkie wyjazdy służbowe, a także
odwiedziny u krewnych. W życiu rodzinnym
same przyjemne rzeczy.

Rak 22.06.- 22.07.
W życiu zawodowym same sukcesy. Wszelkie
projekty, których realizacji podejmiesz się
z grupą współpracowników, przyniosą korzyści
finansowe. Będziesz mieć okazję odnowić stare
przyjaźnie.

Lew 23.07.- 22.08.
W najbliższych dniach możesz rozpoczynać
wszystkie ważne przedsięwzięcia. Teraz będziesz
mógł osiągnąć najwięcej w każdej z dziedzin
życia. Nie zmarnuj tego czasu na głupstwa.

Panna 23.08.- 22.09.
W pracy weź pod uwagę swoją kiepską
kondycję i nie porywaj się na wielkie czyny.
Skup swoje siły na jednym celu. Teraz lepiej
poprzestać na spotkaniach towarzyskich
i życiu rodzinnym.

Waga 23.09.- 22.10.
Czeka Cię mnóstwo pracy i trochę nerwów.
Szykuje się prawdziwe urwanie głowy. Będziesz
załatwiać sprawy w różnych urzędach. Działaj
według planu i postaraj się skupić. Na pewno
sobie poradzisz.

Skorpion 23.10.- 21.11.
Staniesz się energiczny i chętny do zmian. Nie ma
dla Ciebie spraw nie do załatwienia. Nie dasz się
zbyć byle jaką odpowiedzią i nie zniechęcą Cię
zamknięte drzwi. W miłości także dobry czas.

Strzelec 22.11.- 21.12.
W życiu zawodowym skup się na bieżących
sprawach i solidnie wykonuj swoje obowiązki.
Konieczna okaże się współpraca całego zespołu,
żeby osiągnąć sukces. Będzie kilka imprez, i to
zarówno służbowych, jak i towarzyskich, na
których wypada się pokazać.

Koziorożec 22.12.- 19.01.
W pracy pojawią się nieprzewidziane komplikacje.
Opanujesz sytuację dzięki logicznemu myśleniu
i intuicji. Nie wpadaj w panikę. Już niedługo
odzyskasz poczucie bezpieczeństwa.

Wodnik 20.01.- 18.02.
W najbliższych dniach zabierz się do tego,
co wydaje Ci się najważniejsze. Możesz
rozpoczynać nowe przedsięwzięcia. Wszystko
ułoży się po Twojej myśli. Życie towarzyskie
będzie miłym urozmaiceniem codzienności.

Ryby 19.02.- 20.03.
W życiu zawodowym koniecznie postaraj się
wyjaśnić wszelkie nieścisłości i niedomówienia.
Unikniesz wtedy problemów. Zatroszcz się też
o swoje zdrowie.
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BHP: szkolenia wstępne i okresowe,
ocena ryzyka zawodowego. Tel. 606
363 888.
Sprzedam działkę 2000 m2 z domem
w Starych Pieścirogach z dostępem
do mediów. Tel. 696 990 459.
Hydraulika , kompletne instalacje, C.O,
C. W. U Kan- gaz. Tel. 506 178 967.
Masz problem z komputerem, telewizja satelitarną? Potrzebujesz pomocy?
Tel. 721 775 723.
Sprzedam działkę budowlaną
w Popowie Borowym, pow. 1900 m2
z budynkiem gospodarczym. Tel. 691
199 081.
Wynajmę pomieszczenie pod biuro
bądź sklep – 40 m2. Tel. 500 142 809,
500 280 706.
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
+ garaż, umeblowana kuchnia –
Nasielsk. Tel. 663 555 405.
Sprzedam działki przy ul. Sosnowej.
Tel. 502 182 991.
Brukarstwo, układanie kostki brukowej. Tel. 511 633 058
Para poszukuję mieszkania do wynajęcia w Nasielsku lub okolicy.
Tel. 728 139 315..
Poszukujemy informatyka do utworzenia strony internetowej oraz optymalizacji wydajności komputerów.
Tel. 504 101 080.
Sprzedam działkę budowlaną w centrum Nasielska. Tel. 692 461 741.
Sprzedam łóżko 1-osobowe, huśtawkę
ogrodową dębową ręcznie wykonaną,
komplet wypoczynkowy, sofę dwu
i trzy osobową; dwa biurka, ławostół, dywany, heblarkę, dwie opony
z felgami do Fiata 126p nowe; rowery
używane. Tel. 505 359 438.
Sprzedam działkę budowlaną 600 m2,
Pieścirogi Nowe, 200 m2 od dworca
PKP. Tel. 606 32 99 55.
Sprzedam działkę budowlaną na
ul. Przemysłowej w Nasielsku.
Tel. 609 509 607.
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną 600m2 w Nasielsku. Tel. 23 69 30
160; 507 720 394.
Przyjmę kierowcę kat. C. Tel. 695
163 726.
Nadzory budowlane, ekspertyzy; opinie tech; oraz projektowa n i e z z a g o s p o d a r o wa n i e m
d z i a ł e k . C e n y ko n k ur e n c y j n e.
Tel. 501 580 427; (23) 69 12 255.
Zapraszam do współpracy.

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

1.

2.
3.
4.
5.

powierzchniowe –
moduł:
czarno-białe
kolor
ogłoszenia rodzinne,
podziękowania
(1 moduł)
drobne za słowo
artykuł promocyjnoreklamowy
1 str. + foto
insert (wkładkowanie) – 1 szt.

Cena
netto zł
40,00
60,00
20,00
0,82
800,00
0,10

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

Absolwentka ekonomii poszukuję
pracy. Tel. 784 130 520.
Korepetycje z języka angielskiego.
Tel. 518 866 599.
Sprzedam pługi obrotowe 3 i zwykłe
4. Tel. 695 444 150.
Sprzedam mieszkanie w Nasielsku,
ul. Piłsudskiego 12/16 D. Tel. 606 990
007.
Sprzedam Nissan Primera P11 1.6 + Lpg,
r. prod. 1999 – Nasielsk. Tel. 508 396
461.
Usługi remontowo-budowlane.
Wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne. Tel. 663 046 604.
Poszukuję małego mieszkania do wynajęcia w Nasielsku lub bliskich okolicach.
Tel. 698 222 444.
Zatrudnię operatora koparko-ładowarki. Tel. 728 844 066.
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Oddam trawę do ścięcia. Tel. 664
423 065.
Zatrudnię mężczyznę do pracy w gospodarstwie. Tel. 508 149 452.
Usługi budowlane. Budowa domów,
ogrodzenia klinkierowe. Tel. 505 595
188.
Sprzedam ciągnik New Holland TD 95,
r. 2004. Tel. 508 221 851.
Sprzedam siewnik zbożowy
Poznaniak. Stan b. dobry. Tel. 600
327 092; gmina Nasielsk.
Zagubiono legitymację studencką.
Tel. 503 512 790.
Sprzedam siewnik zbożowy
„Poznaniak 5”. Tel. 604 441 809.
Poszukuję mieszkania do wynajęcia.
Tel. 667 426 665.
Korepetycje z matematyki i fizyki.
Tel. 502 077 415.
Sprzedam działkę przemysłowo-budowlaną 2900 m2 przy
ul. Przemysłowej. Cena 30 000 zł.
Tel. 510 516 424.
Tartak w Poniatach kupi drewno do
cięcia (wszystkie gatunki). Tel. 692
461 741.
Tynki z agregatu, sufity podwieszane,
malowanie. Tel. 601 358 731.
Sprzedam przyczepę HL o ładowności
7 t. Tel. 504 062 805.
Sprzedam żyto Dańkowskie złote,
I odsiew i siano prasowane w kostkach – pogodne. Tel. 886 139 528.
Sprzedam blok silnika C360. Tel. 604
689 012.
Sprzedam dom. Kosewo k. Nasielska.
Tel. 664 210 375.
Glazura, terakota, malowanie, gipsowanie. Tel. 604 561 031.
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą
osobą. Tel. 698 455 472.
Sprzedam radiomagnetofon (nowy).
Tel. 663 440 267.
Montaż automatów do bram wjazdowych i garażowych. Przystępne
ceny. Tel. 602 274 787.
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.
Sprzedam kabaczki i cukinie. Tel. 608
748 213.
Sprzedam 0,98 ha ziemi w Psucinie.
Tel. 22 794 31 11.
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Żbik zainkasował komplet punktów

Na fanfary za wcześnie

W ostatnich dwóch tygodniach Żbik
rozegrał aż cztery mecze: trzy mistrzowskie (Korona Góra Kalwaria,
Legionovia, Świt II ND Maz.) i jeden pucharowy (Świt II ND Maz.).
Wszystkie mecze mistrzowskie wygrał i zdobył w ten sposób komplet
punktów (9).

Pożegnanie z „Pucharem”

Nie udała się wyprawa do Nowego Dworu na mecz pucharowy
z rezerwami Świtu. W regulaminowym czasie spotkanie zakończył
wprawdzie bezbramkowy remis,
ale słabsi byliśmy w strzelaniu rzutów karnych. W poprzednich latach
w wypadku remisu przewidziana
była dogrywka, a gdy ona nie dała
rozstrzygnięcia, strzelano serie
rzutów karnych. Nowy regulamin
dogrywek nie przewiduje. Bezpośrednio po meczu strzelana jest
przez pięciu zawodników z każdej
drużyny jedna seria rzutów karnych.
Jeśli i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia, strzelane są do skutku serie
przez pojedynczych zawodników
każdej drużyny. Tak było w wypadku tego meczu. Seria strzelana
przez piątkę zawodników nie dała
rozstrzygnięcia (4:4). Już w pierwszej
pojedynczej serii nasz
zawodnik nie strzelił bramki, gdy tymczasem przeciwnik
bramkę zdobył. W ten
sposób pożegnaliśmy
się z „Pucharem”.
Tą porażką nie ma się
co jednak przejmować. Żbika reprezentowała w zasadzie drużyna rezerw. Z pierwszego składu zagrało
tylko trzech zawodników, gdy tymczasem
przeciwnicy wystąpili
w zasadzie w komplecie.

sunku 6:1. Wysoki wynik kazałby
sądzić, że przeciwnik był słaby. To
nieprawda. W warszawskiej lidze
okręgowej nie ma zespołów słabych i z pewnością każda drużyna
z tej ligi miałaby szanse wygrać inne
grupy ligi okręgowej. A razem jest
ich sześć.
Nowodworzanie, mimo porażki,
pozostawili dobre wrażenie. Zagrali
bardzo poprawnie. Widać, że trener
Grzegorz Zmitrowicz, który przed
laty trenował Żbika, bardzo solidnie pracuje z zespołem. Kilku jego
zawodników już obecnie mogłoby
znaleźć miejsce w pierwszym zespole Świtu grającym w II lidze.
Mecz przebiegał pod dyktando
Żbika. Do 25. minuty meczu utrzymywał się wynik remisowy 1:1. Na
bramkę Rafała Załogi strzeloną w 15.
minucie bardzo pięknym strzałem
z dystansu (ok. 30 m) odpowiedział Łukasz Wolf. Strzałem tym zaskoczył naszego bramkarza, Pawła
Paczkowskiego.
Stracona bramka zmobilizowała
nasz zespół do lepszej gry. Bardziej
uważnie zaczęto grać w obronie.
Duże kłopoty miały nasze linie de-

W lidze nawet
dobrze

Jak się okazało, rozegranie w odstępie
trzech dni (8 i 11. IX) dwóch spotkań z tą samą drużyną Żbikowi
się opłaciło z kilku powodów: Była
możliwość dania szansy gry zawodnikom, którzy nie mają stałego miejsca w pierwszej drużynie, a nawet są
poza kadrą, i sprawdzenia ich w walce. Ponadto piłkarze, którzy grali we
wszystkich pięciu kolejkach, mogli
nieco odpocząć. Niektórzy z nich
byli kontuzjowani i mieli czas na
leczenie urazów. Rozegrany mecz
miał większą wartość niż normalny sparing. To była prawdziwa rywalizacja, a do tego przeciwnicy
z Nowego Dworu podeszli do tego
pojedynku prestiżowo i wystawili
w zasadzie pierwszy skład swych
rezerw. To jeszcze podniosło wartość tego spotkania. Pożegnaniem
z „Pucharem nie ma się więc co
martwić.
Sobotni ligowy mecz Żbika ze Świtem, rozegrany tym razem w Nasielsku, dał odpowiedź, jaką wartość
reprezentują obydwie drużyny. Żbik
wygrał gładko to spotkanie w sto-

fensywne po prawej stronie boiska
z zawodnikiem z nr 30. Nasza drużyna przez większą część meczu
także grała głównie lewą stroną
boiska.
Do przerwy nasi piłkarze zdobyli
jeszcze dwie bramki. W 25’ szybka
wymiana piłek między Gumowskim
a Załogą zakończona strzałem tego
ostatniego przyniosła naszej drużynie prowadzenie, a pięknie „wkręcona” piłka do bramki w 28’ przez
Maxwella Elotę ostudziła zapędy
przeciwników do zbyt odważnego
wchodzenia pod bramkę Żbika.
Kolejne bramki padły w drugiej
połowie. Przeciwnicy oddali środek pola. Sporadycznie próbowali
szybkich kontrataków, ale nasza
obrona grała bardziej uważnie i do
większego zagrożenia nie doszło.
Na listę strzelców w tej części meczu wpisali się: 57’ – Rafał Załoga,
71’ – Chinwendu Chukwukere i 77’
– Marcin Gumowski. Wszystkie
bramki, jakie padły w tym meczu,
były bardzo ładne. Dotyczy to tak-

że bramki strzelonej
Żbikowi przez Łukasza Wolfa.
Mecz ze Świtem potwierdził dobrą formę
naszej drużyny. Potrafią grać, jest jednak
problem z tym, że
nie grają na pełnych
obrotach przez całe
90 minut. Czasami tracą tzw. głupie
bramki i dopiero później mobilizują się,
aby je odrobić. Na
szczęście w tym sezonie na ogół się to
udaje.
Dobre przygotowanie do sezonu
potwierdziły mecze z Koroną Góra
Kalwaria i Legionovią. Były czwartoligowiec z Góry Kalwarii przegrał
w stosunku 3:0. O zwycięstwo łatwo
jednak nie było. Przeciwnik nastawił
się na grę defensywną i atakował
tylko z kontry.
Ładny mecz stoczył Żbik z rezerwami Legionovii. Drużyna ta przez
dłuższy okres liderowała naszej grupie ligi okręgowej. Po bardzo zaciętej walce Żbik pokonał przeciwnika
2:1. Zwycięstwo odniesione zostało na boisku
przeciwnika i to podnosi
jego wartość. Pamiętać
też należy, że mecze ligi
okręgowej w Legionowie
odbywają się na boisku
o sztucznej nawierzchni.
To daje przewagę gospodarzom, którzy do takiej
nawierzchni są przyzwyczajeni. Niestety, na boisku w Legionowie bolesnych kontuzji doznali
nasi dwaj stoperzy: Stephen Ewah i Przemysław
Zubel. Na szczęście Przemek już powrócił do gry,
a Stephen mecz ze Świtem obserwował razem
ze swą żoną i maleńką
córeczką z trybun.

mógł zdobyć bramek o wiele więcej
i chociaż stracił ich niewiele, to mógł
ich stracić o połowę mniej. Tylko
poprawa skuteczności zagwarantuje
to, że na koniec sezonu będziemy
mogli sięgnąć po fanfary. Ale musi
być lepiej.

ZAPROSZENIE
Urząd Miejski w Nasielsku oraz Zarząd Klubu Sportowego „Wkra” Andzin zapraszają na festyn
sportowo - rekreacyjny do Andzina
w dniu 19.09.2010 r.
W programie:
– turniej drużyn wiejskich z terenu gminy
Nasielsk w piłkę nożną o Puchar Burmistrza
Nasielska od godz. 10.00 do 17.00;
– gry i zabawy dla dzieci klas I–VI (żonglerka piłką nożną);
– dyskoteka w godz. 17.00 – 22.00.
Ponadto:
– ogródki piwne i stoiska gastronomiczne (kiełbaski, słodycze itd.);
– wesołe miasteczko dla dzieci (zjeżdżalnie, dmuchańce itd.);
– przejażdżki kucykiem i quadem oraz wiele innych atrakcji.
Uwaga: w drużynach wiejskich mogą występować tylko zawodnicy z terenów wiejskich gminy Nasielsk (każdy zawodnik musi posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający zameldowanie). Zgłoszenia drużyn wiejskich przyjmowane będą
do 17 wrze ś nia 2010 r. do god z . 20.0 0 p od telefonem:
606 423 339 lub osobiście w Hali Sportowej w Nasielsku.
Tam również będzie można odebrać listy zgłoszeniowe oraz formularze dla zawodników poniżej 18 roku życia, które powinny zostać
podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Jest dobrze, ale...

Na fanfary jeszcze nie czas. Żbik
przewodzi aktualnie ligowej stawce,
ale jest to przewodzenie pozorne.
Będący tuż za nami zespół z Targówka, mający o pięć punktów
mniej niż Żbik, może już niedługo
znaleźć się na czele tabeli, ma bowiem do rozegrania dwa zaległe
mecze. I obydwa ma szansę wygrać. A to daje 6 punktów. Wtedy
wyprzedziłby Żbika o 1 punkt. To
wszystko jest skutkiem naszej porażki w Łaskarzewie. I jeszcze jedno
spostrzeżenie: drużyny, z którymi
do tej pory grał Żbik, poza Legionovią, nie będą się raczej liczyły
w walce o awans. „Najgorsze” więc
przed nami.
Naszą drużyna na duży potencjał. W chwili obecnej gra na 50%
swych możliwości. Bilans bramkowy wszystkich zespołów pokazuje,
że mamy prawie najwięcej strzelonych bramek i najmniej straconych.
Ale statystyki często mylą. Dotychczasowe spotkania pokazały, że Żbik

I jeszcze jedno spostrzeżenie. Z aktualną grą Żbikowi byłoby łatwiej się
utrzymać w IV lidze, niż do niej awansować. Może to dziwne, ale prawdziwe. I dlatego trzeba zrobić wszystko,
aby do IV ligi awansować.
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