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Zdania rozbieżne

Na VII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się we wtorek, 29 marca br. debatowano m.in.: na temat katastrofalnego stanu dróg w naszej gminie. Radni podejmowali także decyzję w sprawie opłaty targowej obowiązującej
na targowisku prywatnym. Projekt uchwały w tej sprawie zaprezentowała Ludwina Turek, skarbnik Nasielska. Zaproponowano w niej wynagrodzenie inkasa w wysokości 60% dla właścicieli targowiska prywatnego, nowe zasady
miałyby obowiązywać od 1 lipca br. Komisja budżetu, opiniując ten projekt, wstrzymała się od głosu.
G. Arciszewski, burmistrz Nasielska, stwierdził, że sprawa trwa dosyć długo – Były rozmowy, żebym to wycofał, ale
chcę, żebyście zdecydowali – mówił do radnych. – Chcę unormalizowania różnych spraw, po to
tu przyszedłem – mówił.
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INFORMACJA
Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
998
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
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–23–98
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26
NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
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,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52
Hala Sportowa,
ul. Staszica 1, tel. 23) 693–30–865
Stadion Miejski,
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

PIT-y można składać
w Urzędzie Miasta
W celu umożliwiania mieszkańcom gminy Nasielsk, realizacji obowiązku
podatkowego, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku od 14 marca br. zostanie
uruchomiony punkt przyjmowania zeznań podatkowych za 2010 rok,
w którym pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckiem będą przyjmować ww. zeznania.

Punkt będzie czynny w następujących dniach:
04.04.2011 (poniedziałek)
11.04.2011 (poniedziałek)
14.04.2011 (czwartek)
18.04.2011 (poniedziałek)
21.04.2011 (czwartek)
28.04.20011 (czwartek)
02.05.2011 (poniedziałek)

8.00–10.00,
8.00–10.00,
8.00–10.00,
8.00–10.00,
8.00–10.00,
8.00–10.00,
8.00–10.00.

Punkt znajdować się będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
przy ul. Elektronowej 3, pokój nr 117 (I piętro). W Biurze Obsługi Klienta
nasielskiego UM (parter) dostępne są formularze PIT.

LISTY DO REDAKCJI

Uciążliwi goście
Szanowna Redakcjo,

1–14 kwietnia 2011

Gminne Biuro Spisowe w Nasielsku uprzejmie informuje,
iż w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony narodowy spis
powszechny ludności i mieszkań, według stanu na dzień 31 marca
2011 roku „godz. 24”, na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
(Dz.U. Nr 47, poz. 277). Pracami spisowymi kieruje Prezes Głownego Urzędu Statystycznego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalnie prace spisowe prowadzone
są przez gminne biuro spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku ul. Elektronowa 3.
Spis powszechny poprzedzony był obchodem przedspisowym realizowanym przez
rachmistrzów spisowych w dniach 1 -1 7 marca br, podczas którego rachmistrz spisowy zaznajomił się z przydzielonym mu obszarem oraz zweryfikował przygotowane
przez służby statystyki publicznej oraz urzędy gmin punkty adresowe.

W dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. rachmistrzowie spisowi będą przeprowadzać wywiady bezpośrednie przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń
elektronicznych wyposażonych w aplikacje niezbędne do przeprowadzenia spisu.
Rachmistrz spisowy podczas pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu
statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego,
który wydał identyfikator. Zgodnie z zapisami przywołanej ustawy rachmistrzowi
spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona
prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
Rachmistrz spisowy może prowadzić spis tylko i wyłącznie za okazaniem identyfikatora oraz jest poinformowany o odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy
statystycznej. Rachmistrz spisowy zebrane dane bezpośrednio wprowadza do
urządzenia elektronicznego. Dane spisowe objęte są ochroną prawną. Rachmistrz
spisowy zebranymi danymi nie może dowolnie dysponować, udostępniać ich osobom
trzecim ani kopiować.
Tożsamość rachmistrza spisowego i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym tel. 23/69-33-109 - tam też można zgłosić uwagi dotyczące
jego pracy.

Gminny Komisarz Spisowy
Grzegorz Arciszewski

My, niżej podpisani, pragniemy zwrócić uwagę Szanownej Redakcji na
przedstawiony tu problem, gdyż stosowne instancje konsekwentnie nas
lekceważą. Jesteśmy mieszkańcami kamienicy, która wraz z podwórkiem
usytuowana jest między ulicami Warszawską a Kilińskiego.
Przez korytarz klatki schodowej, jak i podwórko prowadzi tu tzw. droga
na skróty, co było i jest przyczyną wielu uciążliwości. Wcześniej urządzali
sobie tu spotkania amatorzy taniego wina i podobnych „wynalazków”.
Klatka schodowa, jak i podwórka służyły im za bezpłatny szalet. Szczerze
przyznać trzeba, że do złego stanu sanitarnego przyczyniali się też niektórzy współmieszkańcy – problem psich kup.
Z czasem sytuacja się poprawiła. Dzięki wsparciu policji ukrócono alkoholowe libacje, a pomocy ZGKiM zawdzięczamy estetyczny stan klatki.
Zaczęło być tu znośnie, a nawet przyjemnie, gdy przed naszą kamienicą przyjezdni turyści robili sobie zdjęcia. Wszak ma ona walory zabytku.
Ostatnio jednak pojawił się nowy problem, kolejna uciążliwość. Od 3
miesięcy na wspomnianym korytarzu bądź podwórku urządza sobie regularne spotkania młodzież szkolna dowożona do szkół. Zatrzymują się
tu w drodze do szkoły bądź gdy zeń wracają, zawsze w tym samym przedziale czasowym: 7.30–7.40 i 13.30–13.40. Palą wówczas papierosy niedopałki rzucając gdzie popadnie – niekiedy na drewniane spróchniałe
schody. Przy tym spluwają, czasem namażą coś na ścianie. Zdecydowanie wypraszani oddalą się, by za chwilę powrócić. Zdarzało się, że w rewanżu za przepędzenie nanieśli złośliwie puszek po piwie lub wysmarowali kałem klamkę sąsiadce z parteru.
Zawiadamiany patrol straży miejskiej pojawił się dotąd jeden raz. Przy
próbach kolejnego wezwania ich telefon milczy. Na początku marca napisaliśmy pismo do Pana Burmistrza, licząc, że jakoś zajmie się sprawą np.
zafunduje dodatkowe kosze na śmieci, zleci kontrole policji, może zawiadomi szkołę. Niestety, w odpowiedzi otrzymaliśmy wyliczankę formułek
i przepisów informujących nas m.in., komu, jako mieszkańcy, podlegamy,
a nawet gdzie mieszkamy.
Ta błyskotliwa akcja uświadamiająca pracowników Urzędu Miejskiego
poprawiła nam humor, ale na krótko, bo problem z uciążliwymi gośćmi
nadal trwa. Nie niepokojeni przez nikogo, uczniowie czują się tu coraz
swobodniej. Bywają chwile, że przejście przez korytarz jest utrudnione
i chcąc wyjść np. do sklepu, trzeba odczekać aż dana grupa się rozejdzie.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zainteresowanie się naszą
sprawą.
W załączeniu podpisy mieszkańców do wiadomości redakcji.
(Tytuł pochodzi od redakcji)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana HENRYKA ŚLIWIŃSKIEGO,

wieloletniego nauczyciela
i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku,
laureata Nagrody „Lew Nasielska” w roku 2006,
społecznika w kreowaniu i kształtowaniu kultury Ziemi Nasielskiej,
współzałożyciela „Nasielskiego Towarzystwa Kultury”,
znawcę literatury i kultury, wychowawcę
wielu pokoleń uczniów i artystów.
RODZINIE i BLISKIM składamy szczere wyrazy współczucia.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!
W imieniu Mieszkańców i Samorządu Gminy Nasielsk
Przewodniczący Rady Miejskiej
		
Grzegorz Duchnowski

Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski

W dniu 26 marca 2011 zmarł
Ś. P.

Henryk Śliwiński
założyciel i długoletni prezes
Nasielskiego Towarzystwa Kultury.
Żegnamy Go z wielkim żalem.
Wyrazy serdecznego współczucia składamy Rodzinie.
				
Zarząd i członkowie NTK

Harcerskim Pozdrowieniem
Czuwaj!
Ś.P. druha Henryka Śliwińskiego
Żegnają zuchy, harcerze, instruktorzy
i krąg instruktorów seniorów
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OBRADOWAŁA RADA

Z GMINY

Zdania rozbieżne
We wtorek, 29 marca br.
odbyła się VII se sj a RM
w Nasielsku. Obrady prowadził Grzegorz Duchnowski, przewodniczący RM. Po
uwzględnieniu zgłoszonych
przez Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska,
zmian w porządku obrad
rada przyjęła plan posiedzenia. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji przewodniczący RM przedstawił
radzie informację na temat
swoich działań pomiędzy
sesjami. Wśród problemów,
z jakimi zgłaszali się do niego
mieszkańcy, wskazał m.in.
na: zniszczone drogi w Pieścirogach i innych miejscowościach, sprawę bloku przy ul.
Kilińskiego oraz funkcjonowanie
targowiska prywatnego. Burmistrz
Grzegorz Arciszewski w swoim
sprawozdaniu mówił o uczestnictwie w wyborach sołeckich i spotkaniach z mieszkańcami. Podkreślił
też, że przez cały tydzień przyjmuje interesantów w urzędzie.
Następnie przewodniczący RM
udzielił głosu radnym, którzy kierowali pytania i interpelacje do burmistrza. W dużej mierze dotyczyły one stanu dróg na terenie gminy, m.in. radny Krzysztof Fronczak
pytał o to, czy prawdą jest, że starostwo rozwiązało umowę na wykonanie remontu w ul. Sikorskiego. Na konieczność uzupełnienia
i wyrównania dróg na osiedlu Kupka wskazał radny Henryk Antosik. O rozpoczęcie remontu dróg
gminnych pytał radny Mirosław
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Świderski. Radny Radosław Skrzynecki mówił m.in.: o konieczności poprawy ul. Bursztynowej, remoncie parkingu na ulicy Parkowej
i ustawieniu znaku zakazu ruchu dla
samochodów powyżej 8 ton w ulicy Diamentowej. Natomiast radny
Artur Szulkowski pytał o budowę
kanalizacji w Pieścirogach i plany
objazdów podczas budowy wiaduktu w ul. Kolejowej. Radni zadawali również pytania o basztę
i chodnik w stronę Pniewa (radny Maciej Suwiński), o możliwość
zmiany przynależności sądowej
Nasielska, a także o drogę w Chrcynnie i odpowiedzialność firm za
wykonanie nawierzchni dróg (radny Stanisław Sotowicz).
Zarówno do informacji dotyczącej stanu dróg gminnych, jaką radni
otrzymali na piśmie, jak i realizacji
wydatków z funduszu sołeckiego
w 2010 r. pytań nie było.
Rada pojęła jednogłośnie
uchwałę do t yczącą zmiany wieloletniej
prognozy f inansowej na
lata 2011–2020
oraz dotyczącą
zmiany uchwał y budżetowej
gminy Nasielsk
na 2011 r.
fot. K. Miller
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fot. A. Zawadzki

Następnie Ludwina Turek, skarbnik
Nasielska, zaprezentowała projekt
uchwały w sprawie opłaty targowej.
Zaproponowano w niej wynagrodzenie inkasa w wysokości 60% dla
właścicieli targowiska prywatnego,
nowe zasady miałyby obowiązywać od 1 lipca br. Komisja budżetu,
opiniując ten projekt, wstrzymała
się od głosu.
G. Arciszewski, burmistrz Nasielska,
stwierdził, że sprawa trwa dosyć
długo – Były rozmowy, żebym to
wycofał, ale chcę, żebyście zdecydowali – mówił do radnych. – Chcę
unormalizowania różnych spraw,
po to tu przyszedłem – mówił.
Burmistrz przedstawił też przykłady,
jak kształtuje się wpływ do budżetu
z opłaty targowej w sąsiednich gminach (Serock – 89%, Świercze 75%,
Nowy Dwór Maz. 75%). – Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez właścicieli nadal
jestem za tym, żeby ta uchwała została podjęta – dodał.
Radni dopytywali, czy jest jeszcze
jakaś szansa na kompromis i czy
były podejmowane próby polubownego załatwienia tego problemu. Burmistrz zapewnił, że jeśli
uchwała przejdzie i właściciele się
wycofają z prowadzenia targowiska, to handlujący dostaną nowe
miejsca do handlu, nawet na skwerze w centrum miasta.

Toaleta dla dworca

Jak wie każdy, kto podróżuje koleją, nasielski dość okazały dworzec PKP,
przy wszystkich swoich zaletach, ma jedną zasadniczą wadę. Jest nią brak
toalet. To wada tym bardziej doskwierająca, że wyjątkowo długotrwała.
Pasażerowie czekający na pociąg lub autobus, często osoby tylko przejeżdżające przez naszą miejscowość, mają poważny problem, kiedy nagle dopadnie ich potrzeba skorzystania z toalety. Co prawda dworzec ma taki przybytek, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, to jednak jest on zamknięty na
klucz i jest udostępniany tylko pracownikom dworca. Czasami pasażerowie
mogą skorzystać z uprzejmości personelu dworca i skorzystać z ubikacji,
ale dla nikogo nie jest to sytuacja komfortowa. Pewnie dlatego zdarza się, że
ludzie swoje potrzeby fizjologiczne oddają w tunelu pod torami lub w krzakach, które znajdują się niedaleko dworca.
W sukurs osobom korzystającym z dworca PKP postanowiła przyjść mieszkanka Pieścirogów, która prowadzi pobliski kiosk Ruchu. Od poniedziałku 21
marca zbiera podpisy pod listem skierowanym do PKP SA i Kolei Mazowieckich – KM. Zostanie on przekazany również do zaopiniowania burmistrzowi Nasielska Grzegorzowi Arciszewskiemu, a następnie wysłany do wyżej
wymienionych instytucji. Do tej pory petycję poparło już około 100 osób.
– Wpadłam na taki pomysł, bo widzę, jak pasażerowie męczą się na tym
dworcu. Często idą i załatwiają się w krzaki, ale co innego mogą zrobić np.
mamy z małymi dziećmi? – mówi.
Wszyscy popierający pomysł udostępnienia pasażerom toalet na dworcu
PKP mogą udać się do pani Podgórskiej i podpisać się pod pismem (łącznie
z podaniem numeru
dowodu osobistego).
Miejmy nadzieję, że
w obliczu wielkich
inwestycji kolejowych, które dosłownie przetaczają się
przez naszą gminę,
władze wszystkich
spółek PKP przychylą się do tej prośby.
(pki)
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Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje,
że 19.04.2011 r. (wtorek) odbędzie się spotkanie
dotyczące Zintegrowanego Programu Dotacji do 70%
na zakup zestawów solarnych.
Spotkanie to będzie zamykało realizację Programu
na terenie Gminy Nasielsk,
dlatego zapraszamy wszystkich chętnych
do wzięcia w nim udziału.
Spotkanie planowane jest na godzinę 18.00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku (sala 112).

dokończenie na str. 11
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Z POLICJI

KRONIKA
POLICYJNA

Wpadł z marihuaną

Kryminalni z Nasielska zatrzymali 31-letniego Marka W., u którego
w kieszeni spodni znaleźli torebkę z marihuaną.
22. 03. br. policjanci zauważyli trzech mężczyzn stojących na klatce
schodowej jednego z bloków przy ul. Sportowej. Szczególną uwagę zwrócili na jednego z nich, który na ich widok zaczął nerwowo
się zachowywać. Kryminalni postanowili ich wylegitymować. Szybko ustalili powód dziwnego zachowania 31-letniego Marka W. Jak się
okazało, w kieszeni spodni mężczyzny policjanci znaleźli zawiniątko
z zawartością suszu roślinnego. Mężczyzna został przewieziony do
komisariatu, a znalezisko zabezpieczone. Z wstępnych badań przeprowadzonych przez policjantów wynikało, że zabezpieczony susz
to marihuana. Zatrzymanemu mężczyźnie policjanci już przedstawili
zarzut posiadania środków odurzających. Jaką karę poniesie za łamanie prawa, zadecyduje sąd.

Narkotyki miał w kieszeni

Kryminalni z Nasielska zatrzymali 28. 03 br. 25-letniego Janusza L., ponieważ w kieszeni jego spodni znaleźli torebkę z marihuaną. Policjanci
przesłuchali mężczyznę, a następnie przedstawili mu zarzut posiadania
środków odurzających. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.
Policjanci z komisariatu w Nasielsku przejeżdżali właśnie ul. Piłsudskiego, gdy zauważyli nerwowe zachowanie mężczyzny. Postanowili go wylegitymować i sprawdzić, co jest tego powodem. Wówczas
młody człowiek jeszcze bardziej się zdenerwował. Policjanci znaleźli bowiem w kieszeni jego spodni, torebkę foliową z suszem roślinnym. Doświadczeni funkcjonariusze, nie pierwszy raz spotkali się
z taką substancją i dobrze wiedzieli, że jest to marihuana. Natychmiast
torebkę zabezpieczyli, a 25-latka zatrzymali. W komisariacie Janusz
L. został przesłuchany. Policjanci poddali także badaniu znalezisko.
Wynik badania suszu potwierdził przypuszczenia policjantów. Była
to marihuana. Zatrzymanemu funkcjonariusze przedstawili zarzut posiadania środków odurzających. Jaką karę poniesie za nielegalne ich
posiadanie, zadecyduje sąd.

Chciał wysadzić dom z rodziną?

W poniedziałek, 28. 03. br. ogromne zagrożenie dla rodziny oraz
całego domu spowodował 53-letni Stefan Cz. Mężczyzna odkręcił
butlę z gazem, postawił obok zapaloną świeczkę i wyszedł z pokoju,
zamykając go za sobą na klucz.
Gdyby nie czujność jego żony i błyskawiczne działanie policjantów i strażaków, nie wiadomo, jak zakończyłaby się ta sytuacja. Na
szczęście kobieta w porę się zorientowała w sytuacji i powiadomiła
o zagrożeniu nasielskich stróżów prawa. Ci przyjechali do Krzyczek
natychmiast, informując także straż pożarną. Błyskawicznie zaopiekowali się kilkoma osobami, które przebywały w domu. Następnie
strażacy wyważyli drzwi do pokoju mężczyzny. Faktycznie w lokalu
czuć było ulatniający się gaz. Zgasili płomień świecy i wywietrzyli
pomieszczenie. Gdy zostało usunięte zagrożenie, policjanci zaczęli
szukać sprawcy całego zajścia. Znaleźli go idącego drogą w kierunku
Poniat. Stefan Cz. trafił do policyjnej celi. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało 1,2 promila alkoholu w organizmie. Z wstępnych ustaleń policjantów z Nasielska
wynika, że 53-latkowi zostanie przedstawiony zarzut bezpośredniego spowodowania zagrożenia życia i zdrowia. Zgodnie z kodeksem
karnym za to przestępstwo grozić może kara pozbawienia wolności
do 3 lat.
za:www.kpp.nowydwormaz.pl
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Ulatniał się gaz
W poniedziałek, 22 marca br. w godzinach porannych (ok. godz. 8) w naszym
mieście doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Podczas prowadzenia prac
ziemnych na terenie prywatnym, ale w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej (ul. Warszawska), doszło do przecięcia przewodu gazowego.
I chociaż wypływ gazu był stosunkowo nieduży (przerwane zostało „cienkie”
przyłącze do posesji, a nie przewód sieci ulicznej), zagrożenie wybuchem było
jednak ogromne.
Policja wstrzymała ruch na ruchliwej drodze wojewódzkiej, na miejscu pojawili
się strażacy. O zdarzeniu powiadomiono rejonowy zakład gazowniczy Mazowieckiej Spółki Gazowniczej. Problem jednak w tym, że mieści się on obecnie
w Wyszkowie, mieście odległym od Nasielska o 60 km. Dlatego minęło dużo
czasu, bo ok. półtorej godziny, od momentu zaistnienia zagrożenia.
Na szczęście do wybuchu nie doszło. Służby gazownicze, które przybyły na
miejsce, najpierw przerwały wypływ gazu, a następnie przystąpiły do usuwania
uszkodzenia. Dla fachowców nie była to zbyt wielka awaria, więc wznowiono
ruch na drodze wojewódzkiej.
Poniedziałkowe wydarzenie pokazało, jak słabo oznakowane są instalacje gazowe w naszym mieście. Okazało się też, że w wypadku takiej awarii nie ma możliwości samodzielnego zamknięcia dopływu gazu. Gdyby każde przyłącze gazu
miało odcięcie od głównej linii, można byłoby zakręcić zawór i spokojnie szukać
miejsca usterki. A przyłącza są jednymi z ważniejszych niebezpiecznych punktów. Usytuowane są płytko pod ziemią i przebiegają często przez nasze ogródki.
Cywilizacyjne udogodnienia niosą ze sobą wiele zagrożeń. Dlatego pojawia się
też pytanie, czy przypisanie Nasielska do Wyszkowa (odległego o 60 km) jest
właściwe, skoro podobne służby znajdują się znacznie bliżej. Takich i podobnych
pytań nasuwa się wiele, bo ilość zagrożeń rośnie z każdym rokiem. I warto, abyśmy byli mądrzy przed szkodą, bo po szkodzie może być za późno.
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W okresie międz y 6 a 14.03.
w Mazewie Dworskim nieznani
sprawcy włamali się do domku
letniskowego Dariusza A. i skradli
mienie o wartości 1000 zł.
16.03. w Pieścirogach nieznany
sprawca z domu Ilony Ł. skradł
telefon komórkowy i aparat fotograficzny. Straty wynoszą 700 zł.
Nocą z 16 na 17.03. nieznany
sprawca skradł z parkingu osiedlowego przy ul. Warszawskiej samochód marki Audi 100. Straty
wynoszą 4000 zł. na szkodę Pawła W.
21.03. na ulicy Warszawskiej Jan
Ś., mieszkaniec Chrcynna, kierował samochodem pomimo zakazu sądowego.

Pijani na drodze

13.03. na ulicy POW Andrzej K.,
mieszkaniec Siennicy, kierował
rowerem po spożyciu alkoholu
(0,35 mg/l).
13.03. w Lorcinie Mirosław W.,
mieszkaniec Pieścirogów, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (0,68 mg/l).
21.03. w Nowych Pieścirogach
Roman P., mieszkaniec Mogowa,
kierował rowerem po spożyciu
alkoholu (0,27 mg/l).
24.03. w Popowie Borowym Andrzej S., mieszkaniec Jaskółowa,
kierował samochodem po spożyciu alkoholu (0,28 mg/l).
24.03. Stanisław K., mieszkaniec
Dębinek, został dwukrotnie zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, gdy jechał rowerem
po spożyciu alkoholu: w miejscowości D ęb ink i (1,13 mg /l)
i w miejscowości Cegielnia Psucka(0,76 mg/l).
24 .03 . w N un i e J aro s ł aw W.,
mieszkaniec Nuny, kierował rowerem po spoż yciu alkoholu
(1,19 mg/l).
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Strażacy OSP Nasielsk
16.03. strażacy z Nasielska wyjechali do palących się traw przy
ul. Warszawskiej i w Starych Pieścirogach.
21.03. zabezpieczali miejsce wycieku gazu przy ul. Warszawskiej.
22.03. w Wiktorowie pomagali
karetce pogotowia, która ugrzęzła w miękkim gruncie.
25.03. wyjechali do palącej się
trawy w Starych Pieścirogach.
26.03. w Chlebiotkach gasili palącą się stertę słomy.
27.03. w Starych Pieścirogach gasili palącą się trawę.
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Mamy cztery przedszkola
Jak gmina Nasielsk jest przygotowana na przyjęcie dzieci do przedszkoli? Potrzeby są coraz większe, choćby ze względu na zmiany w edukacji czy coraz większą aktywność
zawodową naszych mieszkańców.
A co z miejscami w przedszkolach?
Na wstępie trzeba zaznaczyć, że na terenie gminy Nasielsk funkcjonują dwa
przedszkola publiczne i dwa niepubliczne. O ile zasady funkcjonowania
placówek publicznych nie wymagają
komentarza, o tyle warto przyjrzeć się,
co kryje się pod nazwą „niepubliczne”.
Otóż różnica między niepublicznym
a prywatnym przedszkolem polega na
tym, że w wypadku tego pierwszego
część kosztów utrzymania dziecka
(w naszym wypadku to 75% kosztów
utrzymania dziecka w zwykłej publicznej placówce i np. w lutym, według danych z urzędu miasta, wyniosło to około 565,40 złotych na jedno
dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat) pokrywa gmina, jednak nie ma ona pełni
uprawnień w stosunku do tego miejsca. Nie może np. odwołać dyrektora placówki. Zobowiązuje za to placówki niepubliczne do miesięcznego przedstawiania liczby dzieci, poza
tym sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykorzystywania dotacji przyznanych z budżetu gminy. Prywatne
przedszkola cieszą się pełną autonomią i utrzymują wyłącznie z czesnego
rodziców, jednak nie ma takich na terenie naszej gminy.

Placówki publiczne

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach. Uczęszcza do niego 100 dzieci w wieku 3–6 lat, w tym
również maluchy spoza naszej gminy.
Na pełnym etacie jest tam zatrudnionych 8 nauczycieli i jeden logopeda, poza tym kilka osób na niepełnych etatach: nauczyciel zajęć korekcyjnych na 0,3 etatu, katecheta
na 0,5 etatu. Obsługa przedszkola liczy 6 osób. Stawkę zamykają 3 osoby zatrudnione w stołówce. Zgodnie
z uchwałą gminy rodzice płacą opłatę stałą 80 zł miesięczne za pierwsze
dziecko, 70 za drugie, 60 za trzecie
i następne dzieci plus koszt dziennego
wyżywienia wynoszący 6 zł.
Przedszkole w Pieścirogach dysponuje 5 salami zajęciowymi, świetlicą, pomieszczeniem kuchennym, trzema
magazynowo - gospodarczymi, gabinetem dyrektora, holem oraz pokojem, które zajmuje księgowa, a także placem zabaw. W ramach zajęć
dodatkowych przedszkole organizuje
2 razy w tygodniu zajęcia z rytmiki,
których koszt wynosi 12 zł.
Wolne miejsca w przedszkolu odpowiadają zapotrzebowaniu, świadczy o tym fakt, że w roku ubiegłym
zostały do niego przyjęte wszystkie
spośród zgłoszonych dzieci. Dyrektorem przedszkola jest obecnie Beata
Skoczylas.
S a m o r z ą d owe P r z e d s z ko l e
w Nasielsku. Do tej placówki uczęszcza 27 więcej dzieci niż w Pieścirogach, w tym, jedno niepełnosprawne,
które ma osobne zajęcia rehabilitacyjne. Większa jest też liczba pracowników. O dzieci dba 13 nauczycieli,
w tym jeden psycholog, logopeda
i nauczyciel prowadzący zajęcia re-

walidacyjno - wychowawczych, zajmujący się wspomnianym niepełnosprawnym dzieckiem. W obsłudze
znajduje się 5 woźnych oddziałowych,
1 kucharka wraz 2 osobami do pomocy, 2 dozorców oraz 1 konserwator
zatrudniony na pół etatu.
Dotacja z gminy wynosi 700 zł na
dziecko. Opłata wymagana od rodziców jest stała i wynosi 80 złotych.
W przedszkole jest 5 sal oddziałowych, kolejno dla 2-, 3-, 4-, 5- i 6-latków. Poza tym dysponuje kuchnią,
szatnią, pomieszczeniem administracyjno-gospodarczym, biblioteką, gabinetem logopedycznym oraz odpowiednio wyposażonym placem
zabaw.
Przedszkole Samorządowe w Nasielsku oferuje wiele zajęć dodatkowych
za niedużą opłatą. Jest to: język angielski za 15 złotych (starsze grupy 25
zł), rytmika 12 zł, zajęcia korekcyjne
10 zł miesięcznie (starsze grupy 20 zł),
karate kolejno 10 zł i 20 zł za młodsze i starsze dzieci oraz wyjazd na basen do Pomiechówka za 50 zł. Każde
spośród zajęć odbywa się dwa razy
w tygodniu.
Liczba miejsc w placówce nie do końca odpowiada potrzebom. Jak zdradza
dyrektor Hanna Szumska: – W ostatnich latach szkolnych około 30 dzieci nie zostało przyjętych do naszej
placówki. W ubiegłym roku było 29,
w tym pięcioro 2-latkow. Potrzebna
byłaby jeszcze jedna sala do zajęć,
wtedy można byłoby przyjąć wszystkie dzieci. Nie wiem, jak to będzie
w tym roku. To zależy, czy tegoroczne 5-latki wybiorą szkołę czy przedszkole.

Placówki niepubliczne

„Sakolandia” jest całkiem nową inwestycją. Przedszkole zostało otwarte we wrześniu zeszłego roku. Chodzi
do niego 36 dzieci w przedziale wiekowym 2–5 lat. W „Sakolandii” na stałe pracuje 9 osób, reszta to pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, są to m.in. logopeda i nauczyciel rytmiki.
Przedszkole niepubliczne część środków na utrzymanie dzieci dostaje
z gminy. – Staraliśmy się o zwiększenie dofinansowania – mówi Monika Duchnowska, dyrektor placówki – moglibyśmy wtedy zmniejszyć
czesne i zapełnić to miejsce. Odmówiono nam, ponieważ stwierdzono,
że gminie brakuje środków finansowych.. Dyrektor Duchnowska uważa,
że większe dotacje z gminy pozwoliłyby „Sakolandii” być nowoczesnym
przedszkolem dla prawie każdego.
W placówce zasadniczo nie obowiązują opłaty ponad czesne wynoszące
480 złotych plus kwotę za całodzienne wyżywienie wynoszącą 6 zł (oraz
wpisowe do przedszkola), jednak rodzice, którym notorycznie zdarza się
nie odbierać na czas dziecka, zobowiązani są do dopłaty 20 zł.
Przedszkole ma 4 sale funkcyjne plus
wielofunkcyjną salę gimnastyczną.
„Sakolandia” dysponuje też placem
zabaw i dużym ogrodem. W ramach
czesnego organizowane są zajęcia
dodatkowe, np. zajęcia teatralne, muzykoterapia, nauka gotowania typu
„kuchcikowo”, rytmika, zajęcia twór-

Geotermia nasza przyszłość
Gmina Nasielsk nie dysponuje wieloma surowcami naturalnymi. Możliwe jednak, że pod
nasielską ziemią znajduje się
materiał na ważną i dochodową inwestycję.

czego myślenia. Przedszkole jest placówką o profilu językowo - sportowym, toteż dzieci mają rozszerzony
program języka angielskiego i zajęć
sportowych. Od przyszłego roku mają
być organizowane wyjazdy na basen,
prawdopodobnie do Legionowa.
Przedszkole „Pod Fiołkami” jest częścią Centrum Edukacji, Wychowania
i Rozwoju, placówki oferującej wiele
różnego rodzaju zajęcia i aktywności,
choć, jak zaznacza dyrektor i właścicielka Elżbieta Fijalska, wkrótce cała
działalność tej placówki ma się skupić
właśnie na przedszkolu, planowanym
w przyszłości żłobku i ewentualnym
otworzeniem zerówki z codziennymi
lekcjami języka angielskiego.
Do placówki uczęszcza 28 dzieci,
którymi zajmują się 3 przedszkolanki. Do tego jest jedna osoba w kuchni. Cennik przedszkola nie jest stały.
Jak mówi dyrektor Fijalska: – Zależy
to od tego, ile czasu dziecko u nas
przebywa. Najwięcej płacą rodzice,
których dzieci przebywają 10–11 albo
12 godzin.
Z zajęć dodatkowych „Pod Fiołkami”
oferuje język angielski, logopedię, rytmikę i gimnastykę korekcyjną. Przedszkole dysponuje 4 salami dla dzieci
oraz placem zabaw. Pytana o to, czy
liczba wolnych miejsc odpowiada zapotrzebowaniu, dyrektor Fijalska odpowiada, że „Pod Fiołkami” ma jeszcze wolne miejsca. Zdradza również,
że planuje otworzenie w Nasielsku
drugiego przedszkola.
Jak widać, w naszej gminie mamy
do czynienia z bardzo zróżnicowaną ofertą placówek przedszkolnych.
Choć trzeba przyznać, że nie do końca spełniają one zapotrzebowania naszej społeczności. Rodzicom, którzy
planują zapisać swoje dzieci do przedszkola, przypominamy, że w wypadku przedszkoli prywatnych rekrutacja
trwa cały rok do czasu wyczerpania
limitu miejsc (należy jednak pamiętać,
że pobierają one opłatę za wpisowe),
za to w wypadku przedszkoli publicznych w Nasielsku i Starych Pieścirogach ten okres trwał przez cały marzec.
Paweł Kozłowski
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Jak się dowiedzieliśmy, k ilkoma
miejscowościami znajdującymi się
na terenie naszej gminy, w tym Paulinowem, gdzie od pewnego czasu
odbywają się już pierwsze badania, interesuje się Państwowy Instytut Geologiczny. Mowa o źródłach energii geotermalnej w miejscu znajdującej się tam żwirowni. – Wody geotermalne znajdują się
przeciętnie na głębokości od 1,5 do 3,5 km. Źródło w Paulinowie
prawdopodobnie bliższe jest tej pierwszej granicy, a jego temperatura może wynosić nawet 130 oC – mówi prof. dr hab. Julian Maciejewski z PIG-u i dodaje – Pod powierzchnią niemal 80% Polski zalegają wodonośne utwory pochodzące z okresu dolnej i środkowej
jury oraz dolnej kredy. Podkreśla jednak, że aby zyskać pewność,
trzeba przeprowadzić dalsze, kosztowne badania. Od nich będzie
zależeć, czy nasielskie źródło będzie można wykorzystać w ciepłownictwie, czy w grę wchodzić będzie tylko budowa termalnego
SPA. Inwestycja może mieć duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców naszej gminy. Zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami,
Polska do 2020 r. powinna wytwarzać 20–30 proc. energii z zasobów odnawialnych, czyli o wiele więcej, niż czyni się to obecnie.
Sam wkład geotermii zaś to obecnie zaledwie 0,3%.
Energia geotermalna jest jednym z odnawialnych źródeł energii.
Polega na wykorzystaniu cieplnej energii wnętrza ziemi. Woda opadowa wnika w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi intruzjami lub aktywnymi ogniskami magmy podgrzewa się do znacznych
temperatur i w wyniku tego wędruje do powierzchni jako gorąca
woda lub para wodna. Energia geotermalna zalicza się do energii
odnawialnej, ponieważ jej źródło, gorące wnętrze kuli ziemskiej,
jest w praktyce niewyczerpalne. Dla wydobycia wód geotermalnych
na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania
tych wód. Zaletą wód geotermalnych jest brak ujemnego wpływu
na środowisko naturalne. Jak dotąd na terenie Polski znajduje się
dziewięć geotermalnych zakładów ciepłowniczych. Dla przykładu
Niemcy co prawda dysponują tylko ośmioma, ale mają w planach
aż 154 nowe inwestycje tego typu.
Odwiertem wód geotermalnych w Paulinowie zainteresowana jest
firma „Polgeo”. – Gotowi jesteśmy współfinansować badania tych
złóż, ponieważ mamy duże doświadczenie w tym zakresie. Liczymy też na dobrą współpracę z Urzędem Miejskim, być może gmina
będzie chciała zostać współudziałowcem tej inwestycji– mówi Mariusz Kostrzewski z „Polgeo”. Szacuje się wstępnie, że koszt utworzenia odwiertu wyniósłby około 4 mln zł.
Urząd Miejskim w Nasielsku nie ustosunkował się na razie do oferty
firmy „Polgeo”. Wiadomo jedynie, że spotkanie na temat energii
geotermalnej i płynących z niej pożytków dla naszej gminy, w której
udział wezmą przedstawiciele firmy „Polgeo”, odbędzie się w piątek, 1 kwietnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej nasielskiego UM.
Paweł Kozłowski
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Gość z Piwnicy pod Baranami
W czwartek, 17 marca br. na spotkaniu z poezją śpiewaną
w ramach Sceny Zaułek jej gospodarz, Wojtek Gęsicki, zaprezentował nasielskiej publiczności wspaniałego gościa z krakowskiego kabaretu „Piwnica pod Baranami” – Piotra „Kubę”
Kubowicza.
Jak zwykle wprowadzenia w zaułkowy klimat dokonał Wojtek
Gęsicki, który zaśpiewał też kilka swoich piosenek. Następnie na
scenie pojawił się gość z Krakowa i zachwycił publiczność swoimi możliwościami wokalnymi oraz skromnością, z jaką o sobie
i swojej działalności twórczej opowiadał.
Warto wiedzieć, że Piotr „Kuba” Kubowicz jest ostatnim artystą,
którego do Piwnicy pod Baranami przyjmował jej legendarny
założyciel Piotr Skrzynecki. Ale zanim artysta trafił do Krakowa, ukończył wydział wokalny Akademii Muzycznej w Gdańsku
i z zawodu jest śpiewakiem operowym. Był solistą Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Wiedeńskiej Opery Kameralnej.
Podczas czwartkowego występu usłyszeliśmy utwory o bardzo
różnej muzycznej stylistyce. Od wierszy polskich poetów: Czesława Miłosza, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana, Ignacego Krasickiego, po wiersze
Rainera Marii Rilkego (w tłumaczeniu Mariana Janusza Kawałko)
oraz Bułata Okudżawy. Do wielu z tych tekstów muzykę skomponował nasz gość. Artysta przedstawił też fragment swojego
monodramu opowiadającego o ostatniej godzinie życia Lwa Tołstoja. Nasielska publiczność szczególnie ciepło przyjęła
piosenkę z repertuaru piwnicznej artystki Ewy Demarczyk pt. Tomaszów, oraz pieśń poświęcona Jonaszowi Kofcie pt.
Przyjacielu na błękitach (słowa Jan Kazimierz Siwek, muzyka Piotr „Kuba” Kubowicz). Ostatnim utworem, który wykonał krakowski pieśniarz, był song Jana Kantego Pawluśkiewicza i Leszka Aleksandra Moczulskiego Nie przerywajcie
zabawy, przed laty śpiewany przez Andrzeja Zauchę.
Spotkanie z zakończył Wojtek Gęsicki piosenką Dobranoc i zaprosił publiczność na kwietniowy (14.04.br. godz.19)
występ Łady Gorpienko, artystki z karkowskiego kabaretu Loch Camelot.
(i.)

Z BIBLIOTEKI

Taniec z wiosną

Do nasielskiej biblioteki 21 marca zawitała wiosna.
Tego dnia przybyły do naszej placówki dwie klasy
I ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku, aby wspólnie
przywitać tę najpiękniejszą porę roku.
Pani Wiosna, w której rolę wcieliła się jedna z uczennic, pomagała Pani bibliotekarce w zorganizowaniu
różnych zabaw, m.in.: rozdawała kwiaty oraz zadawał wiosenne zagadki. Dzieci musiały odnaleźć pary
i zaprezentować taniec wiosenny.
(b)

Dobranoc, mój przyjacielu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku zaprasza wszystkich swoich czytelników oraz tych, którzy
chcieliby nimi zostać, do swojej siedziby przy ul. Piłsudskiego 6, codziennie w godz. od 9 do 17.
Zapomniałeś w terminie oddać wypożyczonych książek: nie bój się ich zwrócić do biblioteki – kwiecień i maj
są miesiącami anulowania kar. Czekamy na Ciebie – pozwól także innym skorzystać z tych książek.
(b)
E
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Dyskusyjny Klub Książki w Nasielsku cały
czas rozwija swoją działalność. W sobotę,
26 marca odbyło się piąte spotkanie jego
członków.
Tematem spotkania były dwie książki, obie
zasłużonych i nagradzanych pisarek, a więc
Bieguni Olgi Tokarczuk i Pamiętnik przetrwania noblistki Doris Lessing,
Pierwsza pozycja wzbudziła skrajne opinie
u osób uczestniczących w spotkaniu. Kilka
z nich zadeklarowało się, że nie mogło się
przebić przez pierwsze kilka stron tej prozy,
inne były za to zachwycone dziełem Tokarczuk. Zreferowaniem go zajęła się pani Barbara Modzelewska. Opowiadała o całej historii związanej z tytułowymi „biegunami”,
czyli odłamem prawosławnych starowierców, którzy uważają, że zło ma największą
moc, gdy człowiek stoi w miejscu, więc
jedynym remedium na to jest ciągły ruch.
Dlatego też podróżnicy z różnych czasów
i miejsc stanowią sól powieści, którą, notabene, autorka pisała całe 3 lata. Sporym
atutem utworu są też znajdujące się wewnątrz książki ilustracje prezentujące stare,
wręcz historyczne, mapy, np. Europy. Jednak mimo całej wartości utworu członkowie DKK uznali, że Tokarczuk
ma w swoim dorobku lepsze, choć może jeszcze niedocenione przez
krytykę i czytelników książki, jak wydaną w roku 2009 Prowadź swój
pług przez kości umarłych.
O drugim dziele, Pamiętniku przetrwania, opowiadała pani Katarzyna
Świderska. Zwróciła uwagę na specyficzny klimat książki, napiętego
oczekiwania na coś, co ma się wydarzyć, na jakiś kataklizm. Podzieliła
się również uwagą dotyczącą sposobu, w jaki Lessing kreuje w swoich
książkach dziecięcych bohaterów.
Na piątym spotkaniu DKK uczestniczy zajęli się również wstępnym
wybieraniem kolejnych tytułów do czytania. Jak dotąd wybrano Dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza. Następne spotkanie zaplanowane zostało
na sobotę, 28 maja br., jak zwykle na godz. 11.30.
Paweł Kozłowski

Recenzje naszych czytelników

Biblioteka zawsze po drodze,
nie mijam – wchodzę
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Zazwyczaj z ciekawością sięgamy po nowości
wydawnicze. Ostatnio dużo mówiło się w mediach o nowej książce Janusza Głowackiego
Good night, Dżerzi. To biograficzny opis życia,
tragicznej śmierci oraz twórczości bardzo sławnego, dość kontrowersyjnego, współczesnego
nieżyjącego już pisarza, Jerzego Kosińskiego,
polskiego Żyda, który zrobił w USA wielką karierę.
Autor książki nawiązuje do bardzo poczytnej
powieści Kosińskiego, Malowanego ptaka, która stała się bestsellerem lat osiemdziesiątych. Ta
przerażająca opowieść ukazuje obrazy z życia
dziecka żydowskiego w czasie okupacji hitlerowskiej. Biografia Głowackiego o Jerzym Kosińskim w wielu miejscach nawiązuje do Malowanego ptaka. Autor tej szokującej powieści sugeruje, że Kosiński nie napisał
swojej słynnej książki sam, ale pomogli mu w tym koledzy.
W Good night, Dżerzi znajdziemy atmosferę Nowego Jorku, Manhattanu,
na horyzoncie widnieje Central Park, pojawiają się też sekskluby. Burzliwe
życie Jerzego Kosińskiego zostało opisane w fragmentach, jakby otwierano kolejne szuflady i wyjmowano ich zawartość. W jednej znajdziemy
wspomnienia wojenne i okupacyjne oraz świat oglądany oczyma żydowskiego dziecka. W następnej jest emigracja za ocean w poszukiwaniu wolności, czyli ucieczka na Zachód. Z kolei w trzeciej – kobiety i romanse
z szaloną miłością i seksklubami.
Autor używana niewyszukanego języka, w którym nie brakuje wulgaryzmów, barbaryzmów ani kolokwializmów, które głównie kształtują styl
wypowiedzi. Ale każdy Czytelnik, sam wyrobi sobie zdanie na temat tej
powieści i jej znaczenia w polskiej literaturze, więc warto po nią sięgnąć.
Na zakończenie można powiedzieć za autorem: „Dobranoc, drogi Jurku,
mój przyjacielu”.
B.M.
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ZA I PRZECIW

Kto wystąpi w roli Wałęsy?
Najwybitniejszy polski reżyser Andrzej Wajda postanowił nakręcić film
o Lechu Wałęsie. Nad scenariuszem
pracuje Janusz Głowacki. Andrzeja
Wajdę nie muszę swoim czytelnikom
przedstawiać. Każdy, kto choć tylko
kilka razy w roku chodzi do kina,
z pewnością oglądał przynajmniej
jedno z wielu jego arcydzieł, jak np.:
„Kanał”, „Popiół i diament”, „Wesele”, „Pan Tadeusz” czy „Katyń”. Warto przypomnieć nasielskiej szkole,
której patronuje Jarosław Iwaszkiewicz, że najlepsze opowiadania tego
pisarza: „Brzezina”, Panny z Wilka”
i „Tatarak” zostały sfilmowane przez
Andrzeja Wajdę. Kiedyś filmy te były
systematycznie oglądane i omawiane przez uczniów tego liceum w ramach rozszerzenia edukacji polonistycznej. Poza tym szkoła, która nosi
imię wybitnego pisarza powinna
mieć ambicję poznania najwybitniejszych jego dzieł. Mam nadzieję,
że tradycja ta jest i obecnie kontynuowana.
Janusz Głowacki to współczesny
polski pisarz – prozaik, autor utworów dramatycznych, opowiadań,
scenariuszy filmowych i felietonów.
Jego opowiadanie „Polowanie na
muchy” zostało adaptowane przez
Andrzeja Wajdę i powstał film pod
tym samym tytułem. Dużą popularność przyniósł mu dramat „Kopciuch ”, szczególnie za oceanem,
gdzie był wystawiany we wszystkich ważniejszych teatrach amerykańskich. Ostatnio Głowacki wydał
niezwykle pasjonującą książkę o Jerzym Kosińskim, amerykańskim pisarzu polskiego pochodzenia, który zrobił ogromną karierę w USA.
Książka nosi tytuł „Good night Dżerzi” i pokazuje, jak można w tym
wielkim i bogatym kraju osiągnąć
sławę i zdobyć pieniądze drogą mistyfikacji. Wszystko kończy się wielką kompromitacją głównego bohatera i jego samobójczą śmiercią.
Drugim bohaterem tej książki jest
sam jej autor, który zbierając materiał do scenariusza do filmu o Jerzym Kosińskim, próbuje rozwikłać
jego skomplikowane losy.
Janusz Głowacki swoją książką wpisuje się w coraz powszechniejszą
ostatnio modę na głębokie wkraczanie w życie osobiste opisywanych autentycznych bohaterów
i rezygnacji z ukazywania przede

wszystkim ich pozytywnych zachowań i ich idealizacji. Obecnie
przede wszystkim liczy się prawda
historyczna. Najgłośniejszym ostatnio przykładem tego rodzaju książki
biograficznej była praca Artura Domosławskiego o znakomitym reporterze Ryszardzie Kapuścińskim.
Wiemy jednak, że ustalenie prawdy historycznej w stosunku do tak
powikłanych biografii, jaką jest życiorys Lecha Wałęsy, nie jest sprawą prostą. Ten prosty elektryk, który
stanął na czele robotniczego protestu, musiał przeciwstawić się różnego rodzaju podstępnym prowokacjom Służby Bezpieczeństwa i tak
pokierować związkiem, aby osiągnąć cel najmniejszym kosztem. To
mu się udało dzięki pomocy grupy
najwybitniejszych intelektualistów
polskich, między innymi Jacka Kuronia, Bronisława Geremka, Adama
Michnika i innych. Czasami, aby wyprowadzić w pole bezpiekę, musiał
też podpisywać jakieś papiery, które
były skrzętnie gromadzone w archiwach SB. Wiele z nich było też sfałszowanych. Na podstawie badań
dostępnych źródeł i przesłuchania
świadków Naczelny Sąd Lustracyjny przyznał Lechowi Wałęsie status
pokrzywdzonego, czyli uznał, że
nie był tajnym współpracownikiem
Służby Bezpieczeństwa.
Tej prawomocnej decyzji sądu nie
chcą przyjąć do wiadomości młodzi
historycy IPN (między innymi Piotr
Gontarczk i Sławomir Cenckiewicz),
którzy na podstawie materiałów SB
opublikowali książkę, w której oskarżają prezydenta Wałęsę, że współpracował z bezpieką, kryjąc się pod
pseudonimem Bolek. Tezę tę popierali również bracia Kaczyńscy,
którzy z początku współpracowali
z Wałęsą, później zostali z jego kancelarii usunięci. Po tragicznej śmierci

brata Jarosław Kaczyński swoje zarzuty w stosunku do Lecha Wałęsy
podtrzymuje. W ostatniej „Kropce
nad i” nadanej w programie TVN 24,
podczas rozmowy redaktor Moniką
Olejnik z Lechem Wałęsą na temat
filmu, jaki będzie kręcił o nim Andrzej Wajda, były prezydent wyraził wielkie zadowolenie z tego faktu
i potwierdził, że ma do tego reżysera
pełne zaufanie.
Sądzę, że nazwiska reżysera, jak
i autora scenariusza gwarantują realizację znakomitego filmu. Jednak
film biograficzny, którego bohaterem jest wybitna postać historyczna, wymaga również szczególnie
trafnego doboru osoby odtwarzającej postać głównego bohatera.
Na razie reżyser nie chce zdradzić,
jakiego wyboru dokonał, ma to być
niespodzianka. Znając mistrzowski
warsztat reżyserski Andrzeja Wajdy
i jego długoletnie doświadczenie,
możemy z góry założyć, że postać
Lecha Wałęsy będzie również wybitną kreacją artystyczną.
I na zakończenie jeszcze jedna rada
dla nasielszczan, którzy będą ten
film oglądać. Koniecznie obejrzyjcie ten film w naszym maleńkim,
lecz wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę kinie. Spełnia
ono w tej chwili wszystkie funkcje
Domu Kultury. Ale to jednak przede wszystkim urocze „Małe kino”…
Henryk Śliwiński
Od redakcji:
Ze smutkiem zawi adami amy
wszystkich sympatyków tekstów
autorstwa pana Henryka, że to już
ostatni z felietonów, jakie specjalnie dla nich, mimo ciężkiej choroby pisał systematycznie. Bardzo
będzie nam wszystkich brakowało
Jego optymistycznego spojrzenia
na świat i ludzi.
(i.)

Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego
współpracownika „Życia Nasielska”
i przyjaciela Nasielskiego Ośrodka Kultury

Ś.P. Henryka

Śliwińskiego

Jego Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia
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Duchowe witaminy

Na drodze
Kilka lat temu jeden z proboszczów wpadł na pomysł, aby ukrócić pirackie wybryki parafian-kierowców. W tym celu wydał drukiem wykaz
pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem. Gdy „rajdowiec” ciśnie pedał gazu i przekracza prędkość 80 km/h, powinien zaśpiewać: „Pobłogosław, Jezu drogi...”. Gdy licznik wskazuje 90 km/h, kierujący zmuszony jest zmienić melodię i nucić: „To szczęśliwy dzień...”.
Przy 100 km/h należy śpiewać: „Cóż Ci, Jezu, damy...”, przy 110 km/h
– „Ojcze, Ty kochasz mnie...”, przy 120 km/h – „Liczę na Ciebie, Ojcze...”, przy 130 km/h – „Panie, przebacz nam...”, przy 140 km/h – „Zbliżam się w pokorze...”, przy 150 km/h – „Być bliżej Ciebie chcę...”, przy
160 km/h – „Pan Jezus już się zbliża...”, przy 170 km/h – „U drzwi Twoich stoję, Panie...”, przy 180 km/h – „Jezus jest tu...”, a przy 200 km/h
– „Witam Cię, Ojcze...”. Nakaz pomysłowego proboszcza kończy szybkość 220 km/h i pieśń: „Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie...”.
Propozycje, co śpiewać, skierowane do piratów drogowych podkreślają kończące tekst zdania: „Uwaga! Warning! Achtung! Wnimanie!...
Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!”.
Można się uśmiechnąć, choć problem wcale nie jest wcale śmieszny.
Chodzi o bezpieczeństwo na drodze. Zarówno kierowców, jak i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ale także o odpowiedzialność moralną za zdrowie, życie i zbawienie swoje i innych, o wzajemne poszanowanie, życzliwość i miłość. Każdego dnia słyszymy bowiem o tym,
jak wielu ludzi ginie w wypadkach na naszych drogach. Katalog powodów takiego stanu rzeczy można by pewnie długo wyliczać… Ludzie
wierzący nie mogą być obojętni. Aby to zmienić, Krajowy Duszpasterz
Kierowców zwraca się do kierowców, pieszych i rowerzystów z apelem
i zaprasza do wspólnej modlitwy. Tym razem niedziela 3 kwietnia 2011 r.
to „Dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po naszych drogach”.
Choć poprawiły się statystyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach,
to sprawa pozostawia nadal wiele do życzenia. Okazuje się, że w roli
kierowców wielu katolików zachowuje się jak poganie. Wieszają w samochodach różańce, wizerunki świętych, przyklejają na karoserie znak
pierwszych chrześcijan – rybę, a jednocześnie nie szanują bliźnich –
innych użytkowników dróg. Pośród „grzechów drogowych” do głosu
dochodzą egoizm, przekleństwa pod adresem innych, obraźliwe gesty,
notoryczne lekceważenie przepisów ruchu drogowego. Warto w ramach wielkopostnego rachunku sumienia uświadomić sobie, że takie
zachowania to grzech, z którego katolik powinien się spowiadać i zdecydowanie dążyć do poprawy. W tegorocznej odezwie do kierowców
biskupi śląscy napisali: „Pragniemy przypomnieć, że każde świadome
przekroczenie przepisów ruchu drogowego, a więc narażanie na niebezpieczeństwo życia własnego lub innych ludzi, jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Bożemu”.
Każdy kierowca ma coś z biblijnego nomady, wędrowca. A taki sposób
życia jest trudny i wymagający. Dotyczy to także naszego kraju, który
drogi – jakie ma – każdy widzi…, które są często zatłoczone i w nader
opłakanym stanie. Wymaga to od kierujących nie tylko sporych umiejętności technicznych, ale też wielu zalet osobistych oraz szczególnej
gorliwości w przyzywaniu opieki Bożej Opatrzności i wstawiennictwa
św. Krzysztofa. Jak przypomina „Książeczka kierowcy”, wszystkim użytkownikom dróg jest potrzebne pogłębienie życia religijno - duchowego
i uwrażliwienie na nadprzyrodzony wymiar bycia w drodze. Sztuką jest
więc również dostrzeżenie we współużytkowniku drogi swego bliźniego.
Braterstwo kierownicy każe okazywać wszystkim życzliwość i dobroć;
być cierpliwym, przewidującym i uczynnym. A miarę wszelkich odległości stanowi dystans dzielący człowieka od jego domu, bo drogi istnieją
głównie po to, aby człowiek wracał nimi do domu.
Na drodze warto więc nie tylko znać przepisy ruchu, Boże Przykazania,
ale przede wszystkim otworzyć serce i oczy na innych. Oprócz modlitwy do św. Krzysztofa, patrona podróżnych i kierowców, warto pamiętać o dwóch żelaznych zasadach: chrześcijanin, siadając za kierownicą,
zawsze jest trzeźwy oraz kieruje się miłością na drodze. To miłość jest
w chrześcijaństwie najważniejsza. Miłość do drugiego człowieka i tego
na drodze, którego nie muszę za wszelką cenę wyprzedzić. Miłość
do tych, co jadą ze mną, by nie spotkało ich coś złego, miłość do pieszych, do rowerzystów i wszystkich spotkanych na drodze.
ks. Leszek Smoliński
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Bociany i inne ptaki
W poniedziałek, 21 marca br., czyli pierwszego dnia wiosny, uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasielsku zamiast na wagary wyruszyli na
bardzo ciekawe zajęcia w plenerze
do pobliskich Krzyczek Szumnych.
Pracownicy „Farmy Krzyczki” wraz
z członkami Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” przygotowali dla
200 uczniów z klas IV–VI wiele
atrakcji. Bardzo ciekawie o zwyczajach bocianów opowiadał dzieciom
pan Arkadiusz Szaraniec z Towarzystw Przyrodniczego „Bocian”.
– Dla bocianów najważniejsza jest
okolica, w której mogą zdobyć
pożywienie. A jedzą np. jaszczurki,
żaby, myszy. Osiedlają się zazwyczaj w pobliżu tego miejsca, gdzie
się wykluły. Jako pierwszy z Afryki
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przylatuje pan bocian i sprawdza,
w jakim stanie jest gniazdo, on też
broni go przed natrętami. A to bardzo waleczny ptak, którego bronią
jest długi i mocny dziób – tłumaczył pan Arkadiusz.
Każde dziecko mogło też sprawdzić, w jaki sposób jest zbudowane
bocianie gniazdo. Jak się bowiem
okazuje, to bardzo kunsztowna
i skomplikowana konstrukcja, dobrze uwita i zlepiona, którą zazwyczaj oglądać można tylko z daleka.
Gniazda bocianie są bardzo stabilne, bo bocian to duży i ciężki ptak,
który musi z gniazda startować i lądować na nim.
Uczestnicy spotkania oglądali też
stawianie dwóch ok. 8-metrowych słupów, na których znalazły

K

się gniazda dla
bocianów.
Następnie dzieci udały się na
spacer po lesie,
gdzie na drzewach wieszane
był y budki lęgowe dla różn yc h p t a kó w
i nie tylko dla
nich. A że budki
różniły się między sobą, dzieci
dowiedziały się,
jak wygląda taki
domek dla nietoperza czy wiewiórki i dlaczego otwory wejściowe
w niektórych budkach dla ptaków
trzeba wzmacniać blaszką.
Po części edukacyjnej przyszedł
też czas na odpoczynek i posiłek. Specjalnie dla gości rozpalono ogniska i wcześniej przygotowano patyki, na których mogli
upiec smakowite kiełbaski. Były
też ciepłe napoje: herbata i kompot, a także pyszne ciasta. Dzieci szybko zregenerowały siły
i energicznie ruszyły podziwiać
zwierzęta w minizoo lub grać
w piłkę.
– To był naprawdę fajny dzień.
Podobało nam się pieczenie
kiełbasek, ale lamy też były
niesamowite. Bociany to barL

dzo ciekawe ptaki i te domki dla
ptaków, nie wiedzieliśmy, że tak
mogą wyglądać. Na pewno jeszcze tu przyjedziemy, najlepiej na
jakąś lekcję o przyrodzie lub zajęcia sportowe, bo jest dużo miejsca
– zapewniały dzieci tuż przed odjazdem.
Skąd pomysł na takie nietypowe
obchody pierwszego dnia wiosny
wspólnie z dziećmi ze szkoły podstawowej?
– Po raz pierwszy zorganizowaliśmy taką imprezę, na którą zaprosiliśmy dzieci z nasielskiej szkoły.
Nowi właściciele tego pięknego
miejsca w Krzyczkach chcą je rozpropagować także wśród lokalnej
społeczności. Uważają bowiem,
że nie tylko komercja jest ważna,
ale także edukacja, relaks i kultuA

ra – mówi Grażyna Kocyłowska,
zastępca dyrektora ds. sprzedaży
i marketingu „Farmy Krzyczki” –
Mamy tu sprzęt rolniczy, jest minizoo i ok. 20 ha terenu, z którego
można skorzystać, więc chcielibyśmy to wszystko pokazywać naszym gościom – dodaje.
Do „Farmy Krzyczki” już teraz
chętnie przyjeżdżają szkoły z Warszawy. Tu specjalnie dla nich są organizowane zajęcia kulinarne i ekologiczne. Dzieci mogą aktywnie
wypoczywać na świeżym powietrzu, spacerować po lesie, przejechać się saniami czy bryczką. Jak
widać po wrażeniach ze spotkania
z okazji pierwszego dnia wiosny,
nie tylko dla dzieci ze stolicy „Farma Krzyczki” może być atrakcyjna.
(i.)
M
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POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO NIEPEŁNOSPRAWNYCH

To już piąta wygrana
Po raz piąty odbył się w naszym powiecie Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych,
po raz piąty odbył się on w Nasielsku
i po raz piąty zwycięstwo w nim odniosła drużyna z naszej gminy. Tego
wyczynu dokonała reprezentacja
Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Starych Pieścirogów.
Nasi tenisiści zdobyli 24 punkty i o
jeden punkt wyprzedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowego
Dworu Maz. Do sukcesu najbardziej
przyczyniły się panie. Zdobyły aż 17
punktów. Panowie tym razem zdobyli punktów 7. Tuż za podium, na
4. Miejscu, znalazła się druga drużyna z naszej gminy – reprezentowała
Dom Pomocy Społecznej, a zdobyła
10 punktów.
Pomysł rozgrywania takiego turnieju narodził się w sercach i umysłach

założycieli nasielskich warsztatów –
Teresy Skrzyneckiej i Janusza Konerbergera. Miał służyć nie tyle osiąganiu
znaczących wyników sportowych,
co integracji środowisk osób niepełnosprawnych z terenu powiatu, propagowaniu zdrowej rywalizacji i wymianie doświadczeń. Jak wskazuje
pięcioletnie doświadczenie, wszystkie te cele zostały osiągnięte. Najważniejsze zaś jest to, że nie dało się
zauważyć niezdrowej rywalizacji, tak
charakterystycznej dla rywalizacji ludzi w pełni zdrowych.
Wyrazem tego była przedturniejowa
wypowiedź szefowej ekipy WTZ ze
Starych Pieścirogów, Teresy Skrzyneckiej, która mówiła, że z największą radością przyjęłaby zwycięstwo
nie swojej ekipy, lecz innej, bo jej ekipa zwyciężała już cztery razy. Więcej,
kiedy okazało się, że jednak po raz
kolejny zwyciężyła jej ekipa, chociaż
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tylko jednym punktem, kilka
razy przeglądano punktację,
aby srpawdzić, czy nie popełniono przypadkiem pomyłki
i nie „zabrano” którejś z ekip
należnych punktów.
Budujące były także reakcje
zawodników. Cieszono się
z własnych sukcesów, ale równie serdecznie gratulowano
zwycięstwa rywalom. Tworzyło to piękną sportową atmosferę.
Zawody od początku zyskały
status zawodów powiatowych.
Bezpośrednim organizatorem
są wprawdzie WTZ ze Starych Pieścirogów, ale znaczącej pomocy udziela Starostwo Powiatowe i Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie. We
wszystkich imprezach uczestniczyły
władze samorządowe powiatu nowodworskiego. W tym roku imprezę otwierał starosta Krzysztof
Kapusta, a na jej zakończenie sygnał do spotkania za rok dał wicestarosta Henryk Mędrecki. Obecne
były Maria Kowalska i Anna Kaczmarek, które w poprzednich latach
stały na czele powiatu nowodworskiego. Obecni też byli urzędnicy instytucji powiatowych i radni
powiatowi. Impreza ma też swoich
patronów w Sejmiku i Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim.
Od pierwszego turnieju uczestniczy w nich Artur Pozorek, pełnomocnik Urzędu Marszałkowskiego
ds. osób niepełnosprawnych.
Długo można by było wymieniać
tych, którzy wspierają tę piękną
imprezę. To w pierwT N E szym rzędzie władze samorządowe nasielskiej
gminy. Na ostatnich zawodach reprezentowała je sekretarz Urzędu
Miejskiego Maria Kowalska i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Świderska.
Organizację od stro-

ny sportowej zapewnili pracownicy hali miejskiej z Adamem Stamirowskim na czele. Gościny udzieliło też nasielskie gimnazjum, a jego
dyrektor Bożena Roszczenko była
obecna przez cały czas zawodów
i udzielała wszelkiej potrzebnej pomocy. Obecni byli również sponsorzy, którzy wspierają na co dzień
warsztaty i powiatową imprezę tenisową. Dzięki nim zawody miały
godną oprawę. Były medale, nagrody i upominki. Przez cały czas
trwania imprezy można było napić
się kawy czy herbaty, dla wszystkich
uczestników właściciel zakładu pracy chronionej JAN-POL Janusz Konerberger ufundował obiad, który
przygotowała szkolna stołówka.
Najwięcej napracowali się uczestnicy WTZ ze Starych Pieścirogów i ich
kadra. Nie tylko wyśmienicie przygotowali się do sportowej rywalizacji, ale przygotowali też piękne zaproszenia, upominki i poczęstunek
i pięknie podejmowali gości.
Sportowe spotkanie osób niepełnosprawnych, pomyślane jako powiatowe, przekroczyło granice powiatu
nowodworskiego. W tegorocznym
spotkaniu oprócz przedstawicieli
środowisk osób niepełnosprawnych
z sąsiednich powiatów: legionowskiego i pułtuskiego uczestniczyli
również niepełnosprawni sportowcy
z odleglejszego powiatu wyszkowskiego.

Zawody sprawnie przeprowadzili:
Adam Stamirowski – kierownik sportowy zawodów, Mariusz Chrzanowski
– sędzia główny i Artur Wierzchoń –
pracownik hali.
Medalowe lokaty w kolejności zajęli:
Kobiety: Beata Kaczorowska (WTZ
St. Pieścirogi), Anna Gołębiewska
(WTZ Wyszków), Sandra Goszczyńska (WTZ St. Pieścirogi).
Mężczyźni: Krzysztof Cichocki
(WTZ NDM), Marek Osiecki (DPS
Nasielsk), Dariusz Jankowski (WTZ
Wyszków).
Kobiety (na wózkach): Marta Kręźlewicz (WTZ NDM), Katarzyna Tańska
(SP Nasielsk).
Mężczyźni (na wózkach): Mariusz
Andrzejewski (WTZ NDM), Sebastian
Ocipka (WTZ NDM), Paweł Orłowski
(WTZ St. Pieścirogi).
Kobiety (kadra): Joanna Mrozowska
(WTZ Legionowo), Anna Skrzynecka (WTZ St. Pieścirogi), Agata Biedrzycka (DPS Nasielsk).
Mężczyźni (kadra); Dariusz Magdziarski (WTZ Legionowo), Tomasz
Domżała (WTZ St. Pieścirogi), Tomasz Smajdor (WTZ Legionowo).
Klasyfikacja drużynowa:: WTZ
St. Pieścirogi (24 pkt), WTZ Nowy
Dwór Maz. (23 pkt), WTZ Legionowo (18 pkt), DPS Nasielsk (10 pkt),
WTZ Wyszków (6 pkt), ŚDS Pułtusk.
az

DZIĘKUJĘ ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI
V POWIATOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W DNIU 18 MARCA 2011 r.
Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
Panu Zdzisławowi Biszewskiemu – Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
Panu Arturowi Pozorkowi – Pełnomocnikowi Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych
Pani Marii Kowalskiej – Radnej Sejmiku Mazowieckiego, Sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim
Panu Markowi Rączce – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze
Mazowieckim
Panom Adamowi Stamirowskiemu i Mariuszowi Chrzanowskiemu – Sędziom Głównym oraz sędziom
– uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku
Kierownikowi i Pracownikom Hali Sportowej w Nasielsku
Dyrekcji i Pracownikom Publicznego Gimnazjum w Nasielsku
Panu A. Sawickiemu i W. Estkowskiemu za ufundowaniu Kina Domowego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej
Panu Maciejowi Suwińskiemu – Prezesowi Nasielskiej Fundacji Wspierania Rozwoju i Edukacji
Panu Andrzejowi Królakowi – Prezesowi SKR w Nasielsku
Pani Hannie Wróblewskiej – Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej w Nasielsku
Pani Barbarze Jankowskiej – Właścicielce Kwiaciarni BUKIECIK
Panu Marcinowi Chrustowskiemu – Właścicielowi Drogerii BERTA
Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku
Panu Januszowi Konerbergerowi – Właścicielowi PPHU JAN-POL ZPCh w Siennicy
oraz Uczestnikom i Pracownikom WTZ w Starych Pieścirogach
Kierownik WTZ w Starych Pieścirogach
mgr Teresa Skrzynecka
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WSPOMNIENIOWE SPOTKANIA

RUBRYKA HARCERSKA

Miasto młodości

W dniu 13 stycznia 2011 r., w trzecią rocznicę śmierci dr n. hum. Marii Wandy Mróz z domu Jaszczak, w warszawskiej herbaciarni, której właścicielami są nasielszczanie, odbyło się spotkanie wspomnieniowe.
Udział w spotkaniu wzięła siostra Wandy i grono przyjaciół, w tym pani prorektor i pani dziekan Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, pani dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk oraz nasielszczanie
obecnie mieszkający w Warszawie.
Przy okazji tego spotkania uświadomiliśmy sobie, że Wanda Mróz i Edward Edmund Kęsicki byli inicjatorami tych kawiarnianych wieczorów, które są nadal kontynuowane. Po wielu latach wracamy „do korzeni”,
wspominamy wspaniałe szkolne
lata spędzone w Nasielsku, chociaż
swoje życie zawodowe związaliśmy z innymi miejscami. Zawsze
Z głębokim żalem zawiadamiamy
jednak z dumą „obnosimy” swój
że dnia 28 marca 2011 r. zmarła,
nasielski rodowód, a Wanda, z wyprzeżywszy
98 lat, nasza mama, babcia i prababcia
kształcenia historyk, była tego dobitnym przykładem. Cieszymy się,
ŚP.
że wspólnie z kolegami, którzy cały
czas pracują w Nasielsku dla naszePozostanie w naszej pamięci i w sercach.
go miasta, możemy się spotykać
Nabożeństwo żałobne odbędzie się
przy różnych okazjach w Nasielsku
w dniu 2 kwietnia 2011 r. o godz. 14 w Nasielsku,
lub Warszawie. Mamy nadzieję, że
następnym razem okazja do wspólpo którym nastąpi odprowadzenie do grobu.
nego spotkania będzie na tzw. jaCórka i syn z rodzinami
jeczku wielkanocnym w Nasielsku.
Z pozdrowieniem
E. Kęsicki

Justyna Alicja Kęsicka
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Dyrektor Gimnazjum Publicznego przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku

ogłasza rekrutację do klasy I gimnazjum
o profilu ogólnokształcącym.
Składanie podań o przyjęcie w terminie od 1 do 30 kwietnia do sekretariatu szkoły.
Formularz podania do pobrania ze strony internetowej: www.lonasielsk.pl/rekrutacjagim.html
Szkoła oferuje wysoki poziom nauczania w kameralnym budynku na ulicy Starzyńskiego 10.
Zapewniamy rodzinną atmosferę, możliwość kształtowania swoich zainteresowań
na zajęciach pozalekcyjnych.
Obecnie realizujemy program
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
– Zagrajmy o sukces”
realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

LISTY
DO REDAKCJI
PODZIĘKOWANIE
Pragnę za Państwa pośrednictwem serdecznie podziękować Paniom Dorocie Nawrockiej z wodociągów nasielskich – Zarząd
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, i Jolancie
Gołębiewskiej z Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego za natychmiastowa pomoc przy usunięciu
awarii wody przy ul. Warszawskiej 10.
Pomimo późnej pory, po
godz. 20, obie Panie natychmiast przyszły nam
z pomocą. Dzięki szybkiej
reakcji Pań i podległym im
pracownikom nie doszło
do większego nieszczęścia.
Krzysztof Kwiatkowski

Dookoła świata
– Świętokrzyski
Park Narodowy
Czy krajobraz górski możemy podziwiać tylko
na południowym krańcu Polski? Oczywiście,
że nie, całkiem niedaleko, tuż za granicą województw mazowieckiego
i małopolskiego, ok. 170
km od nas, leży Góry
Świętokrz yskie. Z racji tego, że jest to obszar
górski pamiętający najdawniejsze czasy naszych ziem, są to góry najbardziej zniszczone przez upływ czasu i zarazem najniższe.
Jeśli nie mamy własnego samochodu, najłatwiej można tam się dostać,
kierując się komunikacją publiczną w stronę Kielc lub Starachowic. Swoistą perłą w koronie Gór Świętokrzyskich jest ich główne pasmo, czyli
Łysogóry, a wraz z nimi związany Świętokrzyski Park Narodowy. Obszar
ten jest bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym, krajoznawczym,
a także ze względu na związane z nim legendy i podania.
Ponadto górki nie są zbyt wymagające, najwyższy szczyt – Łysica ma zaledwie 612 m n. p. m., a osoby z lepszą kondycją są w stanie przejść cały
teren parku w jeden dzień. Nad całym regionem na drugim pod względem wielkości szczycie góruje pobenedyktyński klasztor na Świętym
Krzyżu. Z tym wiekowym już kompleksem związana jest pewna legenda.
Otóż było to za panowania Bolesława Chrobrego, około 1000 lat temu.
Bolesław zaprosił do Polski swojego krewnego, węgierskiego królewicza Emeryka. Młodzieniec przed daleką podróżą otrzymał od swojego
ojca relikwie Krzyża Świętego. Fragmenty krzyża, na którym zmarł Jezus,
miały chronić go przed złymi przygodami w obcym kraju. Gdy dotarł do
granicy, polscy rycerze odeskortowali go do Kielc, gdzie przebywał król.
Na cześć gościa urządzono wspaniałe polowanie, podczas którego myśliwi podążyli w stronę najwyższych gór. Nagle, wśród leśnej gęstwiny,
Emeryk spostrzegł wielkiego jelenia i podążył za nim. Jeleń uciekał przez
dziki bór, chcąc zgubić pościg, jednak królewicz pomimo zmęczenia nie
odpuszczał. Wtem jeleń wpadł w gęste zarośla, a jego rozłożyste rogi zaplątały się w gałęziach. Emeryk uradowany napiął łuk i wycelował w niego. Wtedy stało się coś dziwnego. Jeleń odwrócił łeb w stronę myśliwego
i królewicz ujrzał pomiędzy wieńcami rogów otoczony blaskiem krzyż.
Światło bijące z krzyża oślepiło go na chwilę, a młodzieniec uznał to za
znak od Boga. Jeleń nagle zniknął, a Emeryk złożył przysięgę, że w miejscu cudownego zjawiska wybuduje klasztor i zostawi w nim otrzymaną
od ojca relikwię Krzyża Świętego. Otaczające klasztor góry od tej pory
noszą nazwę Świętokrzyskich. W klasztorze pozostał relikwiarz ofiarowany przez królewicza Emeryka, zaś jeleń z krzyżem w rogach jest do dziś
symbolem Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz całego regionu.
Centrum ruchu turystycznego w tym rejonie stanowią miejscowości
Święta Katarzyna i Nowa Słupia oraz Bodzentyn, Łagów i Bieliny. Do najciekawszych obiektów tego regionu można zaliczyć Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi i związany z nim festiwal dymarek, chatę
chłopską z 1820 r. w Kakoninie, zespół klasztorny na Świętym Krzyżu,
klasztor Bernardynek z XV w. znajdujący się w Świętej Katarzynie, a także
ruiny zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie. Ponadto możemy
podziwiać pomnik katyński na przełęczy Huckiej, kapliczkę na przełęczy św. Mikołaja, źródełko św. Franciszka u stóp Łysicy oraz kamiennego
pielgrzyma u podnóża Świętego Krzyża.
Oczywiście ŚPN to nie tylko ochrona dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim krajobrazu i przyrody. To jedyne miejsce w Polsce, w którym możemy podziwiać zwaliska skalne, tzw. gołoborza (głównie na Łysej Górze i Łysicy). Na terenie parku można poczuć eteryczny zapach
puszczy jodłowej oraz zobaczyć stary bukowy las. Przechodząc przez
obszary leśne, można się poczuć jak w filmie fantasy, miejscami wędrując przez iglastą gęstwinę pośród wysokich partii gór, innym razem przez
usłane bukowymi liśćmi i poprzecinane żyłami strumieni zbocza.
Góry Świętokrzyskie są bardzo ciekawym regionem, owianym różnymi
historiami zahaczającymi także o magię i czarownice. To małe górskie
wioski z dala od wielkomiejskiego szumu, w których czas stanął w miejscu. To wspaniałe widoki, nietuzinkowa przyroda i zabytkowe obiekty.
To ciekawy pomysł na weekendowy wypad, wcale nie tak daleko, jak
mogłoby się wydawać, oraz na odmianę naszej codzienności. Jeśli lubisz podźwigać plecak i poczuć kilometry w nogach, ten region czeka
na Ciebie. Serdecznie polecam!
pwd. Daniel Nowak
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk,
obejmującego obszar wsi Lelewo

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz.717
z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku
uchwały nr VI/41/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 05190 Nasielsk ul. Elektronowa 3, Wydział Gospodarki Przestrzennej – w
terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski

Nasielsk, dn. 25.03.2011r

OG Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk,
obejmującego obszar wsi Andzin
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r.Nr 80, poz.717
z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku
uchwały nr VI/40/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Andzin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 05190 Nasielsk ul. Elektronowa 3, Wydział Gospodarki Przestrzennej – w
terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której
dotyczy.
Burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski

OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-190 NASIELSK, ul. SPORTOWA 2
OGŁASZA KONKURS OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA

W OKRESIE OD 01.05.2011 R. DO 31.12.2011 R.
Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu w tym obowiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie Zamawiającego:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
NASIELSK, UL. SPORTOWA 2
osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Paulina Stary
Tel. 023 691 26 06 wew. 21 w godz. 9:00-14:00
Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”
należy składać do dnia 21.04.2011 R. do godz. 12:00 w siedzibie
SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2 (pokój 302)
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2011 R. o godz. 12:00
konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 27.04.2011 R.
w siedzibie SP ZOZ Nasielsk, ul. Sportowa 2.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
Skargi dotyczące Konkursu należy składać do komisji konkursowej, a
protesty dotyczące rozstrzygnięcia konkursu do Dyrektora SP ZOZ.

Zdania rozbieżne
dokończenie ze str. 3

Dlatego chciałbym, żeby te środki były przeznaczone na inwestycje gminne, tam gdzie są one naprawdę potrzebne – mówił G. Arciszewski.
Radny K. Fronczak przypomniał,
że gdy będzie fundusz sołecki,
istnieje możliwość ubiegania się
o zwrot części poniesionych kosztów z budżetu państwa.
W odpowiedzi burmistrz wyjaśnił, że
uwzględnił również refundację i jest
przekonany, że to się nie kalkuluje,
poza tym fundusze sołeckie nie zostały wykorzystane w całości. Dodał też,
że na spotkaniach z mieszkańcami wsi,
podczas wyborów sołeckich, większość z nich aprobowała ten pomysł.
Zdania radnych w tej kwestii były podzielone. Radny Fronczak uznał, że
należy pozostawić fundusz sołecki
w 2012 r., zaś radna Katarzyna Świderska mówiła, że rozdrobnienie środków
na sołectwa sprawiało, że gmina musiała dokładać pieniądze do tych inwestycji, więc lepiej byłoby, gdyby trafiły
one do rezerwy burmistrza.
Radni przyjęli uchwałę większością
głosów: 9 za, 5 przeciw, jedna osoba
wstrzymała się od głosu.
Pozostałe projekty uchwał, które rada
przyjęła podczas sesji, dotyczyły
uchylenia uchwały z listopada 2010
r. w sprawie nabycia nieruchomości
i zmian w statucie SP ZOZ w Nasielsku,
trzy uchwały podejmowały kwestie
oświatowe.
W odpowiedzi na interpelacje radnych burmistrz wyjaśnił, że w tym
roku starostwo zadeklarowało utwardzić i zrobić plany na budowę drogi (ul.
Sikorskiego), która byłaby realizowana
w roku następnym. Zapewnił, że trwa
wyjaśnianie sprawy własności drogi
przez byłą jednostkę w Chrcynnie. Jeśli chodzi o remonty dróg gminnych,
zapewnił, że wymagają ich wszystkie
nasze drogi, jednak w budżecie nie ma
na to środków.
Następnie Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM, odczytała
kilka pism, które wpłynęły do rady.
Wśród nich były m.in.: zażalenia na
komisję konkursową wybierającą dyrektora ZGKiM, prośba o nieodpłatne
przejęcie gruntu, skarga na odmowę
wydania decyzji o rozbudowie paliw, prośby o budowy dróg i punktów świetlnych, skarga na zakłócanie
spokoju w ul. Rynek, wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa.
W wolnych wnioskach radni dyskutowali nad bieżącymi sprawami
gminy (np. kwestia projektu „Radosna Szkoła”, nawożenie tłucznia
na drogi gminne).
Na tym obrady zakończono.
(i.)

G. Duchnowski, przewodniczący
RM, odczytał pismo właścicieli targowiska, w którym stwierdzili oni,
że gdy rada poprze tę uchwałę, to
z dniem 1 maja br. będą zmuszeni
zrezygnować z prowadzenia targowiska. – Nigdy w życiu nie ulegałem szantażom – stwierdził burmistrz.
Przewodniczący RM odwołał się
do przeszłości, przypominając, że
uchwała w sprawie targowiska przy
sklepie Guliwer była podejmowana kilka miesięcy temu i powstawała
w momencie, kiedy Nasielsk stał się
pośmiewiskiem, ponieważ nie było
szans na uporządkowanie kwestii
handlu. – Trudno uzyskać taki kompromis, żeby wszyscy byli zadowoleni – podkreślił G. Duchnowski. – My
jako gmina nie mamy innego rozwiązania, to trudna sytuacja, nie ma
koalicji ani opozycji, trzeba podjąć
konkretną decyzję – dodał.
Wskazał też, że trzeba stworzyć handlującym godne warunki pracy,
a obecnie handel od strony technicznej został uporządkowany. Natomiast
pozostał problem finansowy, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę
uregulowania dotyczące pobierania
inkasa w innych gminach.
Burmistrz wskazywał, że miesięczny
zysk netto właścicieli targowiska waha
się od 10 do 15 tys. złotych. Natomiast radna Katarzyna Świderska pytała właścicieli, czy można liczyć na
jakieś inwestycje na placu targowym.
– Pan burmistrz stawia nas w sytuacji
bez szans, bo i tak będzie targowica
miejska, przykro nam, że słyszymy
takie słowa – stwierdził Witold Estkowski, współwłaściciel prywatnego
targowiska.
W dyskusji wzięli udział też handlowcy, którzy przybyli na posiedzenie RM.
– Czy stać pana na nową targowicę,
by był dogodny dojazd, zapewnione
bezpieczeństwo? Do kiedy nam pan
zapewni pracę? Od maja nie mamy
gdzie pracować. Ta alternatywa,
o której pan mówił, jest niedopuszczalna, bo nie ma tam miejsca – mówiła jedna z pań przybyłych na sesję.
Radni odrzucili ten projekt uchwały:
8 głosami przeciw, zaś 7 osób wstrzymało się od głosu.
Kolejny projekt uchwały dotyczył
wyodrębnienia w budżecie gminy
na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
Burmistrz przekonywał radnych,
że fundusz sołecki powinien zostać jako rezer wa burmistrza.
– W tym roku w rezerwie miałem
60 tys. zł, to jest niewiele, biorąc pod uwagę potrzeby związane z katastrofalnym stanem dróg.
R

E

K

L

A

M

A

11
Z UM

Wybory
sołeckie
W ciągu minionych dwóch tygodni odbyły się wybory sołeckie
w kolejnych miejscowościach
naszej gminy. Publikujemy listę
nowo wybranych sołtysów i rad
sołeckich.
Przypominamy, że wybory trwać
będą do końca kwietnia br.
Borkowo – sołtys Paweł Szot, rada
sołecka: Teodora Skrzynecka, Jan
Hegemajer, Halina Głuchowska.
Cieksyn – sołtys Irena Kuch, rada
sołecka: Andrzej Tomczyk, Marek
Jaśkiewicz, Bogdan Cnotek.
Jaskółkowo – sołtys Bożena
Nowosielska, rada sołecka: Dariusz
Oleszkiewicz, Mariusz Białoruski,
Waldemar Malanowski.
Konary – sołtys Jarosław Rudnik,
rada sołecka: Marek Rudnik, Piotr
Jechali, Waldemar Gortat.
Kosewo – sołtys Hanna Rusin, rada
sołecka: Anna Morawska, Mirosław
Strzelczak, Romuald Mazurek.
Krzyczki Szumne – sołtys Sławomir
Krzyczkowski, rada sołecka: Jerzy
Ostrzeniewski, Andrzej Siekierski,
Wojciech Ostrzeniewski.
Krzyczki Żabiczki – sołtys Andrzej
Dłutowski, rada sołecka: Marek
Zalewski, Katarzyna Kutra, Jacek
Sadowski.
Lelewo – sołtys Jerzy Lubieniecki,
rada sołecka: Mieczysław Kurpiowski,
Mirosław Kurpiowski, Piotr Myśliński.
Lorcin – sołtys Roman Górski, rada
sołecka: Dariusz Guławski, Zbigniew
Grzymkowski, Bożena Powirtowska.
Miękoszyn – sołtys Tomasz Siwek,
rada sołecka: Iwona Siwek, Andrzej
Gajewski, Robert Calak.
Młodzianowo – sołtys Teresa
Borzyńska, rada sołecka:Waldemar
Maciej Milczuk, Sławomir Borzyński,
Tomasz Borzyński.
Pianowo – sołtys Dariusz Romański,
rada sołecka: Robert Słończewski,
Andrzej Gołucki, Mariola Kozyra.
Popowo Borowe – sołtys Marzena
Czernecka, rada sołecka: Wojciech
Szuliński, Grażyna Kuźniewska,
Wojciech Zasoński.
Popowo Północ – sołtys Katarzyna
Charzyńska, Wojciech Szymański,
Stanisław Charzyński, Danuta
Janecka, Jacek Stromecki.
Popowo Południe – sołtys Wiesława
Rączka, rada sołecka: Zbigniew
Woltański, Grzegorz Smoliński,
Bogdan Jastrzębski.
Psucin – sołtys Andrzej Kiliś, rada
sołecka: Elżbieta Adamska, Andrzej
Kamiński, Tomasz Wrzosek.
Wągrodno – sołtys Janusz Kopacz,
rada sołecka: Ewa Kopacz, Paweł
Niezgoda, Bogdan Olbryś.
Winniki – sołtys Monika Szostak,
rada sołecka: Józef Żbikowski,
Tadeusz Kaniowski, Bogumiła
Żbikowska.
Zaborze – sołtys Mirosław
Ziółkowski, rada sołecka: Barbara
Mosakowska, Elżbieta Brzezińska,
Andrzej Paszewicz.
Pieścirogi Stare – sołtys Dariusz
Sawicki, rada sołecka: Krzysztof
Kobrzyński, Krzysztof Olszewski,
Jan Zawadzki.
(red.)
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Marzenia się spełniają
Anną Czachorowską, pochodzącą z Nasielska poetką, o jej życiu i pracy.
W roku 1987, po mszy, na dziedzińcu
papieskiego pałacu letniego w Castel
Gandolfo, w czasie audiencji doszło
do krótkiej rozmowy papieża Jana
Pawła II z Anną Czachorowską. Papież pytał, skąd przyjechała, o rodzinę, a na końcu, niespodziewanie,
zapytał o jej marzenia. Po usłyszeniu,
że chciałaby wydać tomik swoich
wierszy, leżących już kilka lat w szufladzie, odpowiedział: Moje dziecko,
wydasz, i to niejeden. Okazało się to
prorocze.

Od Nasielska do Jabłonny

Anna Czachorowska (z domu Prusik)
urodziła się w 1953 r., w Warszawie.
Swoje dzieciństwo i młodość spędziła w Nasielsku. – Często wracam
wspomnieniami do tamtego okresu
– opowiada. – Przypominam sobie,
jak wychodziłam ze swojego domu
na ulicy Rynek i szłam przez stary rynek (przez te kochane „kocie łby”) do
liceum na Staszica.
Po szkole średniej pani Anna podjęła pracę w nasielskim Banku Spółdzielczym. Po odbyciu stażu, wyjechała do Warszawy, gdzie podjęła naukę w Pomaturalnym Studium
Ekonomicznym. W roku 1974 wyszła za mąż i zamieszkała w Legionowie (gdzie mieszka dotychczas).
Pracowała wówczas w Mazowieckim Kombinacie Budowlanym, potem w Urzędzie Miasta Legionowo,
ale cały czas ciągnęło ją do pracy
w „kulturze”.
Po urodzeniu czwartego dziecka
marzenia jej zaczęły się ziszczać.
Podjęła pracę w Staromiejskim
Domu Kultury w Warszawie, a później w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. W tym
czasie ukończyła studia bibliotekarskie na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dobrze wspomina okres pracy
w SDK w Warszawie: – Moja praca
tam była bardzo owocna. Poznałam
wtedy najwięcej osób ze świata kultury, ludzi pióra, artystów.
Z pracy musiała jednak zrezygnować, gdyż miała jeszcze małe dziecko, a częste wydarzenia kulturalne w SDK zmuszały do zostawania
tam do późnych godzin. Dlatego też
zmieniła miejsce pracy na czytelnię
w Legionowie. – Wykorzystywałam
tam swoje wcześniejsze kontakty –
wspomina pani Czachorowska – zapraszałam ludzi pióra, nauki czy też
plastyków, np. karykaturzystę Jacka
Frankowskiego. Ale starałam się też
wypromować mało znanych wtedy ludzi pióra, np. Celinę Majchrzak,
która dziś ma już na swoim koncie 3
tomiki poezji. Od 2005 r. Anna Czachorowska jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie.
Kończy kolejne studia na kierunku
zarządzanie kulturą. Gdy zaczynała
swoją pracę w tym miejscu, placówka miała 400 czytelników i żadnego
komputera. Dziś czytelników jest już
2000, trwają prace nad elektronicznym katalogiem wszystkich zbiorów,
a w najbliższej przyszłości ma być
udostępnione wypożyczanie książek przez internet.

Działalność literacka

Pani Anna Czachorowska wiersze pisała od dzieciństwa. Wspomina: – Po
skończeniu 8 klasy wyjechałam na
kolonie. Swoim zwyczajem robiłam
jakieś notatki, pisałam przemyślenia
itd. Przejrzała je jedna z moich koleżanek i stwierdziła „o, fajnie piszesz”.
Dalej moje teksty dotarły do kierownika kolonii, a on wymyślił imprezę
kulturalną dla kolonii, do której ja
napiszę program poetycki. Spędziłam trzy noce, by wymyślać słowa
do znanych piosenek, które potem
odśpiewały moje koleżanki. Po występie kolonijny lekarz wziął mnie na
ręce, przeprowadził przez salę i powiedział: „Rośnie nam druga Agnieszka Osiecka!”. Wydawało mi się
to przesadą, ale jej twórczość bardzo
lubiłam i chciałam ją poznać.
Jednak na swój debiut przed szerszą
publicznością przyszło pani Annie
czekać długo, aż do 1992 r. Wtedy
to wygrała konkurs na tekst piosenki dla Maryli Rodowicz. – Oryginalny
utwór nazywał się „Skandal” a mój
tekst który wygrał (bo w sumie wysłałam ich 5), nosił tytuł „Sandał” –
śmieje się pani Czachorowska. Znalazł
się on na debiutanckim tomiku wierszy pod tytułem Byłam różą Twojej
zimy, wydanym w 1993 r. Warto wiedzieć, że Maryla Rodowicz napisała
też tekst na okładkę do tego wydania.
Niedługo potem, w 1995 r., spełniło się marzenie pani Anny i poznała
Agnieszkę Osiecką. – Pierwsze nasze
spotkanie odbyło się niedaleko jej
domu, w kawiarni na ulicy Francuskiej – wspomina. – Później spotykałyśmy się już w jej domu. Najczęściej
przesiadywałyśmy i rozmawiałyśmy
u niej w kuchni, gdzie przysłuchiwała
się jej gosposia, którą zresztą też bardzo polubiłam. Agnieszka Osiecka
była autorką posłowia do drugiego
tomiku poezji pani Anny, ona też
wymyśliła dla niego tytuł. „Dotykanie
szczęścia”, bo dotykasz szczęścia, ale
jeszcze go nie dotknęłaś – wspomina ze śmiechem Anna Czachorowska. Obie panie łączyła przyjaźń. Agnieszka Osiecka zwykła mawiać o jej
poezji: – Męskie pióro i dziewczęca
wrażliwość.
Trzeci tomik poezji, To miłość do
drzwi zapukała, swoim słowem opatrzył ks. Jan Twardowski. Jego znajomość z panią Czachorowską rozpoczęła się, gdy pani Anna wysłała mu
kilka swoich wierszy. – Ksiądz Twardowski odpisał mi, że dziękuje za
wysłane w zaufaniu wiersze. Stwierdził, że są pisane od serca do serca.
Tak się zaczęła nasza znajomość
– wspomina. Anna Czachorowska
opublikowała też dwa wybory wierszy księdza Twardowskiego: Poeta Wiary, Nadziei i Miłości. Wiersze
1932–2002. Rozmowy Anny Czachorowskiej z Poetą oraz 33 wiersze.
Pierwszy tomik był przygotowany
jako dodatek do pracy magisterskiej
pani Anny i wydany na 70-lecie debiutu księdza Twardowskiego. Przy
okazji był to pierwszy wybór wierszy
księdza-poety.
Następnie w 2004 r. pani Anna wydała wybór wierszy z okresu 1973–

2003 pod tytułem Zanim Słońce
zejdzie zboczem. Obecnie zaś kończy swój piąty tomik. Ciekawostką
jest to, że do książki dołączona będzie płyta CD, na której wiersze pani
Czachorowskiej czytać będzie,
najprawdopodobniej, Anna Dymna. Z aktorów czytających wiersze
poetki warto też wymienić Aleksandrę Ford, Marię Winiarską, Andrzeja Ferenca, Dariusza Odiję, znaną lektorkę Krystynę Czubówną
czy też nieżyjących już Krzysztofa
Kolbergera i Wojciecha Siemiona.
Wiersze pani Anny można też spotkać w czasopiśmie literackim „Poezja dzisiaj”, w kilku zbiorach poezji,
np. Ciechanowskim almanachu poezji czy tomiku poezji Katyń – Smoleńsk, poświęconym wydarzeniom
z kwietnia 2010 roku.

W służbie promocji kultury

Pani Anna Czachorowska znana jest
też z pieczołowicie przygotowywanych imprez kulturalnych. Ostatnio
zaprosiła do biblioteki w Jabłonnie
Conrada Moreno, Hiszpana znanego z programów „Europa da się lubić” i „Taniec z gwiazdami”, który
przyjechał promować swoją książkę
Mój Madryt. – Po spotkaniu Conrado wspomniał, że miał spotkanie
w Empiku w Warszawie – opowiada pani Anna – i przyszło wtedy 20
osób. U mnie było ich prawie 200.
Ale zadbałam, żeby było o tym
głośno. Informacje pojawiały się
w lokalnej prasie i radiu, wysłałam
dziesiątki maili i sms-ów do znajomych w różnych miejscowościach.
Poprosiłam także księdza proboszcza, by w ogłoszeniach parafialnych
wspomniał o spotkaniu z Conrado
Moreno. Zadbałam o odpowiednią
oprawę wydarzenia, więc poprosiłam piosenkarkę Grażynę Matkowską, by na tą okazję nauczyła się kilku utworów hiszpańskich, znajoma
tancerka zatańczyła w hiszpańskim
stylu, a fragmenty książki czytał Dariusz Odija, znakomity, niedoceniony głos. Wyszedł z tego prawdziwy
spektakl.
W przeszłości dużym wydarzeniem
był wieczór poświęcony Annie German. – Pamiętam, że w rozmowie
ze mną pan Tucholski, mąż Anny
German, wspominał, że był na wielu
tego typu uroczystościach, również
za granicą, i żadna z nich nie była
tak udana – wspomina pani Anna.
– Starałam się zadbać o klimat. Np.
zakupiłam do kontaktów elektrycznych zapach białych róż, które tak
uwielbiała Anna German. Były świece, serduszka, małe kanapeczki, ciasteczka (wszystko w kolorze czerwieni i różu), zaprosiłam też piosenkarkę
Aleksandrę Żurawel, która śpiewała głosem łudząco podobnym do
głosu pani German. A Mariola Pryzwan, znana pisarka, zaprezentowała wspomnienia o Annie German, pt.
„Tańcząca Eurydyka”.
Duża impreza poświęcona była
też papieżowi Janowi Pawłowi II,
z naciskiem na okres, gdy zajmował się pisaniem, czyli do roku
1978, gdy powstał jego ostatni poemat. Jak wspomina pani Anna, wy-

dała 1/3 swojej pensji na promocję tej imprezy (telefony, przygotowania, m.in. zakup portretu papieża z tamtych lat, a także kupno
85 świeczek i wysłanie zaproszeń.
Udało jej się też zaprosić Wojciecha Siemiona, który na zakończenie
przeczytał jej wiersz napisany dla papieża.
– Z Janem Pawłem II wiąże się
zresztą inna ciekawa historia. Zaczęło się od tego, że w roku 1986
miałam sen, że papież odprawia
mszę w kościele, w Nasielsku a pod
koniec podchodzi do mnie i przytula, całując w czoło. Wydała mi
się wtedy tak bliski jak nikt – mówi
pani Anna. – Gdy rano wstałam,
postanowiłam, że muszę koniecznie jechać do Watykanu, by osobiście zobaczyć papieża. Niedługo
potem przyszła do mnie znajoma
i powiedziała, że jedzie z mężem na
camping niedaleko Rzymu i możemy się z nią zabrać. I pojechaliśmy… maluchem (śmiech). Na
miejscu okazało się, że się spóźniliśmy, bo papież miał mszę w środę,
a byliśmy na miejscu w czwartek.
Późnym wieczorem, gdy już rozbiliśmy namiot, podeszła do mnie
nieznajoma kobieta, która, gdy
usłyszała że rozpaczam z powodu
spóźnienia i niedotarcia na czas do
Watykanu – podarowała mi zaproszenie na poranną mszę do Castel
Gandolfo, która miała odbyć się
następnego dnia. Rano okazało się,
że nie ma benzyny, potem, że pękła
opona w samochodzie. Po uporaniu się z tym przypomniałam sobie,
że nie znam drogi. Pomógł mi pewien Włoch, który dokładnie rozrysował mi trasę do Castel Gandolfo.
Mimo to na miejscu byliśmy trochę
po czasie i początkowo nie chciano nas wpuścić na dziedziniec. Ale
po sforsowaniu blokady karabinierów ziściło się moje marzenie: zobaczyłam papieża. Przez moment
spojrzał w moją stronę i wiedziałam już, że jak we śnie podejdzie do
mnie. I stało się to podczas robienia
wspólnych zdjęć po mszy. Jan Paweł II podszedł do mnie i zapytał,
skąd jestem. Zaśmiał się szczerze,
gdy powiedziałam, że przyjechaliśmy spod Warszawy maluchem.
Po kilku pytaniach dotyczących rodziny spytał mnie, jakie mam marzenie. Powiedziałam, że chciałabym wydać tomik swoich wierszy,
na co on odpowiedział: „dziecko,
wydasz, i to niejeden”. Potem mnie
serdecznie przytulił, całując po ojcowsku w czoło. To było niezwykłe przeżycie. Muszę powiedzieć,
że mam w życiu dużo szczęścia,
bo udaje mi się zawsze spotkać ludzi, których pragnę poznać. Mogę

powiedzieć, że moje marzenia się
spełniają (śmiech).
Poza tym pani Anna należy do
Związku Literatów Polski i jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia
Promocji Polskiej Twórczości, w którym pomaga pisarzowi Krzysztofowi
Kulickiemu m.in. promować i aktywizować młodzież, aby przedstawiała coś swojego na targach książek.
O twórczości i działalności kulturalnej Anny Czachorowskiej powstała
praca magisterska napisana przez nasielszczankę Magdalenę Suwińską-Sokolnicką pt. „Życie, twórczość
i działalność kulturalna Anny Czachorowskiej”. Obecnie na temat jej pracy
i działalności kulturalnej powstaje kolejna praca dyplomowa pt. „Innowacje w bibliotece w Jabłonnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat”.
Anna Czachorowska prowadzi też
cykl wieczorków autorskich, które
organizowane są nie tylko w kraju,
ale też za granicą. Do tej pory odbyły
się m.in. na Litwie (w polskiej szkole
pod Wilnem), w Austrii (Wiedeń – sala
Króla Jana Sobieskiego, z udziałem
Krystyny Czubówny i muzyką Jerzego Rybińskiego z dawnego zespołu
NO TO CO), w Reykjaviku (Islandia)
w budynku Konsulatu Generalnego
Polski.

Marzenia o Nasielsku

Pani Anna Czachorowska lubi wracać do miejsca, w którym się wychowała. – Gdy przyjeżdżam, to
najpierw staram się spotkać się ze
swoją rodzina oraz odwiedzić rodziców i przyjaciół pochowanych
na cmentarzu – wspomina pani
Anna. – Lubię chodzić po swoich
dawnych śladach w Nasielsku. Np.
idę nad strumyk za cmentarzem,
który, gdy byłam młoda, był bardzo czysty i można tam było łowić
małe rybki. Idę też do Broninka,
gdzie na pagórku w młodości stawałam i oglądałam Nasielsk z szerszej perspektywy. Dziś, niestety,
różne sporych rozmiarów budynki pozasłaniały widok i brakuje
mi tych przestrzeni. Zdarza mi się
poza tym odwiedzać swoje dawne mieszkanie. Pani Czachorowska
ma całkiem dobrą opinię o Nasielsku dziś: – Ładnie wygląda park
i główna arteria. Wspaniałe jest to,
że nadal działa kino. Na przykład
w Legionowie to się nie udało.
W młodości uwielbiałam chodzić
do „mojego” kina. Poza tym, po
doczesnej wędrówce, chciałbym
tu spocząć, na tym „moim” cmentarzu, przy rodzicach i dziadkach.
Obok przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Tych z dzieciństwa. Wrócić
tu na zawsze.
Paweł Kozłowski

PO GODZINACH
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NOK ZAPRASZA

WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Z Jurkami nam do śmiechu

Kino w przedszkolu

Już w sobotę, 9 kwietnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury wystąpi znany wszystkim miłośnikom dobrego humoru zielonogórski kabaret Jurki.
Grupa reprezentuje wysoki poziom żartów i umiejętności aktorskich. Każdy z artystów, a jest ich troje:
Wojtek Kamiński, Agnieszka Litwin-Sobańska, Przemysław Żejmo, to duża indywidualność. Razem udaje
im się stworzyć zgrany zespół i dobry program.
Formacja była wielokrotnie nagradzana w najważniejszych konkursach kabaretowych w Polsce, m.in.
na Przeglądzie Kabaretów PAKA,
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A.,
Konkursie Piosenki Kabaretowej
na Festiwalu Kabaretowym Debeściak.
Jurki to kabaret tradycyjny w swej
formie przekazu. Na jego program składają się skecze, monologi i piosenki o różnorodnej
temat yce obyczajowo - społecznej . Np. „Wieczorne rozmow y” Mirka i L uc yny, żona
podjadając a kie łbasę w noc y
w skeczu „Odchudzanie”, parodia programu „Pytanie na śniadanie” czy też monologi Wojtka,
Saszy i Marylki, które mogą być
publiczności znane z TVP 2, radiowej Trójki lub TV Polsat, HBO
„Na stojaka”. Jurki pozwalają sobie na improwizowanie w trakcie
skeczy, dzięki czemu ich występ
jest dynamiczny i za każdym razem nieco inny.
Spotkanie z kabaretem Jurki rozpoczniemy o godzinie 19.00.
Cena biletów w przedsprzedaży w ynosi 20 zł, w dniu koncertu – 30 zł. Bilety do nabycia
w Nasielskim Ośrodku Kultury od
28 marca 2011 r.
Gorąco zapraszamy!
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We wtorek, 15 marca br. do Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach przyjechało kino objazdowe ,,Wodzirej” z popularnym filmem
Disneya pt. Beverly Hills Chihuahua2.
Wszystkie grupy przedszkolaków zebrały się w największej sali naszego
przedszkola, zajęły wygodne miejsca i z niecierpliwością czekały na wyświetlenie filmu. Opowiadał on o przygodach psiej rodziny, która dzielnie
wspiera swoich opiekunów. Przedszkolaki dotrwały do końca seansu i dowiedziały się, że nawet najmłodsi i najmniejsi mogą zostać bohaterami.
(PS)

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
Baran 21.03.–19.04.
Znowu zaczniesz działać, cieszyć się
i pozwalać sobie na małe szaleństwa. Postaraj
się jednak realnie oceniać swoje możliwości.
Liczne kontakty towarzyskie sprzyjać będą
nawiązywaniu nowych znajomości.

Byk 20.04. – 20.05.
W pracy drobne sukcesy i małe zwycięstwa
pozwolą Ci nabrać tak ważnej dla Ciebie
pewności siebie. W uczuciach można
zakochać się na zawołanie, ale przed Tobą
miłosne przygody i flirty.

Bliźnięta 21.05. – 21.06.
W życiu zawodowym masz wiele trosk, ale
uda Ci się wszelkie problemy powolutku
rozwiązać. W życiu osobistym możesz
przeżywać prawdziwe burze namiętności
obok słodkiej idylli będą też pioruny.

Rak 22.06. – 22.07.
Nie grozi Ci stagnacja ani nuda. Czeka Cię
mnóstwo ciekawych spotkań. Możesz liczyć
na bardzo dużo sympatii i życzliwości ze
strony najbliższego otoczenia.

Lew 23.07. – 22.08.
W pracy nie zapominaj o zachowaniu dozy
cierpliwości i uwagi w działaniu. Pogodą ducha
i optymizmem będziesz przyciągać do siebie
ludzi, w tym oczywiście też płeć przeciwną.

Panna 23.08. – 22.09.
Przed Tobą czas skutecznych rozwiązań.
Załatwisz wszystkie swoje sprawy w urzędach,
bankach i sądach. Będziesz teraz osobą
niezwykle towarzyską i dowcipną oraz pełną
fantazji.

Waga 23.09. – 22.10.
W najbliższych dniach trafią Ci się liczne
okazje, by pomnożyć swoje pieniądze. Dzięki
opłacalnym inwestycjom pozbędziesz się
na dłuższy czas trosk materialnych. Samotne
Wagi będą mieć powodzenie.

Skorpion 23.10. – 21.11.
W życiu zawodowym dadzą o sobie znać skutki
wytężonej pracy. Mimo to nie możesz spocząć
na laurach. Choć meta już blisko to ostatnie kroki
bywają najtrudniejsze. Podejmiesz teraz decyzję
o kontynuowaniu niektórych znajomości.

Strzelec 22.11. – 21.12.
W najbliższym czasie opanują Cię zmienne
i raczej wojownicze nastroje. Nie przegapisz
żadnej okazji do kłótni zarówno w pracy, jak
i w życiu osobistym.

Koziorożec 22.12. – 19.01.
Masz szansę na błyskotliwe sukcesy zawodowe
i powodzenie w interesach. W uczuciach
zapragniesz odmiany, nowych doznań
i wzruszeń. Całkiem możliwe, że wszystkiego
tego doświadczysz ze swoim partnerem.

Wodnik 20.01. – 18.02.
Ogólnie los zdaje się Ci sprzyjać. Wykorzystaj
tę sytuację i staraj się osiągnąć jak najwięcej.
Samotne Wodniki może dopaść miłość
od pierwszego wejrzenia, fascynacja lub
zauroczenie.

Ryby 19.02. – 20.03.
Wciąż brakuje Ci czasu. Jeszcze kilka najbliższych
dni upłynie Ci w takim klimacie, a później za
sprawą paru niespodziewanych wydarzeń życie
nabierze blasku.

Kino NIWA ZAPRASZA
8–10 kwietnia godz. 17.00

Jeż Jerzy
Reżyseria: Wojtek Wawszczyk, Jakub Tarkowski, Tomasz Leśniak; Scenarzysta: Rafał
Skarżycki; Obsada (głosy): Borys Szyc, Maria Peszek, Maciej Maleńczuk, Sokół, Michał
Koterski.

Zapomnijcie o słodkich jeżykach z jabłuszkiem na grzbiecie. W przekręconej
czapeczce, śmigający między blokami na deskorolce Jerzy jest kompletnym
zaprzeczeniem swojego gatunku. Uwielbia dobre bibki i niezłe maniurki (czyt.
piękne kobiety). Dla niego nie ma dylematu – kupić kwiaty dla ukochanej
czy butelkę piwa – słuszne rozwiązanie jest tylko jedno. Ale życie Jeża Jerzego to nie tylko przelewki – ma na pieńku z osiedlowymi skinheadami i
okolicznymi Wietnamczykami, którzy chętnie zrobili by z niego kurczaka
w pięciu smakach. Pewnego dnia w skomplikowany żywot Jerzego wkracza
tajemniczy Profesor.
8 i 10 kwietnia godz. 19.00

Poznasz
przystojnego bruneta
romans/komedia, USA, 2010, czas: 98 min

Sally podkochuje się w przystojnym
szefie Gregu, jednak ten, nieczuły na
jej awanse, próbuje usidlić inną kobietę. Mąż Sally, który ima się wszelkich
sposobów, żeby spełnić swoje ambicje
pisarskie, traci nagle głowę dla tajemniczej piękności z sąsiedztwa. Tymczasem
spragniony mocnych wrażeń ojciec Sally odnajdzie drugą młodość u boku nieprzyzwoicie uroczej call girl. W tej błyskotliwej grze z przekornym losem, każde z namiętnych kochanków przekona
się, że to właśnie miłość pozwala oszukać przeznaczenie.

OGŁOSZENIA
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Zatrudnię murarza- cieślę.Tel.606 705 640.
Sprzedam mieszkanie 49 m2 na osiedlu
Warszawska. Tel. 660 820 397.

Sprzedam pralkę, lodówkę. Tel. 669 900
789.
PILNIE sprzedam dom w Nasielsku (spokojna okolica, wszystkie media, gotowy do
zamieszkania – do częściowego wykończenia). Tel. 692 486 481.
Zatrudnię przedstawiciela handlowego
z własnym samochodem.Tel. 697 222 107.
Zatrudnię pomocnika elektryka. Tel. 697
222 107.
Przyjmiemy na staż do serwisu skuterów,
pilarek. Pniewo 18 C. Tel. 513 143 956.
Instalacje elektryczne, systemy alarmowe.
Tanio i profesjonalnie. Tel. 518 529 925.
Sprzedam działki budowlane w Nasielsku
– okolice ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766
Sprzedam działkę budowlaną Nasielsk PKP.
Tel. 501 845 570.
Sprzedam działkę w Szczypiornie o pow.
2801 m2. Tel. 500 255 370.
Sprzedam siano w kostkach. Tel. 506 615
681; 797 541 501.
Glazura, terakota, gipsowanie, przeróbki hydrauliczne, panele, ściana, podłoga.
Tel. 604 561 031.
Wideofilmowanie. Przegrywamy VHS na
DVD. Tel. 788 702 380.
Wynajmę lokal w Nasielsku na biuro lub
gabinet. Tel. 502 600 976.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.
Sprzedam dom (bliźniak) o pow. 60 m2
z działką 1500m2 w Cieksynie + budynek
gospodarczy. Tel. 600 984 911.
Oddam w dobre ręce małe szczenięta i duże
psy, kilkanaście sztuk różnej maści.Tel. 510
648 428.
Wynajmę lokal w Nasielsku. Tel. 603 70
53 70.
Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 889
307 122.
Sprzedam słomę w kostkach i siano.
Tel. 510 195 864.
Sprzedaż tuczników, loszek hodowlanych,
warchlaków rasy Złotnicka Biała. Tel. 661
584 558.
Protezy dentystyczne: akrylowe, szkieletowe, elastyczne. Tanio i solidnie. Tel. 513
520 915.
Sprzedam działki budowlane po 1225 m2,
Kamionna, gm. Winnica. Tel. 513 520 915.
Zatrudnię pracownika na stację kontroli
pojazdów w Nasielsku lub Nowym Dworze
Mazowieckim. Tel. 600 805 052.
Wynajmę dom w Nasielsku; cena: 1000 zł.
Tel. 511 278 488.
Sprzedam siano kiszonkę w belach.
Tel. 604 483 831.
Ałycza na żywopłot. Tel. 604 68 90 12.
Sprzedam działkę 3000 m2 Kosewo.
Tel. 501 136 623.
Firma budowlana zatrudni pracowników
w zawodzie: dekarz, blacharz, malarz,
tynkarz; pracowników do dociepleń.
Zakwaterowanie zapewnione. Praca na
terenie Warszawy.Tel. 606 781 231. e-mail:
stecbud@wp.pl.
Sprzedam działkę z możliwością przekształcenia na budowlaną, 4100 m2; Chrcynno.
Tel. 696 906 014.
Sprzedam działki budowlane 1100 i 950 m2,
Stare Pieścirogi, ul. Makowa przy drodze
571. Media w działce, teren suchy. Tel. 693
896 479 wieczorem.
Sprzedam działki w Nasielsku przy
ul. Pniewska Górka. Tel. 693 861 544.
1/2 domu w centrum zamienię na kawalerkę

1–14 kwietnia 2011

OGŁOSZENIA
DROBNE

+ dopłata lub sprzedam. Tel. 501 497 754.
Sprzedam działkę budowlaną 1100 m2
w Siennicy; cena 60 zł/m2 do negocjacji.
Tel. 502 681 747.
Szukam do wynajęcia domu lub mieszkania.
Tel. 513 780 723.
Wynajmę garaż w Nasielsku, ul. Jagodowa
(przy Urzędzie Miejskim).Tel. 23 69 121 48.
Zatrudnię fryzjerkę- pomoc fryzjerska.
Tel. 721 844 271.
Sprzedam dwie działki budowlane łącznie
na osiedlu Krupka. Powierzchnia całkowita
695 m2. Tel. 606 825 264.
Sprzedam działki rolne (o pow. 2,11ha)
z możliwością zabudowy, zlokalizowane
w bezpośrednim sąsiedztwie Nasielska.
Tel. 502 343 122.
Sprzedam sianozgrabiarkę „5”. Tel. 512
916 344.
Sprzedam działkę przy ul. Przemysłowej
o pow. 2800 m2. Tel. 609 509 607.
Ogrodzenie z metalu, sztachet, siatki.
Wykonujemy bramy,przęsła,podmurówki,
klinkier, kraty. Tel. 607 687 306.
Nissan Primera 1,6l; 16V, benzyna + gaz,
Nasielsk. tel. 508 396 461.
Sprzedam działki budowlane, blisko PKP.
Tel. 784 528 758.
Salon strzyżenia psów, Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam łóżko- 1os.nowe,fotele,komplet
wypoczynkowy,komodę podTV,huśtawkę
ogrodową drewnianą,lustro kryształowe do
łazienki, rowery, dywany.Tel. 505 359 438.
Sprzedam mieszkanie w bloku o powierzchni 72 m2 (M5) na pierwszym piętrze na
osiedlu Warszawska. Tel. 23 69 12 628
Zatrudnię kierowcę kat. C + E z doświadczeniem na patelnię okolice Nasielska.
Tel. 604 142 290.
Ładna działka 3900 m2 Budy Siennickie,
Sprzedam. Tel. 503 691 028.
Kupię słomę. Tel. 693 348 900.
Sprzedam działkę budowlano- rekreacyjną,
miejscowość DobraWola.Tel.668 337 443.
Zakład garmażeryjny zatrudni kierowcę kat. B do rozwożenia towaru
w Warszawie i okolicach. Siennica k.
Nasielska. www.ampik.pl.Tel. 601 278 766.
Kupię monety PRL i zagraniczne. Tel. 609
234 741.
Lokal 22 m2 do wynajęcia na działalność
Nasielsk. Tel. 504 564 684.
Tanie kwatery pracownicze w Nasielsku.
Tel. 510 046 724.
Schody. Tel. 503 401 399.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
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

REKLAMA
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POCZĄTEK RUNDY REWANŻOWEJ

Żbik wywalczył zaledwie jeden punkt Turniej siatkówki
W poprzednim numerze napisaliśmy, że awans mamy w zasięgu ręki,
ale trzeba go wywalczyć. Napisaliśmy
też, że łatwo nie będzie. I były to prorocze słowa.
Wydawało się, że z pierwszym przeciwnikiem, Józefovią z Józefowa, nie
powinniśmy mieć najmniejszych
kłopotów, zwłaszcza gdy weźmie się
pod uwagę fakt, że mecz z tą drużyną
mieliśmy rozegrać na własnym boisku. Trzy punkty wydawały się pewne.
I właśnie ten mecz pokazał, jak trudno
będzie zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc, które będzie dawało
awans. A kandyduje do tych dwóch
miejsc przynajmniej pięć drużyn.
Żbik, remisując w pierwszym meczu
z Józefovią, mocno sobie skomplikował sytuację. Dwa stracone punkty były na wagę awansu. Teraz, chcąc
mieć pewny awans, trzeba byłoby
wygrać wszystkie pozostałe mecze.
A to nie będzie łatwe, ponieważ, jak
widać, walka na „górze” będzie bardzo zacięta, a włączą się do niej także drużyny, którym grozi spadek. Dla
nich będą to bowiem mecze o „życie”. I, co trzeba też wziąć pod uwagę, walka nie zawsze będzie czysta
(fair). Potwierdzeniem tego był sobotni wyjazd Żbika na mecz z rezerwami
Mazura Karczew. Z Karczewa wróciliśmy bez punktów, ale powodem tego
nie był przegrany mecz, lecz fakt, że
w ostatniej chwili został on odwołany.
Te punkty możemy jeszcze zdobyć,
ale na razie ich nie mamy.
Zgodnie z terminarzem nasza drużyna stawiła się w Karczewie w sobotę,
26 marca ok. godz. 10. Mecz miał
się rozpocząć o godzinie 11. Do pojedynku na boisku jednak nie doszło.
Powodem było to, że osoby decydujące o rozegraniu tego spotkania, czyli
sędziowie, uznali, że boisko w Karczewie nie nadaje się do gry. Jest to bardzo kontrowersyjna decyzja, zdaniem
bowiem większości osób obecnych
tego dnia na stadionie boisko nadawało się do gry. Decyzję tę zasugerowali
sami gospodarze, którzy winę za zły
stan boiska zrzucili na naturę. Nie zrobili zaś nic, aby płytę przygotować do
gry, a było to wyjątkowo proste.
Po nocnych opadach na płycie leżała
cieniutka warstwa śniegu (około 3 cm).
Można go było łatwo zgarnąć – cztery osoby zrobiłyby to w pół godziny.
Ale tak naprawdę nie trzeba było tego
robić. Na śniegu rozgrywanych jest
wiele spotkań, w tym międzynarodowych i ligowych. Gdy warstwa śniegu
jest grubsza, odśnieża się tylko linie.
I, co jest bardzo ważne, śnieg pod
wpływem temperatury bardzo szybko znikał. Udokumentowane jest to
zdjęciami robionymi w odstępie kilku
minut. O godz. 11.10 śniegu na boisku
prawie wcale już nie było.
Gospodarze na stadion przyszli bardzo
późno. Do tego mocno opóźnieni
przybyli sędziowie. W ostatniej chwili
gospodarze założyli siatki i bez wysiłku odgarnęli linie. Sugerowali jednak
sędziom, że boisko jest w złym stanie i gra na nim jest niebezpieczna. Nie
zrobili nic, aby do spotkania doszło.
Dlaczego? To powinien zbadać Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, bo taka
sytuacja w Karczewie miała miejsce

nie po raz pierwszy. W ubiegłym roku
zdarzyła się też naszej drużynie. Wtedy na dwie godziny przed meczem
nad stadionem przeszła ulewa. Kiedy
jednak wyszło słońce, woda szybko
wyparowała, a część jej wsiąkła w ziemię. O godzinie rozpoczęcia meczu
po wodzie nie było już prawie śladu.
Spotkanie zostało jednak przełożone
i Żbik poniósł koszty na ponowny wyjazd. Tego chcą działacze z Karczewa
i w tym roku.
Myślę jednak, że tym razem mazowiecka piłkarska centrala nie da się
na ten chwyt nabrać, ponieważ odkładanie spotkań w Karczewie jest
co najmniej dziwne. Jesienią też doszło do odwołania meczu Mazur II
– Dolcan II. Rozegrany w nowym
terminie zakończył się zwycięstwem
karczewian. W wyniku protestu przeciwników Mazurowi zostały odebrane
punkty, okazało się bowiem, że zagrała w nim nadmierna liczba zawodników z pierwszej drużyny grającej
w III lidze. To „manewry” zawodnikami leżą u podstaw częstego przekładania przez ten klub spotkań drużyny
grającej w lidze okręgowej.
Wydaje się, że mazowiecka centrala
piłkarska podejmie właściwą decyzję i uzna to zdarzenie za walkower
dla Żbika. Na stronie internetowej karczewskiego klubu ukazały się ciekawe
wpisy. Jeden szybko wycofano (podobno zawierał inwektywy pod adresem miejscowych działaczy. Czytałem i inwektyw nie zauważyłem).
W drugim, chyba sympatyk drużyny,
napisał, że to odwoływanie spotkań
jest zabijaniem istoty sportu. Podobne
opinie wyrażała większość kibiców
Mazura obecnych na stadionie.
Mecz Żbika z drużyną z Józefowa
odbył się w przewidzianym terminie
(19 marca), mimo że boisko po zimie
również nie było najlepsze, a do tego
zabrakło kilku piłkarzy, w tym trzech
zawodników z podstawowego składu.
Przełożenie terminu mogłoby być korzystne i chyba nie byłoby to trudne,
bo tego dnia odwołano wiele spotkań.
Żbik jednak takich „numerów” nie robi
i rozgrywa spotkania na boisku, a nie
poza nim.

Mecz z Józefovią wyraźnie naszej drużynie nie wyszedł, a niezbyt korzystnego wyniku nie można tłumaczyć
tylko brakami w składzie. Drużyna ten
mecz „przestała”. Brakowało z naszej
strony walki. Przeciwnicy szybko zorientowali się, że nasza drużyna gra
ospale, nie angażuje się w walkę, rozgrywa piłkę wyjątkowo niedokładnie,
że brakuje jej konceptu – i postanowiła
to wykorzystać. Józefovia pozostawiła
po sobie dobre wrażenie, no i wywiozła z Nasielska punkt.
W pierwszej połowie gościom wyraźnie pomagał silny, a do tego mroźny
wiatr. Kibice pocieszali się, że w drugiej połowie wszystko się odmieni.
Nie odmieniło się jednak, czego wynikiem była stracona na sześć minut
przed końcem meczu bramka. Strzelił ją z większej odległości Filip Góral.
I była to bramka wyrównująca. Gola
dla naszej drużyny w 30. minucie meczu zdobył Rafał Załoga.
Jeszcze w ostatnich sekundach Żbik
mógł przechylić szalę zwycięstwa na
swoją stronę. W idealnej sytuacji znalazł się Fabian Kotarski. Przed sobą
miał tylko bramkarza. Gdy już decydował się na „włożenie” piłki do bramki, został zaatakowany z tyłu i zwalony
z nóg. Dlaczego sędzia w zaistniałej
sytuacji nie podyktował rzutu karnego, trudno powiedzieć. Ta sytuacja
z pewnością go przerosła, ale obiektywnie trzeba powiedzieć, że cały
mecz sędziował bardzo dobrze.
W przekroju całego meczu drużyną
lepszą był jednak nasz zespół. Dłużej
miał piłkę, stwarzał więcej podbramkowych sytuacji. Strzelony karny
z pewnością nie byłby krzywdzący
dla rywali z Józefowa. Słaba skuteczność jest nadal piętą achillesową naszej drużyny.
xyz

Terminarz spotkań Żbika, które rozegrane zostaną w Nasielsku:
z Promnikiem Łaskarzew 02.04.godz.13.00
z Legionovią Legionowo 16.04.godz.14.00
z Wichrem Kobyłka
30.04.godz.14.00
z Sokołem Serock
04.05.godz.15.00
z Legionem Warszawa 14.05.godz.15.00
z Drukarzem Warszawa 25.05.godz.16.00
z Targówkiem Warszawa 04.06.godz.16.00.

BRYDŻ

Wyniki turnieju „siódmego” 18.03.2011 r.:

1. Marek Olbryś - Robert Truszkowski			
2. Stanisław Sotowicz - Paweł Wróblewski			
3. Janusz Muzal - Janusz Wydra				
4. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński			
5. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki			
6. Adam Duczman - Krzysztof Turek			
7. Waldemar Gnatkowski - Krzysztof Michnowski 		
8. Józef Dobrowolski - Grzegorz Kosewski			
9. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński			

W środę, 17 marca w nasielskiej hali sportowej odbył
się gminny turniej piłki siatkowej. Udział w zawodach
wzięły następujące szkoły
gimnazjalne z terenu miasta
i gminy Nasielsk: Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, Zespół Szkół Nr 2
w Pieścirogach Starych i Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie.
Zwycięzca turnieju będzie
reprezentował gminę Nasielsk na zawodach powiatowych, które odbędą się
w Nowym Dworze Mazowieckim. Po przywitaniu wszystkich reprezentacji
szkół przystąpiono do losowania i ustalenia kolejności spotkań. Wyniki wszystkich meczów przedstawiono poniżej.
Kategoria dziewcząt:
ZS 3 Cieksyn
–
PG 1 Nasielsk
2:0 (28:26) (25:14)
PG 1 Nasielsk
–
ZS 2 Pieścirogi 1:2 (21:25) (25:19) (12:15)
ZS 3 Cieksyn
–
ZS 2 Pieścirogi 2:0 (25:18) (25:21)
Klasyfikacja końcowa
I miejsce
ZS 3 Cieksyn		
4 pkt
II miejsce
ZS 2 Pieścirogi		
3 pkt
III miejsce
PG 1 Nasielsk		
2 pkt
Skład drużyny zwycięskiej z Cieksyna: Paulina Sobczyńska, Dorota Kurpiewska,
Alicja Ostrowska, Sylwia Waśniewska, Ewelina Wiśniewska, Krystyna Karabin,
Monika Ciachcińska, Paulina Olszewska. Opiekunem zespołu była Barbara
Lewandowska.

Kategoria chłopców:
ZS 3 Cieksyn
–
PG 1 Nasielsk
PG 1 Nasielsk
–
ZS 2 Pieścirogi
ZS 3 Cieksyn
–
ZS 2 Pieścirogi
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce
PG 1 Nasielsk		
II miejsce
ZS 2 Pieścirogi		
III miejsce
ZS 3 Cieksyn		

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:

1 - 2. Marek Olbryś				
45 pkt
Robert Truszkowski			
45 pkt
3 - 4. Janusz Muzal				
43 pkt
Janusz Wydra				
43 pkt
5.
Stanisław Sotowicz			
40 pkt
6 - 7. Piotr Kowalski				
37 pkt
Grzegorz Nowiński			
37 pkt
8. Paweł Wróblewski				
35 pkt
9 - 10. Krzysztof Michnowski			
26 pkt
Maciej Osiński				
26 pkt
Na następny turniej zapraszamy w piątek 8.04.2011 r. na godz. 18.45. do hali sportowej
w Nasielsku.

PK

4 pkt
3 pkt
2 pkt

Skład drużyny zwycięskiej z Nasielska: Patryk Wójcik, Michał Zadęcki, Adrian
Żyła, Michał Orłowski, Kacper Wróblewski, Dominik Jaglarski, Mateusz Bielecki,
Jarosław Leśnik, Michał Drajer, Sebastian Chmielewski. Opiekunem zespołu był
Maciej Renkiewicz.

M.K.

SPORT SZKOLNY W SKRÓCIE

17 marca 2011 r. Wieliszew – chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli
III miejsce na zawodach międzypowiatowych w minipiłkę ręczną,
18 marca 2011 r. Nowy Dwór Maz. – chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli III miejsce na zawodach powiatowych w minipiłkę siatkową,
21 marca 2011 r. Nowy Dwór Maz. – chłopcy z Publicznego Gimnazjum w Nasielsku i dziewczęta z Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie zostali wicemistrzami powiatu w piłce ręcznej.
23 marca 2011 Nowy Dwór Maz. – siatkarze z nasielskiego gimnazjum przy Staszica zostali mistrzami powiatu w piłce siatkowej.
R

64 pkt (66,67%)
57 pkt (59,38%)
51 pkt (53,13%)
47 pkt (48,96%)
45 pkt (46,88%)
45 pkt (46,88%)
44 pkt (45,83%)
40 pkt (41,67%)
39 pkt (40,63%)

0:2 (18:25) (15:25)
2:0 (25:14) (25:19)
0:2 (19:25) (19:25)
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