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Reorganizacja
urzędu jest
nieunikniona
Minęły już ponad trzy miesiące od
zaprzysiężenia Pana na Burmistrza
Nasielska. Proszę powiedzieć, jak
ocenia Pan ten czas. Jak wygląda
Pana praca, czy spodziewał się Pan
tylu obowiązków?
– Kandydując, spodziewałem się, że
będzie trudno, ale przez całe życie
nie unikałem pracy. Staram się godzić wszystkie obowiązki, a jest ich
naprawdę sporo, w tym dużo wyjazdów. Staram się też konsultować
wszystko z kierownikami wydziałów,
żeby dowiedzieć się jak najwięcej,
zanim podejmę jakąś decyzję. Podczas spotkań z mieszkańcami dowiaduję się o wielu problemach, z jakimi
się borykają. Staram się jak najlepiej je
rozwiązywać.
Najpoważniejsze sprawy dotyczą
odwodnień, jest na naszym terenie
wiele podtopień, problemy z drogami dojazdowymi, w ogóle stan dróg
jest katastrofalny. Podejmujemy działania, by na bieżąco monitorować tę
sprawę, ale żeby definitywnie rozwiązać te problemy, potrzeba dużo czasu
i pieniędzy.

Droga

we własnym zakresie
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Strażacy w oczach dzieci
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Krystian najlepszy
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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

15–28 kwietnia 2011

PIT-y można składać
w Urzędzie Miasta

Wybory sołeckie w toku

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.

Aleksandrowo – sołtys: Jarosław Różalski, rada sołecka: Marek Romanowicz, Cezary Tomasz Zaremba, Wiesław Jackowski, Patrycja Różalska.

Punkt będzie czynny w następujących dniach:
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.

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.

Z UM

Dwa dni dla interesantów
Od 8 kwietnia br., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nasielska, zmianie
uległy terminy przyjęć klientów. W sprawach różnych Grzegorz Arciszewski, Burmistrz Nasielska będzie przyjmował interesantów we wtorki
i piątki w godz. 8.00–13.00.

Urząd czynny, punkt bankowy zamknięty
W poniedziałek, 2 maja br. Urząd Miasta w Nasielsku będzie czynny. Jednak tego dnia zamknięta będzie kasa Banku Spółdzielczego znajdująca
się w budynku urzędu. Interesanci, którzy będą chcieli dokonać płatności związanych z załatwianiem spraw w urzędzie, będą musieli skorzystać
z innej placówki.

Kandydaci do nagrody
Do wtorku, 31 maja br. można zgłaszać do nasielskiego Urzędu Miejskiego kandydatów do nagrody „Lew Nasielska”.
Pisemne wnioski powinny zawierać dane i charakterystykę zgłaszanej osoby, a także uzasadnienie jej wyboru. Prawo zgłaszania kandydatów do tej nagrody mają: członkowie Kapituły, komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne z terenu gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy, grupa licząca co najmniej
50 mieszkańców gminy Nasielsk.

Publikujemy listę nowo wybranych sołtysów i rad sołeckich. Przypominamy, że wybory trwać będą do końca kwietnia br.

Andzin – sołtys: Bogusława Jadczak, rada sołecka: Anna Gers, Łukasz
Gortat, Edyta Olech, Ewa Mazurkiewicz, Anna Krynicka.
Budy Siennickie – sołtys: Tomasz Tomczyk, rada sołecka: Wiesław Bożym, Dariusz Romanowski, Tomasz Pawłowski, Wojciech Romanowski.
Czajki – sołtys Hanna Rosocha, rada sołecka: Barbara Śliwińska, Łukasz
Bundecki, Jan Rosocha.
Kędzierzawce – sołtys: Edward Grzegorz Topczewski, rada sołecka: Ewa
Topczewska, Hanna Wolińska, Janusz Chmielewski.
Krogule – sołtys: Andrzej Osiński, rada sołecka: Amelia Brzyska, Małgorzata Malinowska, Mariola Popielarska.
Krzyczki Pieniążki – sołtys: Danuta Rosłońska, rada sołecka: Dariusz Zaremba, Wiesław Górecki, Wojciech Królak.
Mokrzyce Włościańskie – sołtys: Adam Kosewski, rada sołecka: Barbara
Wrońska, Tomasz Kosewski, Szczepan Kosewski.
Nowa Wieś – sołtys: Urszula Dąbrowska, rada sołecka: Ludmiła Bryśkiewicz, Michał Brodowski, Katarzyna Branicka, Janina Walasiewicz.
Nowiny – sołtys: Eugeniusz Hegemajer, rada sołecka: Mariola Kowalska,
Monika Jasek, Henryka Bieżuńska.
Nuna – sołtys: Andrzej Królak, rada sołecka: Tomasz Ruciński, Tomasz
Jaskulski, Marzenna Rucińska.
Paulinowo – sołtys: Wioleta Zawadzka, rada sołecka: Mirosław Romanowicz, Renata Kowalik, Bogumił Zawadzki.
Pieścirogi Nowe – sołtys: Marek Jaroszewski, rada sołecka: Beata Dalecka, Teresa Lewandowska, Jakub Brzeziński, Konrad Zalewski, Jerzy
Zawadewicz.
Ruszkowo – sołtys: Krystyna Grabowska, rada sołecka: Renata Marszałek, Krystyna Sobczyńska, Walery Sławek.
Siennica – sołtys: Mirosław Stelmach, rada sołecka: Radosław Chmurski,
Ewa Domańska, Andrzej Menich, Krzysztof Margiel.
Studzianki – sołtys: Renata Szpręgiel, rada sołecka: Krystyna Sobczyńska,
Kazimierz Rączka, Tadeusz Latkowski.
Toruń Dworski/Włościański – sołtys: Tadeusz Kwiatkowski, rada sołecka: Mieczysław Fabisiak, Roman Giszczak, Michał Łabęda.
Toruń Dworski 2 – sołtys: Maria Łuczak, rada sołecka: Piotr Fabisiak,
Urszula Kruszewska, Aneta Pyrzyńska.
(red.)
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Wyboru osoby, która w tym roku uzyska nagrodę, dokona Kapituła „Lwa
Nasielska”, w której skład wchodzą jej laureaci oraz Burmistrz Nasielska.

OD REDAKCJI

To był żart
Z ogromnym żalem zawiadamiamy naszych Czytelników, że artykuł pt. Geotermia nasza przyszłość, który ukazał się
w 7 nr ŻN, przygotowaliśmy jedynie jako
żart na prima aprilis.
Niestety, jak dotąd nikt na poważnie nie
interesuje się tym tematem w naszej
gminie, choć trzeba przyznać, że taka
energia bardzo by się nam wszystkim przydała. Być może już niedługo
nasz tekst będzie mógł być traktowany jako dobra przepowiednia, na razie
pozostańmy jednak przy tym, że geotermia to jednak nasza nieco bardziej
odległa przyszłość.
Za żart prima aprilisowy wypada też uznać naszą pomyłkę dotyczącą basenu, który umiejscowiliśmy w Pomiechówku (art. „Mamy cztery przedszkola”) zamiast w Pułtusku.
(red.)

Uwaga zmiana
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nasielsku informuje,
że 20.04.2011 r. (środa) 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).

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

Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.
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Reorganizacja urzędu jest nieunikniona
Grzegorzem Arciszewskim, Burmistrzem Nasielska rozmawiamy o sytuacji naszej gminy, zmianach i planach na przyszłość.
Wykupiliśmy od osób prywatnych
500 ton tłucznia kolejowego, nawiasem mówiąc szkoda, że mój poprzednik nie wykupił wszystkiego od
PKP wcześniej, kiedy można to było
zrobić za nieduże pieniądze.
Dużą rolę w poprawie stanu dróg
odgrywa współpraca ze społeczeństwem. W wielu wypadkach jest tak,
że osoby prywatne zapewniają transport i robociznę, a gmina daje materiał. W ten sposób można zrobić trzy
razy więcej. Ludzie wiedzą, że sytuacja finansowa gminy jest zła, dług jest
na poziomie 20 mln zł, dlatego jest tak
duży społeczny odzew.
Co zaskoczyło Pana najbardziej po
objęciu tego stanowiska i zapoznaniu się z dokumentami, i zasadami
funkcjonowania gminy?
– Objąłem stanowisko burmistrza,
żeby rozwiązywać problemy, ale
niektóre rzeczywiście były dość nieoczekiwane. Największym zaskoczeniem, ale jednocześnie najtrudniejsze
były dla mnie kwestie moralne, z którymi musiałem się zmierzyć niemal na
samym początku urzędowania. Nigdy
w życiu prywatnym nie zgłaszałem
sprawy do prokuratury, a w wypadku
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z zastanej tam sytuacji
wynikało, że gdybym tego nie zrobił,

R

E

pojawiłyby się kolejne problemy. Teraz w tej sprawie trwa dochodzenie.
Zarzucano mi przed wyborami, że źle
prowadzę swoje przedsiębiorstwo, ale
gdybym ja tak prowadził firmę, jak był
prowadzony urząd, to po prostu bym
splajtował. To też był dla mnie szok.
Przewidywałem, że sytuacja finansowa będzie trudna, pytałem o to panią
skarbnik, ale nie wiedziałem, że będzie
tyle niezapłaconych faktur za przedwyborcze inwestycje, które musimy
spłacać. W sumie to ok. 1 mln 700
tys. zł, a niektórzy czekali na płatności nawet po 8 miesięcy. Dobrze mi
się współpracuje z Radą Miasta i kierownikami wydziałów oraz pracownikami. Ustaliłem określone kryteria
i większość współpracowników z tej
umowy się wywiązuje.
Poważny problem to składowisko odpadów i cała gospodarka śmieciowa
w naszej gminie. Musimy niebawem
podjąć decyzję, czy będziemy rozbudowywać składowisko w Jaskółowie, czy może wywozić śmieci do
sortowni do Płońska.
Straż Miejska została zlikwidowana
ze względu na oszczędności, czy
jest Pan w stanie powiedzieć ile pieniędzy dotąd udało się zaoszczędzić?
Gdzie udało się je znaleźć?

K

– W drugiej połowie roku
już będzie widać skutki tych
działań. Realne oszczędności po wypowiedzeniu
umowy firmie „Pleban” to
ok. 160 tys. zł rocznie, likwidacja Straży Miejskiej to
ponad 300 tys. zł rocznie.
Samochód, którym jeździli
strażnicy, trafi do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, a więc dla ośrodka nie
trzeba będzie kupować nowego auta, zaś mundury zostaną zdeponowane, może
się kiedyś przydadzą. Trzeba jasno powiedzieć, że nie
stać nas na Straż Miejską i tak
naprawdę nigdy nie było nas
stać: ani na jej powołanie, ani
na jej utrzymanie. Strażnicy
karali mandatami kierowców,
którzy źle zaparkowali, a najpierw trzeba było stworzyć
w mieście parkingi. Nad tym właśnie
będę wraz z Radą pracował. Są plany,
żeby parkingi powstały przy ul. Kościelnej, postaramy się to wykonać do
końca roku.
Miał Pan konkretne plany dotyczące
reorganizacji Urzędu Miejskiego, czy
można powiedzieć, co i kiedy zostanie zmienione w jego funkcjonowa-

L

niu? Czy skutkiem zmian będą wypowiedzenia dla pracowników i konkursy na stanowiska kierownicze?
– Reorganizacja urzędu jest nieunikniona, musimy dążyć do jak najlepszej
obsługi klientów, bo jesteśmy dla ludzi.
Od 1 kwietnia br. zmieniło się miejsce
obsługi klienta, teraz znajduje się tuż
obok drzwi wejściowych, gdzie dawniej było stanowisko ochrony. Zmiany
będą polegały na usprawnieniu pracy
wydziałów. Chciałbym, żeby klient nie
był odsyłany od jednego urzędnika
do drugiego. Urzędnicy muszą być
kompetentni. Chciałbym, żeby wykonywali swoje obowiązki; jeśli będę
widział, że niektórzy są zbyteczni, to
im podziękujemy.
Zostanie ograniczona liczba wydziałów, powstaną nowe i tam właśnie
będą konkursy na kierowników. Odejdą z urzędu ci pracownicy, którym
kończą się czasowe umowy o pracę,
to ok. 20 osób. Ale przyjąłem od początku mojego urzędowania 5 osób
na roboty publiczne, które zostały oddelegowane do Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej.
Muszę też przyznać, że zasady wynagradzania urzędników były niezrozumiałe, istniały znaczne rozbieżności.
Nie może tak być. Muszą być jasne
A

i klarowne zasady wynagradzania pracowników, nie na zasadzie znajomości, a kompetencji. Dlatego te kwestie
ustalamy na nowo, podwyżki otrzymają, ci, którzy zarabiali mało, a tym,
którzy zarabiali zbyt dużo, obniżymy
– będzie to można korygować za pomocą dodatków. Zmniejszyłem liczbę ryczałtów, ani ja, ani pani sekretarz
z nich nie korzystamy. Nie wyraziłem
też zgody na dofinansowywanie studiów urzędnikom.
Rozważał Pan kwestię wypłacania
sołtysom diet, pojawiły się też głosy o ograniczeniu liczby sołectw, czy
zapadły w tej sprawie jakieś ustalenia?
– Dałem pod rozwagę sołtysom pomysł zmniejszenia liczby sołectw, ale
nie będę się upierał przy likwidacji
niektórych z nich. Nie opowiadam
się za tym, żeby sołtysów wynagradzać w sposób ciągły, ponieważ jest
to funkcja społeczna i po prostu teraz
nas na to nie stać. Może gdybyśmy
byli bogatsi jako gmina, to należałoby to rozważyć. Póki co sołtysi mogą
korzystać ze szkoleń dofinansowywanych przez gminę. Trzeba przyznać,
że sołtysi są bardzo zaangażowani,
to pierwsze ogniwo w kontaktach
z burmistrzem, współpracują także
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Nowe śmieci

Z MIASTA

Wyłamana brama, zniszczone słupki zabezpieczające, zasypane rowy,
które miały blokować wjazd, i brak
tabliczek informujących o zakazie
wjazdu na ten teren. To aktualny
obraz dawnego wysypiska śmieci
w Kosewie.
Składowanie odpadów w Kosewie zostało wstrzymane 2 stycznia
2003 r. Od tego czasu obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania tam
śmieci. Jednak ten proceder dalej
ma miejsce. Na łamach naszej gazety już kilka razy informowaliśmy
o tym bulwersującym zjawisku.
Problem do dziś jest nie został rozwiązany.
Teren wysypiska był ogrodzony
i zabezpieczony bramą, która uniemożliwiała wjazd samochodom.

fot. M. Stamirowski

Znowu psy
– Przy moim ogrodzeniu od kilku
godzin leżą dwa duże psy, podbiegają do ludzi idących do kościoła.
To nie są moje psy, może komuś
uciekły, a może ktoś je tu przywiózł.
Mam na podwórku swoje psy, boimy się wyjść z małym dzieckiem
na spacer, bo przecież nie wiemy,
jak zareagują – mówi mieszkaniec
ulicy Kościelnej, który z taką interwencją zgłosił się do nas w poniedziałek, 4 kwietnia br. – Rano była
policja zrobili zdjęcia, obiecali, że
coś zrobią, ale przecież nie będą
tu stać cały dzień. Dzwoniłem do
urzędu, a tam usłyszałem, że odłowią je w ciągu 24 godzin. A co
będzie gdy jakieś dziecko, uciekając przed nimi, wpadnie pod samochód? – pyta.
W nasielskim Urzędzie Miejskim
ta sprawa jest znana. – Mimo że
zgodnie z umową mamy 24 godziny na odłowienie bezpańskich
psów i dostarczenie ich do schroniska, to zawsze staramy się zrobić
to jak najszybciej. W tym wypadku lekarz weterynarii, który wykonuje tę usługę, przyjechał kilka
godzin po zgłoszeniu, jednak tych
psów już nie było. Wiemy z relacji
osób zgłaszających, że ktoś jednego zabrał do samochodu, a drugi
gdzieś uciekł – –wyjaśnia Wojciech
Romanowski z Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM
w Nasielsku. – Jeszcze tego samego dnia zostały odłowione dwa psy
z osiedla przy ul. Piłsudskiego - dodaje.
Problem bezpańskich psów wałęsających się po naszym mieście jest
wciąż aktualny.
(red.)
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KRONIKA
POLICYJNA
Dlaczego nikt systematycznie nie
monitoruje tego terenu? Warto byłoby zainteresować się tym tematem i na dobre zamknąć wysypisko
przed nieproszonymi gośćmi.
– Jeszcze w tym roku składowisko w Kosewie zostanie zasypane
i wyrównane, a w roku następnym
będą prowadzone prace niwelacyjne. Całkowicie zostanie zasypane do 2013 roku. Na jego powierzchni zostanie posadzony las
i wybudowane studnie do odgazowania terenu – wyjaśnia Bogdan
Ruszkowski, kierownik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
nasielskiego Urzędu Miejskiego.
Nie pozostaje nic innego, jak
uzbroić się w cierpliwość.
kamil

Jednak podczas prac modernizacyjnych linii PKP została ona zniszczona, zaś po ich zakończeniu wykonawca najwyraźniej zapomniał
o tym, by ją naprawić. Wtedy na
koszt gminy postawiono metalową barierę tuż przy samym składowisku, a także wykopano rowy,
które miały uniemożliwić przejazd.
Nie trwało to długo. Barierkę zniszczono, a rowy zasypano i na teren
składowiska oprócz materiału, który ma uzupełnić wyrobisko, przywożone są też śmieci. Na dodatek
wysoki poziom wód gruntowych
sprawił, że ze stawu, który utworzył
się w glinianym wyrobisku, wylewa
się woda na teren składowiska. Taka
sytuacja stwarza zagrożenie dla ludzi, tym bardziej że nie ma ogrodzenia ani tablic informacyjnych.

Z GMINY

Droga we własnym zakresie
W piątek, 1 kwietnia br., na ulicy Sikorskiego w Siennicy pojawiły się maszyny. Na mniej więcej 300 m drogi
nawieziono destrukt, równając w ten
sposób ogromne doły, a następnie
ubito całą nawierzchnię walcem drogowym. Mieszkańcy mogli pomyśleć, że starostwo powiatowe rozpoczynało na swojej drodze generalny
remont, który obiecywano od kilku
miesięcy. Nic bardziej mylnego, starostwo na razie unieważniło przetarg
na wykonanie kompleksowego remontu tej drogi i obiecuje wykonać
do końca tego roku dokumentację.
Zatem trakt, z którego już dawno
temu zniknęły resztki asfaltu, pozostanie w tym stanie jeszcze na czas
bliżej nieokreślony. Pewnie dlatego
na zlecenie prywatnej firmie równania dołów zdecydował się Janusz Konerberger, prywatny przedsiębiorca
i radny powiatowy.
– Już od dwóch lat organizuję spotkania z władzami starostwa powiatowego właśnie w sprawie tej drogi. Po
wyborach też były takie spotkania,
obiecywano, że prace zostaną rozpoczęte, ale droga jest już nieprzejezdna.
Kiedy jako radny dowiedziałem się,
że przetarg został odwołany i droga
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ga będzie poprawiana, i zapłacił
prywatnej firmie z własnej kieszeni,
uznając swoją inicjatywę za formę
czynu społecznego. Ciekawe tylko, czy starostwo nowodworskie
będzie kontynuowało rozpoczętą
w ten sposób poprawę nawierzchni, czy poczeka, aż ludzie przestaną tędy jeździć. Cały kłopot w tym,
że tak, jak pisaliśmy kilka miesięcy
temu, do Siennicy, Mogowa i części
Starych Pieścirogów znajdujących
się po tej stronie torów już niedługo będzie można dojechać tylko
przez Budy Siennickie lub od strony
dworca PKP, bowiem wszystkie drogi asfaltowe się rozpadają, a gruntowe (od Nowej Wsi) są powybijane.
(red.)

w tym roku jednak nie będzie przechodzić generalnego remontu, uznałem, że trzeba coś zrobić, bo ludzie
narzekają, złoszczą się, że nie ma którędy przejechać, i mają rację – mówi
pan Konerberger. – Zamówiłem firmę, zerwali nawierzchnię na jednym,
najbardziej zniszczonym pasie drogi
i w ciągu kilku godzin wyrównali drogę. W ten najprostszy sposób można
byłoby poprawić przejezdność całej
drogi i ułatwić życie mieszkańcom.
Udowodniłem, że można to zrobić w ciągu jednego dnia, stosunkowo niewielkim kosztem. Tylko trzeba
chcieć. Ja się po prostu wstydzę, że
powiat nic z tym nie robi – dodaje.
Radny powiatowy oczywiście najpierw zgłosił w starostwie, że droR
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31.03.–02.04. w Lelewie nieznani
sprawcy skradli 47 sztuk tui ozdobnej. Straty wynoszą 580 zł na szkodę
Mirosława L.
01.04. Dariusz G., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował rowerem pomimo
zakazu sądowego.
03.04. w Cieksynie Edward Z. kierując skuterem, wymusił pierwszeństwo przejazdu i wyjechał przed
opla kierowanego przez Szymona
W. Sprawca wypadku z obrażeniami
ciała został przewieziony do szpitala.

Pijani na drodze

31.03. w Popowie Borowym Leszek
Z., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował rowerem po spożyciu alkoholu
(0,78 mg/l).
02.04. na ulicy Rynek Dariusz N.,
mieszkaniec gminy Sońsk, kierował skuterem po spożyciu alkoholu
(0,99 mg/l).
06.04. w Żabiczynie Andrzej R.,
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował motorowerem po spożyciu alkoholu (1,20 mg/l).
09.04. w Borkowie Daniel H., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował samochodem po spożyciu alkoholu
(0,72 mg/l).

Z POLICJI

Jechał na trzech
promilach
W ręce policjantów z nasielskiego
komisariatu policji, 1 kwietnia br.,
wpadł kierowca land rovera, u którego alkomat wykazał 3 promile alkoholu w organizmie.
Mundurowi zwrócili uwagę na jego
dziwne zachowanie, kiedy jechał
ulicą Wiejską. Kiedy zatrzymali pojazd do kontroli drogowej, od razu
wyczuli od kierowcy niego silną
woń alkoholu. Badanie alkomatem
wykazało u Kazimierza S. 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci natychmiast zabezpieczyli jego
prawo jazdy. Wszystko wskazuje na
to, że po przesłuchaniu mężczyzna
usłyszy zarzut kierowania pojazdem, będąc w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z kodeksem karnym
grozić mu może kara pozbawienia
wolności nawet do 2 lat.
za: www.kppnowydwor.pl

Kronika OSP

Strażacy OSP Nasielsk
01.04. strażacy z OSP Nasielsk
wyjeżdżali do palących się traw
przy ul. Piłsudskiego i Warszawskiej.
02.04. wyjechali do pożaru trawy
w Starych Pieścirogach.
03.04. w Cieksynie zabezpieczali
lądowanie i start śmigłowca LPR.
02.04. w Mazewie gasili pożar trawy i śmieci na nieużytkach.
04.04. zostali wezwani do pożaru
trawy na ul. Kwiatowej.
04.04. w Pieścirogach gasili opuszczoną lokomotywownię.
09.04. w Jackowie Dworskim
usuwali drzewo, które wiatr przechylił w kierunku budynku.

AKTUALNOŚCI

15–28 kwietnia 2011

5

Reorganizacja urzędu jest nieunikniona
dokończenie ze str. 3
z radnymi. Jeśli jakieś sołectwa będą
chciały się połączyć, to powinny o to
wystąpić, ja z urzędu nie będę o to zabiegał.
Kiedy odbędzie się obiecywany audyt zewnętrzny i czy będzie on dotyczył wszystkich jednostek samorządowych, czy tylko wybranych?
– Na razie nie ma szans na audyt zewnętrzny. Jest audytor wewnętrzny,
któremu zlecam zadania i on przedstawia mi wyniki kontroli jednostek.
Ale nie unikam tego tematu, chciałbym wyraźnie oddzielić moje urzędowanie od urzędowania poprzednika. Będą sprawozdania dotyczące zaległości, które wtedy powstały,
pani skarbnik będzie się tłumaczyć
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej
za przekroczenie dyscypliny budżetowej.
Powrócę do kwestii audytu zewnętrznego. Odbędzie się, kiedy będzie więcej pieniędzy w budżecie, ponieważ
koszt takiej kontroli jest duży: 100 tys.
zł, a nawet 200 tys. zł. Teraz nas na to
nie stać, ważniejsze jest odwodnienie.
Mamy już konsekwencje nieprawidłowości przy zamknięciu ZEAS-u, teraz analizowane jest wydawanie tzw.
środków alkoholowych. Myślę, że
wewnętrzne kontrole przyczynią się
do ulepszenia i unormalizowania pracy naszego urzędu. Jeśli to nastąpi, będzie mi łatwiej podejmować decyzje.
Na jednej z sesji Rada Miejska postanowiła, że gmina nie przygotuje
ośmiu, a zaledwie dwa plany zagospodarowania przestrzennego miejscowości. Zrezygnowano też z ubiegania się o środki zewnętrzne na budowę trzech sal sportowych przy
szkołach. Czy jest więc szansa na to,
że w tym roku, a szerzej – w tej kadencji będą realizowane jakieś inwestycje?
– Myślę, że jest szansa na to, że powstanie sala sportowa w Budach Sien-

nickich; jeśli otrzymamy dofinansowanie, stosowny wniosek zostanie
złożony. W tym roku nie możemy
planować dużych inwestycji, a priorytetowa jest sprawa odwodnienia.
Czeka nas wiele inwestycji drogowych, zarówno w mieście, jak i na
wsiach. Drogi się niszczą, asfalt „rozjeżdża”, konieczny jest natychmiastowy
remont ulic: Cmentarnej, Polnej, Żwirki i Wigury, Rynek, Kościelnej; miasto
nie ma kanalizacji, a oczyszczalnia nie
jest wykorzystana nawet w 50%. To
jest praca na całą kadencję. Wraz z radnymi ustalimy najpilniejsze zadania.
Ale chciałbym uniknąć takich sytuacji,
jak zaplanowane na ten rok przez starostwo powiatowe położenie asfaltu
w ulicy POW, gdy okazało się, że nie
było konsultacji z gminą. A przecież
tam gmina musi zrobić kanalizację,
przyłącza wodociągowe, dlatego teraz ustaliliśmy, że wykonane zostaną
projekty, a w następnym roku będą
prowadzone prace najpierw przez
gminę, a później przez starostwo. Nie
było dobrej komunikacji między urzędami, a przecież wszystkie inwestycje,
które są planowane w naszej gminie,
muszą być konsultowane z gospodarzem terenu.
Okazało się, że konkurs na dyrektora ZGKiM wzbudził wiele emocji związanych z jego przebiegiem
i wyborem konkretnego kandydata. Padają zarzuty, że był to wybór
polityczny.
– Uczestniczyłem w drugim etapie konkursu na dyrektora ZGKiM.
Przysłuchiwałem się rozmowom z
kandydatami, ale nie wtrącałem się
do pracy komisji, nie wpływałem
też w żaden sposób na wybór kandydata. To było trudne zadanie, bo
nie było lidera, który naprawdę by
się wyróżniał. Rozmowy z kandydatami trwały kilka godzin dlatego,
zdecydowałem, że komisja konkursowa podejmie decyzję następnego dnia, kiedy tylko możliwe będzie

zebranie się jej w pełnym składzie.
Spośród trzech osób, które uzyskały taką samą liczbę punktów, zdecydowanie najlepszym kandydatem
był pan Albert Kołodziejski. Została
z nim podpisana umowa o pracę na
trzy miesiące. Daję mu szansę, żeby
się wykazał i określił jakieś kierunki
działania tego zakładu. Muszę przyznać, że radzi sobie dobrze. Zobaczymy, jakie będą efekty, jego pracy, ja w każdym razie nie będę interweniował.
Nie było żadnej polityki przy tym
konkursie. Nie wiedziałem, że wybrany przez komisję kandydat należy do PiS-u, miałem zaś taką wiedzę
na temat innej osoby, która również
w nim startowała. Dowiedziałem się
o tym wtedy, kiedy zaczęto mi zarzucać, że konkurs został ukartowany i że ta osoba jest podstawiona przez mojego poprzednika. Stąd
moja wypowiedź na sesji, kiedy
chciałem, żeby się określono, czy
to „pisowiec”, czy „muchowiec”.
Jeszcze przed konkursem przewodniczący Rady Miejskiej sugerował
mi, żeby powołać pana Lewandowskiego na stanowisko p.o. dyrektora ZGKiM, podobnie zresztą, jak
w konkursie na stanowisko kierownika Wydziału Oświaty, chciał, żeby
wybrać panią Raczkowską. Zapowiadałem, że będę przeprowadzał
konkursy na stanowiska kierownicze, i zdania nie zmienię. Zawsze
znajdzie się ktoś, kto będzie z wyboru niezadowolony. Jeden z kandydatów na stanowisko dyrektora
ZGKiM najwyraźniej do tego stopnia nie mógł pogodzić się ze swoją porażką, że złożył w sprawie tego
konkursu doniesienie do prokuratury pułtuskiej. Poczekamy i zobaczymy, co w tej sprawie zdecyduje
prokurator.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Iwona Pęcherzewska

Z MIASTA

W otoczeniu Biedronki
– Na trawniku przy Biedronce walają się całe gromady śmieci, do tego wiatr rozwiewa papiery i plastikowe opakowania. Czy miasto nie może zadbać o to, żeby tam był porządek? Może sklep powinien postawić jakieś kosze
dla swoich klientów, przecież tam robi zakupy bardzo dużo ludzi z Nasielska i okolic, jak taki obraz o nas świadE
K
czy? – pyta pani Edyta z osiedla Warszawska. – Czytałam kiedyś w ŻN R
na temat tych uschniętych choinek. Czy naprawdę nikt z urzędników
lub pracowników ZGKiM nie widzi, jak one wyglądają? Owszem, kiedyś
były zielone, ale tak skutecznie o nie dbano, że wszystkie uschły. Najwyższy czas coś z tym zrobić – dodaje.
O otoczeniu marketu Biedronka pisaliśmy kilkakrotnie, bez większych
efektów. Być może uznano, że drzewka jeszcze będą kiedyś zielone. Niestety, od dawna są zielone tylko wtedy, kiedy porasta je bluszcz, ale to
również trudno uznać za estetyczną „ścianę zieleni”. Na razie mało elegancko prezentują się uschnięte choinki na tle budek i chlewków, które
podobno pierwotnie miały zasłaniać. Może warto w końcu wziąć sobie
do serca opinie ludzi w tej sprawie.
(i.)

fot. M. Stamirowski

Z GMINY

Będzie nowa nitka
Wkrótce ruszy budowa nowego gazociągu Rembelszczyzna (woj.
mazowieckie) – Gustorzyn (woj. kujawsko-pomorskie). Będzie ona jedną
z wielu inwestycji, które mają być prowadzone w najbliższych latach,
aby zapewnić Polsce bezpieczeństwo dostaw gazu. Jego powstanie
ma związek z olbrzymim przedsięwzięciem, jakim jest budowa
gazoportu w Świnoujściu, z którego paliwo to, transportowane do Polski
drogą morską, będzie rozprowadzane rurociągami po całym kraju.
Nowy gazociąg ma mieć 176 km długości i będzie przebiegał przez dwa
województwa: mazowieckie – 135 km i kujawsko-pomorskie – 41 km.
Gazociąg Rembelszczyzna–Gustorzyn będzie przebiegał również przez
naszą gminę. Nowa nitka powstanie w bezpośredniej bliskości dwóch
poprzednich nitek gazociągu (6 m od jednej z nich), którymi tłoczony jest
gaz z Rosji, i na naszym terenie będzie miała długość 21,25 km. To dużo,
prawie dziewiąta część całego gazociągu (21,25 z 176 km). Przejdzie przez
470 działek. Właściciele działek, przez które poprowadzony zostanie
gazowy rurociąg, już wcześniej zostali powiadomieni o planowanej
inwestycji. Są świadomi wszelkich konsekwencji tego, co w najbliższych
czterech latach będzie się działo na ich ziemi. Teraz pozostaje problem
odszkodowań. Tej głównie sprawie poświęcone było spotkanie, jakie
odbyło się w kinie Niwa 29 marca br. Uczestniczyli w nim właściciele
wspomnianych działek oraz przedstawiciele Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – spółki Skarbu Państwa, która zajmuje
się budową gazociągów i ich eksploatacją. Inwestycja nie wzbudza
sprzeciwu. Kontrowersje są związane z terminem wypłaty odszkodowań,
które są przewidziane dopiero po zakończeniu inwestycji. Wynika to
z przepisów. Może to potrwać 3, a nawet 4 lata. Właściciele wnosili, aby
pewne kwoty, jako zaliczka, wpłynęły na ich konta dużo wcześniej,
nawet już po podpisaniu odpowiednich umów. Przed ich podpisaniem
będą się odbywały negocjacje. W negocjacjach nie uczestniczy gmina
i ona nie ponosi też kosztów z tytułu odszkodowań. Budowa gazociągu
ma jednak przełożenie na całą naszą gminną wspólnotę. Do kasy gminy
wpływać będą pieniądze z podatków od firmy użytkującej gazociąg.
Nasielskie spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielami
spółki GAZ-SYSTEM nie cieszyło się większym zainteresowaniem
ze strony tych osób, do których było adresowane, czyli właścicieli
działek. Organizatorzy, czyli spółka, spodziewali się trudnych pytań
i byli gotowi do odpowiedzi na nie. Trudne pytania rzeczywiście
padały, tyle że na spotkanie przyszło tylko około dwudziestu osób.
az
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Historia
O życiu słodko-gorzkim
na ekranie

W sobotę, 2 kwietnia br., członkowie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki wraz z jego sympatykami wybrali się do teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na spektakl pt. Słodkie rodzynki, gorzkie
migdały oparty na piosenkach Agnieszki Osieckiej. Jego organizatorami były panie: Teresa Wolter i Izabela Mazińska z nasielskiej biblioteki.

Uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji
3 Maja w Nasielsku wybrali się
na film pt. „Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł”. Jego nasielska premiera odbyła się 10
marca 2011 r. o godz. 8.30 w kinie Niwa. Reżyser filmu, Antoni
Krauze, przypomina jedną z najmroczniejszych historii czasów
PRL-u – dramatyczne wydarzenia w Gdyni roku 1970. To historia wszystkich Polaków, którzy
żyli w niełatwych czasach PRL-u.
Zb untowani robotnicy ze stoczni w G dyni
oraz mieszk a ń c y
Gdańska
odmówili wówczas
w ykonywania pracy, chcąc tym samym
wywalczyć lepsze warunki bytowe dla swoich bliskich. Poznajemy więc rodzinę Drywów i jej
trudną sytuację, dzięki czemu
widz może poznać warunki, w jakich przyszło żyć wtedy ludziom
w Polsce. Wstrząsające sceny
wywołują tęsknotę za ojczyzną
i szacunek do ludzi, którzy za nią
walczyli.
Na uwagę zasługują wybitne kreacje Piotra Fronczewskiego w roli
Zenona Kliszki, Wojciecha Pszoniaka wcielającego się w postać
Władysława Gomułki, a także
wzruszająca rola Marty Honzatko. Ciekawym elementem tego
dzieła filmowego jest utwór zamykający film – „Ballada o Janku
Wiśniewskim” w wykonaniu Kazika Staszewskiego.
Film jest połączeniem wielu znakomitych elementów, dzięki
czemu udało się nadać mu niepowtarzalny charakter. Projekcja
była dla uczniów doskonałą lekcją historii, podczas której dowiedzieli się, z jakimi problemami
zmagali się ludzie czasach PRL-u.
Koło Dziennikarskie PG Nr 1
N. Cyba , E. Smolińska – kl. I c
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Ratunek przed złem

– Było to niezapomniane przeżycie, szczególnie dla osób pamiętających czasy, o których opowiadała sztuka, o radościach i smutkach, niespełnionej miłości i poszukiwania mądrej afirmacji życia.
A wszystko to ukazane na tle zmian zachodzących w naszym kraju
na przestrzeni XX wieku z pomocą tekstów piosenek odpowiednio
dobranych i interpretowanych – wspomina pani Ewa. – Całość wystawiona i zagrana została znakomicie, widzowie czuli ogromne zaangażowanie artystów i nagrodzili ich owacjami. Wyjazd do Płocka
udał się wspaniale i mam nadzieję, że niebawem znowu będziemy
mieli okazję odwiedzić ten teatr i to miasto – dodaje.

Książka Olgi Tokarczuk pt. Bieguni należy do najlepszych, ale też najbardziej
intrygujących, a momentami do najbardziej przerażających jej powieści. Tokarczuk jest jedną z największych współczesnych polskich pisarek. Uhonorowana została wieloma nagrodami oraz nominacjami do literackiej nagrody Nike,
którą zdobyła właśnie za prezentowany
tytuł w 2008 r. Powieść Bieguni można
zaliczyć do najciekawszych ze wszystkich jej utworów.
Zacznijmy od intrygującego tytułu –
bieguni. Definicja słownikowa mówi, że
są to członkowie prawosławnej sekty, to
lud wędrujący, wyznający maksymę, że
przed złem trzeba ciągle uciekać, być
w ruchu.
W swojej powieści pisarka roztacza przed czytelnikiem szeroki wachlarz
ludzkich przeżyć, doznań i przemyśleń. Śledzimy w niej historie wielu ciekawych postaci, bohaterów dawnych i współczesnych, ponieważ książka
przenosi nas w przestrzeni i w czasie, a do tego w różne, często odległe
miejsca.
Wiele wątków pojawiających się w powieści sprawia, że zadajemy sobie
pytania, czy mąż odnalazł żonę i synka, którzy zaginęli w Chorwacji w nieznanych okolicznościach, czy biedna Rosjanka Annuszka, mieszkanka
Moskwy, wróci do domu do chorego syna i niezbyt dobrego męża oraz
co stanie się z kolekcją organów ludzkich transportowanych do Petersburga. Oczywiście odpowiedzi na te pytania znajdują się na kartach powieści,
ale żeby je poznać, trzeba przeczytać ją do końca.
Bieguni pokazują, że nasze życie jest ciągłą wędrówką, a każdy człowiek,
nawet nie ruszając się z miejsca zamieszkania, jest w podróży i pokonuje
przeszkody, zmierzając nieuchronnie do celu.
Można przyjąć, że ruch jest przewodnim motywem powieści, a ludzie mu
podlegający poszukują odpowiedzi na różne, także te najważniejsze, egzystencjalne pytania. Przykładem mogą być siostry Chopina, które wiozły
serce ukochanego brata z Paryża do ojczyzny, chciały bowiem uratować
to, co najlepsze i najdroższe. „Aniela, nurkując w koronkach, wyciągnęła
bezpiecznie słój z ciepłych wnętrzności sukni i podała go Ludwice takim
gestem, jak podaje się matce nowo narodzone dziecko. W eskorcie kilku
powozów serce Chopina dotarło do stolicy”.
Walorem tej powieści są nie tylko w oryginalny sposób dobrane i pokazane losy bohaterów, ale także ciekawy, miejscami filozoficzno-poetycki
styl narracji. Warto ją przeczytać, żeby zmierzyć się z jej wieloznacznością.
B.M.

Być może następnym razem nadarzy się również okazja, by zwiedzić
to pięknie położone miasto nad Wisłą.

Zaproszenie

Każdy z nas zna i nuci jej piosenki, ponieważ Osiecka, która zmarła
w 1997 r. na chorobę nowotworową, jest znana przede wszystkim
jako autorka tekstów do piosenek, których napisała ponad dwa tysiące. Śpiewali je m.in.: Maryla Rodowicz (Niech żyje bal, Małgośka, Wariatka tańczy), Skaldowie (W żółtych płomieniach liści), Edyta
Geppert (Nie żałuję), Kalina Jędrusik (Mówiłam żartem, Mój pierwszy bal), Halina Kunicka (Od nocy do nocy), Anna Szałapak (Grajmy
Panu) i wielu innych. Była także dziennikarką, reżyserem teatralnym
i telewizyjnym.
Pomysł na ten spektakl powstał za naszą południowa granicą w Czechach. Autorką scenariusza, jest Renata Putzlacher, Polka, która od
wielu lat mieszka w Republice Czeskiej. Podobnie jak jego reżyser
Bogdan Kokotek i Eva Kotkova, kostiumolog. Bogdan Kokotek urodził się i mieszka w Czechach, ale ukończył warszawską PWST na wydziale aktorskim i reżyserskim, ponadto w trakcie swojej kariery przez
dwa lata był związany z teatrem w Płocku. Nadal chętnie współpracuje z tą sceną, stąd m.in. przedstawienie oparte na twórczości i biografii Osieckiej.
W spektaklu usłyszeliśmy fragmenty listów i pamiętnika Osieckiej
oraz 25 jej znanych przebojów i mniej znanych piosenek (Beskidzie,
Beskidzie). Ich wykonawcami byli aktorzy płockiego teatru, a także Michalina Irzyk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku
oraz grający na żywo zespół muzyczny z Płocka w składzie: Edward
Bogdan (pianino, kierownictwo), Ewelina Karna (skrzypce), Michał Zawadzki (perkusja) i Krzysztof Malinowski (kontrabas). Warto podkreślić, że nie tylko śpiew i wspaniała muzyka urzekły widzów spektaklu, wrażenie bowiem robiła też ciekawa scenografia (od sopockiego mola, przez jeziora mazurskie i klimaty warszawskich kawiarni, aż
po rozkrzyczane Krupówki) i efekty pirotechniczne. Oglądaliśmy ten
spektakl dokładnie tydzień po premierze i trzeba przyznać, że cieszył się on dużym zainteresowaniem publiczności, która po brzegi
zapełniła widownię.

Na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki zapraszamy w sobotę, 28 maja br. o godz. 11.30. Tym razem przedmiotem naszych
rozmów o literaturze będzie drugi tom Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza.

Stowarzyszenie Dolina Wkry
i uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie
mają zaszczyt zaprosić na spotkanie pod hasłem

Dziecko potrafi
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Uczniowie zaprezentują swoje aktorskie umiejętności
w przedstawieniach
Malutka czarownica i Królewna śnieżka.
Program odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie
w niedzielę 17 kwietnia o godz. 17.00

Z BIBLIOTEKI

Biblioteka zawsze po drodze,
nie mijam – wchodzę
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)

ROZMAITOŚCI

15–28 kwietnia 2011

Wokół świąt wielkanocnych
O Wielkanocy pisano dużo.
Tak dużo, że pozwolę sobie
ominąć ogólniki i fakty dobrze znane każdemu Polakowi i opiszę dwie rzeczy, które
wydają mi się ciekawe. Mianowicie, po pierwsze zwyczaje świąteczne, które w Polsce
są raczej mało znane, a bardzo ciekawe, po drugie wspomnę o tym, jakie zwyczaje wielkanocne panują za
granicą.

„cywilizacyjnymi”. Dziś już raczej
nie je się w poście tylko tych potraw (choć, kto wie?).
Jako ciekawostkę warto też wspomnieć o pewnym „magicznym”
zwyczaju. Kiedyś bowiem wierzono, że jeśli dziewczyna obmyje
twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to jej cera
się wypięknieje. Hm, patrząc na to,
czego używa się do produkcji rozmaitych kremów, trzeba uznać, że
taki zabieg mógł mieć sens.

Zapomniane obyczaje

Święta tu i tam

Niedziela Palmowa lub, jak zdarza
się mawiać rzadko uczęszczającym
do kościoła „święto palemki”, nie
powinna być nam obca. Ciekawostką jest to, że dawniej poświęconą
palemką biło się lekko domowników, aby zapewnić im szczęście
na cały następny rok, a połknięcie
jednej poświęconej bazi wróżyło
zdrowie i bogactwo. Osobiście nie
znam nikogo, kto jeszcze to praktykuje, pewnie ze względu na zbytnią „magiczność” tych zwyczajów
(część ceremoniału związanego
z Wielkanocą przeszczepiono u nas
z obchodów pogańskiego jarego
święta).
Innym ciekawym zwyczajem, który został już zapomniany, jest topienie Judasza. Ze starych ubrań
i słomy robiono wielką kukłę, a następnie wleczono ją po okolicy. Dla
zabawy przy drodze ustawiali się
gapie, którzy ją okładali kijami. Na
końcu kukła dopełnia swojego żywota, tonąc w stawie lub bagnie.
Podejrzewam, że zaprzestanie tego
zwyczaju wiąże się z tym, że w Polsce obecnie kreuje się kukły na postacie o wiele bardziej współczesne
niż Judasz i z reguły pali, a nie topi.
Zwyczaj ten miał na celu wymierzenie sprawiedliwości zdradzieckiemu apostołowi.
Śmiercią naturalną umarł też zwyczaj „pogrzebu” żuru i śledzia.
Dawniej były to niemal jedyne potrawy, które spożywano w okresie
postu, więc nic dziwnego, że niechęć do tych dań miała aż tak ceremonialny wymiar. Przy końcu
Wielkiego Postu wycinano śledzia
z tektury lub drewna i wieszano na
powrozie na wierzbie. Żur z kolei
zakopywano w garnku poza wsią.
W sumie ciekawy ceremoniał, którego koniec wiąże się ze zmianami

Ciekawie Wielkanoc obchodzą
Czesi. Zwyczaje wielkanocne naszych południowych sąsiadów
są takie jak nasze, ale nieco inne.
Na przykład zamiast z cukru Czesi
wolą baranki z biszkoptowego ciasta. Mają też Lany Poniedziałek, ale
znowu nie taki jak u nas. Owszem,
polewają się wodą, ale młodzież
oszczędza staruszki (szczególnie przy niskich temperaturach).
Kilkuosobowe grupki chłopców
odwiedzają domy rówieśniczek,
a potem… smagają je pomlazkami,
czyli młodymi wierzbowymi gałązkami splecionymi w warkocze.
Włosi zamiast lania wody (od tego
mają w końcu premiera) preferują
wyjazd w plener, podobny nieco
do naszych majówek. Bardzo ważnym momentem włoskich świąt
wielkanocnych jest świąteczny obiad. Składa się na niego:
baranina lub jagnięcina, plasterki salami, jajka na twardo, barani rosół z pierożkami cappelletti
a na deser tradycyjne ciasto colomba.
Przenieśmy się na inny kontynent
i sprawdźmy, jak sprawy mają się
u Meksykanów. Semano Santa,
czyli Święty Tydzień, rozpoczyna się tam od Niedzieli Palmowej. Święci się
wówczas gałązki palm,
które potem pali i wykorzystuje później do
posypywania głów.
W Wielki Piątek z kolei w miasteczkach odbywają się sceny męki
i ukrz yżowania
Chrystusa.
Wróćmy do Europy, a dokładniej do
Wielkiej Brytanii, po-

zwoli nam to bowiem zrozumieć,
dlaczego w obrzędach wielkanocnych wielu krajów pojawia się zając. Mianowicie jest to pozostałość
po tradycji polowań na zające, które akurat rozpoczynały się w tym
okresie. Teraz prawdziwe zające są
hodowane na wielkich przemysłowych farmach, a reszcie pozostaje
posilić się ich czekoladowym substytutem.
Na koniec wspomnijmy o Wielkanocy u prawosławnych Rosjan, która tam nazywa się Paschą. W nocy z Wielkiej Soboty na
Niedzielę Wielkanocną odbywa
się zwykle msza połączona z uroczystą procesją wokół świątyni,
która potrafi trwać kilka godzin.
W niedzielny ranek następuje bicie
dzwonów. Tego dnia ludzie witają
się pozdrowieniem Christos woskresie (Chrystus Zmartwychwstał)
i całują w policzek a także dają
sobie nawzajem pisanki, drobne
upominki, „na szczęście”. Na Poniedziałek Wielkanocny jest przygotowany uroczystszy zwyczaj
niż oblewanie się wodą (i smaganie gałązkami). Odbywa się wtedy
w cerkwiach przygotowanie krzyżma (składającego się przeszło z 50
olejków i wonnych ziół), używanego potem do namaszczenia przy
chrztach i konsekracji ołtarzy.
Paweł Kozłowski

7

Duchowe witaminy

Ludzie wielkanocni
W kościele jest pięknie. Ale nie tak od razu. Zaczyna się dość smutno
i poważnie, jak na Popielec przystało. Potem wielkopostne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, rekolekcje, kolejki do spowiedzi…
i przychodzi czas na świętowanie. Zmianie ulega czterdziestodniowy styl
pokutno-poważny na radość Tajemnicy Paschalnej, której finałem jest
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Aby dostrzec to piękno, nieraz potrzeba przejść drogę zadziwienia. Jak
w wypadku pewnej nastolatki, która kandydowała do bierzmowania.
Proboszcz polecił jej, żeby była obecna na liturgii w Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Jej komentarz, po zakończeniu, był krótki i konkretny: „Nie wiedziałam, proszę księdza, że tak pięknie wygląda liturgia tych dni. Miałam okazję doświadczyć tego po raz pierwszy
w życiu”.
Jak na ważne spotkanie nie wypada przyjść w byle czym i byle jak, tak
utrata duchowego smaku odbywa się wtedy, gdy z własnej winy zaniedbamy właściwe świętowanie albo sprowadzimy je do żółtego biegającego kurczaka czy wielkanocnego zajączka. To dobre dla maluchów,
ale nie dla ludzi dorosłych.
Chrześcijaństwo jest zaproszeniem do tego, abyśmy stawali się ludźmi
wielkanocnymi. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Począwszy od czystego serca, aż po radość świętowania i uśmiech na twarzy. Wielkanocny okrzyk „Alleluja, Jezus żyje” nie tylko może, ale wręcz musi różnić się
od smutnych pieśni pokutno-pasyjnych Wielkiego Postu.
Warto w tym momencie zatrzymać się nad symbolami wielkanocnymi – znakami zmartwychwstałego Chrystusa. Wśród nich jest baranek
wielkanocny – zapowiedź Jezusa Chrystusa, którego krew miała ocalić
od śmierci wiecznej cały rodzaj ludzki. Na tę symbolikę wskazuje prorok
Izajasz ok. 700 lat przed narodzeniem Chrystusa: „Lecz On się obarczył
naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. (…) a Jahwe zwalił na
Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet
nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź wiedziony”. Św. Jan Chrzciciel wskaże wprost na Jezusa, mówiąc o Nim: „Oto Baranek Boży, który
gładzi grzechy świata”. Barankowi wielkanocnemu dajemy chorągiewkę, sztandar, jako znak zwycięstwa.
Kolejnym znakiem jest figura zmartwychwstałego Chrystusa, niesiona
w uroczystej procesji wielkanocnej. To ona znajduje się na ołtarzu aż
do Wniebowstąpienia Pańskiego. Chrystus trzyma w ręku chorągiew na
znak zwycięstwa odniesionego nad wrogami i chwały, jaką otrzymał od
Ojca niebieskiego. Obok tej figury na ołtarzu stawia się krzyż z czerwoną
stułą, nie mniej wymowny symbol Chrystusa Kapłana, który złożył sam
siebie na Ofiarę za grzechy świata.
I wreszcie najbardziej znanym nam symbolem wielkanocnym jest paschał, czyli duża ozdobna świeca. Wskazuje on na Chrystusa, który o sobie powiedział: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Powinien stać
przy chrzcielnicy i przypominać, komu ochrzczeni zawdzięczają łaskę
przybrania za dzieci Boże. Również w czasie pogrzebu paschał powinien
budzić nadzieję i przypominać słowa Chrystusa: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”.
Figurka Zmartwychwstałego Pana oznacza Chrystusa jako Króla. Krzyż
z czerwoną stułą oznacza Chrystusa jako Kapłana. Paschał oznacza
Chrystusa jako naszego Nauczyciela.
Kościół proponuje nam również w okresie wielkanocnej radości nabożeństwo „Drogi światła”, która stanowi jakby przedłużenie tradycyjnej Drogi Krzyżowej o stacje po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Raz już, w czasie misji z okazji 100-lecia kościoła w Nasielsku, nabożeństwo miało miejsce na ulicach miasta. „Droga światła” polega na
przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami. Widzimy w nich dochodzenie bliskich Jezusowi ludzi do
prawdy o Nowym Życiu Jezusa oraz drodze, jaką przez to otwarł On dla
nas. Rozważamy też budzącą się przez to wiarę w Niego oraz nadzieję
w zmartwychwstanie nas samych. Wszystkie wydarzenia wspominane
w Drodze Światła są opisane w Nowym Testamencie. Wydarzenia te
zawarte są między Zmartwychwstaniem a Zesłaniem Ducha Świętego, będącego dopełnieniem misterium paschalnego Chrystusa, czyli
dzieła odkupienia. Nabożeństwo to może być wyrazem naszej wiary
w zmartwychwstanie, w życie wieczne – pogłębieniem prawdy objawionej światu w Wielką Noc. Może ono być jasną i pozytywną odpowiedzią naszej wiary wobec szerzących się poglądów obcych duchowości
chrześcijańskiej, jak choćby reinkarnacja. Wobec kultury śmierci Droga
Światła niech będzie przejawem naszej pobożności, wyrażającej wiarę
otwartą na życie wieczne.
ks. Leszek Smoliński
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KONKURS RECYTATORSKI

U HARCERZY

Od orzecha przez poezję do nienawiści

O historii
Od prawie roku organizowane są
w Polsce, imprezy mające na celu przybliżenie społeczeństwu historii polskiego
harcerstwa. Powstało ono 100 lat temu.
Nasze harcerstwo wzorowane było
na angielskim skautingu. Adaptowało
na grunt polski jego metody ideowo-wychowawcze. Pierwsze zastępy
i drużyny czy też, jak je niekiedy określano, oddziały, powstawały niezależnie
i najczęściej w miejscach dość odległych
od siebie.
Jedną z form uczczenia okrągłej rocznicy
narodzin harcerstwa są konferencje naukowe. Takie właśnie spotkanie odbyło
się 11 kwietnia br. w Ciechanowie. Jego
inicjatorem był Miejski Związek Drużyn
ZHP w Ciechanowie, krąg Starszyzny
Harcerskiej „Lamus” w Ciechanowie.
Wsparcia udzieliły im wyższe uczelnie z Ciechanowa i Pułtuska, Muzeum
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie i
Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe.
Na ciechanowską konferencję zostali
zaproszeni przedstawiciele harcerskiej
rodziny z Nasielska. Harcerstwo nasielskie ma bogatą, prawie już stuletnią
historię. Dokumenty dotyczące nasielskich harcerzy pochodzą z roku 1918
(udział w rozbrajaniu Niemców), roku
1920 (meldunek o działaniach harcerek
na rzecz walczących z bolszewikami
– druhna Jadwiga, Rostkowska) oraz
roku 1921 (druh Wacław Sokolnicki jest
przewidziany na funkcję hufcowego).

az
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We wtorek, 22 marca br.
w Nasielskim Ośrodku Kultury
odbyły się eliminacje gminne
XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Wzięło w nich udział
ponad 40 uczestników ze
szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy.
Wszystkich, którzy tego dnia przybyli do nasielskiego kina, by recytować wybrane teksty, oraz ich
opiekunów i publiczność powitał
Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego
Ośrodka Kultury. Przypomniał też
zasady tego konkursu i po przedstawieniu jury, w którego skład weszli: Iwona Pęcherzewska, Andrzej
Zawadzki i Marek Tyc, zaprosił na
scenę pierwszego uczestnika w kategorii klas 0–III. Kolejność wystąpień ustalona została wcześniej
w wyniku losowania. Zgodnie z regulaminem konkursu występujący
musieli przygotować do zaprezentowania przed komisją jeden utwór,
wiersz lub fragment prozy, o dowolnej tematyce.
Ważne też było, by nie był y to
utwory literackie, które są zamieszczane w podręcznikach szkolnych.
Najmłodsi uczestnicy eliminacji
wykazali się dobrą znajomością
tekstów, choć często prezentowali
je zbyt szybko. Jury, które oceniając
występujących, musiało wziąć pod
K

uwagę szereg elementów, takich
jak: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy, a także
ogólny wyraz artystyczny, miało
trudne zadanie do wykonania. Po
naradzie spośród 12 występujących osób wybrano trzy, które najlepiej się zaprezentowały na scenie.
Pierwsze miejsce zdobyła Karolina
Tyczyńska ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym za interpretację wiersza pt. Orzech Jana
Brzechwy. Drugie miejsce, z wierszem autorstwa tego samego poety, pt. Kwoka, zajęła dziewczynka
o charakterystycznym, mocnym
głosie i bardzo dobrej dykcji, Izabela Mauer ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Trzecie przypadło
Natalii Komendarskiej, również ze
Szkoły Podstawowej w Nasielsku,
za recytację utworu pt. Przedwiośnie Marii Terlikowskiej.
Najliczniej reprezentowana była kolejna kategoria wiekowa eliminacji
z klas IV–VI, licząca 17 uczestników,
w tym aż pięciu chłopców. Uczestnicy prezentowali bardzo zróżnicowany repertuar, od utworów bardzo
lekkich i żartobliwych, po podejmujące bardzo poważną problematykę. Po zakończeniu recytacji jury
długo dyskutowało nad werdyktem. Pierwsze miejsce przyznano
Radosławowi Cioskowi z Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
za interpretację utworu Władysława
L

Broniewskiego pt. Poezja.
Drugie miejsce zdobyła
za żywiołową prezentację
utworu Wisławy Szymborskiej pt. Cebula Julia Górska z Szkoły Podstawowej
w Nasielsku. Trzecią pozycję zajęła Marta Derlukiewicz z ZS nr 3 w Cieksynie,
przedstawiająca wiersz pt.
Mama autorstwa Zbigniewa Herberta. W tej kategorii jury zdecydowało również o przyznaniu
wyróżnienia Anecie Starczewskiej z Zespołu Szkół
nr 3 w Cieksynie za prezentację fragmentu ballady Adama Mickiewicza pt.
Pani Twardowska. Wśród
trzynastu gimnazjalistów
jury najwyżej oceniło Ewa Ostrowska
Ewę Ostrowską z Zespołu
nictwa, zaś zdobywcy pierwszych
Szkół nr 3 w Cieksynie za wykonatrzech miejsc także nagrody, którynie utworu Wisławy Szymborskiej
mi były książki, pendraive’y i mp3.
pt. Nienawiść. Drugie miejsce zajęła
Młodym recytatorom oraz naAlicja Ostrowska, również uczennica
uczycielom, którzy przygotowyszkoły w Cieksynie, za interpretację
wali ich do występu, gratulujemy.
fragmentu wiersza Konstantego I.
Gałczyńskiego pt. Buty szewca Szy- Zwycięzcy eliminacji w poszczemona. Zaś trzecie miejsce zostało gólnych kategoriach wiekowych
przyznane Oliwii Dylewskiej z Pub- reprezentowali naszą gminę w finalicznego Gimnazjum nr 1 za recyta- le konkursu, który odbył się 9 i 10
cję utworu Marii Pawlikowskiej-Jas- kwietnia w Warszawie. Koncert laureatów i odczytanie wyników finału
norzewskiej pt. Umarła lalka.
odbędzie się 16 kwietnia.
Wszyscy uczestnicy gminnych eli(i.)
minacji otrzymali dyplomy uczestA
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KONKURS PLASTYCZNY

EKOSZKOLNA WSPÓŁPRACA Z BANKIEM HSBC

Strażacy w oczach dzieci

fot. K. Miller

W czwartek, 7 kwietnia br. o godzinie 12.30 w sali konferencyjnej nasielskiego Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w etapie gminnym XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:
„Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. Konkurs został przeprowadzony zgodnie z Ogólnopolskim Regulaminem, a prace oceniało jury, w którego skład weszli nauczyciele plastyki wytypowani przez dyrektorów szkół.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje złożył Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielsk, zwycięzcom wręczając nagrody, a pozostałym drobne upominki.
Najlepsze prace w każdej kategorii, od pierwszego do trzeciego miejsce, zostały przekazane do Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Tam odbędzie się etap powiatowy tego konkursu. Pozostałe
prace zostaną wystawione w holu kina Niwa w Nasielsku.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Grupa I (młodsza) 6–8 lat: 1. miejsce – Piotr Sekudewicz ZS w Cieksynie; 2. miejsce – Weronika Zaremba SP w Popowie
Borowym; 3. miejsce – Mateusz Klimczewski ZS w Starych Pieścirogach.
Grupa II (średnia) 9–12 lat: 1. miejsce – Klaudia Borzym SP w Dębinkach;
2. miejsce – Paulina Zielińska ZS w Cieksynie; 3. miejsce – Michał Sadowski SP w Nasielsku.
Grupa III (starsza) 13–16: 1. miejsce – Iwona Suska ZS w Cieksynie; 2. miejsce – Weronika Perkowska ZS w Cieksynie; 3. miejsce – Radosław Majstrenko PG w Nasielsku.
Grupa IV (osoby niepełnosprawne): 1. miejsce – Tomasz Jaśkiewicz WTZ
w Starych Pieścirogach; 2. miejsce – Beata Jasińska WTZ w Starych Pieścirogach, 3. miejsce – Beata Kaczorowska WTZ w Starych Pieścirogach
i Sylwia Bielecka – ZS w Starych Pieścirogach

Wyróżnienia otrzymali:

Grupa I: Maciej Białorudzki ZS w Cieksynie; Hubert Suska SP w Budach
Siennickich; Łukasz Strzelczak ZS w Starych Pieścirogach.
Grupa II: Magdalena Jaskulska SP w Budach Siennickich, Wiktoria Perkowska ZS w Cieksynie, Weronika Czop SP w Dębinkach, Angelika Renkel ZS w Starych Pieścirogach, Patryk Komorowski ZS w Starych Pieścirogach, Piotr Miłoszewski ZS
w Starych Pieścirogach, Mateusz Bombała ZS w Starych Pieścirogach.
Grupa III: Aleksandra Filipiak SP w Nasielsku, Anna Wrońska Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym, Dominika Żołnierzak SP w Popowie Borowym, Patrycja Jusińska SP w Nasielsku, Justyna Morawska SP w Popowie Borowym.
(red.)
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Z wizytą w banku
Od kilku lat coraz ciekawiej w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku realizowany jest ogólnopolski program „Szkoły dla
Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwa dla Środowiska.
Po udanych ubiegłorocznych przedsięwzięciach z firmą Toyota, która
dofinansowała urządzenia zabawowe zamontowane na szkolnym placu
zabaw, w tym roku partnerska współpraca została rozpoczęta z bankiem
HSBC, który będąc instytucją finansową, w swojej działalności promuje
również zrównoważony rozwój, uczestnicząc w programie Ecoschool.
W wyniku rozmów konsultacyjnych koordynatora szkolnych działań
z pracownikami banku w Warszawie wypracowano zasady proekologicznej współpracy, wyznaczając dwa ważne wydarzenia – wizytę uczniów w banku i rewizytę przedstawicieli banku w szkole.
Pierwsze spotkanie odbyło się w środę, 23 marca. Na ten dzień uczniowie zostali zaproszeni do siedziby banku HSBC w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89 na warsztaty plastyczne „Godzina dla Ziemi”. Bank zasponsorował przejazd autokarem. W wycieczce uczestniczyli uczniowie
klasy 3d wraz ze swoją wychowawczynią Jolantą Sobiecką. To właśnie
oni w wyniku rywalizacji ze swymi rówieśnikami w szkole zebrali najwięcej haseł związanych z tematem zajęć. Zwycięzcom towarzyszyli
również członkowie szkolnego ekozespołu – uczniowie z klasy 2a i 3a,
którzy podczas swych cotygodniowych spotkań zajmują się organizowaniem szkolnych kampanii promujących ekologiczny styl życia.
Uczniów przywitano w banku poprzez wręczenie każdemu identyfikatora z imieniem i nazwiskiem oraz logo banku. Następnie zaproszono
ich do zajęcia miejsc przy specjalnie na to spotkanie przygotowanych
stolikach, na których czekały już przybory plastyczne, owoce i napoje.
Wykonane przez dzieci prace zostały wystawione na holu, a pracownicy banku zostali zaproszeni do ich obejrzenia i zagłosowania na najciekawsze.
W tym czasie uczniowie mieli niebywałą okazje zwiedzić cały bank,
czego zwykle nie praktykuje się wobec osób z zewnątrz. Dużą frajdą
była przejażdżka windą na taras mieszczący się na VIII piętrze, obejrzenie
stamtąd panoramy stolicy i wykonanie pamiątkowego zdjęcia. Z wizyty
zadowoleni byli wszyscy – zarówno ci uczniowie, których prace zostały
nagrodzone (Klaudia Tomczyk, Jakub Tyc, Patrycja Domała), jak i pozostali, którzy otrzymali drobne upominki, a także pracownicy banku, którzy poświęcili swój czas na spotkanie z dziećmi – Aleksandra Leszczyńska (koordynator programu Ecoschool z ramienia HSBC), Karina Kaczor
(prowadząca podczas zajęć naukę języka angielskiego), Karol Kusiak i Joanna Woźniak (wolontariusze), Katarzyna Szymańska (oprowadzająca po
oddziale) oraz Dominika Bielawska (dzięki której możliwe było wejście na
taras). Miłe odczucia podczas spotkania miała również zaproszona pani
Dominika Piekarska z Fundacji GAP Polska – organizacji koordynującej
program ekozespołów w województwie mazowieckim.
Drugie spotkanie w yznaczono na 29 kwietnia. Przedstawiciele banku tego
dnia przyjadą do
szkoły w związku
z organizowaną
tu imprezą pod
ha s łem „ D zień
Troski o Środowisko”.
M amy nad zi e ję, że obok banku HSBC do listy
ws p i e ra j ą c yc h
szkołę proekologicznie dołączą inni partnerzy. Liczymy zwłaszcza na
tych, którzy deklarowali w ramach Koalicji Na rzecz Ochrony Środowiska i Wyglądu Gminy Nasielsk wsparcie wszystkich działań proekologicznych przewidzianych przez szkołę w ramach Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej, zmierzających do zdobycia międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi.
Koordynator LCAE
Elżbieta Wróblewska
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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
05-190 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,
05-190 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.

15–28 kwietnia 2011
Nasielsk, dnia 6.04.2011 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/9/09-11

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010
roku w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
ogłaszam
że w dniu 16 maja 2011 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,
odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Nasielsk, położonych we wsi Cieksyn, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :
1/ działka nr 306/59 o powierzchni 600 m2, za cenę wywoławczą 15. 200,00 złotych
- wadium w wysokości 1.520,00 złotych
2/ działka nr 306/67 o powierzchni 1000 m2, za cenę wywoławczą 22. 700,00 złotych
- wadium w wysokości 2.270,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 38065.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości znajdują się w miejscowości Cieksyn nad rzeką Wkrą w dużym kompleksie działek rekreacyjnych w większości
zabudowanych i zagospodarowanych. Odległość od rzeki – ok. 130 m. Miejscowość Cieksyn wraz z sąsiednimi miejscowościami położonymi nad rzeką Wkrą, ze względu na malownicze położenie i niewielką odległość od Warszawy stanowi jedno
ze skupisk mieszkańców aglomeracji warszawskiej.
Działka nr 306/59 o kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowana. Grunt położony
nisko, mocno nawilgocony ale położony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki obywa się nie urządzoną drogą
gruntową. Uzbrojenie techniczne : energia elektryczna (słup energetyczny w pobliżu narożnika działki), wodociąg sieciowy
w odległości 50-60 m.
Działka nr 306/67 o nieco wydłużonym pięcioboku. Działka położona w sąsiedztwie zabudowanych i niezabudowanych
działek rekreacyjnych. Działka nie ogrodzona i nie zagospodarowania. Grunt położony nisko, mocno nawilgocony, ale położony poza obszarem zalewowym. Dostęp do działki odbywa się nie urządzoną drogą gruntową. Uzbrojenie techniczne :
energia elektryczna ( słup energetyczny w pobliżu narożnika działki ), wodociąg biegnie przez działkę, w pobliżu jej granicy.
Działka przecięta w środkowej części płytkim, nie uregulowanym ciekiem wodnym, odprowadzającym do rzeki wody opadowe.
W stosunku do przedmiotowych działek zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe.
Zgodnie ze Zmianą Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczącą zespołu
wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, Zaborze w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, Nasielnej
zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj.
Ciechanowskiego Nr 215, poz. 124 przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowo-letniskowej.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na wymienione w ogłoszeniu
nieruchomości ustalonej wysokości tj.
- działka nr 306/59 wysokości 1.520,00 złotych,
- działka nr 306/67 w wysokości 2.270,00 złotych,
na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008
0000 1746 2000 0034 najpóźniej do dnia 12 maja 2011 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich
bez zastrzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku
gdy osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
do przystąpienia do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego
wyciągu z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej
na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli
zgoda ta jest wymagana.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym
osobom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
ul. Elektronowa 3, pokój nr 215 w godz. 900- 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69-33-115 oraz na
stronie internetowej www.umnasielsk.bip.org.pl.
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Wpisani w historię Nasielska

Treść pożegnania, wygłoszonego
przez Małgorzatę Domańską w imieniu Braci Kabaretowej,
podczas uroczystości żałobnej 2 kwietnia 2011 r.

Henryk Śliwiński (1939 – 2011)

nauczyciel, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego,
działacz oświatowy, twórca zespołów kabaretowych,
założyciel Nasielskiego Towarzystwa Kultury
Henryk Śliwiński urodził się 11 lutego 1939 roku w Toruniu. Tu ukończył siedmioletnią wówczas szkołę
podstawową. Na Mazowsze przyjechał zaraz po odbyciu nauki w szkole podstawowej. Pragnął bowiem
kształcić się dalej w Korpusie Kadetów im. gen. Karola Świerczewskiego w Warszawie. Przeszedł przez
wszystkie etapy rekrutacji i w roku
1953 rozpoczął naukę w Korpusie
Kadetów. Po pewnym czasie jednak
odkrył, że szkoła ta nie jest jego powołaniem. W 1956 Korpus rozwiązano, a Henryk Śliwiński kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym, które powstało na bazie
Korpusu. Szkołę średnią ukończył
w 1957. Potem wrócił do Torunia
lecz nie na długo. Dwa lata później
rozpoczął kolejny etap edukacji,
tym razem w Studium Nauczycielskim w Ciechanowie, które ukończył w 1961. Następnie dostał się na
Uniwersytet Warszawski i rozpoczął
studia na kierunku filologia polska.
W tym samym czasie podjął swoją
pierwszą pracę jako nauczyciel języka polskiego w małej szkole podstawowej w miejscowości Baranowo
koło Grodziska Mazowieckiego. Po
dwóch latach przeniósł się do Golądkowa koło Pułtuska, gdzie został
kierownikiem internatu. Tam założył teatr amatorski, ale myślał także
o utworzeniu grupy kabaretowej.
Następnie został zatrudniony na
stanowisku nauczyciela języka polskiego w tej szkole. Ukończył studia
podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
(uzyskał II stopień specjalizacji w tej
dziedzinie).
Po pewnym czasie dostał propozycję innej pracy – dyrektora szkoły
podstawowej w Ostrołęce. W efekcie jednak przyjął posadę dyrektorską, ale w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku. Funkcję tę pełnił
w latach 1974 – 1991. Jako dyrektor
szkoły wiele wysiłku włożył w zatrudnienie wymaganej kadry pedagogicznej z wyższym wykształceniem do wszystkich przedmiotów
wraz z wprowadzeniem nauki języków zachodnioeuropejskich, najpierw języka francuskiego, później
również angielskiego. Starał się zawsze mobilizować nauczycieli swojej szkoły do doskonalenia metod
nauczania i wychowania, zachęcał

szczególnie do pracy z uczniami
zdolnymi poprzez przygotowanie
ich do olimpiad i konkursów przedmiotowych. Sam jako nauczyciel
języka polskiego kilkakrotnie przygotował swoich uczniów do udziału w olimpiadzie polonistycznej.
Dużo uwagi poświęcał współpracy z rodzicami oraz samorządem
uczniowskim – utworzył Radę
Szkoły. Często też zapraszał do liceum absolwentów tej szkoły. Nie
miał zastępcy, ale to nie przeszkodziło mu w podejmowaniu cennych inicjatyw. Dzięki jego staraniom szkole w 1986 nadano imię
Jarosława Iwaszkiewicza. W tymże roku z okazji 40 – lecia szkoły dyrektor przygotował wspólnie
z gronem pedagogicznym, uczniami i jej absolwentami I Zjazd Absolwentów LO w Nasielsku połączony z nadaniem szkole imienia
i odsłonięciem pomnika patrona.
Była to okazja do podsumowania
osiągnięć szkoły. W uroczystości
oprócz miejscowych władz administracyjnych i oświatowych, wojewody ciechanowskiego F. Budzianowskiego wzięli również udział
przedstawiciele Związku Literatów
Polskich oraz Dyrektor Muzeum
Jarosława Iwaszkiewicza. Praca dydaktyczno – wychowawcza to jeden z elementów jego aktywności,
ale nie można zapomnieć o drugiej
sferze – praca społeczna w szkole
i środowisku lokalnym jako animator kultury i jej popularyzator, twórca wielu zespołów artystycznych.
W liceum założył kabaret, który brał
udział w licznych przeglądach i festiwalach. Podczas tych występów
zdobył wiele nagród, m.in. Brązową Jodłę w Kielcach. Prowadzone
przez niego szkolne zespoły artystyczne trzykrotnie zdobywały wysokie nagrody na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach
(w 1977, 1980 i 1986 ). Jego wielką
zasługą jest powstanie i rozwój nasielskiej sceny kabaretowej. Kilka
razy kabaret z nasielskiego LO był
laureatem Harcerskiej Wiosny Kulturalnej w Ciechanowie, zdobył II
miejsce podczas Ogólnopolskich
Konfrontacji Kabaretowych w Zakopanem oraz Grand Prix podczas
„OSPY” w Ostrołęce. Za sprawą H.
Śliwińskiego narodziły się kabarety:
„Miniscenka”, „Kleszcz”, „Pyza”, „Nitoperz” i „Pętla”. Historię nasielskich
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kabaretów
H. Śliwiński opisał w serii artykułów
„Moje pasje pozazawodowe”, które ostatnio ukazywały się w „Notatniku”. Niestety, nie udało mu się
zakończyć tego cyklu artykułów.
Na stanowisku dyrektora pracował
do 1991. W liceum uczył jeszcze
przez 10 lat języka polskiego. Znalazł wówczas więcej czasu na pracę
z uczniami zdolnymi i zaowocowało
to tym, że jego uczeń został w 1996
laureatem XXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Henryk Śliwiński otrzymał wtedy kolejną nagrodę
Ministra Edukacji Narodowej tym razem Nagrodę Pierwszego stopnia za
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pomimo
wielkiego doświadczenia i ogromnej wiedzy w dziedzinie kultury
jeszcze w 2002 ukończył studia
podyplomowe z wiedzy o kulturze
w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Absolwenci LO, szczególnie ci, którzy w okresie pobytu w szkole działali w kabaretach często spotykali się
z H. Śliwińskim i organizowali z jego
udziałem różne imprezy artystyczne. I dlatego w 1995 w porozumieniu z innymi przedstawicielami społeczności nasielskiej, działającej na
rzecz miasta zaproponował powołanie Nasielskiego Towarzystwa Kultury, którego celem byłoby rozwijanie kultury oraz popularyzowanie jej
w społeczeństwie ze szczególnym
uwzględnieniem społeczności lokalnej. Podjęto również kroki zmierzające do zarejestrowania Towarzystwa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie, co stało się 28.06. 1996. H.
Śliwiński był nie tylko inicjatorem
powstania Towarzystwa, twórcą statutu, ale potrafił zgromadzić wokół
siebie ludzi, którzy chcieliby działać na niwie kultury w naszym środowisku. Przyczynił się do wszystkich sukcesów tego stowarzyszenia. Organizował masowe imprezy
kulturalne dla mieszkańców miasta – Ogólnopolski Festiwal Sztuki
Estradowej „Trema” w 1997 i 1998,
występy W. Gęsickiego z koncertem
poezji śpiewanej i kabareton – kilkakrotnie. Z jego inicjatyw i dużym
udziałem osobistym zorganizowano
dwa konkursy wiedzy o Nasielsku.
Organizował spotkania klubowe
ciąg dalszy na stronie 12

Jest grudniowy wieczór zeszłego roku. Nasielska brać kabaretowa spotyka się
w miejscowej restauracji, by powspominać dawne czasy. Jesteśmy niepocieszeni, nie ma wśród nas Najważniejszej Osoby – pana Henryka Śliwińskiego. Nie
tracimy nadziei, że spotkamy się wiosną. Musimy spotkać się wiosną! Przecież
tyle mamy do opowiadania, wspominania, tyle mamy planów: może jakaś
publikacja tekstów, może część z nas da się namówić na nowy program…
Ktoś inny pisze za nas scenariusz.
Panie Dyrektorze, panie Profesorze, drogi Heniu (bo pozwalałeś niektórym tak
do siebie się zwracać).
„My z II połowy XX wieku”, urodzeni w końcu lat 50-tych i latach następnych,
twoi uczniowie, mieliśmy niebywałe szczęście i zaszczyt poznania Cię bardziej
od innych. Nawet nie wiesz, jak olbrzymi wpływ wywarłeś na nasze życie. Tego,
czego nie powiedzieliśmy Ci owego grudniowego wieczoru, mówimy dziś.
Dziękujemy Ci:
- za Twoją autentyczną i ogromną pasję teatralną, którą nas zaraziłeś;
- za spotkania ze sztuką w warszawskich teatrach;
- za bycie dyrektorem przyjaznym uczniowi (nigdy nie dałeś odczuć, że są
ważniejsze sprawy, gdy o każdej porze przychodziliśmy do Ciebie po radę);
- za czas jaki nam poświęcałeś często kosztem swoich najbliższych;
- za rodzinną atmosferę naszych kabaretowych spotkań w których bardzo
często uczestniczyli Twoi Bliscy: pani Sabina, Wieniek i malutka Magda niańczona
przez wszystkich (pojawiał się też Togo);
- za niebywałe zaangażowanie, które sprawiło, że wymagaliśmy od siebie
znacznie więcej;
- za szanowanie naszej niezależności;
- za zaufanie jakim nas obdarzyłeś;
- za wolną rękę w wyborach;
- za nasze otwarcie się na świat i pokazanie, że mimo pochodzenia z małego
prowincjonalnego miasteczka i braku funduszy możemy konkurować z innymi, możemy być dobrzy a nawet najlepsi w mieście, powiecie, województwie,
też w kraju – czego dowodem były nagrody; kieleckie Jodły i wyróżnienia na
scenach kabaretowych;
- za rozwijanie twórczego myślenia w czasach, gdy samodzielność w poglądach
nie była pożądana (mówimy o latach 70-tych i 80-tych);
- za to, że nie „graliśmy z życiem w koci łapki” jak mówi kabaretowa Twoja
piosenka i nie „byliśmy dobrymi konsumentami”, nie „łykaliśmy gazetowej papki”;
- za szacunek dla poezji i branie odpowiedzialności za słowo(szczególnie uczulałeś nas na teksty nieżyjących już poetów satyryków: Adama Kreczmara, Jana
Kaczmarka, Jonasza Kofty – Twoich ulubionych);
- za to, że doceniłeś nasz samodzielny program oparty na tekstach S. Barańczaka,
L.A. Moczulskiego, Z. Herbarta, mimo, że miałeś wtedy inne plany;
- za wielką szkołę życia;
- za uczenie radzenia sobie w rozmaitych sytuacjach (pamiętasz: szukanie
materiału do scenografii, desek, kartonów na kieleckich ulicach i w śmietnikach, zamalowywanie szarego papieru na środku chodnika, bo akurat było
zapotrzebowanie na jakieś hasło);
- za to, że zawsze byłeś z nas dumny, za to, że lubiłeś chwalić się naszymi
sukcesami, co nie wszyscy aprobowali;
- za szczególny rodzaj sympatii, jaką darzyłeś nas przez następne lata;
- za to, że pozwalałeś na pewien luz, a my staraliśmy się nie zawieźć Twojego
zaufania;
- za to, że do dzisiaj wszyscy się lubimy, mimo różnych przekonań – to też
Twoja zasługa;
- za to, że tak często śmialiśmy się i śpiewaliśmy (przyznasz, że to ostatnie nie
wychodziło Ci najlepiej);
- za to, że byłeś nietuzinkowym belfrem;
- i za to, że po prostu byłeś. Od 1974 roku. Z nami wszystkimi – zapaleńcami
– którzy chcieli bawić się w teatr. Wszystko zaczęło się od Miniscenki, a potem
był Kleszcz, Nitoperz, Pięta, Pętla, Pyza, Klapa.
Jest takie powiedzenie Stefana Garczyńskiego: „By wierzyć w siebie, muszę
mieć kogoś, kto we mnie wierzy”.
Ty wierzyłeś w nas bezgranicznie. Nie możemy o tym zapomnieć. Jak również
o tym, że nasze dorastanie w tych siermiężnych czasach uczyniłeś niezwykłym
przeżyciem i przygodą. „Ta nasza młodość, ten piękny czas” – to dzięki Tobie.
„O Panie, co losy ludzkości dzierżysz w dłoni swej.
Stających na progu wieczności do łona przygarnąć chciej.”
						
M. Radziszewski
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W kolejnych numerach „Notatnika” będziemy zamieszczać fragmenty pracy Katarzyny Tyc „Henryk Śliwiński jako nauczyciel – animator kultury”, którą napisała w 2010
w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Nasza recenzja tej pracy ukazała się w styczniowym numerze naszego pisma. Ze względu na potrzeby niniejszego
artykułu do pracy wprowadzone zostały redakcyjne zmiany.

Henryk Śliwiński – animator kultury część I
Działalność animacyjna i pedagogiczna Henryka Śliwińskiego rozpoczęła się z chwilą, kiedy na początku
lat sześćdziesiątych został zatrudniony jako kierownik internatu w Technikum Rolniczym w Golądkowie.
Działalność tę H. Śliwiński realizował
poprzez różne formy, wśród których na szczególną uwagę zasługują
– zdaniem autorki niniejszej pracy –
następujące: teatry, kabarety, regionalny zespół pieśni i tańca oraz Nasielskie Towarzystwo Kultury.
H. Śliwiński w 1963 roku podjął pracę w Golądkowie koło Pułtuska. Placówka ta ma bardzo bogate tradycje.

Zainspirowany przez swoich poprzedników, Janusza Gajdę i Jerzego
Witkowskiego, postanowił kontynuować ich działalność.
Tak powstał teatr szkolny – miejsce
spotkań, gdzie nauczyciele i uczniowie obcowali ze sobą na płaszczyźnie partnerskiej. Nie chodziło
w nim o naśladowanie profesjonalistów ze znanych w kraju teatrów.
Najważniejsza była zabawa, dzięki
której uczniowie rozwijali się, zgłębiali wiedzę o teatrze i wybitnych
dziełach literatury. H. Śliwiński organizował pracę młodych aktorów,
wyznaczał terminy prób, zachęcał

Zespół Pieśni i Tańca, który powstał z inicjatywy Henryka Śliwińskiego – Golądkowo,
rok 1974 („80 lat Szkoły Rolniczej w Golądkowie”, wydawca: Zespół Szkół Rolniczych
im. J. Dziubińskiej w Golądkowie).

Została założona przed wybuchem
II wojny światowej. Przez te wszystkie lata rozwijała się. Przyjeżdżali do
niej uczniowie z całego ówczesnego województwa warszawskiego
i prawie wszyscy mieszkali w internacie. Liczba uczniów w tamtejszej
szkole zwiększała się z roku na rok.
Większość nauczycieli zamieszkiwała budynki pracownicze, które znajdowały się na terenie szkoły. Sprzyjało to rozwojowi różnorodnych
form działalności pozalekcyjnej.
Niezwykle ważny dla dyrekcji i rady
pedagogicznej był rozwój kulturalny.
W miarę możliwości organizowano
wycieczki krajoznawcze, wyjazdy
do teatru, kina. W szkole odbywały
się także spotkania z aktorami, piosenkarzami i działaczami społecznymi. W świetlicy internatu odbywały
się zajęcia zespołów i sekcji zainteresowań. Kółko teatralne pod kierunkiem Janusza Gajdy wystawiało
wiele spektakli, m.in. „Antygonę”.
Tradycje teatralne w tamtejszej szkole były kontynuowane w kolejnych
latach.
Henryk Śliwiński zdawał sobie sprawę z tego, jak ważne jest wychowanie przez sztukę. Jego zapał do pracy i doskonały kontakt z młodzieżą
sprawiły, że podjął się zadania utworzenia teatru amatorskiego. W Golądkowie, w budynku internatu, znajdowała się scena. Stanowiła ona doskonałe miejsce do pracy teatralnej.

do udziału w zajęciach teatralnych,
ale również budował właściwe relacje z podopiecznymi. Sprawiał, że
młodzież otwierała się na innych.
Podczas pracy z uczniami wytwarzała się przyjazna atmosfera, która
pobudzała twórczą aktywność. Młodzież przygotowując spektakle pracowała nie tylko nad analizą sztuki.
Przygotowywała także scenografię
i muzykę. Wszystko to pozwalało na
głębsze poznanie teatralnych środków artystycznych.
Do roku 1973 teatr szkolny działający pod jego kierunkiem przygotował wiele spektakli. Wśród nich
znalazły się: „Eugeniusz Oniegin”
A. Puszkina, „A jednak miłość” H.
Anderskiej, „Wilk, pies i my” L. Herdegena i J. Stwory oraz „Jacy jesteśmy” w oparciu o własny scenariusz,
montaż wierszy i piosenek „Teatrzyk Zielona Gęś” K.I. Gałczyńskiego, „Niemcy” L. Kruczkowskiego oraz „Balladyna” J. Słowackiego. Spektakle ukazywały życie ludzi zwracając uwagę na problemy
moralne. Przez to pomagały zrozumieć otaczającą rzeczywistość.
Przedstawienia odbywały się wielokrotnie, gdyż tak duże było zainteresowanie. Oglądali je uczniowie,
rodzice, nauczyciele, pracownicy
szkoły i gospodarstwa pomocniczego. Środowisko szkolne było organizatorem życia kulturalnego lokalnej społeczności. Młodzi aktorzy

z Technikum Rolniczego w Golądkowie wiele razy zapraszani byli ze
swoimi przedstawieniami do Powiatowego Domu Kultury w Pułtusku.
Występowali również w okolicznych
miejscowościach. Na wsiach spektakle odbywały się zwykle w remizach strażackich. Zazwyczaj znajdowała się w nich scena. Było również sporo miejsca dla publiczności.
Mieszkańcy chętnie przychodzili
na przedstawienia. Dzięki dużemu
zainteresowaniu ze strony mieszkańców młodzież mogła zaprezentować swoją twórczość szerszej
publiczności. Uczniowie podczas
swoich występów mogli poczuć się
jak prawdziwi aktorzy. Każdy miał
świadomość swojego zadania i każdemu zależało, aby koledzy grali jak
najlepiej. Publiczność była bardzo
ważna dla grupy teatralnej. Występy
przed nią były zwieńczeniem pracy nad sztuką. Szczególnie gorące
reakcje dawały zadowolenie. Uczniowie szkoły w Golądkowie dzięki teatrowi uczyli się współdziałania
w grupie. Wiedzieli, że tylko zespołowo mogą wypaść dobrze. Uczyli
się wielu trudnych i długich tekstów
przez co rozwijali pamięć. Występy
na scenie oraz braterska atmosfera
pomagała wielu z nich wzmocnić
poczucie własnej wartości i pewności siebie. Pomagała pozbyć się
kompleksów. Praca w zespole teatralnym wpływała na wszystkich.
Dla uczniów Technikum Rolniczego
w Golądkowie była ona środkiem,
który kształtuje postawy społeczne
i moralne. Młodzi aktorzy wcielali się
w różne role przez co uczyli się patrzeć na świat z innej perspektywy.
Teatr szkolny pozwolił im zbliżyć się
do sztuki i pogłębić wiedzę z zakresu
teatru. Wielu z nich pokochało sztukę teatralną.
Dla Henryka Śliwińskiego teatr to
przede wszystkim literatura, piękno
słowa, myśli i postaci. W oparciu o literaturę, razem z uczniami stworzył
wiele widowisk teatralnych, które
często ukazywały indywidualne
przeżycia na tle wydarzeń społecznych. Dzięki temu spektakle z łatwością docierały do publiczności,
czasem wzruszały, a czasem rozśmieszały. Pozwalały także uczestnikom grupy teatralnej zrozumieć
rzeczywistość. Inspirował i pobudzał do działania nie tylko swoich
uczniów, ale także współpracowników, a nawet przełożonych. Kiedy pracował w Golądkowie, pewnego dnia znalazł w jednej z szaf
kierownika internatu kurpiowskie
stroje ludowe. Po krótkich przemyśleniach przedstawił ówczesnemu
dyrektorowi placówki, Szczepanowi Gogolewskiemu, pomysł utworzenia regionalnego zespołu pieśni
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i tańca. Dyrektor zaaprobował plan,
więc Henryk Śliwiński przystąpił do
działania. Jego zapał i temperament
sprawiały, że potrafił przezwyciężyć wszelkie trudności. Nie znał się
na tańcach ludowych, ale wiedział,
że uczniowie będą zainteresowani
tego typu zajęciami. Znalazł więc
doświadczonego instruktora folklorystę i akompaniatora, którzy mieli
za zadanie poprowadzenie zespołu
tanecznego. Następnie rozpoczął
nabór do zespołu. Po pewnym czasie mieszkańcy okolicznych miejscowości podziwiali zespół składający się z uczniów szkoły w Golądkowie. Uczniowie kultywowali tradycje pieśni i tańca ludowego oraz
poznawali kulturę regionu.
Zespół Pieśni i Tańca „Golądkowo”
działa do dziś. Prezentuje autentyczny folklor Puszczy Białej. W repertuarze artystycznym oprócz polskich
tańców narodowych posiada także
pieśni i tańce z Mazowsza Północnego (okolice Płońska, Ciechanowa
i Makowa Mazowieckiego) i Kurpiowskiej Puszczy Zielonej (okolice Ostrołęki, Myszyńca i Kadzidła).
Zespół ma na swoim koncie ponad 600 występów na terenie całej Polski oraz po za jej granicami.
Występował między innymi na Litwie i Ukrainie, w Estonii, Bułgarii i na
Węgrzech. Ponad 20 razy prezentował swoje programy na antenie
Polskiego Radia w audycji „Muzyka
folklorem malowana”. Wielokrotnie gościł w Telewizji Polskiej w audycjach „Mapa polskiego folkloru”
i „Estrada folkloru”. Zespół jest laureatem wielu festiwali folklorystycznych w skali województwa mazo-
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wieckiego oraz w skali ogólnopolskiej. Trzykrotnie zdobył I miejsce
w ogólnopolskim przeglądzie zespołów szkół ponadpodstawowych
w Nowym Sączu. Jego występy
uświetniają wiele imprez. Między
innymi w 2001 zespół występował
podczas inauguracji imprezy „Pułtusk – stolica kulturalna Mazowsza”.
Koncertował także podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem. Zespół Pieśni i Tańca, który powstał na początku lat sześćdziesiątych
był i jest wizytówką Szkoły Rolniczej
w Golądkowie. W pierwszych latach
istnienia jego opiekunem był Henryk
Śliwiński, zaś kierownikiem artystycznym Witold Jarmul.
Henryk Śliwiński zajmował się naborem uczniów do zespołu, załatwiał
wszystkie sprawy związane z obecnością na zajęciach oraz zapewniał
opiekę podczas częstych wyjazdów.
Na początku lat siedemdziesiątych
rolę kierownika przejął Bonifacy Kozłowski, który do dziś prowadzi zespół. Henryk Śliwiński swoją pracę
w tamtejszej szkole wspominał bardzo
miło. Była dla niego źródłem radości
i samorealizacji. To, co robił spotkało
się z dużym zainteresowaniem, życzliwością i uznaniem osób odpowiadających za kulturę w powiecie pułtuskim.
Z inicjatywy władz powiatowych,
otrzymał nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki – Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury. Za swoją nauczycielską
pracę otrzymał nagrodę II stopnia Ministra Oświaty. Doświadczenia zdobyte w prowadzeniu teatru szkolnego
w Golądkowie miały zaowocować
w przyszłości.
Katarzyna Tyc

Wpisani w historię Nasielska

Henryk Śliwiński
dokończenie ze strony 11

z przedstawicielami życia kulturalnego. Redagował „Notatnik” dodatek do „Życia Nasielska”, na którego łamach publikował swoje teksty,
jak również i w „Głosie Nauczycielskim”, „Ciechanowskich Zeszytach
Kulturalnych”, „Tygodniku Mazowieckim”. Współpracował także
z „Życiem Nasielska”, w którym
publikował felietony. Z jego inicjatywy i przy własnym zaangażowaniu ukazała się książka „Historia
oczyma mieszkańców Nasielska”.
Organizował współpracę NTK z innymi towarzystwami kultury w regionie, szczególnie z Pułtuskim Towarzystwem Społeczno – Kulturalnym i Towarzystwem Przyjaciół
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Został wybrany na delegata wszystkich towarzystw regionalnych województwa ciechanowskiego na
VI Kongres Towarzystw Kultury
w Radomiu w 1998. Członkowie
NTK wybrali go na swojego prezesa i funkcję tą sprawował przez 10
lat, kiedy to Walne Zebranie NTK
za zasługi w kierowaniu Towarzystwem oraz wybitne osiągnięcia

w dziedzinie upowszechniania kultury nadało mu tytuł Honorowego
Prezesa NTK. Podczas swojej pracy
otrzymał następujące wyróżnienia,
odznaczenia i ordery: w 1970 roku
– odznaka „Zasłużony działacz kultury”, w 1974 – Złota Odznaka „Za
zasługi dla województwa warszawskiego”, w 1981 – Odznaka „Za zasługi dla województwa ciechanowskiego”, w 1982 – Złoty Krzyż Zasługi, w 1985 – Odznaka „Zasłużony popularyzator wiedzy TWP”,
w 1989 – Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, w 1996
– Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego, w 1998 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Uhonorowaniem całokształtu jego
pracy zawodowej i społecznej było
przyznanie mu w 2006 statuetki
„Lwa Nasielska”. Wielki społecznik,
znawca literatury i kultury, twórca
nasielskich kabaretów, wychowawca wielu pokoleń uczniów i artystów
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
26.03.2011. Pochowany został na
cmentarzu parafialnym w Nasielsku.
Krzysztof Macias

PO GODZINACH
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NOK. Wieczór z kabaretem „Jurki”

Rodzinka z przytupem
Miłośnicy trudnej sztuki kabaretowej, a w szczególności kabaretu „Jurki”, oraz
wszyscy, którzy postanowili spędzić sobotni wieczór
na wesoło, przybyli w sobotę, 9 kwietnia br. do Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Na widowni zasiadło co prawda tylko około 90 osób, ale wszyscy bawili się wspaniale. Świadczyły o tym
nie tylko salwy śmiechu regularnie
towarzyszące tekstom, śpiewom
i tańcom artystów, ale także długość ich występu, który był kilkakrotnie przedłużany na wyraźne życzenie publiczności. Ta bowiem brawami przywoływała Jurki
na scenę, domagając się dalszych
skeczy.
W skład założonego w 1994 r. kabaretu Jurki wchodzą: Agnieszka
„Marylka” Litwin-Sobańska, Wojtek Kamiński i Przemysław „Sasza”
Żejmo. Choć nazwa kabaretu niektórym może wydawać się obca, to
formacja ta systematycznie pojawia
się w telewizyjnych programach
kabaretowych. A wszyscy, którzy
postanowili zobaczyć ich występ
na żywo, z pewnością tego zespołu nie zapomną, bo dał on prawdziwie brawurowe show. Przedstawiony nasielskiej publiczności program
nosił dość pojemny tytuł „Album
rodzinny”. Prezentowane przez
artystów skecze i piosenki opowiadały o rozmaitych rodzinach,
a czasem dość patologicznych rodzinkach. Byli i mężowe nieudacznicy (świetna scenka o rodzinie
inteligentów, która nie ma grosza
przy duszy, czy też zaradnym synu
i ojcu poloniście), i niewierne żony,

mogliśmy też zobaczyć, jak
wygląda wizyta u jedynego
seksuologa w Licheniu, który do niedawna był katechetą, i choć nie zna się na swoim nowym fachu, może za to
dużo powiedzieć o... geografii
Mongolii, albo posłuchać zabawnej piosenki o wścibskiej
pani Jadzi (za muzyczną oprawę kabaretu odpowiada Bartłomiej Lewczuk).
Kabaret Jurki bawił publiczność nie tylko dowcipnymi
tekstami czy ich interpretacją
(doskonała vis comica „Marylki”), ale także odpowiednio
przygotowanymi strojami i rekwizytami oraz choreografią.
Widać było, że artyści naprawdę lubią to, co robią, i przy tym doskonale się bawią, czym przekonują do
siebie widzów. Nie tylko grali przygotowane scenki, ale też dużo improwizowali, umiejętnie włączając
do zabawy publiczność (np. skecz
o zupie zalatującej brzozową), a to
wszystko przez prawie 2,5 godzi-

BRYDŻ

Wyniki turnieju „ósmego” 08.04.2011 r.:
fot. M. Stamirowski

Bardzo dobry czas. Nie ma dla Ciebie rzeczy
niemożliwych. Wszystko, czego się dotkniesz,
powinno się udać. Spotkaj się z przyjaciółmi,
a samotne Barany umówią się na randkę.

Byk 20.04.–20.05.
Nic nadzwyczajnego się teraz nie wydarzy.
Zajmij się swoją codzienną pracą. Będziesz
mógł wykazać się pomysłowością i sprawić
przyjemność swojemu partnerowi.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
W najbliższym czasie będziesz w świetnym
humorze i z ochotą zabierzesz się do pracy
i obowiązków. Znajdziesz wokół siebie same
życzliwe osoby.

Rak 22.06.–22.07.
W życiu zawodowym pojawią się nowe plany
i propozycje. Przy podejmowaniu decyzji
nie trać cierpliwości i dobrze się zastanów,
bo łatwo możesz zniweczyć dotychczasowe
osiągnięcia.

Lew 23.07.–22.08.
Kontakty z otoczeniem będą pełne zrozumienia
i zaufania. Ktoś poprosi Cię o konkretną pomoc
lub po prostu będzie chciał porozmawiać.
Dobrze zrobi Ci wysiłek fizyczny na świeżym
powietrzu, poukładasz sobie myśli.

Panna 23.08.–22.09.
W pracy drobne nieporozumienia okażą się
pożyteczne, bo pokażą problemy, z których
istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Panuj nad
emocjami, a wszystko ułoży się po Twojej myśli.

1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
2. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			
3. Mariusz Figurski – Maciej Osiński			
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra				
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski			

+ 25 IMP
+ 19 IMP
+ 4 IMP
+ 3 IMP
– 2 IMP
– 20 IMP
– 29 IMP

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:

ny przedstawienia bez najmniejszej
przerwy.
Podsumowując, Jurki zapewniły nasielskiej publiczności świetną
zabawę w sobotni wieczór i dużą
dawkę pozytywnej energii. Z pewnością będą mile widziani w naszych stronach z kolejnym programem. Zapraszamy i czekamy.
(pik)

HOROSKOP
Baran 21.03.–19.04.
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Waga 23.09. – 22.10.
W najbliższym czasie niewykluczone duże
zmiany. Otworzą się przed Tobą nowe
możliwości rozwoju kariery zawodowej,
a życie towarzyskie rozkwitnie.

Skorpion 23.10. – 21.11.
W pracy nie kieruj się swoimi emocjami. Wykaż
się odrobina cierpliwości i zdrowego rozsądku.
Konkurencja pobudzi Cię do działania. Na efekty
nie będziesz długo czekać.

Strzelec 22.11. – 21.12.
Przez najbliższe dni nie zamęczaj się dyscypliną,
lepsze rezultaty osiągniesz abstrakcyjnym
myśleniem i otwartością na pomysły innych.
Samotne Strzelce czeka rychły ślub.

Koziorożec 22.12.–19.01.
W pracy mogą zawieść Cię nerwy, dlatego
zastanów się nad treścią wypowiadanych
słów, aby przez nieuwagę nie zrobić komuś
przykrości. Odsuń problemy na bok
i się zrelaksuj.

Wodnik 20.01.–18.02.
Będziesz mieć teraz wiele pomysłów na
przyszłość. Widać nowe kręgi przyjaciół
i nowe możliwości zawodowe. Samotnym
Wodnikom już wkrótce mocniej zabije
serce.

Ryby 19.02.–20.03.
Po przeczekaniu niesprzyjających momentów
możesz liczyć wreszcie na sukcesy zarówno
w życiu zawodowym, jak i towarzyskim.
Nadchodzi Twój czas, powodzenia!

1 - 2. Marek Olbryś				
51 pkt
Robert Truszkowski			
51 pkt
3 - 4. Janusz Muzal				
46 pkt
Janusz Wydra				
46 pkt
5 - 6. Piotr Kowalski				
45 pkt
Grzegorz Nowiński			
45 pkt
7.
Stanisław Sotowicz			
41 pkt
8. Paweł Wróblewski				
36 pkt
9.
Maciej Osiński				
31 pkt
10. Krzysztof Michnowski			
30 pkt
Na następny turniej zapraszamy w piątek 29.04.2011 r. na godz. 18.45. do hali sportowej
w Nasielsku.

PK

Z przymrużeniem oka

Kino NIWA ZAPRASZA
19 - 22 kwietnia 2011 r. godz. 18.00
26 - 27 kwietnia 2011 r. godz. 18.00

Jan Paweł II.
Szukałem Was…
religijny/dokumentalny, Polska, 2011; czas:
90 min

Pełnometrażowy film dokumentalny
o życiu i przesłaniu, jakie pozostawił po
sobie Jan Paweł II. Film jest próbą scalenia kluczowych chwil pontyfikatu Wielkiego Papieża.
30 kwietnia godz. 19.00
1 - 2 maja godz. 19.00

Oczy Julii
Horror, Thriller; czas: 116 min.

Gdy w tajemniczych okolicznościach
ginie piękna, odzyskująca po długiej
chorobie wzrok Sara, jej siostra bliźniaczka Julia (w obie postaci wciela się
Belén Rueda, znana z pamiętnych ról
w Sierocińcu i W stronę morza) nie
może uwierzyć w sugerowane przez
policję samobójstwo. Mimo próśb męża
(Lluís Homar, Przerwane objęcia Pedro
Almodovara), którego łączyła z Sarą zastanawiająco bliska więź, kobieta postanawia na własną rękę zbadać przyczyny
śmierci siostry. Wkrótce, ku swojemu
przerażeniu, Julia odkryje, że sama zaczyna tracić wzrok, a każdy jej krok w narastających ciemnościach obserwuje zagadkowa postać, która nie zostawia po sobie żadnego śladu…

OGŁOSZENIA
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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 w Szczypiornie o pow.
2801 m2. Tel. 500 255 370.
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 1500 m2 w Cieksynie +
budynek gospodarczy. Tel. 600 984 911.
Sprzedam siano w kostkach. Tel. 506
615 681; 797 541 501.
Wynajmę lokal w Nasielsku. Tel. 603
70 53 70.
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 m 2, Kamionna, gm. Winnica.
Tel. 513 520 915.
Wynajmę dom w Nasielsku; cena: 1000
zł. Tel. 511 278 488.
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 w Nasielsku przy
ul. Pniewska Górka. Tel. 693 861 544.
Ogrodzenie z metalu, sztachet, siatki.
Wykonujemy bramy, przęsła, podmurówki, klinkier, kraty. Tel. 607 687 306.
Sprzedam działki budowlane, blisko
PKP. Tel. 784 528 758.
Salon strzyżenia psów, Modlin Górka.
Tel. 501 214 307.
Sprzedam łóżko 1 - os. nowe, fotele,
komplet wypoczynkowy, komodę pod
TV, 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.
Ładna działka 3900 m2 Budy Siennickie,
sprzedam. Tel. 503 691 028.
Kupię słomę. Tel. 693 348 900.
Sprzedam działkę budowlano - rekreacyjną, miejscowość Dobra Wola.
Tel. 668 337 443.
Kupię monety PRL i zagraniczne.
Tel. 609 234 741.
Tanie kwatery pracownicze w Nasielsku.
Tel. 510 046 724.
OSZ w Mińsku Maz. ogłasza rozpoczęcie kursu na: koparki, ładowarki, kop-ład
oraz spycharki i równiarki w Jachrance.
Tel. 606 436 876.
Sprzedam pszenżyto, okolice Nowego
Dworu. Tel. 502 368 128.

15–28 kwietnia 2011
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Sprzedam działkę przemysłowobudowlaną przy ul. Przemysłowej
2700 m2; cena 65000. Tel. 510 516 424.
Sprzedam mieszkanie 49 m2- dwa pokoje, parter, mieszkanie po remoncie,
Os. Warszawska. Tel. 509 297 293, 503
082 441.
Przyjmę pracownika do ocieplania budynków. Tel. 669 777 263.
Sprzedam dwie sąsiadujące działki budowlane 750 m2 x 2 razem lub osobnoNasielsk, ul. Krupki. Tel. 605 610 332.
Sprzedam działkę budowlaną 2500m2,
Nasielsk, ul. 11 Listopada. Tel. 519 122
575.
Poszukuję w Nasielsku mieszkania
do wynajęcia w bloku. Tel. 728 841 228.
Sprzedam działkę budowlaną przy
ul. Sosnowej, 1127 m2, na działce jest
woda, możliwość podłączenia prądu.
Tel. 604 415 687.
Atrakcyjne działki budowlane przy
ul. Piłsudskiego. Sprzedam. Tel. 696
468 255.
Siedlisko, dom murowany i budynki
gospodarcze. Działka 1,70 + 4 ha.
Słustowo.Tel. 22 794 30 35; 517 814 096.
Wykaszanie traw i chwastów. Tel. 696
625 756.
Sprzedam wóz- 650 zł, śrutownik600 zł, kultywator 400 zł. Tel. 513 455
679.
Do wynajęcia działka, Nasielsk. Tel. 29
71 79 645.
Sprzedam słomę w kostkach ze stodoły
oraz żyto. Tel. 606 423 338.
Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie
76 m2, ul. Warszawska. Tel. 602 405
270; 728 801 115.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nasielsku. Wszystkie media.
Tel. 0 510 205 881; 0 602 426 892.
Wynajmę lokal użytkowy przy
ul. Warszawskiej w Nasielsku. Tel. 0 510
205 881; 0 602 426 892.
Sprzedam 7 ton owsa. Tel. 691 555 465.
Pranie dywanów, tapicerek meblowych
i samochodowych. Tel. 605 780 641.
Korepetycje język angielski. Tel. 788
633 857.
Sprzedam działki usługowo-przemysłowe wzdłuż ul. Płońskiej. Tel. 889
520 347.
Schody. Tel. 503 401 399.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej
(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519
797 766.
Trzy małe szczeniaczki mix czarne do
oddania w dobre ręce. Będą odrobaczone
i zadbane. Tel. 697 339 708.

REKLAMA
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MISTRZ POLSKI

Kolejny nasielszczanin zdobył tytuł mistrza Polski. Tego tytułu i związanego z nim
medalu brakowało do kolekcji Krystianowi Lipińskiemu. Miał już bowiem wszystkie kolory medali mistrzostw Polski i związane z nimi tytuły.
W roku 2008 zdobył srebrny medal mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. W latach 2009 i 2010 wywalczył w tej samej dyscyplinie brązowe medale.
W marcu bieżącego roku na mistrzostwach Polski juniorów do lat 23, które odbyły się na warszawskim Bemowie, wystartował w trójboju siłowym w kategorii
120 kg. Uzyskał bardzo dobry wynik 740 kg i zajął I miejsce. Następnego zawodnika wyprzedził o 17,5 kg (722,5 kg). Zawodnik, który zajął trzecie miejsce, zaliczył ciężary o 45 kg mniejsze (695 kg).
Krystian Lipiński jest zawodnikiem klubu TKKF „Spartakus” Nasielsk. Startuje zarówno w trójboju siłowym, jak i wyciskaniu sztangi leżąc.
Nasz mistrz jest studentem II roku rekreacji w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie.
Ciężar studiów z pewnością go nie przytłoczy. 							
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W skrócie:

30 marca 2011 r. – chłopcy
z Publicznego Gimnazjum nr 1
w Nasielsku zajęli III miejsce na zawodach międzypowiatowych
w Wołominie.
31 marca 2011 r. – chłopcy z nasielskiej podstawówki (Szymon Zalewski, Paweł Zembrzuski i Emil Szostak) oraz dziewczęta z cieksyńskiej
podstawówki (Oliwia Waśniewska,
Dagmara Kapczyńska, Weronika
Perkowska) zostali mistrzami powiatu nowodworskiego w drużynowych zawodach w tenisa stołowego. Zawody odbyły się w Nowym
Dworze Mazowieckim.
31 marca 2011 r. – Chłopcy z Zespołu Szkól Nr 2 w Pieścirogach wygrali
w Legionowie rundę eliminacyjną
turnieju piłkarskiego Coca-Cola Cup
2011. Natomiast zawodnicy z nasielskiego gimnazjum zajęli w tym samym turnieju III miejsce.
1 kwietnia 2011 r. dziewczęta z nasielskiej podstawówki zajęły III miejsce na powiatowych zawodach
w minipiłkę siatkową. Zawody odbyły się w Nowym Dworze Maz.
4 kwietnia 2011 r. – dziewczęta
z cieksyńskiego gimnazjum wygrały w Nowym Dworze Maz. rundę
eliminacyjną turnieju piłkarskiego
Coca-Cola Cup 2011.
6 kwietnia 2011 r. – Sylwia Waśniewska i Alicja Ostrowska z cieksyńskiego gimnazjum zostały mistrzyniami powiatu nowodworskiego w drużynowych zawodach w tenisa stołowego w Nowym Dworze
Maz. Chłopcy (Kamil Białorudzki
i Marcin Włodarczyk z ZS 3 Cieksyn) również spisali się na medal; wygrywając cały turniej, awansowali do
zawodów rejonowych, które odbędą się w Wieliszewie 18.04.2011 r.
7 kwietnia 2011 r. chłopcy z nasielskiej podstawówki (Szymon Zalewski, Paweł Zembrzuski i Emil Szostak) oraz dziewczęta z cieksyńskiej
podstawówki (Oliwia Waśniewska,
Dagmara Kapczyńska, Weronika
Perkowska) reprezentowali powiat
nowodworski na zawodach rejonowych w tenisa stołowego w Serocku.
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy
zostali brązowymi medalistami rejonu legionowskiego.
7 kwietnia 2011 r. chłopcy z cieksyńskiego gimnazjum zajęli II miejsce w turnieju piłkarskim Coca-Cola
Cup 2011, który odbył się w Nowym
Dworze Maz.
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Powiatowy turniej
tenisa stołowego
We wtorek, 29 marca br. w Nasielsku odbył się Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego. W sali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku spotkały się reprezentacje siedmiu szkół, które rywalizowały w kategoriach indywidualnych
oraz drużynowych, dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięło udział 28
chłopców i 17 dziewcząt. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Grzegorz Duchnowski, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. Na
początku rywalizacja przebiegała w grupach systemem „każdy z każdym”, a następnie systemem „pucharowym”.

Żbik – Promnik Łaskarzew 4:1 (3:0) (+3)
Korona Góra Kalwaria – Żbik 2:1 (2:0) (–3)

Niespodzianka w Górze

W ostatnią niedzielę kibiców drużyny piłkarskiej Żbika spotkała wyjątkowo niemiła niespodzianka. Opromieniony znacznym zwycięstwem nad twardym zespołem z Łaskarzewa Żbik
pojechał do Góry Kalwarii. Wszyscy liczyli na zwycięstwo,
chociaż spodziewano się wyrównanej walki.
Nasza drużyna pozostawiła w Górze Kalwarii trzy punkty. Przegrała
wprawdzie niewysoko, bo tylko dwa
do jednego, ale była to wyjątkowo
przykra niespodzianka. Przeciwnik
był o dwie klasy słabszy od Żbika.
Przez przynajmniej 80 minut (na 90)
Żbik przebywał na połowie gospodarzy. To była właściwie gra do jednej
bramki przypominająca treningową
zabawę obrona–atak. Tak działo się
nawet wtedy, kiedy, w pierwszej połowie, nasza drużyna grała pod wiatr.
Umiejętnie wykorzystali ten wiatr
przeciwnicy. Wybijali piłkę, „aby dalej
od swojej bramki”, a ona wracała na
ich połowę jak bumerang.
Po piętnastu minutach gry Żbik miał
wprost idealną okazję, aby odczarować bramkę gospodarzy. Sędzia podyktował rzut karny dla naszej drużyny. Strzelał go etatowy egzekutor
różnego rodzaju rzutów, Jarosław
Unierzyski. Niestety, gola nie zdobył,
a błyskawicznie wybita piłka znalazła
się w posiadaniu zawodników gospodarzy. Trzema szybkimi podaniami
znaleźli się w okolicach naszej bramki i umieścili piłkę w naszej siatce.
Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało nieszczęścia. Żbik nadal królował
na boisku i zagrażał bramce Korony.
W piętnaście minut później gospodarze ponownie znaleźli się w pobliżu
naszego pola karnego. W odległości
około 20 metrów od bramki Żbika
nasz pomocnik sfaulował jednego

z przeciwników. Piłkarz wykonujący
rzut wolny precyzyjnie uderzył piłkę.
Czy jednak liczył, że może pomóc
mu wiatr? Dość nieporadne ruchy
naszego bramkarza wskazywały, że
lot piłki trudny był do przewidzenia.
I było już 2:0. Ten stan nie wywołał

u naszych zawodników zaniepokojenia. Żbik nadal miał olbrzymią przewagę i raz po razie stwarzał groźne
sytuacje w polu karnym gospodarzy. Wyglądało jednak na to, że nasi
piłkarze chcą wejść do bramki z piłką.
Wreszcie w 75. minucie meczu rozegrali taką akcję, do jakich nas ostatnio
przyzwyczaili. Szybko oddawali piłkę
do wychodzącego na pozycję zawodnika. Wykończył ją ostatecznie
Fabian Kotarski, ale całą akcję zaczął
Marcin Gumowski, a w tempo jego
podania wszedł Marek Osiński. Niestety, była to jedyna bramka strzelona przez naszych zawodników w tym
meczu.
Tydzień wcześniej Żbik stoczył zwycięski bój na własnym boisku z Promnikiem Łaskarzew. Goście zaprezentowali się znakomicie. W pierwszych
piętnastu minutach przejawiali nawet
inicjatywę, ale grę przez cały czas
kontrolował nasz zespół. Najładniej
i najskuteczniej grali przez piętnaście
minut, tj. od minuty 22. do 37. Wtedy nasi piłkarze zdobyli trzy przepiękne bramki: Maxwell (25’), Załoga
(33’) i Fabian Kotarski (37’). Po przerwie przewaga naszej drużyny była
jeszcze większa. Jednak w tej części
Żbik zdobył tylko jedną bramkę. Była
to błyskawiczna odpowiedź na straconą bramkę, którą zdobył grający
w drużynie przeciwnej Nigeryjczyk
Kingsley (55’). Bramka, którą strzelił
w odpowiedzi Łukasz Ćwikliński (60’),
była równie piękna jak trzy poprzednio strzelone przez naszych
zawodników.
W najbliższą sobotę czeka naszą
drużynę przeprawa z lokalnym
rywalem Legiofot. T. Zawadzki novią II Legionowo (godz. 16,
stadion w Nasielsku). To także będzie
trudny mecz, ponieważ w drużynie
przeciwnej występuje kilku zawodników, którzy grali w Żbiku i doskonale
znają zalety i wady naszego zespołu.
Faworytem jest jednak Żbik.
xyz

fot. M. Stamirowski

Oto ostateczna klasyfikacja turnieju:
kategoria indywidualna
a) chłopcy
I m. – Bartek Ostyk ZSZ nr 1 Nowy Dwór Maz., II m. – Mateusz Rutkowski
ZSZ nr 1 Nowy Dwór Maz., III m. – Jacek Skwarczyński ZSZ nr 1 Nowy
Dwór Maz.
b) dziewczęta
I m. – Ewelina Przeorska ZSZ Nasielsk, II m. – Magdalena Świątek LO
Nowy Dwór Maz., III m. – Karolina Fijałkowska LO Nowy Dwór Maz.
kategoria drużynowa
a) chłopcy
I m. – ZSZ nr 1 Nowy Dwór Maz., II m. – ZSZ Nasielsk, III m. – LO Nowy
Dwór Maz., IV m. – LO Nasielsk, V m. – LO Modlin Twierdza, VI m. – ZSP
Pomiechówek, VII m. – ZS nr 2 Nowy Dwór Maz.
b) dziewczęta
I m. – ZSZ Nasielsk, II m. – LO Nowy Dwór Maz., III m. – ZS nr 2 Nowy
Dwór Maz., IV m. – ZSP Pomiechówek, V m. – LO Nasielsk, VI m. – ZSZ
nr 1 Nowy Dwór Maz.
Na koniec turnieju wręczone zostały puchary, medale i dyplomy ufundowane przez starostę nowodworskiego, którego reprezentował Zdzisław Racki, kierownik Wydziału Edukacji starostwa. Zawody były bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone przez nauczycieli ZSZ
w Nasielsku: Annę Skrzynecką, Stanisława Sotowicza i Mariusza Chrzanowskiego. Rywalizacja przebiegała w duchu prawdziwej, sportowej walki.
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