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Fundacja „Bądźmy Razem” i Nasielski Ośrodek Kultury zapraszają

kino NIWA 23 marca 2013 r. o godz. 17.00
Cena biletu: 20 zł.

E

Z NOK

Projektor 3D już działa
Kino „Niwa", działające w ramach Nasielskiego Ośrodka Kultury ma już
projektor cyfrowy. W poniedziałek,
11 marca br., firma Kinekspert z Łodzi dostarczyła do NOK zamówiony sprzęt i od razu rozpoczęto jego
montaż, który trwał przez kilka dni.
Zgodnie z przetargiem, który odbył
się 1 lutego br. sprzęt oraz jego instalację zapewniła firma Kinekspert.
W skład zamontowanego sprzętu
wchodzą m.in.: projektor filmowy cyfrowy DP2K firmy Barco, serwer kinowy, zestaw do projekcji 3D w systemie
pasywnym z okularami polaryzacyjnymi, obiektyw zmotoryzowany do
projektora, komputer z oprogramowaniem, procesor oraz ekran kinowy
do projekcji 3D.
Ze strony NOK nad techniczną stroną
przedsięwzięcia czuwa Marian Wasierzyński, a przygotowaniem wniosku
i jego realizacją zajmuje się Janusz Zawadzki.
Zakup projektora był możliwy dzięki
temu, że wniosek złożony przez NOK
do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
(PISF) na dofinansowanie projektora

cyfrowego został rozpatrzony pozytywnie i wysoko oceniony (wniosek
sklasyfikowano na drugim miejscu
listy beneficjentów) PISF w ramach
programu operacyjnego „Rozwój
Kin – Cyfryzacja”, dofinansowuje zakup nowoczesnego sprzętu w 50%
kosztów kwalifikowanych. Drugie 50%
środków na zestaw cyfrowy NOK
otrzymał w ramach dotacji celowej
od nasielskiego samorządu.
Dzięki uruchomieniu projektora cyfrowego w kinie „Niwa” będą
wyświetlane zarówno filmy utrwalone na tradycyjnej taśmie filmowej
35 mm, jak i na twardych dyskach,
w tym również te w technice 3D. Dla
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widzów w kinie nowoczesny projektor to przede wszystkim lepsza jakość
dźwięku i obrazu, a dla NOK-u to
pewność, że nie będzie musiał rezygnować z tej formy działalności.
Wstępnym etapem niejako przygotowującym już nasze kino do cyfryzacji było wdrożenie nowego systemu
sprzedaży biletów, który funkcjonuje
już od początku lipca 2011 r.
Od piątku, 15 marca br. zapraszamy do Niwy na seanse filmowe już
w nowej jakości. Repertuar kina na
stronie 13 naszego pisma i na www.
noknasielsk.pl.
(i.)
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INFORMACJE
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

Konieczność złożenia deklaracji
oraz rozwiązania dotychczasowej umowy
Od 1 lipca 2013 r. to gmina będzie zarządzała wytworzonymi na Państwa nieruchomościach stałymi odpadami
komunalnymi: zmieszanymi, segregacyjnymi (papier, plastik, szkło, metal oraz opakowania wielomaterialowe –
kartony po mleku, napojach) oraz niebezpiecznymi: chemikalia – farby, lakiery, opakowania po chemikaliach,
przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, przeterminowane
leki, zużyty sprzęt AGD, RTV, zużyte baterie, akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpady wielkogabarytowe, zielone, ogrodowe.
Nie będziecie już Państwo mogli przekazywać indywidualnie swoich odpadów wybranej firmie. Opłata wnoszona za gospodarowanie odpadami dla gminy jest obowiązkowa i od 1 lipca 2013 r. będziecie ją Państwo musieli
ponosić w kwocie wskazanej w Państwa deklaracji.
W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określi, w drodze decyzji, wysokość
opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (liczba osób zameldowanych pomnożona przez wyższą
stawkę – taką jak za odpady zmieszane).
Różne są opinie prawne na temat konieczności rozwiązywania przez właścicieli nieruchomości dotychczasowych umów z przedsiębiorcą. Są to umowy cywilnoprawne i to Państwo ponosicie pełną odpowiedzialność co
do zapisów w nich zawartych. Umowy zawarte z Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku
są umowami zadaniowymi i w wypadku nieświadczenia usług opłaty nie będą automatycznie pobierane. Natomiast innym przedsiębiorcom złożenie lub niewypowiedzenia dotychczasowej umowy jest Państwa indywidualną decyzją.
Przypominamy, że umowy oraz posiadanie rachunków za opróżnianie szamb są nadal obowiązkowe. Opróżnianie szamb oraz odbiór stałych odpadów komunalnych ze szkół, przedszkoli, cmentarzy, zakładów pracy
pozostają na dotychczasowych zasadach – czyli posiadanie indywidualnych umów oraz rachunków jest
obowiązkowe.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UWAGA: wzór rozwiązania umowy znaleźć można na stronie internetowej: www.nasielsk.pl.

Wypełnienie deklaracji

Informujemy Państwa, że w dniu 6 marca 2013 r. Rada
Miejska podjęła uchwalę w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
W uchwale tej zmieniony został termin złożenia przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych pierwszej
deklaracji. Obecnie obowiązujący termin określono
do dnia 31 marca 2013 r. Prosimy o jak najszybsze składanie deklaracji, aby uniknąć ogromnych kolejek, jakie
tworzyły się do punktu podawczego w urzędzie pod
koniec lutego. Przypominamy, że deklarację można
wysłać na adres urzędu również pocztą. W deklaracji
określone zostały dokumenty potwierdzające dane
zawarte w deklaracji (w wypadku rozbieżności liczby
osób zameldowanych i zamieszkałych na danej nieruchomości):
1. Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie
ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni.
2. Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza
granicami kraju oraz dokument potwierdzający przebywanie poza granicami kraju, np. potwierdzenie
zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.
3. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami gminy lub kopia deklaracji z tej gminy bądź zaświadczenie z tej gminy potwierdzające, że taka deklaracja została złożona i dotyczy wskazanych osób.
4. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone klauzulą o odpowiedzialności karnej: „Jednocześnie oświadczam, że
jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego przewidującej karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań”. Czytelny podpis: imię i nazwisko.
Oświadczenia można wpisać w wolne pole na druku deklaracji bądź załączyć jako osobne pismo. Tak jak pisaliśmy
w pouczeniu deklaracji, każda deklaracja jest sprawdzana co do liczby osób podanych w deklaracji i liczby osób zameldowanych na terenie nieruchomości.
Osoby, które już złożyły swoje deklaracje bez stosownych dokumentów czy oświadczeń, a liczba osób podanych w
deklaracji jest inna niż osób zameldowanych, są proszone o pisemne złożenie stosownych wyjaśnień i dokumentów.
Przypominamy, że pierwsza opłata będzie wnoszona za lipiec, sierpień i wrzesień – a więc tyczy ona również studentów przebywających w domach rodzinnych podczas wakacji. Po wyjechaniu dziecka poza miejsce zamieszkania macie
Państwo 14 dni na złożenie korekty do deklaracji.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
UWAGA: Wzór wypełniania deklaracji znajduje się na stronie internetowej: www.nasielsk.pl.

15–28 marca 2013

Z SAMORZĄDU

15–28 marca 2013

3

WOJEWODA INFORMUJE OBRADOWAŁA RADA

Bądź gotowy na
odbiór cyfrowy!

Już 19 marca 2013 r. na terenie Państwa
gminy wyłączony zostanie sygnał analogowy telewizji. Rozpocznie się nadawanie
naziemnej telewizji cyfrowej, z bogatszą
ofertą programową (nawet do 22 programów), lepszym dźwiękiem i obrazem.
Nowy sygnał jest także bardziej odporny na
zakłócenia i umożliwia równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych oraz danych
dodatkowych (np. napisów). Jednoczesny
odbiór obu sygnałów nie będzie możliwy,
dlatego by wciąż odbierać program telewizyjny, mieszkańcy muszą przygotować
swoje odbiorniki do zapowiadanych zmian.
Abonenci telewizji, który odbierają sygnał poprzez antenę satelitarną lub dzięki
dostawcy telewizji kablowej, nie odczują
zmiany. Już teraz są przygotowani do wyłączenia sygnału analogowego – nie muszą
zmieniać odbiorników,anten ani dokupować
dekoderów.
Zmiany dotyczą abonentów, którzy:
1. odbierają sygnał przez zwykłą antenę
telewizyjną. Powinni sprawdzić w instrukcji
obsługi telewizora, czy ma on wbudowany
dekoder MPEG-4 (takie dekodery montowane są w telewizorach nowego typu). Jeśli
nie ma takiego dekodera, należy go dokupić
i dołączyć do telewizora.W obydwu wypadkach warto sprawdzić, czy antena, dzięki
której odbieramy sygnał, jest odpowiednia.
W tym celu warto skorzystać z telegazety
TVP2 – strona 791. Jeśli wyświetlany obraz nie
jest poprawny,instalacja antenowa wymaga
prawdopodobnie naprawy lub wymiany;
2. odbierają sygnał za pomocą antenowych
instalacji zbiorowych tzw. AIZ (np. w budynkach wielorodzinnych) – obowiązek ich
modernizacji lub wymiany spoczywa jednak
na zarządcach lub właścicielach budynków.

Finanse i pakiet uchwał wyborczych
W środę, 6 marca br., odbyła się
XXIII sesja Rady Miejskiej. Obrady prowadziła Katarzyna Świderska, wiceprzewodnicząca RM, a
obecnych było 12 radnych. W
sesji uczestniczyła Ludwina Turek,
skarbnik gminy, która w imieniu
Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska, zgłosiła do porządku obrad projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia zmiany do
uchwały budżetowej. W porządku obrad po zmianach znalazł się
także projekt uchwały dotyczący kandydatów RM do miejskiej
i obwodowych komisji wyborczych.
Nieobecność na sesji przewodniczącego RM, jak i burmistrza
Nasielska sprawiła, że nie przedstawiono sprawozdań z ich działalności. Natomiast pytania
dotyczące gminy radni mogli
kierować do pani skarbnik. Radny
Radosław Skrzynecki pytał więc
o zwrot podatku VAT z inwestycji – budowy kanalizacji w Pieścirogach, chciał również wiedzieć,

jednym głosie przeciwnym projekt uchwały bud że towej na rok 2013 .
Następnie wprowadzona
została uchwałą zmiana do
uchwały budżetowej dotycząca wysokości rezerwy
ogólnej i rezerwy celowej
– przyjęto ją jednogłośnie.
W dalszej części posiedzenia głosowany był pakiet uchwał dotyczących
zbliżającego się referendum: w sp rawi e ut wo rzenia stał ych obwodów
g ł o sowan ia, w sp rawi e
utworzenia okręgów wyborczych oraz utworzenia odrębnego obwodu
do głosowania w Domu
Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Prezentował je Marek Maluchnik,
kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru nasielskiego Urzędu Miejskiego. Przyjęto także
uchwałę dotyczącą składów osobowych miejskiej i obwodowych
komisji wyborczych wytypowa-

Uwaga na oszustów! Sprzęt

(telewizor, dekoder lub antenę) kupuj tylko
w sprawdzonych sklepach. Nie wpuszczaj do
domu obcych osób pod pozorem sprawdzenia telewizora lub anteny – jeśli zauważysz
takie osoby, poinformuj policję. Pamiętaj
też, że naziemna telewizja cyfrowa jest
bezpłatna – jeśli zauważysz osobę, która
oczekuje dodatkowej opłaty za jej odbiór,
także poinformuj policję. Nie kupuj telewizora, dekodera ani anteny na targowiskach,
nie korzystaj ze sprzedaży obwoźnej sprzętu
– taki sprzęt trudno jest skontrolować i może
się okazać, że jest nieodpowiedni do odbioru
naziemnej telewizji cyfrowej. Kupuj sprzęt
w zaufanych miejscach, bo sprzedawca
urządzeń do odbioru telewizji cyfrowej jest
zobowiązany:
– poinformować konsumenta o tym, czy
wybrany telewizor jest przystosowany do
odbioru naziemnej telewizji cyfrowej;
– uzyskać oświadczenie nabywcy o tym,
że świadomie dokonuje zakupu sprzętu
nieprzystosowanego do odbioru NTC;
– umieścić w widocznym miejscu informację
o tym, że tylko odbiorniki spełniające określone wymagania techniczne umożliwiają
odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Która antena jest odpowiednia?
Do odbioru zarówno sygnału cyfrowego,
jak i analogowego stosuje się taką samą
antenę. Oznacza to, że nie istnieją anteny
specjalnie przeznaczone do odbioru cyfrowego.Oferowanie takiego sprzętu nie ma nic
wspólnego z zagadnieniami technicznymi.
Jeśli sygnał cyfrowy po wyłączeniu sygnału
analogowego w Państwa domu jest zakłócany lub zanika, proszę zgłosić problem do
delegatury UKE w Warszawie: nr tel. (22)
622 73 99. Bezpłatna infolinia: 800 007 788
www.cyfryzacja.gov.pl, www.mazowieckie.pl.
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czy nasza gmina wystąpiła do wojewody mazowieckiego o zwrot
kosztów za zajęcie pasa drogowego podczas budowy wiaduktów.
Następnie Rada przystąpiła do
podejmowania uchwał. Projekty
uchwał finansowych przedstawiła
radnym Ludwina Turek, skarbnik
gminy. Większością głosów przyjęto projekt uchwały zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową
gminy Nasielsk, a później przy

nych przez Radę Miejską. Jednocześnie Katarzyna Świderska
poinformowała obecnych, że na
pełnomocnika RM do kontaktów
z komisarzem wyborczym został
wybrany radny Maciej Suwiński.
Następnie Jadwiga Szymańska,
kierownik Wydział Środowiska i
Rozwoju Obszarów Wiejskich UM
w Nasielsku, przedstawiła Radzie
projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, składanej przez
właścicieli nieruchomości. Zaś wiceprzewodnicząca RM odczytała
projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia
nieruchomości stanowiącej drogi wewnętrzne będące własnością
gminy Nasielsk. Uchwały te przyjęte zostały jednogłośnie.
Pani skarbnik w odpowiedzi na
pytania radnego Skrzyneckiego
wyjaśniła, że gmina kontaktowała się już z Urzędem Skarbowym
w kwestii zwrotu VAT-u, trwają
też prace w sprawie zwrotu kosztów od wojewody za zajęcie pasa
drogowego.
W ostatniej części posiedzenia wiceprzewodnicząca K. Świderska odczytała pisma, które
wpł ynęł y do Rady. Wśród nich
znalazło się m.in. pismo z RIO
mówiące o nieważności w części
uchwały budżetowej i umorzeniu postępowania w tej sprawie.
Pani skarbnik wyjaśniła, że Rada,
przyjmując na tej sesji uchwały
finansowe zgodnie z zaleceniami RIO, wprowadziła poprawki
do uchwały budżetowej na 2013
r. Odczytane zostało także pismo od mieszkańców Borkowa
w sprawie ulicy Polnej oraz od
mieszkańców ulicy Wielokwiatowej z Nasielska. Następnie udzielono głosu mieszkańcom gminy
obecnym na sesji, którzy zadawali szczegółowe pytania dotyczące
np. składania deklaracji w sprawie
odpadów komunalnych. Na tym
obrady zakończono.
(i.)

KADRY

Nowy dyrektor PCPR
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Mazowieckim zaszły
zmiany na stanowisku dyrektora
tej placówki. Od poniedziałku,
11 marca br. nowym dyrektorem placówki jest Marek Rączka. Po dwuletniej nieobecności
(od 1 lutego 2011 r. pracował na
stanowisku sekretarza powiatu nowodworskiego) powrócił
na stanowisko dyrektora PCPR,
gdzie pracował już wcześniej
od 2007 r. W tym czasie dyrektorem tej jednostki była Angelika Sosińska.
Przypomnijmy, że placówka ta jest jednostką organizacyjną wchodzącą
w skład powiatowej administracji zespolonej. Realizuje zadania z zakresu
pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej.
Obecnie obowiązki sekretarza powiatu nowodworskiego pełni Agata Januszewska.
(i.)

UROCZYSTOŚCI

Wyróżnienie dla
nasielskiego MOPS
Już po raz kolejny nasielski Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej został doceniony za swoją współpracę z wolontariuszami.
W sobotę, 2 marca br. w sali teatralnej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie odbyła się Gala
Wolontariatu pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Podczas tej uroczystości
Monika Nojbert, dyrektor nasielskiego MOPS, odebrała Certyfikat
Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom przyznany nasielskiej placówce przez Ogólnopolską Sieć
Centrów Wolontariatu. Towarzyszył
jej Józef Zawadzki, wolontariusz współpracujący z nasielskim MOPS. Konkurs „Barwy Wolontariatu” był organizowany już po raz XIII, a tegoroczna
gala zgromadziła ponad 200 osób. Certyfikat, który trafił do nasielskiego
ośrodka, został wydany na lata 2013–2014.
Przypomnijmy, że w grudniu 2012 r. nasielski MOPS otrzymał z rąk Adama
Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, wyróżnienie w konkursie wojewódzkim dla placówek wzorowo współpracujących z wolontariuszami. Obecnie zostało ono także podtrzymane przez ogólnopolską Sieć
Centrów Wolontariatu, które uhonorowało w tym roku takimi certyfikatami jedenaście organizacji z całej Polski.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
(red.)
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Co się kryje pod śniegiem?
Kiedy na moment zniknął
śnieg, okazało się, że różnych „pozostałości” po
kilku zimowych miesiącach mamy na naszych
trawnikach mnóst wo.
W pierwszej kolejności
rzucają się w oczy butelki
po rozmaitych napojach
wyskokowych, tudzież
orzeźwiających, które są
malowniczo rozrzucone
po nasielskich terenach
zielonych.
Na trawniku u zbiegu
ulic Lipowej i Sportowej
„zgromadziło się” bagatela 30 butek po wódce
i piwie oraz inne pozostałości po bogatym życiu
towarzyskim miejscowej
społeczności. Papierów, opakowań i psich kup nie ma co liczyć, bo one
są już po prostu wszędzie. W naszym mieście brakuje koszy ulicznych, ale
niektórzy mieszkańcy zapomnieli też o elementarnych zasadach kultury
osobistej. A może nikt ich tego nie nauczył, stąd na każdym kroku mamy
takie śmieciowiska na trawnikach.
Natomiast w Budach Siennickich zaledwie kilka metrów od ruchliwej drogi
powiatowej przy leśnym dukcie ktoś pozostawił pozostałości po remoncie
– pojemniki po farbach, szkło i jakieś resztki. Ot, poczuł ktoś zew natury
i postanowił przyrodę wzbogacić.
(i.)

Wiosenne niespodzianki
Kilka dni temu zima odpuściła nam na moment, ukazując rzeczy, które
przez długi czas były przykryte śniegiem. Wśród nich znalazły się niestety
ogromne dziury na niektórych drogach.
W pierwszej lidze są ulice: Cmentarna i Lipowa w Nasielsku oraz ul. Sikorskiego na Siennicy. Zawsze były tam dziury, ale obecnie są one rozmiarów niemal uniemożliwiających przejazd. Przykładowo na Cmentarnej w
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KRONIKA
POLICYJNA
18 lutego ok. godz . 10.00
w Nasielsku na ul. Kościuszki kierujący samochodem potrącił na
przejściu dla pieszych mieszkankę
Nasielska. Kierowca przewiózł poszkodowaną do lekarza, a następnie do domu. Policjanci z Nasielska
ustalili sprawcę zdarzenia. Pozostałe
czynności są w toku.
23 lutego w Nasielsku na ul. Polnej Paweł P., mieszkaniec Nasielska,
dokonał rozboju i skradł napadniętemu mężczyźnie mienie o wartości 400 zł.

niektórych miejscach koło samochodu może wpaść prawie do połowy.
O ile w wypadku nasielskich ulic zawsze można wybrać inną trasę, o tyle
ulica Sikorskiego stanowi od lat poważniejszy problem. Codziennie przejeżdża nią wiele samochodów, w tym ciężarówek, zmierzając do zlokalizowanych tu przedsiębiorstw, ponieważ nie ma innej trasy. Sytuacja jest
już niestety w tych miejscach tragiczna. Trzeba coś z tym fantem zrobić,
gdyż przy nadejściu kolejnej fali odwilży odkryją się przed nami podobne
niespodzianki.
(PK)

W n o c y z 27 n a 2 8 l u t e g o
w Nasielsku na ul. POW nieznani
sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego w budowie i skradli
mienie o łącznej wartości 3120 zł
na szkodę mieszkańca Nasielska.
W okresie od października 2012
r. do 2 marca 2013 r. w Borkowie nieznani sprawcy włamali się
do dwóch domków letniskowych
i skradli mienie o wartości 3770 zł
na szkodę mieszkańców Warszawy.
W dniach od 6 stycznia do 3 marca w Cieksynie na ul. Kolejowej
nieznani sprawcy włamali się do
domku letniskowego, skąd skradli
mienie o wartości 2120 zł na szkodę mieszkańca Warszawy.
5 marca w Pieścirogach na ul. Kolejowej Arkadiusz W., mieszkaniec
Chlebiotek, kierował rowerem pomimo zakazu sądowego.
W nocy z 5 na 6 marca w Nasielsku
na ul. Rynek nieznany sprawca włamał się do zbiornika z paliwem w samochodzie ciężarowym
i skradł olej opałowy o wartości
450 zł na szkodę mieszkańca Zabrza.
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Kronika OSP

6 marca od godz. 17.37 do 18.25 paliło się dzikie wysypisko śmieci
w Chrcynnie. W akcji gaśniczej brały udział: jedna jednostka OSP Nasielsk
i jedna OSP Nuna.
11 marca strażacy zostali wezwani do wypompowania wody z piwnicy
w domu na ul. Ogrodowej w Nasielsku. W działaniach uczestniczyła jedna jednostka OSP Nasielsk.

8 marca w Nowych Pieścirogach na ul. Srebrnej Remigiusz G.,
mieszkaniec Nowych Pieścirogów,
kierował rowerem pomimo zakazu
sądowego.
9 marca w Nasielsku na ul. Kościuszki Kazimierz J., mieszkaniec
Konar, kierował rowerem pomimo
zakazu sądowego.
10 marca w Nasielsku na ul. POW
Piotr K., mieszkaniec Nasielska, został zatrzymany przez policję za
kradzież prądu.
Pijani na drodze:
27 lutego w Andzinie Arkadiusz
S, mieszkaniec Andzina, kierował
rowerem w stanie nietrzeźwości –
2,69‰.
6 marca w Nasielsku na ul. Warszawskiej Janusz K., mieszkaniec
Lorcina, kierował oplem astrą
w stanie nietrzeźwości – 2,44‰.
9 marca w Studziankach Paweł K.,
mieszkaniec Zaborza, kierował rowerem w stanie nietrzeźwości –
1,33‰.
9 marca w Cieksynie Piotr. W.,
mieszkaniec Cieksyna, kierował
rowerem w stanie nietrzeźwości –
1,75‰.
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Dlaczego będzie referendum?
Referendum w sprawie odwołania
burmistrza Nasielska zbliża się wielkimi krokami. W środę 13 marca br.
zatwierdzono już członków Miejskiej Komisji do spraw referendum.
O sytuacji, która doprowadziła do
konieczności przeprowadzenia referendum, a także o samym referendum rozmawiamy z Katarzyną
Świderską, wiceprzewodniczącą
Rady Miejskiej i Maciejem Suwińskim radnym Rady Miejskiej.
– Dlaczego, Państwa zdaniem,
doszło do konfliktu na linii Rada
Miejska – Burmistrz?
Katarzyna Świderska: – Przyczyną
konfliktu jest głównie trudny charakter i buta Pana Arciszewskiego,
który nie jest w stanie uznać i uszanować prawa oraz obowiązującej
w naszym kraju demokracji. Pragnie, aby wszystkie jego pomysły
były jednogłośnie akceptowane
przez Radę Miejską. Jeśli ktoś ma
inne zdanie i odwagę, żeby je wypowiedzieć spotyka się z agresją,
pomówieniami i oszczerstwami.
Jesteśmy nagminnie przez niego
obrażani. Stawia nam wymyślone
i nieprawdziwe zarzuty, po czym
składa donosy na policję. Wszystko po to, by zyskać popularność
i zdyskredytować tych, którzy nie
zgadzają się z jego zdaniem. Do
tego posługując się plotką i pomówieniami skłóca naszych mieszkańców.
Pan Arciszewski uważa, że najlepiej wszystko wie i najlepiej się na
wszystkim zna. Przejawia cechy autokraty. Jak sam się chlubi jest bezkompromisowy – a to, niestety nie
jest zaletą, a wręcz, gdy trzeba godzić różne racje i potrzeby – jest to
ogromna wada. Pan Arciszewski
uprawia tani populizm, nieustannie przypominając, że prosił Radę
o obniżenie wynagrodzenia.
Aby wniosek o referendum był
ważny potrzeba było głosów tylko
9 radnych. Podpisali się wszyscy.
O czymś to świadczy. Przynajmniej
o tym, że radni, mimo, że są tak
różnymi osobowościami, potrafią
wypracować wspólne stanowisko.
Natomiast porozumienie z Panem
Burmistrzem za każdym niemal razem okazuje się niemożliwe.
– Czy Państwa zdaniem Burmistrz G. Arciszewski zachowuje
się uczciwie w stosunku do
mieszkańców wychodząc z sesji
Rady Miejskiej (zwłaszcza tych,
którzy przychodzą na sesję)?
Katarzyna Świderska: Jest to nieuczciwe i niedopuszczalne. Pan
Arciszewski łamie prawo lokalne
(Statut Gminy), a także sprzeniewierza się ślubowaniu, które złożył mieszkańcom. Obrażając się
na radnych, obraża się na wyborców, których Ci reprezentują. Nie
przychodzimy na komisje i sesje
prywatnie. Jesteśmy tam, bo obdarzono nas mandatem zaufania i reprezentujemy mieszkańców naszej
Gminy. Śmiem domniemać, że Pan
Arciszewski nie jest w stanie porozumieć się z żadną radą, chyba, że

z taką, która bez dyskusji będzie godzić się na wszystkie Jego, często
nietrafione, pomysły. Każda próba
sprzeciwu będzie kończyć się krzykiem, szantażem i awanturą.
Maciej Suwiński: Burmistrz jest
pracownikiem samorządowym
piastującym swoje stanowisko
z powołania Mieszkańców. Jak każdy pracownik ma swoje obowiązki, jeżeli wychodzi z sesji nie dając
możliwości zadawania pytań i bezpośredniego udzielania odpowiedzi osobom, które przychodzą
na posiedzenia Rady Miejskiej, to
uważam, że nie do końca wykonuje swoje obowiązki jako pracownik
wszystkich mieszkańców Gminy
Nasielsk.
– Jakie są priorytety dla rozwoju
i prawidłowego funkcjonowania
gminy Nasielsk według Państwa?
Katarzyna Świderska: Potrzeb
w naszej gminie jest dużo, a budżet
niewielki. Trzeba szukać takich rozwiązań, aby we wszystkich dziedzinach ten rozwój był możliwy albo
żeby chociaż możliwe było prawidłowe funkcjonowanie podległych
Gminie jednostek. Priorytetowym
zadaniem jest zapobieganie rosnącemu bezrobociu (największemu
w powiecie), tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie
zewnętrznych środków na inwestycje.
Maciej Suwiński: W tej chwili najważniejszy jest dialog pomiędzy
władzą wykonawczą jaką jest Burmistrz a władzą uchwałodawczą,
czyli Radą. Mamy bardzo trudną
sytuację na rynku pracy, musimy
znaleźć rozwiązanie się jak przeciwdziałać bezrobociu. Wspólnie
powinniśmy się zastanowić nad
uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego kilkadziesiąt hektarów
z przeznaczeniem dla przemysłu
i stworzeniem tam strefy ekonomicznej. Bliskość Warszawy, tanie
tereny inwestycyjne, dobry dojazd
do drogi krajowej nr 7 są atutami,
które warto wykorzystać. Wkrótce zostaną uruchomione środki Unijne pozyskane w tym roku
przez Rząd. Będą mogły skorzystać z nich zarówno samorządy,
jak i przedsiębiorcy. Gminy, które pierwsze dadzą lepszą ofertę
przedsiębiorcom wygrają.
– Jaki wynik referendum Państwo przewidują? Czy do urn
pójdzie wystarczająca liczba
uprawnionych do głosowania?
Katarzyna Świderska: Osobiście
wierzę, że referendum będzie ważne, to znaczy, że 7 kwietnia 2013
roku spotkamy się wszyscy w lokalach wyborczych, aby oddać swój
głos. Niejednokrotnie mieszkańcy
naszej Gminy wykazywali głębokie zaangażowanie i odpowiedzialność, i jestem pewna, że tym razem
też tak będzie. Zwycięży rozum
i zdrowy rozsądek. Myślę, że niewiele osób da wiarę tanim, populistycznym hasłom bez pokrycia.

Jednak każdy wynik głosowania
przyjmę z pokorą, bo takie jest prawo demokracji – większość zdecyduje.
Maciej Suwiński: Trudno przewidzieć wynik referendum, społeczeństwo naszej Gminy jest bardzo
podzielone w tej kwestii.
– Jak zachęcą Państwo mieszkańców do referendum?
Katarzyna Świderska: Każdemu
mieszkańcowi zapewne zależy na
sprawnym funkcjonowaniu Gminy
i specjalnie zachęcać do głosowania nie ma potrzeby. Nasz wniosek
o referendum był odpowiedzią na
liczne głosy wyborców, aby coś
z tą patową sytuacją zrobić. Radni
podjęli inicjatywę – reszta zależy
od nas wszystkich. W planach jednak mamy przygotowanie akcji informacyjnej na temat działalności
Burmistrza i funkcjonowania naszej
Gminy.
Maciej Suwiński: Ja będę rozmawiał
z mieszkańcami w swoim okręgu,
myślę, że zrobimy ulotkę informacyjną.
– Jak wyobrażają sobie Państwo
dalszą współpracę z Burmistrzem, gdyby okazało się, że
referendum będzie nieważne?
Katarzyna Świderska: Wyobrażam
sobie współpracę z każdym burmistrzem, który szanuje zasady demokracji, szuka kompromisu a nie
eskaluje konflikty. Zastanawiam
się jednak, jak tę współpracę ma
zamiar realizować Pan Arciszewski, który nie zgadza się z żadnymi wnioskami radnych, odmawia
Radzie Miejskiej współpracy oraz
pomocy pracowników merytorycznych, w tym radców prawnych.
Maciej Suwiński: Niczego nie trzeba sobie wyobrażać, wystarczy
popatrzeć jak wygląda współpraca
teraz.
Dziękuję za rozmowę.
Michał Brodowski
Przypomnijmy, aby w referendum było ważne, musi wziąć w nim
udział minimum 4532 uprawnionych do głosowania mieszkańców
gminy Nasielsk. Jeśli do urn pójdzie mniejsza liczba osób, to refe-

rendum będzie nieważne, a Radni
i Burmistrz będą skazani na dalszą
„współpracę”. Natomiast, jeśli do
urn pójdzie więcej, niż 4532 osoby, wówczas demokratyczną decyzję podejmą wyborcy. Jeśli
ponad 50% opowie się za odwołaniem burmistrza, wówczas w ciągu
najbliższych kilku miesięcy rozpisane zostaną wybory na to stanowisko. W sytuacji, gdy ponad 50%
głosujących opowie się za pozostawieniem obecnego burmistrza
na stanowisku, wówczas będzie
musiała odejść Rada Miejska i będą

przeprowadzone nowe wybory
w celu wybrania nowych radnych.
Warto dodać, że za organizację
i przeprowadzenie referendum
zapłacimy my, mieszkańcy gminy Nasielsk solidarnie, ponieważ
jest ono finansowane z budżetu
gminy. Jego koszt wyniesie ok. 30
tys. zł, ale oficjalne koszty znane
będą dopiero po jego zakończeniu. W niedzielę, 7 kwietnia, czyli
w dzień referendum lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7:00
do 21:00.

Z MIASTA

Gałęzie drzew
i linie energetyczne

Niedawno w Nasielsku odbyła się akcja podcinania gałęzi drzew rosnących
w pobliżu linii energetycznych. To bardzo potrzebne działania, ale niestety, jak
słusznie zauważyli mieszkańcy, nie zostały w pełni wykonane.
– Nie obcięto gałęzi na wszystkich drzewach, niektóre pozostawiono. Dlaczego tak się stało? Czyżby ktoś tego nie zauważył? – pyta jeden z mieszkanców
Nasielska. – Pominięto np. drzewa rosnące w centrum miasta tuż obok apteki
„Arnica”. A takich miejsc jest na ulicy Warszawskiej wiecej, przecież te drzewa
mogą być źródłem zagrożeń – dodaje.
Sprawdziliśmy, czy i kto zapomniał o dalszej pielęgnacji drzew. Aldona Niedzielak, rzecznik prasowy płockiego oddziału Energa-Operator S.A., tłumaczy, że prace w tym miejscu wykonywane są w dwóch fazach i do tej pory
przeprowadzono dopiero pierwszą. – Prace zostaną wznowione, gdy tylko
wykonawca pozyska konieczne zezwolenia z Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, ponieważ linie niskiego napięcia zlokalizowane są w pasie
drogowym – zapewniła „Życie Nasielska” rzecznik Niedzielak.
Miejmy nadzieję, że współpraca między obiema instytucjami będzie
przebiegała sprawnie i z wykonaniem kolejnej części planu nie będziemy musieli czekać zbyt długo, np. do następnej zimy.
(pk.)

6

Sukces zespołu
Raggabarabanda
Po raz drugi we Wrocławiu odbył się Otwarty PrzeglądZespołówMuzycznychorganizowany przez klub „Anima”. Do konkursu zgłosiło się kilkadziesiąt kapel z całej Polski, z czego organizatorzy wybrali 12 zespołów,
które przeszły do kolejnego etapu. Wśród wyróżnionych artystów do finału głównego zakwalifikował się także nasielski zespół Raggabaraban-
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kobiety generałowie wojska polskiego
Miałam szczęśliwe życie… Tymi słowami rozpoczyna opowieść o sobie,
nieżyjąca już dziś, Elżbieta Zawacka (1909–2009), jedyna kobieta wśród 316
cichociemnych, elitarnego grona kurierów Armii Krajowej. Półgodzinny reportaż (dostępny na stronach internetowych) to opowieść o walczącej Polsce okresu II wojny światowej.
Z ekranu patrzy na widza ciepłymi oczami delikatnie uśmiechnięta starsza
pani i opowiada, że wówczas, gdy Polska potrzebowała jej pomocy, ona
bez wahania oddała jej swą młodość i energię. Będąc kurierem Komendy
Głównej Armii Krajowej, dokonywała czynów, które mogłyby – mówiąc
dzisiejszym językiem – posłużyć za scenariusz kilku filmów sensacyjnych
o nieuchwytnym agencie. Stała się legendą szlaków kurierskich.
W latach 1939–1945, posługując się fałszywymi dokumentami, jako międzynarodowy kurier ponad sto razy przekraczała granice Rzeszy i okupowanej Polski i przenosiła wiadomości i meldunki. Niemcy polowali na nią Elżbieta Zawacka
i chcąc zmusić ją do „dobrowolnego” zgłoszenia się, aresztowali jej brata
i siostrę. Jej konspiracyjne życie „cichociemnej” to wyskakiwanie z pędzącego pociągu, uliczne kamuflaże i skoki ze spadochronem. Wciąż nieuchwytna, wprawiała Niemców we wściekłość, doprowadzała do „białej
gorączki”. Robili na nią zasadzki i obławy, ale bezskutecznie.

da w skład, którego wchodzą Dawid Domała (wokal), Paweł Zakrzewski
(perkusja), Tomasz Suwiński(gitara basowa), Radosław Wierzbicki(gitara
elektryczna). Ostatni etap przeglądu polegał na zaprezentowaniu trzech autorskich kompozycji przed jury, w składzie: Ania Wyszkoni (piosenkarka),
Maciej Mazurek (wrocławski gitarzysta sesyjny), Tomek „Kowal" Kowalski
(zwycięzca czwartej edycji programu „Must Be The Music”) i Wojciech
Janicki (dyrektor muzyczny Polskiego Radia Wrocław). Po całym dniu
przesłuchań, oraz spokojnych obradach, werdykt jury był jednogłośny.
Pierwsze miejsce na podium przyznano zespołowi Raggabarabanda. Zwycięzcy oprócz wielu pozytywnych i budujących opinii otrzymali symboliczną statuetkę, ale główną nagrodą w przeglądzie była sesja nagraniowa
we wrocławskim studiu Tower Studio.
Więcej informacji o zespole znajdziecie na portalu – www.facebook.com/
raggabarabanda.
Tomek S.

Z NOK

Rock and roll
na Dzień Kobiet
8 marca, kiedy wszystkie Panie obchodziły swoje święto, w Nasielskim
O ś ro d ku Ku l t u r y rozbrzmiewała muzyka rockandrollowa.
Wieczorem na nasielskiej
scenie pojawił y się dwa
zespoły. Pierwszy z nich
to STACJA KAMCZATKA. Młodzi muzycy zainspirowani twórczością
wschodniosłowiańskich artystów oraz melodiami ludowymi wykonali
utwory niezwykle żywiołowe. Mieliśmy okazję usłyszeć w ich wykonaniu m.in. piosenki Trolejbusy, Mama Anarchia, Kamczatka i Odejdź. Nie
obyło się bez bisów. Po wyjątkowym występie STACJI KAMCZATKA przyszedł czas na bombę, a właściwie – SEXBOMBĘ.
Muzycy tego zespołu niejednokrotnie gościli w Nasielsku i mają tu swoich
wiernych fanów. Podczas piątkowego koncertu udowodnili, że upływający czas właściwie nie ma dla nich wielkiego znaczenia, bo nie starzeją się wcale. To, co pokazali na naszej scenie, to było istne szaleństwo w
rockandrollowym wydaniu. Z repertuaru SEXBOMBY usłyszeliśmy m.in.:
Mariola walczy w kisielu”, Halo, to ja, Woda, woda, woda i wiele innych
wybuchowych utworów.
Rockandrollowe święto kobiet z pewnością zostanie na długo zapamiętane przez wszystkich, którzy ten wieczór spędzili w NOK. Mimo iż na zewnątrz sypał śnieg, w środku panowała niezwykle gorąca atmosfera.
K.T.

DKK ZAPRASZA

Nie wstydźmy się czytać!

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku zaprasza wszystkich miłośników dobrej książki na kolejne
nasze spotkanie. Zajmiemy się na nim książką Sebastiana Barry’ego pt. Tajny
dziennik.
Grono klubowiczów DKK spotyka się cyklicznie w sobotnie przedpołudnia, by dzielić się swoimi refleksjami na temat literatury. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę, 6 kwietnia 2013 r. o godz. 11.30. Każdy, kto
chce ciekawie spędzić czas, jest mile widziany. Serdecznie zapraszamy!
M.Cz.

Elżbieta Zawacka to wychowanka i współpracowniczka innej, także nieżyjącej już dziś, niezwykłej kobiety – Marii Wittek (1899–1997), uznanej za
prekursorkę wojskowego przeszkolenia kobiet. To właśnie Maria Wittek,
w latach 1927–1929, jako pierwsza podjęła działania na rzecz utworzenia
struktur organizacyjnych tej formacji i została mianowana jej pierwszą komendantką. Była orędowniczką uznania kobiet walczących w konspiracji za
żołnierzy. To dzięki jej staraniom, uporowi i konsekwencji w działaniu Prezydent („na uchodźstwie”) Władysław Raczkiewicz dekretem z dnia 27 października 1943 r. przyznał kobietom prawo do pełnienia służby zasadniczej
w Wojsku Polskim na równych prawach z mężczyznami, a rozkazem z dnia
23 września 1944 r. ówczesnego dowódcy AK gen. dyw. Tadeusza Bora-Komorowskiego (wydanym jeszcze w trakcie powstania warszawskiego)
nadano kobietom prawo do stopnia wojskowego jak żołnierzom-mężczy- Maria Wittek
znom.
Obie panie łączy jeszcze to, że każda z nich dosłużyła się stopnia generała brygady i są jedynymi kobietami generałami
w historii Wojska Polskiego. Obie zostały awansowane na ten stopień wojskowy po roku 1989, u schyłku swego długiego życia. Pierwszą Polką, która otrzymała nominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego, była właśnie Maria Stanisława Wittek. Otrzymała ją w dniu 2 maja 1991 r. z rąk ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha
Wałęsy. Miała wówczas 92 lata. Drugą Polką awansowaną na stopień generała brygady Wojska Polskiego była Elżbieta
Zawacka, której akt nominacji został wręczony w dniu 3 maja 2006 r. przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego. Miała wtedy lat 98 osiem.
Choć losy bohaterek artykułu nigdy nie splotły się z historią Nasielska i jego okolic, to ich sylwetki warte są przypomnienia. Suche oficjalne życiorysy obu Pań „urodziła się… studiowała…, walczyła…, odznaczona…, zmarła…” w relacjach
ich przyjaciół, współpracowników, studentów i uczniów nabierają barw, dają nam obraz „kobiet z krwi i kości”. Nieprzeciętnie odważne, nieustraszone, inteligentne, a przy tym niezwykle skromne, oceniające własne wyczyny w kategorii
obowiązku, a nie bohaterstwa, a wreszcie ciepłe i wyrozumiałe w odniesieniu do ludzi, w tym także do tych, którzy je
skrzywdzili. Nigdy nie założyły własnych rodzin. Maria Wittek pozostała wierna swej pierwszej miłości do podpułkownika
Leopolda Lisa-Kuli, który w wieku 22 lat zmarł od ran poniesionych w 1919 r. w walce z ukraińskimi nacjonalistami, a dla
Elżbiety Zawackiej wszyscy ludzie byli jej rodziną.
Życiorysy obu pań kształtowały kolejne wydarzenia historyczne XX w. jakie miały miejsce w Polsce, a mianowicie:
dwudziestolecie międzywojenne – czas odzyskiwania i kształtowania się w sercu Europy niepodległej Polski, okres II
wojny światowej – czas walki z hitlerowskim okupantem, wreszcie – chyba najtrudniejszy okres ten po II wojnie światowej – bitwa o umysły i dusze ludzi.
Dlaczego więc miały szczęśliwe życie? Tyle tragicznych wydarzeń, bolesnych doświadczeń i niewdzięczności za służenie
Polsce… A one zawsze czynne, mające zadania do wykonania, otwarte na nowoczesność. Współpracownicy Elżbiety
Zawackiej opowiadają, jak ta 90-letnia dama z młodzieńczym zapałem mobilizowała koleżanki-kombatantki do korzystania z komputera, internetu, telefonu komórkowego, jak walczyła o pisemne relacje o ich wojennych losach. Obie
panie generał były bardzo czynne społecznie, obie związane ze środowiskiem „Solidarności”. Obie strącone przez ówczesne władze w niepamięć, bo Maria Wittek do emerytury prowadziła kiosku „Ruchu” w Polskim Radiu, a prof. Elżbieta
Zawacka w związku z likwidacją stworzonego i prowadzonego przez nią Zakładu Andragogiki (ustawicznego kształcenia
dorosłych) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu stała się przymusowym emerytem.
Poświęciły się więc dokumentowaniu dziejów kobiet polskich uczestniczek walk o niepodległość. Maria Wittek w latach
60. ubiegłego wieku brała udział w konspiracji niepodległościowej, skupiając wokół siebie byłe podkomendne. Miała też
kontakty z emigracją w Londynie. W 1970 r. była inspiratorką powstania Komisji Historii Kobiet w Walce o Niepodległość,
zajęła się też archiwizowaniem dokumentów i pracą nad publikacją Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski
1939–1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. W 1981 r. po raz ostatni przydało się jej doświadczenie
z konspiracji. Już po wprowadzeniu stanu wojennego pomogła ukryć przed Służbą Bezpieczeństwa archiwum „Solidarności” Uniwersytetu Warszawskiego. W 1988 r. współtworzyła Rodzinę Legionowo-Peowiacką i Duszpasterstwo
Piłsudczyków.
Generał Maria Wittek zmarła w wieku 98 lat. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach nieopodal kwater
żołnierzy Batalionu „Zośka”. Na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dnia 19 kwietnia 2007 r., dzięki staraniom, m.in. jej współpracowniczki prof. Elżbiety Zawackiej (przeznaczyła na ten cel oszczędności swego życia), został
odsłonięty pomnik gen. Marii Wittek.
Natomiast Elżbieta Zawacka po odejściu na wcześniejszą emeryturę skupiła się na działalności społecznej oraz upamiętnianiu historii polskiej konspiracji na Pomorzu i losów kobiet-żołnierzy. W 1990 r. założyła Fundację „Archiwum Pomorskie AK”, która po jej śmierci przyjęła nazwę Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Zmarła tuż przez swymi setnymi
urodzinami i została pochowana na Cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.
Obie panie generał mogły poszczycić się najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, a Elżbieta Zawacka także Orderem Orła Białego.
Anna Fronczak

ROZMAITOŚCI

15–28 marca 2013

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
Szanowna Redakcjo
W „Życiu Nasielska” nr 5(364) ukazał się artykuł „Referendum. Głos mieszkańców”, do
którego mam kilka wątpliwości, stąd prośba
o ich wydrukowanie.
1. Redaktor podpisał się: „Michał B.” Moim
zdaniem autor, który ma ambicję przedstawić głos mieszkańców o referendum,
co sugeruje tytuł, nie powinien wstydzić się
swojego nazwiska. Byłoby miło, gdyby je
podał.
2. Skąd teza, iż burmistrz nie chce współpracować z Radą Miejską, a nie odwrotnie? Jeden przykład: burmistrz na początku
urzędowania prosił, aby sesje rozpoczynały się o godz. 10:00 (pracownicy Urzędu do
dyspozycji), Rada postawiła na swoim i rozpoczyna o 14:00. Po co ten upór? Czyżby
godz. 10:00 dla Rady była środkiem nocy?
3. Opinię Pani Izy, gospodyni domowej,
zacytował Pan nawet dwa razy. Głosy pań
z wyższym wykształceniem reprezentowane są przez: dwie nauczycielki, pracownicę szkoły oraz dwóch studentów. Czemu
nie ma opinii robotnika czy rolnika? Czyżby
takich nie było w gminie Nasielsk? A może
Radzie Miasta, zdominowanej przez nauczycieli, przeszkadza wykształcenie burmistrza?
Może to kompleks „dowództwa” Rady Miasta?
4. Student wypowiada się na temat targowiska, a czy widział, jak rolnicy handlują prosiętami? Czy nie prościej zapytać o to rolnika
hodowcę? Gdzie sprzedać czy kupić gołębia,
kaczkę czy królika? Student może nie wiedzieć np. o koniecznym dostępie do wody
na targowisku, ale autor trzech artykułów
(w jednej gazecie) powinien.
„Wersal” był przez 12 lat i proszę zobaczyć
wykonanie chodnika do MarcPolu – lewy
krawężnik zapada się do rowu na całej długości. Ulica Jagodowa, jedna z najmłodszych, spadek asfaltu od krawężnika do osi
jezdni, gdzie byli ci wieloletni radni, gdzie był
inspektor nadzoru? Ta ulica już wymaga remontu.
Panie Michale B., proponuję w następnym
artykule zamiast słów „Głos mieszkańców”
użyć „Moja opinia” lub „Opinia wybranych,
a Szanowną Redakcję proszę o skierowanie
Pana Redaktora artykułu „Lodowe koryto”
(artykuł z czwartej strony) na ulicę Podmiejską, gdzie również potrzebny jest przepust na
skrzyżowaniu z ulicą Nowa Wieś. Moim zdaniem ul. Krańcowa nie zbiega się z ul. Nowa
Wieś. Wystarczyło spojrzeć na plan miasta.
Nasielsk, dn. 4 marca 2013 r.
Z wyrazami uznania
Józef Zawadzki
ul. Jagodowa 8

Od redakcji:

Odpowiadając na uwagi pana Józefa Zawadzkiego dotyczące mojego
artykułu, wyjaśniam: nie ulega wątpliwości, że referendum budzi emocje, a polityka na każdym szczeblu administracyjnym dzieli ludzi o różnych poglądach.
Celem tekstu było wywołanie dyskusji wśród mieszkańców i sądząc po
opiniach, które do mnie dochodzą – zamiar ten się powiódł i zaktywizował zarówno przeciwników, jak również zwolenników Burmistrza
Grzegorza Arciszewskiego.
Ad 1. Podpisuję się pod każdym artykułem jako Michał B. ze skromności i pokory. Celowo nie używam żadnego pseudonimu – inteligentny
i wnikliwy czytelnik może zerknąć na stopkę redakcyjną, sprawdzić i poznać nazwisko autora. Nie ma mowy o żadnej anonimowości!
Ad 2. Teza postawiona została na podstawie zdania demokratycznej
większości. Zarówno burmistrz, jak i Rada Miejska zostali wybrani w demokratycznych wyborach. Pan Józef Zawadzki podaje przykład godzin
obrad sesji Rady Miejskiej – tyle że późniejsze obrady to szansa, by na
sesje mogli także przybyć pracujący zawodowo mieszkańcy.
Włodarze jednostek administracyjnych na każdym szczeblu zostają wybrani, by służyć mieszkańcom bez względu na porę dnia czy nocy, bo
nie jest to praca na etacie – stąd moja teza.
Ad 3. Bardzo trudno nakłonić wiele osób do wypowiadania się i chyba
nie można się im dziwić, atmosfera ostatnich miesięcy w naszej gminie nie sprzyja ani otwartości, ani demokracji. Pisząc ten artykuł, próbowałem porozmawiać z blisko czterdziestoma osobami: w sklepach,
na ulicach, na rynku, pod kościołem, przez internet, niestety większość
nie chciała się wypowiadać, uciekając się do prozaicznych wymówek,
lub nie chciała, by ich opinia znalazła się w gazecie. Zacytowane zostały więc osoby, które miały odwagę się wypowiedzieć, a starałem się,
by były to opinie osób o zróżnicowanych poglądach i zawodach. Na
pewno Pan zauważył, że w naszej gminie poza rolnikami i robotnikami,
mieszka także młodzież, w tym studenci, oraz gospodynie domowe
czy nauczyciele. Wszyscy powinni mieć prawo decydować w sprawie
dalszych losów naszej gminy i miasta, w tym także targowiska. Pana zarzuty są więc w tej kwestii bezzasadne. Natomiast o wykształceniu, zarobkach burmistrza i dietach radnych nikt poza burmistrzem na sesjach
się nie wypowiadał. Szkoda, że nie zwrócił Pan na to uwagi.
Ad 4. Mam nadzieję, że w naszej gminie jest więcej studentów niż hodowców prosiąt. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, by po skończonej
edukacji były student, już jako absolwent uczelni, został hodowcą. Nie
ma sensu dyskutować o warunkach handlu na targowisku, ponieważ
zarówno mieszkańcy, jak i nasielscy radni podkreślali wielokrotnie, że
trzeba je poprawić. Co innego poprawa warunków, a co innego budowa
luksusowego targowiska i do tego tuż obok szkoły. Najwyraźniej niezbyt
wnikliwie zajmował się Pan tym, co działo się na sesjach RM w ostatnich
miesiącach, stąd takie wnioski.
Studenci i w ogóle młodzi ludzie to osoby, o które szczególnie powinno
się dbać i pamiętać o nich, podejmując różne decyzje, uchwały i ustawy. Brak inwestycji, szczególnie w będącym w fatalnej kondycji mieście,
które by uwzględniały potrzeby młodych, może zniechęcić tych ludzi
i sprawić, że będą opuszczać Nasielsk.
Myślę, że nowe prawo dotyczące gospodarowania odpadami obnaży
prawdziwą liczbę mieszkańców w stosunku do osób zameldowanych
(nie wszyscy bowiem się wymeldowują) i pokaże, ile osób naprawdę
mieszka w naszej gminie. Najbardziej mobilnymi, jeśli chodzi o migracje,
są właśnie młodzi. Może to będzie sygnał dla naszych władz, by robić
coś w tym kierunku.
Co do Głosu Mieszkańców – jak napisałem, każdy mieszkaniec ma prawo do własnego zdania, także Pan, tyle że właśnie Pan wyraził jedynie
swoją opinię, ja natomiast przekazałem zdanie kilku osób.
Michał B.
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Duchowe witaminy

Sercem widziane

Wielki Post w pełni! To szczególny czas, który stanowi doskonałą okazję
do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy. To nie zaproszenie do egocentrycznego skupienia się na swojej grzeszności, ale przypomnienie,
że Chrystus pokonał słabości, których tak boleśnie doświadczamy na
co dzień, że przeszedł przez śmierć, której tak bardzo się boimy. I dzięki temu my również zostajemy usprawiedliwieni ze swoich grzechów.
W dobrym przeżyciu tego czasu ma nam pomóc, obok modlitwy i
postu, również jałmużna. To nie jest praktyka dobrowolna ani rada
ewangeliczna dla kilku wybranych ludzi w Kościele czy doskonałych.
To powinność. Jałmużna obejmuje szeroki zakres dzieł miłosierdzia na
rzecz bliźniego, które polegają na służeniu mu w bardzo różnych sytuacjach, w jakich możemy się znaleźć. Nie musi oznaczać zawsze rzucenia
grosza temu, który prosi o pieniądze. Znaczenie ważniejsze i przemieniające ten świat jest dostrzeżenie tych, którzy potrzebują naszej miłości,
uwagi, czasu. Chodzi w tym wypadku szczególnie o najbliższych: „jeśli
ktoś nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary
i gorszy jest od niewierzącego” (1Tm 5,8). Czynna miłość świadczona
drugiemu człowiekowi ze względu na Boga ma być drogą, na której
będziemy przełamywać nasz egoizm i zatwardziałość serca.
Jałmużna wiąże się ściśle z odkryciem własnych talentów i wykorzystaniem ich dla znajdujących się w potrzebie. Takie rozumienie jałmużny
najpełniej ukazał Jezus: sam przecież tylko w niewielkim stopniu mógł
materialnie pomagać innym, ponieważ był biedny. Fundamentem jego
aktywności była modlitwa, dzięki której rozeznawał, jak i komu pomagać. Również podejmowane przez Jezusa posty i umartwienia miały
ścisły związek z Jego misją. Ważniejsze było dla Niego spożywanie posiłków z grzesznikami, za co zresztą był krytykowany, niż posty z tymi,
którzy we własnych oczach uchodzili za pobożnych i sprawiedliwych.
Całe życie Jezusa zmierzało do największej jałmużny, jaką była całkowita ofiara z samego siebie na krzyżu. Jako człowiek musiał stopniowo
dorastać do tego kulminacyjnego momentu. Jednym z ważniejszych
etapów w tym procesie był czterdziestodniowy post na pustyni.
Wzorem jałmużny w całej tradycji Kościoła jest uboga wdowa, która
wrzuciła do świątynnej skarbony więcej niż wszyscy. Chodzi o taki pieniądz, który jest już niepodzielny, o najmniejszy z możliwych nominałów. Jak zauważył Benedykt XVI, ona daje Bogu nie z tego, co jej zbywa,
daje nie tyle coś, ile to, kim jest. Św. Augustyn mówi o tym pięknie: Żeby
się żaden ubogi nie wykręcał, że nie może dać jałmużny. Pan obiecał
nagrodę za kubek zimnej wody. Jeśli nie masz grosza, daj komuś kubek
zimnej wody.
W temacie jałmużny warto sięgnąć do mało znanego tekstu ze starotestamentalnej Księgi Tobiasza. Choćby fragment 4, 8: „Jak ci tylko starczy,
według twojej zasobności dawaj z niej jałmużnę! Będziesz miał mało
– daj mniej, ale nie wzbraniaj się dawać jałmużny nawet z niewielkiej
własności!”. W 14. rozdziale Tobiasz mówi do swojego syna Tobiasz i do
swojej żony: „A teraz, dzieci, rozkazuję wam: Służcie Bogu w prawdzie i
czyńcie, co podoba się Jemu. Dzieciom waszym polećcie wykonywać
sprawiedliwość i [dawać] jałmużnę i niech pamiętają o Bogu”. To niezwykłe, że uczy tego akurat stary Tobiasz. Wygnano go i skonfiskowano mu majątek, bo grzebał zmarłych. I ten człowiek, którego czynienie
dobra kosztowało konfiskatę majątku, czyni nadal dobro.
Jak zauważa Antoine de Saint-Exupéry, autor Małego Księcia, „Dobrze
widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Można więc powiedzieć, że nasza osobista wrażliwość ma duże znaczenie w
procesie widzenia świata, a tym samym w dostrzeganiu tego, co dzieje
się wokół nas oraz w dzieleniu się jałmużną. Jałmużna serca to przebaczenie. Modlitwa, która ma dwa skrzydła – przebaczenie i dar materialny – wznosi się do Boga. Trudno przecież byłoby podejmować próbę
wzniesienia się na jednym skrzydle, a co dopiero mówić o lataniu. Jako
wyznawca Trójjedynego Boga noszę w sobie nieustanne poczucie, że
tak naprawdę jałmużna – dar serca jedynie „przechodzi” przeze mnie,
ale jest darem Boga i miejscem, gdzie objawia się Duch Święty.
ks. Leszek Smoliński

Sprostowanie

W numerze 5/2013 tekst Lodowe koryto dotyczyło oczywiście skrzyżowania ulicy Nowa Wieś i Podmiejskiej, a nie Krańcowej, jak pomyłkowo napisałem
w artykule. Błąd zauważono byt późno, gdy gazeta była już w druku. Dziękuję
również za czujność Czytelnikom i za pomyłkę bardzo wszystkich przepraszam.
Michał B.
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Janusz Korczak zasłużył
na pamięć i szacunek dzieci
Doktor Janusz Korczak to wyjątkowa postać w naszej historii. Powinny ją
poznać i o niej pamiętać dzieci całego świata. Korczak bardzo kochał dzieci. Jak bardzo, pokazał to całym swoim życiem. Najbardziej zaś znaczącym
tego świadectwem jest fakt, że nie wahał się iść razem z dziećmi, swymi
podopiecznymi, na śmierć. Miało to miejsce w niedalekiej od Nasielska
Treblince, w hitlerowskim obozie zagłady.
Dzieci ze wszystkich klas, łącznie z zerówką, nasielskiej Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego od września poznawały życie i działalność
doktora Janusza Korczaka. Realizowany był tu projekt szkolny „Janusz Korczak – Wielki Przyjaciel Dzieci”.
Zadania projektu rozpisane były na trzy poziomy: dla klas „0”, I–III i IV–VI.
Dzieci poznawały najważniejsze wydarzenia z jego życia, czytały napisane
przez niego książki, oglądały filmy nakręcone o nim i na podstawie jego
książek, wykonywały prace plastyczne, w których ilustrowały wybrane
fragmenty tych książek, wyszukiwały w jego książkach krótkie sformułowania charakteryzujących jego stosunek do dzieci, a które mogą być
swoistego rodzaju „złotymi myślami” i wskazówkami dla dzieci, jak też i dla
dorosłych w układaniu sobie wzajemnych relacji. Dzieci pisały też listy do
Janusza Korczaka, w których donosiły o swoich problemach i o aktualności jego wskazówek. To wyjątkowo wzruszająca „korespondencja”, mówiąca dodatkowo, jak bardzo aktualne są myśli doktora Korczaka. Z jego
myślami i wskazówkami pedagogicznymi zostali zapoznani także rodzice
na spotkaniach semestralnych.
Podsumowanie projektu miało miejsce 28 lutego. Wzięli w niej udział
przedstawiciele społeczności szkolnej – dzieci ze swymi nauczycielami
oraz rodzice. Uroczystość zaszczycił swą obecnością burmistrz Nasielska
Grzegorz Arciszewski.
Specjalna rola w realizacji projektu przypadła jego koordynatorkom: Beacie Białoruckiej, Beacie Kownackiej, Ninie Turek, Ilonie Dygus i Moni-

ce Brzezińskiej-Pająk. Im, w pierwszym rzędzie, podziękowała dyrektor
szkoły Agnieszka Mackiewicz. Podziękowała też wszystkim nauczycielkom, które przyczyniły się do sukcesu projektu. Bo że zakończył się on
sukcesem, można się było także przekonać dzięki urządzonej w sali okolicznościowej wystawie. Wyróżniające się w realizacji projektu dzieci zostały nagrodzone dyplomami i słodyczami. Słodkości ofiarował dzieciom
także burmistrz.
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie w poszczególnych kategoriach to:
Portret króla Maciusia (prace plastyczne)
I miejsce: Weronika Sternik, Patryk Chlebowski, Karol Lubiak – kl. II c
II miejsce: Amelia i Kornelia Cyranowskie, Adam Laskowski, Zuzanna Pakaszewska – kl. II c
III miejsce: Julia Żbikowska, Amelia Wysocka, Dariusz Mórawski – kl. II c
Wyróżnienia:
kl. „0” a: Patrycja Włodarczyk, Zuzia Saliszewska, Oliwia Popielarska, Ola
Olech, Klara Kutra, Wiktoria Le, Karol Nagiel
kl. „0” b: Amelia Zakrzewska
kl. „0” c: Marysia Chrustowska
kl. „0” d: Julia Wrońska
kl. „0” e: Julia Chmielewska, Bartłomiej Basiewicz
kl. „0” f: Michał Barbarski
kl. I b: Michał Margiel, Jakub Gołąb
kl. II a: Karolina Pisarzewska
kl. III c: Nadia Kuźma, Patrycja Strzeszewska
List do J. Korczaka – konkurs edytorski
I miejsce: Alicja Malinowska kl. VI a, Weronika Tomaszewska kl. V b
II miejsce: Jakub Korycki kl. IV b, Aleksander Chyliński kl. VI b
III miejsce Wiktoria Raźniewska kl. VI c, Dominik Domała kl. IV a
Wyróżnienia:
Wiktoria Rostkowska, Dominika Lipińska kl. IV a, Ewelina Turek kl. IV b
andrzej zawadzki
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WTZ gościło w „Stangrecie”

Siła nasielskiej orkiestry

W czwartek, 28 lutego br., uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej działających przy firmie JAN-POL
byli z wizytą w Lorcinie. Tam w znanej już niektórym
mieszkańcom naszej gminie „Stajni Stangret” należącej do Małgorzaty Jakoniuk spędzili aktywnie czas na
świeżym, niemal wiosennym powietrzu.
Pierwszym punktem programu tego dnia była przejażdżka po okolicy, na wyłożonych ciepłymi skórami
drewnianych bryczkach zaprzężonych w konie.
Wesoła ekipa z WTZ zajęła aż dwa pojazdy, po czym
ze śpiewem na ustach wyruszyła na niemal godzinną
wyprawę. Kiedy uczestnicy podziwiali piękne krajobrazy i znikający z pól śnieg, na podwórzu przy stajni rozpalano ognisko. Zaraz po powrocie z objazdu każdy mógł więc zająć się pieczeniem przygotowanych
wcześniej kiełbasek. Przy ognisku zrobiło się tłoczno, dlatego że każdy chciał się ogrzać, a do tego przejażdżka
zaostrzyła apetyty.
Znakomita kuchnia WTZ zapewniała tego dnia również firmowy bigos, a na deser pączki i ciasto. Po posiłku, rozgrzani gorącą herbatą, wszyscy ruszyli na zwiedzanie posiadłości pod przewodnictwem właścicielki, pani Małgosi.
Z zachwytem oglądali piękne i zadbane konie (co odważniejsi nawet próbowali je głaskać), kozy, kucyki i wzbudzającą powszechną radość Klementynkę, świnkę wietnamską. Nie zabrakło także domowego ptactwa, w tym
dość hałaśliwych gęsi, które broniły swojego terytorium. Po pełnym emocji, nowych wrażeń, a dla niektórych
nawet męczącym dniu uczestnicy WTZ zostali rozwiezieni do domów.
– Już od dawna planowaliśmy kulig i w tym celu, korzystając z życzliwości księdza Tadeusza Jabłońskiego, proboszcza parafii Nuna, i za jego pośrednictwem, nawiązaliśmy kontakt z panią Małgorzatą, która zgodziła się go
zorganizować dla naszych uczestników. Co prawda pogoda się zmieniła i mieliśmy przejażdżkę, ale wszystkim
bardzo się ona spodobała. Cały dzień spędzony na tym terenie był bardzo udany i mam nadzieję, że będziemy
tu teraz przyjeżdżać regularnie – mówi Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ w Starych Pieścirogach.
Właścicielka „Stajni Stangret” Małgorzata Jakoniuk nieodpłatnie zorganizowała pełen atrakcji dzień dla WTZ, bo,
jak mówi – Nie wszystko da się przełożyć na pieniądze.
Znajdująca się w Lorcinie „Stajnia Stangert” istnieje już od 5 lat. Ale jak przyznaje jej właścicielka, warszawianka
z urodzenia, Małgorzata Jakoniuk, ciągle jeszcze jest tu dużo pracy do wykonania. Wokół obszernego podwórza
stoją: stajnia, pomieszczenia dla zwierząt, magazyn powozów, zadaszone miejsce do składowania słomy oraz
skromny domek, w którym mieszka pani Małgosia.
– Od 20 lat mam konie, obecnie jest ich dwadzieścia. Wcześniej miałam stajnię na terenie Warszawy, ale od
momentu, kiedy narzucono nam stawki takie jak za parking samochodowy, postanowiłam wyprowadzić się
nieco dalej, poza granice stolicy – wspomina pani Małgosia. – A miłośnicy koni przyszli razem z nami, podobnie
jak wielu moich przyjaciół i znajomych, którzy mnie odwiedzają i pomagają. W tej chwili odwiedza mnie wiele
osób z Legionowa, Serocka, Nasielska i Warszawy. Znalazłam tu fantastycznych sąsiadów, którzy mnie wspierają – dodaje.
Wśród gości jest wielu młodych ludzi, którzy uczą się jazdy konnej i chętnie pomagają w pracy przy zwierzętach.
A jest jej sporo, bo jest tu także pensjonat dla koni. „Stajnia Stangret” oferuje m.in.: jazdy konne, organizację kuligów, przejażdżek bryczką czy powozami, także do ślubu. Uczestniczy w dużych imprezach plenerowych, np.
rekonstrukcjach bitew, Festiwalu Romów w Ciechocinku, a także w produkcjach filmowych, które można zobaczyć na dużym ekranie (np. Bitwa Warszawska, Syberiada polska, Papusza).
Z pewnością będziemy tu zaglądać przy różnych okazjach jeszcze wielokrotnie.
(i.)
Za wielkie serce i gościnność – Pani Małgorzacie Jakoniuk, właścicielce Stajni Stangret z Lorcina,
oraz Państwu Barbarze i Grzegorzowi Arciszewskim oraz Gospodarstwu Warzywniczemu „Pawłowski i synowie”
w Budach Siennickich za życzliwość i przekazaną pomoc rzeczową
serdeczne podziękowania składają
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy JAN-POL wraz z kierownikiem i pracownikami WTZ.

WTZ ZAPRASZA NA ZAKUPY

Dekoracje wielkanocne
Kiermasz ozdób wielkanocnych
odbywał się przez dwa dni (8
i 9 marca br.) w Nowodworskim
Ośrodku Kultury. Był wyjątkowy,
ponieważ można było na nim nabyć piękne przedmioty wykonane
przez uczestników dwóch warsztatów terapii zajęciowej działających
na terenie naszego powiatu: WTZ
przy JAN – POL ze Starych Pieścirogów i WTZ z Nowego Dworu
Maz.
Dzięki ogromnej życzliwości nasielskich przedsiębiorców: właścicieli firmy C.H.„Guliwer” oraz
Cukierni „Ptyś” oraz proboszcza
parafii w Nunie uczestnicy WTZ
JAN-POL ze Starych Pieścirogów
będą mieli okazję zaprezentować
mieszkańcom naszej gminy swoje
oryginalne własnoręcznie wykonane przedmioty.

Wś ró d ozdób
wielkanocnych
znaleźć będzie
można nietypowe stylowe, ale
tak że bajkowo
kolorowe pisanki, zajączki, stroiki na stół, a także
palmy wielkanocne.
Wsz ystk ie te
cuda będzie można obejrzeć i nabyć już w najbliższy piątek i sobotę
(15 i 16 marca br.) w Centrum Handlowym „Guliwer” przy ulicy Tylnej 1 w godzinach 8.00 – 15.00.
Natomiast w Cukierni „Ptyś” ul.
Starzyńskiego 7 - tuż przed świętami we wtorek i środę (26 i 27 marca
br.) w godz. 9.00 – 15.00.

Ozdoby wielkanocne będą także mogli nabyć uczestnicy nabożeństw, które odbywać się będą
w piątek, 22 marca br. w kościele
w Nunie(o godz. 11.30 i 18.00).
Uczestnicy WTZ serdecznie zapraszają wszystkich, by odwiedzili ich
stoiska.
(red.)

Hi storia ork ie str dęt ych
w Nasielsku ma długą historię.
W okresie PRL-u w Nasielsku
było ich nawet pięć. Niektóre latem odbywał y również próby
plenerowe, w czasie których każdy mógł podpatrzeć i posłuchać
muzyki na żywo. Ostatnie lata
był y jednak okresem kryzysu,
sytuację jednak uratował Nasielski
Ośrodek Kultury, nasielska organistka Joanna Ostaszewska, która
przejęła batutę nad orkiestrą dętą,
oraz burmistrz, Grzegorz Arciszewski, który obiecał pieniądze
na renowację i zakup instrumentów muzycznych.
Dla pani organistki jest to na pewno prawdziwie ambitne wyzwanie, gdyż nigdy wcześniej nie
prowadziła orkiestry i jak sama
mówi – Na razie jest trudno, ale
dajemy radę.
Obecny skład tworzą głównie
osoby młode, które często same
uczyły się grać na swoim instrumencie, słuchając ewentualnie
wskazówek osób bardziej doświadczonych. Jest także kilka
osób starszych, które aktywnie
uczestniczą w próbach i uroczystościach.
O orkiestrze, która miała swoj e p o c z ątk i w Z e sp ol e Szkó ł
w Starych Pieścirogach, opowiada grający na helikonie Hubert
Kalinowski.
Jakie są początki obecnej orkiestry?
– Około 10 lat temu poinformowano nas na lekcji muzyki, że ktoś
u nas w szkole zakłada orkiestrę
dętą. Na przesłuchanie zapraszali w piątki przed godziną 18, tak
żeby na próbie można było już
grać. Wszystko odbywało się na
świetlicy zespołu szkół w Starych
Pieścirogach.
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Kto prowadził wówczas orkiestrę
i czy grali sami uczniowie?
– Naszą grupę prowadził pan
Czesław Włodarczyk z pomocą swojego brata Daniela (Dank a ) W ł o d a r c z yk a . U c z ył n a s
podstawy gry na instrumencie.
Odpowiedniego wydechu i prowadzenia dźwięku. Nauka jednak
czasem mroziła krew w żyłach…
Pan „Danek ” (bo na początku
większość z nas znała go tylko
pod tym pseudonimem) uczył
gry na saksofonach, ponieważ
sam wyśmienicie władał tenorowym.
Uczniów na początku było dość
sporo. Podczas występów uzupełniali ich dobrze grający bracia
Włodarczykowie i ich znajomi.
Pan Czesio ocz y wiście dyr ygował. Skład „młodej” orkiestry
zmieniał się z miesiąca na miesiąc. Na stałe zagościli tylko nieliczni, którzy grają do tej pory.
Później staliście się podlegli
Ochotniczej Straż y Pożarnej
w Nasielsku?
– Bracia Włodarczykowie założyli tę orkiestrę z własnej woli, czyli
niejako należeliśmy tylko do nich
– przynajmniej na początku. Orkiestra w Pieścirogach działała
przez blisko 3 lata i w tym czasie zaczęła interesować się nami
nasielska OSP. Były prezes straży
pożarnej Tadeusz Bielecki zorganizował nam kilka dodatkowych instrumentów i mundury
strażackie. Od momentu przyłączenia nas do staży próby przeniosły się do szkoły podstawowej
w Nasielsku i odbywały się tam
dwa razy w tygodniu.
Osoby z Pieścirogów na początku
na próby były dowożone wozem
straży pożarnej. Jednak po słynnym wypadku z udziałem dwojga

policjantów, którzy zginęli po odwiezieniu do
domu pewnego posła,
wszystko się zmieniło.
Dalej byliśmy dowożeni na próby, jednak tym
zajęli się prywatni przewoźnicy (SKR Nasielsk,
potem p. Dubiło z Pieścirogów).
N i e s t e t y, p o z m i a nie prezesa nasielskiej
O S P n a s t ą p i ł y r ó wnież radykalne zmiany w działaniu orkiestry. Prób zaniechano,
wstrzymano dotowanie nowych
instrumentów, skończyły się tym
samym wyjazdy na imprezy organizowane przez OSP i inne
przywileje.
Co zaczęło dziać się z orkiestrą
wówczas?
– Przez długi okres czasu spotykaliśmy się tylko przed ważniejszymi
świętami – a i tak nie wszyscy mogli. Duża część grających po postu odeszła. Nawet sam dyrygent
musiał zrezygnować, ze względu na sędziwy wiek. Na szczęście
cały czas przy nas był pan „Danek”. To on wszystkich próbował
skrzykiwać, pojednać i wskrzesić
na nowo, żebyśmy np. grali na rezurekcji czy podczas procesji Bożego Ciała, i to się mu chyba udało.
Aż w końcu nastąpił przełom?
– Po kilku latach stagnacji zaczęło
coś się dziać – ksiądz proboszcz
nasielskiej parafii Tadeusz Pepłoński zaproponował, aby gry uczyła nas pani Joanna Ostaszewska.
Wówczas trafiliśmy pod skrzydła Nasielskiego Ośrodka Kultury,
który ostatnio ufundował nam
kilkanaście instrumentów, w tym
kilka całkowicie nowych. Na jednym z nich mam przyjemność
grać.

U HARCERZY

Wielka gra z Olgą i Andrzejem

Dzień 22 lutego obchodzony jest przez harcerzy jako Dzień Myśli Braterskiej. Z tej okazji aż 300 harcerzy,
harcerek i zuchów pojawiło się w Płocku, by upamiętnić narodziny założyciela światowego skautingu Roberta
Baden Powella. Nasielskie środowisko ZHR również uczestniczyło w tych obchodach poprzez udział w biwaku
oraz grze zlotowej.
W ten sposób przypomnieliśmy sobie szczegóły z życia Olgi i Andrzeja Małkowskich. Drugiego dnia po przyjeździe wszyscy uczestnicy biwaku wyruszyli na grę terenową ułożoną na podstawie życia Małkowskich. W sobotni
wieczór odbyła się olimpiada sportowa o puchar Olgi i Andrzeja oraz świeczkowisko, w którym uczestniczyli
naczelnicy ZHR oraz komendantka Mazowieckiej Chorągwi Harcerek. Pracowity i owocny dzień zakończyła
nocna msza święta odprawiona przez księży instruktorów.
W tym roku zuchenki z 1. NGZ-ek „Mieszkańcy zaczarowanej łąki” uczciły DMB w wyjątkowy, magiczny sposób.
Miały one zupełnie inny program niż harcerki i harcerze. Na początku, pełne zapału i energii, ruszyły w poszukiwaniu przygód. Po dotarciu na miejsce biwaku przeszły test sprawności fizycznej, który potwierdził ich odpowiednie przygotowanie do późniejszych wyzwań. Już w sobotę rano przekonały się, jak niezwykły będzie ten
wyjazd, gdyż spotkały Łucję, Zuzannę i Piotra. Nie! Nie mylicie się – bohaterów Opowieści z Narnii. To dzięki
nim przeniosły się do krainy magii, gdzie rządziła zła królowa. Pragnąc z nią wygrać, trzeba było stoczyć wielką
bitwę. To właśnie one miały stać się armią Aslana i uratować Narnię. Jeszcze tylko odpowiedni strój oraz makijaż
– i były jak prawdziwe lwy. Potem poznały innych bohaterów opowieści. Odwiedził je też sam Aslan i zaprosił
swoich wojowników na ucztę. W niedzielę po ostatnich przygotowaniach były już gotowe do pojedynku ze złą
królową i odniesienia zwycięstwa.
Wszystkie gromady były oceniane w wielu kategoriach i to właśnie nasza gromada okazała się najlepsza! Wyjazd
pozwolił nam odkryć wiele tajemnic tej krainy i poznać jej mieszkańców. Między zuchenkami a zuchami nawiązały się nowe przyjaźnie, dzięki którym wygrają jeszcze niejedną bitwę.
Na zakończenie obchodów starsi harcerze i harcerki mogli obejrzeć w płockim kinie film pt.: Syberiada polska,
następnie wspólnym kręgiem zamknęliśmy tegoroczny DMB.
Czuwaj!
trop. Dominika Ludwicka, trop. Martyna Mauer, och. Natalia Romanowicz, druhna Aleksandra Rutkowska

Jaki to instrument?
– Pod koniec roku dostałem od
NOK-u now y helikon czteroklapowy stroju B o obrotowych
tłoczkach. fabrycznie nowy. Gra
się na nim wspaniale. Poza tym,
mimo ogromnych rozmiarów,
jest łatwy w transporcie. Ma dopasowany sztywny futerał z kółkami. Normalnie, żyć nie umierać.
A jak widzą swój udział w orkiestrze inni jej członkowie? Okazuje się, że to przede wszystkim
ogromna pasja i chęć rozwijania
umiejętności gry na danym instrumencie sprawia, że znajdują
się młode osoby, które mają zapał do gry w tego typu zespole.
Jest wśród nich Marcin, który gra
na saksofonie tenorowym i tak
jak część osób orkiestrze, jest samoukiem. – Większość wiedzy
przekazał nam pan Czesław Bielecki, ale z tego, co pamiętam, to
była wiedza szczątkowa. Podczas
prób każdy z nas się uczył „obsługi” instrumentów. Oczywiście
tzw. palcowanie zostało nam pokazane, ale to było na zasadzie
„zapamiętaj”. Mogę śmiało stwierdzić, że każdy jest samoukiem,
oprócz osób, które uczęszczają lub
uczęszczały do szkoły muzycznej
w Płocku czy w Płońsku.
Przynależność do orkiestry pokazuje, jak ważna jest praca zespołowa.

– Osoby, które należą do orkiestry,
myślę, że czerpią z tego przyjemność. A bywało różnie, sporo osób
zrezygnowało, a osoby, które zostały,
to ludzie, na których można polegać,
mimo że mają własne życie, szkołę
czy pracę. Na szczęście jest pani Asia
i pan Bielecki, których ogromne samozaparcie nam pomaga i którzy
wytrwale dążą do podtrzymania tradycji nasielskich orkiestr dętych.
Dużo samozaparcia ma w sobie
również Grzegorz, który na saksofonie altowym gra od 12. roku
życia. – Uczyłem się pod przewodnictwem pana Daniela, który
do tej pory gra w naszej orkiestrze
na saksofonie tenorowym. I chwali
obecną sytuację – Pani Asia bardzo
dużo zmieniła w naszym zespole.
Pokazała, że ciężka praca przynosi
efekty i że możemy grać naprawdę dobrze. Uczy nas od strony
czysto teoretycznej, uczy wzajemnego słuchania się i „panowania”
nad instrumentem, co pozytywnie
wpływa w naukę kolejnych utworów. Dużo wolnego czasu nam poświęca, za co jesteśmy jej bardzo
wdzięczni.
Wielkanoc już niebawem, i jeśli plany
się powiodą, to w najbliższym czasie
orkiestra dęta wraz z chórem „Lira”
wykonają wspólnie kilka utworów na
mszy rezurekcyjnej.
Michał B.

Z OSP

Serdeczności dla Pań z OSP
W piątek, 8 marca br.,
w nasielskiej Cukierni „Ptyś” z okazji Dnia
Kobiet odbyło się symp a t yc z n e s p o t k a n i e
z druhnami, które działają w gminnych jednostkach OSP. Uczestniczyło
w nim kilkanaście pań,
które przy kawie i ciastku
miały chwilę wytchnienia od cod ziennych
obowiązków. A organizatorem i sponsorem tej miłej uroczystości był Kazimierz Drabik, prezes Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nasielsku.
Takie spotkania z okazji Dnia Kobiet to już tradycja, ponieważ odbywają
się od 14 lat, od kiedy K. Drabik pełni tę funkcję. Regułą jest też słodki poczęstunek i upominek dla każdej z pań.
Początkowo brało w nich udział zaledwie 7 pań, obecnie jest ich już 31. –
W ten sposób doceniamy panie, które działają w naszych strukturach, jak
również te, które zawsze chętnie nam pomagają – mówi Kaziemirz Drabik, prezes MG ZOSP w Nasielsku. – Od dwóch lat spotykamy się właśnie
w Cukierni „Ptyś” – dodaje.
Druga część strażackiego Dnia Kobiet odbyła się w Cieksynie, w sobotę ,
9 marca br., przy okazji spotkania sprawozdawczo-wyborczego tamtejszej jednostki OSP.
(i.)

ROZMAITOŚCI
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 8 marca 2013 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku
z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) podaję
do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach
Obwodowych Komisji do spraw Referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w referendum gminnym w sprawie
odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2013 roku.
Nr
Siedziba
obwodu
Granice obwodu głosowania
Obwodowej Komisji
głosowads. Referendum
nia
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa,
Liceum Ogólnokształcące
Kwiatowa, Młynarska, Nowa, Pniewska Górka, Rynek, Składowa,
w Nasielsku,
1
Starzyńskiego, Świerkowa, Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki),
ul. Starzyńskiego 10
Wąska, Wierzbowa.
Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Chmielna, Cisowa,
Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, Garbarska, Generała Józefa
Bema, Gen. Władysława Andersa, Grabowa, Henryka Dąbrowskiego,
Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Juliana
Publiczne Gimnazjum Nr 1
Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa
w Nasielsku,
2
Poniatowskiego, Leśna, Ludwika Waryńskiego, Malinowa, Marszałka
ul. Staszica 1
Józefa Piłsudskiego, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa,
Sosnowa, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna,Traugutta,Warszawska
(bez bloków),Wielokwiatowa,Wiśniowa,Władysława Broniewskiego,
11 Listopada.
Miasto Nasielsk – ulice:Adama Mickiewicza,Anny Jagiellonki, Błękitna,
Bolesława Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki,
Dębowa, Długa, Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego, Graniczna,
Szkoła Podstawowa
Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego,
Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,
ul. Tadeusza Kościuszki 23
Bony, Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna,
3
Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska, (lokal dostosowany do potrzeb
Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, wyborców niepełnosprawnych)
Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza
Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława Jagiełły, Władysława
Łokietka,Władysława Stanisława Reymonta,Wspólna, Żwirki i Wigury.
Zespół Szkół Nr 2 w Starych
Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe
4
Pieścirogach,
Pieścirogi, Stare Pieścirogi.
ul. Kolejowa 65
Zespół Szkół Zawodowych
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin,
w Nasielsku, ul. Lipowa 10
5
Mazewo Dworskie „A”, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie,
(lokal dostosowany
Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo, Winniki.
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy
6
Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe,
Społecznej w Nasielsku,
Popowo-Północ.
ul. Warszawska 48
Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin,
Szkoła Podstawowa w Budach
7
Miękoszynek, Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki,
Siennickich
Wągrodno, Żabiczyn.
Ośrodek Zdrowia w Starych
8
Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica.
Pieścirogach,
ul. Sikorskiego 1
Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie,
9
Szkoła Podstawowa w Dębinkach
Toruń Dworski, Toruń Włościański, Zaborze.
Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny,
10
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
Wiktorowo.
Dom Pomocy Społecznej
w Nasielsku,
11
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA:

Wyborcy niepełnosprawni do dnia 18 marca 2013 r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego,
w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się Obwodową Komisję ds. Referendum Nr 2 w Nasielsku.
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 25 marca 2013 r. (poniedziałek) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców
w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym
obwodzie przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 7 kwietnia 2013 r. (niedziela) będą otwarte
w godz. 7.00-21.00.
Burmistrz Nasielska
/-/ Grzegorz Arciszewski

15–28 marca 2013

RUBRYKA HARCERSKA

15–28 marca 2013

Zjazd wyborczy przebiegał szybko i sprawnie. W części roboczej wybrano przewodniczącego zjazdu – phm. Jana Marcinkowskiego, oraz
członków Komisji Wyborczej. Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru hufca, następnie druhna komendantka wygłosiła
przemówienie, w którym złożyła podziękowania swojej komendzie oraz
przekazała sznur funkcyjny pełnomocnikowi Chorągwi Stołecznej ZHP.
Po wyborze komisji skrutacyjnej odbyło się składanie wniosków w sprawie kandydatów na nowego komendanta. Padło 6 propozycji: hm. Sebastian Sosiński, hm. Bogumiła Żelasko, phm. Jan Marcinkowski, phm.
Agnieszka Semeniuk-Czepczyńska, pwd. Daniel Nowak, pwd. Radosław
Nowak. Niestety, żadna z zaproponowanych osób nie była w stanie podjąć się prowadzenia Hufca, choć wszyscy zadeklarowali swoją dalszą pomoc przy budowaniu wspólnoty hufcowej. Zjazd zakończył się dyskusją
na temat możliwych scenariuszy i przyjęto wniosek o przedłużenie zjazdu o 2 tygodnie.
Następne posiedzenie odbyło się 10 marca, także w siedzibie LOT. Zaczęło się ponownie od złożenia wniosków dotyczących kandydatów na

Jak co roku Publiczne G imnazjum Nr 1
w Nasielsku wybrało
się na zimowe szaleństwo do Murzasichla.
Uczniowie naszej szkoł y drugi tydzień ferii
spędzili na nauce jazdy
na nartach bądź desce.
Nauka odbywała się
pod bacznym okiem
nauczycieli i instruktorów, którzy nie dość, że byli podporą w naszych trudach, to jeszcze służyli radą i ciepłym słowem. Przez cały tydzień wstawaliśmy o godzinie 7,
ubieraliśmy się ciepło i zaraz po śniadaniu każdy ze sprzętem wędrował
do autokaru. Narciarze wiedzą, że kto rano wstaje, ma dobrze wyratrakowany stok. Szusowaliśmy odważnie, niektórzy się uczyli, inni doskonalili
swoje umiejętności.
Gdy każdy został już przydzielony do swojej grupy, wyruszał wprost na
spotkanie z wyzwaniem dnia. Po zakończonej jeździe, w godzinach popołudniowych, odpoczywaliśmy w pensjonacie, grając w ping-ponga, spotykając się ze znajomymi i dzieląc się zaskakującymi przeżyciami. Jednak
wieczorem, żeby się nie lenić, wychowawcy zabierali nas na lodowisko
lub „oponki”.
Muszę przyznać, że spędzaliśmy czas ciekawie. Nikt się nie nudził. Jedno
jest pewne: nie ma osoby, która nie wyjeżdżałaby stamtąd ze wspaniałymi
wspomnieniami.
Weronika Modzelewska

KONKURS

Cudze chwalicie.
A swoje znacie?
funkcję komendanta hufca. Tym razem zostali zgłoszeni: phm. Zenon
Jendor, phm. Jan Marcinkowski, pwd. Olga Małajny, pwd. Daniel Nowak
oraz pwd. Mariusz Ziółkowski. Z powyższych osób tylko druh Zenon
wyraził zgodę na podjęcie się prowadzenia hufca. Tym samym odbyło
się głosowanie tajne, w którym zwyczajną większością głosów otrzymał
poparcie w sprawie piastowania funkcji komendanta.
Następnie phm. Zenon Jendor, jako nowo wybrana głowa hufca, zaproponował skład swojej komendy w osobach: pwd. Mariusz Ziółkowski
– z-ca komendanta, phm. Jan Marcinkowski – skarbnik hufca, Hm. Bogumiła Żelasko – z-ca ds. kształcenia, pwd. Magdalena Bardoni – członek komendy ds. kwatermistrzowskich, pwd. Radosław Nowak – członek
komendy ds. programowych i pracy z kadrą. Po następnym głosowaniu
tajnym wszyscy zaproponowani zostali przyjęci przez zjazd, tym samym
udało się zawiązać nową komendę.

W poprzednim, 5. numerze ŻN prezentowaliśmy zabytek znajdujący się
w miejscowości Cieksyn, a dokładniej w tamtejszym kościele. Fotografia przedstawiała rzeźbę Jezusa ukrzyżowanego. Poprawnej odpowiedzi
udzielił pan Waldemar Kurpiewski z Lelewa, którego zapraszamy po odbiór nagrody.
W tym numerze prezentujemy kolejną zagadkę fotograficzną, związaną
z cieksyńską nekropolią. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, skąd
pochodzi prezentowany zabytek i co przedstawia. Może znacie Państwo
ciekawostkę z nim związaną? Na odpowiedzi czekamy pod adresem redakcji.
D. Dalecki

Wszystkim, którym zaufali instruktorzy i drużynowi, serdecznie gratulujemy i życzymy zapału do pracy oraz pomysłów na nadchodzącą kadencję.
pwd. Daniel Nowak

Wystarczy tak niewiele…
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Zmieniamy świat, nasze
domy, środowiska, gminę. Niesiemy chętną pomoc bliźnim i wychowujemy w duchu patriotyzmu. Naszą misją jest pozostawić świat lepszym, niż
go zastaliśmy. Nie stój obojętnie, wspomóż nas, wspomóż harcerzy. Tak
niewiele potrzeba, żeby nam pomóc.
1% podatku mogą przekazać dla Organizacji Pożytku Publicznego osoby
rozliczające się z podatku również na zasadach liniowych, a także możliwe jest przekazanie 1% podatku od dochodu ze sprzedaży nieruchomości
(nowy PIT-39).
Aby przekazać nam 1% Państwa podatku dochodowego, wystarczy w odpowiedniej rubryce w formularzu PIT wpisać numer KRS Chorągwi Stołecznej ZHP: 0000268913.
Prosimy jednakże pamiętać, że aby Państwa pieniądze nigdzie po drodze nie „zaginęły” i zostały przekazane do naszego hufca, w części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, w polu „cel szczegółowy 1%” (pierwszy
wiersz, w PIT-37 jest to poz. 125) należy koniecznie dopisać: HUFIEC
ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI.
Zespół Promocji i Informacji
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Nadzwyczajny zjazd hufca Zimowe szaleństwa
na stoku

Popołudniem niedzieli 24 lutego odbył się Nadzwyczajny Zjazd Wyborczy Hufca. Obecnie piastująca funkcję komendanta pwd. Olga Małajny z powodów osobistych była zmuszona zrezygnować z kierowania
nim. Tym samym wygasła kadencja jej komendy. Grono drużynowych
i instruktorów spotkało się w siedzibie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Trzech Rzek” w Modlinie Twierdzy w celu wyboru nowych władz.
Chorągiew Stołeczną reprezentował hm. Paweł Chempiński.

INFORMACJE

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
Oddam:

• 2 szafki kuchenne wiszące i 2 stojące- tel. 518 304 959,
• ubranka – tel. 667 013 526,

Przyjmę:
•
•
•
•
•
•
•

pralkę frania, tel. 669 290 793,
pralkę, ubranka dla niemowlęcia, fotelik z rączką, kuchenkę gazową, regał,
tel. 506 781 536,
telewizor, tel. 514 673 527,
ubranka dla chłopca od 110 cm i większe, ubranka dla dziewczynki od 122 cm
i większe, tel. 726 098 044,
fotel do spania 2 osobowy lub jednooosbowy, tel. 503-949-789,
ubranka dla chłopca od 110 cm i większe, ubranka dla dziewczynki od 122 cm
i większe, tel. 726 098 044,
fotel do spania 2 osobowy lub jednooosbowy, tel. 503-949-789.

Nasielsk, dn. 21 lutego 2013 roku

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk, obejmującego
obszar wsi Lelewo
Na podstawie art.17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951), uchwały Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28
lutego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo i uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie uchwały nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo, oraz w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października
2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 późn. zm.),
z a w i a d a m i a m, o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi L e l e w o, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 18 marca 2013 roku do 19 kwietnia 2013 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 215, w godzinach od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 19 kwietnia
2013 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, I piętro (pokój nr 112 –sala konferencyjna).
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie
oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 17 maja 2013 roku.
Burmistrz Nasielska

ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Francja – elegancja, czyli ...

…stereotypy kulturowe w uczeniu się języka francuskiego
Uczniowie klas II liceum z Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku wzięli udział w zajęciach zorganizowanych
dla licealistów przez Instytut Romanistyki w Warszawie. Na początku roku akademickiego 2012/2013 Instytut
Romanistyki przeniósł się z ulicy Oboźnej do nowej siedziby przy ulicy Dobrej 55. Uczniowie mogli podziwiać
nowo otwarty nowoczesny, przestrzenny budynek dydaktyczny, powstały dla potrzeb Wydziału Lingwistyki
Stosowanej oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Katedra umożliwia kształcenie z użyciem
nowoczesnego sprzętu, aparatury i specjalistycznego oprogramowania dydaktycznego.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez prof. dr hab. Jolantę Zając. Temat spotkania to: „Francja – elegancja, czyli
o stereotypach kulturowych w uczeniu się języka francuskiego”. Na wstępie spotkania dowiedzieliśmy się, które
narody są w Polsce najbardziej lubiane. Okazało się, że 35% Polaków darzy sympatią Amerykanów za ich spontaniczność i poczucie humoru. Na drugim miejscu znaleźli się Niemcy, natomiast 19,7% Polaków uznało, że ulubioną przez nas nacją są Francuzi.
Potocznie Francuzów nazywamy żabojadami, ale jak się okazało – z żabami mają nie wiele wspólnego. Żabimi
udkami zajadają się głównie turyści, którzy są ciekawi smaku tego wykwintnego i niezwykle drogiego dania. Dla
tych, którzy lubią eksperymentować i poznawać nowe smaki, niezbędna rada z naszej strony – najlepsze „mięsko” ma żaba zielona, nieco mniej smaczna jest żaba ruda. Okazało się, że Francuzi to prędzej „ślimakojady”. Ślimaki podaje się na specjalnym talerzu wraz ze szczypczykami i widelcem o dwóch zębach.
Na wykładzie młodzież mogła dowiedzieć się również o tym, czy wszystkie francuskie wina są faktycznie tak
świetne, jak o nich mówią, i jak rozpoznawać ich jakość po etykietach. Zatem – należy bacznie przyglądać się
różnym umieszczonym na nich znakom. Symbole AOC, VDQS są gwarancją wysokiej klasy wina francuskiego,
natomiast win tzw. „vin de table” należy raczej się wystrzegać, ponieważ spożycie tego rodzaju trunku można
przypłacić poważnymi dolegliwościami żołądkowymi. Każda butelka ma zaznaczony rocznik. Niektóre były dobre (słoneczne) i dały świetne wina, natomiast efektem tych gorszych lat (chłodniejszych i deszczowych ) były
wina o niższej jakości. Te właśnie, z pozoru błahe szczegóły, składają się na ogromną wiedzę enologa – specjalisty od smaku wina.
Dowiedzieliśmy się również, że prawdziwy szampan pochodzi z konkretnego regionu Francji – Szampanii i nie
ma nic wspólnego z winem musującym spożywanym przez nas w noc sylwestrową. Francuzi wynaleźli wiele określeń, których nie sposób zliczyć, aby wyrazić swój zachwyt nad smakiem, kolorem, a nawet bąbelkami
szampana. Należy też dodać, iż szampan (w porównaniu z klasycznymi winami) na pewno nie jest tym lepszy, im
starszy. Po kilku latach traci swe walory smakowe i zapachowe. Szampan towarzyszy najszlachetniejszym daniom:
łosoś, ostrygi, szlachetne mięsa i delikatne desery.
Smakoszom kuchni, nie tylko francuskiej, możemy polecić książkę Filozofia smaku Anthelme’a Brillant-Savarin’a,
która jest naukową rozprawą o potrawach i jedzeniu, opartą na wiedzy chemicznej, ludzkiej anatomii i medycynie. Jest pochwałą dobrego smaku w jedzeniu i propaguje zdrową żywność.
My, kobietki, lubimy czytać i słuchać o modzie, kosmetykach i wszelkich nowinkach, które czynią nas pięknymi
i wpływają na nasze dobre samopoczucie. Dlatego też z zaciekawieniem wsłuchiwałyśmy się w słowa pani Jolanty
Zając, która wprowadziła nas w świat francuskiej mody. Przedstawiła ona sylwetkę Coco Chanel, która wylansowała krótkie włosy dla kobiet, sznury długich pereł opadających nawet na ramiona i plecy, styl męski w modzie
damskiej, wygodne, niekrępujące ruchy spodnie, skromne kapelusze, bez przepychu i zbędnych ozdób, a przede
wszystkim perfumy Chanel n 5.
Na koniec wykładu uczniowie mogli sprawdzić swoją pamięć i zdolność koncentracji, biorąc udział w kwizie.
Okazało się, że mamy bardzo kulturalne, zdolne i otwarte na wiedzę młode pokolenie, które doskonale wywiązało się z powierzonego im zadania.
Wykład był niezwykle interesujący, poruszał temat stereotypów kulturowych we Francji w bardzo dostępny
i swobodny sposób. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wykładowczyni, która bardzo żywiołowo i ciekawie
przekazywała nam wiele pouczających informacji.
Anna Łączyńska
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Andżelika jest podopieczną
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą".
Prosimy o pomoc finansową na podane konto :
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
w tytule podając dopisek „6793 Andżelika Zalewska"
- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

1%

Przekaż proszę swój
z podatku dla Andżeliki , to nic nie kosztuje a bardzo pomaga
Prosimy o rozliczanie się na numer KRS :0000037904
fundacja dzieciom ‘‘Zdążyć z Pomocą’’
z dopiskiem : Andżelika Zalewska, 6793
Fundacja dzieciom ‘’Zdążyć z Pomocą ‘’ prosi o wsparcie
dla Andżeliki Zalewskiej
Andżelika ma 5 lat , urodziła się z dziecięcym porażeniem , co objawia się przykurczami, niedowładem czterech kończyn. Ma problemy z integracją sensoryczną
czyli czuciem własnego ciała. Andżelika nie mówi, nie
siedzi sama, nawet nie raczkuje. To, że nasze dziecko nie
mówi, nie znaczy, że nie czuje. Często czuje ból i cierpienie, które może okazać tylko przez płacz, ale kiedy
nic jej nie dolega jest radosna i uśmiechnięta, cieszy ją
obecność bliskich jej osób.
Codzienna pielęgnacja, rehabilitacja, leki, specjalne jedzenie (nie może jeść tego co wszystkie dzieci w jej wieku) są dla nas dużym obciążeniem. Nasze dochody nie są
w stanie pokryć kosztów utrzymania Andżeliki, a mamy
jeszcze jedną córkę. Wydatki na utrzymanie jednego
chorego dziecka to kwota ponad 2000zł miesięcznie.
Dlatego prosimy o wsparcie nas w tak trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Pragniemy pomóc naszej
chorej córeczce już nie w powrocie do zdrowia ale w zmniejszeniu cierpienia na co dzień, aby zmniejszyć jej ból i pozwolić w miarę normalnie funkcjonować. Jaka kolwiek otrzymana kwota będzie dla nas
dużym wsparciem.
Dane kontaktowe : e-mail : martynaz98@wp.pl tel.: 669-444-243

APEL!!! Przekaż 1% Podatku
Szanowni mieszkańcy Gminy NASIELSK
Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”, ma pod swoją opieką sympatyczną dziewczynkę , która bardzo potrzebuje Państwa pomocy.
Wiktoria (8lat) jest dzieckiem specjalnej troski. Cierpi na mózgowe porażenie dziecięce ze wzmożonym napięciem mięśni czterech kończyn, ma wadę wzroku, i obustronny niedosłuch 90dB.
Dziecko wymaga stałej opieki wielu specjalistów m.in.: kardiologa,
okulisty, ortopedy, neurologa, audiologa, rehabilitanta.
Dziewczynka nie chodzi sama , raczkuje, słabo mówi, nie może bawić
się i biegać jak jej rówieśnicy, ale jest wesołym i radosnym dzieckiem.
Głęboko wierzymy, że znajdą się osoby „Dobrej Woli –Otwartego
Serca”, którym nie pozostanie obojętny los Wiktusi. Każda nawet
najdrobniejsza kwota jest niezwykle cenna, to „kroczek” do lepszej
sprawności i rozwoju dziewczynki.
Dyrekcja , Kadra Pedagogiczna
i Pracownicy Przedszkola „Pod Fiołkami”
			
w Nasielsku
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”,
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS: 0000037904
(w rubryce uzupełniające prosimy wpisać)
WIKTORIA WÓLTAŃSKA -4470

To nic nie kosztuje, a możesz pomóc małej chorej dziewczynce.

1% dla Adriana

1% Twojego podatku ma wielką wartość. Może pomóc 12-letniemu Adrianowi, który cierpi na nieuleczalną
chorobę Hallervordena Spatza, postępującą encefalopatię z odkładaniem żelaza w mózgu. Adrian nie chodzi,
nie mówi, nie może samodzielnie jeść ani pić. Potrzebuje całodobowej opieki, zestawu leków oraz preparatów
pielęgnacyjnych i odżywczych. Zawodowo pracuje tylko mama chłopca – pani Beata Szymczak – pielęgniarka w Centrum Medycznym w Nasielsku. Tata zajmuje się niepełnosprawnym Adrianem i 7-letnią córką Alą.
Jeżeli jeszcze nie wysłałeś PIT-u do Urzędu Skarbowego, przekaż 1% swojego podatku na leki przynoszące
ulgę w cierpieniu 12-letniego chłopca.
W deklaracji podatkowej należy wpisać KRS Fundacji „Zdążyć z Pomocą” – 0000037904 z dopiskiem dla
Adriana Szymczaka i przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku. Nic nie tracisz, a możesz bardzo pomóc.
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Dieta czy zmiana nawyków Jare Święto na sportowo
ze SKAFANDREM
żywieniowych?
Często podejmujemy decyzje o odchudzaniu. Najczęściej
są to postanowienia tzw. „od poniedziałku zaczynam”. Szukamy wiadomości w internecie, pytamy znajomych, czytamy w gazecie i jest, znaleźliśmy dietę dla siebie. W innej
sytuacji idziemy do lekarza i on nam mówi, że jeśli nie przejdziemy na dietę, to będzie z nami źle. I tu często zadajemy sobie pytanie, ile ta
dieta będzie trwała. Mamy na myśli, ile będą trwały te katorgi, udręki.
Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest dieta,
z czym nam się ona kojarzy, a przede wszystkim, co nam da, a co stracimy.
I również zastanówmy się czy to tak naprawdę należy nazwać dietą.
Słowo „dieta” krąży wokół nas w gazetach, telewizji, internecie, radiu, w rozmowie ze znajomymi. Czy kolejny raz przechodząc na dietę, zadałeś sobie
pytanie: Co było nie tak w poprzednich próbach odchudzania, że ciągle muszę podejmować kolejne? Co było najtrudniejsze? Może to właśnie nasze podejście jest niewłaściwe?
Dieta zawsze kojarzy nam się z czymś raczej krótkotrwałym, tydzień, dwa,
miesiąc i koniec.
I to jest właśnie nasz główny problem. Należycie odchudzam się miesiąc, często głodując lub eliminując z jadłospisu większość produktów. Tak, jakieś efekty początkowo są, ale co potem, kiedy wrócimy do czasów sprzed diety, co
się stanie? W większości wypadków pojawia się „efekt jojo”. A czy o to nam
chodzi? Chyba nie.
Dlatego, jeśli zdecydujemy się na zadbanie o siebie poprzez odchudzanie czy
ze względów na przewlekłą chorobę, lepiej będzie dla nas, jeśli zamiast słowa
„dieta”, użyjemy pojęcia: „zmiana nawyków żywieniowych”.
Zmiana nawyków kojarzy się z czymś długotrwałym, choć niestety często
przeraża pacjentów. Niepotrzebnie, ponieważ tak naprawdę gdy stosujemy
rygorystyczną eliminacyjną dietę, dotyka nas znacznie więcej wyrzeczeń niż
przy zmianie nawyków żywieniowych. Zmiana nawyków na pewno prosta
nie jest, ponieważ jeżeli jakieś nawyk celebrowaliśmy przez lata, nagle w ciągu jednego dnia czy tygodnia trudno go zastąpić innym. Ale czy znaczna
nadwyżka kilogramów czy choroba pojawia się z dnia na dzień? Także nie.
Pracujemy na to całymi latami. Dlatego zamiana nawyków też potrwa jakiś
czas, ale gdy już się nam uda, będzie to dla nas nowa, lepsza codzienność.
Dlatego, odchudzając się, należy wziąć pod uwagę, że lepiej robić to powoli,
a nie szybko. Choć każdy by chciał, żeby za pomocą jakiegoś „hokus-pokus”
czy „czary-mary” problem znikł, dlatego tak często nabieramy się na sztuczki
marketingowe polecające cudowne tabletki czy cudowne diety, wydając na
nie niepotrzebnie mnóstwo pieniędzy.
Dlatego na początek trzeba sobie postawić realne cele. Im wolniej będziesz
tracił na wadze, tym większa pewność, że kilogramy po zakończeniu diety nie
wrócą. Spadki masy ciała nie powinny być większe niż 1 kg tygodniowo. Jeśli
mamy niedużą nadwagę, sukces będzie szybko osiągnięty; jeśli jest ona dość
znaczna, będzie to trwało odpowiednio dłużej. Jednak utrzymanie osiągniętego celu jest znacznie łatwiejsze. Jeśli wprowadzimy aktywność fizyczną, możemy ten proces trochę przyspieszyć
Dodatkowo odchudzanie w powolnym tempie nie będzie dla organizmu
szokiem, on też musi przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Poza tym przy tej
liczbie kilogramów nadbagażu powstaje pytanie, co ze skórą. Czy gdy schudniemy szybko, to zdarzy się tak, że jednego problemu się pozbędziemy, a nabędziemy drugi?
Skóra jest na tyle elastyczna, że przy powolnym odchudzaniu, połączonym
z dodatkową aktywnością ruchową, nie powinno dojść do powstania jej nadmiaru. W wypadku szybkiego odchudzania, np. 10 i więcej kilogramów straconych w ciągu miesiąca, problem z nadmiarem skóry jest murowany. Stąd
zachęcam, aby do utraty kilogramów podchodzić rozsądnie i robić to bardzo powoli. Może to trochę mniej motywuje, ale pracuje na długoletni efekt.
Bowiem gdy osiągniemy cel, zaczyna się wtedy proces stabilizacji, co przy
dietach cud rzadko następuje. Wtedy rozpoczyna się kolejny etap żywienia,
czyli umiejętne zwiększanie porcji posiłków i poznawanie takiej wielkości porcji, która pomaga nam utrzymać masę ciała przez lata.
Dlatego proces odchudzania, a potem stabilizacji, to okres, w którym należy
wypracować w sobie nowe nawyki żywieniowe. Zaczynasz przekonywać się
do codziennego spożywania śniadań i regularności dostarczania pożywienia do organizmu, wypijania większych ilości wody. Jeśli w tym czasie zrozumiesz, że to jest nowy sposób na odżywianie i tak trzeba jeść już do końca
życia, to sukces gwarantowany.
Jednak, jeśli z powrotem stałoby się codziennością spożywanie fast foodów,
opuszczanie posiłków, w tym śniadań, powrót do poprzedniej wagi lub jeszcze większej jest gwarantowany. Dlatego tak właśnie dzieje się po dietach cud.
Warto więc popróbować nowych smaków i polubić nowy sposób odżywiania. Gdy go zaakceptujesz, zdrowe odżywianie tak ci wejdzie w krew,
że nowe nawyki to będzie po prostu twój nowy styl życia.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184 dietetyk_iwona@wp.pl

21 marca o godz. 11.00 serdecznie
zapraszamy mieszkańców Cieksyna
i okolic do wspólnego świętowania
pierwszego dnia wiosny.
Jare Święto, czyli święto przejścia,
zmiany i oczyszczenia, powitania
wiosny, będzie miało swoją trzecią
odsłonę. Tym razem będzie wzbogacone o wydarzenie sportowe, bieg
wiosenny „Ile można stać?!”.
Powitanie wiosny rozpoczniemy
KOSMICZNĄ PARADĄ z udziałem artystów, uczniów ZS nr 3 w Cieksynie.
Barwny korowód „wystartuje” spod
szkoły i przejdzie główną ulicą Cieksyna, kierując się na największe „lądowisko” – boisko piłkarskie. Kolorytu paradzie przydadzą przygotowane
przez uczniów marzanny, ciekawe przebrania oraz wielkie kolorowe flagi
animowane przez aktorów i innych uczestników zabawy.
Ze sceny oficjalnie otworzymy Jare Święto i przedstawimy program imprezy:
– „Idzie Wiosna” – występ dzieci ze szkoły w Cieksynie,
– wybór najlepszego przebrania,
– wybór najciekawszej marzanny,
– bieg wiosenny „Ile można stać?!” dla dzieci i młodzieży ze ZS nr 3 w Cieksynie,
– megaognisko pod czujnym okiem OSP w Cieksynie, w którym zostaną
spalone kolejno wszystkie marzanny.
W konkursie na najlepsze przebranie wiosenne może wziąć udział każdy:
„od juniora do seniora” , liczy się fantazja i odwaga. Dla najlepszych – nagrody.
Celem imprezy pn. „Święto Jare” na sportowo jest integracja i aktywizacja
mieszkańców wsi Cieksyn i okolic. Jej realizacja wynika z potrzeby upowszechniania zdrowego stylu życia, kultury i podtrzymywania tradycji ludowej na terenie naszej wsi poprzez działania artystyczne i sportowe.
Dziękujemy Panu Grzegorzowi Arciszewskiemu, burmistrzowi miasta
i gminy Nasielsk, za wsparcie finansowe projektu.
Do zobaczenia w Cieksynie!
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER

CIEKAWOSTKI

Rajd na
Dzień Kobiet
Jaki ciekawy prezent można zafundować swojej kobiecie na Dzień
Kobiet? Kwiaty i perfumy to banał,
prawdziwy odjazd to zabranie jej na
rajd terenowy!
Na taki właśnie „Rajd Kobiet” wybrałem się w tę sobotę jako członek
ekipy „Terenwizji”, portalu zajmującego się tematyką offroadową. Pojechaliśmy do Radziejowic, gdzie
panie miały okazję zasiąść do jeepów i land roverów na co dzień
eksploatowanych przez ich mężczyzn.
Wbrew stereotypowej opinii kobiety okazały się świetnymi kierowcami i pokonywały, niektóre po raz
pierwszy, prawdziwe przeszkody
terenowe. Nie obyło sie bez drobnych incydentów, podczas jednego
z przejazdów samochód, w środku
którego filmowałem, prawie zaliczył dachowanie. Ale za to jaki materiał był z tego zdarzenia!
Niektórzy uważają, że kobieta za kółkiem jeepa jest bardziej zachowawcza
niż mężczyzna. Błąd. Terenówki były
przez panie eksploatowane aż do granic, czego efektem były: po pierwsze,
ekstremalnie niskie czasy przejazdów
niektórych odcinków; a po drugie
straty w sprzęcie. Wóz zaprzyjaźnionej ekipy stracił półoś, co uniemożliwiło mu niestety dalszą jazdę.
Słowo na koniec będzie krótkie:
offroad jest super. W wydaniu kobiecym również. Relacji z „Rajdu Kobiet”
szukajcie na http://terenwizja.pl/.
Paweł Kozłowski

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Odczujesz przypływ energii i entuzjazmu.
Księżyc zadba, by Twoje wysiłki przynioły Ci uznanie. Naucz się tylko łączyć doświadczenie zawodowe z rozsądkiem.
Zainwestuj w swój rozwój.
Byk 21.04–21.05
Kłopoty nie będą Cię dręczyć. Nie wycofuj się więc z aktywności i kontynuuj to, co
zacząłeś. Twoja pracowitość i głowa do interesów pozwolą Ci osiągnąć oczekiwany
sukces. Przeczekaj okres napięć.
Bliźnięta 22.05–20.06
W tym tygodniu nastąpi pogorszenie samopoczucia i kontaktów z otoczeniem.
W pracy Twoje działania nie będą skuteczne. Niektóre posunięcia mogą wymagać dokładniejszych przemyśleń.
Rak 21.06–22.07
W najbliższych dniach należy się liczyć
z niekorzystnymi wpływami. Skup się więc
na pracy i zajmij załatwianiem ważnych
spraw. Odkładanie ich na później może tylko pogorszyć sytuację.
Lew 23.07–22.08
Problemy zawodowe przeplatać się będą
z osobistymi. Jedne i drugie dostarczą Ci powodów do zdenerwowania, ale i do radości.
Jeśli się postarasz, osiągniesz to, co zaplanujesz. Bądź pomocny potrzebującym.
Panna 23.08–22.09
Kosmiczna aura jest obecnie dla Ciebie korzystna. W pracy będziesz aktywny
i wymagający. Możesz mieć jednak kłopoty z rozładowaniem energii. Działając rozważnie, masz więcej szans na sukces. Twoje
problemy znajdą rozwiązanie.

Waga 23.09–22.10
Twoja działalność zawodowa da Ci więcej powodów do zadowolenia. Skup tylko
całą swoją uwagę na tym, co najważniejsze.
Nadchodzi dla Ciebie bardzo dobra pora do
działania. Przestań wątpić w swoje możliwości.
Skorpion 23.10–22.11
Zaplanowane na najbliższy czas zadania staraj
się rozwiązywać rzetelnie. Najlepiej w pierwszej części dnia. Godziny popołudniowe będą
bardziej niespokojne, a sytuacja zacznie się
komplikować. W finansach wyraźna poprawa.
Strzelec 23.11–21.12
Tydzień sympatyczny i pomyślny. Gwiazdy nie poskąpią Ci dobrej energii i pomogą
w realizacji planów. Atmosfera wokół Ciebie
będzie serdeczna, a kontakty z kimś bliskim
poprawią Ci nastrój.
Koziorożec 22.12–19.01
Przed Tobą dobry tydzień. Staraj się tylko
niczym go nie skomplikować. Pamiętaj, że
z pewnych rzeczy zawsze możesz zrezygnować lub je zmienić. Ważne, by działać
w zgodzie z sobą.
Wodnik 20.01–18.02
Nie obejdzie się bez konfliktów. Relacje
z rodziną i przyjaciółmi staną się napięte.
Wasze wzajemne stosunki mogą mocno
na tym ucierpieć. Unikaj wszelkich prowokacji!
Ryby 19.02–20.03
Zapowiada się pogodny tydzień. Jednak niestosowne zachowanie, Twoje lub partnera,
może narazić Wasz uczuciowy związek na
wzloty i upadki. Zastanów się, co możesz
zmienić w swoim życiu.
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Kino NIWA ZAPRASZA
15–16 marca godz. 15.00
17 marca godz. 13.00

Epoka lodowcowa IV.
Wędrówka kontynentów - 3D
Animacja, komedia, przygodowy; USA; czas: 1 godz.
28 min.

Manny, Diego i Sid muszą stawić czoła kolejnym wyzwaniom, w tym wędrówce kontynentów, która może zagrozić przyszłości ich
świata.
15–17 marca godz. 17.00

Nieulotne
Dramat społeczny; Hiszpania, Polska; czas: 1 godz.30 min.

Michał i Karina poznają się na wakacjach
w Hiszpanii. W beztroski czas i rajski krajobraz
wdziera się jednak rzeczywistość rodem z najgorszego snu.
15–17 marca godz. 19.00

SKYFALL
Sensacyjny; USA, Wielka Brytania; czas: 2 godz.23 min.

Lojalność wobec M zostanie wystawiona na
próbę, kiedy z siedziby MI6 zniknie ważny
dysk z danymi. James Bond będzie musiał wytropić i złapać tajemniczego przestępcę.
20–24 marca godz. 15.00

Prawie
jak Gladiator - 3D
Animacja, komedia, przygodowy; Włochy; czas: 1 godz.
35 min.

Pozbawiony gladiatorskich ambicji Tino postanowi stanąć do walki z największym wymiataczem w tym fachu. A wszystko za sprawą
pięknej dziewczyny.
20–22 i 24 marca godz. 17.00

DROGÓWKA
Kryminał, obyczajowy; Polska; czas: 1 godz. 58 min.

Historia siedmiu policjantów, których poza
pracą łączy przyjaźń, imprezy, samochody
i interesy. Wszystko się zmienia, gdy ginie jeden z nich.
20–24 marca godz. 19.00

Les Miserables
- Nędznicy
Dramat, musical; Wielka Brytania; czas: 2 godz. 37 min

Adaptacja powieści Victora Hugo. Były więzień Jean Valjean dzięki pomocy biskupa zdobywa pozycję i zaczyna pomagać biednym
i uciśnionym. Wciąż jednak prześladuje go inspektor Javert.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA

15–28 marca 2013

15–28 marca 2013

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Wynajmę miejsca garażowe przy
stadionie. Tel. 500 142 809.

Firma zatrudni mechanika lub pomoc mechanika do aut ciężarowych.
Tel. 515 002 001.

Sprzedam mieszkanie w Nasielsku
– 32 m2. Tel. 785 484 339.
Wa p n o m a g n e z o w e l u z e m .
Transport na miejsce. Tel. 606 436
876.
Kupię ziemię rolną lub wezmę
w dzierżawę w gm. Nasielsk.
Tel. 609 512 807.
TANIO sprzedam działkę 2000 m2
z domem mieszkalnym 80 m 2
i budynkami gospodarczymi
w Nasielsku. Tel. 664 891 895.
Sprzedam owies siewny. Tel. 784
528 758.
Sprzedam działki budowlane blisko
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.
Wynajmę garaż w Nasielsku
– ul. Jagodowa, blisko Urzędu.
Tel. (23) 69 12 148.
Sprzedam działki na os. Krupka.
Tel. 798 338 402.
Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905
435.
Instalacje elektryczne – kompleksowo – uprawnienia. Systemy
alarmowe, monitoring/kamery. Profesjonalnie z gwarancją.
Atrakcyjne ceny. Tel. 518 529 925.
Sprzedam siano w kostkach z pierwszego pokosu. Tel. 723 487 740.
Sprzedam działkę o pow. 600 m 2,
ogrodzona, uzbrojona – Nasielsk
(blisko Ośrodka Zdrowia). Tel. 695
562 507.
Sprzedam mieszkanie 67 m2
w Nasielsku. Tel. 511 848 639.
Działki budowlane przy trasie
Nasielsk-Pieścirogi. Tel. 602 357 742.
Sklepy GS przy ul. Warszawskiej
15/17 oraz przy ul. Warszawskiej 2
zapraszają do zakupu E-papierosa.
LOGOPEDIA – dojazd. Wady wymowy, trudności w czytaniu, pisaniu,
liczeniu, dysleksja. Tel. 504 984 957.
Sprzedam lub zamienię na mniejsze
mieszkanie 72 m2, os. Warszawska.
Tel. 660 769 452.
Zatrudnię młodą, kreatywną i samodzielną fryzjerkę do zakładu
w Nasielsku. Tel. 516 314 867.
Sprzedam ciągnik MASSEY
FERGUSON 255, stan b. dobry. Tel.
(22) 794 32 37.

REKLAMA
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Zatrudnię osobę na stanowisko
Koordynatora ds. reklamy . Proszę
o zgłoszenia od osób odpowiedzialnych i kreatywnych z prawem
jazdy kat. B. Praca w większości
za pośrednictwem maila u siebie
w domu lub w terenie . Dni pracy:
od czwartku do poniedziałku . Godz.
pracy - czas nienormowany. Forma
zatrudnienia: umowa o pracę lub
umowa zlecenie. Zasięg reklamy/
pracy: teren Ciechanów, Pułtusk,
Nowy Dwór Maz., Mława, Płońsk,
Nasielsk , Serock. Bardzo proszę
o przemyślane zgłoszenia na adres:
firmaworld@o2.pl
Sprzedam BEZPOŚREDNIO dom
w Nasielsku. Tel. 502 343 122.
Sprzedam działki budowlane i rolne
w Głodowie k. Nasielska. Tel. 502
343 122.
Sprzedam działkę – Kosewo (prąd,
woda, gaz, blisko przedszkole).
Tel. 500 138 106.
Sprzedam działkę budowlaną
w Nowej Wsi – pow. 1900 m 2 .
Tel. 513 270 089.
Sprzedam żużel (szlaka) – TANIO.
Tel. 695 163 726.
Sprzedam kosiarkę rotacyjną.
Tel. 885 013 097.
Kupię ziemię rolną lub wezmę
w dzierżawę – okolice Nasielska.
Tel. 609 512 807.
Sprzedam działkę budowlaną –
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.
Lokal do wynajęcia w centrum miasta. Tel. 501 647 181; 501 645 612.
Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 501
647 181; 501 645 612.
Przyjmę Panią do sprzątania. Tel.
537 453 996.
Sprzedam działkę 1600 m2 – Kosewo.
Tel. 501 136 623.
Zatrudnię pracowników budowlanych – elewacje. PILNE! Tel. 501
606 148; 604 257 975.
Sprzedam tanio halę 1497 m 2 ,
Pieścirogi. Tel. 518 335 985.
Wydzierżawię 4 ha ziemi ornej
w Budach Siennickich. Tel. 797 591
042.
Z a t r u d n i ę w g o s p o d a r s t w i e.
Tel. 500 395 822.
Sprzedam dom blisko stacji PKP
Nasielsk. Tel. (23) 693 16 88.
Podejmę pracę – opiekę nad dzieckiem. Tel. 697 224 600.
Tynki cementowo-wapienne, elewacje, układanie kostki brukowej.
Tel. 507 756 118.
Sprzedam źrebówkę, sianokiszonkę
i słomę – Chmielewo k. Nasielska.
Tel. 664 754 028.
Sprzedam działkę 800 m 2 przy
ul. Miodowej Nasielsku. Tel. 513
0024 557.
Sprzedam siano i byczki. Tel. 600
541 004.

Wycinanie drzew,
prace porządkowe
oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

Ruszają ligowe rozgrywki

dwa mecze Żbik rozegrał w Nowym
Dworze, a trzeci w Legionowie.
Wyniki te pokazują miejsce Żbika w „szeregu” piłkarskiej struktury.
Gramy na poziomie ligi okręgowej.
Świadczy o tym wygrana z Marcovią, a nie podważa tego zdania tylko
remis z aklasowymi rezerwami Świtu.
Rezerwy te na mecz ze Żbikiem zostały poważnie wzmocnione i były to
naprawdę rezerwy drużyny drugoligowej.
Zwycięstwa pierwszej drużyny Legionovii (III liga) należało się spodziewać, ale jego rozmiar mówi, że
czwartoligowe aspiracje Żbika są
chyba nieco wygórowane. Myślę, że
przeciwnicy z Legionowa spodziewali się, że Żbik zagra bardziej ambitnie i stawi większy opór. Stało się
jednak inaczej i to jest niepokojące.

SPORT

SPORT

Podwójna wygrana nasielskich
gimnazjalistów w piłkę ręczną

PIŁKA NOŻNA

16 marca ruszają rozgrywki w lidze
okręgowej. Rozpoczyna się runda
rewanżowa. Czy na pewno? Tego
jeszcze nie wiadomo, prognoza pogody nie jest bowiem najciekawsze.
Zima znowu straszy i nadrabia zaległości. Mnożą się wiadomości, że to
może być powodem przełożenia
terminu wznowienia rozgrywek.
Pozycja wyjściowa Żbika jest dobra.
Można nawet powiedzieć, że bardzo
dobra. Jesteśmy w pierwszej trójce
ligowej tabeli. Więcej, zajmujemy
w niej pierwsze miejsce. Wszystko
dzięki tzw. małym punktom. Tych
dużych, ważniejszych, mamy tyle
samo, co dwie pozostałe drużyny, tj.
MKS Ciechanów i Korona Szydłowo.
Tuż za pierwszą trójką jest jednak
jeszcze przynajmniej pięć drużyn,
które wymienionym zespołom
mogą pokrzyżować plany. Tak było
na przykład w poprzednim sezonie
rozgrywkowym, w którym zdecydowani liderzy po rundzie jesiennej
– Korona Ostrołęka i Makowianka Maków – zostali dogonieni przez
mające duże straty punktowe do nich
drużyny i ostatecznie z pierwszego
miejsca awansowali Błękitni z Raciąża, a Żbik z drugiego miejsca walczył
w barażach.
Mimo dobrego miejsca w tabeli
Żbik nie może być pewny, że będzie
głównym kandydatem do awansu. Składa się na to wiele przyczyn,
a głównie to, co mogliśmy obserwować w okresie przerwy zimowej. Żbik
zanotował pewne straty kadrowe.
Pewne jest, że w drużynie zabraknie
Fabiana Kotarskiego, wszystko wskazuje też, że odejdzie także Łukasz
Wolf. To duże osłabienie drużyny.
Dodatkowo niektórzy piłkarze nabawili się kontuzji i będą musieli pauzować. Niepokoi również forma Marka
Osińskiego. Związane jest to z przebytą chorobą i przerwą w treningach.
A był on w rundzie jesiennej podstawowym zawodnikiem drużyny. Jej
motorem i czołowym snajperem.
W zespole pojawią się nowi zawodnicy. Podobno obiecujący. Czy potrafią
zastąpić tych, których w drużynie zabraknie, do końca nie wiadomo.
Niewątpliwy wpływ na grę naszej
drużyny będzie miał odpowiednio
przepracowany okres przygotowawczy. Dobre chęci zarządu klubu i trenerów to jednak za mało, aby
drużyna była należycie przygotowana do walki o awans. Obok wymienionych przeciwności, przypomnę
i te, o których pisałem w poprzednich odcinkach. Klubowi brakuje zaplecza treningowego (hala? Orlik?).
Do tego doszły inne przeciwności
losu, jak na przykład zmienne warunki pogodowe. Między innymi
z tego powodu nie udało się rozegrać ostatniego meczu kontrolnego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wcześniej w tym terminie był planowany mecz z Milanem Milanówek.
W rozegranych ostatnio meczach
kontrolnych Żbik wygrał z Marcovią Marki (LO) 3:2 (2:1), zremisował
z rezerwami Świtu Nowy Dwór Maz.
(klasa A) 0:0 i przegrał z Legionovią Legionowo (III liga) 7:0. Pierwsze
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W czwartek, 7 marca 2013 r. w hali sportowej w Nasielsku odbyły się eliminacje do zawodów powiatowych w piłkę ręczną dla szkół gimnazjalnych. Wzięły
w nich udział następujące reprezentacje szkół gimnazjalnych: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach oraz Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie. Ustalono system
gier „każdy z każdym”. Poniżej przedstawiono klasyfikację końcową.
Kategoria dziewcząt:
I miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
4 punkty
II miejsce Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie		
2 punkty
III miejsce Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
0 punktów
Skład zwycięskiego zespołu z PG Nasielsk: Agata Zakrzewska, Natalia Cyba, Ewelina
Smolińska,Klaudia Sztabnik, KlaudiaTybuchowska, Marta Raźniewska, Martyna Darkowska,
Wiktoria Nowacka, Katarzyna Tybuchowska, Dominika Sławińska, Dominika Kraszewska,
Aleksandra Lipińska, Klaudia Ostrowska. Opiekunem zespołu była Jolanta Skurczyńska.

Pewnego rodzaju wyznacznikiem aktualnych możliwości Żbika
był mecz z Marcovią. To drużyna, z którą Żbik przez wiele lat rywalizował w warszawskiej grupie
ligi okręgowej i która wyprzedziła
Żbika w lidze, i awansowała do IV
ligi. Długo tam jednak miejsca nie
zagrzała, a po spadku gra niezbyt
efektywnie w warszawskiej lidze
okręgowej. Ale jest to w dalszym
ciągu dobra drużyna. Zwycięstwo
z nią Żbika w meczu kontrolnym
ani przez moment nie było zagrożone. Przebieg meczu pokazał, że
obecnie Żbik jest drużyną zdecydowanie lepszą. Porównanie gry
tych dwóch drużyn podtrzymuje
nadzieję, że Żbik zawalczy jednak
wiosną o awans i awans ten uzyska.
az

Kategoria chłopców:
I miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku
II miejsce Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
III miejsce Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie		

4 punkty
2 punkty
0 punktów

Skład zwycięskiego zespołu z PG Nasielsk: Sebastian Chmielewski, Emil Manik, Łukasz
Gortat, Dominik Jaglarski, Dominik Smoliński, Radosław Paczkowski, Mateusz Milewski,
Maciej Drwęcki, Mariusz Chmielewski, Paweł Prusinowski, Kacper Kamiński, Marek Cywiński,
Marcin Siekierski, Dawid Osiński. Opiekunem zespołu był Piotr Kosztowniak.

Po zakończeniu turnieju wręczono puchary i pamiątkowe dyplomy.
M.K.

Sport szkolny w skrócie:

• 1 marca 2013 r. – do gminnego turnieju minipiłki siatkowej zgłosiły się tylko reprezentacje z nasielskiej podstawówki i one będą brały udział w zawodach
powiatowych.
• 5 marca 2013 r. – chłopcy z nasielskiej podstawówki zostali wicemistrzami
powiatu nowodworskiego w minipiłkę ręczną.
• 7 marca 2013 r. – dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Dębinkach zajęły
III miejsce powiatowym turnieju w minipiłkę ręczną.
• 11 marca 2013 r. – dziewczęta i chłopcy z nasielskiej podstawówki wzięli
udział w powiatowym turnieju minipiłki siatkowej. Dziewczęta zajęły czwarte
miejsce, natomiast chłopcy – miejsce trzecie.
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Wyniki turnieju „szóstego” 01.03.2013 r.:
1. Janusz Wydra – Janusz Muzal				
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			
3. Zbigniew Michalski – Piotr Turek				
4. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki			
5. Mariusz Figurski – Marek Olbryś			
6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 		
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		
8. Józef Dobrowolski – Grzegorz Kosewski			

84 pkt (66,67%)
68 pkt (53,97%)
67 pkt (53,17%)
64 pkt (50,79%)
59 pkt (46,82%)
59 pkt (46,82%)
52 pkt (41,27%)
51 pkt (40,47%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2013:
1.
Janusz Wydra 				
2-3. Piotr Kowalski 				
Grzegorz Nowiński 			
4. Janusz Muzal 				
5.
Kazimierz Kowalski 			
6.
Krzysztof Morawiecki 			
7.
Józef Dobrowolski 			
8. Mariusz Figurski				
9-10. Adam Banasiuk 				
Jerzy Krzemiński 				

35 pkt
30 pkt
30 pkt
28 pkt
27 pkt
25 pkt
19 pkt
17 pkt
16 pkt
16 pkt
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