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W poniedziałek, 19 grudnia br.,
w świetlicy wiejskiej w Jaskółowie odbyła się rozprawa administracyjna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie.
Wzięli w niej udział mieszkańcy Jaskółowa i Popowa, a także: Grzegorz Arciszewski burmistrz Nasielska oraz Bogdan
Ruszkowski i Iwona Brzezińska, z wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości
i Planowania Przestrzennego
nasielskiego magistratu. Firmę Capital Investment Project
II Sp. z o.o. z Warszawy reprezentował jej prezes – Robert
Wereda i Marcin Chełkowski.

Inwestor a mieszkańcy

Czytaj na str. 3

Gdzie po nocną pomoc
lekarską od stycznia?

Nasielski SP ZOZ nie uzyskał kontraktu na tzw. NPL. To smutna wiadomość
dla mieszkańców gminy Nasielsk. Od 1 stycznia 2012 r. nasz nasielski SP
ZOZ, w wyniku rozstrzygniętego w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert, przestaje być świadczeniodawcą usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Swoją
działalność w tym obszarze świadczeń zdrowotnych zakończy 1 stycznia
2012 r. o godzinie 8.00 rano.
Jeszcze bardziej smutne jest to, że w chwili obecnej nie wiemy, czy w dni
wolne od pracy i w nocy (od 18.00 do godz. 8.00 ) w Nasielsku będzie przyjmował lekarz i będzie zapewniona opieka pielęgniarska. Teraz
o wszystkim zadecyduje dyrektor nowodworskiego SZP ZOZ Zbigniew
Kończak. Wiele w tym względzie zależy jednak od starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty i Rady Powiatu.
Pamiętajmy, że pierwszy dzień świadczenia tej usługi przez nowy podmiot
przypada akurat w dzień świąteczny.
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Z UM
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

ZOSiP rusza
od stycznia

Trzy lata temu nasielscy radni zdecydowali o likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, który przez wiele lat zajmował się finansami dziewięciu gminnych
placówek oświatowych. A na ostatniej, listopadowej sesji Rady
Miejskiej większością głosów przychylnie odnieśli się propozycji Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza Nasielska, o stworzeniu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, który rozpocznie
swoją działalność już od stycznia 2012 r. Burmistrz uzasadniał, że zatrudnienie w placówkach oświatowych osób zajmujących się księgowością i kadrami generowało znaczne koszty,
a nowy, proponowany przez niego zespół to koszt ok. 310 tys.
zł rocznie, ponieważ pracować w nim będzie 6 osób, a dotychczas było ich 16.
Przypomnijmy, w ZEAS-ie pracowało siedem osób, w tym jedna na
stanowisku kierowniczym. Rocznie naszą gminę zespół kosztował
ok. 463 100,00 zł.
Po zmianach, kiedy w szkołach
i przedszkolach pojawiły się osoby
zajmujące się księgowością i kadrami, z planowanych wstępnie sześciu etatów dla księgowych „zrobiło
się” 16 (7 etatów księgowych, 3 –
inspektorów, 5 – referentów, 1 etat
specjalisty).
Koszty tych zmian, szczególnie
w pierwszym roku, były niebagatelne i wyniosły 1 093 209 zł.
Obejmowały one m.in. jednorazowe koszty, np. na adaptację pomieszczeń – 325 tys. zł, w tym na
oprogramowanie 80 tys. zł, oraz
koszty samej likwidacji ZEAS-u –
ponad 30 tys. zł (za umowy zlecenia).
Warto dodać, że do subwencji
oświatowej w 2011 r. z gmina dołożyła z budżetu ponad 7 mln zł.
– Przy wprowadzaniu tych zmian,
po likwidacji ZEAS-u, były burmistrz zaznaczył co prawda, że
w szkołach istnieją stanowiska administracyjne i nie powinno się
tworzyć dodatkowych. Ale potem
ta administracja w szkołach się rozrosła. Do 16 pracowników trzeba
doliczyć jeszcze 6 etatów sekretarzy szkół i 3 etaty kierowników gospodarczych – wylicza Grzegorz
Arciszewski, burmistrz Nasielska.
– Do tego w szkołach są woźne,
sprzątaczki i szatniarki. Chciałbym
nie tylko poczynić oszczędności w administracji dzięki stworzeniu ZOSiP, który będzie liczył sześć
osób, ale też to wszystko ujednolicić i wprowadzić zarządzeniem
jednakowe zasady dla wszystkich,
większych i mniejszych placówek
oświatowych. Będą w nim określone standardy dla pracowników obsługi i administracji szkół – dodaje.
Burmistrz podkreśla, że stworzenie ZOSiP, który będzie funkcjonował w nasielskim Urzędzie
Miejskim, przyniesie oszczędności rzędu przynajmniej 311 tys. zł
rocznie. Nowa jednostka przejmie

też z czasem zadania wydziału do
spraw oświaty.
– Wśród sześciu pracowników, których chcę zatrudnić w ZOSiP, cztery nigdy nie pracowały w ZEAS-ie.
Uważam, że mówiąc delikatnie
w tamtej jednostce panował brak
dyscypliny. Skład osobowy, poza
dyrektorem, jest już ustalony: będzie jedna główna księgowa, dwie
księgowe oraz dwie osoby zajmujące się sprawami administracyjnymi na stanowisku inspektora.
W sumie znajdą tu zatrudnienie
cztery osoby ze szkół i jedna z UM
– mówi burmistrz. – Poza oszczędnościami będzie też jeszcze jeden
wymierny skutek powołania tego
zespołu: komfort psychiczny, ponieważ będę na bieżąco wiedział,
co się dzieje w finansach oświaty
– dodaje.
Już został ogłoszony konkurs na
dyrektora ZOSiP. Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje
do 27 grudnia br. Kandydat na
to stanowisko powinien posiadać: minimum 5-letni staż pracy
na stanowiskach urzędniczych,
nieposzlakowaną opinię, oraz
wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów publicznych lub zarządzania oświatą.
Dyrektor ZOSiP będzie odpowiedzialny nie tylko za finanse oświatowe, ale również za wszystkie
sprawy związane z administracją
oświatową.
A co ze skutkami ekonomicznymi wprowadzanych już od stycznia zmian? Burmistrz do sprawy
podchodzi optymistycznie – Dyrektorzy szkół wiedzieli o tym, że
będą zmiany, dlatego nie zatrudniali nowych pracowników, kiedy ktoś odchodził z pracy. Cztery
osoby ze szkół będą w ZOSiP. To
dyrektorzy zdecydują, co z pozostałymi pracownikami administracji, być może przesuną ich na inne
stanowiska – wyjaśnia.
Rzeczywiste koszty i oszczędności, jakie przyniosą zmiany
w zarządzaniu oświatą, poznamy
dopiero pod koniec 2012 r.
(red.)
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NASI RADNI – PREZENTACJE

Albert
Dublewski
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Dlaczego kandydował Pan do Rady
Miejskiej? Czy tak
wyobrażał Pan sobie pracę w radzie?
– Szczerze mówiąc, nie zamierzałem kandydować.
Moja kandydatura
została zgłoszona
jako jedna z ostatnich, a może nawet
o s ta tn i a z g ru py,
z której startował e m . P o s t a n o wi ł em kan dydować
po namowie pewn ej c zę ś c i n a szej
społeczności oraz
ówczesnego burmistrza. Jednak kluczowe znaczenie miała pomoc mieszkańcom mojego okręgu. Jest
to oczywiście dla mnie nowe doświadczenie, w pewne rzeczy muszę
się wdrożyć i zapoznać się z nimi, aczkolwiek pewne wyobrażenie
o radzie miałem, gdyż mój ojciec był radnym wielokrotnie. Współpraca z burmistrzem i radnymi układa się dobrze i myślę, że mogę
liczyć na zrozumienie z ich strony.
Co Pana zdaniem należy w pierwszej kolejności zmienić w okręgu
wyborczym, z którego Pan startował? Jakie miał Pan plany związane z funkcją radnego?
– Zmian przydałoby się wiele, gdyż potrzeb jest bardzo dużo, ale
znając sytuację finansową gminy, trzeba myśleć racjonalnie. Będę
rzecz jasna starał się zrealizować jak najwięcej w miarę możliwości.
Przede wszystkim chciałbym, aby została poprawiona infrastruktura,
która stanowi duży problem. Dotyczy to przede wszystkim utwardzenia dróg, uzupełnienia ubytków w ulicach i drogach. Ważna jest
odbudowa i udrożnienie rowów odprowadzających wodę, przekształcenia gruntów. Istotnym problemem jest również utrzymanie
odpowiedniego dostępu społeczeństwa do opieki medycznej oraz
poprawa warunków w oświacie, która wymaga inwestycji.
Czym zajmuje się Pan w RM? Dlaczego zdecydował się Pan na pracę właśnie w tych komisjach?
– W Radzie Miejskiej zostałem wybrany na przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz członka Rady Społecznej
przy SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. Pracuję także w Komisji Infrastruktury i Komisji Komunalnej. Na posiedzeniach komisji
są omawiane projekty uchwał, które są wstępnie opiniowane przez
radnych w nich pracujących.
Czy mieszkańcy naszej gminy często zwracają się do Pana z prośbami o pomoc w rozwiązywaniu ich problemów?
– Jestem otwarty na wszelkie sprawy, mam również kontakt z sołtysami, którzy są łącznikami między mną a mieszkańcami. W miarę
możliwości staram się pomagać w rozwiązywaniu różnych problemów.
Minął rok działalności tej Rady Miejskiej, jak Pan go ocenia? Czego
udało się dokonać, a czego nie?
– Ten rok był bardzo trudny zarówno dla Rady, jak i dla burmistrza,
gdyż budżet został uchwalony przez poprzednią Radę i trzeba było
wprowadzić wiele korekt, żeby został zrealizowany. Udało się wykonać drogi z tzw. „schetynówki” oraz boisko „Orlik”. Mam nadzieję,
że w następnych latach poszczególne zadania będą podejmowane
w miarę dopływu środków i będą starannie realizowane.
Radny prywatnie:
Urodził się 11.11.1969 r. Wykształcenie średnie – technolog żywości o specjalności przetwórstwo zbóż. Żonaty. Dwóch synów w wieku: 15 i 7 lat.
Żona jest pielęgniarką. Zainteresowania to: wędkarstwo, sport, sporty motorowe. Kontakt tel. (23) 693 53 49.

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska - redaktor naczelna,
Agata Wojtko - korekta, Marek Tyc - skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski - zdjęcia, kolportaż, Monika Orłowska - ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Kamil Mazurkiewicz, Tomasz Zawadzki,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski, Dariusz Majewski.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
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Inwestor a mieszkańcy

W poniedziałek, 19 grudnia br.,
w świetlicy wiejskiej w Jaskółowie
odbyła się rozprawa administracyjna
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Jaskółowie.
Wzięli w niej udział mieszkańcy Jaskółowa i Popowa, a także: Grzegorz Arciszewski burmistrz Nasielska
oraz Bogdan Ruszkowski i Iwona
Brzezińska, z wydziału Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego nasielskiego
magistratu. Firmę Capital Investment
Project II Sp. z o.o. z Warszawy reprezentował jej prezes – Robert Wereda
i Marcin Chełkowski.
Zaraz na wstępie spotkania okazało się, że przedstawiciele inwestora
spotkali się mieszkańcami Jaskółowa i okolic w minioną sobotę, mimo
tego, że wspólne spotkanie z przedstawicielami gminy było wcześniej
ustalone na poniedziałek. Burmistrz
był tą sytuacją wyraźnie zaskoczony.
Sołtys Jaskółowa, Bożena Nowosielska, wyjaśniła, że to inwestor nalegał
na wcześniejsze spotkanie, by pokazać mieszkańcom podobne inwestycji do tej, która jest tu planowana.
Ale z sali padały głosy zbulwersowanych osób, które jak się okazało
wcale o spotkaniu nie zostały poinformowane.
Po tej wymianie zdań, Bogdan
Ruszkowski, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej wyjaśnił
obecnym cel spotkania. – Chcieliśmy, żeby jak więcej osób mogło
wyrazić swoje zdanie na temat
tego przedsięwzięcia. To duża inwestycja, ale to nie jest spalarnia
– podkreślił. – To zakład, który będzie przerabiał i segregował duże
ilości odpadów, w tym odpady komunalne i gruz. Szkodliwością będzie
np. hałas. Dlatego najpierw odbędzie
się dyskusja, z której wnioski trafią do
protokołu, a potem odbędzie się głosowanie, ponieważ trzeba w tej kwestii uwzględnić głos społeczeństwa.
Dodał również że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach tej budowy wydaje burmistrz po zasięgnięciu
opinii: Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym

Dworze Maz.
oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
w Warszawie.
Sanepid wydał
decyzję negatywną, zaś druga decyzja jest
pozytywna dla
tej inwestycji.
Omówił także możliwości
z jakich gmina będzie mogła skorzystać w razie odwołań od niekorzystnych dla niej decyzji.
W trakcie dyskusji mieszkańców
z prezesem firmy, okazało się m.in.,
że ma to być pierwszy tego typu zakład w kraju i nie ma jeszcze szans, by
zobaczyć jak on wygląda.
Robert Wereda wyjaśnił, że w 2004
roku kupił 50 ha gruntu od firmy
Hydrocentrum i wtedy nie planował tu takiej inwestycji. A na dziś jest
ona bardzo potrzebna dla Warszawy,
gdzie produkowane są ogromne ilości odpadów. Na głosy mieszkańców,
którzy mówili, że nie dopuszczą do
tej budowy odpowiedział krótko: –
Działamy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli burmistrz wyda negatywną
decyzję , to ja się od niej odwołam.
Pan nie chce tej inwestycji, ale inni
chcą, żeby była. To jest demokracja.
W kwestii działek sąsiadujących z terenem firmy powiedział – Już rozmawiałem z sąsiadami. Jestem w stanie
ich wykupić i dam im dożywocie. Ale
całej wsi nie wykupię. Jestem otwarty na rozmowy o potrzebach mieszkańców – dodał.
Przedstawicieli firmy pytano m.in.:
o dojazd do tej inwestycji, tonaż samochodów, które będą korzystać
z dróg lokalnych, zatrudnienie pracowników, segregacje odpadów,
rodzaj maszyn jakie będą tam wykorzystywane, składowanie odpadów
niebezpiecznych, a także o negatywną opinię wydaną przez sanepid.
W tej ostatniej sprawie R. Wereda
stwierdził, że o ile się nie myli pracownik tej instytucji, który przygotowywał opinię albo dostał naganę,
albo już tam nie pracuje. Zaznaczył,

że odpady niebezpieczne nie będą
zagospodarowywane na tym terenie,
tylko oddawane do specjalistycznej
firmy. A składowisko ma być eksploatowane etapami i rekultywowane na
bieżąco.
Na wiele szczegółowych pytań
R. Wereda nie dał odpowiedzi, ponieważ jego zdaniem na tym wstępnym etapie trudno jeszcze o nich
mówić. – Najważniejsze jest to czy
ludzie są zainteresowani naszą inwestycją i co chcą w zamian – podsumował.
Zanim przystąpiono do głosowania pani sołtys przypomniała
mieszkańcom kulisy budowy międzygminnego składowiska w Jaskółowie.
– Były blokady, protesty, policja nas
wynosiła, jeździliśmy na sprawy do
sądu. Składowisko powstało, a Jaskółowo na tym nie skorzystało. Może
gdybyśmy wcześniej mieli jakieś porozumienie, nasza miejscowość by
zyskała.
W odpowiedzi z sali dochodziły
głosy, że pani sołtys działa na szkodę wsi.
Następnie zgromadzeni w sal mieszkańcy Jaskółowa i Popowa zdecydowali o tym, że glosowanie ma
być tajne. A później 50 osób, które
wpisały się na listę obecności podchodziły kolejno i oddawały swoje
głosy na wcześniej przygotowanych
kartkach z podpisem burmistrza. Za
budową zakładu opowiedziało się 13
osób, zaś przeciw - 37.
Ale ten wynik głosowania, niewielkiej
części społeczności lokalnej, w żaden
sposób nie przesądza czy inwestycja
ta powstanie czy też nie. Do tego tematu niebawem powrócimy.
(red.)

3

Z GMINY

Dziury załatane

Przejazd samochodem ulicami Starych Pieścirogów od Sikorskiego
do Przytorowej nadal miejscami stanowi tor przeszkód. Ale na kilka dni
przed świętami zniknęły dwie potężne wyrwy w drodze znajdujące się na
wysokości firmy ,,Wasbruk”. Zniszczenia były już na tyle duże, że pojazdy
mijające się na tym odcinku mogły uszkodzić sobie zawieszenie. Mieszkańcy narzekali na stan tej drogi od dawna, a objazd spowodowany budową wiaduktów kolejowych jeszcze go pogorszył.
Obie wyrwy zostały wyrównane i wyłożone kostką brukową. Teraz można
tędy przejeżdżać bez obaw, że gdzieś zostawimy kawałek auta. Jak poinformował nas Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień
Publicznych i Programów Strukturalnych nasielskiego UM: - Naprawy tego
fragmentu drogi dokonała firma „Wasbruk” na swój koszt po kilkukrotnych monitach z naszej strony. Uszkodzenia znajdowały się w pobliżu
wjazdów na teren firmy, niewątpliwie to jej pojazdy w znaczący sposób
przyczyniły się do powstania tych wyrw. Gmina nie wydatkowała na ten
cel swoich środków – podkreśla.
To z pewnością dobra wiadomość dla wszystkich kierowców korzystających z tej trasy.
(r.)
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Został napadnięty w domu

Kędzierzawice raz jeszcze
W jednym z ostatnich nr ŻN pisaliśmy o trudnej sytuacji drogowej mieszkańców Kędzierzawic. Po ukazaniu się artykułu otrzymaliśmy kolejne
sygnały w podobnej sprawie. Jak się okazało, są miejsca, gdzie drogi, po
których na co dzień muszą się poruszać mieszkańcy, są naprawdę w złym
stanie.
– Jadąc tędy samochodem, można urwać zawieszenie, wystające kamienie trzeba omijać, wjeżdżając na pole. Teraz jest sucho, ale wiosną
czy jesienią, kiedy wody jest dużo, nie ma możliwości przejazdu tą drogą. Zimą na własną rękę odwalamy śnieg, aby był jakikolwiek przejazd. A
doły, które są na drodze tuż obok gospodarstwa państwa Witkowskich, są
głębokie na kilkanaście centymetrów. Trochę dalej są kolejne wystające
kamienie – skarży się mieszkaniec Kędzierzawic.
Doły i wystające kamienie w piaszczystej drodze to nie jedyny problem tej
miejscowości. Rów melioracyjny przecinający drogę w Kędzierzawicach,
ten sam, którym 31 lipca tego roku popłynęła woda, przerywając drogę asfaltową w miejscowości Pianowo-Daczki, jest nadal nieoczyszczony. Zarośnięty trawą i wystającymi krzakami, blokuje swobodny przepływ
wody, co wiosną może przejawić się kolejnymi zalaniami pól uprawnych
i przerwaniem drogi. Już teraz woda w nim stoi miejscami, choć ogólnie
panuje susza.
Droga powinna zostać jak najszybciej wyrównana. Ułatwiłoby to gospodarzom czy służbom drogowym odśnieżenie, jej kiedy spadnie śnieg, a
wszystkim zmotoryzowanym pozwoliłoby przejechać bez obaw o stan
auta. Nie zapominajmy o miejscowościach oddalonych od granic naszego miasta.
(k)

Policjanci z Nasielska zatrzymali 18-letniego Przemysława M. Młodemu człowiekowi zarzucają wtargniecie do cudzego domu, pobicie jego
mieszkańca i zabranie mu pieniędzy oraz telefonu komórkowego. Nastolatek już usłyszał zarzut dokonania rozboju. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 4 grudnia br. po godz. 3.00 nad ranem.
Wówczas to, jak wynika z ustaleń policjantów, sprawcy weszli do jednego
z domów na terenie gm. Nasielsk, pobili mieszkańca, a następnie skradli
mu pieniądze i telefon komórkowy. Następnego dnia policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, których podejrzewali, że mogą być zamieszani w to
zdarzenie. Po wstępnym wyjaśnieniu sprawy dwaj młodzi ludzie wrócili
do swoich domów. Trzeciemu przedstawiono zarzut dokonania rozboju.
18-letni Przemysław M. został objęty dozorem policyjnym. Kolejnym zatrzymanym w tej sprawie jest 24-letni Łukasz Cz. Na podstawie zebranego
materiału dowodowego prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy, także w postaci dozoru policyjnego. Zgodnie z kodeksem
karnym rozbój jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 12 lat. Policjanci ustalają, kto jeszcze może być zamieszany w tę sprawę.

Wpadł na podwójnym gazie
Prawie 2 promile alkoholu w organizmie wykazał alkomat u kierowcy poloneza, podczas kontroli drogowej. Policjanci z Nasielska uniemożliwili mu
dalszą jazdę i zabezpieczyli jego prawo jazdy.
Do zdarzenia doszło w środę, 7 grudnia br. o godz. 20:25 w Studziankach.
Wówczas to policjanci z patrolu spostrzegli kierowcę poloneza. Mundurowi zatrzymali go do kontroli drogowej. Od razu wyczuli od kierowcy silną
woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało u Kazimierza R. ponad 1,9
promila alkoholu w organizmie. Policjanci nie dopuścili, aby kierowca jechał dalej. Zabezpieczyli mu także prawo jazdy. W najbliższym czasie mężczyzna zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej wówczas zostanie mu
przedstawiony zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Tego
typu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 2 lat.
za: www.kpp.nowydwormaz.pl
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10–13.12. na ulicy Warszawskiej
nieznany sprawca włamał się do
piwnicy Józefa D. i skradł szlifierkę
stołową. Straty wynoszą 200 zł.
11–12.12. w Nunie nieznany sprawca umyślnie zniszczył elewację budynku mieszkalnego.
Straty wynoszą 3000 zł na szkodę
Marka M.
11–12.12. na ulicy Kilińskiego nieznany sprawca skradł Halinie W.
portfel z pieniędzmi i dokumentami.
11–12.12. w Nunie nieznani sprawcy
skradli 20 szt. choinek. Straty wynoszą 1000 zł na szkodę Barbary M.
12.12. w Lorcinie kierująca samochodem Malwina G. z niewyjaśnionych przyczyn zjechała z drogi
do rowu i dachowała. Z obrażeniami ciała została przewieziona do
szpitala.
13.12. w Nowinach nieznany sprawca włamał się do garażu Andrzeja S.
i skradł piłę spalinową. Straty wynoszą 1000 zł.

Pijani na drodze

07.12. w Sudziankach Kazimierz R.,
mieszkaniec Studzienek, kierował
samochodem po spożyciu alkoholu (0,95 mg/l).

które wsparły akcję

,,Podaruj dzieciom uśmiech na święta”.

– Na kilka dni przed świętami pojawiło się na głównych ulicach naszego
miasta ozdobne oświetlenie, więc nie wygląda ono już tak ponuro. Czy
będzie też jakaś zabawa sylwestrowa dla mieszkańców albo fajerwerki, tak
jak bywało wcześniej? – pytają mieszkańcy Nasielska.
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Grzegorza Arciszewskiego, burmistrza naszego miasta, który wyjaśnił: – Uważam, że zamiast zabawy sylwestrowej i fajerwerków lepiej pomóc najbiedniejszym dzieciom. Dlatego
postanowiłem przeznaczyć ok. 5 tys. zł, z czego 3,5 tys. zł pochodzi ze
środków gminnych, na 150 paczek ze słodkościami dla dzieci. Paczki
będę rozprowadzane za pośrednictwem naszych placówek oświatowych.
Natomiast jeśli chodzi o dekoracje świąteczne, burmistrz obiecał, że w następnym roku postara się, by było ich zdecydowanie więcej.
Rzeczywiście wystrój Nasielska w porównaniu z innymi miastami nie prezentuje się zbyt okazale, chociaż trzeba przyznać, że prywatni przedsiębiorcy, co roku okazalej przystrajając swoje witryny, przypominają nam
o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia.
(red.)
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Dzięki Państwa ofiarności
paczki świąteczne otrzymało 62 dzieci z miejscowości,
które znajdują się w obwodzie naszej szkoły.
Po raz kolejny zadziałała magia świąt Bożego Narodzenia,
która nas połączyła i pozwoliła otworzyć serca
na drugiego człowieka oraz podzielić się radością z innymi.
Z wyrazami szacunku
		
		

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Cieksynie
Justyna Nowacka

Kronika OSP
07.12. OSP Nasielsk dwukrotnie
wyjeżdżała o palących się śmieci
w kontenerach na odpady przy ulicy Warszawskiej.
12.12. OSP Psucin zabezpieczała miejsce wypadku drogowego
w Nunie.
16.12. OSP Nasielsk uczestniczyła
w gaszeniu pożaru kotłowni w budynku mieszkalnym w Krzyczkach
Żabiczkach.

fot. D. Majewski
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Zatoczka do zmiany

Podatki w górę

Mijają kolejne miesiące i nadal nic nie zrobiono, by duże
autobusy mogł y swobodnie zajeżdżać po pasażerów
na przystanek autobusowy
w centrum Nasielska i bez
kłopotu stamtąd wyjeżdżać.
Przewoźnicy sprawę zgłaszali
do urzędów, ale jak dotąd nic
się nie zmieniło.
Problem pojawił się po remoncie ulicy Młynarskiej –
drogi powiatowej, kiedy to
przebudowana została zatoczka autobusowa, pojawiły
się przy niej barierki i szeroki
chodnik z wysokim krawężnikiem od strony skweru im.
Jana Pawła II.
– Małe busy nie mają problemu z wyjazdem, ale kierowcy większych pojazdów muszą
się nagimnastykować. Najczęściej
muszą wjeżdżać na ten dość wysoki chodnik, bo inaczej się nie da, i
niszczą opony, a jedna kosztuje ok.
1600 zł. W jakim celu powstał tak
duży chodnik? Teraz łuk do skrętu w prawo jest zbyt duży. A jeśli
w ulicy Rynek parkują samochody, to wtedy trzeba skręcić w prawo i jeździć koło kościoła, bo nie
można objechać skweru – mówi
nam właściciel jednej z firm transportowych. – Można byłoby albo
zlikwidować barierki, albo zniwelować ten łuk chodnikowy, przecież
to można było tak zorganizować,

fot. M. Stamirowski
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 listopada br., radni
podjęli uchwały dotyczące opłat i podatków lokalnych mających obowiązywać mieszkańców naszej gminy w 2012 roku. Większość z nich zostanie podwyższona.

Stawki podatku od nieruchomości w nowym roku wyniosą:

żeby jednocześnie parkowały tu
nawet cztery autobusy. To naprawdę katastrofalne rozwiązanie i nikt
nie chce tego zmienić, urzędnicy
odbijają piłeczkę – dodaje.
Okazuje się, że w starostwie powiatu
nowodworskiego, owszem, o sprawie zatoki autobusowej wiadomo
co nieco. Jak wyjaśnia Marek Rączka, sekretarz powiatu: – W sprawie
problemów, jakie się pojawiły po
modernizacji ul. Młynarskiej, byliśmy informowani telefonicznie
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Ta kwestia była
dyskutowana w wydziale, jednak
żadne ostateczne decyzje jeszcze
nie zapadły, gdyż w tej sprawie nie

wpłynęło żadne pismo ani od przewoźników, ani od gminy.
Najwyraźniej telefoniczne nawet
najbardziej zasadne sygnały o tym,
że autokar musi manewrować kilka
razy, żeby wydostać się z zatoczki,
nie mają racji bytu. Może potrzebne są pisma i skargi, o utrudnianiu
prowadzenia działalności transportowej, a może wystarczy spotkanie
wszystkich zainteresowanych stron
i zorganizowanie wizji lokalnej dla
pobudzenia wyobraźni urzędników.
Niestety, ktoś ulicę tak zaprojektował, ktoś remont wykonał, a miejscowi zostali z kłopotem.
(i.)

ZDROWIE

Gdzie po nocną pomoc
lekarską od stycznia?
Nasielski SP ZOZ nie uzyskał kontraktu na tzw. NPL. To smutna wiadomość dla mieszkańców gminy Nasielsk.
Od 1 stycznia 2012 r. nasz nasielski SP ZOZ, w wyniku rozstrzygniętego w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia konkursu ofert, przestaje być świadczeniodawcą usług w zakresie nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej. Swoją działalność w tym obszarze świadczeń zdrowotnych zakończy 1 stycznia
2012 r. o godzinie 8.00 rano.
Jeszcze bardziej smutne jest to, że w chwili obecnej nie wiemy, czy w dni wolne od pracy i w nocy (od 18.00 do
godz. 8.00 ) w Nasielsku będzie przyjmował lekarz i będzie zapewniona opieka pielęgniarska. Teraz o wszystkim
zadecyduje dyrektor nowodworskiego SZP ZOZ Zbigniew Kończak. Wiele w tym względzie zależy jednak od
starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty i Rady Powiatu.
Do konkursu na świadczenie NPL w powiecie nowodworskim stanęło dwóch oferentów: SZP ZOZ w Nowym
Dworze Mazowieckim i SP ZOZ Nasielsk. Komisja za bardziej atrakcyjną dla NFZ-u uznała ofertę, którą przedstawił
SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. Kontrakt zostanie podpisany na trzy lata.
Od tej decyzji można było się odwoływać, ale uznano, że nie miałoby to większego sensu. Dyrektor naszego SP
ZOZ-u Maria Michalczyk zdawała sobie sprawę, że tym razem lepszą ofertę może mieć nowodworski SZP ZOZ.
Przewagę dawało mu to, że mógł zaoferować całodobowy dostęp do laboratorium i aparatury rentgenowskiej.
To dawało dodatkowe punkty. Do tego zaoferowano opiekę trzech lekarzy, gdy Nasielsk po wnikliwej kalkulacji
finansowej zdecydował się na dwóch lekarzy, tzn. tylu, ilu wymagał NFZ.
Dyrektor naszego ZOZ-u Maria Michalczyk pogratulowała rywalom zwycięstwa i zaoferowała korzystne warunki
do tego, aby jeden z zespołów NPL nadal funkcjonował w naszej przychodni przy ul Sportowej 2. Zażyczyła sobie
tylko, aby pielęgniarkami były nasze nasielskie pielęgniarki. Wynika to z tej przyczyny, że uniknęłoby się dzięki
temu przekazywania co dwanaście godzin obiektu i uprościłaby się kwestia nadzoru nad nim. Jak dotąd ustalenia
trwają i nie wiadomo, czy zakończą się przed nadejściem nowego roku.
Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że trudno będzie wtedy powiadomić potencjalnych pacjentów, gdzie będą
musieli szukać pomocy nocą i w dni świąteczne, gdyby sytuacja się zmieniła. To wydanie „Życia Nasielska” jest
ostatnim numerem w roku 2011. Pozostaje więc telefon i internet, by szukać informacji o tym, czy mieszkańcy
naszej gminy będą mieli dostęp do nocnej pomocy lekarskiej w Nasielsku, czy też będą musieli się udać po nią
Nowego Dworu Mazowieckiego, Pułtuska bądź Legionowa lub też wezwać lekarza na wizytę domową. Dlatego
tuż po świętach warto zapytać o to w naszych przychodniach zdrowia, które informację o miejscu świadczenia
usługi winny już znać i zamieścić ją na swoich tablicach ogłoszeń.
Pamiętajmy, że pierwszy dzień świadczenia tej usługi przez nowy podmiot przypada akurat w dzień świąteczny.
az

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2
powierzchni – 0,70 zł (0,66 zł w 2011);
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych, od 1 ha powierzchni – 4,32 zł (było 4,15 zł);
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni – 0,20 zł (było 0,12 zł);
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,60 zł (było 0,52 zł);
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 17 zł (było 14,50 zł);
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanych materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej –
10,23 zł (było 9,82 zł);
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,40 zł (było 3,82 zł);
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, 5 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej (było 3,82 zł);
z wyjątkiem:
1) budynków gospodarczych, garaży, dla których stawka wynosi 5 zł od
m2 (było 3,82);
2) innych niż wymienione w pkt 1, dla których stawka wynosi 7 zł od 1 m2
(było 5,72 zł);
3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3
i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Przyjęto także nowe, wyższe stawki podatku od środków transportowych. Dla przykładu od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie stawka podatku wyniesie
495 zł (było 450 zł), dla pojazdów powyżej 5,5 tony do 9 ton będzie to
792 zł (było 720 zł) i dla pojazdów powyżej 9 ton do poniżej 12 ton podatek wyniesie 957 zł (870 zł). Podatek od autobusów liczony jest w zależności od liczby miejsc do siedzenia i wyniesie: dla pojazdów mających
mniej niż 30 miejsc – 1073 zł (było 975 zł) i dla pojazdów o równej bądź
wyższej liczbie miejsc niż 30 – 1320 zł (było 1200 zł). Mniejszy podatek
zapłacą właściciele pojazdów mających katalizatory.
Rada obniżyła cenę skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2012 r. ze średniej ceny ogłoszonej przez GUS – 74,18 zł do kwoty 50 zł.
Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 125 zł (94,10 zł w 2011),
zaś z 1 ha fizycznego będzie to 250 zł (188,20 zł w 2011).
W kwestii ceny drewna rada przyjęła kwotę ogłoszoną w komunikacie
GUS na 2012 r., tj. 186,68 zł za 1 m3. Natomiast podatek leśny za 1 ha lasu
wynosić będzie 41, 06 zł (w 2011 – 34,02 zł).
(red.)

W SKRÓCIE

Zmiany w ZSO

Od stycznia 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. S. Starzyńskiego placówką będzie kierował nowy dyrektor. Będzie nim Zdzisław Suwiński,
nauczyciel historii w ZSO i dawny dyrektor tej szkoły. Dotychczasowy dyrektor
ZSO, Robert Parzonka, zrezygnował ze stanowiska i z pracy w oświacie, ponieważ wygrał konkurs na stanowisko prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nasielsku i obejmie je z początkiem stycznia 2012 r.
Przypomnijmy, że część nauczycieli jeszcze we wrześniu złożyła do starosty
skargę na dotychczasowego dyrektora, na skutek której w szkole została przeprowadzona przez urzędników starostwa kontrola. – Część zarzutów została w
jej wyniku potwierdzona i w związku z powyższym przygotowano zalecenia
pokontrolne. W efekcie stwierdzonych nieprawidłowości dyrektorowi nie wypłacono planowanej nagrody – mówi Marek Rączka, sekretarz powiatu nowodworskiego.
W kwestii konkursu na nowego dyrektora sekretarz powiatu wyjaśnia, że zarząd
powiatu nowodworskiego na posiedzeniu w dniu 7 grudnia br. podjął decyzję
o powołaniu Zdzisława Suwińskiego na stanowisko dyrektora ZSO. Obowiązki te
będzie on pełnił do końca roku szkolnego. Zapewniono nas również że konkurs
na stanowisko dyrektora tej placówki oświatowej zostanie ogłoszony po zakończeniu obecnego roku szkolnego.
(r.)

KULTURA
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Warto przeczytać

Zaduma z gitarą

fot. M. Stamirowski

W cz wa rtkow y wieczór, 8 g rud nia br.
w Nasielskim Ośrodku Kultury zagościła Scena
Zaułek. Tym razem na nasielskiej scenie obok
gospodarza wieczoru, Wojtka Gęsickiego, wystąpił Tomasz Salej.
Ten znany bard olsztyński już od ponad dwudziestu lat zajmuje się tworzeniem muzyki i tekstów, które najczęściej podpowiada mu samo
życie. Było więc to spotkanie chwilami podszyte
satyrą, ale nie zabrakło też refleksji na temat naszej codzienności. Natomiast dla wszystkich miłośników gitarowych brzmień była to prawdziwa
uczta dla ucha.
Tomasz Salej z dużą swobodą od razu przełamał barierę artysta–odbiorca, nawiązując doskonały kontakt z widownią, którą zachęcał do
wspólnego śpiewania. Dzięki temu przybyli w ten
grudniowy wieczór mogli zarówno śmiać się,
śpiewać, jak i zadumać nad otaczającą nas często smutną rzeczywistością.
Wszyscy miłośnicy Sceny Zaułek wierzą, że fundusze Nasielskiego Ośrodka Kultury pozwolą,
aby w następnym roku również gościł tu Wojtek Gęsicki wraz z niezwykłymi artystami, których przy innej okazji
nie sposób będzie spotkać w naszym mieście.
monika

Z BIBLIOTEKI cz. VI.

Konkurs wiedzy o Harrym

Po krótkiej przerwie prezentujemy dalszy ciąg konkursu literackiego, dotyczącego znajomości niezwykle
popularnych powieści J.K. Rowling o losach Harry’ego Pottera.
Oto odpowiedzi do części VI tej serii pt. Harry Potter i Książę Półkrwi, do której pytania publikowane były
w 24 numerze ŻN.
1. Voldemort był nieśmiertelny, ponieważ podzielił swoją duszę na siedem części i umieścił je w różnych
przedmiotach, zwanych horkruksami.
2. Horkruksy to przedmioty, w których Voldemort ukrył cząstki swojej duszy.
3. Lord Voldemort nazywał się kiedyś Tom Riddle.
4. Voldemort był spokrewniony z Salazarem Slitherinem.
5. Albus Dumbledore zginął na wieży astronomicznej.
Jako pierwsi poprawnych odpowiedzi udzielili: Karol Puta, Rafał Ćwik i Mateusz Podgórski.
Do VII tomu przygód Harrego noszącego tytuł Harry Potter i Insygnia Śmierci organizatorzy konkursu przygotowali 10 pytań. To już ostatnia szansa, by sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie.
1. Kto wpadł na pomysł przetransportowania do nory siedmiu Potterów?
2. Czego tak zawzięcie szukał Voldemort?
3. Jaką tajemnicę skrywał Snape?
4. Wymień, ile było horkruksów.
5. Jakie były Insygnia Śmierci i kto je posiadał?
6. Jak nazywali się trzej bracia, którzy byli pierwszymi posiadaczami Insygniów?
7. Potomkiem którego brata był Harry?
8. Dlaczego Voldemort zabił Snape’a?
9. Kto był ostatnim panem czarnej różdżki po śmierci Dumbledore’a?
10. Dlaczego gdy Voldemort zabił Harry’ego w Zakazanym Lesie, to Harry nie umarł?
Odpowiedzi na powyższe pytania należy dostarczyć do nasielskiej biblioteki.
(red.)
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Nazywam się… Bond James Bond
Tym razem polecam autobiografię napisaną przez popularnego brytyjskiego
aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego Rogera Moore’a, zatytułowaną Nazywam się Moore („My word is
my Bond ”). Książkę czyta się jednym
tchem, bo pisana jest szczerze, z humorem i dystansem do siebie. Rogera
Moore’a pamiętamy z roli Świętego,
Bonda, Ivanhoe czy jednego z bohaterów Detektywów z wyższych sfer.
Nie jest arystokratą, tylko synem policjanta, ale w sposobie bycia ma ten
rodzaj beztroski i nonszalancji, który charakteryzuje wysoko urodzonych. Ma ironiczny stosunek do świata
i ogromne poczucie humoru. W taki
sposób zaprezentował swoją najsłynniejszą rolę – agenta 007.
Nie był wybitnym aktorem, ale już przy pierwszej „chałturze” statysty
poczuł, że aktorstwo to jego powołanie, jednakże nie traktował go zbyt
serio. Swoją drogę do kariery, poczynając od epizodu rysownika przy
animacjach, poprzez rzucenie szkoły w piętnastym roku życia, by studiować aktorstwo, po role w Hollywood, opisuje w swojej autobiografii jako
wielką zabawę i przygodę. Jest zaskakująco skromny, gdy opisuje swoje
pierwsze kroki po zawarciu kontraktu z wytwornią MGM. W książce znajdziemy wiele szczegółów z prywatnego życia Rogera Moore’a i jego
rodziny – czterech żon i trójki dzieci. Jest też niespodzianka dla tych,
którzy wiedzą tylko, że Moore to Święty lub Bond. Bo okazuje się, i jest
stanowi to osobną częścią autobiografii, że aktor działa jako Ambasador
Dobrej Woli UNICEF-u. Objechał cały świat, głównie Afrykę, Azję i Amerykę Południową, wykorzystując swoją popularność dla dobra głodnych,
chorych i upośledzonych dzieci. Co go skłoniło do poświecenia się działalności UNICEF? Zaważyło spotkanie z Audrey Hepburn, słynną aktorką,
która działała na rzecz dzieci i jego również zachęciła do tej działalności. To właśnie zdanie z wiersza Audrey, które wypowiedziała do swojego syna tuż przed swoją śmiercią, stało się inspiracją działania Rogera
Moore’a; brzmi ono: Aby miłość i troska nigdy nie były przestarzałe.
Polski Komitet Narodowy UNICEF zaprosił Moore’a wraz z ostatnią żoną
Christine Tholstrup na spotkanie z polskimi dziećmi do Szkoły Podstawowej nr 185 w Warszawie. Po oficjalnym spotkaniu miała miejsce rozmowa Ambasadora Moore’a z władzami, pracownikami i wolontariuszami
PKN UNICEF oraz polskim Ambasadorem Dobrej Woli Majką Jeżowską.
Roger Moore za swą działalność charytatywną otrzymał w roku 1998
tytuł Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, a w roku 2003 królowa Elżbieta II przyznała mu tytuł szlachecki. Zachęcamy do przeczytania
tej autobiografii, bo opowiada ona nie tylko o utalentowanym człowieku,
ale również o człowieku wielkiego serca.
(awek)

DLA DZIECI

Mikołajkowy Festiwal Bajek
Mikołajki to nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia.
Obecność Świętego Mikołaja kojarzy się z prezentami i zapowiada rychłe nadejście świąt Bożego Narodzenia. Dzień Świętego Mikołaja jest
pełen radości przede wszystkim dla dzieci. Nasielski Ośrodek Kultury
wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną zorganizował w dniach
1–2 grudnia, z okazji mikołajek, specjalnie dla najmłodszych kinomanów Festiwal Bajek, którego bohaterem był Reksio, sympatyczny pies
o przyjaznej naturze.
W kinie Niwa odbyły się projekcje bajek opowiadających o przygodach Reksia i jego przyjaciół – kur, koguta, kotów, innych psów
oraz właścicieli. Zestaw bajek trwał ok. 50 minut, w tym czasie widzowie mogli obejrzeć zestaw 5 bajek. Zestaw I składał się z tytułów:
Reksio malarz, Reksio taternik, Reksio aktor, Reksio i jamnik, Reksio
i świerszcz, zestaw II zaś: Reksio i kawki, Reksio i koguty, Reksio pogromca, Reksio remontuje, Reksiowa zima. Na Mikołajkowy Festiwal
Bajek przybyło ponad 400 osób, dla których Reksio był miłą odmianą
po modnych obecnie bajkach, już z XXI wieku.
Po seansach w holu kina można było nabyć książki z przygodami
głównego bohatera i jego przyjaciół, które sprzedawali pracownicy
nasielskiej biblioteki. Właśnie w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej
w Nasielsku odbywały się lekcje biblioteczne na temat Reksia, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z Nasielska i Popowa Borowego. Dzieci z klas 0 – III mogły też wziąć udział w konkursie
plastycznym na portret tego sympatycznego psiaka i jego przyjaciół.
Zostanie on rozstrzygnięty w przyszłym roku przed feriami, a jego wyniki podamy w ŻN.
monika, p.

ROZMAITOŚCI

23 grudnia 2011–5 stycznia 2012

SZLACHETNA PACZKA

Duchowe witaminy

Czy Święty Mikołaj istnieje?
Rozsądek każe powiedzieć: nie, ale
na szczęście nie do końca jest to
zgodne z prawdą. Czegoś zupełnie
innego dowodzi kolejny finał ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.
Okazuje się, że Świętego Mikołaja
można spotkać wszędzie. Jest nim
zarówno bezinteresowny wolontariusz, jak i darczyńca o szlachetnym sercu. W niedzielę, 11 grudnia
2011 r. w całej Polsce po raz jedenasty oko w oko spotkali się wolontariusze z darczyńcami. Finał tej
imprezy odbył się także w budynku
GOK-u w Pomiechówku. W sumie

w najbliższym otoczeniu opieką
objęto 43 rodziny, z czego blisko
połowa z naszej gminy.
Spotkaniu towarzyszyło wiele poz yt y wnych emocji, panowała
ciepła, świąteczna atmosfera. Wolontariusze ubrani w mikołajowe
czapki „pracowali” jako pomocnicy samego Świętego. Ich zadaniem
było ugoszczenie darczyńców oraz
przekazanie dalej ich podarunków.
Obdarowane rodziny otrzymały
najpotrzebniejsze produkty, głównie artykuły spożywcze, chemiczne oraz odzież. Część dzieci dostała

Odnaleźć siebie w Miłości

wymarzone, a może i jedyne prezenty pod choinkę.
Pamiętaj, że w przyszłym roku i Ty
możesz zostać Świętym Mikołajem!
Małgorzata Łaciak, Aneta CzyżRoszak i Krzysztof Roszak

ZAPROSZENIE

Żywa szopka bożonarodzeniowa
Farma Krzyczki przygotowała kolejną
atrakcję dla odwiedzających – żywą
bożonarodzeniową szopkę, w której
przebywają m.in. osiołek, owce, wół,
konie i lamy.
W Farmie Krzyczki, urokliwym miejscu, znanym mieszkańcom okolic,
można już poczuć magię świąt. Na
odwiedzających czekają bowiem nie
tylko piękne widoki, ale i duży wybór
atrakcji dla całej rodziny. Jedną z nich,
która z pewnością przypadnie do gustu przede wszystkim najmłodszym,
jest żywa szopka bożonarodzeniowa.
– Święta to wyjątkowy czas dla większości z nas, ale niezmiennie najwytrwalej wyczekują ich najmłodsi.
Dlatego to przede wszystkim z myślą
o nich przygotowaliśmy naszą „żywą
szopkę”. Są w niej nie tylko znani już
naszym gościom mieszkańcy farmy,
K
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czyli lamy, owce czy kozy, ale
i nasze nowe nabytki: osiołek
i wół – mówi Grażyna Kocyłowska, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Farmie
Krzyczki. – Na okres przedświąteczny i świąteczny przygotowaliśmy także specjalne
menu, a w nim tradycyjne,
świąteczne polskie potrawy, wykonane przez naszego szefa kuchni. Chcemy, by
każdy kto nas odwiedzi, poczuł, jak
wyjątkowy jest to czas – dodaje.
W zależności od potrzeb gości każda wizyta może zostać urozmaicona
kuligiem, ogniskiem, a nawet wizytą
Świętego Mikołaja.
Z przedświątecznej oferty Farmy
Krzyczki mogą korzystać także szkoły. – Dla grup uczniów, oprócz zwie-
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Serdecznemu Koledze
Grzegorzowi Paczewskiemu
z powodu śmierci

żony Grażyny

szczere wyrazy współczucia
składają
		
Kazimierz Drabik
		
i Tadeusz Latkowski
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dzania szopki, przewidzieliśmy także
lekcje przyrodniczo-edukacyjne w
terenie. Ich doskonałym dopełnieniem może być wspólna wigilia klasowa w naszej restauracji, na której
nie zabraknie tradycyjnego polskiego menu ani śpiewania kolęd – mówi
Grażyna Kocyłowska i podsumowuje – Chcemy, by dla każdego, kto nas
odwiedzi, czas spędzony w Farmie
Krzyczki był niezapomniany.
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„Czas jest najlepszym lekarstwem
na smutek, a wspomnień nikt nam
nie odbierze, zawsze będą z nami”

Panu Grzegorzowi Paczewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Żony
składają

Pracownicy Filii Starostwa
Powiatowego w Nasielsku

7

e

Dość szybko mija Adwent, podsycany nowościami, promocjami, blaskiem ubieranych choinek. Ale, jak wszystko, ma swój czas. I kończy się
przygotowanie, po którym można przeżyć coś wyjątkowego. Z chrześcijańskiego punktu widzenia najważniejsza jest Wielkanoc, ale biorąc
pod uwagę ludzkie upodobania – zdecydowanie wygrywa Boże Narodzenie – klimat betlejemskiej nocy, dzielenie się opłatkiem, Pasterka, kolędy. Wszystko w świetle Maleńkiej Miłości. Duch Świąt zawiera
w sobie coś niepowtarzalnego, na kształt unikatu w kolekcji. Poprzedza
go Wigilia, o której śpiewają Czerwone Gitary, że jest dniem, w którym
„radość wita wszystkich” i który „każdy z nas zna od kołyski”.
Każdy jest dzieckiem własnego czasu, epoki, w której żyje, również jej
wynalazków. Okazuje się na przykład, że od mniej więcej pół wieku telewidzowie całego świata nie wyobrażają sobie świąt bez filmu, który budowałby świąteczny nastrój – w Polsce od wielu lat króluje „Kevin sam
w domu”. Również kino polskie było dotąd pod względem dość ubogie.
Stąd filmy bożonarodzeniowe można policzyć na palcach jednej ręki.
Coś w tej materii jednak drgnęło. Mam na myśli komedię romantyczną
pt. „Listy do M.” słoweńskiego reżysera Mitji Okorna, film emanujący
ciepłem i bożonarodzeniowym przesłaniem miłości. Na pierwszy rzut
oka obraz stanowi zręczną układankę, rozwija się według utartych i dość
łatwo przewidywalnych wątków: pięć pań i pięciu panów oraz piątka
dzieci płci obojga, pozostających w różnych relacjach wzajemnych,
spotyka się w Wigilię, by – zanim przyjdzie im zasiąść do świątecznego stołu – czegoś od życia się nauczyć lub spełnić czyjeś – cudze bądź
własne – marzenia. Ale – jak zauważa Małgorzata Głaszczka, recenzentka miesięcznika „Kino” – zdarzają się chlubne wyjątki. Wśród nich
na przykład historia małej dziewczynki, która ucieka z domu dziecka
i znajduje miejsce w samochodzie jadącym do Warszawy. Prowadzący auto mężczyzna zasypuje ją lawiną świątecznych ciekawostek, jakby zapominając, że czeka go wigilijna kolacja z żoną, Królową Śniegu.
Scena kolacji – rozegrana w dwóch wariantach, w obecności dziecka
i bez niego – ma zadziwiający finał. Dwoje ludzi siedzi naprzeciw siebie
w gustownie urządzonym, ale jednocześnie bijącym chłodem wnętrzu,
prowadząc rozmowę pełną okrągłych zdań i wyszukanych zwrotów. Pojawienie się dziecka przy stole zmienia perspektywę, lody pękają, nagle
okazuje się, że tych dwoje ludzi łączy nie przyzwyczajenie czy interesy,
ale wspólnie przeżyta tragedia. Pogubieni życiowo bohaterowie odkryją, że to, co ich spotkało, to właśnie miłość.
A może pójdziemy ich śladem? Siądziemy do wigilijnej wieczerzy i, patrząc na zebranych, powiemy sobie: „To właśnie miłość”. Bo czy ona
musi być wielka, romantyczna, pełna uniesień? A może właśnie – tak
jak Bóg – kiedy schodzi do ludzi, miłość musi stać się maleńka i uboga?
I być adorowana przez nas – podobnie jak przez betlejemskich pasterzy? Gest adoracji należy się tylko Bogu, a tak często wielu chrześcijan
o tym zapomina, wypominając sobie trudne sprawy, złowrogo spoglądając i warcząc na siebie, godzinami adorując „gwiazdeczki” medialne. Świętowanie Bożego Narodzenia to uwielbianie Emmanuela, czyli
Boga z nami, który jako Maleńka Miłość wchodzi w nasze codzienne,
zwykłe sprawy, by to, co ludzkie, słabe, grzeszne, opromienić boską radością spotkania z człowiekiem. Pragnie nam pokazać, że – jak uczyła
św. Teresa od Dzieciątka Jezus – „kochając, niczego się nie odmierza”.
Niebem są dla nas inni. Dlatego bł. Jan Paweł II przypomina, że „człowiek
jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi”.
Warto postawić sobie świąteczno-noworoczne pytanie: Czym ja mogę
obdarować innych, skoro sam zostałem tak bardzo obdarowany? Wśród
suto zastawionych stołów, zapachu choinki, miłych rozmów, niepowtarzalnego nastroju cieszymy się z udanych zakupów, promocji, świątecznych prezentów. A czy pamiętamy o innych, aby podzielić się z nimi
świąteczną radością i Dobrem? Tam, gdzie miłość wzajemna i dobroć,
znajduje się Maleńką Miłość.
Na radosne świętowanie i Nowy Rok 2012 składam każdemu z drogich
Czytelników życzenia, odwołując się do słów biblijnego błogosławieństwa: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze
swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje
oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.
ks. Leszek Smoliński

NASZE SPRAWY
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NOK. Spotkanie autorskie

Złote gody

O górach inaczej
fot. K. Miller

We wtorek, 6 grudnia br., o godz. 14.00
w s a l i ko n fe r e n cyjnej nasielskiego
Urzędu Miejskiego
odbyła się uroczystość złotych godów.
Wzięły w niej udział
trzy pary małżeńskie, które przeżyły
wspólnie 50 lat.
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanym przez Prezydenta RP, Grzegorz Arciszewski,
burmistrz Nasielska, uhonorował: państwa Kazimierę i Stanisława Ciuchcińskich, Janinę i Jana Milewskich oraz Barbarę i Józefa Sitkiewiczów.
Dla par obchodząc yc h z ł o t e g o d y
były również kwiaty
i wiele serdeczności. Jak przystało na
jubileusz, na wszystkich zebranych na
tej urocz ystości
czekał tort i symboliczna lampka szampana.
(r.)

fot. M. Stamirowski

W sobotę, 17 grudnia br. w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z pisarką Olgą Morawską.
– Moja przygoda z książkami zaczęła się, jakkolwiek by to brzmiało, od śmierci mojego męża –
zaczęła swoją opowieść pani Morawska. Jej mąż,
Piotr Morawski był odnoszącym sukcesy himalaistą (m.in. jako pierwszy zdobył Sziszapangmę,
14. szczyt świata); zginął, wpadając w szczelinę podczas wspinaczki na himalajską górę Dhaulagiri.
– Skończyłam wtedy 33 lata, czyli wiek Chrystusowy,
w związku z czym interesowało mnie, co ciekawego zdarzy się z tej okazji. 5 dni później zginął Piotrek
i wszystko stało się jasne – wspominała Olga Morawska.
Mąż pani Olgi bardzo chciał napisać książkę o górach
inną niż większość tych, które są dostępne na rynku.
Po jego śmierci żona postanowiła dokończyć to, czego on nie zdążył zrobić. Tak powstała pozycja Zostają góry,
cykl publikowanych już w fachowej prasie felietonów Piotra Morawskiego, które opatrzono jego znakomitymi
zdjęciami i wspomnieniami o nim pisanymi przez przyjaciół-himalaistów. Pani Morawska postanowiła nie poprzestawać na jednej publikacji. Wydała więc Od początku do końca, książkę, która połączyła dzienniki z wypraw jej
męża z jej wspomnieniami ze wspólnego życia w domu w Warszawie. – Pisząc drugą książkę, uwolniłam się od
żalu po stracie Piotrka – mówiła pani Olga.
Jednak chęć do pisania pozostała i w efekcie dała Góry na opak – cykl wywiadów z bliskimi, zarówno zmarłych,
jak i żyjących, himalaistów. Jak wspominała jej autorka, część z tych osób po raz pierwszy mogła zwierzyć się
komuś ze swoich przeżyć. Teraz Olga Morawska przygotowuje cykl wspomnień ze swoich podróży po różnych
krajach pod tytułem Małe wielkie podróże.

Z NOK

Wiklina znowu
w modzie
Wikliniarstwo to tradycyjna gałąź sztuki rzemiosła wiejskiego;
polega na uprawie plantacyjnej
wierzby wikliniarskiej, jej zbiorze
oraz uszlachetnieniu surowca wiklinowego, z którego wyrabia się
następnie najróżniejsze, nie tylko
użytkowe przedmioty.
W sobotę, 10 grudnia br. Nasielski
Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty wikliniarskie, które miały na
celu przybliżenie tej sztuki rękodzielniczej. Wzięło w nich udział 14 osób,
w tym kilku panów. Prowadzącym
zajęcia był artysta ludowy Wojciech
Solka, który także ukończył w Kwidzyniu szkołę o tym kierunku, uzyskując tytuł mistrza wikliniarstwa. Ta
sztuka jest jego pasją. W jego rodzinie
jest przekazywana od pokoleń, a sam

pan Wojciech zajmuje się nią od ponad 40 lat. To również jego sposób
na życie, ponieważ wikliniarstwem
zajmuje się zawodowo i na co dzień
współpracuje z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Podczas warsztatów pan Wojciech
zapoznał uczestników nie tylko
z podstawowymi technikami wplatania koszy, których sam nauczył
się jeszcze od swojego ojca i dziadka, ale także z wiedzą teoretyczną,
dotyczącą zarówno uprawy wikliny, jak i jej obróbki jako surowca do
wyrobu różnych przedmiotów.
Uczestnicy pokazu mogli sami
sprób ować w ypleść kosz, co
w praktyce okazało się wcale nie
taką łatwą sprawą. Przed użyciem
należy wiklinę minimum na 2 go-

Spotkanie autorskie z Olgą Morawską wywarło duże wrażenie na zebranych w sali Nasielskiego Ośrodka Kultury,
a tuż po jego zakończeniu prawie każdy podchodził do stoiska z jej książkami, po czym udawał się do autorki po
autograf. Wiele osób przy tym nie szczędziło jej ciepłych słów. Pani Morawska bowiem swoimi wspomnieniami
potrafiła wlać w słuchaczy wiele optymizmu. – Kiedy dzieje się coś złego, nie można wrzucić wstecznego biegu
i udawać, że nic się nie stało, tylko odkrywać w sobie siłę, by iść dalej. Bardzo podoba mi się stwierdzenie „Jak
Bóg zamyka drzwi, to otwiera okna”. Nie można szarpać się z tymi zamkniętymi drzwiami, tylko zobaczyć, co
może kryć się za oknem – powiedziała na zakończenie spotkania.
Warto dodać, że spotkanie wzbogacił koncert w wykonaniu Jacka Biernackiego i Jacka Tomaszewskiego, którym
towarzyszyła Dominika Leśniak. Zagrali oni m.in. utwór Wonderful Tonight, jedną z ulubionych piosenek pani
Olgi. Gospodarzem tego wyjątkowego wieczoru był Cezary Brzozowski, to właśnie dzięki jego zaangażowaniu
mógł on dojść do skutku.
Paweł Kozłowski
dziny zostawić w wodzie, a podczas wyplatania także zanurzać
w wodzie, gdyż inaczej wiklina nie
będzie nadawała się do formowania. Tylko nasączona wodą staje się
giętka i elastyczna.
D o tego j e szcze
trzeba mieć wiele zapału i siły, aby
dokładnie docisnąć
każdą witkę do siebie, by równo i ładnie układał się wzór.
Najbardziej wytrwali
podczas niespełna 5-godzinnych
wa r s z t a tó w w yko n a l i ko sz yk ,
pozostali zaś zrobili podstawkę pod
gorące naczynie.
M i m o m oz o l n e j
i naprawdę trudnej
pracy wszyscy byli
dumni ze swoich

dzieł i na pewno
inaczej, przez
pryzmat własnych doświadczeń, będą teraz
patrzeć na cenę
wyrobów z wikliny. Sam mistrz
w i k l i n i a r s t wa
kosz na zakupy
wyplata w ciągu
5–6 godzin.
Mamy nadzieję, że już niebawem Ośrodek
Kultury zorganizuje kolejne
c i e kawe wa rsztaty, okazuje
się bowiem, że
wiele osób jest
zainteresowan yc h z d o b y ciem now ych
umiejętności.
monika

fot. M. Orłowska
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„Stary Młyn” gościł osoby niepełnosprawne

Zapachniało świętami
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia organizowane są
spotkania opłatkowe. W poniedziałek, 5 grudnia swoje spotkanie miały również osoby niepełnosprawne
z terenu nasielskiej gminy.
Jego organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach.
Do organizacji włączyła się również restauracja „Stary Młyn”, która tradycyjnie na tę okoliczność nie

tylko bezpłatnie udostępniła swoje
pomieszczenia, ale przygotowała też smaczny wigilijny poczęstunek. To już piąte wigilijne spotkanie
niepełnosprawnych w restauracji

państwa Danuty i Józefa Woźniaków. Osób sponsorujących tę imprezę było więcej i nic dziwnego,
że w przydźwiganiu do hotelu paczek dla osób niepełnosprawnych
musieli pomagać Świętemu Mikołajowi wolontariusze.
Na wigilijne spotkanie przybyło
też wielu gości. Wojewodę mazowieckiego reprezentowała pełnomocnik wojewody ds. osób
niepełnosprawnych Izabela Siander, w imieniu marszałka województwa mazowieckiego przybyła
Maria Kowalska, radna sejmiku mazowieckiego. Reprezentowała ona
jednocześnie burmistrza Nasielska
Grzegorza Arciszewskiego. Obecne były też osoby reprezentujące władze samorządowe powiatu.
Imprezę prowadziła Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Świąteczne spotkanie uświetnił starannie przygotowany i wykonany
spektakl zespołu Warsztatów Terapii Zajęciowej. Montaż słowno-muzyczny, jaki zaprezentowano, miał
charakter jasełek. Po nich ks. Adam
Ners poświęcił opłatki i zebrani złożyli sobie życzenia. Zanim przybyli zasiedli do stołu, aby skosztować
tradycyjnych wigilijnych potraw,
Święty Mikołaj obdarował osoby
niepełnosprawne prezentami.
Z przykrością muszę jednocześ-

SPOTKANIE OPŁATKOWE W DPS

Magia wigilijnej nocy
W okresie przedświątecznym, jak Polska długa i szeroka,
odbywają się liczne
spotkania opłatkowe.
Śpiewane są na nich
kolędy, odby wa się
dzielenie opłatkiem,
składa się życzenia.
Niejednokrotnie ich
uczestnicy zasiadają do
stołu i spożywają potrawy, takie które, zgodnie
z tradycją, pojawiają się
na wigilijnym stole.
Takie spotkanie miało miej sce również
w nasielskim Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła
II. Jego mieszkańcy, dyrektor i pracownicy zaprosili na nie przedstawicieli samorządowców z powiatu,
województwa i gminy. Zaprosili też
przedstawicieli gminnych placówek
oświatowych, kulturalnych i spo-

pobudzające do zadumy widowisko, będące niejako dalszym
ciągiem tego, co napisał o magii wigilijnej nocy Karol Dickens
w Opowieści wigilijnej.
Bohater tej opowieści bogaty sknerus Scrooge, osamotniony i opuszczony przez wszystkich z powodu

fot. M. Stamirowski

nie poinformować, że radość
wi g i l ij n e go s p o tka n i a zo s t ała w dużym stopniu zakłócona
przez przykry incydent. Większość zebranych zauważyła, że

na tak ważną dla swoich podop i e c znyc h uro c z ysto ś ć n i e
przyszła kierowniczka WTZ Teresa Skrzynecka. Życzenia dla
uczestników spotkania przekazała w formie pisemnej. Okazało
się, że kilka dni wcześniej została
odwołana ze swego stanowiska
przez organ prowadzący obecnie warsztaty. Jest nim Stowarzyszenie Harmonijnej Współpracy
Sektorów A-LIANT z Warszawy.
G rupa rodziców i opiekunów
dość wyraziście domagała się
od obecnej na spotkaniu prezes Stowarzyszenia Wandy Maciejewskiej wyjaśnień, dlaczego
podjęto taką decyzję. Uważają,
że jest ona krzywdząca dla pani
Skrzyneckiej i dla WTZ. Zapowiedzieli jednocześnie podjęcie
kroków mających do końca wyjaśnić zaistniałą sytuację.
az
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łecznych.
Władze starostwa, organu prowadzącego tę placówkę, reprezentowali starostowie: Krzysztof
Kapusta i Henryk Mędrecki. Samorząd wojewódzki reprezentowała
Maria Kowalska – radna Sejmiku
Mazowieckiego, i Artur Pozorek
– pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. Osób
Niepełnosprawnych. Nasielski samorząd reprezentował burmistrz
Grzegorz Arciszewski. Obecni byli
również radni powiatowi z terenu
gminy Nasielsk i pracownicy merytoryczni starostwa zajmujący się
problematyką społeczną.
Nastrój był świąteczny. Już przy
drzwiach wejściowych gości witali dwaj mieszkańcy Domu: Władysław Mocny i Marek Osiecki,
i wskazywali drogę do miejsca,
w którym miała odbyć się uroczystość. Tu podniosłą atmosferę
opłatkowego spotkania potęgowała szopka i kolędy w wykonaniu
zespołu złożonego z pracowników DPS-u. Na początku dyrektor
placówki Agata Nowak w imieniu
własnym, mieszkańców i pracowników przywitała serdecznie przybyłych gości. Ci równie serdecznie
podziękowali za zaproszenie, złożyli gospodarzom życzenia i wręczyli upominki.
Następnie głos zabrali mieszkańcy
Domu. Zaprezentowali zebranym

chorobliwego przywiązania do bogactwa, zdobytego ponadto w niezbyt jasnych okolicznościach, pod
wpływem przeżyć związanych z tą
jedną jedyną w roku nocą, kiedy
nawet zwierzęta przemawiają ponoć ludzkim głosem, stał się zupełnie innym człowiekiem. Swoim
bogactwem postanowił podzielić
się z innymi. Tę część zaprezentował zespół teatralny DPS-u przed

trzema laty na takim samym opłatkowym spotkaniu.
W tym roku terapeuta zajmujący
się w DPS-ie sprawami kultury, Rafał Centkowski, zaprezentował ze
swym zespołem złożonym z pensjonariuszy DPS-u swe przemyślenia na temat dalszego ciągu
tamtych zdarzeń. Scrooge rozdał
cały swój majątek. Stał się biedakiem. Czy znalazł przyjaciół i ra-

dość życia? Czy znalazł miłość? Nie,
nadal jest osamotniony i odrzucany
przez wszystkich. Czarna rozpacz.
Autor i zespół nie chcieli jednak,
aby widzowie popadli w smutny
nastrój i wyszli z wigilijnego spotkania z rozdartymi sercami. W finale tej scenki usłyszeliśmy krzepiące
i znamienne słowa: „Nie sztuką jest mieć dużo i dawać,
sztuką jest mieć mało i tym
umieć się podzielić”. Piękna, pobudzająca do myślenia treść, ale piękne też
wykonanie. Jakże przekonująco brzmiały poszczególne
kwestie wypowiadane przez
aktorów, którzy w swym życiu doświadczyli wielu gorzkich chwil. To niezwykle
wrażliwi ludzie. A w role poszczególnych postaci wcielili
się: Magdalena Pietrzak, Jolanta Mańczak, Małgorzata
Tuszakowska, Piotr Kędzierski, Zbigniew Gałązka, Krzysztof Mackiewicz. W spektaklu
wystąpił również terapeuta
Rafał Centkowski.
Oprawę muzyczną zarówno widowiska jak i całego spotkania
zapewnił zespół pracowników
DPS-u w składzie: Mikołaj Grubecki, Marcin Wyszomirski i Sławomir
Wójciak.
Po tym duchowym przygotowaniu nastąpił kulminacyjny moment

spotkania. Kapelan Domu Pomocy Społecznej, proboszcz nasielskiej parafii ks. kanonik Tadeusz
Pepłoński odmówił krótką modlitwę i poświęcił przygotowane w olbrzymich koszach opłatki. Kosze te
trzymali: pensjonariusz Domu Marek Osiecki i dyrektor Agata Nowak. Teraz jak w każdej rodzinie
nastąpiło dzielenie się opłatkami
i życzenia.
az
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RUBRYKA HARCERSKA

Wizyta ks. Tadeusza Tomasińskiego Światło Pokoju
już w naszym powiecie
w Nasielsku
Lubimy powoływać się na słowa wypowiedziane
przez Ojca Świętego błogosławionego Jana Pawła II i je
w sposób bardziej lub mniej zasadny cytować. Użycie
w nadtytule słów nawiązujących w oczywisty sposób
do wypowiedzi Papieża nie wydaje się nadużyciem i to
z kilku względów.
Ksiądz rektor Tadeusz Tomasiński, Honorowy Obywatel Nasielska, był przyjacielem Ojca Świętego.
Ich znajomość rozpoczęła się krótko przed wojną
w Wadowicach, dokąd zawędrował jako młodzieniec
z odległego Nasielska, aby przygotowywać się do pracy duszpasterskiej.
Była to wtedy znajomość przelotna. Później, tuż po
wojnie, ich drogi życiowe ponownie się zeszły. Tym
razem stało się to w Rzymie, dokąd zostali obydwaj
skierowani przez swych przełożonych, aby tam, na
uczelniach papieskich, zdobywać wiedzę i przygotowywać się do służby kapłańskiej. Przez pewien czas
byli jedynymi w owym czasie studentami z Polski. Ich
dalsze losy potoczyły się odmiennie, ale jednocześnie bardzo podobnie. Obydwaj służyli Bogu, ludziom
i Kościołowi. Ta służba miała charakter ponadpaństwowy i ponadnarodowy.
Jest jeszcze jedno podobieństwo w życiu tych dwóch
wielkich kapłanów. To sentyment do miejsca, gdzie przyszli na świat i gdzie zostali włączeni przez chrzest do Kościoła. W wypadku księdza rektora mogliśmy to obserwować w czasie jego kolejnych późniejszych wizyt w kraju.
Z nabożeństwem stawał w kaplicy chrzcielnej przed chrzcielnicą, kładł na niej rękę i długo się modlił. Stawał też
przed domem, w którym się urodził, patrzył dookoła i przywoływał wspomnienia z lat dziecięcych.
Przez ćwierć wieku ksiądz rektor nie miał możliwości odwiedzenia Polski. Został pozbawiony obywatelstwa i polskiego paszportu. Zanim mu je oficjalnie przywrócono, jego rodzinne miasto nadało mu tytuł Honorowego
Obywatela. Prosząc go o przyjęcie tego tytułu, ówcześni samorządowcy chcieli niejako dowartościować swe
małe miasteczko symbolicznym posiadaniem jako swego obywatela tak znamienitego kapłana, człowieka o wielkim, światowym autorytecie. Dzisiaj wiemy, że sprawiliśmy mu tym wielką radość. Tytuł ten uważa za jeden z największych zaszczytów, spośród tych, które stały się jego udziałem.
W ostatnich dniach listopada ksiądz rektor Tadeusz Tomasiński przez kilka dni przebywał w Warszawie. W natłoku
zajęć udało mu się wygospodarować jeden dzień, aby wpaść do swojego Nasielska. 29 listopada odwiedził Borkowo, przejechał przez Cieksyn i nowo wybudowaną drogą („schetynówką”) udał się do Nasielska. Tu na kilka
minut zatrzymał się na Orliku. Cieszy go wszystko to, co w Nasielsku powstaje nowego. Później modlił się przy
grobie swych rodziców, by następnie przejść ulicą Kilińskiego, gdzie znajduje się jego dom rodzinny. I tym razem
długo wspominał czas, kiedy po tych ulicach biegał jako dziecko.
Tego też dnia spotkał się z władzami samorządowymi. Przez pewien czas uczestniczył w sesji Rady Miejskiej. Tu
serdecznie powitał go przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Duchnowski i wszyscy radni. Zwrócił się też do
nich z krótkim przesłaniem, w którym zawarta była troska o losy miasta.
Burmistrz Grzegorz Arciszewski wraz z małżonką podjęli dostojnego gościa obiadem.
az

SKRZYNKA ŻYCZLIWOŚCI
MOPS w Nasielsku i dwutygodnik „Życie Nasielska” prowadzą wspólną akcję społeczną mającą na celu pobudzenie aktywności
naszej społeczności lokalnej, poprzez wymianę informacji o potrzebnych bądź zbędnych sprzętach (RTV, AGD, meblach) do oddania
oraz wzajemnej pomocy.
* Informacje można zostawiać w specjalnych skrzynkach „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Skrzynki znajdują się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Elektronowej 3,
05-190 Nasielsk.
* Skrzynki oznaczone są odpowiednimi napisami „PRZYJMĘ”, „ODDAM”.
* Informacje można przekazać na specjalnych drukach dostępnych w MOPS.
* Skrzynka życzliwości obsługuje przedmioty typu: sprzęt RTV, AGD, MEBLE.
* Skrzynka życzliwości nie przyjmuje odzieży.
* Rzeczy przekazywane innym muszą być w dobrym stanie, nadające się do użytkowania.
* Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco w „Życiu Nasielska” i na stronie mops.nasielsk.pl.
* MOPS w Nasielsku nie ponosi odpowiedzialności za stan, w jakim są oddawane rzeczy, i nie zapewnia ich transportu.
* Wszelkie rzeczy przekazane są do skrzynki życzliwości bezpłatnie nie podlegają opłatom ani zwrotom.
* W akcji mogą brać udział mieszkańcy miasta i gminy Nasielsk.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej „Skrzynki życzliwości”.
W naszej skrzynce życzliwości pojawiły się następujące zgłoszenia:
Oddam:
– żyrandol pokojowy, tel. 600 10 90 17,
– regał pokojowy, tel. 783 443 280.
Przyjmę:
– komputer dla dzieci z monitorem, tel.532-589-600
– fotel rozkładany sypialny na 1 osobę, tel. 607-893-843,
– kuchnię węglową leworamienną westfalkę, tel. 692-687-401,
– komputer bez monitora, tel. 607-893-843,
– komputer, tel. 506-836-717,
– kuchnię westfalkę lub piecyk węglowy, tel. 514-230-404,
– łóżko 2-osobowe lub fotel 1-osobowy, lodówkę, tel. 516-230-921,
– kuchnię gazową, tel. 889 564 713,
– telewizor, regał pokojowy, tel. 789 098 121.

Już po raz dwudziesty pierwszy łańcuch harcerskich serc i rąk przenosi
przez całą Europę żywy płomień światła rozpalony w grocie Narodzenia
Jezusa Chrystusa w Betlejem. Przekazywany z rąk do rąk, przenoszony
przez skautów różnych krajów Europy, głosi pokój, braterstwo, nadzieję
i radość z przyjścia na świat Syna Bożego.
Pomysł na to przedsięwzięcie narodził się w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych
na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Pierwotna nazwa akcji to „Światło w ciemności” . Rok później patronat nad nią
objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju. Każdego roku wśród grona
dzieci działających charytatywnie, delegowane jest jedno, które odbiera
Światło z Groty Narodzenia Pańskiego. Następnie jest transportowane
do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Jeśli istniała skomplikowana sytuacja w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało
się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła w samym Betlejem. Wtedy
dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet
do samego Wiednia. Z Austrii światło jest roznoszone po całej Europie. My polscy harcerze otrzymujemy je od skautów słowackich około
10 dni przed Bożym Narodzeniem. Dalej jest ono transportowane przez
cały kraj, także do państw na naszej wschodniej granicy.
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia
pozbawionego konfliktów i waśni. Tak jak możemy przeczytać w Ewangelii „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16),
jeśli więc chcemy dzielić się z innymi nadzieją i radością Betlejemskiego
Światła Pokoju powinniśmy sami stawać się ludźmi autentycznie przyjmującymi ponadczasową wartość dobra nieustannie inspirowanego miłością. Czas Adwentu to czas oczekiwania, powinniśmy włożyć wysiłek
i trud w pracę nad sobą, by zwalczać swoje słabości, by mądrze stawiać
wymagania sobie i innym, tylko to pozwoli nam dostrzec moc Światła.
My harcerze pełnimy w tym łańcuchu szczególną funkcję, roznosząc
Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski,
wypełniamy służbę, ulepszamy świat.
W tym roku Betlejemskie Światełko Pokoju zostało przekazane harcerzom i harcerkom Związku Harcerstwa Polskiego przez słowackich
skautów 11 grudnia w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem
na Krzeptówkach. W czwartek 15 grudnia reprezentacja naszego Hufca
odebrała je podczas uroczystości w kościele św. Anny w Warszawie by
stąd trafiło do powiatu nowodworskiego. Z Nowego Dworu w dniach
poprzedzających narodzenie Pańskie zostanie ono przekazane do
Nasielska, naszych władz, parafii i instytucji.
pwd. Daniel Nowak

Boże Narodzenie to szczególny okres.
Czas nadziei, oczekiwania, ale także miłości,
życzliwości i podziękowań.
Z okazji nadchodzących Świąt
oraz Nowego Roku harcerze Hufca ZHP
w Nowym Dworze Mazowieckim
chcieliby życzyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy
spełnienia marzeń, odnalezienia swojego miejsca,
samych przyjaciół i umiejętności niesienia
Światła innym, zwłaszcza potrzebującym.
Szczególne życzenia składamy
na ręce naszych harcerskich sióstr i braci ,
a także do instytucji dla nas ważnych
i tych z którymi współpracujemy.
Chcielibyśmy skierować je do władz gminy
na czele z burmistrzem
panem Grzegorzem Arciszewskim,
1. Nasielskiej Drużyny Harcerek „Pratum”,
1. Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Silus”,
4. Płońskiego Harcerskiego Szczepu „Quercus”,
Nasielskiego Ośrodka Kultury,
Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach,
parafii św. Katarzyny w Starych Pieścirogach
oraz Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II w Nasielsku.
			
			

Harcerze z 3. DH „Przypadek”
i 32. DS „Hakuna Matata”
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ŚWIĄTECZNA AKCJA

Zbiórka żywności dla potrzebujących

NASZE SPRAWY

Charytatywna Akcja
W sobotę, 3 grudnia br. na terenie Farmy Krzyczki odbyła się 9. edycja akcji Terenowa Integracja wawa4x4.pl, której celem było zebranie pieniędzy
na świąteczną pomoc dla domów dziecka, domów samotnej matki oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. Farma Krzyczki była
Partnerem wydarzenia.
Szczytny cel akcji, liczne atrakcje oraz urokliwe miejsce sprawiły, że do
Farmy Krzyczki zawitały tłumy uczestników i gości.
W zawodach wzięło udział 170 drużyn, w których skład wchodziło łącznie
480 zawodników, przygotowanych na dobrą zabawę, trudne wyzwania
i ostrą rywalizację. Nie zabrakło także widzów, którzy poza kibicowaniem mogli zapoznać się z licznymi atrakcjami oferowanymi przez Farmę
Krzyczki. Na najbardziej wytrwałych czekała loteria z nagrodami. Łącznie
podczas imprezy bawiło się ok. 650 gości.
– Bardzo się cieszymy, że jako partner akcji Terenowa Integracja waw4x4.
pl mogliśmy gościć na naszej farmie tak duże grono entuzjastów off-road, którym sprzyjał niezwykle szczytny cel – mówi Grażyna Kocyłowska, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Farmie Krzyczki. – Dopisała
nie tylko pogoda, ale i nastroje. Staraliśmy się, by każdy tego dnia znalazł
na naszej farmie coś dla siebie i spędził miło czas w gronie najbliższych.
Wierzę, że w przyszłości nie zabraknie podobnych, tak szczytnych akcji
na naszej farmie – dodaje.
Podczas akcji zebrano
ponad 34 tys. zł. Jeszcze
przed świętami pieniądze trafią do 13 placówek na terenie Warszawy
i okolic. Dla nasielskiego
MOPS przeznaczono ok.
4 tys. zł.
(mk)

ZE SZKÓŁ

Zastawiony stół wigilijny dla większości z nas jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. Jednak wielu mieszkańców naszej
gminy nie może sobie na niego pozwolić.
W Polsce nadal poniżej granicy ubóstwa żyje 2 mln osób, a dane Komisji Europejskiej wskazują, że 20% dzieci w Polsce jest niedożywionych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszego środowiska, w dniach 2–3
grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku wraz z Bankiem Żywności w Ciechanowie zorganizowały zbiórkę żywności.
W akcję zaangażowali się wolontariusze z szkolnego koła PCK Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, wolontariusze z parafialnego koła
wolontariatu, harcerze z Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku oraz
dyrektor i pracownicy MOPS. Łącznie w akcji uczestniczyło 80 wolontariuszy. W trzech nasielskich sklepach: Biedronka, Guliwer i Tesco, była
zbierana żywność. Wolontariusze oraz ich opiekunowie bardzo aktywnie angażowali się w akcję. Mieszkańcy Nasielska i okolic po raz kolejny nie zawiedli i okazali się bardzo hojni. W czasie
dwóch dni akcji zebrano łącznie 1266 kg żywności. Pozyskane produkty spożywcze to m.in.: cukier – 287 kg, mąka
– 190 kg, ryż – 214 kg, makaron – 323 szt. opakowań, dżem – 104 szt. słoików, olej –104 szt. butelek. Z uwagi na cel
akcji przeważającym asortymentem były słodycze (łącznie zebrano ich 549 szt. opakowań).
Pracownicy socjalni MOPS z zebranej żywności przygotowali paczki żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin. Wsparcie w tej formie otrzymały 43 rodziny (liczące łącznie 216 osób).
Szczytny cel połączył w działaniu wolontariuszy z różnych szkół i organizacji. Jest to bardzo piękna inicjatywa. Wynik
przeprowadzonej akcji pokazuje iż los drugiego człowieka nie jest nam obojętny. Wszystkim ludziom dobrej woli, wolontariuszom, koordynatorom, którzy wsparli akcję, w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy.
MOPS

Z PCK

Opłatkowe spotkanie w Kropelce
W sobotę, 10 grudnia br. w sali
konferencyjnej nasielskiego Urzędu Miejskiego na spotkaniu opłatkowym zgromadzili się nasielscy
krwiodawcy zrzeszeni w klubie
HDK PCK Kropelka. Wśród nich
byli także: Marian Wasierzyński,
prezes Zarządu Rejonowego PCK
w Nowym Dworze Maz., i Marek Maluchnik, kierownik Wydziału Administracji nasielskiego UM.
Spotkanie prowadziła prezes klubu
Dorota Kalinowska, która złożyła
wszystkim jego uczestnikom i ich
rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne. Wszyscy też podzielili się opłatkiem.
W części oficjalnej tej miłej uroczystości uhonorowano odznaczeniami i dyplomami te osoby, które

nie mogły wziąć udziału
w uroczystościach PCK
odbywających się w listopadzie w Nowym Dworze Mazowieckim. I tak
odznaczenia: Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi,
przyznawane przez Mazowiecki Zarząd Okręgowy
PCK, otrzymali: Andrzej
Janoch i Piotr Lisiecki.
Dyplom z podziękowaniem z Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa dostał Dariusz
Duchna, zaś podziękowanie od starosty nowodworskiego wraz z koszem słodyczy wręczono Kalinie
Kościelskiej.
W tegorocznym przedświątecznym spotkaniu uczestniczyło oko-

U HARCERZY
Na gali
w Operze Narodowej Spotkanie wigilijne
We wtorek, 10 grudnia br. uczniowie klasy czwartej i piątej Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
spektakl baletowy Dziadek do orzechów i Król Myszy do muzyki Piotra
Czajkowskiego.
Wyjazd został zorganizowany z inicjatywy pani bibliotekarz Anny Chmielewskiej, która od lat współpracuje z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Sponsorowane bilety umożliwiły grupie uczniów z naszej szkoły
wzięcie udziału w uroczystej gali charytatywnej wieńczącej 15-letnią działalność Bractwa.
W części oficjalnej konferansjerka Zofia Czernicka i Jacek Kuśmierczyk,
Kanclerz PBKG, wręczyli akty darowizny książek beneficjentom – przedstawicielom wytypowanych szkół. Każda z nich otrzymała dla swej biblioteki po 100 woluminów, które wzbogaciły szkolne księgozbiory.
Uczestnicy sobotniej gali, po oficjalnej części uroczystości, obejrzeli
spektakl baletowy Dziadek do orzechów i Król Myszy. Przepiękna, bogata scenografia, galeria barwnych postaci, subtelna oprawa muzyczna dopełniła wrażeń, wciągając widza w świat magii i czarów. Uczniowie mogli
poznać specyfikę przedstawienia baletowego, podziwiać lekki, klasyczny
taniec grupy baletowej, zobaczyć prawdziwy świat sztuki. Dodatkowo dla
młodych widzów, poza gratisowymi biletami wstępu, był przygotowany
poczęstunek, a po zakończeniu uroczystości każde dziecko mogło wymienić bilet na książkę.
W tym dniu mieliśmy również okazję podziwiać świąteczny wystrój Warszawy. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do domów.
K. Burzyńska

W sobotę, 17 grudnia 2011 r. harcerze i harcerki wszystkich środowisk
spotkali się w Szkole Podstawowej im. S. Starzyńskiego na wspólnej
wigilii. Spotkanie poprzedziła uroczysta msza święta, którą koncelebrował ks. kan. Tadeusz Pepłoński. Podczas mszy harcerze przekazali
mieszkańcom naszej gminy Betlejemskie Światełko Pokoju, będące
symbolem wzajemnego zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei na życie pozbawione konfliktów i waśni.
Przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju to coroczna akcja
prowadzona przez harcerzy i skautów z całego świata. Odbywa się
przed świętami Bożego Narodzenia. Ogień jest rozpalany w Betlejem,
a następnie przekazywany dalej, aby w każdym domu był elementem
wigilijnej kolacji. Betlejemskie Światełko Pokoju dzięki polskim harcerzom co roku trafia do szkół, kościołów, instytucji, urzędów oraz
osób prywatnych. Po mszy harcerze oraz zaproszeni goście udali się
do szkoły, gdzie wspólnie podzielili się opłatkiem. Wszystkich powitała i przedstawiła ideę akcji przekazywania Betlejemskiego Ognia
Komendantka Szczepu „Querqus” druhna Ewa Żołnierzak.
Następnie uczestnicy wigilii obejrzeli jasełka pt. Zanim przyjdzie
Bóg…, przygotowane przez 423. Gromadę Zuchową „Leśne Skrzaty”, pod opieką druhny Moniki Kozarzewskiej, druhny Anety Czyż
i druhny Justyny Duczman, oraz 424. Drużynę Harcerską „Pogodna
Ferajna” pod opieką druhny Kingi Żabik i druhny Beaty Góreckiej.
Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem, podczas którego mogliśmy wejść w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Czuwaj!
druhna Kinga

fot. M. Maluchnik

ło 40 osób. Był czas na całoroczne
podsumowania, rozmowy i refleksję. Jak co roku słodki poczęstunek dla nasielskich krwiodawców
zapewnił Jan Cichowski z Cukierni
„Kownaccy” w Nasielsku, któremu
ten dar należą się serdeczne podziękowania.
(r.)

ZE SZKÓŁ

Świąteczny
kiermasz
We wtorek, 13 grudnia br. w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
odbył się kiermasz prac świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia.
W naszej szkole stało się już tradycją, że przed każdymi świętami
uczniowie na zajęciach w świetlicy
szkolnej wykonują różnego rodzaju ozdoby i prezentują je rodzicom
w trakcie dni otwartych lub zebrań
klasowych.
W tym roku uczniowie przygotowali anioły z włosia i wstążki, bałwany z kory i materiału, choinki z
szyszek i wstążek oraz wiele innych
ozdób wykonanych w ciekawy i
niepowtarzalny sposób. Podczas
wykonywania tych prac uczniowie
opowiadali o zwyczajach i tradycji nadchodzących świąt, a wśród
uczniów i wychowawczyń świetlicy nadzorujących pracę panowała
ciepła, miła i serdeczna atmosfera.
Opiekunowie świetlicy szkolnej
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ROZMOWA Z…

Zróbcie pierwszy krok

…Wiolettą Zawadzką, koordynatorem wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Na początku chciałbym zapytać:
czym zajmuje się wolontariat?
– Zakres działalności naszych
wolontariuszy jest dość szeroki. Wolontariusze, którzy na stałe
współpracują z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służą pomocą w różnoraki sposób,
m.in.: pomagają dzieciom w nauce albo też organizują im czas
wolny, pomagają w załatwianiu
spraw urzędowych, spraw związanych z leczeniem albo kształceniem, poza tym zapewniają
wsparcie i pomoc osobom starsz ym, samotnym i niepe ł nosprawnym. To ostatnie polega na
spędzaniu wspólnie czasu, wyjściu na spacer w towarzystwie
wolontariusza, czytaniu prasy
albo robieniu drobnych zakupów.
Nasza wolontariuszka prowadzi
w Domu Dziennego Pobytu cotygodniowe spotkania z kulturą,
przybliżając seniorom m.in. dzieje
naszego regionu, historie naszych
wieszczów. Jest to bardzo cenne,
gdyż w dzisiejszym zabieganym
świecie brakuje nam autorytetów.
Nasi wolontariusze znajdują czas
dla drugiego człowieka i za to należy im się wielki pokłon.
Od ilu lat działa wolontariat przy
nasielskim MOPS-ie?
– Wolontariat przy MOPS-ie działa od trzech lat. Skupiamy się na
łączeniu wszystkich tych, którzy
chcą działać na rzecz innych ludzi, z osobami, które tej pomocy
najbardziej potrzebują. Działamy
zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
Czy jest pani związana z wolontariatem od początku?
– Tak, choć przez pewien czas
mojej nieobecności zastępował y mnie koleżanki. Wolontariat
jest dla mnie cennym doświadczeniem. Nie jest dla mnie czymś
nowym, gdyż wcześniej działałam
w organizacjach pozarządowych
Poza tym zostałam wychowana
w rodzinie, gdzie pomoc innym
i praca społeczna to nic nadzwyczajnego, to po prostu zasada, którą się kierujemy w życiu.
Wszyscy udzielamy się charytatywnie na różnych płaszczyznach. Tego nauczyli mnie moi
rodzice i te same wartości będę
starała się przekazać mojemu synowi.
Skąd wyszła inicjatywa utworzenia wolontariatu?
– Bezpośrednio inicjatywa pochodzi od pani Moniki Nojbert,
dyrektor MOPS. Kolejna potrzeba wyszła ze strony środowiska,
gdyż zauważyliśmy, iż jest zapotrzebowanie na wolontariat.
W naszym środowisku są osoby,
szczególnie starsze, które potrzebują rozmowy, uwagi i troski ze
strony innych, oraz są chętni wolontariusze, czyli ludzie o wielkim
sercu, którzy chcą pomagać in-

nym. Dlatego powstał
wolontariat. Siedziba MOPS jest doskonał ym miejscem na
z a s p o ko j e n i e t yc h
potrzeb.
Ilu działa obecnie
wolontariuszy?
– Stale współpracujących osób, z którymi mamy podpisane
umowy, jest 6. Z uwag i na różn e s y tuacje życiowe, takie jak
podjęcie nauki poza
miejscem zamieszkania, nowe obowiązki
zawodowe, liczba wolontariuszy się zmienia.
A więc od czasu rozmów „Życia
Nasielska” z nasielskimi wolontariuszami
doszł y dwie osoby. Czy może Pani
o nich opowiedzieć?
– Zgadza się, doszł y
do nas dwie panie
wolon tariuszk i . J e stem bardzo szczęśliwa, że nasze grono
się powiększyło. Obie
panie świadczą wolontariat u osób starszych. Z przeprowadzonych rozmów wiem, że
współpraca z osobami, którym
pomagają, układa się dobrze i są
zadowolone z podjętej decyzji
o działalności w charakterze wolontariuszki.
Czy wolontariusze mogą liczyć
w swojej działalności na jakieś
wsparcie?
– Oczywiście. Mam stał y kontakt z wolontariuszami. Raz w tygodniu jestem dłużej i jeśli mają
jakieś problemy, to mogą się do
mnie zgłosić, wtedy razem je na
bieżąco rozwiązujemy. Jestem
w kontakcie ze środowiskami, do
których udają się wolontariusze.
Cyklicznie organizujemy spotkania. Działamy jak grupa wsparcia,
gdyż na spotkaniu wolontariusze
opowiadają, co u nich sł ychać,
z jakimi borykają się problemami, opowiadają również o swoich sukcesach. Wymieniają się
swoim doświadczeniem i wspólnie szukamy rozwiązania różnych
problemów. Te spotkania bywają
bardzo inspirujące. Po każdym
z nich mam więcej pomysłów
i energii do działania. Wolontariusze mogą liczyć również na
wsparcie w formie specjalistycznych szkoleń organizowanych
p rzez C en trum Wolon t ariatu
w Warszawie oraz przez MOPS.
A co sądzi pani o nasielskich
wolontariuszach?
– Z pełnym przekonaniem mogę
powiedzieć, że to, co robią, zasługuje na szczególne uznanie.
Ich praca na rzecz innych może
być przykładem i wzorem do na-

śladowania. Dla mnie współpraca
z wolontariuszami jest szczególnie ważna. Bardzo sobie cenię ich
zaangażowanie, poświęcony czas
i chęć pomocy innym.
Wolontariat jednak to nie tylko
stali współpracownicy…
– Owszem. Poza MOPS-em wolontariatem zajmuje się również
szkolne Koło PCK przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku,
wolontariusze działający przy parafii św. Wojciecha w Nasielsku
oraz nasi nasielscy harcerze. Należy tu podkreślić, że wymienione
grupy ze sobą nie rywalizują, lecz
w wypadku zorganizowanych akcji, takich jak np. zbiórka żywności, ściśle współpracują i wspólnie
działają na rzecz potrzebujących.
Wtedy najważniejszy jest cel, który wspólnie osiągamy. To dzieje
się również dzięki zaangażowaniu
dyrekcji, nauczycieli szkół oraz
księży. Motywowanie młodzieży
do podejmowania działań społecznych przynosi piękny efekt.
W ostatniej akcji zbiórki żywności
ogółem uczestniczyło 80 wolontariuszy. Chcę dodać, że w akcje zbiórki żywności angażują się
również dyrektor i pracownicy
MOPS-u. Wspólny cel jednoczy
nas wszystkich.
Obchodzimy w tym roku Europejski Rok Wolontariatu. Czy
dużo on zmienił w świadomości ludzi?
– Myślę, że tak. Europejski Rok
Wolontariatu miał na celu pokazanie wolontariatu w całej jego
różnorodności. Oczekiwany efekt
możemy osiągnąć jedynie wspólnym wysiłkiem i dzięki zaanga-

żowaniu wielu środowisk, którym
leży na sercu promocja wolontariatu jako aktywności ze wszech
miar twórczej, ciekawej i rozwijającej. Aktywności, którą z powodzeniem może podjąć każdy i każda
z nas! Głównym przesłaniem ERW
było hasło „Zostań wolontariuszem,
zmieniaj siebie i świat!”. W marcu nasi wolontariusze mieli okazję
uczestniczyć w Gali Wolontariatu
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, natomiast w poprzednim
t ygodniu nasz przedstawiciel
uczestniczył w konferencji podsumowującej miniony rok i podejmowane działania. Dzięki ERW
więcej mówiło się o wolontariacie i działalności wolontariuszy. To
zaowocuje, gdyż już dziś widzimy
tego przykłady.
We d ł ug p rz e p r owa d z o nyc h
w tym roku przez CBOS badań
przeciętny człowiek uważa, że
wolontariusz to najczęściej młoda, wykształcona, religijna i dobrze sytuowana kobieta. Jak ma
się to do rzeczywistości?
– Mamy wolontariuszy w różnym wieku. Rzeczywiście są to
osoby wykształcone i religijne,
a co do statusu materialnego, to
ciężko stwierdzić, ponieważ nie
wpisują go do swoich deklaracji.
Szkoda, że mężczyźni są tak mało
zaangażowani, bo byliby bardzo
potrzebni. Ostatnio potrzebowaliśmy pomocy dla starszego
pana wolontariusza-mężczyzny,
jednak nie udało nam się znaleźć
chętnej osoby. Można skierować
miniapel do mężczyzn: Panowie,
wstępujcie do wolontariatu! Zachęcamy serdecznie!

Jak można promować wolontariat?
– Dobrym sposobem na promocję wolontariatu są kampanie
społeczne. Mają na celu przede wszystkim zachęcić ludzi do
pracy wolontariackiej. Ponadto
mają wyzwolić w nich potencjał,
o którym często nie wiedzą, gdyż
nie mieli jeszcze okazji się o nim
przekonać. Kolejnym sposobem
promocji jest marketing szeptany.
A więc dużo mówimy o naszych
wolontariuszach, podkreślamy
ich pracę i zakres działalności.
Przytaczamy konkretne przykłady i osiągnięcia naszych wolontariuszy. Doskonałą reklamą będzie
istnienie wolontariatu w świadomości ludzi. Dodatkowo jako
koordynatorka chodzę niekiedy
do szkół oraz na spotkania z młodzieżą, przedstawiam im prezentację multimedialną o działalności
wolontariatu w MOPS i zachęcam
do zaangażowania się.
Co by Pani powiedziała osobom,
które wahają się, czy wstąpić do
wolontariatu?
– Niech przyjdą, zobaczą, jak to
wygląda, i spróbują. Z doświadczenia wiem, że jeśli już spróbują, to na pewno im się spodoba
i zostaną z nami na dłużej. Pomaganiem innym można się zarazić.
Podsumowaniem naszej rozmowy niech będą słowa Jana Pawła II:
Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest, lecz
przez to, czym dzieli się z innymi.
Zachęcam do zrobienia pierwszego kroku w tym kierunku.
Dziękuję za rozmowę.
Paweł Kozłowski

PO GODZINACH
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Rodzinnych i spokojnych,
pełnych miłości i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2012

mieszkańcom:
Chrcynna, Dąbrowy, Głodowa Wielkiego,
Jaskółowa, Krzyczek-Pieniążek,
Krzyczek Szumnych, Krzyczek-Żabiczek,
Pniewa, Popowa Borowego i Popowa-Północ
życzy
			
			

Zbigniew Wóltański,
radny RM w Nasielsku

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
Mieszkańcom Gminy Nasielsk
przesyła
		
Wiesław Suska,
		
radny RM Nasielsk
PODZIĘKOWANIE
dla Sz. P. Ireneusza Ziemieckiego
za bezinteresowną pomoc i wsparcie

Mieszkańcom Nasielska
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzenia wielu radosnych chwil
i serdecznych spotkań
w gronie rodzinnym
oraz zdrowia i spełnienia marzeń
w Nowym Roku
składa
		
Stanisław Sotowicz,
		
radny RM w Nasielsku
Wszystkim Mieszkańcom Nasielska,
aby Święta Bożego Narodzenia
przyniosły spokój, radość
oraz wzajemną życzliwość,
a Nowy Rok sprzyjał realizacji marzeń
życzy
		
Henryk Antosik,
		
radny RM Nasielsk

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy

składa

pełnomocnik

Samorządowego Przedszkola
w Starych Pieścirogach

30 grudnia-4 stycznia godz. 18.00

Listy do M.
komedia romantyczna, Polska; czas: 116 min.

To film, w którym pogubieni życiowo

kało, to właśnie miłość. W jeden wyjątkowy dzień w roku, pięć kobiet i pięciu
mężczyzn przekona się, że przed miłością i świętami nie da się uciec.

6-7 stycznia godz. 17.00

Niebezpieczna metoda
biograficzny, dramat, thriller/ Francja, Kanada,

życzy

Pracownicy Niepedagogiczni i Dzieci

Kino NIWA ZAPRASZA

bohaterowie odkryją, że to, co ich spot-

dla naszego przedszkola
Dyrektor, Rada Pedagogiczna,
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Prawa i Sprawiedliwości
w Nasielsku
mgr Andrzej Pacocha

Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, 2011,
czas: 93 min.

Zygmunt Freud i Carl Jung, dwaj wielcy
twórcy psychoanalizy, poznają się dzięki
18-letniej, pięknej Sabinie cierpiącej na ataki histerii. Pewnego dnia pacjentka przywieziona zostaje do szpitala psychiatrycznego,

Stowarzyszenie
Koła Dzieci Niepełnosprawnych
z Nasielska
serdecznie dziękuje za pomoc
w zorganizowaniu wigilii
i życzy wszystkim wesołych świąt
Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
		

Pogodnych świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia marzeń
w nadchodzącym 2012 roku
		
		

życzy
Zarząd
i Związek Kombatantów

Dzieci i Rodzice

Baran 21.03–20.04

HOROSKOP

W świąteczny czas spodziewaj się więcej miłych chwil. Spędzisz je w towarzystwie rodziny.
Dużo odpoczywaj i unikaj zatargów z otoczeniem. Świąteczna atmosfera korzystnie wpłynie
na Twoje samopoczucie.

Byk 21.04–21.05
W najbliższym tygodniu Twoje plany dotyczące
spraw osobistych uda się szczęśliwie sfinalizować.
Nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożliwych do wykonania. Dobrej energii na pewno Ci nie zabraknie.

Bliźnięta 22.05–20.06
Zbliża się koniec roku. Sprawy zawodowe nabiorą tempa. Pozytywne wpływy Wenus i Urana pomogą w nawiązaniu dobrych kontaktów
z otoczeniem. Większość problemów uda Ci się
wyprowadzić na prostą.

Rak 21.06–22.07
W każdym działaniu i wydatkach należy zachować samokontrolę i zdrowy rozsądek. Nieoczekiwane wydarzenia zmuszą Cię do zmiany
planów. Zachowaj spokój, bo zdenerwowanie
tylko pogorszy sytuację.

Lew 23.07–22.08
Jeśli jesteś bez pary, to powróż sobie w wigilijny
wieczór. Dowiesz się, kiedy skończy Twoja samotność. Nie trać nadziei na wielkie uczucie. Masz dobre serce, pomyśl o ubogich i bezdomnych.

Panna 23.08–22.09
Świateczny tydzień sprzyja dokończeniu zaległych i bieżących spraw. Zbytnia aktywność
może ujemnie wpływać na Twój system nerwowy. Wspólne zajęcia domowe przyczynią się do
poprawy stosunków z rodziną.

Waga 23.09–22.10

W święta postaraj się, aby wzajemne relacje
z rodziną były wyjątkowo serdeczne. Ciesz się
otrzymanymi prezentami i nie przeliczaj ich na
wydane pieniądze. Okaż bliskim dużo uczucia.

Skorpion 23.10–22.11
Wreszcie wolne dni od pracy. Postaraj się przeznaczyć je na odpoczynek. Tym bardziej, że już
niedługo nie będzie na to czasu. Uważaj, bo sytuacja może Cię skłaniać do radykalnych zachowań. Zadbaj o dobre porozumienie z bliskimi.

Strzelec 23.11–21.12
Współpraca z rodziną będzie w tym tygodniu wymagała od Ciebie sporo cierpliwości. Twoje starania
zostaną jednak nagrodzone. Pomimo zmęczenia
włącz się bardziej aktywnie do zajęć domowych.

Koziorożec 22.12–19.01
Kluczem do sukcesu jest w tym tygodniu konsekwencja w działaniach. Trudno to jednak pogodzić
z oczekiwaniami rodziny. Twoi bliscy chcieliby
dostać ładne prezenty, ale i częściej widywać Cię
w domu.

Wodnik 20.01–18.02
Nie ryzykuj w tym tygodniu kłótni z przyjaciółmi. Kiepskie aspekty planetarne nie sprzyjają spokojnej pracy. Mogą też utrudniać pewne
ważne transakcje. Ogranicz straty do minimum.
Nabierz dystansu do życiowych kłopotów.

Ryby 19.02–20.03
To będzie pracowity okres. Czas nagli i nie możesz
sobie pozwolić na zaniedbania. Musisz mieć pewność, że Twoje decyzje są słuszne. Relacje z otoczeniem wymagają wyrozumiałości i cierpliwości.
Więcej słuchaj, a mniej mów.

w którym pracuje Jung. Już wkrótce ich więź przerodzi się w coś znacznie poważniejszego niż zwykła relacja pacjentki z lekarzem. Historia
skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy kobieta pozna osobiście okrytego
sławą i starszego od siebie Freuda.

13-15 stycznia godz. 19.00

Saga Zmierzch Przed świtem część I
dramat/fantasy/przygodowy, USA, 2011, czas: 117 min.

Po pięknym ślubie i hucznym weselu, Bella
i Edward wyjeżdżają na miesiąc miodowy
do Rio de Janeiro. W tym gorącym mieście
karnawału, młodzi mogą wreszcie w pełni cieszyć się sobą i oddawać namiętności.
Wkrótce Bella odkrywa, że jest w ciąży. Pełne dramatyzmu narodziny dziecka rozpoczynają łańcuch nieodwracalnych zdarzeń.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 662 553 832.
Zagubiono klucze i pendrivy
w skórzanym etui. Tel. 501 696 177.
Pilnie poszukuję garażu do wynajęcia w Nasielsku (os.Warszawska,
Starzyńskiego, Piłsudskiego).
Tel. 660 42 34 68; 602 81 91 68.
Czysto, dokładnie, terminowo,
malowanie mieszkań. Tel. 601 187
504.
Schody drewniane. Tel. 503 401
399.
Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku, prąd, woda.
Tel. 605 827 917.
Sprzedam słomę ze stodoły w belach i sianokiszonkę. Tel. (23) 69
26 491.
Wynajmę magazyn po hurtowni spożywczej. Tel. 608 458 135
w godz. 8.00 - 16.00.
Poszukuję opiekunki do dziecka.
Tel. 606 705 640; 691 553 551.
Sprzedam łóżko 1 os. nowe, fotele,
komplet wypoczynkowy, komodę pod TV, huśtawkę ogrodową
drewnianą, dywany. Tel. 505 359
438.
Spr zedam działk i budow lane w Nasielsku – okolice
ul. Ogrodowej (niedaleko Urzędu
Gminy). Tel. 519 797 766.
Sprzedaż działek budowlanych.
Tel. 602 43 23 38.
Sprzedam 2,5 ha ziemi w Jackowie
Włościańskim. Tel. 519 797 766.
Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego/korepetycje. Tel. 693
299 405.
Firma Piemont Sp. jawna kupi
każdą ilość bydła (krowy, byki,
jałównki). Atrakcjne ceny. Tel. 600
92 82 92.
Nauka gry na keyboardzie lub
akordeonie od podstaw. Tanio.
Tel. 508 495 535.
Sprzedam działki budowlane,
Nasielsk PKP. Tel. 664 414 891.
Sprzedam mieszkanie 52 m 2.
Tel. 509 830 296.
Sprzedam kawalerkę. Tel. 606 25
25 77.
Hydraulika. Tel. 506 178 967.
Korepetycje z języka rosyjskiego.
Tel. 511 146 203.
Wideofilmowanie. Tel. 788 702
380.
Sprzedam działkę budowlaną,
osiedle Krupka (pow. 820 m2).
Tel. 609 627 331.
Glazurnik osobiście. Tel. 604 561
031.
Przyjmę pomocników stolarzy
i osoby do przyuczenia. Tel. 503
169 550.

REKLAMA
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam szybko i tanio 2 działki budowlane na Os. Pniewska
Górka. Tel. 693 861 544.
Zespół muzyczny: wesela, poprawiny, imprezy okolicznościowe.
Tel.691 036 690.
Wynajmę mieszkanie 3 km od
Nasielska i stacji PKP. Tel. 504 278
051.
Sprzedam działkę budowlaną
Miękoszynek. Tel. 784 528 758.
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku przy ul. Lazurowej.
Tel. 798 291 316.
Nowo powstająca szkoła języków
obcych ADASTRA w Nasielsku zatrudni lektorów języków obcych.
Tel. 509 390 802; e-mail: adastra7@wp.pl
Do wynajęcia mieszkanie 80 m2
w Nasielsku. Tel. 603 705 370.
Do wynajęcia lokal usługowy
w Nasielsku 80m2. Tel. 603 705
370.
Wynajmę dom wolnostojący
(3 pokoje z kuchnią i łazienką).
Tel. 604 483 850.
Zatrudnię młode, energiczne kobiety do 35 roku do pracy w gastronomii. Tel. 792 670 200.
Sprzedam działkę rolno-budowlaną, 2700 m2, blisko stacji PKP
Nasielsk. Cena 80 tys. Tel. 506
702 293.
Sprzedam siedlisko w tym 2,8
ha ziemi, Głodowo k. Nasielska.
Tel. 787 120 302.
Sprzedam siano. Tel. 510 589 762.
Nasielsk, dnia 08.12.2011r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-190 Nasielsk
ul. Sportowa 2

INFORMACJA
Dotyczy: konkursu ofert w zakresie

nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z powodu nie otrzymania
kontraktu na świadczenia
w zakresie nocna i świąteczna
opieka zdrowotna na rok 2012
z Mazowieckim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia, konkurs
ofert na w/w świadczenie
zostaje odwołany.

Cennik reklam i ogłoszeń w „Życiu Nasielska”
obowiązuje od 21 marca 2008 r.
lp. Rodzaj ogłoszenia
1.

Cena netto
zł

powierzchniowe – moduł:
czarno-białe
kolor

40,00
60,00
20,00

2.

ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł)

3.

drobne za słowo

4.

artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto

5.

insert (wkładkowanie) – 1 szt.

0,82
800,00
0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej
ogłoszenie całostronicowe
ogłoszenie na stronie redakcyjnej
II i III strona

– 10%
– 25%
do 50%
– 10%
+ 50%
+100%

pierwsza strona – jeden moduł

150 zł

ostatnia strona

+50%

reklama przy winiecie

150 zł

wymiary kolumny: 251 x 372 mm, objętość: 20 modułów
wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń powierzchniowych: 98 mm x 47 mm
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SPORT SZKOLNY.
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych

SPORT

Wyniki VI Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego, 18.11.2011 r.:

We wtorek, 6 grudnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku odbył się Powiatowy Turniej
Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych. Uroczystego otwarcia tej imprezy sportowej dokonał Grzegorz
Duchnowski, dyrektor szkoły. Młodzież rywalizowała zarówno w kategorii drużynowej, jak i indywidualnej.
W zawodach wzięło udział 26 zawodników oraz 17 zawodniczek ze wszystkich szkół średnich naszego powiatu.
Wyniki rywalizacji:
Kategoria zespołowa dziewcząt:
Kategoria indywidualna dziewcząt:
I miejsce – ZSZ Nasielsk (29 pkt)
I miejsce – Ewelina Przeorska ZSZ Nasielsk
II miejsce – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz. (13 pkt)
II miejsce – Marta Rucińska ZSZ Nasielsk
III miejsce – Klaudia Laskowska ZSZ Nr 1 Nowy Dwór III miejsce – ZSZ Nr 2 Nowy Dwór Maz. (13 pkt)
Maz.
IV miejsce – LO Nowy Dwór Maz. (11 pkt)
Kategoria indywidualna chłopców:
V miejsce – ZSP Pomiechówek (7 pkt)
I miejsce – Kamil Białorucki ZSZ Nasielsk
VI miejsce – LO Nasielsk (5 pkt)
II miejsce – Bartłomiej Ostyk ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.
Kategoria zespołowa chłopców:
III miejsce – Adrian Żyła ZSZ Nasielsk
I miejsce – ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz. (36 pkt)
II miejsce – ZSZ Nasielsk (35 pkt)
III miejsce – LO Nowy Dwór Maz. (17 pkt)
III miejsce – ZSP Pomiechówek (17 pkt)
V miejsce – LO Nasielsk (14 pkt)
VI miejsce – LO Modlin Twierdza (10 pkt)
VII miejsce – ZSZ Nr 2 Nowy Dwór Maz. (3 pkt)
Turniej został zorganizowany i sprawnie przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego ZSZ Nasielsk. Zawody przebiegały w atmosferze

1. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			

70 pkt (72,92%)

2. Janusz Muzal – Janusz Wydra				

59 pkt (61,46%)

3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			

59 pkt (61,46%)

4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 			

51 pkt (53,13%)

5. Kazimierz Kowalski – Paweł Lasocki			

45 pkt (46,88%)

6. Józef Dobrowolski – Krzysztof Michnowski			

44 pkt (45,83%)

7. Mariusz Figurski – Maciej Osiński			

41 pkt (42,71%)

8. Adam Duczman – Piotr Turek				

32 pkt (33,33%)

9. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki			

31 pkt (32,29%)

Wyniki turnieju „dwudziestego”, 3.12.2011 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra				

63 pkt (65,63%)

2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		

55 pkt (57,29%)

3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			

50 pkt (52,10%)

4. Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki			

48 pkt (50,00%)

5. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski 			

46 pkt (47,92%)

6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			

46 pkt (47,92%)

7. Marek Olbryś – Robert Truszkowski			

43 pkt (44,79%)

8. Mariusz Figurski – Maciej Osiński			

43 pkt (44,79%)

9. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		

38 pkt (39,58%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2011:
1-2. Janusz Wydra				

120 pkt

Janusz Muzal				

120 pkt

Paweł Wróblewski				

107 pkt

3.

4-5. Marek Olbryś				

104 pkt

Robert Truszkowski			

104 pkt

Stanisław Sotowicz			

102 pkt

7-8. Piotr Kowalski				

98 pkt

Grzegorz Nowiński			

98 pkt

9-10. Kazimierz Kowalski			

65 pkt

6.

sportowej rywalizacji. Na zakończenie turnieju jego uczestnicy otrzymali dyplomy, medale i puchar y
ufundowane przez Starostę Powiatu
Nowodworskiego. Wręczenia nagród
najlepszym zawodnikom i drużynom
dokonali Zdzisław Racki, kierownik
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu Nowodworskiego, oraz Grzegorz
Duchnowski, dyrektor szkoły.
S. Sotowicz

OGŁOSZENIE
Samorządowe
Przedszkole
w Starych
Pieścirogach
ul. Kolejowa 65 B
05-191 Nasielsk

www.piescirogi.nasielsk.pl

zaprasza
dzieci rocznik:

2007, 2008,
2009 (2,5- latki)

Mamy jeszcze
po kilka miejsc
w każdym
oddziale
przedszkolnym.
ZAPRASZAMY!!!

SPORT

BRYDŻ

Najlepsi tenisiści w powiecie

R

SPORT

Maciej Osiński

			

65 pkt

11.

Krzysztof Morawiecki			

64 pkt

12.

Krzysztof Michnowski 			

63 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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