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Z SAMORZĄDU
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. 23 691–22–20
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. 23 693–30–67
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

Z UM

Azbest 2016

Konsultacje społeczne

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż lub
odbiór płyt eternitowych w nadchodzącym roku zapraszamy w styczniu
2016 r. do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego UM w celu wypełnienia stosownych dokumentów.
Powiadomienie o rozpoczęciu naboru wniosków zostanie opublikowane
na stronie internetowej UM. Będzie również przesłane zostanie SMS-ami do
wszystkich zarejestrowanych w Nasielskim Informacyjnym Systemie SMS.
(red.)

Z UM

Gmina Nasielsk na nowym
szlaku turystycznym
7 listopada br., w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw, odbyła się konferencja „Dziedzictwo Mazowsza – nowe szlaki, unikatowe
atrakcje”, podczas której zostały uroczyście zainaugurowane trzy nowe mazowieckie szlaki turystyczne: „Szlak Książąt Mazowieckich”, „Szlak Chopinowski” oraz „Szlak Bitwy Warszawskiej 1920”.
W obrębie tego ostatniego szlaku znajduje się również teren gminy Nasielsk
ze swoją bogatą historią roku 1920 i najważniejszymi miejscami związanymi
z tymi wydarzeniami: pomnikiem oraz miejscem sierpniowych uroczystości
i rekonstrukcji historycznej w Borkowie oraz grobami na cmentarzu w Cieksynie i w Nasielsku. Gminę Nasielsk podczas konferencji reprezentował Sekretarz
Nasielska Marek Maluchnik.
Cały „Szlak Bitwy Warszawskiej 1920” został oznakowany tablicami informacyjnymi, które można już od pewnego czasu zobaczyć w Borkowie oraz przy
cmentarzach w Nasielsku i Cieksynie. Podczas konferencji odbyła się również
premiera przewodników turystycznych, aplikacji mobilnej i serwisu internetowego, które są związane z nowymi szlakami.
um nasielsk

Dyżury aptek

Informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta
oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi
numerami telefonu:
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

grudzień 2015 r.
7.12.-20.12.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk,
21.12. - 27.12.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00–18.00
Wtorek 10.00–13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

Życie Nasielska nr 26 (438); 18–31 grudnia 2015

Burmistrz Nasielska, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), ogłasza konsultacje społeczne
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz
obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk.
I. Przedmiot konsultacji.
Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy
Nasielsk oraz z diagnozą obszaru zdegradowanego.
II. Termin i miejsce przeprowadzenia konsultacji.
Do udziału w konsultacjach zapraszam wszystkich mieszkańców gminy
Nasielsk. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 7–31 grudnia 2015
roku. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk wraz załącznikiem oraz diagnozą obszarów kryzysowych został zamieszczony na tablicy ogłoszeń, w
Biuletynie Informacji Publicznej, www.umnasielsk.bip.nasielsk.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl. Wszelkie
uwagi dotyczące ww. projektu należy składać w formie pisemnej w Punkcie
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego lub e-mailem na adres: um@nasielsk.pl
do dnia 31 grudnia 2015 roku do godz. 12.00.
III. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Patrycja Holec –
Inspektor Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Tel: 23 6933055, e-mail: p.holec@nasielsk.pl.
IV. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Nasielsku.
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/?tree=1495

W SKRÓCIE

Wybrano Radę LGD
Zielone Mosty Narwi
We wtorek, 15 grudnia br. w Pokrzywnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zielone Mosty Narwi, podczas którego dokonano wyboru składu Rady LGD Zielone Mosty Narwi oraz omówiono Projekt Lokalnej
Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty Narwi w ramach PROW 2014–2020.
W nowo wybranej Radzie LGD Zielone Mosty Narwi na kadencję 2015–2018
znaleźli się:
– Artur Bulwicki – Agromex sp. z o.o. (sektor gospodarczy);
– Wiesław Król – Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbanicach (sektor społeczny);
– Bogdan Ruszkowski – gmina Nasielsk (sektor publiczny);
– Sławomir Chmiel (sektor gospodarczy);
– Sławomir Zajączkowski (sektor gospodarczy);
– Agnieszka Szajna – Klub Sportowy „WKRA” (sektor społeczny);
– Paweł Tkaczyk (sektor społeczny);
– Małgorzata Grabowska – gmina Zatory (sektor publiczny);
– Aleksandra Priwieziencew – Społeczny Instytut Ekologiczny (sektor społeczny);
– Marek Kaczmarczyk (sektor gospodarczy).
Za: www.facebook.com/zielonemostynarwi

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Ireny Kuch
wieloletniego Sołtysa Cieksyna.
Rodzinie oraz Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia składają

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
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 23 693 00 26

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

		
		
		
		
		
		
		

Burmistrz Nasielska,
Zastępca Burmistrza Nasielska,
Przewodniczący Rady
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku,
Sołtysi Gminy Nasielsk
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego
w Nasielsku.

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, Katarzyna Tyc - ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Ewa Komajda, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki,
ks. Leszek Smoliński, Leszek Gałężewski.
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
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, a ponadto zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmian tytułów w nadesłanych tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

18–31 grudnia 2015; Życie Nasielska nr 26 (438)

Z SAMORZĄDU

Z GMINY

Z GMINY

Rozkłady jazdy a pasażerowie
– Dziś znowu spóźniłam się do pracy, bo zanim dojechałam autobusem SKR do dworca PKP, to pociąg
do Warszawy już odjechał. Musiałam czekać na następny. I taka sytuacja zdarza się regularnie. Muszę
ciągle tłumaczyć przed pracodawcą. To jest mało poważne. Albo autobus w ogóle nie dojedzie, albo
się spóźnia i wtedy my nie zdążymy dobiec do pociągu. Dziwnie są
układane te rozkłady jazdy – mówi
pani Agnieszka od lat dojeżdżająca komunikacją lokalną do dworca
PKP. – Podobne atrakcje SKR funduje nam w drodze powrotnej do
domu. Pociąg dojeżdża do stacji
w Nasielsku, a autobus SKR odjeżdża nam sprzed nosa. Nie poczekał
na nas nawet dwóch minut, a ludzi
było dużo. Wczoraj czekałam na
następny 40 minut. A jak pociąg się
opóźni , to w ogóle nie ma na co liczyć, autobus na pewno odjedzie.
Mam wykupiony bilet miesięczny,
przecież płacę za to, żeby dojechać
na czas – dodaje zdenerwowana.
Na problemy z komunikacją SKR na
trasie Nasielsk miasto–dworzec PKP
narzekają mieszkańcy, którzy dojeżdżają do pracy lub szkoły w kierunku Warszawy.

– Kiedyś na tej trasie kursowały autobusy PKS, prywatny przewoźnik
i SKR, więc był wybór, zawsze można było dojechać do dworca. Teraz
jest tylko SKR i on narzuca swoje
reguły, tyle że przy okazji utrudnia
życie ludziom – mówi pani Mariola.
– A przecież pociągi do Warszawy
są właściwie co pół godziny, na wie-
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le z nich nie ma w ogóle autobusów. Jadę do Nowego Dworu Maz.
kilka minut, a dojazdy do dworca
zajmują mi ok. półtorej godziny –
zaznacza.
Rozkłady jazdy pociągów są
ogłaszane przez PKP czy Koleje Mazowieckie z określonym
wyprzedzeniem, a SKR dostosowuje do nich rozkłady jazdy swoich autobusów. Pasażerowie SKR
twierdzą, że kursy autobusów
przygotowywane są na ostatnią
chwilę i do tego informacje na ten
temat są trudno dostępne. A powinny być nie tylko na stronie internetowej, ale i na wszystkich
przystankach autobusowych.
– Kolej zmienia swoje rozkłady pociągów często i dodatkowo
w krótkich odstępach czasu pojawiaj się po kilka połączeń w jednym kierunku. Zaczynamy kursy od
godz. 3.30, a kończymy o 23.40,
a tak naprawdę opłacalne są tylko
te w godzinach rannych: od 3.30
do 8.00, a później po południu
od 16.00 do 20.00. Z pozostałych
kursów korzysta zaledwie po kilka
osób. Zupełnie nieopłacalne są za
to kursy w soboty i niedziele. Ja rozumiem, że każdy chciałby wszędzie dojechać na czas i nie czekać,
ale nie jesteśmy w stanie podstawić
autobusów na każdy pociąg, staramy się to jakoś wypośrodkować.
Nasze kursy do dworca PKP nie są
dotowane przez gminę – podkreśla
Andrzej Królak, prezes Spółdzielni
Kółek Rolniczych w Nasielsku, i zapewnia, że uwzględnia sygnały pasażerów dotyczące wprowadzania
zmian w rozkładzie jazdy.
Okazuje się więc, że zamieszanie
powtarza się regularnie, bo rozkład
jazdy pociągów zmienia się co trzy
miesiące lub częściej i adekwatnie
zmienia się też rozkład jazdy autobusów SKR, a potem wprowadzane
są poprawki, i tak w kółko. Poza rozkładami jazdy pojawia się również
kwestia finansowa, bo więcej kursów
po prostu wymagałoby ponoszenia
większych kosztów przez SKR i co
za tym idzie – podwyżki cen biletów. A tak, od początku grudnia br.

cena jednorazowego biletu wzrosła
o 50 gr i wynosi 2,50 zł.
– Zmienione rozkłady jazdy zamieszczane są na naszej stronie internetowej i na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego. Są też rozwieszane na przystankach autobusowych, rozdawane wszystkim, którzy
kupują bilety miesięczne, w naszej
siedzibie i przez kierowców w autobusach – wyjaśnia Andrzej Królak.
Mieszkańcy korzystający z usług
SKR skierowali do Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska,
prośbę o pomoc w rozwiązaniu ich problemów z komunikacją
i dostosowanie rozkładów jazdy
autobusów SKR do rozkłady jazdy
pociągów. Pod pismem podpisy
złożyło 123 osoby. Tyle że Spółdzielnia Kółek Rolniczych to jednostka niezależna od samorządu
gminnego. W tym przypadku SKR
i przedstawiciele gminy mogą co
najwyżej jakoś się porozumieć dla
dobra mieszkańców.
Niestety, nie każdy ma swój samochód, żeby dojechać nim do stacji
PKP i zostawić go tam na parkingu.
Zresztą okazuje się, że to też może
być problem, bo na parkingu dworcowym w godzinach rannych brakuje wolnych miejsc. A może warto,
pochylając się nad problemami dojeżdżających do innych miejscowości mieszkańców naszej gminy,
podjąć temat gminnej komunikacji?
(i.)

Smród poszedł w Polskę
Opisywaną przez ŻN i inne lokalne gazety od kilku miesięcy sprawą smrodu
znad nieczynnego wysypiska w Kosewie, w końcu zainteresowała się również
telewizja. Materiał na ten temat w Superstacji ukazał się 14 grudnia br.
O tym, że intensywny zapach siarkowodworu unoszący się nad miastem mocno uprzykrza życie mieszkańców, przede wszystkim Kosewa, rozmawiali także
radni z Bogdanem Ruszkowskim, burmistrzem Nasielska, podczas posiedzenia
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbyło się 9 grudnia br. Pytania
dotyczyły nie tylko uciążliwego zapachu, ale także sposobu rekultywacji wysypiska oraz rodzaju odpadów, jakie tam trafiały.
Padały też głosy o działalności mafii śmieciowej, która zastrasza okolicznych
mieszkańców, wwożąc na teren wysypiska śmieci nieznanego pochodzenia.
Burmistrz co prawda zapewniał, że rekultywacja była prowadzona pod kontrolą inspektora nadzoru oraz pod okiem kamer, ale nie udało mu się przekonać

radnych, że wszystko podczas tych prac zostało wykonane właściwie. Choćby
z tego powodu, że śmierdząca woda z niecki, którą teraz już zasypano, mimo
grobli, trafiła jednak do sąsiedniego, prywatnego stawu, w którym jeszcze do
niedawna były ryby. Duszący smród wydobywa się więc już z innego zbiornika
wodnego. Tym razem jednak rekultywacji, czyli zasypania tego stawu domaga
się jego właściciel, który zamknął wjazd na ten teren. Burmistrz zaś na to się nie
zgadza.
– Prywatny właściciel sąsiedniego stawu złożył do starostwa wniosek o jego
rekultywację w kierunku rolniczym. Natomiast burmistrz Nasielska, uznaje, że
rekultywacja musi być zgodna ze studium uwarunkowań, a więc ten teren ma
zostać zagospodarowany albo jako wodno-leśny, albo z przeznaczeniem na
agroturystykę i rekreację. I tu jest kłopot, ponieważ obaj panowie muszą w tej
kwestii dojść do porozumienia– wyjaśnia Magdalena Biernacka, starosta nowodworski.
Nieczynne wysypisko zostało zasypane, ale czy nieprzyjemny zapach zniknie
teraz samoczynnie? Mieszkańcy w to wątpią i denerwują się coraz bardziej, bo
wszyscy chcą pomóc, a rozwiązania problemu nie widać.
(red.)
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Cmentarz żydowski

ma już prawnego właściciela
Nasielski cmentarz żydowski – kirkut znajduje się w Nasielsku przy ul. Kwiatowej.
Starsze pokolenie o tym wiedziało, młodzież w znaczącej większości nadal o tym
nie wie. Jego powierzchnia wynosi prawie
2 hektary.
Właściwie nie zachowały się żadne ślady
dawnych pochówków. Cmentarz został
doszczętnie zniszczony w czasie II wojny światowej. Ziemia jednak nadal kryje
szczątki osób pochodzenia żydowskiego – wyznawców judaizmu, którzy byli
mieszkańcami Nasielska i nasielskiej gminy. Są pojedyncze fragmenty nagrobków,
ale znajdują się one poza terenem cmentarza. To wszystko obliguje nas do szacunku dla tego miejsca.
Niemal cały teren jest porośnięty lasem, który został posadzony tuż po II wojnie.
Las sadziły dzieci z nasielskich szkół. Jedna z nauczycielek tłumaczyła dzieciom,
że lepiej będzie, gdy w tym miejscu zostanie posadzony las, niż miałoby to być
miejsce niestosownych rozrywek. To jednak, jak można zobaczyć, nie uchroniło
tego miejsca od dalszej dewastacji.
Problemem był nieuregulowany po wojnie stan prawny własności tego terenu. Dopiero we wrześniu bieżącego roku wojewoda mazowiecki na podstawie
odpowiedniej ustawy wydał decyzję, przywracającą ten teren wyznawcom judaizmu. Obecnie cały obszar cmentarza z przyległymi terenami należącymi
do niego jest w wyniku tej decyzji własnością Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP.
Decyzja ta daje nadzieję, że obecny właściciel zadba o pozostałości historycznego cmentarza. Być może wzorem innych miast powstanie tu lapidarium, gdzie
zostaną zgromadzone pozostałe macewy. Zadbają o to z pewnością Żydzi – byli
mieszkańcy Nasielska i ich potomkowie, którzy ułożyli sobie życie w innych
krajach.
Odpowiednie akty prawne przewidują przywracanie własności miejsc kultu
religijnego ich właścicielom. Takim obiektem w Nasielsku była jeszcze synagoga, która po wojnie została rozebrana, a w miejscu tym wybudowano blok
mieszkalny. W takim wypadku można uprawnionym organizacjom żydowskim
przekazać nieruchomość zamienną. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w RP otrzymał w zamian za teren po byłej synagodze ziemię na ul. Płońskiej.
Związek przekazał następnie ten teren w formie darowizny Fundacji Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego, której siedziba mieści się w Warszawie.
Andrzej Zawadzki
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Spotkanie
w sprawie rewitalizacji
Nasza gmina zamierza starać się o pieniądze z funduszy unijnych przewidzianych
dla Polski na lata 2014–2120.
Aby takie środki otrzymać,
trzeba przedstawić cele, na co
one mają być wykorzystane,
i efekty, jakie mamy osiągnąć.
Najogólniej mówiąc, nasz samorząd chce pozyskać środki na rewitalizację Nasielska.
Prace nad programem będą
przebiegały etapowo. Chodzi
ponadto o to, aby w przygotowaniu programu brali udział nie
tylko urzędnicy i fachowcy, ale
aby swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia przekazała jak największa grupa mieszkańców naszej gminy. Można będzie się w tej sprawie podzielić swoją wiedzą
i oczekiwaniami przez ankietę umieszczoną na stronie internetowej Urzędu
Miasta. Można też uczestniczyć w spotkaniach konsultacyjnych.
Pierwsze z takich spotkań odbyło się we wtorek, 15 grudnia br. w sali kinowej
Nasielskiego Ośrodka Kultury. Problemy związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji przybliżyła dr nauk ekonomicznych Mariola Pytlak. Mówiła m.in. o obszarze, który ma być rewitalizowany, wyjaśniała pewne
zawiłości wynikające z ustawy.
Niestety, mieszkańcy zawiedli. Czy jednak tylko oni – czy nie zabrakło informacji? Na sali zjawiło się wyjątkowo mało osób, w głównej mierze byli to pracownicy Urzędu Miasta.
Problemy związane z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji
przybliżyła dr nauk ekonomicznych Mariola Pytlak. Mówiła m.in. o obszarze,
który ma być rewitalizowany, wyjaśniała pewne zawiłości wynikające z ustawy.
Osoby pragnące przyczynić się do należytego opracowania Programu mogą,
oprócz wypełnienia ankiety i udziału w kolejnych konsultacjach, swoje uwagi złożyć bezpośrednio w nasielskim magistracie u Patrycji Holec z Wydziału
Administracji i Kontroli.
andrzej zawadzki

KRONIKA OSP
7 grudnia nad ranem w Nasielsku na ul. Piłsudskiego doszło do pożaru trawy i krzaków na nieużytkach. W akcji gaśniczej brały udział: 1 jednostka OSP
Nasielsk i 1 Wojskowej Straży Pożarnej z Pomiechówka.
9 grudnia w nocy w Nasielsku na ul. Klonowej w budynku jednorodzinnym
zapaliła się sadza w kominie. Działania straży polegały na wygaszeniu i usunięciu materiału palnego. W akcji brały udział: 1 jednostka OSP Nasielsk i 1 JRG
z Nowego Dworu Maz.
10 grudnia wieczorem w Nasielsku na ul. Warszawskiej doszło do zderzenia
dwóch samochodów osobowych. Na miejsce przybyły OSP Nasielsk oraz
JRG Nowy Dwór Maz. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca
wypadku.
13 grudnia w Mokrzycach Włościańskich strażacy z OSP z Cieksyna usuwali
konar drzewa, który leżał na jezdni.
13 grudnia w Czajkach silny wiatr spowodował, że gałąź drzewa zerwała linię
niskiego napięcia. Linia spadła na ogrodzenie. Na miejsce przybyli strażacy
z OSP z Cieksyna, którzy zabezpieczyli teren zdarzenia oraz wezwali pogotowie energetyczne.
14 grudnia w Jackowie Dworskim w pobliżu budynku pochyliło się drzewo.
Działania straży polegały na wycięciu gałęzi i stopniowym wycięciu pnia.
W akcji brały udział: 1 zastęp OSP Nuna i 1 JRG Nowy Dwór Maz.

KRONIKA
POLICYJNA

W okresie od 15 listopada do 6
grudnia w Nunie nieznany sprawca włamał się do domku letniskowego i skradł mienie o wartości
1050 zł na szkodę mieszkańca
gminy Nasielsk.
W okresie od 23 listopada do 3
grudnia w Miękoszynku nieznany
sprawca skradł 30 drzew sosnowych z lasu o wartości 1200 zł na
szkodę mieszkańca Nasielska.
3 grudnia na ul. Starzyńskiego
nieznany sprawca dokonał wybicia szyby w drzwiach cukierni.
Straty wynoszą 1600 zł na szkodę
właściciela lokalu.
W okresie od 6 do 9 grudnia
w Toruniu Dworskim nieznany
sprawca skradł 12 sztuk drzew
brzozowych o wartości 1000
zł na szkodę mieszkańca gminy
Nasielsk.
12 grudnia w Borkowie Kamil
M. kierował samochodem marki Mazda po użyciu narkotyków
(zbadany narkotestem).
12 grudnia w Nasielsku na ul.
Nowa Wieś funkcjonariusze Komi sariatu Policj i w Nasiel sku
w czasie kontroli drogowej ujawnili u Renaty K. (mieszkanki gminy
Nasielsk) 16 paczek papierosów
bez polskich znaków akcyzy.
W okresie od 12 grudnia do 14
grudnia w Nasielsku na ul. Lipowej nieznany sprawca włamał się
do przychodni weterynaryjnej
i skradł mienie o wartości 1000
zł na szkodę mieszkańca gminy
Nasielsk.
14 grudnia w Nasielsku na ul.
Nowa Wieś funkcjonariusze policji
ujawnili 2000 paczek papierosów
bez polskiej akcyzy w samochodzie obywatela Ukrainy.

Pijani na drodze:
9 grudnia w Nasielsku na ul. Piłsudskiego Mieczysław O., mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował
rowerem w stanie nietrzeźwości
0,58‰ i pomimo zakazu sądu.
10 grudnia w Nasielsku na ul. Kościuszki Bogumił J. kierował samochodem marki Fiat w stanie
nietrzeźwości 1,74‰.
12 grudnia w Cieksynie Mirosław
S., mieszkaniec gminy Nasielsk,
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 0,58‰ i pomimo zakazu sądu.
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Nowo wybudowana kanalizacja
w Nowej Wsi oddana do użytku
W 2015 roku zrealizowano jedną z większych, a z pewnością jedną z ważniejszych dla mieszkańców
Nasielska, inwestycji ostatnich lat – kanalizację sanitarną w jednej z centralnych ulic naszego miasta: POW, oraz
w obrębie Nowej Wsi i ulic przyległych. Z racji położenia w sąsiedztwie
koryta rzeki Nasielnej, obszar ten od
lat zmagał się z wysokim stanem wód
gruntowych. Wielokrotnie dochodziło tam do podtopień piwnic i podwórek mieszkańców, co wiązało się
z niebezpiecznym zjawiskiem wybijania szamb.
– W bieżącym roku zakończono
i oddano do użytku II etap zadania
polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach POW,
11 Listopada, Podmiejskiej, Nowa
Wieś, Wiejska i Piaskowa. Inwestycja jest kontynuacją zadania z 2013
roku. W pierwszym etapie wykonano
sieć kanalizacji sanitarnej na ul. POW
o łącznej długości 547 metrów bieżących z 38 przykanalikami oraz 481
metrów bieżących z 20 wypustami
deszczowymi – wylicza Radosław
Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych UM w Nasielsku.
– Odbudowano także nawierzchnię
ul. POW o łącznej długości 435 mb.
Wykonawcą była firma TOWEMO
z Otwocka.
Przetarg na wykonanie tej inwestycji
wygrała firma z Ciechanowa – „Zakład
Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan.,
Energetycznych, Handlu i Usług M.M.
Młyńscy Spółka Jawna”, która wykonywała wspomniany I etap w okresie od kwietnia do października 2013
roku za kwotę 825 117,95 zł.
Umowa na wykonanie robót etapu II
została podpisana została 24 kwietnia
br. Już kilka dni później ruszyły prace
na ulicach POW, 11 Listopada, Podmiejskiej, Nowa Wieś, Wiejska i Piaskowa. Do wszystkich mieszkających
tam osób rozesłane zostały również
indywidualne umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, które
po podpisaniu należało niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miejskiego
w Nasielsku. Na dzień dzisiejszy część
mieszkańców została już do kanalizacji
podpięta, pozostali uczynią to po nowym roku.
– Uważam, że przebieg budowy
kanalizacji w naszym sołectwie był

bardzo sprawny – mówi Urszula Dąbrowska, sołtys Nowej Wsi. – Pracownicy firmy starali się nie utrudniać
mieszkańcom wyjazdów z posesji
w czasie wykonywania robót ziemnych. Byłam na bieżąco informowana o przebiegu prac przez pana
Radosława Kasiaka, który monitorował cały czas tę inwestycję. Myślę też,
że jej budowa ureguluje poziom wód
gruntowych i wielu mieszkańców nie
będzie miało już zalewanych podwórek wiosną po zimowych roztopach,
jak to bywało w latach ubiegłych –
dodaje.
– Od razu poprosiliśmy firmę o wykopanie kilku metrów na naszej posesji, byśmy mogli się podłączyć
– mówi pani Ewa, mieszkanka Nowej Wsi. – Nie będziemy musieli kontrolować ilości wytwarzanych
ścieków i martwić się o przepełnienie
lub ewentualną odpowiedzialność
za awarię. Podłączenie do kanalizacji wiązać się też będzie z oszczędnościami w budżecie domowym
– przewiduje pani Bożena.
II etap budowy kanalizacji sanitarnej w tej części Nasielska w całości
kosztował 4 388 908 zł. 21 września
2015 roku burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
pozyskując dofinansowanie unijne
w wysokości 2,4 mln zł w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013
na dofinansowanie tej budowy.
Skalę projektu obrazują dane liczbowe
przedstawione przez kierownika Wydziału Inwestycji: – Wykonano ogółem 3 938 metrów sieci kanalizacji
sanitarnej i 206 przyłączy. W tym: na

ulicy POW 785,9 metrów sieci i 76
przyłączy, na ulicy 11 listopada 329
m sieci i 14 przyłączy, ul. Podmiejska
279,4 m i 13 przyłączy, ul. Nowa Wieś
1346 m i 46 przyłączy, ul. Piaskowa
881 m sieci i 37 przyłączy, ul. Wiejska
319,09 m sieci i 20 przykanalików.
Poza kilometrami sieci kanalizacyjnej wybudowano także nowoczesną
przepompownię ścieków wyposażoną w pompy nowej generacji
o wydajności 8,2 l/s przy wysokości podnoszenia 22 m. – Zostały zamontowane dwie takie pompy, które
pracują naprzemiennie w systemie
automatycznym – dodaje Radosław
Kasiak.
Prace zakończyły się 30 września br.
Na wszystkich drogach, w których
położono sieć kanalizacji sanitarnej,
odbudowano także ich nawierzchnię.
Warto więc podkreślić kompleksowość wykonanej inwestycji, począwszy od robót ziemnych, aż po nowe
asfaltowe ulice.
– Po wybudowaniu kanalizacji i wykonaniu na ulicach nowej warstwy
asfaltowej w znaczący sposób poprawiła się nie tylko estetyka, ale
i bezpieczeństwo użytkowników dróg
i okolicznych mieszkańców – zaznacza Radosław Kasiak.
W ślad za zrealizowaną inwestycją
w Nowej Wsi pojawiły się nowe znaki
drogowe i chodnik. A wszystko to za
sprawą funduszu sołeckiego. – W tym
roku postanowiliśmy przeznaczyć go
na znaki drogowe i tabliczki z nazwami ulic. Za pozostałą część został wykonany chodnik długości ok. 70 m
na ulicy Nowa Wieś od skrzyżowania
z ulicą Podmiejską – dodaje pani sołtys. – W kolejnych latach przeznaczylibyśmy fundusz również na chodnik.
Mieszkańcy tej części miasta są zadowoleni z radykalnej poprawy jakości
infrastruktury publicznej, która zdecydowanie ułatwi im życie.
– Realizacja tego projektu wiąże się
z harmonijnym rozwojem naszego miasta i wynika planów rozwojowych wykorzystujących lokalne
atuty i zmierzających do podniesienia konkurencyjności regionu – podkreśla Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska. – Budowa kanalizacji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności
inwestycyjnej gminy Nasielsk i wpłynie na poprawę życia mieszkańców
oraz jakość środowiska – podsumowuje.
Michał B.

UROCZYSTOŚCI

Medale Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie
10 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego
w Nasielsku odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Jubileusz Diamentowych Godów, czyli 60. rocznicę zawarcia związku
małżeńskiego, obchodzili Państwo Ryszard i Sabina Popielarscy, zam.
w Nasielsku.
Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to specjalne odznaczenie
przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, doceniające
zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny. Uroczystości poprowadziła Ewa Mikulska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, która po przywitaniu przybyłych
na uroczystość Jubilatów i gości przekazała wyrazy uznania małżonkom
za dotrzymanie złożonego przed sześćdziesięcioma laty przyrzeczenia
dochowania wzajemnej miłości, szacunku i przyjaźni. Uroczystego aktu
dekoracji medalami dokonał burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.
Składając gratulacje Szanownym Jubilatom, podkreślił, że są chlubą naszej
społeczności, pięknym wzorem dla przyszłych pokoleń oraz bezcennym
przykładem promującym trwałość związku małżeńskiego i wartość życia
rodzinnego.
W tej niecodziennej chwili, oprócz gratulacji i życzeń, był też piękny bukiet
kwiatów oraz wzniesiono toast symboliczną lampką szampana za zdrowie Dostojnych Jubilatów. Nie zabrakło również pysznego tortu weselnego. Uroczystość przebiegała w szczególnej, niemal rodzinnej atmosferze,
przy nastrojowym podkładzie muzycznym i słodkim poczęstunku. Ten
wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno Jubilatów, jak
i przybyłych na tę uroczystość gości.
Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy wszystkiego co najlepsze, kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i radości.
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KULTURA
ŚWIĄTECZNIE

WARTO PRZECZYTAĆ

Dom na krańcu nicości

Gdy przedświąteczna pogoda nie raczy nas białym puchem ani innymi urokami zimowej aury
(a komuś tego brakuje), to warto ruszyć literacko
w rejony, gdzie zimowy pejzaż jest codziennością.
Skandynawski kryminał to coś, czego nie może
zabraknąć na półce żadnej księgarni czy biblioteki. Są równie chętnie pisane, co czytane, nic więc
dziwnego, że w tytułach można przebierać. Niestety, powoduje to pewne trudności, bo sprytni
wydawcy każdego z autorów zachwalają za bycie albo nowym albo starym mistrzem tego typu
prozy. Na szczęście prezentowany poniżej Dom
na krańcu świata Åke Edwardsona nie zawiedzie
czytelników.
Autora, gdybyśmy stosowali styl wydawców, zaliczylibyśmy do grona „starych
mistrzów”. Omawiana książka jest bowiem jedenastym tomem cyklu o komisarzu Eriku Winterze. Na szczęście Edwardson pomny tego, że nie każdy
ma możliwość prześledzenia całej kryminalnej sagi, napisał swoją książkę bez
specjalnego odwoływania się do poprzednich, tak że można z marszu przystąpić do lektury.
Wspomniany już bohater Erik Winter spędza miło czas w Hiszpanii, robiąc sobie dwuletnią przerwę od pracy. Wilka ciągnie jednak do lasu i komisarz Winter
wraca do rodzinnego Göteborga, który w ostatnim czasie stał się miejscem
wielu zbrodni. Jedna ze spraw dotyczy morderstwa kobiety i jej dzieci w ich
własnym domu. Szybko trafia się pierwszy podejrzany, sfrustrowany życiem
i nieco niespełna rozumu mężczyzna o nazwisku Runstig. Jednak pierwszy
trop nie musi okazać się ostatnim i sprawy zaczynają się komplikować.
To co, poza dobrze poprowadzoną intrygą, udało się autorowi, to sylwetki postaci. Nie ma tu przesady, krwawych psychopatów ani policyjnych śledczych,
których geniusz jest na granicy absurdu. Erik Winter, choć jest starym wygą,
wciąż niekiedy gubi się w rozmaitych wątkach i nieraz ratuje sprawę przez
szczęśliwy zbieg okoliczności. Nie jest również wszechwiedzący i często musi
korzystać z pomocy swoich współpracowników. Dodaje to powieści pewnego realizmu i pozwala wykazać się nie tylko postaciom z pierwszego planu.
Kolejnym plusem jest klimat. Północ to kraina skrytych i introwertycznych ludzi. A że wszystko ciągle przykrywa gruba warstwa śniegu, trudno nie oprzeć
się temu nastrojowi ciszy i pozornego spokoju, z którego wytrąca jednak jakiś
nagły wybuch ludzkiej złości owocujący zbrodnią. Przemoc w takim miejscu
wydaje się czymś odrealnionym i obcym, więc policjanci jawią się jako ostatni
strażnicy całorocznego zimowego snu. Choć trudno się nie oprzeć wrażeniu,
że ich walka zdaje się nie mieć końca i w dłuższej perspektywie jest skazana
na porażkę.
Podsumowując, Dom na krańcu świata nie zawiedzie fanów kryminałów,
a może i ktoś stroniący od tego typu literatury zdecyduje się przeczytać
tę książkę. Przyjemność z lektury gwarantowana.
Paweł Kozłowski

		 Opłatek
Biały opłatek na stole leży,
gwiazdka już świeci, wszystkich zwołuje,
każdy do domu pośpiesznie bieży,
bo czas Wigilii radość zwiastuje.
Ten kruchy listek bierze do ręki
głowa rodziny, ojciec poważny,
rozdaje bliskim, życzy opieki,
wielkiej miłości niech dozna każdy.
A przy opłatku kolędy płyną
i puste miejsce przy stole czeka,
ludzi raduje Boża Dziecina,
która przybywa kochać człowieka.
Opłatku Święty! Zabierz nam smutki,
niech się dziś cieszy cała rodzina,
dziś się urodzi Jezus malutki,
On dobroć wielką nam przypomina.
					

Stanisława Wiśniewska
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Kiermasz Bożonarodzeniowy
W sobotę, 12 grudnia w P ub lic znym
Gimnazjum nr 1
w Nasielsku odbył
się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Była
to świetna okazja do
obejrzenia i zakupu przygotowanych
własnoręcznie przez
wystawców ozdób
i smakołyków świątecznych.
Inicjatorkami i opiekunkami kiermaszu
był y nauc z yc ielk i
gimnazjum Bożena
Chrzanowska, Krystyna Bober i Wioletta
Sadowska. – Zamysł
był taki, by ludzie pokazywali swoje hobby i umiejętności, dzielili się
z innymi swoimi pracami. Chcemy
w ten sposób otworzyć się na środowisko – mówiła Krystyna Bober.
Dlatego udostępniono nieodpłatnie miejsca wszystkim chętnym
osobom prezentującym swoje rękodzieła. Część ozdób została wykonana przez uczniów w ramach
dodatkowych zajęć. Zaś dochód ze
sprzedaży tych świątecznych dro-
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biazgów zostanie przeznaczone na
cele szkoły.
A co można było dostać podczas
Kiermaszu Bożonarodzeniowego?
Agata Jarząbek ze Starych Pieścirogów prezentowała swoje pierniki
w świątecznych klimatach; Teresa Zaborowska z Mogowa stroiki
i choinki; Aleksandra Łukasiewicz
z Nasielska biżuterię, a państwo
Sławomir i Wioletta Sadowscy dekoracje zrobione z metalu, m.in.
świeczniki. Dużo ciekawych rzeczy można było
również dostać na
stoisku uczniów
z gimnazjum. Były
tam kartki świąteczne, bombki,
świeczki, a nawet
domow y smalec. Wybór więc
był szeroki i każdy
mógł znaleźć coś
dla siebie.
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Serdeczne podziękowania

Jarosławowi Rudnikowi,

sołtysowi wsi Konary,
za ogromne zaangażowanie
i pracę na rzecz naszej społeczności
wraz z życzeniami zdrowia
i wszelkiej pomyślności
z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
		
składają
		
Rada Sołecka i mieszkańcy Konar
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku
życzymy wszystkiego najlepszego,
odkrywania nowych źródeł radości
i nowego spojrzenia na to,
czego nie można zmienić.
Życzymy wszystkiego,
co zgodne z marzeniami
i potrzebami...
Rada Działalności Pożytku Publicznego
Gminy Nasielsk

Około godziny 11.00 odbyły się
na stoisku pani Jarząbek warsztaty
cukiernicze – zdobienia pierników.
Szybko zebrała się grupa chętnych
dzieci, która w skupieniu przystąpiła
do dekorowania łakoci. Takie pierniczki z pewnością później staną się
ważną bożonarodzeniową ozdobą
w ich domach.
Szkoda jedynie, że tak ciekawa inicjatywa spotkała się z małym zainteresowaniem mieszkańców.
Niemniej Krystyna Bober zapowiedziała, że kiermasze będą ponowie
organizowane. – Cieszymy się, że
możemy pokazywać swoje pasje.
Nawiązujemy w ten sposób dużo
ciekawych kontaktów, które owocują w przyszłości.
Pozostaje zachęcić do odwiedzania
kiermaszów organizowanych przez
nasielskie gimnazjum. Następna
okazja będzie przed świętami wielkanocnymi.
(pk)

e KSIĄŻKA

Moje miasto
Nasielsk

Jestem rodowitą nasielszczanką. W 1984
roku zdałam maturę
w nasielskim Liceum
Ogólnokształcącym,
w którym spędziłam
cudowne lata. Pięć
lat później otrzymałam tytuł magistra filologii romańskiej
Uniwersytetu Łódzkiego. Zawodowo
od wielu lat współpracuję z Włochami. Często bywam w Nasielsku.
Odwiedzam dom rodzinny i przyjaciół, jestem „na
bieżąco”. W książce Moje miasto Nasielsk wspominam czasy liceum nasielskiego, klasę i profesorów. Dzielę się moją fascynacją dwukulturowością
miasteczka trwającą do czasów II wojny światowej.
Obserwuję miasto współcześnie.
Dedykuję tę książkę moim przyjaciołom i wszystkim, którzy zapragną wyruszyć w sentymentalną
podróż po Nasielsku.
Z pozdrowieniami
Anna Kotarbińska
Książkę można nabyć w Nasielskim Ośrodku Kultury i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Cena
49,00 zł.
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ROZMAITOŚCI
Nasielsk, dnia 11 grudnia 2015 r.

Szanowna Redakcjo!
Do napisania tego listu zmusiło mnie bulwersujące zdarzenie, które miało miejsce w dniu 10 grudnia tego roku
na Osiedlu Warszawska należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Nasielsku.
Zanim przejdę do opisywania faktów, kilka słów wyjaśnienia. Wraz z małżonką jestem właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Warszawskiej
oznaczonym nr 41/49D. W związku z faktem posiadania tego prawa moja żona jest członkiem SML-W. W tym
miejscu chcę podkreślić, iż wszystkie należne opłaty na rzecz Spółdzielni wnosimy w ustalonej wysokości w wymaganych terminach. W ramach wnoszonych opłat pokrywamy m.in. koszty udziału w wieczystym użytkowaniu oraz w podatku od nieruchomości z tytułu gruntów, na którym znajduje się nasz budynek, jak i innych
gruntów stanowiących części wspólne dla wszystkich członków Spółdzielni.
Od kilku miesięcy budynek ten jest w zarządzie nowo powstałej
Wspólnoty Mieszkaniowej. Ze słów, które usłyszałem od członków
zarządu Wspólnoty, wynika, że fakt jej powstania nie spodobał się
Zarządowi tejże Spółdzielni. Kilka dni temu w skrzynkach na listy
mieszkańcy budynku znaleźli informację podpisaną przez prezesa zarządu SML-W, z której wynikało, że „W dniu 10 grudnia br.
na terenie parkingu będą prowadzone porządkowe prace ziemne. W związku z powyższym wzywamy mieszkańców Wspólnoty
Budynku do usunięcia wszelkiego typu pojazdów mechanicznych
z tego terenu”. Nadmieniam, że parking stanowi część działki będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni, stanowiącej części
wspólne osiedla, dla której to dodatkowo jest ustanowiona służebność przejazdu i przechodu m.in. dla mieszkańców budynku,
w którym mieszkamy.
Jak się okazało, rzeczone „porządkowe prace ziemne” polegały na
ułożeniu przez pracowników Spółdzielni na części działki, na której
był „parking”, ogrodzenia wykonanego z głazów i kamieni o średnicy od ok. 0,50 m do ok. 1,0 m. Wykonanie tego „ogrodzenia”
uniemożliwia korzystanie z tej części nieruchomości przez mieszkańców i członków Spółdzielni pomimo zapewnienia jej służebności. Dodatkowo zarząd Spółdzielni odłączył zasilanie do dwóch
latarni, które znajdują się na terenie tej części działki. Działania te, pomijając stronę estetyczną, stwarzają realne
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i pojazdów, zwłaszcza poruszających się po zmroku (część przedmiotowej
działki obok parkingu stanowi osiedlową drogę wewnętrzną).
Chcę w tym miejscu podkreślić, że jako członkowie Spółdzielni, która to w imieniu naszym jest członkiem wspólnoty (Spółdzielnia jest właścicielem lokalu, do którego posiadamy spółdzielcze własnościowe prawo), jesteśmy
zbulwersowani postępowanie zarządy SML-W w Nasielsku. De facto Zarząd Spółdzielni dzieli swoich członków
na gorszych (należących do Wspólnoty Mieszkaniowej) i lepszych (tych, którzy posiadają lokale zarządzane
przez Spółdzielnię). Naszym zdaniem działania te naruszają przepis art. 18 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, który stanowi: Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe. Jak
również postanowienia § 12 ust. 2 pkt 15 Statutu Spółdzielni, który stanowi: Członkowi Spółdzielni przysługuje:
prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni.
Uważam, że o tego typu działaniach dokonywanych przez ważne podmioty funkcjonujące w lokalnej społeczności powinna być informowana opinia publiczna, dlatego proszę o zajęcie się tą sprawą i wydrukowanie na
łamach Waszego pisma mojego listu w całości. Z poważaniem
										
Andrzej Kordulewski

Z OSTATNIEJ CHWILI

9 grudnia br. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej wysłał pismo do wszystkich członków spółdzielni zamieszkujących w bloku przy ul. Warszaskiej 41/49D, w którym informuje, że będzie wnioskował do Rady Nadzorczej
Spółdzielni o wykreślenie ich z rejestru członków Spółdzielni. Posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć 21 grudnia
o godz. 16.00.
W uzasadnieniu członkowie Zarządu powołują się na zapis w statucie Spółdzielni, który mówi, że wykreślenie
może nastąpić w razie: gdy członek posiadający własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele podjęli
uchwałę na podstawie art. 241 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, że w zakresie ich praw i obowiązków
oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było
to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię.
O dalszych losach mieszkańców bloku będziemy informaować w kolejnym wydaniu naszej gazety.

RUBRYKA HARCERSKA

Dzwonią dzwonki sań
Już niedługo święta Bożego Narodzenia.
Z tej okazji w imieniu całego 3. Szczepu
Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych
im. „Bratnich Ognisk”
chciałbym życzyć Wam wiele radości,
uśmiechu na twarzy każdego dnia,
umiejętności przekuwania swoich marzeń w cele,
ciepła rodzinnego, odnalezienia chwili czasu dla siebie
oraz ognia rozpalającego ciepło
wśród Waszych bliskich,
przyjaciół, współpracowników i sąsiadów.
Wszystkiego Najlepszego w nadchodzącym Nowym Roku!
Komendant Szczepu
phm. Daniel Nowak HR

Światło z Betlejem
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja
przekazania symbolicznego ognia zapalonego w Grocie Narodzenia
Chrystusa w Betlejem, obejmująca całą Europę. Po raz pierwszy została
zorganizowana w 1986 roku w Austrii, a dokładniej w Linz, i była to część
bożonarodzeniowych charytatywnych działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych bądź osób potrzebujących. W Polsce akcję prowadzą od 1991
roku harcerze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Światło od
skautów słowackich. Następnie trafia ono do wszystkich chorągwi, hufców, drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców całej
Polski. Ogień przyjmują także władze, m.in. Prezydent, Prezes Rady Ministrów, Prymas Polski, a także przedstawiciele niższych szczebli i różnych
instytucji. Polska jest jednym z krajów betlejemskiej sztafety, dlatego też
Betlejemskie Światło Pokoju zostaje przekazane również do wschodnich
sąsiadów: na Rosję, Litwę, Białoruś, Ukrainę.
Już po raz kolejny Światło Miłości trafiło do Polski.

Zapraszamy na odbiór betlejemskiej sztafety
w naszej gminie:
Niedziela 20.12.2015 godzina 12.00
– Parafia św. Katarzyny w Starych Pieścirogach
Niedziela 20.12.2015 godzina 17.00
– Parafia św. Wojciecha w Nasielsku
Przynieś swój lampion, świecę lub kaganek. Odpal i podziel się z bliskimi
światłem z Groty Narodzenia!
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NASIELSK BASZTA TEAM

Mikołaje opanowały miasto
Tylu Świętych Mikołajów 6 grudnia Nasielsk jeszcze chyba nie widział, a
to wszystko za sprawą Biegu Mikołajkowego. Niepowtarzalna, rodzinna
atmosfera, która towarzyszyła całej akcji, to atrakcje, jakie przygotowali
członkowie Nasielsk Baszta Team.

Obowiązkowym elementem biegu był strój Świętego Mikołaja, choć zdarzały się małe odstępstwa, gdyż pojawiły się też Śnieżynki oraz renifer. Po
krótkiej rozgrzewce pod Basztą Mikołaje ruszyli w Nasielsk. Celem tego
biegu była oczywiście dobra zabawa oraz chęć ożywienia miasta. Ale tradycją jest, że Mikołaje rozdają prezenty. Tak też było w tym wypadku. Nasi

REPORTAŻ
UROCZYSTOŚCI

Życie Nasielska nr 26 (438); 18–31 grudnia 2015

Czas wigilijnych spotkań
Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy dzień. Wiąże się z nim wiele zwyczajów. Wśród nich są takie
jak np. wieczerza wigilijna w rodzinnym gronie, obdarowywanie się
upominkami – w wielu wypadkach
z udziałem Świętego Mikołaja, choinka, dzielenie się opłatkiem. W nasielskiej gminie wigilijne spotkania
różnych wspólnot trwają przez prawie cały miesiąc. Zaczynają się tuż
po mikołajkach i odbywają się aż
do połowy stycznia. Mieszkańcy
gminy spotykają się w zakładach
pracy, w szkołach, parafiach, stowarzyszeniach, fundacjach, domach
pomocy społecznej, sołectwach
itd.
Jako pierwszy w Nasielsku w tym
roku wigilijne spotkanie zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Dyrektor Monika Nojbert zaprosiła na nie dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych i ich rodziców. Tradycyjnie, miejscem spotkania była
restauracja hotelu Stary Młyn. Było
to wyjątkowo uroczyste wydarzenie. O jego wadze świadczy obecność na nim burmistrza Nasielska
Bogdana Ruszkowskiego. Przybył
na nie też, reprezentujący miejscowego proboszcza, ks. wikariusz Grzegorz Ostrowski Zarówno
pani dyrektor, jak i obydwaj goście
złożyli dzieciom i ich opiekunom

Mikołaje w worku mieli słodkości, które rozdawali małym i dużym mieszkańcom Nasielska. Bieg spotkał się z miłym odbiorem wśród mieszkańców, udało nam się zaskoczyć nie tylko dzieci, ale i m. in. zakupowiczów
w Biedronce oraz policjantów.
– Myślę, że przynieśliśmy troszkę radości dzieciom i nie tylko, w ten mikołajkowy dzień – tak ten bieg wspomina Krysia. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się zorganizować jakąś akcję biegową, tym razem w
większym składzie.
(IW)

świąteczne życzenia. Uroczysty
charakter spotkania podkreśliły zaprezentowane zebranym jasełka.
Był to swego rodzaju podarunek
od Niepublicznego Przedszkola SAKOLANDIA. Dzieci z tego
przedszkola zaprezentowały swym
kolegom i koleżankom przybyłym na spotkanie okolicznościowe
świąteczne widowisko. Było ono
starannie przygotowane i starannie
wykonane. Występ przedszkolaków bardzo się wszystkim podobał. Wykonawcy i ich opiekunki
otrzymali serdeczne podziękowania w postaci braw oraz słodycze.
Przedszkolnemu zespołowi towarzyszyły panie dyrektor przedszkola – Monika Duchnowska
i Karolina Karpińska.
Przedszkolaki przygotowały dla dzieci,
dla których było zorganizowane spotkanie, upominki i same
je tym dzieciom wręczały.
Integralną częścią
każdego wigilijnego
spotkania jest dzielenie się opłatkiem.
Zanim jednak to na-

stąpiło, obecny na spotkaniu wigilijnym ks. prefekt Grzegorz Ostrowski
pobłogosławił przygotowane opłatki oraz odczytał przewidziany na tę
okazję fragment Ewangelii św. Łukasza. Następnie wszyscy podzielili
się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia.
Wreszcie, zgodnie z tradycją, przyszedł czas na prezenty. Wręczał
je Święty Mikołaj, a towarzyszyły
mu dwie pomocnice. Przekazując
dzieciom prezenty, Mikołaj prosił
niektóre z nich o zaśpiewanie piosenki lub recytację wierszyka. To
także element wigilijnej tradycji. Mikołaj poprosił nawet jedną z mam
o zaprezentowanie swych recytatorskich czy wokalnych umiejętności. Ta z radością się na to zgodziła.
Zgodnie też z tradycją, takim spotkaniom towarzyszy wigilijna wieczerza. Nie czekając na pierwszą
gwiazdkę, organizatorzy zaprosili dzieci, ich opiekunów i gości
spotkania do suto zastawionych
i pięknie ozdobionych stołów.
Wszystkim bardzo smakowały wigilijne postne potrawy przygotowane przez kuchnię Starego Młyna.
Andrzej Zawadzki

np. w wikolu lub krochmalu albo
co my najczęściej praktykujemy,
w osłodzonej wodzie – radzi pani
Łucja.
W innych pracowniach także praca
wre przy produkcji świątecznych
ozdób. W pracowni przyrodniczo-ogrodniczej powstają żołędziowe
bombki oraz niewielkich rozmiarów choinki z szyszek i żołędzi
ozdobione brokatem. Zaś w pracowni plastycznej wykonywane są
bombki ozdabiane metodą decoupage’u i kartki świąteczne.
– Już nie sprzedajemy naszych wyrobów na kiermaszach, ponieważ
mamy stałych odbiorców. Moż-

na je kupić np. w restauracji młyn
w Gąsiorowie. Wiele osób się do
nas zgłasza i składa zamówienia
indywidualne, szczególnie przed
świętami, kiedy wszyscy szukają ciekawych upominków bądź
dekoracji. Zapraszamy do nas –
mówi Bogumiła Szlaska, kierownik
WTZ.
W przedświątecznym szale zakupów
warto zajrzeć do pracowni WTZ,
gdzie można znaleźć mnóstwo świątecznych drobiazgów, które staną się
doskonałym upominkiem dla kogoś
bliskiego, dekoracją świątecznego
stołu bądź ozdobą choinki.
(i.)

WTZ. Świąteczne rękodzieło

Pomysł na prezent
Bombki, anioły, choinki, kartki świąteczne, a wszystko to w wielu różnych
rodzajach, stylach i kolorach można
znaleźć w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach. Od
kilku tygodni w pracowniach artystycznych warsztatów trwa mozolna
praca nad wspaniałymi świątecznymi
dekoracjami.
Przed świętami Bożego Narodzenia
zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie poszczególnych pracowni mają tu
bardzo dużo pracy. Centrum dowo-

dzenia, w którym powstaje najwięcej
świątecznych drobiazgów, znajduje
się w pracowni krawieckiej, gdzie pod
okiem Beaty Olechowicz powstają
prawdziwe cudeńka. Każdego roku
pojawia się jakaś nowość. – W ubiegłym roku naszym przebojem były
choinki z kolorowych piór i bombki
ozdabiane wstążkami, tzw. karczochy. Natomiast w tym roku mamy
nową propozycję, czyli plastikowe
przezroczyste bombki ozdabiane cekinami, gipiurą, koralikami, a wszystko

w eleganckiej białej tonacji. Nie wiem
czy będą się podobać – mówi Beata
Olechowicz.
Niektóre ozdoby powstają szybko, ale
innym trzeba poświęcić kilka godzin
pracy. – Najbardziej pracochłonne są
chyba „karczochy”, bo każdy kawałek
wstążki ułożony w trójkąt trzeba dokładnie i równo ułożyć na styropianowej bombce i upiąć szpilką dbając
także o zachowanie odpowiednich
proporcji kolorów. To wymaga cierpliwości, tym bardziej że nasze bombki powstają w różnych rozmiarach
– wyjaśnia pani Beata i podkreśla, że
wielu uczestników warsztatów angażuje się w wykonanie tych prac.
Poza pięknymi bombkami są też bajecznie kolorowe aniołki z organzy,
które wspaniale nadają się jako ozdoba świątecznego drzewka. Na choince
pięknie prezentują się również aniołki,
dziergane na szydełku ze śnieżnobiałego kordonka. Z ogromną wprawą
wykonuje je Łucja Mokos: – Takie
aniołki później trzeba usztywnić,
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REPORTAŻ
Z NOK

Wigilia nasielskich
III Festiwal Kolęd i Pastorałek
akademików i Fundacji
„Bądźmy Razem”
Nasielscy seniorzy skupieni w Nasielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
i członkowie Fundacji „Bądźmy Razem” spotkali się w piątek, 11 grudnia
w gościnnych salach restauracji hotelu Stary Młyn, aby zgodnie z tradycją
razem spożyć przyspieszoną wigilijną wieczerzę.
W spotkaniu uczestniczyli też goście z nasielskiej gminy i powiatu nowo-

dworskiego, a wśród nich: Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska,
Grzegorz Paczewski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, ks. Grzegorz Ostrowski, wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku,
Monika Nojbert, dyrektor MOPS, Marek Gerasik, przedstawiciel nasielskiego DPS, Janusz Konerberger z firmy JAN-POL, i Halina Kamińska, prezes
Akcji Katolickiej parafii św. Wojciecha.
Wszyscy przybyli zostali serdecznie przywitani przez prezes Fundacji
i starostę NUTW Teresę Skrzynecką oraz jej zastępczynię Hannę Wróblewską. Goście przekazali gospodyniom spotkania okolicznościowe
upominki oraz bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia.
Życzenia przekazano
też wszystkim uczestnikom spotkania.
Następnie oddano głos dzieciom ze
Szkoły Podstawowej
im. Piere’a de Coubertina w Budach
Siennickich. Zaprezentowały one seniorom nowatorskie w treści i formie
jasełka. Przygotowały je razem ze swoimi nauczycielkami – Ewą Majewską
i Katarzyną Burzyńską. Uczestnicy wigilijnego spotkania z wielką uwagą
obserwowali spektakl, a po jego zakończeniu nagrodzili i artystów, i tych,
którzy to widowisko z dziećmi przygotowali, gromkimi brawami.
Obecna na uroczystości dyrektor szkoły w Budach Siennickich Ewa Strzelczak, jak i związana już z senioralnymi organizacjami była dyrektor tej
szkoły Marianna Danisiewicz wyraźnie były zadowolone zarówno z występu dzieci z ich szkoły oraz ciepłego przyjęcia przez przekazu widzów,
którzy znają się na tej dziedzinie sztuki, mają bowiem w swoim programie
studenckim zajęcia z teatrologii.

Po jasełkowym spektaklu przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem.
Wspólnej modlitwie przewodniczył ks. prefekt Grzegorz Ostrowski, który
odczytał też przewidziany na tę okoliczność fragment Ewangelii św. Łukasza i pobłogosławił opłatki. Następnie wszyscy składali sobie życzenia
i dzielili się opłatkiem.
Ostatnią częścią spotkania była wigilijna wieczerza. Potrawy były typowo
wigilijne, postne. Tę część wigilijnego spotkania wzbogacił śpiew kolęd.
Oprawę muzyczną zapewnił Mateusz Rutkowski, który w ramach zajęć
uniwersyteckich prowadzi zajęcia muzyczne.
andrzej zawadzki

Ponad 50 wyjątkowych występów,
wspaniała publiczność i magiczna
świąteczna atmosfera. Już po raz trzeci w Nasielsku odbył się Festiwal Kolęd
i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną

noc…”. Przegląd dla dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjalistów z powiatu nowodworskiego i warszawskiego zachodniego co roku jest
organizowany przez Nasielski Ośrodek Kultury i 2. Mazowiecki Pułk Saperów z Kazunia.
Tegoroczny festiwal odbył się 15 grudnia w sali widowiskowej NOK. Swój
udział w imprezie zgłosiło 14 uczestników w kategorii klas I–III szkół podstawowych, 22 – w kategorii klas IV–VI
oraz 19 – w kategorii gimnazjum. Występy oceniało jury w składzie: Janina
Klimiuk-Popielak, Daniel Taraszkiewicz, Mateusz Rutkowski i Katarzyna
Tyc. Wybór laureatów nie był łatwy,
ponieważ wszyscy prezentowali bardzo wysoki poziom. Po burzliwych
obradach jury wyłoniło zwycięzców.
Kategoria: klasy I–III szkoły podstawowej: I miejsce: Jakub Domała ze Szkoły Podstawowej w Nasielsku (Kolęda
domowa), II miejsce: Maria Brzezińska
ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach (Kołysanka dla Dzieciątka),
III miejsce: Julia Kamińska ze Szkoły
Podstawowej w Budach Siennickich
(Dzisiaj w Betlejem).
Wyróżnienia: Marta Lewandowska
ze Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu (Świeć, gwiazdeczko) oraz duet:

Kacper Tybuchowski i Jakub Calak ze
Szkoły Podstawowej w Dębinkach
(Chrystus się narodził)
Kategoria: klasy IV–VI szkoły podstawowej: I miejsce: Aleksandra Za-

Kategoria: gimnazjum: I miejsce: Maria Piotrowska z Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Maz. (Mizerna
cicha), II miejsce: Natalia Stankiewicz
z Gimnazjum w Kampinosie (Ucie-

krzewska z Zespołu Szkół
w Kazuniu Polskim (Pastuszek bosy), II miejsce: Sandra Kurkiewicz z Zespołu
Szkół w Kazuniu Polskim
(Maleńka miłość), III miejsce: Kamil Kieszkowski ze
Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu (Gwiazdki świecą nad stajenką).
Wyróżnienia: Michalina
Dudziej ze Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu
(Kolęda dla wędrowca),
Kacper Zakrzewski ze
Szko ł y Podstawowej
w Starych Pieścirogach
(Pastorałka anielska), Basia
Mrowińska ze Szkoły Podstawowej w Lesznie (Hej,
ludzie, idą święta).

kali), III miejsce: Natalia Komendarska
z Gimnazjum nr 1 w Nasielsku (Moja
choinka).
Wyróżnienia: Karolina Krzemińska
z Gimnazjum w Zakroczymiu (Kolęda o nadziei), Stanisław Sotiriou z Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze
Maz. (Grecka kolęda), Maria Borowa
z Gimnazjum w Kampinosie (Dziś nadzieja rodzi się).
III Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Nasielsku cieszył się ogromną
popularnością. Dzieci i młodzież
wprowadziły magiczny świąteczny
nastrój, prezentując piękne kolędy
i pastorałki. Gratulujemy serdecznie laureatom i dziękujemy za tak
duże zainteresowanie przeglądem.
Mamy nadzieję, że nie zawiedziecie
również w przyszłym roku!
K.T.
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Święto honorowych dawców krwi Święta tuż, tuż…
W sobotę, 28 listopada 2015 r.
w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się tradycyjne listopadowe spotkanie krwiodawców
z władzami samorządowymi powiatu oraz rejonu nowodworskiego
PCK. Było ono okazją do złożenia
podziękowań za zaangażowanie
w ruch honorowego krwiodawstwa, za bezinteresowne oddawanie krwi, a także do wręczenia
odznaczeń i dyplomów.
Do p od ziękowań składanych
krwiodawcom dołączyli się obecni na tej uroczystości: Jerzy Czubak,
Prezes Honorowy Zarządu Okręgowego PCK w Warszawie, Paweł
Calak, wicestarosta nowodworski,
oraz Jacek Kowalski, burmistrz Nowego Dworu Maz., i Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Dużą grupę nasielskich krwiodawców reprezentowała Dorota Kalinowska, prezes Klubu HDK
„Kropelka”, oraz grono przyjaciół.
Wśród wyróżnionych Odznaką

Honorową PCK IV
stopnia znaleźli się
J olan t a Ruc iń ska
oraz Bogdan Ruszkowski – burmistrz
Nasielska. Otrzymali
to zaszczytne wyróżnienie za osobiste zaangażowanie
i pomoc w realizacji
zadań statutowych
PCK.
Natomiast Odznakę
Honorową „Kryształowe Serce”
otrzymał Andrzej Głogowski, wieloletni członek nasielskiego klubu HDK „Kropelka”, który ma na
swym koncie ponad 58
litrów oddanej krwi. Podczas spotkania odznakę Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi III stopnia otrzymał Jarosław Ruciński.
W trakcie uroczystości
20 honorowych krwiodawców otrzymało statuetki dziękczynne w kształcie
serca, ufundowane przez
starostwo nowodworskie.
Spotkanie uświetnił wspaniały, radosny występ dziecięcego zespołu ze Szkoły
Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Goławicach pod kierunkiem Violetty Popławskiej.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek ufundowany
przez Piekarnię „Kołacz” i burmi-

Kolejny rok za nami. Wprawdzie pogoda znowu nas nie rozpieszcza
i śniegu na horyzoncie nie widać, ale już niedługo będą święta: kolędy, choinka ozdobiona bombkami, smakowite zapachy w kuchni. Jest
to czas radości, zabawy, rozmów przy suto zastawionym stole. Oprócz
świąt zbliżają się również sylwester oraz Nowy Rok. A to z kolei jest czas
postanowień, które rozliczymy za rok, na ile udało się je zrealizować.

strza Nowego Dworu Mazowieckiego.
Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za poświęcenie i trwanie w ruchu honorowego dawstwa krwi, a

Musimy rozróżnić dwie sprawy: dietę oraz zmianę nawyków żywieniowych. Dieta kojarzy się z czymś krótkotrwałym, natomiast nawyki żywieniowe zmieniamy na stałe. Dlatego warto się zastanowić, jaki jest nasz
cel, czy głodzimy się, katujemy tydzień, dwa, miesiąc, a później wracamy do starych przyzwyczajeń i to, co zgubiliśmy, wraca z podwójną siłą?
Czy zmieniamy nawyki systematycznie, rozsądnie i efekty trwają długie
lata? Zastanówmy się, czy w święta chcemy być smutni, rozgoryczeni
i z tego wszystkiego po świętach rzucić się na jedzenie, bo nie wytrzymamy, czy chcemy ten czas spędzić radośnie bez większych wyrzutów
sumienia?

wszystkim wyróżnionym składamy
gratulacje.
Marian Wasierzyński, Prezes
Zarządu Rejonowego PCK

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 w Starych Pieścirogach

Co piszczy w naszej szkole
Z inicjatywy Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) 1 grudnia jest Światowym Dniem Walki z AIDS. Znakiem solidarności z zakażonymi
HIV i chorymi na AIDS jest czerwona wstążeczka.
W związku z tym koniec listopada
i grudzień to czas, kiedy już od wielu lat w mediach ukazuje się więcej
informacji na temat HIV i AIDS. Ma
to na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa. Wiedza na temat
HIV i AIDS jest niezbędna każdemu
człowiekowi, gdyż wbrew obiegowej opinii na ryzyko zakażenia HIV
narażeni mogą być wszyscy – bez
względu na wiek, płeć, orientację
seksualną, religię i rasę. A przecież
nieleczone zakażenie HIV prowadzi
do AIDS.
Szkoła jest miejscem, gdzie, we
współpracy ze środowiskiem lokalnym, prowadzona jest profilaktyka. Jest ona rozumiana jako
proces wspomagania człowieka
w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także jako
ograniczanie i likwidowanie czynników niekorzystnych dla zdrowia
i życia człowieka.
W ramach tej profilaktyki wybrani uczniowie gimnazjum Zespołu
Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach

Jednym z częstszych postanowień noworocznych jest rozpoczęcie odchudzania i zgubienie nadprogramowych kilogramów. Osoby
je podejmujące często w święta jeszcze pozwalają sobie na zjedzenie
wszystkiego, na co mają ochotę, w ramach ostatnich chwil przed zmianą
„diety”, nawyków żywieniowych. Jednak jest też część osób, która swoje
poczynania z odchudzaniem rozpoczęła znacznie wcześniej, żeby np. na
sylwestra założyć wymarzoną kreację i Nowy Rok zacząć z niższą wagą.
Niestety, dla takich osób jest to czas rozterek.

Jak należy zaplanować święta, aby nie mieć poczucia winy? Przede
wszystkim trzeba pamiętać, że w święta nie nastawiamy się na odchudzanie, a na utrzymanie obecnej masy ciała. Należy zachować zdrowy
rozsądek, a waga nie wskaże nam dodatkowych kilogramów. Jak tego
dokonać? Należy jeść różne potrawy w niewielkich ilościach. W dzień
Wigilii pamiętamy o spożywaniu kilku małych posiłków w ciągu dnia,
a nie tylko dużego wieczorem. Jeśli spożyjemy trzy małe posiłki przed
wieczerzą wigilijną – wieczorem nie będziemy tak głodni i zjemy mniej.
Jeśli sami przygotowujemy potrawy, to zawsze możemy przygotować
różne alternatywne potrawy ryby smażone i pieczone, śledzie w zalewie jogurtowej zamiast śmietanie, pierogi z pieczone a nie smażone. Są
to małe zabiegi ograniczające kaloryczność a równie smaczne. Na świątecznym stole zawsze znajdują się różnorodne potrawy, dlatego należy
wybrać potrawy najmniej kaloryczne, warzywa, kapustę, zupy, chude
ryby w galarecie, aby zaspokoić pierwszy głód.
Jeśli mamy wybór pamiętajmy, żeby wybrać potrawy pieczone lub duszone, a unikajmy potraw smażonych lub ograniczmy ich spożycie.
W dalszej kolejności spróbujmy pierogów, kutii, ciast. A co najważniejsze, jedzmy powoli i delektujmy się smakiem potraw.
W święta zrezygnujmy ze zbędnych dodatków w postaci pieczywa,

pod opieką p. Z. Truszkowskiej,
M. Krzyczkowskiej i H. Golnik zapoznali się z niezbędnym zakresem
wiedzy o AIDS. Wiedzę tę zaprezentowali nam w turnieju „Jeden
z dwunastu”, który odbył się w dniu
3 grudnia 2015 r. Po ciężkich zmaganiach jury wyłoniło najlepszych
zawodników. Należą do nich: Wiktoria Myśleńska, Julia Bendowska,
Karolina Kobrzyńska oraz Sara Rudzińska. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy!
To nie wszystko w problematyce
zdrowotnej.
Jak każdego roku, szkoła przystąpiła do kolejnej już, XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia. 26 listopada
br. uczennice (Wierzbicka A., Krysińska K., Zalewska W., Rutkowska

M., Pawlak A.) przystąpiły do pisania
testu w ramach etapu szkolnego.
Pod czujnym okiem p. Z. Truszkowskiej – po dogrywce – najlepsza z nich okazała się Alicja Pawlak,
która zgodnie z regulaminem została reprezentantką Zespołu Szkół
w Starych Pieścirogach w dalszym,
rejonowym etapie Olimpiady. Odbył się on 11 grudnia w Nowym
Dworze Mazowieckim. Z wielką
radością informujemy, że Ala zajęła I miejsce wśród gimnazjalistów
powiatu nowodworskiego. Fakt ten
sprawia, że została ona przedstawicielką naszego powiatu w etapie
okręgowym (wojewódzkim), który odbędzie wiosną w Warszawie.
Cieszymy się bardzo i życzymy
powodzenia!
GH

ziemniaków, ryżu, kasz – zaoszczędzimy niemało kalorii. Jeżeli możemy wybrać dla siebie talerz – przygotujmy sobie mały. Na takim talerzu
niewielka porcja będzie wydawała się większa. Nie zapominajmy również
o spożywaniu płynów. Wybierajmy oczywiście wodę mineralną z cytryną, herbatę zieloną, czerwoną, herbaty owocowe, miętę. Spróbujmy
zrezygnować z napojów gazowanych oraz soków, które niepotrzebnie zwiększają ilość dostarczonej energii. Do przygotowywania potrwa
używajmy dużo suszonych i świeżych przypraw, jak bazylia, oregano,
tymianek rozmaryn, pieprz. One nie tylko dadzą smak, ale ułatwią też
trawienie. Natomiast unikajmy soli i gotowych mieszanek przyprawowych, gdzie odgrywa ona główną rolę, przez co zatrzymuje wodę w organizmie.
Świętowanie postarajmy się zakończyć na 2–3 godziny przed pójściem spać, inaczej możemy mieć problemy ze snem. Nie zapomnijmy
w święta również o aktywności fizycznej, np. wybierzmy się całą rodziną
na spacer. Wesołych i rodzinnych świąt!
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl
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ROZMOWA Z…

Z uśmiechem robię swoje

Teresą Skrzynecką, kobietą elegancką, energiczną i zawsze roześmianą, tegoroczną laureatką nagrody Lew Nasielska rozmawiamy o pracy, rodzinie i ważnych wydarzeniach w jej życiu.
Skąd Pani pochodzi? Jaki był Pani
dom rodzinny w dzieciństwie,
a jak wygląda on dzisiaj?
– Pochodzę z Pieścirogów Nowych, tu mieszkam od urodzenia.
Mój tata Antoni był kolejarzem,
mama Jadwiga gospodynią domową. Mama zajmowała się domem,
ale udzielała się w kole gospodyń
wiejskich, a tata był naczelnikiem
parowozowni, potem pracował
w dyrekcji kolei państwowych.
Był społecznikiem, angażował się
w pomoc innym ludziom. Pamiętam, że zawsze był bardzo elegancki. Jeden z moich braci, Stanisław,
zmarł jako dziecko podczas okupacji, a drugi, starszy, Ryszard,
skończył Politechnikę Warszawską, a potem pracował w dużych
przedsiębiorstwach, takich jak
płocka Petrochemia czy zakłady
w Ursusie, w końcu wyjechał do
Chicago i tam się osiedlił na stałe.
Był bardzo zdolny i ciekawy świata. W naszym rodzinnym domu
zawsze był spokój, nie było rywalizacji ani kłótni. A rodzice zwracali
się do siebie z szacunkiem i czułością, opiekowali się dziadkami. Zawsze powtarzali, że zgoda buduje,
a niezgoda rujnuje. To oni nauczyli
mnie poszanowania drugiego człowieka. Po ich śmieci, kiedy rozpadło się moje małżeństwo, zostałam
sama z dwójką małych dzieci. Dziś
mają już swoje rodziny, ukończyły studia, mają pracę. Mieszkamy
obok siebie i pomagamy sobie, na
ile możemy. Nadal tworzymy taką
wielopokoleniową rodzinę.
Dlaczego postanowiła Pani zostać
nauczycielką?
– Chodziłam do Liceum Ogólnokształcącego w Modlinie, a ze
wszystkich przedmiotów najbardziej lubiłam wychowanie fizyczne
i historię. Planowałam zdawać na
historię na Uniwersytet Warszawski, ale w końcu za namową jednej z nauczycielek z wybrałam WF.
Chodziłam do Studium Nauczycielskiego w Gdańsku Oliwie. Bardzo mile wspominam ten czas. Ale
musiałam wrócić do domu, rodzice
zaczęli chorować, a ja poszłam do

stwo, potem szkolny klub sportowy i zespół muzyczno-taneczny.
Zespołowi do tańca przygrywał
pan Jerzy Różalski. Stworzyliśmy
w szkole też izbę pamięci narodowej. I historia, i WF zawsze były dla
mnie ważne. Z młodzieżą zdobyliśmy wiele sportowych nagród.
A jak potoczyła się Pani przygoda
z harcerstwem?
– W roku szkolnym 1975/76 byłam zastępcą dyrektora szkoł y
pana Menicha, a od listopada 1976
r. zostałam komendantem hufca ZHP w Nasielsku. Pracę w harcerstwie i w szkole, na pół etatu,
łączyłam w sumie przez 12 lat.
Współpracowaliśmy ze szkołami
i organizowaliśmy dla harcerzy zimowiska, obozy letnie i wiele imprez, takich jak Festiwale Piosenki
Harcerskiej, Przegląd Małych Form
Artystycznych, Rajd Świata Młodych. Jednym z moich zastępców
był Janusz Konerberger, drugim
Andrzej Zawadzki. Udało nam się
wtedy, przy zaangażowaniu wielu
osób, zorganizować uroczystości
nadania hufcowi ZHP w Nasielsku
imienia naszej byłej instruktorki dh.
Jadwigi Rostkowskiej. Trwały przez
dwa dni i zgromadziły ludzi z całej Polski. Gdy zaczynałam pracę
w hufcu, były dwa materace, kiedy
odchodziłam mieliśmy kompletne wyposażenie na samodzielny
100-osobowy obóz, w tym namioty, łóżka, kuchnię polową. Po
naszej harcerskiej działalności pozostały piękne kroniki, które są pod
opieką dh. Ewy Żołnierzak. Praca
w harcerstwie dała mi możliwość
poznania wielu wspaniałych ludzi.
Kiedy rozsypało się harcerstwo,
wróciła Pani do pracy w szkole
i niebawem została Pani jej dyrektorem.
– Powróciłam na cały etat jako nauczyciel WF do szkoły podstawowej w Starych Pieścirogach. Znowu
zajęłam się drużyna harcerską
i prowadziłam SKS. Po roku przystąpiłam do konkursu na dyrektora
szkoły.
W 1991 zostałam dyrektorem

pracy w szkole i rozpoczęłam zaoczne studia na AWF. Był rok 1966,
a dyrektorem szkoły w Pieścirogach był pan Marian Menich. Od
razu dostałam pod opiekę harcer-

szkoły, a rok później wraz z rodzicami planowaliśmy jej rozbudowę.
W 1993 r. była już szatnia i pomieszczenia socjalne. Szkoła żyła
cały czas, organizowaliśmy bale

sylwestrowe, wynajmowaliśmy
sale na wesela, a z pozyskanych
środków udało się urządzić
boisko sportowe, zakupiono
sprzęt, ogrodzono teren szkoły. Na świadectwie szkolnym
mojego taty, który ukończył
4-klasową szkołę podstawową
w Starych Pieścirogach z 1929
r., znajdowało się jej imię – ks.
Józefa Poniatowskiego, więc
w 1996 r. nasza szkoła powróciła do tego patrona. Kuratorium
pomysł zaakceptowało, rodzice ufundowali sztandar, a szkoła
wydała książkę na 85-lecie swojego istnienia.
W kolejnych latach placówka
była rozbudowywana o szatnie i pomieszczenia administracyjne, zawsze dzięki dobrej
współpracy ze środowiskiem
lokalnym i władzami samorządowymi.
Pote m k i e d y wp rowa d z ano reformę oświaty w 1999 r.
w Starych Pieścirogach utworzono
Zespół Szkół. A ja ponownie przystąpiłam do konkursu na dyrektora i nadal planowałam rozbudowę
szkoły. Niestety, nie zdążyłam dokończyć jej rozbudowy i musiałam
odejść na emeryturę.
Pracując w szkole, zajmując się
harcerstwem, znajdowała też Pani
czas na działalność w lokalnych
samorządach. Skąd pomysł na taką
działalność?
– To była taka działalność trochę
przy okazji pracy w szkole. Kiedyś
zaproponowano mi udział w wyborach lokalnych do samorządu
gminnego i ludzie mnie wybrali.
Byłam wtedy przewodniczącą komisji oświaty, a potem przez dwie
kadencje pełniłam funkcję radnej
powiatu nowodworskiego i również byłam związana z oświatą. Zawsze starałam się promować swoją
szkołę, a przy okazji prezentować
ideę samorządu lokalnego. Dzięki moim staraniom podczas pracy w Radzie Powiatu udało się
wykonać w Starych Pieścirogach
chodnik od krzyżówek do szkoły, chociaż miał być do stacji PKP.
Udało się też wtedy wyciąć drzewa
rosnące wzdłuż drogi przy szkolnej działce i wykonać ogrodzenie
szkoły. To też był ważny i ciekawy
etap w moim życiu.
Czym Pani się zajęła na swojej
emeryturze? Czy zdążyła Pani
odpocząć?
– Po trudnym odejściu ze szkoły przystałam na propozycję Janusza Konerbergera, by zająć się
tworzeniem Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Zaczynaliśmy tam od
mycia okien, bo najpierw trzeba
było przygotować budynek, znaleźć kadrę i uczestników. Tworzyliśmy wszystko od podstaw.
Było trudno przekonać ludzi niepełnosprawnych, że warto wyjść
z domu, warto się czegoś nauczyć,
pojechać na turnus rehabilitacyj-

ny. Od razu zorganizowaliśmy pięć
pracowni i przez 5 lat wszystko
funkcjonowało świetnie. Udało się
pozyskać dla WTZ dużo sprzętu
i zorganizować wiele wspaniałych
imprez, wyjazdów, turniejów sportowych. Niestety, kiedy po uroczystościach związanych z 5-leciem
warsztatów zmienił się ich podmiot
prowadzący, musiałam rozstać się
z nowymi zarządcami w niezbyt
przyjemnych okolicznościach.
Ale warsztaty przeszły potem kolejne zmiany i na szczęście istnieją
dalej. Wspominam spędzony tam
czas i ludzi bardzo dobrze, wiąże
się z tym wiele wzruszeń, choćby
to, że uczestnicy nazywali mnie
mamuśką. Nie myślałam, że można tak mocno uczuciowo związać
się z osobami niepełnosprawnymi.
Z pewnością zostawiłam tam swoje serce.
Czy wtedy pomyślała Pani o wycofaniu się z takiego aktywnego
życia i odpoczynku?
– Po nieprzyjemnych historiach
związanych z zakończeniem mojej
pracy w WTZ i pod wpływem nagonki prasowej, jaką mi zafundowano, musiałam chwilę odpocząć
i podreperować swoje zdrowie. Ale
cały czas miałam w głowie pomysł
założenia fundacji. Wraz z Grzegorzem Kacperskim i kilkoma osobami w grudniu 2011 r. założyliśmy
Fundację „Bądźmy Razem”, której
zasadniczym celem jest działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych
i starszych. Pomagamy niepełnosprawnym, przeznaczając środki
z naszej fundacji na sprzęt, rehabilitację, zakup leków. Współpracujemy z MOPS i Urzędem Miejskim
przy organizacji wypoczynku letniego dla dzieci. A dwa lata temu
z myślą o seniorach stworzyliśmy
w naszym mieście filię legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Od października tego roku
działamy już samodzielnie, mamy
nasielski UTW i nadal jest to prio-

rytetowe działanie fundacji. Dzięki
współpracy z seniorami stworzyliśmy strategię senioralną dla naszej gminy, czyli dokument, który
wskazuje kierunki zmian, jakie powinny zaistnieć w naszym otoczeniu, by seniorom, ale także innym
mieszkańcom gminy, żyło się lepiej. W końcu każdy zostanie seniorem.
Jak Pani przyjęła wiadomość
o przyznaniu Pani nagrody Lew
Nasielska? Co zmieni ona w Pani
życiu?
– Dla mnie jest to jakby ukoronowanie i docenienie przez szerokie
grono ludzi mojej działalności zawodowej i społecznej. Oczywiście
efekty tej mojej pracy to nie tylko
moje zasługi, ale też ludzi, z którymi miałam przyjemność działać
i pracować na przestrzeni lat. Wielu
z nich do dziś jest dla mnie wsparciem i nadal współpracujemy przy
różnych inicjatywach. Ta nagroda
zmobilizuje mnie do dalszej działalności, bo choć w moim życiu
osobistym i zawodowym było naprawdę dużo trudnych momentów,
to potrafię się podnieść i iść dalej
do przodu z uśmiechem.
Co jest dla Pani najwyższą wartością w życiu?
– Dla mnie najważniejsze jest zdrowie, przyjaźń i rodzina. Lubię ludzi,
lubię pomagać innym i lubię być
aktywna. Dlatego moje dzieci kiedyś mi wypomniały, że pomagając
innym, nie miałam dla nich czasu.
Ale ja po prostu cały czas staram
się udowodnić sobie i innym, że
potrafię coś zrobić, i to daje mi pozytywną energię do działania.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym
Rokiem pragnę złożyć wszystkim
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, optymizmu i pomyślności na
nadchodzący czas.
Dziękuję za rozmowę.
Iwona Pęcherzewska.
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KARTKA Z WAKACJI. Kenia cz.1

Po drugiej stronie równika
Afryka to nie tylko Egipt czy Tunezja, do której jeździ większość
polskich turystów. Żądni przygód,
chcący przeżyć coś niezwykłego
i zobaczyć nieco inny świat mogą
ruszyć do nieco odleglejszych krajów. Zafascynowany w dzieciństwie
książkami W pustyni i w puszczy
czy Tomek na Czarnym Lądzie
wybrałem Kenię, kraj położony na
wschodnim wybrzeżu w środkowej
Afryce, po obu stronach równika.
Lot tam trwa prawie 12 godzin, z lądowaniem na tankowanie i wymianę załogi w egipskiej Hurgadzie.
Wielbiciele widoków mogli zobaczyć przy znakomitej widoczności
nawet wybrzeże Półwyspu Arabskiego.
Przylot do Mombasy, drugiego co
do wielkości miasta w Kenii, nastąpił około godziny 21:40, a tu
pierwsze zaskoczenie. We wszelkich informacjach turystycznych
zalecano zabrać ciepłe bluzy, polary ze względu na chłodne noce.
Tymczasem po wyjściu z samolotu uderzyła nas ściana gorącego
powietrza, jakie w Polsce spotyka
się w lipcu za dnia. Owszem, noce
są chłodne, jednak w głębi lądu –
o tym jednak później. Pracownice
biura podróży witały przybywających turystów butelką zimnej wody
oraz mokrym ręcznikiem. Dzięki
czemu mogliśmy się symbolicznie
odświeżyć. Od razu pojawiły się
też żarty na temat latających komarów i kwestii wysmarowania się
odpowiednimi preparatami. Warto
jednak pamiętać, że nie wszystkie
komary zarażają malarią. Mój pobyt
w Kenii, choć trwał zaledwie 7 dni,
był dość intensywny i pełen atrakcji.
Podzielić go można na trzy części:
pobyt w hotelu, safari i Mombasę.
Jako że na tę wyprawę pojechałem
sam, miałem pewne obawy co do
ludzi, których spotkam. W samolocie można było zauważyć, że
zdecydowaną większość stanowiły osoby powyżej 45. roku życia
i tylko kilkoro było młodszych. Już
w busie, który wiózł nas do hotelu, poznałem sympatycznych ludzi,
z którymi spędziłem całą wycieczkę.
W drodze do hotelu zobaczyć
można było nocne życie kenijskiego portu. Miejscowa ludność z racji
koloru skóry wtapiała się w nocne
otoczenie. Widać było jedynie białe gałki ich oczu. Już podczas nocnej jazdy busem stwierdziliśmy, że
przepisy ruchu drogowego nikomu
nie przeszkadzają.
Mieszkałem w hotelu Neptun, który
znajdował się wśród egzotycznych
drzew nad samym Oceanem Indyjskim, około 25 km od Mombasy.
Był to kompleks jednopiętrowych
budynków, a w każdym z nich były
po 4 pokoje z łazienką i balkonem.
Bliżej oceanu znajdowały się baseny, bary i restauracja.
Rano mieszkańców hotelu zaczęły
budzić… małpki skaczące po balkonach i zaglądające do okien. To
ciekawe doświadczenie, bo w Polsce możemy je podziwiać tylko
w ZOO. Nie należy jednak mał-

pek dotykać. Trzeba też pamiętać
o zamykaniu okien i drzwi w hotelu, gdyż małpki potrafią wynosić z pokojów rzeczy osobiste,
kosmetyki, a przede wszystkim są
łase na wszelkiego rodzaju słodkości. Ogród hotelowy przypominał
palmowy raj. I to tutaj wypoczywali wszyscy turyści na leżakach,
na trawie lub przy basenach. Jednak
lokować trzeba się było tak, by nie
narażać się na przypadkowe uderzenie kokosem, który w każdej
chwili mógł z takiej palmy spaść.
Taki owoc waży nawet 0,5 kg.
Zaskoczyło nas to, że nikt nie wypoczywał na plaży. Znamy przecież obrazki zatłoczonych polskich
plaż. Tu tego nie ma. Jest za to inne
specyficzne zjawisko – kręcący
się po plaży tak zwani beach boys,
czyli miejscowi chłopcy czy młodzi mężczyźni zaczepiający turystów i oferujący różne pamiątki
w postaci breloczków, tabliczek
z napisem „Kenya 2015”, chust czy
lokalnych wycieczek. Na początku człowiek stara się być uprzejmy
i grzecznie rozmawia z nimi, jednak
po pewnym czasie zaczyna być to
męczące. Może się okazać, że nawet zwykły spacer 300–400 metrów od brzegu oceanu, który jest
tam bardzo płytki, może kosztować kilka dolarów, bo rozmowa ma
charakter wycieczk i z p r z e wo d n i kiem, który wyciąga
z wody jeżowce, ślimaki, rozg wiazdy
i inne ciekawostki.
Woda w oceanie
była niezwykle ciepła i przezroczysta.
Ale każdy medal
ma dwie strony –
są tam jeżowce. Te
z krótkimi kolcami
są mniej groźne, ale
gdzie niegdzie trafić
można było na bardzo niebezpieczne, z długimi kolcami. Jedzenie w restauracji było
bardzo dobre. Śniadania, obiady
i kolacje charakteryzowały się bardzo szerokim wyborem potraw.
Była to kuchnia europejska, choć
doprawiana lokalnymi przyprawami. Wieczorami hotel dbał o atrakcje dla gości. Podczas naszego
3-dniowego beztroskiego pobytu mogliśmy zagrać w bingo, zobaczyć pokaz lokalnej
grupy tanecznej, a trzeciego
dnia hotel odwiedzili Masajowie (najbardziej znane plemię
afrykańskie, które zachowało
swoje dawne tradycje).

Na safari

Wyjazd na trzydniowe safari rozpoczynał się o godz.
4.00 rano. Należy na niego
zabrać jedynie mały bagaż
podręczny, coś na przebranie i podstawowe kosmetyki.
Musieliśmy przejechać całą
Mombasę – obserwując, jak
to miasto budzi się do życia,
jak ludzie pędzą do swoich
zajęć. Nie wiedzieliśmy jednak, co nas czeka po drodze, i już na trasie do Parku

Narodowego Tsavo West, położonego około 250 km od Mombasy, nieoczekiwanie trafiliśmy na
gigantyczny korek na autostradzie,
w którym utknęło kilka tysięcy samochodów ciężarowych. Warto
jednak zaznaczyć, że autostrady
w Kenii nie wyglądają jak te w Polsce, z kilkoma pasami ruchu. Jest to
po prostu zwykła jezdnia dwukierunkowa, z dość szerokim pobo-

czem. Korki te powstały na skutek
gwałtownych opadów deszczu,
które nawiedziły Kenię dzień przed
naszym wyjazdem na safari. Deszcze podmyły drogi i ogromne ciężarówki wywracały się, blokując
drogę na wielokilometrowych odcinkach.
Okazało się, że próba wyprzedzenia aut poboczem będzie bardzo
trudna, dlatego kierowca naszego

busa zdecydował się na ominięcie
zatoru bocznymi drogami, gwarantując nam wrażenia, które nie
były przewidziane w programie
wycieczki. Takim sposobem przejechaliśmy kilkanaście kilometrów
drogami gruntowymi, przez małe
kenijskie wioski, kilka razy wjeżdżając w niemałe błoto, w którym
grzęzły auta. Nam się jednak udało
– kierowca niepozornego ośmioosobowego busa
zasługiwał na pochwały. Niestety,
utrudnienia spowodowały opóźnienia, dlatego też,
nasz popołudniowy przejazd safari
przez park Tsavo
We s t był n i e c o
szybszy, bo w strefie okołorównikowej ściemnia się
już około godziny
18.30.
Wypatr y wanie
zwierząt to naprawdę wielka przyjemność. Często małe antylopy
wyskakują na drogę. Jednak żeby
zobaczyć inne zwierzęta, trzeba wykazać się spostrzegawczością, zwłaszcza że poruszaliśmy
się z nieco większą prędkością niż
dozwolona, aby nadrobić stracony czas. Pierwszego dnia mieliśmy
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szczęście do żyraf, strusi i czerwonych słoni. Widzieliśmy również
niezliczone ilości ptactwa. Trudniej
było o bardziej drapieżne zwierzęta.
Wrażenie robiły bezkresne, nieucywilizowane obszary buszu parku Tsavo West, które przypominają
widoki z filmu Król lew. W trakcie
takiego safari obowiązuje absolutny zakaz opuszczania samochodów. Z przyczyn oczywistych. Tu
zwierzęta żyją naprawdę na wolności i często może być tak, że to
dzikie zwierzęta wypatrzą nas szybciej niż my je.
Po powrocie do naszej pierwszej
lodgy zaskoczył nas gepard, który
przyszedł zjeść posiłek. Pracownicy parku zostawiają mu mięso przy
wodopoju znajdującym się przy
kompleksie budynków. Oczywiście byliśmy bezpieczni, choć taras
widokowy, na którym była zlokalizowana restauracja, nie był oddzielony od pozostałego terenu
żadnymi kratami.
Kolację zjedliśmy w towarzystwie
licznych latających owadów lgnących do światła. Charakterystyczną cechą takich lodg jest ich słabe
oświetlenie, dlatego przydają się
latarki. Ponadto w określonych godzinach nocnych prąd jest wyłączany.
Michał B.
Z

N

O

Ś

C

Świąt Bożego Narodzenia pełnych radości,
ciepła i niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfery,
a także pomyślności i samych sukcesów
w Nowym 2016 Roku
wszystkim mieszkańcom
miasta i gminy Nasielsk
				
				

życzy radny
Mirosław Świderski.
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NASZE DZIECI

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada br. przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku aktywnie
uczestniczył y w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz
nowocześniejszych i atrakcyjniejszych zabawek, moda
na misie nie przemija. Tego
dnia każde dziecko przyszło
do przedszkola ze swoim
mał ym lub dużym przyjacielem – misiem. Dzieci
wspólnie z misiami obejrzały teatrzyk pt. „Bajka o małym misiu”, uczestniczyły
w zabawie logopedycznej „Gimnastyka języczka”,
a także brały udział w konkursach „Zlizywanie miodku z talerzyka” i „Balonik dla
misia”. Po powrocie do swoich sal była dyskoteka z misiami przy znanych melodiach: Jadą , jadą misie, Pluszowy
miś, Dwa malutkie misie. Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej
radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

Andrzejki na wesoło
30 listopada br. w Samorządow ym P rzedszkolu w Nasielsku
odbyły się zabawy andrzejkowe.
Dzieci poznały zwyczaje obchodzenia andrzejek przez zabawę.
Na początku było lanie wosku,
potem czarodziejski worek „Kim
będę?” i przestrogi ukryte w kolorowych serduszkach. Wróżbom
towarzyszyła muzyka i kolorowe
świece. Podczas zabawy panowała miła atmosfera, a dzieci poznały obrzędy andrzejkowe.

Kino NIWA ZAPRASZA
16–20 grudnia godz. 16.00

Sawa
Animacja; Czas: 1 godz. 35 min

Sawa to 10-letni chłopiec, który, aby obronić
swoją rodzinną wioskę - musi stawić czoła złowrogim magicznym istotom. Wspierany przez
białą wilczycę Angi, przezabawnego stworka
o imieniu Pafik oraz niezwykle czarującą Nanty, córkę miejscowego szamana, Sawa wyrusza
w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż
przez magiczną krainę. Przyjaciele pomogą dotrzeć chłopcu do tajemniczego Maga, który jako jedyny posiada moc zdolną zniszczyć zło i uratować wioskę Sawy. Chłopiec nie przypuszcza, że każdy
z jego towarzyszy ma swój powód, aby spotkać się z Magiem…
16–20 grudnia godz. 18.00

Igrzyska Śmierci:
Kosogłos. Część 2

Dramat, akcja, przygodowy; Czas: 2 godz. 25 min

W ostatniej części Igrzysk śmierci, w owładniętym wojną Panem Katniss konfrontuje się z prezydentem Snowem (Donald Sutherland). Wraz
z grupą mieszkańców Dystryktu 13. oraz oddanymi przyjaciółmi – między innymi z Gale’em,
Finnickiem i Peetą – główna bohaterka wyrusza na misję, która ma na celu zabójstwo Snowa. Przywódca Panem jest z kolei opętany pragnieniem zniszczenia Katniss.
27 grudnia–9 stycznia godz. 16.00

Bella i Sebastian 2

Przygodowy; Czas: 1 godz. 38 min

Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na powrót swej
przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą podróżowała dziewczyna, zaginęła
gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne psisko
Bella wyruszają na pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
W okresie świątecznym będziesz miał więcej okazji do spotkań z przyjaciółmi. Zadbaj
jednak, by obietnice, jakie składasz, były
realne. Ludzie będą Ci bardziej przychylni
niż zwykle, a podróże udane.
Byk 21.04–20.05
Staniesz się ostrożny i cierpliwy. Uda Ci się
nadrobić zaległości. Możesz zaangażować
się w projekt, który nie będzie opłacalny, ale
da Ci dużo satysfakcji. Nie bagatelizuj rodzinnych sporów.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie słuchaj dobrych rad i postępuj tak, jak radzi Ci własna intuicja. Unikaj rywalizacji. Poczujesz przypływ energii i będziesz w lepszej
kondycji fizycznej. Zbliżający się koniec roku
poświęć najbliższym.
Rak 22.06–22.07
Inwestuj w swoje umiejętności i szukaj dla
siebie korzyści. Koniec roku będzie bardzo
udany. Nie mieszaj jednak miłości ze sprawami zawodowymi. Działaj szybko i nie odkładaj ważnych spraw na później.
Lew 23.07–23.08
Patrz w przyszłość i nie sugeruj się cudzymi
niepowodzeniami. Nie zaciągaj pożyczek, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne. W pracy
skoncentruj się przede wszystkich na swoich
własnych zadaniach.
Panna 24.08–22.09
Staniesz się teraz bardziej wyrozumiały i otwarty na cudze problemy. Będziesz bardziej zdecydowany i pewny siebie niż zwykle. Nie
rezygnuj ze swoich planów wyjazdowych. Zadbaj o właściwą dietę.
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Waga 23.09–23.10
Twoje sukcesy zależeć będą od współpracy z innymi ludźmi. Bądź więc wymagający
wobec współpracowników, ale jednocześnie
życzliwy, a na pewno Ci się to opłaci. Więcej
się ruszaj, bo stajesz się nerwowy.
Skorpion 24.10–22.11
To nie jest dobry czas na sprawy, które wymagają wielkiego wysiłku. Dlatego ambitne zadania przekaż innym. Do szczęścia potrzebny Ci
teraz przede wszystkim spokój. Zadbaj o swój
kręgosłup.
Strzelec 23.11–21.12
Uporządkuj papiery i rachunki, zaplanuj domowy budżet na kolejne tygodnie. Staniesz
się romantyczny i bardzo podatny na wpływ
innych ludzi. Nie ufaj obietnicom i podejmuj
rozważne decyzje.
Koziorożec 22.12–20.01
Zapowiadają się dla Ciebie bardzo pracowite
dni. Jeszcze przed świętami będziesz musiał
uporać się z zaległymi sprawami. Nie wpadaj w panikę, dzięki dobrej organizacji na
wszystko wystarczy Ci czasu.
Wodnik 21.01–19.02
Przejmujesz się drobiazgami i błahymi
sprawami. Nie martw się więc na zapas
i spokojnie zastanów się, co może się wydarzyć. Jeśli będziesz zdecydowany, wywalczysz podwyżkę lub zaległą premię.
Ryby 20.02–20.03
Nie pozwól, aby inni ludzie decydowali za Ciebie. Nie broń się przed zmianami, bo wyjdą Ci
one na dobre. Postaraj się kontrolować wydatki, bo możesz się zagalopować. Spodziewaj się
dobrych wiadomości.

27 grudnia–9 stycznia godz. 18.00

Słaba płeć?

Komedia romantyczna;reżyseria:Krzysztof Lang;scenariusz:HannaWęsierska,Wojciech Pałys,Katarzyna Gryga.

Zośka (Olga Bołądź) jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego chce. Rodzinne miasteczko
zamieniła na warszawską korporację i pnie się
po drabinie sukcesu, choć do raju jeszcze droga daleka. Zamiast luksusowego apartamentu –
kawalerka na kredyt, zamiast prestiżowej pracy
– użeranie się z szefem burakiem, zamiast szczęśliwego życia – udawanie kogoś, kim nie jest. Pewnego dnia Zośka zalicza
twarde lądowanie. Oszukana przez szefa traci pracę i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody budzi ją z plastikowego korpo-snu i zmusza do
działania. Ale to już nowa Zośka – silna kobieta, która chce wziąć z życia to,
co jej się należy: miłość, przyjaźń, szacunek i satysfakcjonującą pracę. A przy
okazji ukarać byłego szefa kanciarza i złowić dorodny okaz prawdziwego
faceta. Słaba płeć? Serio?

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Sprzedam działkę budowlaną 1400
m, Nasielsk, ul. Krupki, tel. 506 997
717
Sprzedam działkę budowlaną 1500
m2 w Kosewie – TANIO. Cena do
negocjacji. Tel. 515 462 377.
Sprzedam działki budowlane i przemysłowe przy ul. Piłsudskiego w
Nasielsku. Tel. 696 468 255..
Sprzedam działki – prąd, woda, gaz.
Tel. 500 138 106.
Sprzedam nowe kołdry, poduszki i
pościele – odbiór okolice Nasielska.
Tel. 500 138 105.
Hala do remontu. Nasielsk cena 150
tys. zł. Tel. 514 972 973.
Nauka języka francuskiego, korepetycje, profesjonalnie. Tel. 691
222 300.
Sprzedam działkę budowlaną w
Miękoszynku, blisko PKP. Tel. 784
528 758.
Pieniądze od ręki. Zadzwoń: Tel.
600 500 626.
Sprzedam używane opony do ciągnika Ursus C330.Tel. 608 394 281.
Kupię niedrogo mieszkanie 1-pokojowe w Nasielsku lub okolicy. Tel.
604 094 589.
Animator zabaw urodzinowych dla
dzieci. Tel. 512 779 550.
Odmulanie stawów koparką linową
hydrauliczną. Tel. 505 164 543.
Sprzedam działkę na Pniewskiej
Górce. Tel. 693 861 544.
Usługi dekarskie, wykończeniowe
i ogólnobudowlane. Tel. 607 800
748; 517 099 737; 517 613 054.
Balustrady, bramy, przęsła, budowa
ogrodzeń. Tel. 607 687 306.
Lokal do wynajęcia pod działalność.
Nasielsk, ul. Kilińskiego 18. Tel. 519
346 675.
Sprzedam zestawy komputerowe
firmy Dell, ramy DDR 2, 2 GB. Tel.
517 609 923.
Kupię duże ilości torfu na terenie
Nasielska. Sam wykopię i zabiorę.
Tel. 692 427 426.

OGŁOSZENIA DROBNE

Zatrudnię kierowcę kat. C+E, firanka, kraj. Tel. 604 142 990.
Sprzedam kopaczkę i sadzarkę.Tel.
660 820 521.
Wynajme lokal usługowy w
Nasielsku, ul. Rynek 29. Tel. 694
743 297.
Montaż podbitek dachowych. Tel.
519 192 396.
Nasielsk, działki budowlane o powierzchni około 1000 m2, media w
granicy działki (prąd, woda, kanalizacja) Tel. 502 182 991.
Wynajmę garaż w Nasielsku (blisko
Urzędu Miejskiego).Tel. 23 691 21 48.
Sprzedam ubrania ciążowe (bluzki,
spodnie, sukienki) rozm. 38 – 40.
Tel. 609440340.

ZAPROSZAMY
NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki
z nałogiem.
Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się
we wtorki i czwartki o godz. 19.00,
oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku,
tel. 697 577 804.

ORSZAK TRZECH KRÓLI W NASIELSKU 6 stycznia 2016 r. (środa)
Od 8 lat 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, w kilkuset miastach i miejscowościach Polski jest organizowany Orszak Trzech Króli. To impreza rodzinna, będąca naturalnym przedłużeniem i teologicznym dopełnieniem uroczystości Bożego Narodzenia.
W dniu 6 stycznia 2016 r. chcemy po raz drugi radośnie świętować Uroczystość Objawienia Pańskiego, uczestnicząc w Orszaku Trzech Króli w Nasielsku. W
kolorowym pochodzie do Stajenki podążą Kacper, Melchior i Baltazar. Przemarsz odbędzie się od kościoła św. Wojciecha, przez ul. Kościelną, Młynarską na
skwer św. Jana Pawła II, oddamy pokłon Jezusowi i wrócimy do świątyni na Jasełka.
Orszak Trzech Króli 2016 jest zachętą do kolędowania. „Cieszmy się świętami Bożego Narodzenia, pokazujmy tę radość światu, a przede wszystkim dzielmy
się nią” – napisali pomysłodawcy marszu. Orszak Trzech Króli, największe uliczne jasełka, co roku nawiązuje do tradycyjnych scen odgrywanych od wieków w okresie bożonarodzeniowym. Jednocześnie od początku Orszak Trzech Króli odnosił te głęboko zakorzenione w historii i tradycji sceny do czasów
współczesnych, pokazując, że historia o narodzeniu Jezusa jest wciąż aktualna.
Hasło Orszaku Trzech Króli 2016 nawiązuje do przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia: „Nade wszystko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie”.
Uczestnictwo w Orszaku potraktujmy jako świadectwo naszej wiary w przyjście i objawienie Jezusa Chrystusa. Jako wspólnota parafialna i miejska, chcemy
kształtować ewangeliczne postawy, chcemy pokazywać, jak radośnie przeżywać wiarę całymi rodzinami.
Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku ks. Tadeusz Pepłoński oraz Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski serdecznie zapraszają całe rodziny do uczestnictwa w Orszaku!
ks. Grzegorz Adam Ostrowski
koordynator Orszaku Trzech Króli

PROGRAM ORSZAKU TRZECH KRÓLI W NASIELSKU 6 stycznia 2016 r. (środa)

Kościół parafialny św. Wojciecha w Nasielsku (na schodach przed wejściem głównym do kościoła)
Godz. 11.15
• Odczytanie edyktu Cezara Augusta ogłaszającego „spis ludności w całym państwie”.
• Wyjście Orszaku Trzech Króli sprzed kościoła oraz przemarsz ulicami: Kościelną i Rynek pod pomnik św. Jana Pawła II.
• Kolędy – Chór Parafialny „Lira”.
Skwer im. Jana Pawła II (przy pomniku św. Jana Pawła II)
Godz. 11.40
• Złożenie hołdu Dzieciątku Jezus.
• Życzenia noworoczne Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz Burmistrza Nasielska.
• Powrót Orszaku Trzech Króli sprzed pomnika św. Jana Pawła II oraz przemarsz ulicami: Rynek i Kościelną do kościoła.
Kościół parafialny św. Wojciecha w Nasielsku
Godz. 12.00
• Jasełka – Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
• Msza św.
Zapraszają:
Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ks. Tadeusz Pepłoński
Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
DO WIADOMOŚCI REDAKCJI
								
Nasielsk, dn. 23.11.2015 r.
							
Burmistrz Nasielska
							
Bogdan Ruszkowski
							
Urząd Miejski w Nasielsku

DDA, DDD

„Nigdy nie jest za późno, aby mieć
szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików; Dorosłe
Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych;
Zapraszamy na miting grup DDA
i DDD w każdą niedzielę o godz. 15.30.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Al-Anon

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików. Zapraszamy na spotkania
grupy Al-Anon w każdy czwartek
w godz.19.00–21.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy
kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

Sprzedam dom

Nasielsk ul. Cisowa

Stan developerski
cena 245 tys. zł
elektryka, hydraulika, tynki, gaz

Tel. 602-118-742

To miejsce

czeka
na Twoją
reklamę
www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl
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Zwracamy się z uprzejma prośbą o weryfikację rozkładu jazdy autobusów SKR
Nasielsk na trasie Nasielsk miasto – Nasielsk dworzec , Nasielsk Dworzec – Nasielsk
Miasto w celu dostosowania do potrzeb mieszkańców dojeżdżających do szkół, na
uczelnie oraz do pracy.
Obowiązujący rozkład wyklucza dojazd do Stacji PKP na niektóre pociągi w szczególności
w godzinach porannych 6:43, 7:17; 10:08, 10:12 oraz godzinach wieczornych 21:30,
22:29. Ponadto brakuje aut5obusów na wiele pociągów w weekendy. Co się tyczy
autobusu na stację o godz. 6:40 w ciągu tygodnia jest on często przepełniony, a osoby
czekające na przystanku przy banku PKO zastanawiają się, czy się jeszcze zmieszczą.
W przypadku autobusów ze Stacji PKP, ważne jest, by w przypadku opóźnień pociągów
kierowcy mogli poczekać na ludzi ok. 5-8 min.
Istotną kwestię stanowi brak rozkładów jazdy na wszystkich przystankach oraz brak
wcześniejszych aktualizacji rozkładów na przystankach i na stronie internetowej
w przypadku zmian. Tym bardziej, że nowe rozkłady jazdy pociągów wywieszane są
przez PKP z miesięcznym wyprzedzeniem.
Udogodnieniem dla mieszkańców byłaby możliwość kupienia biletu częściej niż raz
w miesiącu, tak aby bilet był ważny od dnia zakupu a nie od pierwszego dnia danego
miesiąca.
Pragniemy nadmienić, że problem był wielokrotnie zgłaszany telefonicznie i osobiście
przez mieszkańców Prezesowi Spółdzielni Kółek Rolniczych, jednak nie zostały podjęte
żadne działania, a osoby zgłaszające problem spotkały się z odpowiedziami: „nie mam
kierowców” lub „muszę dowozić dzieci do szkół na terenie gminy”.
Prosimy o dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców Nasielska poprzez
dokładniejsze dopasowanie rozkładu autobusów SKR do rozkładu jazdy pociągów.
Jesteśmy gminą, która ma rozwinięty węzeł kolejowy natomiast mamy problem
z dojazdem na dworzec i z powrotem, co nie ułatwia nam życia codziennego i rodzinnego (np. pociąg jest o 4.44, a autobus o 4.20, przez co niepotrzebnie trzeba czekać
15 minut na dworcu kolejowym).
						 Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy nasielska dojeżdżający autobusami SKR Nasielsk (pismo podpisały 123 osoby)
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PIŁKA NOŻNA. Podsumowanie rundy jesiennej 2015

Żbik ostro pikował w dół
Runda jesienna sezonu rozgrywkowego 2015/2016 nie dostarczyła
miłośnikom piłki nożnej w Nasielsku
radości. To był najgorszy sezon, odkąd nasza drużyna występuje w lidze
okręgowej. Po rundzie jesiennej nasz
Żbik zajmuje odległe, bo 12. miejsce
w tabeli. Jest to wynik zwycięstwa naszych reprezentantów zaledwie w 5
z 15 rozegranych spotkań. Drużyna
poniosła 6 porażek i czterokrotnie
uzyskała wynik remisowy. Do zdobycia było 45 punktów (3 x 15), z tej
puli nasza drużyna uzyskała tylko 19
punktów.
Zajęcie tak bliskiej końca tabeli pozycji
może zaowocować spadkiem, ponieważ drużyny z okręgu ciechanowsko-ostrołęckiego występujące w IV
lidze zajmują tam odległe miejsca. W
wypadku ich spadku, co jest możliwe
w związku z planowaną reorganizacją
tej ligi, spowoduje to spadek większej
liczby drużyn z ligi okręgowej. Nadzieja tkwi w tym, że w rundzie wiosennej
Żbik będzie grał skuteczniej i zdobędzie dużo więcej punktów niż w rundzie jesiennej.
Podstawę takich oczekiwań stanowi to, co stało się w drugiej części
rundy jesiennej. Pikujący w dół Żbik
przerwał ten „zgubny lot” w dół i zaczął zdobywać cenne punkty. W
pierwszej połowie rundy jesiennej
Żbik wygrał zaledwie jeden mecz i
w dwóch spotkaniach uzyskał remis. Dało mu to 5 punktów. W drugiej połowie nasza drużyna wygrała
cztery spotkania i dwa spotkania zremisowała. To przyniosło drużynie 14
punktów. I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie. Przeciwnicy w drugiej części tej rundy byli znacznie silniejsi niż ci
z pierwszej jej połowy. Korzystniejszy
rezultat uzyskała nasza drużyna w walce z silniejszymi zespołami (5 punktów
z pierwszej połowy rundy – 14 punktów w drugiej połowie rundy). Widać
więc, że potencjał w drużynie był.
Lepsze rezultaty uzyskane w tych
pojedynkach były wynikiem wyraźnie lepszej gry naszej drużyny w tym
okresie. Nasi piłkarze zaczęli walczyć,
i to przyniosło pożądane efekty, co
uwidoczniło się właśnie w liczbie zdobytych punktów.
Ta zmiana była na tyle widoczna i
szybka, że łączono ją ze zmianą szkoleniowca. W połowie rozgrywek trenera Mariusza Rembowskiego zastąpił
Marcin Danielewicz.
Obydwaj szkoleniowcy mają duże
doświadczenie boiskowe w roli zawodników. W swych drużynach grali
w liniach ofensywnych. W wyższych
ligach grał Marcin Danielewicz, co
nie oznacza jednak, że byli zawodnicy najwyższych klas rozgrywkowych
mają większe predyspozycje trenerskie. Należy jednak oddać szacunek
trenerowi Mariuszowi Rembowskiemu za jego pracę z nasza drużyną.
Pracował rzetelnie, a to, że nie znalazł z zespołem wspólnego języka,
to już inna sprawa. Swą pracę w Żbiku rozpoczął w trudnym dla drużyny okresie, w czasie jej przebudowy
polegającej głównie na odmładzaniu składu. Wyraźnie było widać, że
młodzi zawodnicy pod wieloma

względami (technika, przygotowanie
fizyczne, przewidywanie nowych sytuacji, peryferyjne widzenie) ustępują
zawodnikom starszym, którym niekiedy, co jest normalne, nie starczało
już sił. Nowy trener powziął wiele prób
szybkiego skonsolidowania i stworzenia zespołu, w którym nikt się nie
oszczędza, w którym gra się według
zasady: jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego.
Teraz trwa krótka przerwa w rozgrywkach, po której już w styczniu
drużyna rozpocznie przygotowania do rundy rewanżowej. Wszystko
wskazuje, że funkcję szkoleniowca
nadal pełnił będzie trener Marcin
Danielewicz. W okresie, w którym
kierował drużyną, poznał jej atuty
i mankamenty. Jak się wydaje, wie,
że tych drugich jest znacznie więcej.
Pracy jest wiele, ponieważ niektóre
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mankamenty wynikają z zaległości z poprzednich lat,
zwłaszcza z lat dziecięcych,
kiedy dzisiejsi piłkarze jako
chłopcy rozpoczynali „zabawę” z piłką. To było widoczne, gdy porównywało
się grę starszych zawodników i tych, którzy są naszą
nadzieją na następne lata.
Z pewnością nie uda się
awansować po tym sezonie
rozgrywkowym, końcówka
rozgrywek pokazała jednak,
że możliwości drużyna ma
duże i nie powinno być problemu z utrzymaniem się w
lidze.
W regularnych rozgrywkach piłkarskich występuje też druga drużyna
z gminy Nasielsk. Startuje w najniższej klasie rozgrywkowej, w klasie B,
K

gdzie rywalizuje tylko 8 drużyn. Po
rundzie jesiennej nasza drużyna zajmuje ostatnie w tej klasie miejsce, z
dorobkiem 3 punktów. Ewenementem jest to, że na siedem rozegranych spotkań aż w czterech w
drużynie występowali nieuprawnieL
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ni zawodnicy, czego efektem były
mecze przegrane walkowerem. I tu
rodzi się wiele pytań, na które powinna odpowiedzieć działająca przy
burmistrzu Rada Sportu.
andrzej zawadzki
M
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