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Konflikt
na Warszawskiej
Wyodrębnienie się ze struktury spółdzielni pierwszej wspólnoty mieszkaniowej zrodziło konflikty
o parking, oświetlenie i o śmietnik. Prezes spółdzielni Robert Parzonka, w piśmie z dnia 26 października
2015 r. do nowo powołanej wspólnoty, zaproponował mieszkańcom za użytkowanie terenu o charakterze parkingu przed ich blokiem (gdyż nie jest to utwardzona powierzchnia z wydzielonymi miejscami)
15 zł/m2 za miesiąc. „Teren parkingu przyległy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej posiada powierzchnię 544,5 m2 ”– czytamy w piśmie, co łącznie wyniosłoby 8167,5 zł + VAT miesięcznie. Ponadto za użytkowanie altany śmietnikowej z trzepakiem o łącznej powierzchni 18,7 m2 zaproponowano
str. 3
280,5 zł + VAT za miesiąc.
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Z MIASTA
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
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
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NASZE SPRAWY

Obierki wysypują się Zbierali żywność
z koszy
Do koszy ulicznych
w mieście powinny
trafiać niewielkie śmieci, takie jak papierki po
słodyczach czy butelki
po napojach. W wielu przypadkach jednak
można znaleźć w nich
różne odpady z gospodarstw domowych,
czasem zapakowane
w foliowe torby, a czasem po prostu wyrzucane wprost do kosza.
Do jednego z koszy
przy ulicy Sportowej
jakiś dbający o estetykę otoczenia mieszkaniec wyrzucił obierki po ziemniakach, przy okazji
rozsypując je wokół pojemnika. Pogratulować pomysłowości.
(red.)

W piątek i sobotę, 4 i 5 grudnia br., w nasielskich marketach: Tesco, Biedronka i Guliwer zbierano produkty spożywcze dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Zbiórkę żywności zorganizował nasielski Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy Banku Żywności w Ciechanowie.
Młodzi wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych oraz Publicznego
Gimnazjum nr 1 na co dzień pracujący w szkolnych kołach wolontariatu
dyżurowali w sklepach pod opieką dorosłych. Do ich zadań należało m.in.
rozdawanie ulotek informacyjnych na temat prowadzonej akcji klientom

Ciemność widzą
– Od pierwszego dnia
świąt w centrum Nasielska
nastały ciemności. Strach
chodzić po ulicach. I tak
od kilku dni. Tego dnia
było ciepło, ale też dość
mocno wiał wiatr. Może to
przez ten wiatr ta awaria?
Kiedy będzie znowu działało w tej części miasta
oświetlenie uliczne? – pyta
pani Marzena z Nasielska.
Zupełna ciemność, bo poza latarniami zgasły też świąteczne ozdoby, zapadła w piątek, 25 grudnia i utrzymywała się przez wszystkie świąteczne
dni w ulicach: Rynek, Kilińskiego i Warszawskiej. Ciemno było też w poniedziałek 28 grudnia. Jak informuje Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego magistratu, w sprawie tej awarii interweniowano
w firmie energetycznej już dwukrotnie. – Najpierw zgłosiliśmy awarię zaraz po tym, jak otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańców, a następnie
ponowiliśmy interwencję we wtorek, 29 grudnia. Mam nadzieję, że awaria
zostanie usunięta niebawem – mówi Radosław Kasiak.
We wtorkowy wieczór (29.12) w końcu w centrum miasta rozbłysły latarnie. 								
(red.)

marketów oraz zachęcanie ich do przekazywania darów na rzecz osób
potrzebujących. Jak zwykle zbiórka spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno przez właścicieli bądź kierowników sklepów, jak i mieszkańców.
Wśród produktów, które trafiały do koszy, była żywność z długim terminem przydatności do spożycia, np. konserwy, cukier, mąka, makarony,
kasze, słodycze, kakao. W trakcie dwudniowej akcji udało się zebrać 1 tonę
75 kg żywności. Dary zostały rozdzielone i jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia dzięki pracownikom MOPS trafiły do 42 rodzin potrzebujących pomocy.
Serdecznie podziękowania za aktywny udział w przedświątecznej zbiórce
żywności wszystkim wolontariuszom, opiekunom wolontariatu, dyrektorom szkół, koordynatorom sklepów, a przede wszystkim tym, którzy przekazali dary dla potrzebujących, składa Monika Nojbert, dyrektor MOPS
w Nasielsku.
Kolejna zbiórka żywności dla najuboższych odbywać się będzie przed
świętami wielkanocnymi.
(red.)

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

Z UM

Azbest 2016

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.

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)

(red.)

Dyżury aptek

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

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)

(red.)
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Konflikt na Warszawskiej
Na osiedlu mieszkaniowym przy
ulicy Warszawskiej zaostrza się
konflikt między Spółdzielnią Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościową a powstałą niedawno, w bloku
przy ulicy Warszawskiej 41/49D,
wsp ólnotą mie szkaniową. To
pierwsza wspólnota na tym osiedlu.
Na próżno szukać w internecie informacji na temat 20-letniej historii
nasielskiej spółdzielni mieszkaniowej. Brakuje strony internetowej
z podstawowymi informacjami
– chociażby statutem, który powinien być jawny, czy danymi teleadresowymi. Jedyne informacje,
jakie po dłuższych poszukiwaniach
udało się znaleźć na stronach serwisu money.pl, dotyczyły składu
rady nadzorczej i członków zarządu. Zasoby nasielskiej spółdzielni są
niemałe. W jej skład wchodzą bloki przy ulicy Warszawskiej, cztery bloki przy ulicy Starzyńskiego
i cztery znajdujące się przy ulicy
Piłsudskiego.

Początki wspólnoty

Wspólnota Mieszkaniowa mieszkańców bloku przy ulicy Warszawskiej 41/49D powstała 1 września
2015 r. Mieszkańcy budynku po
latach zaniedbań postanowili wziąć
sprawy w swoje ręce i samodzielnie zacząć zarządzać własnymi finansami. Kolejnym argumentem
za utworzeniem wspólnoty był,
zdaniem mieszkańców, zbyt wysoki czynsz ustalony przez nasielską
spółdzielnię. Zadawali wielokrotnie
pytanie władzom spółdzielni, na co
były przeznaczane te pieniądze. Jak
twierdzą, od lat byli pomijani przy
przeprowadzanych na osiedlu remontach, a nawet przy dokonywaniu bieżących napraw, mimo wielu
zgłoszeń o wybitych szybach czy
pękniętych rurach. – Powstanie naszej wspólnoty zmieniło tylko sposób administrowania i zarządzania
budynkiem – mówi pani Bożena,
członek zarządu wspólnoty.
Mieszkańcy wyliczyli, że stan konta
bloku 41/49D od 1 września 2007 r.
do 31 sierpnia 2015 r. wynosi 70,5
tys. zł. Łączne wydatki na dotychczasowe prace remontowe, czyli
termomodernizację stropodachu,
docieplenia części ściany przy
drzwiach wejściowych do klatki
schodowej, likwidację przecieku
w dachu i nadzór budowlany, to
ponad 36,6 tys. zł. Pozostała jeszcze nadwyżka w kwocie niecałych 33,4 tys. zł, która nie została
przeznaczona na żaden cel związany z blokiem 41/49D. Zwrotu tej
kwoty od spółdzielni domagają się
mieszkańcy wspólnoty.

Wysokie opłaty i parking

Wyodrębnienie się ze struktury
spółdzielni pierwszej wspólnoty
mieszkaniowej zrodziło konflikty
o parking, oświetlenie i o śmietnik.
Prezes spółdzielni Robert Parzonka, w piśmie z dnia 26 października 2015 r. do nowo powołanej
wspólnoty, zaproponował mieszkańcom za użytkowanie terenu
o charakterze parkingu przed ich
blokiem (gdyż nie jest to utwar-

dzona powierzchnia z wydzielonymi miejscami) 15 zł/m2 za miesiąc.
„Teren parkingu przyległy do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
posiada powierzchnię 544,5 m2”–
czytamy w piśmie, co łącznie
wyniosłoby 8167,5 zł + VAT miesięcznie. Ponadto za użytkowanie
altany śmietnikowej z trzepakiem
o łącznej powierzchni 18,7 m2 zaproponowano 280,5 zł + VAT za
miesiąc. Stawki te ustalono na podstawie uchwały nr 4/2011 Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej,
choć dokument stanowił jedynie
o opłatach eksploatacyjnych za lokale użytkowe na zasadzie najmu
(12 zł/m2), dzierżawę terenu pod
kioski (15 zł/m2) oraz opłatę eksploatacyjną lokali użytkowych na
prawie własnościowym (5,90zł/m2).
Zarząd Spółdzielni oczekiwał pisemnej odpowiedzi w błyskawicznym terminie do 30 października
2015 r. Mieszkańcy zareagowali
natychmiast, uznając tę stawkę za
wygórowaną i wysoce niesprawiedliwą. Dlatego w odpowiedzi do podmiotu zaproponowali
50 gr/m2, uzasadniając, że za teren pod garaż odpłatność wynosi
1,50zł/m2 za miesiąc. Dodatkowo
przed wysokimi opłatami chroni
ich ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych,
w której jest zapis, że „spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem
swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do
lokali”. Odpowiedzi na pismo jednak zarząd wspólnoty nie otrzymał.
Było, ale prawdopodobnie zaginęło
w spółdzielni.
Widząc zaostrzający się konflikt,
Bogdan Ruszkowski, burmistrz
Nasielska, zaproponował mediację
przy negocjacji stawek. Spotkanie
w tej sprawie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wspólnoty
mieszkaniowej, prezes Spółdzielni
i burmistrz, odbyło się w połowie
listopada, jednak nie przyniosło
żadnego rozwiązania.
W grudniu br. Robert Parzonka,
prezes Spółdzielni, wydał kontrowersyjną decyzję, która wzbudziła wiele emocji nie tylko wśród
mieszkańców ulicy Warszawskiej,
ale i wielu mieszkańców całego
Nasielska. Na działce nr 2628, czyli
przed blokiem 41/49D, w miejscu,
w którym jego mieszkańcy zostawiali swoje samochody, rozłożono
kamienie. – To czysta złośliwość
pana prezesa, zapewne pieniądze
na ten zabieg pochodziły z budżetu spółdzielni – denerwuje się
pan Michał, mieszkaniec jednego z bloków. – 8 grudnia otrzymaliśmy pismo, że w 10 grudnia
2015 prowadzone będą prace budowlane przed blokiem i kazano
nam tam nie parkować aut. Byliśmy zaskoczeni, gdy pojawił się
ciężki sprzęt prywatnej firmy zewnętrznej i zaczęto ustawiać wielkie kamienie, które uniemożliwią
nam parkowanie w tym miejscu
– mówi pani Olga, członek zarzą-

du wspólnoty. – Uchwała Rady
Nadzorczej SMLW z 2005 r. gwarantuje służebność tej działki na
rzecz każdoczesnych właścicieli
lokali mieszkalnych, jakie zostaną
wyodrębnione – dodaje pani Bożena. – W praktyce żaden blok nie
ma wyodrębnionego parkingu na
terenie całej spółdzielni. W dodatku pracownicy spółdzielni, zamiast
wykonywać swoje obowiązki,
przybyli nadzorować pracę firmy
zewnętrznej.

Skutki decyzji

Nietrudno się domyślić, że auta,
które dotychczas parkowano przed
blokiem 41/49D, nie zniknęły. – Do
granic możliwości zapełniły się pozostałe parkingi, co zaczęło być
uciążliwe dla właścicieli aut z innych bloków – mówi pan Andrzej.
– Złamano tu prawo służebności terenu – dodaje pani Olga. Ku zaskoczeniu wszystkich przed blokiem
wyłączono też dwie lampy uliczne,
które oświetlały drogę przejazdową
przed budynkiem, od garaży w kierunku wyjazdu z osiedla. Nic więc
dziwnego, że cała sprawa wywołuje oburzenie wśród mieszkańców.
Wiele osób widzi w kamieniach zagrożenie. – To niebezpieczeństwo
dla zdrowia, życia i mienia mieszkańców. Kamienie są w miejscu,
w którym ich być nie powinno,
w dodatku są nieoświetlone, ktoś
może się przez nie przewrócić lub
najechać na nie samochodem –
piszą zgodnie o nasielskim Stonehenge internauci na fanpage’u pod
adresem facebook.com/miasto.
nasielsk. To również zagrożenie dla
najmłodszych. – Dzieci lubią wchodzić na takie obiekty, skakać, a pogoda jest jaka jest. Widziałam już
dzieci skaczące z kamienia na kamień – dodaje w rozmowie pani
Monika. – Kamienie mogą być śliskie, o nieszczęście więc bardzo łatwo.
W poniedziałek, 21 grudnia 2015
r. odbyło się posiedzenie zarządu
Spółdzielni z wezwanymi mieszkańcami bloku 41/49D. Zarząd
i Rada Nadzorcza Spółdzielni podczas rozmów z każdym właścicielem mieszkania miała podejmować
decyzję o usunięciu ich z członko-

stwa w spółdzielni. Po nerwowych
dyskusjach z mieszkańcami, w końcu ani do skreśleń, ani do indywidualnych spotkań nie doszło.
Mieszkańcom zależało przede
wszystkim na rozwiązaniu sytuacji
i wynegocjowaniu racjonalnych
opłat za korzystanie z miejsc parkingowych i altany śmietnikowej.
Emocje panujące w Spółdzielni na
linii mieszkańcy – zarząd sięgały
zenitu. Prezes Spółdzielni uzasadniał
swoje decyzje przed Radą Nadzorczą działaniami dla dobra i w interesie Spółdzielni Mieszkaniowej.
Po opuszczeniu sali obrad przez
mieszkańców zebranie odbyło się
za zamkniętymi drzwiami. Jedynym
konsensusem była propozycja, aby
przedstawiciele Rady Nadzorczej
spotkali się z zarządem wspólnoty
po świętach celem zapoznania się
z racjami mieszkańców.
Mieszkańcy bloku przy ulicy Warszawskiej 41/49D są przekonani, że

działania Spółdzielni Mieszkaniowej są karą za utworzenie wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast
Robert Parzonka, prezes Spółdzielni, jest przekonany, że działa
w obronie interesów spółdzielni.
Czy jednak podejmowanie kontrowersyjnych decyzji, utrudniających mieszkańcom życie
będzie skutkować pozytywnymi
rozwiązaniami dla obu stron i czy
uchronią one spółdzielnię przed
powstawaniem kolejnych wspólnot?
Te m a t z a i s t n i a ł e g o ko n f l i ktu m.in. o „kamienny parking”
jest rozwojowy i na pewno jeszcze będziemy do niego wracać.
W momencie zamykania bieżącego numeru ŻN trwało spotkanie
zarządu wspólnoty mieszkaniowej
z przedstawicielami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Michał B.

Paweł Sokolnicki będzie
sędziował na EURO 2016
P i s z ą c w n u m e r z e 25 „ Życ i a
Nasielska” (str. 8) o Pawle Sokolnickim, który jest sędzią piłkarskim
najwyższej europejskiej i światowej
klasy, nieśmiało zasugerowaliśmy,
że być może nasz ziomek będzie
sędziował mecze, jakie w roku 2016
będą rozegrane we Francji w ramach
Mistrzostw Europy.
Dzisiaj już wiemy: Paweł Sokolnicki będzie na tych mistrzostwach
sędziował. To dla niego wielkie wyróżnienie. My, nasielszczanie, też
możemy czuć się zaszczyceni tym
faktem – to jeden z nas.
Paweł Sokolnicki decyzję europejskich władz piłkarskich przyjął
z radością, ale i pokorą. Wie, jak trudne zadanie stoi przed nim i jego kolegami tworzącymi wspólnie zespół sędziowski z Polski. W tym zawodzie
nie ma miejsca na słabości. Tu każdy gest jest komentowany i oceniany
przez miliony widzów. Życzmy zatem udanego startu w tych mistrzostwach.
Już w styczniu pan Paweł weźmie udział na Cyprze w pierwszych zajęciach przygotowawczych do tej imprezy. I tak będzie przez całe najbliższe pół roku: praca, praca i jeszcze raz praca.
andrzej zawadzki
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ZHR

KRONIKA OSP

„Akcja Paczka” w Mołdawii
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w dniach 17–20 grudnia br. już po raz kolejny udaliśmy
się wraz z harcerzami i harcerkami z Płocka w kierunku Mołdawii,
by zawieźć naszym rodakom tam
mieszkającym zebrane artykuły spożywcze, biurowe i zabawki.
W tym roku z nasielskiego środowiska ZHR pojechały dwie harcerki i jeden harcerz. Podróż trwała
nieco ponad 24 godziny, a po dotarciu na miejsce zostaliśmy od
razu podzieleni na mniejsze grupy
i wyruszyliśmy z paczkami do domów Polaków.
Tu warto zaznaczyć, że dary trafiają najczęściej do osób starszych, nieraz bardzo chorych
R

E

K

i samotnych, dla których, oprócz
wsparcia materialnego, ważne jest
również to, że przychodząc, śpiewamy z nimi kolędy, mamy chwilę
na to, by ich wysłuchać i złożyć im
świąteczne życzenia.
Tego dnia również pojechaliśmy
do Styrczy, gdzie dzieci i młodzież z miejscowego domu kultury przygotowała dla nas niezwykły
pokaz artystyczny. Następnego
dnia przekazaliśmy paczki miejscowej siedzibie Czerwonego
Krzyża i uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym w kościele
Świętych Archaniołów w Bielcach, podczas którego dary otrzymały dzieci i parafianie. W drodze
powrotnej zatrzymaliśmy się na

L

A

M

cmentarzu Orląt Lwowskich, by
oddać hołd poległym.
Te kilka dni były z pewnością czasem
bardzo intensywnym, pełnym emocji, ale przede wszystkim satysfakcji
z pomocy drugiemu człowiekowi.
W tym roku pobiliśmy kolejny rekord

A

i zawieźliśmy do Mołdawii ponad 260
paczek z darami.
Dlatego za ogromne zaangażowanie w zbiórkę darów Wam,
Drodzy nasielszczanie, z całego
serca DZIĘKUJEMY!
druhna Basia Konerberger sam.

17 grudnia strażacy zostali wezwani do Cieksyna, gdzie w jednym z
mieszkań leżała nieprzytomna kobieta. Ich zadaniem było wyważenie drzwi i umożliwienie lekarzowi
dotarcia do nieprzytomnej osoby.
W akcji brali udział strażacy z OSP
Cieksyn i JRG Nowy Dwór Maz.
20 grudnia w Nasielsku na ul.
Płońskiej doszło do zderzenia
dwóch pojazdów. Zabezpieczeniem miejsca wypadku zajęli się
strażacy z OSP Nasielsk, OSP Psucin i JRG Nowy Dwór Maz.
20 grudnia w Nasielsku na ul. Kościuszki w jednym z budynków
zapaliła się sadza w kominie. W akcji gaszenia ognia brały udział OSP
Nasielsk i JRG Nowy Dwór Maz.
24 grudnia w Nasielsku na ul.
Płońskiej zapalił się kontener na
śmieci. Gaszeniem pożaru zajęli
się strażacy z OSP Nasielsk.

FOTOOBSERWATOR
Przejście dla pieszych,
czyli popularna „zebra” została namalowana na jezdni ulicy POW
w nocy. I chyba dlatego przechodnie będą
mogli na nią wchodzić
wprost z trawnika. Tuż
obok jest co prawda
wjazd z kostki brukowej,
ale najwyraźniej zapomniano o położeniu
szerszego chodnika, by
umiejscowić tu przejście dla pieszych. Może
warto było je zaplanować wcześniej?
(red.)

KRONIKA
POLICYJNA
20 grudnia w Nasielsku na ul.
Płońskiej kierujący volkswagenem passatem nie dostosował
prędkości do warunków ruchu
i uderzył w tył samochodu daewoo lanos. Kierująca lanosem
z obrażeniami została przewieziona do szpitala.
21 grudnia w Nasielsku na ul. Kościuszki Piotr S., mieszkaniec
gminy Nasielsk, kierował samochodem audi pomimo zakazu
sądowego.
23 grudnia w Nasielsku na ul.
Warszawsk iej p olicjanci z KP
w Nasielsku zatrzymali na gorącym ucz ynku Mariusza Sz .,
mieszkańca gminy Nasielsk, który próbował dokonać kradzieży
samochodu volvo.

Pijani na drodze:
16 grudnia w Cieksynie Piotr M.,
mieszkaniec gm. Nasielsk, kierował samochodem w stanie nietrzeźwości 2,54‰.
24 grudnia w Nasielsku na ul.
Warszawskiej Ireneusz Ż., mieszkaniec gminy Winnica, kierował
samochodem w stanie nietrzeźwości 1,68‰.

Z GMINY

Grudniowe szkolenia Produkt tradycyjny,
rolnicze
regionalny i lokalny
l8 grudnia 2015 r. odbyły się w Nasielsku dwa szkolenia dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich.
Ich celem było ukazanie możliwości osobom, które,
mieszkając na wsi, chciałyby stworzyć sobie, a może
i innym, miejsca pracy. W związku z uruchamianą
nową finansową perspektywą unijną (2014–2020)
powstały też nowe możliwości wsparcia finansowego
inicjatyw społecznych, dające szansę na sięgnięcie po
środki unijne.
Organizatorem obydwu szkoleń był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie – oddział
Poświętne, przez Terenowy Zespół Doradczy w Po-

miechówku. Nad sprawną realizacją obydwu szkoleń
czuwał Albert Jaworski, kierownik TZD w Pomiechówku. Tu warto wspomnieć, że Albert Jaworski przed
miesiącem został wyróżniony przez ówczesnego Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego tytułem „Zasłużony
dla rolnictwa”.

W Zagrodzie
Edukacyjnej
w Winnikach

Produkt tradycyjny, regionalny i lokalny to temat drugiego szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich, jakie
18 grudnia odbyło się w Nasielsku, Jego miejscem była
sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Szkolenie poprowadziła Zenona Szostek z płońskiego Oddziału MODR
w Warszawie. Prowadząca przypomniała, co kryje się pod
pojęciami produktu regionalnego, lokalnego i tradycyjnego. Przedstawiła też procedurę starania się o rejestrację
konkretnego produktu.
Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone o przekazania doświadczeń rolników z naszego terenu, którzy
już osiągnęli sukces. Prezentowali je: Krzysztof Kowalski z Winnik, Małgorzata Kwiatkowska z Pomiechówka
i właściciel tłoczni owoców Tomasz Bieńkowski z miejscowości Zapiecki położonej w gminie Pomiechówek.
Prezentacji towarzyszyła degustacja ich wyrobów: soków
z jabłek, wędlin, mięs i śledzia w oleju lnianym.
Zdobycie dla swych produktów miejsca na liście produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych nie jest łatwe,
ale z pewnością przynosi konkretne korzyści, bo coraz
więcej osób ceni sobie właśnie taką żywność.
andrzej zawadzki

Z GMINY. Konary

Ekologiczne inicjatywy

Wieś Konary wzięła udział w projekcie „Eko inicjatywy: działamy i chronimy” finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki niemu udało się wdrożyć w życie
kilka ciekawych pomysłów.
Inicjatywa mieszkańców Konar pod przewodnictwem sołtysa Jarosława
Rudnika nosiła nazwę „Przywróćmy dawny urok wsi” i koncentrowała się
na odnowionym w tym roku stawie i terenie wokół niego. Dzięki funduszom z projektu udało się między innymi wyłożyć staw folią i postawić na
jego środku fontannę.
Również teren wokół został wzbogacony. Zasadzono wiele gatunków
drzew i krzewów. Postarano się również o zakup i montaż ławek, a także
budek dla ptaków. Konary znane są ze swoich eksperymentów z energią
odnawialną, a więc projekt zakładał również nowe panele fotowoltaicz-

Z RADY

Budżet przyjęty
We wtorek 29 grudania, w sali kina „Niwa”, odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej, podczas której radni podejmowali ważną decyzję na temat
finansów naszej gminy, czyli uchwałę budżetową

ne o mocy 1,5 kW. Jak wspomina sołtys Jarosław Rudnik: – Planujemy
w przyszłym roku, korzystając z dostępnych paneli fotowoltaicznych, zainstalować w naszej świetlicy pompę ciepła i korzystać z całkowicie darmowej i ekologicznej energii.
Ale nie tylko świetlica ma zostać ogrzewana za pomocą energii słonecznej. Obejmie to również staw. – Zamierzamy zacząć hodować tam węgorze, których hodowle bardzo poleca Unia Europejska. Węgorz na

Pierwsze szkolenie odbyło się tego dnia w gospodarstwie rolnym państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich,
które już spełnia wymogi niezbędne dla uzyskania statusu Zagrody Edukacyjnej i w najbliższym czasie taki
tytuł otrzyma. Już wszechstronność sukcesów odniesionych przez gospodarstwo państwa Kowalskich na
skalę gminną, powiatową, wojewódzką, krajową, a na-

wet międzynarodową sprawia, że słusznie uznano, iż
tu można się wiele nauczyć. Przybywają tu po naukę
dzieci, zarówno z pobliskich szkół, jak i z Warszawy,
aby poznać nie tylko piękno terenu, ale i możliwości
wynikające z życia na wsi. Przybywają też rolnicy, a nawet seniorzy. Nauka w takim gospodarstwie odbywa
się w konkretnej działalności, dostosowanej do możliwości osób uczących się.
O możliwościach i korzyściach wypł ywających
z utworzenia w swoim gospodarstwie zagrody edukacyjne mówiła Anna Siewierska z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wskazała, jakie
warunki musi spełnić gospodarstwo, aby ubiegać się
o wsparcie swego pomysłu środkami finansowymi
pozwalającymi na stworzenie optymalnych warunków
dla przeprowadzania zajęć i znalezienia się w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.
Mimo że w Polsce jest już zarejestrowanych sporo zagród, na Mazowszu jest ich niewiele, bo tylko 19. Warto więc pokusić się o dokładniejsze zapoznanie się z tą
kwestią, bo dotychczasowe doświadczenia pokazują, że Zagrody mają przed sobą przyszłość i przynoszą wymierne korzyści – zarówno właścicielom, jak
i osobom korzystającym z nich czy to grupowo, czy
też indywidualnie.
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gminy Nasielsk na rok 2016 r. Uchwałę tę radni przyjęli większością głosów: 9 osób głosowało „za”,
a 6 głosowało „przeciw”. Na wniosek radnego Grzegorza Arciszewskiego w tej kwestii przeprowadzono głosowanie imienne. Identyczny wynik dało głosowanie
nad uchwałą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nasielska Rada Miejska kolejną uchwałą wyraziła
zgodę, by skwer przy baszcie nosił imię kapitana Antoniego Sochaczewskiego.
Pełna relacja z sesji w następnym numerze ŻN.
(red.)

Z GMINY

Jest nierówno

– Od Mazewa w kierunku Świercz w Jackowie Włościańskim położono nowy asfalt. A przecież tam był
asfalt trochę pozałamywany, teraz jest trochę szerzej.
Owszem nowa nakładka jest potrzebna, ale teraz jest
nierówno, bo ok. kilometr drogi wykonano byle jak.
Dlaczego nie dopilnowano tych robót. Czy to nie są
zmarnowane pieniądze? – pyta mieszkaniec Jackowa
Włościańskiego.
Przetarg na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja wybranych odcinków dróg” wykonywała firma
„PA-PI” z Łajsk. Nowa nawierzchnia dróg pojawiła się
jesienią br. w następujących miejscowościach: Andzin
(600 mb), Chrcynno (450 mb), Jackowo Włościańskie
(700 mb), Mogowo (1300 mb), Czajki (600 mb), Wągrodno (1000 mb) oraz Nasielsk ul. Sportowa (300 mb).
Wartość prac wyniosła ponad 960 tys. zł.
(red.)

wolności po 7 latach może osiągnąć długość 70 cm. Dzięki ociepleniu
wody, w której będzie przebywał, da się ten czas skrócić do roku – mówi
Jarosław Rudnik.
Konary starają się być najbardziej ekologiczną miejscowością w naszej
gminie. Trzymamy kciuki za obecne i następne inicjatywy na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii i zachęcamy innych do pójścia w jej
ślady.
(pk)
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Promocja książki
Trochę ciepła i humoru Smaki Północnego Mazowsza
WARTO PRZECZYTAĆ

Cecelia Ahern jest ostatnio bardzo rozchwytywaną pisarką. Jej powieści są pełne
wartościowych myśli, a akcja jest wartka
i pozbawiona banału. Dawno, dawno temu
czytałam P.S kocham cię tej autorki i niezmiernie cierpiałam wraz z bohaterką. Teraz,
gdy jestem ciut starsza, Ahern trafia w moje
serce po raz drugi. Tym razem przeczytałam jej bestsellerowe Zakochać się, a gdy
pomyślę sobie, ile jeszcze wspaniałych książek tej pisarki czeka na mnie, aż nie mogę
wyjść ze zdumienia.
Dzięki Zakochać się poznajemy Christine
Rose, która jest bohaterką dość specyficzną, zaczytującą się we wszelkich poradnikach, ponieważ nie potrafi podjąć samodzielnie żadnej, nawet błahej, decyzji.
Pewnego mroźnego wieczoru Christine, stłamszona morałami z poradników,
wychodzi na spacer. Przechadzając się, idzie przez dubliński most, gdzie zauważa człowieka próbującego z niego skoczyć. Kobieta natychmiast podbiega do mężczyzny i powstrzymuje go przed popełnieniem samobójstwa,
proponując mu pomoc. Przez kolejne czternaście dni ma przekonywać
Adama Basila o sensie życia. Gdy ten zgadza się na jej propozycję, Christine
z jednej strony czuje ulgę, ale tak naprawdę nie ma pomysłu, jak wywiązać
się z umowy i danego mu słowa.
Gdy Adama porzuca narzeczona, nie potrafi on poradzić sobie w pojedynkę.
Jego duma została zraniona, a serce krwawi. Gdy pragnie skończyć ze swoim
życiem raz na zawsze, na jego drodze staje Christine. Zawierają umowę, do
której Adam nie jest przekonany. Zgodził się tylko dlatego, że kobieta obiecała mu odzyskać narzeczoną i utracony sens życia. Ale do czego mogą
doprowadzić wspólnie spędzone dwa tygodnie dwojga nieznajomych sobie
ludzi? Czy Christine uda się zrobić wszystko, by życie Adama nabrało kolorowych barw? Czy uchroni go przed śmiercią?
Odkąd Zakochać się Cecelii Ahern ukazało się w zapowiedziach, od razu
zapragnęłam tę powieść przeczytać. Ale podchodziłam do niej trzy razy i jak
się okazuje, do trzech razy sztuka. Gdy przebrnęłam przez pierwsze rozdziały, zatraciłam się. Czytałam, czytałam i czytałam. Nie mogłam się oderwać.
A teraz mogę się jedynie cieszyć, że z niej nie zrezygnowałam. Bo Zakochać
się to pełna ciepła i humoru powieść, przedstawiająca tematy dla nas trudne
i problemy coraz częściej spotykane w naszym stuleciu. A ja właśnie tego
szukam w utworach kultury popularnej.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 18 grudnia, w Hotelu Nosselia
w Krzyczkach Szumnych
miała miejsce promocja
książki Smaki Północnego Mazowsza. Książka, nazwijmy ją nasielską książką
kucharską, została wydana
przez Fundację Inicjatyw
Aktywnych Go Silver na zakończenie projektu realizowanego latem 2015 r.
Jest ona efektem tego projektu, a nosił on nazwę „Lokalne NASIELSKo”. Projekt
był współfinansowany ze środków
FIO 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Partnerami projektu były też instytucje: Hotel
Nosselia, miasto Nasielsk, Szkoła
Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego i Zespół Szkół Zawodowych
w Nasielsku, ul. Lipowa. W sumie
wydrukowano 1000 egzemplarzy
książki i przygotowano jej wersję
elektroniczną.
Koordynatorką projektu była Aleksandra Wołocznik – prezes Fundacji Inicjatyw Aktywnych Go
Silver. Ona też poprowadziła imprezę promocyjną. Przybyli na nią
przedstawiciele władz miejskich,
szkół, zaprzyjaźnionych organizacji
i instytucji oraz fundator Grzegorz

Ahern tą powieścią udowadnia nam, że życie może być piękne, nawet mimo
przeciwności losu, i że warto dać mu szansę. Nie zrezygnujmy z tego daru.
Cieszmy się nim i doceniajmy każdą chwilę, bo to one nas czegoś uczą.
A tymczasem sięgnijmy po prozę Cecelii Ahern, bo to znakomita pisarka,
której utworów się nie czyta, je się po prostu pochłania.
Marta Czeremurzyńska

KĄCIK POETYCKI
W stajence
Boże Dzieciątko w żłobku malutkim,
mały Jezusek w szopce skromniutkiej
różową rączkę wznosi do góry
i błogosławi piękno natury.
Wół i osiołek chuchają lekko,
by nie obudzić dziecka świętego,
chcą mu dać ciepło i ukojenie,
pomóc w kłopotach Świętej Rodzinie.

Kiełpsz. Przybyli też uczestnicy
projektu, którzy przez kilka miesię-

linarnych. W sumie odbyło się pięć
takich spotkań warsztatowych.

cy przygotowywali zamieszczone
w książce przepisy na różnorakie
potrawy, a ich wartość i niezwykłość sprawdzali na warsztatach ku-

Książka zawiera 30 przepisów.
Każdy z nich obejmuje wykaz
składników i przedstawia sposób
przygotowania potrawy. Przepisy są
podzielone tematycznie: przystawki, sałatki, zupy, dania główne, ciasta
i desery. Książka wzbogacona jest
o fotorelację z warsztatów
Wartością wydawnictwa jest to, że
zawiera ono przepisy z najbliższych
okolic Nasielska, utrwalając tradycyjne lokalne i regionalne potrawy
i smakołyki. W trakcie realizacji programu projektu angażowali się seniorzy, ich wnuki, rodzice z dziećmi.
Warta podkreślenia jest staranność,
z jaką książka została wydana.
Andrzej Zawadzki

Z NOK

Farben Lehre i Raggabarabanda
Wieczorem, 18 grudnia 2015 r.
w Nasielskim Ośrodku Kultury
odbył się niezwykłe żywiołowy
koncert. Wybuchową mieszankę
muzyczną zaserwowała nam grupa Raggabarabanda, czyli Dawid
„Domalak” Domała (wokal), Radosław „Grizzly” Wierzbicki (gitara),
Tomasz „Tomo” Suwiński (bas) oraz
Paweł „Poli” Zakrzewski (perkusja).
W ich wykonaniu usłyszeliśmy jak

Gwiazda nad żłobkiem świeci ogniście,
wskazuje ludziom Jezusa przyjście
i Trzej Królowie idą wprost na nią,
by Go ucieszyć serc swoich danią.
I pastuszkowie w tę noc przybyli,
i Panu swemu się pokłonili,
na instrumentach cichutko grali
i dary Bogu swe oddawali.
				

Stanisława Wiśniewska

zwykle energetyczne utwory, m.in.: Kac day, Karaluch Wacław i Palimy
Babilon. Publiczność reagowała żywiołowo na każdą ich piosenkę.
Po koncercie nasielskiej formacji przyszedł czas na zespół z Płocka, czyli
Farben Lehre. Melodyjna, wolna od kompleksów twórczość tego zespołu przyciągnęła wielu miłośników mocniejszego brzmienia do sali NOK.
Zespół dał niemal dwugodzinny koncert, a zabawa pod sceną trwała do
samego końca.
K.T.
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LISTY DO REDAKCJI

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk
Nasielsk 21.12.2015 r.

Andrzej Karaś
05-190 Pianowo-Daczki 37
								

Burmistrz Gminy Nasielsk

Dotyczy: wycinki drzew na drodze Nasielsk–Chmielewo
Szanowny Panie,
na drodze powiatowej na odcinku drogi Nasielsk–Chmielewo zauważyłem w zeszłym tygodniu pracowników
powiatu przy porządkowaniu poboczy drogi. Ten widok ucieszył wszystkich mieszkańców.
Niestety, pracownicy zabrali się do wycinki najładniejszych i najgrubszych drzew przy tej drodze. To skłoniło
mnie do zatelefonowania do Urzędu Gminy Nasielsk celem uzyskania potwierdzenia konieczności takich zabiegów. Brak przekonywających informacji spowodował, że w tej sprawie zadzwoniłem do Urzędu Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie potwierdzono, że przyczyna wycinki drzew leży po stronie Urzędu
Miejskiego w Nasielsku.
Pani Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska w Nasielsku, poinformowała mnie, że wycinka następuje zgodnie z decyzja 236/20105 z dnia 30 września 2015 r. i że na ten rok wyraziła zgodę na usuniecie
30 drzew.

Energia odnawialna

W ramach programu Erasmus+ uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących odwiedzili partnerską szkołę w Niemczech, aby dowiedzieć się
więcej o energii, w szczególności odnawialnej.
Od 1 września 2015 r. szkoła znalazła się w programie Unii Europejskiej
Erasmus+. W jego ramach realizuje projekt „Nasze życie za dwadzieścia
lat” razem ze szkołami partnerskimi: z Francji – Lycee Paul Emile Victor
– Champagnole; z Niemiec – Luttfeld Berufskolleg des Kreises Lippe –
Lemgo; z Czech – Stredni Odborna Skola Podnikatelska – Most; z Włoch
– Instituto Tecnico Industriale Statale S. Stanislao Cannizzaro – Katania;
ze Szkocji – Forrester Hight School – Edynburg. Pierwszy wyjazd do
niemieckiej placówki trwał od 29 listopada do 5 grudnia i uczestniczyła w nim dyrektor Danuta Białorucka wraz z piątką uczniów z liceum
i gimnazjum.
Ale pierwszą część pracy uczniowie musieli wykonać jeszcze w Polsce.
Ponieważ spotkanie dotyczyło źródeł energii w poszczególnych krajach,
należało przygotować odpowiednią prezentację i plakat. Tematyka energii i jej źródeł była kontynuowana po przybyciu do Niemiec. Młodzież
dobierana w wielonarodowe grupy miała m.in. warsztaty z budowania
urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Jednakże, w trakcie wizji lokalnej stwierdziłem usunięcie 44 drzew, więc poinformowałem służby policyjne o popełnionym czynie.
Po przeczytaniu decyzji nr 236/2015 wyrażającej zgodę na usunięcie 390 drzew, czyli wszystkich drzew przydrożnych na przestrzeni 4 km drogi po obu jej stronach, wnioskuję o natychmiastowe przerwanie wszelkich prac
przy drodze powiatowej na działkach 32/2 obr. 001 Nasielsk i nr 67 Pianowo-Daczki.
Moim zdaniem, decyzja ta została wydana niezgodnie z Ustawą, na którą się powołuje. Wg wyżej przywołanej
decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia w przedmiotowej sprawie ze względu
na nieprzedstawienie dowodów i przesłanek uzasadniających usuniecie wszystkich drzew.
Ponadto ustawa, na którą się Państwo powołują, jednoznacznie mówi o „uzgodnieniu”, a nie „wyrażeniu stanowiska” dyrektora Ochrony Środowiska. Również termin wydania pozwolenia nie przestrzega ustawowych
okresów pomiędzy pismami.
Poza nieścisłościami formalnymi, nie widzę – jako mieszkaniec gminy – uzasadnienia wycinania tylu zdrowych,
dorodnych drzew.
Gmina Pułtusk na tej samej drodze, w dalszej jej części od Chmielewa do Strzegocina, wykonała remont i poszerzenie drogi dywanikiem asfaltowym bez konieczności usuwania jakiegokolwiek drzewa rosnącego na poboczach. Dlaczego po naszej stronie granicy powiatu należy wyciąć wszystkie?
Droga powiatowa jest dobrem publicznym. Ponieważ przebudowa w znacznej mierze dotyczy mieszkańców
gminy, dobry zwyczaj nakazuje poinformowanie przynajmniej właścicieli działek sąsiadujących z drogą, lub
sołtysów wsi o zamierzeniach inwestycyjnych, czego gmina też nie uczyniła.
Ponieważ powyższa sprawa zaskoczyła negatywnie wszystkich okolicznych mieszkańców i użytkowników drogi,
proszę o przywróceniu terminu odwołania od decyzji zgodnie z art. 58 & 1 KPA.
I jednocześnie, o skierowanie tej sprawy do Sądu Administracyjnego celem rozstrzygnięcia sporu.
							

Z poważaniem

								
Do wiadomości:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
„Życie Nasielska”
Urząd Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim

Andrzej Karaś

W ramach wyjazdu odbyło się również kilka interesujących wycieczek
związanych z tematem przewodnim programu. Uczniowie mieli okazję
obejrzeć kompleks kopalni i koksowni w Essen, do 1986 r. będący największym obiektem tego rodzaju w Europie. Innym miejscem wartym
zobaczenia była znajdująca się pod Berlinem wioska Feldheim, charakteryzująca się tym, że prawie wyłącznie jej mieszkańcy korzystają z odnawialnych źródeł energii, takich jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne
i biogaz.
Jak mówi dyrektor Danuta Białorucka: – Była to dla nas świetna okazja
do poznania sposobów wykorzystywania rożnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo nasi uczniowie nawiązali wiele kontaktów i nie mogą się doczekać kolejnego spotkania.
A będzie ono miało miejsce już niedługo, bowiem
na przełomie lutego i marca
przyszłego roku w ramach programu Erasmus+ szkoła będąca czeskim partnerem projektu
zaprasza pozostałych uczestników na spotkanie poświęcone
kształtowi europejskich rodzin
dzisiaj i w przyszłości.
(PK)

Z okazji nadchodzącego
Nowego Roku 2016
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia,
wszelkiej pomyślności
oraz aktywnej postawy obywatelskiej
na co dzień i od święta.
Elżbieta Wróblewska
wraz z Zarządem Stowarzyszenia Europa i My
oraz uczestnikami
Nasielskiego Uniwersytetu Obywatelskiego
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Kolędnicy
w naszej redakcji
29 grudnia 2015 r. siedzibę Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz redakcję
„Życia Nasielska” odwiedzili Kolędnicy Misyjni. Uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Nasielsku razem
z panią Teresą Wrońską włączyli się w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, które ma na celu
pomoc mieszkańcom Madagaskaru. Wizyta takich kolędników
związana jest ze zbieraniem
ofiar pieniężnych na realizację
projektów służących bezpośrednio najmłodszym.
D ziękuj emy za odwied ziny. Cieszymy się, że młodzież
szkolna włącza się w tak pożyteczne działania. Kolędujcie dalej, zwiastując radość z Bożego
Narodzenia.
K.T.

NASIELSK BASZTA TEAM

Maraton Komandosa

28 listopada 2015 r. w wyjątkowym biegu uczestniczył Jarosław Dylewski,
mianowicie startował w XII Maratonie Komandosa w Lublińcu. Organizatorem biegu był Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec.
Celem tego maratonu jest m.in. umożliwienie zawodnikom rywalizacji
w ekstremalnych warunkach oraz popularyzacja służby w jednostkach
specjalnych. Bieg ten skierowany jest do żołnierzy i funkcjonariuszy służb
mundurowych, ale możliwy jest również start osób cywilnych przy spełnieniu pewnych warunków.

Był to dość trudny bieg, zaś Jarek pokonał go w czasie 5 godzin i 29 minut.
Ale jak sam mówi – To i tak o wiele lepszy czas, niż myślałem, że będzie.
Trudnością tego biegu nawet nie był dystans 42,195 km, tylko warunki,
w jakich trzeba było biec. Biegacze startowali w pełnym umundurowaniu
polowym bądź ćwiczebnym, z plecakiem o wadze 10 kg na całej trasie
biegu. – W swoim plecaku miałem krążek od sztangi + plecak = 10,5 kg
+ picie = 12 kg na starcie. Na mecie ważył 11 kg.
Gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.
(IW)
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Wigilia w Domu Dziennego Pobytu
emerytów i rencistów
Prowadzony przez nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziennego Pobytu skupia znaczną rzeszę
osób – emerytów i rencistów, którym, w pierwszym rzędzie, potrzebna jest obecność innych osób. Prowadzonych jest w nim wiele ciekawych zajęć, są organizowane wycieczki i wyjazdy na turnusy sanatoryjne, działa też
tu zespół „Kukułeczka”.
To jedna wielka rodzina i do tego stale się powiększająca. W tym domu nie mogło zabraknąć tradycyjnego spotkania opłatkowego. Na co dzień kieruje tu Wiesława Bożym, a pomaga jej Bogumiła Ostrowska.
18 grudnia bywalcy tego Domu spotkali się na opłatku. Swoją obecnością zaszczyciła uczestników dyrektor
MOPS -u Monika Nojbert. Złożyła swym podopiecznym życzenia świąteczne i noworoczne i pozostała z nimi
na wigilijnej wieczerzy, chociaż zaproszona została również na opłatek w innej instytucji, do równie godnego
grona. Chętnie by się tam udała, ale serce kazało jej towarzyszyć swoim podopiecznym.
Pani dyrektor poprosiła obecnego na spotkaniu ks. kan.
Tadeusza Pepłońskiego, proboszcza parafii św. Wojciecha,
o pobłogosławienie i poświęcenia opłatka. Ks. proboszcz przed
błogosławieństwem zwrócił
się w kilku słowach do zebranych. Podkreślił m.in. wartość
tego typu rodzin. Przypomniał
też o wydarzeniu, które łączy
nas wszystkich, przypomniał
o okolicznościach Narodzenia
Pańskiego. Następnie odmówił
przewidzianą na tę okoliczność
modlitwę i poświęcił opłatki. Po tym nastąpił najbardziej chyba oczekiwany moment dzielenia się opłatkiem
i składania sobie życzeń. Mimo szczupłości pomieszczenia i związanych z tym trudności właściwie wszyscy
wszystkim przekazali serdeczne słowa.
Teraz z kolei przystąpiono do wieczerzy wigilijnej. Były na niej tradycyjne potrawy, zgodnie z polską tradycją
postne. W trakcie spożywania potraw kolędowanie rozpoczął chór tego Domu „Kukułeczka”, prowadzony przez
Marka Jurkiewicza. Stopniowo do śpiewu kolęd przystępowali pozostali uczestnicy. Spotkanie trwało długo i przebiegało w radosnej rodzinnej i świątecznej atmosferze.
andrzej zawadzki

UROCZYSTOSCI

Spotkanie opłatkowe
w Domu Pomocy Społecznej
Spotkania opłatkowe w Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II gromadzą jego mieszkańców, tych,
którzy w tym Domu pracują, a także sporą grupę
gości – z województwa, powiatu i nasielskiej gminy.
Samorząd Wojewódzki od lat reprezentuje Artur
Pozorek, który od wielu lat zajmuje się w samorządzie mazowieckim sprawami ludzi potrzebujących
pomocy. Wśród gości znalazła się też pochodząca
z Nasielska starosta Magdalena Biernacka i również
pochodzący z Nasielska wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Grzegorz Paczewski. Samorządowcom
gminnym przewodził burmistrz Bogdan Ruszkowski
i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki.
Przybywa też spora grupa osób z Nasielska i gminy
reprezentująca organizacje społeczne i instytucje.
Na okoliczność opłatkowego spotkania mieszkańcy tego Domu przygotowują starannie wyreżyserowane widowisko, w którym w sposób artystyczny przekazują treści związane z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. Na
tegoroczne wigilijne spotkanie pensjonariusze i ich opiekunowie przygotowali widowisko Czwarty król, spektakl
oparty na scenariuszu napisanym przez ks. Mieczysława Malińskiego. Kto jest tym czwartym królem, to pytanie
które nasuwa się po obejrzeniu spektaklu, chociaż scenariusz w jakiś sposób odpowiada na to pytanie. To człowiek, który wszystko, co ma, rozdaje biednym, by na końcu stanąć przed dylematem, co dać jeszcze jednemu
z nich, który nagle pojawił się przed nim, a on sam już nic nie ma.
Widowisko w DPS-ie, mimo że grają w nim ludzie, którym los nie oszczędził zmartwień, prezentuje wyjątkowo
wysoki poziom. Być może wpływa na to fakt, że artyści grają niejako samych siebie, że się utożsamiają z osobami, które przedstawiają. To panie: Jadwiga Affek, Lidia Kuć, Magdalena Pietrzak, Olga Woroncow, Ewa Sułkowska,
Joanna Świątnicka, oraz panowie: Zbigniew Gałązka, Piotr Kędzierski, Krzysztof Mackiewicz, Janusz Nosko, Adam
Wielgoszewski. Gości witał i wystąpił w ostatniej scenie Władysław Mocny.
Ważną rolę odgrywali, pozostający niejako w tle spektaklu, pracownicy, którzy pracowali z pensjonariuszami
nad jego przygotowaniem, a następnie wspierali swoich podopiecznych: Agnieszka Chodyna, Marta Piętka, Rafał Centkowski, Sławomir Wójciak, Marcin Wyszomisrski, Michał Grubecki oraz Iza Strzelecka, zajmująca się od
strony technicznej prezentacją multimedialną. Po zakończeniu spektaklu zarówno artyści, jak i ci, którzy mieli
swój udział w stworzeniu tego widowiska, otrzymali gromkie brawa.
Wigilijnemu spotkaniu przewodziła dyrektor DPS-u Agata Nowak. Na początku powitała serdecznie wszystkich
gości, a po spektaklu poprosiła ks. kanonika Tadeusza Pepłońskiego, kapelana tego Domu, o poświęcenie opłatków, po czym podzielono się nimi i złożono sobie wzajemnie życzenia.
andrzej zawadzki

UROCZYSTOŚCI

Wieczerza wigilijna w WTZ
W środę, 16 grudnia br. w siedzibie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach odbyło się spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział
uczestnicy warsztatów, ich najbliżsi
oraz zaproszeni goście.
Wśród gości znaleźli się m.in.: Janusz
Konerberger, założyciel warsztatów, a jednocześnie prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego
JAN-POL, wraz z żoną Ireną, przedstawiciele władz samorządowych:
Magdalena Biernacka, starosta nowodworski, Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska, Katarzyna Świderska, wiceburmistrz Nasielska, Marek Maluchnik, sekretarz Nasielska,
Jerzy Lubieniecki, przewodniczący
nasielskiej Rady Miejskiej. Obecni
byli także przedstawiciele jednostek
samorządowych, organizacji społecznych, osoby zaprzyjaźnione z warsztatami oraz duszpasterz
warsztatów ks. Tadeusz Jabłoński,

proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Licznie reprezentowana była także grupa rodziców i dzieci
z koła pomocy dzieciom niepełnosprawnych ruchowo w Nasielsku.
Centralnym punktem tego uroczystego spotkania był spektakl
o tematyce bożonarodzeniowej
przedstawiający wędrówkę Maryi i Józefa
do Betlejem w poszukiwaniu bezpiecznego
schronienia. Syn Boży
urodził się w końcu
w stajence, bo ludziom,
którzy nie chcieli pomóc świętej Rodzinie,
„ziemia przysłoniła niebo”. Scenariusz do tego
niezwykle aktualnego w swoim przesłaniu
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przedstawienia napisała Łucja Mokos, a oprawę muzyczną przygotował Mateusz Rutkowski, zaś gościnnie
kolędy na skrzypcach zagrała Zuzanna Olechowicz.
Po występie uczestników warsztatów
przyszedł czas na składanie świąteczno-noworocznych życzeń i łamanie
się opłatkiem. Było wiele podziękowań i serdecznych życzeń, ale szczególnie wzruszająca była wypowiedź
Ireny Konerberger o ważnej roli
wspólnoty, konieczności kontynuowania i rozwijania warsztatów.
Później, jak co roku, wszyscy zgromadzili się przy świątecznym stole, na
którym znalazły się tradycyjne wigilijne potrawy przygotowane przez pracownię gospodarstwa domowego.
(i.)

UROCZYSTOŚCI

Wigilijne Spotkanie
w Cieksynie

W czwartek, 17 grudnia o godzinie 18.00 w Cieksynie po raz kolejny
odbyło się Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”. W tym roku zostało połączone z koncertem kolęd w wykonaniu zespołu PompaDur.
Licznie przybyłych mieszkańców powitał Mirosław Szczypek ze „Skafandra”. – To nasze piąte spotkanie i bardzo się cieszę, że jesteśmy razem
i możemy wspólnie spędzić ten czas – mówił, a następnie złożył życzenia – Dla najmłodszych, żeby nie tracili radości i beztroski jak najdłużej.
Młodzieży, by odkryła w szkole i poza szkołą swoje talenty i pasje, a dorosłym, aby potrafili znaleźć radość w codzienności. Wszystkim życzę
zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego.

Spotkanie odbyło się przy Pomarańczowym Drzewie w Cieksynie znajdującym się w pobliżu przystanku autobusowym. Nie zabrakło choinki
ani Świętego Mikołaja, który ucieszył swoją wizytą najmłodszych, wręczając im w prezencie aniołki. Dzieci otrzymały również maskotki, które podarowała im Wiesława Strzelczak z Wiktorowa. Starsi za to chętnie
dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Choć w tym roku pogoda
oszczędziła nam srogich mrozów, to jednak dobrze było się posilić barszczem z uszkami i wigilijną kapustą z grzybami. Przysmaki przygotowali:
Agnieszka Tylewski, Zuzanna Ropielewska i Andrzej Sosnowski.
Gdy wszyscy złożyli sobie życzenia, a każde dziecko porozmawiało już
sobie ze Świętym Mikołajem, wszyscy zebrani udali się do kościoła na
drugą część wieczoru. Tam do zebranych gości przemówił proboszcz
parafii ks. Ryszard Robert Kolczyński, który przypomniał, że w świątyni
znajduje się obecnie Betlejemskie Światło Pokoju, symboliczny ogień
zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. – Niech to światło, symbol pokoju, ciepła i miłości, zmieni nas samych i towarzyszy
nam – mówił. Po nim pojawili się muzycy zespołu PomPadur w składzie:
wokalistka Justyna Jary, Olena Yeremenko, Robert Lipka i Michał Zuń.
W pięknym, ponadgodzinnym koncercie zabrali słuchaczy w muzyczną
podróż po kolędach z różnych obszarów naszego kraju oraz prawosławnej Ukrainy. Pojawiły się także klasyczne i znane wszystkim utwory, jak
np. Przybieżeli do Betlejem. Muzyczny występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, a publiczność sama chętnie włączała się do wspólnego
śpiewania.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tego wydarzenia: księdzu Kolczyńskiemu i parafii rzymsko-katolickiej św. Rocha w Cieksynie za wsparcie finansowe koncertu
kolęd; burmistrzowi Nasielska Bogdanowi Ruszkowskiemu za wsparcie
finansowe koncertu kolęd; Paulinie
i Andrzejowi Sztabnikom za choinkę;
Jurkowi Pilińskiemu
i P rzemkowi Banaszewskiemu za
lampki na choinkę;
Markowi Jurkiewiczowi za opłatek;
Izie Ropielewskiej,
Mariuszowi Szotowi i Dawidowi Gerasikowi za pomoc
w przygotowaniach; Monice Sitkiewicz, Monice Olczak, Agnieszce Tylewski i Zuzi Ropielewskiej za pomoc w przygotowaniach; Andrzejowi
Sosnowskiemu za kapustę wigilijną; Justynie Nowackiej za udostępnienie
szkoły do przygotowań; Wiesławie Strzelczak z Wiktorowa za maskotki;
Eli Ksybek za pomoc w przygotowaniach koncertu w kościele; Markowi
Tycowi, dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury, za pomoc w nagłośnieniu koncertu kolęd i Marcinowi Musiałowi również za pomoc w nagłośnieniu koncertu.
(pk)
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Dlaczego w Nasielsku nie ma lodowiska
W tym roku trudno pisać o potrzebie budowy lodowiska w Nasielsku,
dlatego że ze względu na panujące
zimowe „upały” nawet tych małych
sztucznych lodowisk, które ostatnio powstały, nie udało się jeszcze
na dłużej uruchomić. Ale ta aura jest
zupełnie wyjątkowa i wydaje się, że
w końcu wszystko wróci do normy.
Nasielszczanie lubili i lubią sport. Wystarczy poczytać stare przedwojenne
i powojenne kroniki. Tematem dyżurnym w Nasielsku była sprawa budowy basenu, a nawet zaczęto go tuż po
wojnie budować. Gdzie? zapyta wielu.
W miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje
sklep Merkury.

PORADY

Noworoczne
postanowienia
Jeszcze niedawno oczekiwaliśmy na
święta, a tu już minęły i mamy Nowy
Rok. A wraz z nim podejmujemy
postanowienie noworoczne. Czy
robiliście rachunek zeszłorocznych
postanowień noworocznych? Czy
któreś z nich udało się zrealizować?
Jeśli tak, to gratulacje! Jednym z dość
częstych postanowień noworocznych jest zrzucenie zbędnych kilogramów, niestety, często kończy się
na samym postanowieniu. Jednak
są również takie osoby, które ten
zamiar realizują i kolejny rok rozpoczynają z mniejszym bagażem
kilogramów.
Jeśli nie masz dość woli, żeby radykalnie zmienić swoje nawyki żywieniowe, podejmij mniej restrykcyjne
postanowienia. Zrezygnuj z napojów gazowanych, ciastek, zacznij
regularnie jeść posiłki, zacznij jadać
śniadania, jeśli do tej pory o nich zapominałeś przed wyjściem z domu.
Jeśli objadasz się wieczorami, to
może warto postanowić, że będziesz jadł do 19.00. Nie biegasz,
nie ćwiczysz, jesteś mało aktywny
fizycznie? Twoim postanowieniem
może być, że trzy razy w tygodniu
będziesz chodzić na spacer albo zamiast jeździć windą będziesz chodzić schodami. Są to małe kroczki,
ale mogą być znaczące w zmianie
stylu życia.
Nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś badania kontrolne? Może ich
wykonanie będzie dobrym postanowieniem noworocznym? Na
pewno warto sprawdzić morfologię
krwi, glukozę, insulinę, cholesterol
całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy,
transaminazy (ASPAT, ALAT), TSH,
witaminę D3, kwas moczowy,
mocznik, kreatyninę, GGTP, zrobić
ogólne badanie moczu.
Pamiętaj, noworoczne postanowienia są dobrą rzeczą i warto je
podejmować, tylko rozsądnie. Jeśli
zamierzasz schudnąć i masz dość
dużo kilogramów do zrzucenia, to
załóż sobie, że schudniesz np. 10 kg
w ciągu roku, a nie, że od razu 30.
Łatwiej będzie ci osiągnąć ten cel
i motywacja znacznie wzrośnie, jeśli
Ci się powiedzie.
Życzę powodzenia!
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl

Sprawa budowy sztucznego lodowiska nie ma aż tak długiej historii, ponieważ w Nasielsku nie brakowało
lodowisk naturalnych. Były wylewiska
w samym centrum miasta, była Biel
w Nowej Wsi. Wreszcie z czasem budowano lodowiska przy szkołach: na
boiskach szkolnych budowano wały
i wylewano wodę.
Był lód, byli i łyżwiarze, bardzo dobrzy. Wspomnę tu chociażby znakomitego Jerzego Krasonia czy
Zdzisława Fijalskiego. Doskonale jeździł Mirosław Szukalski, a jego ojciec,
pracujący na sztucznym lodowisku
w Warszawie, wspierał nie tylko syna,
ale i miłośników hokeja z nasielskiej
dwójki. Byli wreszcie bracia Sobieccy (jazda szybka na tzw. krótkich łyżwach). Byli wreszcie hokeiści, którzy
startowali w różnego rodzaju turniejach (stojąc oczywiście na straconej
pozycji, ponieważ finały tych turnie-

jów odbywały się na sztucznych lodowiskach często w dwa miesiące
po zakończeniu sezonu w Nasielsku).
Była wreszcie radosna ogólnopolska rywalizacja w Błękitnej Sztafecie
(dziewczęta) i Złotym Krążku (chłopcy). A nasielska dwójka miała ponad
100 par łyżew hokejowych i około
30 par łyżew figurowych.
Niestety wszystko to minęło i możemy o tym poczytać w starych gazetach.
Jeżdżąc na sztuczne lodowiska do
Warszawy, Glinojecka, Ciechanowa,
Nowego Dworu, Legionowa czy
ostatnio do Pomiechówka, spotykam
wiele nasielskich dzieci z rodzicami.
Zapotrzebowanie na lodowisko zatem
jest i warto byłoby nad rozwiązaniem
tego problemu się zastanowić. Szkoda
w pierwszym rzędzie dzieci, ale szkoda i dorosłych, gdyż wiele osób chęt-
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nie pojeździłoby sobie rekreacyjnie
w rytm muzyki.
A jest tu jeszcze jeden paradoks.
Bazą dla tych lodowisk jest Nasielsk
(Siennica). Rozwój techniki sprawił,
że obecnie zarówno baseny, jak
i lodowiska mogą trafić do małych

miejscowości. I trafiły już, np. lodowisko do Glinojecka i Pomiechówka, a basen chociażby do Winnicy.
I wcale nie rujnują budżetów tych
gmin. Problemem jest gospodarność gospodarzy.
andrzej zawadzki

Z MIASTA

Dom otwarty dla każdego psa

Na ulicach naszego miasta często
można zauważyć porzucone, bezpańskie psy. Bywa, że błąkają się całymi tygodniami, zanim ktokolwiek
im pomoże i je przygarnie. Jak się
okazuje, są wśród naszych mieszkańców tacy, którzy nie tylko dokarmiają bezdomne psy, ale także
poświęcają swój czas, aby znaleźć
im dom. Jedną z takich osób jest nastoletnia Ada, która prowadzi dom
tymczasowy dla zwierząt.
Co to jest dom tymczasowy i jakie są jego zadania? Jest to miejsce,
gdzie przebywają zwierzęta (w przypadku Ady są to psy) czekające na
adopcje. Tak jak rodzinne domy
dziecka są rozwiązaniem alternatywnym dla sierocińców,
tak dom tymczasowy jest
dla opuszczonego psa lepszym miejscem niż schronisko dla zwierząt. Psy mają
tam zdecydowanie lepsze
warunki, łatwiej im też na
nowo przystosować się do
życia w domu i ponownie
się zsocjalizować. Są mniej
narażone na stres i choroby zakaźne. Nie można nie
wspomnieć też o tym, że
łatwiej znaleźć im nowego
opiekuna. Osoby prowadzące dom tymczasowy często
współpracują z różnymi fundacjami pomagającymi zwierzętom,
otrzymują wtedy od nich pewne
fundusze i podpisują w ich imieniu
umowy adopcyjne, stając się niejako wsparciem dla tych placówek.
Nie działają więc w próżni i przede
wszystkim mają na celu działanie dla
dobra zwierząt.
Ada prowadzi swój dom od blisko
dwóch lat. Nie chce podawać zbyt
wielu szczegółów na swój temat,
gdyż, jak mówi, chce unikać sytuacji, w których ktoś mógłby robić
jej niestosowne żarty lub złośliwie
utrudniać pracę. Jej przygoda z prowadzeniem domu tymczasowego
zaczęła się, gdy w gimnazjum na ulicy znalazła suczkę. – Była taka malutka, jej oczka wyglądały okropnie
i w dodatku kulała. Nie mogłam jej
nie zabrać do siebie – mówi i do-

daje – Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że można wziąć do siebie psa
i szukać mu nowego domu, byłam
pewna, że takimi rzeczami zajmują
się tylko schroniska. Wrzuciłam jednak zdjęcie tej suczki na Facebooka
i odezwało się parę osób, które poinformowały mnie, że mogę zorganizować dom tymczasowy dla niej
i że mi w tym pomogą.
Co się dzieje z psem, który trafi do
domu Ady? – Zawsze na początku
sprawdzam, czy nie ma wszczepionego chipa, co by oznaczało, że
można poszukać jego właściciela.
Gdy go nie znajdę, to od razu idę do
weterynarza, gdzie pies jest odrobaczany i zakraplany przeciw pchłom,

bezpłatnie dzięki życzliwości lekarza
– opowiada. Zwierzęta są w różnej
kondycji fizycznej i psychicznej,
należy więc dobrze rozdysponować miejsce w domu, aby mogły
się w nim czuć komfortowo. Do
dyspozycji mają salon i jeden pokój. Jeśli jedno ze zwierząt nie może
się mimo to dopasować do reszty
(w domu tymczasowym zwykle
przebywa do 2–3 zwierząt), to trafia
na podwórko do wyznaczonego dla
niego kojca. Do tej pory zdarzył się
jeden taki przypadek. – Behawiorysta powiedział mi wtedy, że przygarnęłam dzikiego wilka – śmieje
się Ada. Był to też przypadek, kiedy
pies przebywał w jej domu najdłużej, bo aż 10 miesięcy. Prowadzenie domu tymczasowego wiąże się
bowiem z tym, że pobyt psa może
trwać bardzo różnie. Młode i ładne psy znajdują opiekuna zaraz po

wstawieniu ogłoszenia np. na portale społecznościowe, natomiast
starsze i mniej atrakcyjne mogą
przebywać u Ady do 2–3 miesięcy.
Jak wspomina nasza bohaterka, jak
dotąd przez jej dom przewinęło się
w sumie około 50 psów i wszystkie
znalazły w końcu swoich nowych
właścicieli.
Co należy zrobić, by przygarnąć psa
z domu tymczasowego? – Wcześniej trzeba przejść odpowiednie
procedury adopcyjne. Po pierwsze jest to ankieta sprawdzająca,
czy dana osoba nadaje się na właściciela, później wizyta w jej domu,
aby potwierdzić te informacje. Jeśli wszystko się zgadza, to dopiero
wtedy spisujemy umowę
i wiemy, że oddajemy pieska w dobre ręce – mówi
Ada. Umowy dawniej podpisywane były przez mamę
Ady jako osobę prywatną,
a obecnie wszystko dzieje
się w imieniu Fundacji Azylu
Koci Świat, która znajduje się
w Kątnych. Umowa zawiera
ona zapisy dotyczące dobrego traktowania psa w nowym domu, a w przypadku
szczeniąt o zobowiązanie
do ich kastracji/sterylizacji,
gdy będą dorosłe.
Cała ta kilkupoziomowa procedura
ma sens, bo bywają przypadki, że
ktoś dobrze wypadnie w ankiecie,
ale jego lokum pozostawia wiele do
życzenia. Ada podaje przykład: –
Pewien pan wypadł świetnie w ankiecie, ale gdy odwiedziłam go na
miejscu, to byłam zrozpaczona warunkami, jakie tam zastałam i które zupełnie były sprzeczne z tym,
co wcześniej napisał. Prowadzący
dom tymczasowy stara się oczywiście później utrzymywać kontakty
z nowymi właścicielami zwierzaków
i sprawdzać, jakie warunki mają tam
jego podopieczni.
Prowadzenie domu tymczasowego
wiąże się ze sporymi obciążeniami
finansowymi. – Przeważnie brakuje pieniędzy na karmę, szczepienia,
sterylizacje i tym podobne. Poma-

gają ludzie z Facebooka, mam znajomych, którzy przywożą mi karmę
dla psów. Czasami otrzymuję dofinansowanie z Fundacji Azyl Koci
Świat – mówi Ada. Mimo wszystko
jednak często musi dokładać z własnych środków na opiekę nad zwierzętami. Dlatego organizowane są
akcje pomocy dla zwierząt zarówno
znajdujących się pod opieką fundacji, jak i domu tymczasowego. Przed
świętami przeprowadzono np. akcję
„Paczka dla bezdomniaczka”. Ada
tłumaczy jej założenia: – Dana osoba wybierała sobie konkretnego
psiaka i zostawała jego Świętym Mikołajem. Paczka była skrojona pod
konkretne potrzeby, bo wiadomo,
że jedne psy wolą się bawić i chcą
zabawki, a inne preferują jakieś
smakołyki. Projekt w tym roku się
udał i zarówno moje zwierzęta, jak
i te z fundacji znalazły sobie swojego Świętego Mikołaja, co mnie bardzo cieszy
Ada poza prowadzeniem Domu
Tymczasowego chodzi do technikum weterynaryjnego i jak sama
mówi, chciałaby swoją przyszłość
związać z pomocą bezdomnym
zwierzętom. – Chciałabym mieć
miejsce, w którym mogłoby przebywać więcej psów, jakieś schronisko lub fundację – zwierza się.
Aktywnie też stara się uczyć technik
poznawania psiej psychiki m.in. przy
pomocy behawiorystyki.
Osobom, które chciałyby przygarnąć psa z domu tymczasowego radzi:
– Kochajcie swoje zwierzę i mądrze
je wychowujcie. To ostatnie jest najważniejsze, bo później ludzie mają do
niego pretensje, że źle się zachowuje, i w efekcie trafia ono na ulicę. Ale
odpowiedzialność za to, kim się pies
stał, spoczywa zawsze na jego właścicielach. I bardzo prosiłabym, byście nie wyrzucali swoich pupili! Jest
wiele fundacji, które pomogą wam
w razie potrzeby.
Paweł Kozłowski
Kontakt z Adą można nawiązać
poprzez fanpage na Facebooku:
https://www.facebook.com/domtymczasowyuAdy/ lub numer
telefonu 664 260 947.
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KARTKA Z WAKACJI. Kenia cz.2

Po drugiej stronie równika
Drugi dzień safari to ciąg dalszy
obserwacji w parku Tsavo West
i jego atrakcji. Jednym z punktów
wycieczki tego dnia były również
malownicze źródła Mzima, czyli
źródła rzeki Tsavo, która wypływa
przefiltrowana przez żużel wulkaniczny i płynie stąd do Mombasy.
Teren ten można zwiedzać jedynie,
chodząc po wyznaczonej ścieżce
dydaktycznej w towarzystwie strażnika z bronią. Z wody mogą wyłonić się krokodyle lub hipopotamy.
Na tym obszarze spotkać można
również czarne mamby – niezwykle jadowite węże. Na szczęście my
na te węże nie trafiliśmy. Wrażenie
robiły różnorodne okazy palm, papirusów i drzewa kiełbasiane, drzewa gorączkowe (według dawnych
wierzeń miejscowych plemion to
ono wywoływało malarię). Atrakcyjny był również podwodny punkt
obserwacyjny – zobaczyć można
było tilapie. Nie mieliśmy jednak
szczęścia ujrzeć pod wodą krokodyla. Te pływały w innej części jeziora.
Ostatnią atrakcją parku Tsavo West
było pasmo wzgórz Chyulu, które są
uważane za najmłodsze góry świata.
Powstały około 300–500 lat temu
w wyniku erupcji wulkanicznych.
Lawa wydobywała się tu nie tylko
z kraterów wulkanów, ale także przez
szczeliny na płaskim obszarze ziemi.
Nieoczekiwanym punktem wycieczki tego dnia w drodze do drugiej lodgy i kolejnego Parku Narodowego
Amboseli był przejazd przez zalany most na jednej z lokalnych rzek.
Choć miał on około 10–15 metrów
długości, to rwąca woda przelewała
się niecałe pół metra nad nim. Nasz
kierowca poradził sobie z nim bardzo
sprawnie, choć nie zabrakło przy tym
dreszczyku emocji. Przeprawa skończyła się dobrze, a już kilka kilometrów dalej mijaliśmy podobne mostki
z wysuszonymi korytami rzecznymi.
Po dojechaniu do naszej drugiej
lodgy w okolicach parku Amboseli przywitał nas zespół muzyczny,
grając i śpiewając jedną z najpopularniejszych afrykańskich piosenek
w tamtym rejonie świata Jumbo,
jumbo, co w języku suahili znaczy
„Witaj, witaj”.
Po obiedzie pojechaliśmy do położonej nieopodal wioski masajskiej,
którą do dziś pamiętam z jakiegoś
podręcznika do geografii. Nigdy nie
przypuszczałem, że kiedyś w przyszłości tu trafię. Przyjemność wstępu do wioski kosztuje 25 dolarów od
osoby, ale naprawdę było warto. To
miejsce, w którym czas zatrzymał się
wieki temu, a mieszkańcy tych wiosek nadal żyją tak jak ich przodkowie.
Jedna taka wioska liczy kilkudziesięciu mieszkańców. Przywitali nas
oni tańcami i błogosławieństwem.
Oczywiście do wspólnych tańców
wyciągali również uczestników naszej wycieczki. Masajowie to szczupli
i wysocy ludzie ubrani w czerwone
chusty. Od święta wkładają ręcznie
robioną biżuterię.
Z ciekawostek można przytoczyć, że
Masajowie wybili wszystkie czarne
mamby na swoich terenach. Kobiety
zajmują się budowaniem chat i pro-

wadzeniem całego gospodarstwa.
Mężczyźni opiekują się stadem krów,
które są dla nich największym skarbem. Panuje tam poligamia, a żony
Masaja mieszkają w sąsiadujących
domach. Rodzina to podstawa i według ich toku myślenia to jej liczebność świadczy o bogactwie, a nie
pieniądze i posiadane dobra. Chłopcy w wieku 14–15 lat zostają obrzezani i stają się wojownikami, mogą
zaplatać warkoczyki, nosić włócznię
o długim ostrzu, a przy pasie miecz.
Wioska Masajów jest otoczona kolczastymi krzakami, które mają chronić przed wtargnięciem dzikich
zwierząt. Chaty w wiosce, zbudowane z gliny zmieszanej z odchodami bydlęcymi, mają po kilka metrów
kwadratowych. W środku panuje
półmrok, a światło dostaje się tam
tylko przez niewielkie otwory okienne. W domach jedynie się śpi i przygotowuje posiłki.
W całej wiosce tylko jedna, dwie
osoby znają język angielski, mimo że
od kilku lat dzieci objęte zostały obowiązkiem szkolnym. Te najmłodsze,
kilkuletnie nadal zajmują się pilnowaniem małych zwierząt na wypasie.
Mieliśmy pokaz rozpalania ognia za
pomocą drewna, siana i kozich odchodów, który jest codziennym porannym rytuałem.
Na zakończenie zaprowadzono nas
na „targ”. Tam każdy z uczestników
wycieczki w towarzystwie jednego
z Masajów (mnie oprowadzał syn
wodza) miał wybrać pamiątki – jak
w supermarkecie – a na końcu, po
wybraniu wszystkich przedmiotów,
kupić je w wytargowanej cenie. Za
dwa breloczki z zaproponowanych
15 dolarów zapłaciłem 5 dolarów.
Później ruszyliśmy na fotograficzne
polowanie na kolejne zwierzęta, tym
razem w Parku Narodowym Amboseli. Tuż po wjeździe do niego zaczął się odsłaniać zza chmur szczyt
Kilimandżaro. Było to owocne popołudnie: widzieliśmy stada słoni, bawołów, zebr, hipopotamy brodzące
na błotnistych terenach, a także hieny
oraz różnorodne ptaki. Czas na takim
safari płynie bardzo szybko i ani się
obejrzeliśmy, jak ponownie zachód
słońca przerwał nam jazdę po par-

ku. Poza jego terenem udało nam się
jeszcze zrobić zdjęcia na tle „dachu
Afryki”, czyli Kilimandżaro.
Druga noc w lodgy była bardzo specyficzna. Nocowaliśmy bowiem
w nietypowym miejscu – namiotopodobnych domkach. Była tam

murowana podłoga, w środku wydzielona łazienka z prysznicem, wygodne i duże łóżko, ale ściany były
z grubego materiału, dość przewiewne. Noc była nawet ciepła, aczkolwiek było słychać odgłosy nocnego
życia afrykańskiej sawanny – rechot
żab, odgłosy wydawane przez setki
owadów. To robiło wrażenie.
Po wczesnej pobudce i śniadaniu
przed godziną 6.00 wyruszyliśmy
na ostatni objazd w ramach safari.
I tego dnia mieliśmy wiele zwierząt
na wyciągnięcie ręki. Największym
zaskoczeniem były cztery lwice, które spokojnie leżały, kiedy wokół nich
biegały beztrosko antylopy. Spodziewaliśmy się krwi, a trafiliśmy na idylliczny obrazek życia w zgodzie.
Usatysfakcjonowani tym, że widzieliśmy mnóstwo zwierząt, niezwykłe
krajobrazy, a w dodatku, że udało się
to wszystko uwiecznić na zdjęciach,
mogliśmy wrócić do Mombasy. Czekała nas wielogodzinna podróż.
Kenijscy kierowcy lubią podnosić ciśnienie turystom. Wielokrotnie
wyprzedzali wręcz, jakby decydując się na czołowe zderzenie. Kilka
razy udało się im wyprzedzić niemal
w ostatniej chwili, ale były momenty, że musieli zrezygnować ze swoich
zamiarów. Można odnieść wrażenie,
że na drogach rządzi brawura, pew-

ność siebie i nadmierna prędkość,
a i stan dróg pozostawia wiele do
życzenie. Polska przy Kenii w tym
aspekcie to raj.
Późnym wieczorem dotarliśmy do
hotelu w Mombasie – innego niż
na początku – ale też położonego

nad oceanem. Na miejscu postanowiliśmy, że w ostatni dzień, zamiast
siedzieć bezczynnie w hotelu, zdecydujemy się zwiedzić na własną
rękę Mombasę. Taksówkarz obwiózł
nas po najciekawszych miejscach
tego miasta. Zaczęliśmy od Fortu Jezus. Na jego murach widnieje tabli-

Kenii, Nairobi, w 2013 r., w którym
zginęło 71 osób.
Poczuliśmy się tam prawie jak
w domu. W supermarkecie zrobiliśmy małe zakupy na podróż i udaliśmy się na europejski obiad. Pizza
z colą kosztowała raptem 6 dolarów.

ca upamiętniająca przywiezione tu
z Syberii 22 tysiące Polaków, głównie dzieci, które później przebywały
w ponad 20 osiedlach całej Afryki
Wschodniej.
W Forcie trafił nam się miejscowy
przewodnik, który za dosłownie za
3 dolary od osoby oprowadził nas
po Starym Mieście. Zaprowadził nas
w takie miejsca, gdzie bez niego raczej byśmy się nie odważyli wejść.
Byliśmy na targu i w sklepie mięsnym, gdzie sprzedawano między
innymi mięso z wielbłąda.
Nie mogliśmy pominąć najbardziej charakterystycznego miejsca
w Mombasie, czyli wielkich kłów
słonia na Moi Avenue, a także alei
baobabów. Po ogólnym objeździe
miasta trafiliśmy do Centrum Handlowego, które właściwie niczym się
nie różni od naszych europejskich
poza jedną rzeczą. Przy wejściach
na teren centrum, jak i do budynków stoją uzbrojeni funkcjonariusze
policji, którzy sprawdzają wszystkich
wchodzących. Okazuje się, że takie kontrole są tam przeprowadzane
od czasu zamachu terrorystycznego w centrum handlowym w stolicy

Na zakończenie przygody w Mombasie postanowiliśmy przejechać się
lokalną niewielką taksóweczką, tak
zwanym tuk-tukiem, do którego
mieszczą się 3 osoby.
Mombasa to specyficzne miasto. Tu
obok siebie od niemal stuleci żyją
chrześcijanie, muzułmanie i wyznawcy hinduizmu. W mieście widać
wiele skrajności – oszklone wieżowce i biedę po drugiej stronie ulicy.
Za serce chwytają widoki biednych
dzieci podchodzących do aut i proszących o coś do zjedzenia.
Zaskakujące są również umieszczone, a nieraz wręcz wmurowane
potłuczone butelki na grzbietach
murów ogrodzeniowych posesji. Jedni mówią, że ma to oduczyć
małpy wchodzenia na posesje, a inni
twierdzą, że to też rodzaj ochrony
przed złodziejami.
Wszystko, co dobre, szybko się
kończy. Czas w kraju kontrastów,
egzotycznych krajobrazów, i tropikalnego klimatu minął bardzo szybko. Aż żal było zostawiać Czarny Ląd
i wracać do chłodnej Polski. Kto wie,
może kiedyś tam jeszcze powrócę?
Michał B.

1–14 stycznia 2016; Życie Nasielska nr 1 (439)
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PO GODZINACH

Jasełka w Samorządowym
Przedszkolu w Starych Pieścirogach
Święta Bożego Narodzenia to czas
wyjątkowych i serdecznych spotkań.
Magię świąt można było poczuć już
18 grudnia br. w Przedszkolu w Pieścirogach, gdzie 5-latki wystąpiły z jasełkami.
Grupę „Słoneczek” do występu przygotowała Monika Marszałek, która
zadbała o każdy szczegół przedstawienia. Przedszkolaki z ogromnym
przejęciem opowiedziały zgromadzonym gościom historię narodzin
Jezusa, wzbogaconą tradycyjnymi
polskimi kolędami i pastorałkami.
Dzieci śpiewały także piosenki świąteczne w języku angielskim.

Kino NIWA ZAPRASZA
27 grudnia–10 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.
27 grudnia–10 stycznia godz. 18.00

Słaba płeć?

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

Występ 5-latków został nagrodzony
gromkimi brawami. Aniołki, gwiazdeczki, pastuszkowie, królowie, Józef i Maryja na zakończenie złożyli
wszystkim serdeczne życzenia.
Po wspaniałych jasełkach grupy
przedszkolaków rozeszły się do swoich sal w oczekiwaniu na Świętego
Mikołaja. On, jak zwykle, nie zawiódł
i obdarował wszystkie dzieci oczekiwanymi prezentami.
K.T.

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...
6–10 stycznia godz. 20.00
Mama (z napisami)
Dramat; Hiszpania; Czas trwania: 1 godz. 51 min.

Magda (Cruz), nauczycielka i matka 10-letniego chłopca, musi stawić czoło dramatycznej
diagnozie. Wykryto u niej raka piersi. Jednak
kobieta nie zamierza się poddawać, a choroba
paradoksalnie wyzwala w niej zupełnie nowe
pokłady energii, humoru i odwagi, które gruntownie zmieniają życie jej samej i jej najbliższych.
13–17 stycznia godz. 15.00

Święty Mikołaj
dla wszystkich

Animacja; Belgia, Holandia; Czas trwania: 1 godz. 5 min.

Trzy zwierzaki wyruszają na poszukiwania Świętego Mikołaja, by dostarczyć mu swoją listę prezentów.

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Nie użalaj się nad sobą. Każdy ma jakieś
kłopoty. Pamiętaj, że nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło. Dzięki tej sytuacji
więcej się nauczysz. Asertywnie podejdź
do sprawy. Ubieraj się ciepło.
Byk 21.04–20.05
Jeśli uważasz, że Twój przełożony próbuje
podważać Twoje kompetencje, powinieneś
to przeczekać. Odłóż teraz większe wydatki
na późniejszy termin. Masz teraz skłonność
do infekcji.
Bliźnięta 21.05–21.06
Pilnuj swoich spraw. Przysłowie mówi „cicho jedziesz – dalej zajedziesz”. Nie rób szumu wokół siebie. Otaczaj się ludźmi, którzy
Ci sprzyjają i mają pogodne usposobienie.
Więcej spaceruj.
Rak 22.06–22.07
Odczujesz potrzebę działania w grupie.
Doda Ci to wiary we własne siły. W pracy
możesz się wreszcie dowartościować. Jednak nie przesadzaj z nadmiarem ambicji. Poświęcaj więcej uwagi rodzinie.
Lew 23.07–23.08
Praca Cię lubi, dlatego możesz poczuć się nią
przytłoczony. Nie wpadaj jednak w panikę. Poradzisz sobie ze wszystkimi obowiązkami. Nabierz dystansu do codziennych problemów.
Wysypiaj się.
Panna 24.08–22.09
Twoja sytuacja w pracy jest dość dwuznaczna.
Musisz się bardziej do niej bardziej przyłożyć.
Patrz uważnie i słuchaj, czego od Ciebie oczekuje szef. Nie wpadaj jednak w panikę i zdecydowanie ogranicz kofeinę.

Waga 23.09–23.10
Jesteś teraz w znakomitej formie. Nie zabraknie Ci pomysłów, szybkości w działaniu i wytrwałości. Nareszcie zostaniesz doceniony
przez szefa i otrzymasz nagrodę finansową.
Zaplanuj wyjazd.
Skorpion 24.10–22.11
W domu i w pracy perfekcyjnie wykonujesz
swoje obowiązki. Uważaj jednak, by się nie
wypalić. Możesz odczuć obniżony potencjał
życiowy. Nie miej oporu, by poprosić innych
o pomoc.
Strzelec 23.11–21.12
Nadal nie możesz pogodzić się ze zmianami
w firmie. Nie nakręcaj się i nie próbuj zmieniać czegoś, na co nie masz wpływu. Ostatnio ulegasz atmosferze zagrożenia. Zajmij się
swoim życiem osobistym.
Koziorożec 22.12–20.01
Przygotuj się na kłopoty finansowe. Niestety, sam na nie skutecznie zapracowałeś, podejmując ryzykowne decyzje. Nie licz teraz
na szybkie sukcesy zawodowe. Musisz odpocząć i przemyśleć swoje postępowanie.
Wodnik 21.01–19.02
Trudno Ci teraz będzie usiedzieć w jednym
miejscu. Stosunki z otoczeniem jednak się
poprawią. Będziesz duszą towarzystwa.
Nawiążesz ciekawe kontakty zagraniczne.
Dbaj o swój kręgosłup.
Ryby 20.02–20.03
Niewielkie niepowodzenia mogą stać się powodem Twoich zmartwień. Zrezygnuj z dyskusji z szefem na tematy finansowe. Musisz
uważać na współpracowników. Optymistycznie patrz w przyszłość.

13–17 stycznia godz. 17.00

Córki dancingu

Musical; Polska; Czas trwania: 1 godz. 32 min.

Dwie nastolatki – Złota i Srebrna – lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich
dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne
dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać
i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków
zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się
sensacją nocnego życia stolicy.
13–17 stycznia godz. 19.00

Zakazany Bóg (z napisami)
Dramat historyczny; Hiszpania; Czas trwania: 2 godz.
13 min..

W latach 1936-39 podczas trwania hiszpańskiej
wojny domowej zdewastowano 2000 kościołów. To historia księży i kleryków, którzy zostali
ofiarami nienawiści do Boga.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną 1500
m2 w Kosewie – TANIO. Cena do
negocjacji. Tel. 515 462 377.
Sprzedam działkę budowlaną 1400
m, Nasielsk, ul. Krupki. Tel. 506 997
717.
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.
Zatrudnię kierowcę kat. C+E, firanka, kraj. Tel. 604 142 990.
Sprzedam kopaczkę i sadzarkę.
Tel. 660 820 521.
Wynajmę 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.
Sprzedam mieszkanie 44 m 2,
2 pokoje, os. Starzyńskiego.Tel. 506
098 814.
Sprzedam mieszkanie w bloku na
parterze 46 m2. Tel. 514 494 636.
Zabytkową pianolę i szafę secesyjną
sprzedam. Tel. 601 195 632.
Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem
w Nasielsku. Auto-Max Tel. 570
900 321.
Sprzedam siedlisko niezabudowane
– Lelewo, 1,70 ha (w tym las i łąka).
Tel. 880 018 641.
Wynajmę garaż w Nasielsku (blisko
Urzędu Miejskiego). Tel. 23 691 21
48.

1–14 stycznia 2016; Życie Nasielska nr 1 (439)
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Kochanemu Dziadkowi,

Krystynowi Kurpiewskiemu,
najserdeczniejsze życzenia
z okazji 80. urodzin,
zdrowia, radości
i pogody ducha każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności

składają: Dawid i Sandra z rodzicami,
żona Jadwiga, synowie
oraz bliższa i dalsza rodzina.

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.

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.

To miejsce

czeka
na Twoją reklamę
www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43
gazeta@noknasielsk.pl

Sprzedam dom

Nasielsk ul. Cisowa

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

Tel. 602-118-742
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ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Powiatowy turniej tenisa stołowego
szkół ponadgimnazjalnych
W poniedziałek, 7 grudnia, odbył
się Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców Szkół
Ponadgimnazjalnych. To ważne
wydarzenie sportowe miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych
w Nasielsku. Organizatorami turnieju było Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim oraz
nauczyciele wychowania fizycznego: Anna Skrzynecka, Stanisław
Sotowicz i Mariusz Chrzanowski.
Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowodworskiego,
której pasją jest tenis stołowy, zgromadziła się w liczbie 19 dziewcząt
i 24 chłopców w sali gimnastycznej
w ZSZ, aby wyłonić zwycięzców.
Warto pamiętać, że tenis stołowy wpisał się mocno w tradycje
sportowe naszego miasta. W rozgrywkach wzięło udział sześć szkół
powiatu nowodworskiego:
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pomiechówku,
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Nasielsku,
Z e s p ó ł S z kó ł Z a wo d o w yc h
w Nasielsku.
Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor Agnieszka Rutkowska,
która przywitała wszystkich serdecznie i życzyła uczestnikom i ich
opiekunom dobrej passy, zdrowej
rywalizacji i znakomitej zabawy.
Następnie nauczyciel wychowania fizycznego Stanisław Sotowicz
przedstawił harmonogram turnieju,
po czym pierwsi zawodnicy rozpoczęli rozgrywki. Jak zawsze podczas
tego typu uroczystości młodym
sportowcom i ich trenerom towarzyszyło wiele emocji, każdy dąży
do perfekcji, chciałby osiągnąć
sukces i zdobyć puchar. Wiadomo
jednak, że wygrywają najlepsi lub
ci, którzy mają w tym dniu trochę
więcej szczęścia niż pozostali, nie
ujmując oczywiście zwycięzcom.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach: drużynowej i indywidualnej.
Nagrody w imieniu Magdaleny
Biernackiej – Starosty Powiatu Nowodworskiego, w postaci pucharów i medali wręczyli: kierownik
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim Zdzisław Racki oraz
dyrektor ZSZ w Nasielsku Agnieszka Rutkowska.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranej i życzymy dalszych
sukcesów sportowych.
A.Ł.

KLASYFIKACJA OGÓLNA
KATEGORIA DRUŻYNOWA
Miejsca\Płeć
I
II
III
IV
V
VI

Dziewczęta
ZSZ Nasielsk
ZS nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki
ZSO Nasielsk
ZSP Pomiechówek
ZS nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki
LO Nowy Dwór Mazowiecki

Chłopcy
ZSZ Nasielsk
LO Nowy Dwór Mazowiecki
ZSO Nasielsk
ZSP Pomiechówek
ZS 1 Nowy Dwór Mazowiecki
ZS 2 Nowy Dwór Mazowiecki

KATEGORIA INDYWIDUALNA

Dziewczęta:
I – Hermanowska Katarzyna – ZSZ Nasielsk
II – Waśniewska Oliwia – ZSO Nasielsk
III – Kręźlewicz Natalia – ZS nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki
Chłopcy:
I – Kuczkowski Marcin – LO Nowy Dwór Mazowiecki
II – Zembrzuski Paweł – ZSZ Nasielsk
III – Ćwik Kacper – ZSO Nasielsk

SPORT SZKOLNY

Kolejny sukces Dębinek
24 listopada 2015 r. w hali NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe zawody szkół podstawowych w minipiłce koszykowej dziewcząt. Gminę Nasielsk reprezentowała Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Dębinkach.
O miano mistrza powiatu nowodworskiego dziewczęta z Dębinek rywalizowały ze swoimi rówieśniczkami ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim i Szkoły Podstawowej z Zakroczymia. Po
dwóch zdecydowanych zwycięstwach nasza drużyna po raz trzeci z rzędu została mistrzem powiatu nowodworskiego.
Skład zespołu mistrzyń powiatu: Natalia Grochowska, Oliwia Komornicka, Patrycja Komornicka, Karolina Mąka, Roksana Wiśniewska, Patrycja
Włodarczyk, Daria Ciosek, Marta Szymańska, Karina Holender, Joanna
Rakowiecka, Weronika Gortat, Edyta Pyrzyńska.
Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach reprezentował powiat nowodworski na zawodach rejonowych, które odbyły się
Piasecznie. Dziewczęta z Dębinek zajęły tam V miejsce.

SPORT

SPORT

SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwudziestego trzeciego”, 11.12.2015 r.:
1. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński			

74 pkt (58,73%)

2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski 			

69 pkt (54,76%)

3. Janusz Muzal – Janusz Wydra		

		

64 pkt (50,79%)

4. Robert Truszkowski – Piotr Turek			

63 pkt (50,00%)

5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 		

63 pkt (50,00%)

6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 		

63 pkt (50,00%)

7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński			

56 pkt (44,44%)

8. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski			

52 pkt (41,27%)

Końcowa klasyfikacja Grand Prix `2015:
1.

Robert Truszkowski				

126 pkt

2-3. Piotr Kowalski					

121 pkt

Grzegorz Nowiński				

121 pkt

4.

Mariusz Figurski					

111 pkt

5.

Waldemar Gnatkowski				

106 pkt

6.

Zbigniew Michalski				

104 pkt

7.

Stanisław Sotowicz				

98 pkt

8.

Krzysztof Michnowski				

97 pkt

9.

Marek Olbryś					

94 pkt

10.

Janusz Muzal					

93 pkt

11.

Janusz Wydra					

90 pkt

12.

Paweł Wróblewski					

88 pkt

13.

Kazimierz Kowalski				

82 pkt

14.

Józef Dobrowolski					

78 pkt

15.

Krzysztof Morawiecki				

74 pkt

16.

Jerzy Krzemiński					

58 pkt

17.

Krzysztof Brzuzy					

57 pkt

18.

Adam Banasiuk					

51 pkt

19.

Jacek Jeżółkowski					

34 pkt

20.

Piotr Turek						

28 pkt

21-22. Jacek Skrzydlak					

1 pkt

Krzysztof Turek					

1 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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