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Przedszkolna inwestycja
w liczbach

czytaj na str. 3

Temat budowy nasielskiego przedszkola, a przede wszystkim związanych z tą inwestycją kosztów pojawia się od kilku miesięcy na posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Miejskiej oraz obradach RM. I nic w tym dziwnego. Podczas październikowej sesji RM (8.10. br.) był punktem wyjścia do gorących dyskusji na temat
zasadności wydatkowania kwoty ponad 11 mln zł na budowę nowego przedszkola.
Jak podnosił na sesji radny Grzegorz Arciszewski, budowa nowego obiektu z 250 miejscami (w tym 50 dla żłobka), w sytuacji, gdy obecnie zaadoptowano na cele
przedszkolne część budynku gimnazjalnego, gdzie uczęszcza 176 przedszkolaków, jest po prostu nieekonomiczna. Dla porównania wskazywał nowo powstały
obiekt szkoły niepublicznej, na który prywatny inwestor wydatkował znacznie mniejsze środki.
Radny zarzucił Bogdanowi Ruszkowskiemu, burmistrzowi Nasielska, że zbyt pochopnie podjął decyzję o wyborze tak drogiej technologii budowy przedszkola.
Jednak zdecydowana większość radnych poparła koncepcję burmistrza, licząc na to, że uda się uzyskać dofinansowanie na tę inwestycję (program LEMUR).
R

Cywilizacja na pokaz

str. 10
Z wielkim rozmachem i z wykorzystaniem unijnych dotacji budowano w naszej gminie kilka lat temu skrzyżowania
dwupoziomowe w ramach modernizacji linii kolejowej E-65 Warszawa–Gdynia. W 2012 roku zostały one oddane
do użytku.
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Z SAMORZĄDU
NASZE SPRAWY
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

Powstaje strategia rozwoju
LGD „Zielone Mosty”
W czwartek, 29 października br., w Pokrzywnicy odbywały się spotkania konsultacyjne przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania „Zielone
Mosty” i RD Consulting z mieszkańcami dziewięciu gmin wchodzących w skład LGD „Zielone Mosty”.
Spotkania warsztatowe dotyczyły przede wszystkim wyznaczania celów i wskazania przedsięwzięć, które powinny się znaleźć w przygotowywanej właśnie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielone Mosty
Narwi. Powstaje ona w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Odbywały się one w dwóch turach, a moderatorami dyskusji byli Arkadiusz Pniewski (LGD „Zielone Mosty Narwi”) i Katarzyna Boczek (RD
Consulting). W pierwszym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora publicznego, tj. przede wszystkim pracownicy samorządów gmin.
Było ono poświęcone omówieniu projektów, jakie w ramach programu Leader i PROW 2014–2020 będą mogły realizować samorządy,
oraz zasad ich finansowania. W drugim spotkaniu uczestniczyli aktywni
przedsiębiorcy i osoby, które planują założyć działalność gospodarczą.
Omawiano na nim zasady przyznawania dotacji na realizację projektów, które będą mogli realizować przedsiębiorcy za pośrednictwem
LGD „Zielone Mosty Narwi”. Nowością, na którą zwrócili uwagę prowadzący spotkanie, są inkubatory przetwórstwa lokalnego, na które
będzie można otrzymać do 500 tys. zł dofinansowania ze środków
unijnych.
W spotkaniu z przedsiębiorcami liczną grupę stanowili przedsiębiorcy
z gminy Nasielsk chcący rozwinąć bądź zmodernizować swoją działalność. Wszyscy zainteresowani skorzystaniem ze środków unijnych
za pośrednictwem LGD „Zielone Mosty” mogą kontaktować się z pracownikami biura e-mailowo: biuro@zielonemostynarwi.pl lub telefonicznie: 502 240 357, 505 228 852.
(red.)

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz.
782 z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowego najemcy, dot. lokalu użytkowego w budynku przy
ul. Sportowej 5 w Cieksynie- ZPN.6845.4.1.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 23.10.2015 r. do 13.11.2015 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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)

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)
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Kto zadba o nasze
drogi zimą?

Tematem dyżurnym od listopada jest stan naszych dróg. Chodzi oczywiście o ich przejezdność. Na terenie naszej gminy mamy drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogami wojewódzkimi zarządza Urząd
Marszałkowski przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, drogami
powiatowymi – Starostwo Powiatowe przez Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych, a gminnymi – Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.
Jak wynika z informacji uzyskanych we wszystkich trzech strukturach organizacyjnych, przygotowania do nadejścia zimowych warunków na drogach przebiegały sprawnie i możemy oczekiwać, że będziemy się mogli
poruszać po nich w miarę sprawnie i bezpiecznie.
Drogi wojewódzkie w gminie Nasielsk będzie odśnieżała firma działająca
na naszym terenie, tj. firma Usługi Transportowe, Budowlane i Drogowe
Ireneusz Ziemiecki – Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa 1. Firma ywgrała przetarg na utrzymanie zimowe 110 km dróg wojewódzkich za kwotę 115 tys.
zł, ale na terenie naszej gminy znajduje się 40 km tych dróg, a koszt ich
utrzymania zimą wyniesie ok. 40 tys. zł. Firma ta dwa lata wcześniej taką
pracę już wykonywała i robiła to z powodzeniem.
Odśnieżaniem dróg powiatowych będzie się zajmowała firma z Nowego
Dworu Mazowieckiego – ESTYP Sc. Kamila Kowalik, Ewa Stypik-Skiba.
Na terenie naszej gminy jest ok. 80 km dróg powiatowych. Jest to firma
na naszym terenie nowa, jednakże doświadczona, zajmowała się bowiem
w latach ubiegłych także utrzymaniem dróg krajowych. Na zimowe utrzymanie tych dróg powiat przeznaczył kwotę 184 tys. zł.
Odśnieżaniem dróg gminnych będzie się zajmował, podobnie jak w latach
ubiegłych, nasz Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakład
ten ma już spore doświadczenie w zimowym utrzymaniu dróg. Wydaje
się, że rola tej placówki jest najtrudniejsza, a to dlatego, że ma pod swoją
opieką najwięcej dróg ok. 300 km, a do tego nie wszystkie z nich mają
nawierzchnię bitumiczną. Do konca tego roku na ten cel zabezpieczono
środki w wysokości 80 tys. zł.
Oczekiwania kierowców i pasażerów odnośnie do zimowego utrzymania
dróg są duże. Należy jednak pamiętać, że jest to zależne od możliwości
finansowych województwa, powiatu i gminy. Stąd różne standardy dla poszczególnego rodzaju dróg. Drogi będą odśnieżane na całej ich długości,
ale nie wszystkie na całej długości będą posypywane. Szczególnej trosce
będą podlegać skrzyżowania dróg, łuki, przystanki, okolice szkół i miejsca
wyjątkowo niebezpieczne.
andrzej zawadzki

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz.
782 z późn. zm.) informuje, że został sporządzony wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 6 przy ul. Sportowej 12 B w Nasielsku
- ZPN.7125.8.3.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 23.10.2015 r. do 13.11.2015 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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

listopad 2015 r.
2.11.-8.11.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
9.11.-15.11.2015 r. - Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk,
16.11.-22.11.2015 r. - Apteka HERBA, ul. Sikorskiego 5/18, Stare Pieścirogi.
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)
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Przedszkolna inwestycja w liczbach
– Rozważaliśmy wszelkie możliwe
rozwiązania budowy przedszkola. Na
pewno budowa przedszkola wyposażonego w odnawialne źródła energii jest wersją droższą, ale w dłuższej
perspektywie czasowej zdecydowanie bardziej opłacalną. Koszty utrzymania budynku powinny być niższe o
kilkadziesiąt procent – wyjaśnia Bogdan Ruszkowski. – Czynimy starania,
by złożyć wniosek w ramach programu LEMUR i uzyskać dofinansowanie
– dodaje.
Program LEMUR – jeśli uda się pozyskać wymaganą w nim klasę energooszczędności – daje możliwość
pozyskania pożyczki w wysokości
1000 zł/m2 powierzchni użytkowej
przedszkola. Po dwóch latach moni-

toringu obiektu można uzyskać umorzenie pożyczki w wysokości 45%.
Aby osiągnąć jedną z najwyższych
klas energetycznych budynku, wymagane jest zastosowanie określonego rodzaju materiałów, a także kilku
rodzajów rozwiązań technicznych
zgodnych z wytycznymi programu
oraz odnawialnych źródeł energii, jak
m.in. pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Realizacja
zdania zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi programu
LEMUR powinna pozwolić na osiąganie oszczędności na poziomie 50%
na etapie eksploatacji budynku. Ale to
jeszcze przyszłość.
Na razie budowa przedszkola będzie
się odbywała ze środków własnych

naszej gminy. W budżecie na rok 2015
zaplanowano na nią ok. 3250 tys. zł.
Kilka miesięcy temu zakładano optymistycznie wyłonienie wykonawcy

Z MIASTA

„Podwórko Nivea” na finiszu

Długo czekaliśmy, ale już lada
dzień nastąpi chwila otwarcia „Podwórka Nivea”, czyli placu zabaw
dla dzieci.
Nasielsk za sprawą głosów internautów znalazł się wśród 40 zwycięskich lokalizacji z całej Polski,
w których dzięki konkursowi ogłoszonemu przez firmę Nivea powstają place zabaw.
To zasługa także Jarosława Pashy
Jarząbkowskiego (znany gracz
g ier komputerow ych), któr y
zmobilizował do głosowania wielu swoich fanów przez filmiki na portalu YouTube.
Prace przy Publicznym Gimnazjum nr 1 ruszyły pod koniec października i przebiegają
w błyskawicznym tempie. – Wykonawca „Podwórka Nivea” zapowiada, że zakończenie robót
budowlanych i odbiór techniczny jest przewidywany na 10 listopada br. O terminie otwarcia
„Podwórka Nivea” poinformujemy na naszej stronie internetowej
www.nasielsk.pl i fanpage na Facebooku – powiedział Krzysztof
Miller, kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru nasielskiego
Urzędu Miejskiego.
Michał B.

Jak wynika z informacji udzielonej
nam przez nasielski UM, należność dla
koordynatora budowy będzie podzielona na etapy. Pierwsza płatność
zostanie uiszczona po przedłożeniu
zaświadczenia, że dokumentacja projektowa spełnia wymogi programu
LEMUR. Druga płatność – po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania
w programie LEMUR. A trzecia po
zakończeniu budowy przedszkola.
W przypadku nadzoru inwestorskiego
będzie on sprawowany przez trzech
inspektorów branżowych (b. sanitarna,
budowlana, elektryczna). Rozliczenie
będzie odbywało się proporcjonalnie
do wartości wykonanych prac.
Zakończenie budowy nowoczesnego
przedszkola w Nasielsku zaplanowano na sierpień 2016 r., a więc maluchy
powinny w następnym roku szkolnym
rozpocząć naukę w nowej placówce.
Stary budynek przedszkola zniknął już
z placu budowy.
(i.)

i rozpoczęcie prac budowlanych w
sierpniu br. Ale nastąpiło to dopiero w
październiku br. ze względu na opóźnienia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wyłonionym
w przetargu wykonawcą przedszkola
jest firma Moris Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Planowane koszty tej inwestycji
to 11 444 530,33 zł. W sierpniu udało się za to przygotować przedszkole
zastępcze w PG nr 1 – koszt robót to
150 tys. zł.
Koszty projektu przedszkola wraz z
poprawkami wyniosły 135 tys. zł. Ale
jak nas poinformowano w Wydziale Inwestycji nasielskiego UM, biuro
projektowe otrzymało wynagrodzenie pomniejszone o karę umowną w
wysokości 21 tys. zł za opóźnienia w
przygotowaniu dokumentacji.
Inne koszty dotyczące tej budowy
dotyczą jej koordynatora (Krzysztof
Kubiak – 71 tys. zł) oraz nadzoru inwestorskiego (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych
z Ciechanowa – 76 629 zł).
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INTERWENCJA

Brutalne zabójstwo

Jak sprawić,

Mieszkańcy osiedla Krupka są w szoku. W jednym z domów jednorodzinnych na tym, dotychczas spokojnym i bezpiecznym, nasielskim osiedlu we wtorek, 27 października br., doszło do brutalnego zabójstwa. Jego
szczegóły są wyjątkowo drastyczne.
Jak poinformował nas mł. asp. Szymon Koźniewski z nowodworskiej
Komendy Policji, zawiadomienie o tym, iż prawdopodobnie doszło do
zabójstwa, dotarło do policji we wtorek, 27 października br. ok. 21.00.
Funkcjonariusze, którzy natychmiast przybyli na miejsce zdarzenia, potwierdzili tę informację. Zamordowanym okazał się 53-letni mężczyzna,
Jerzy D. Jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała na terenie naszej
gminy podejrzanego o popełnienie tego przestępstwa – 52 letniego mężczyznę, Wiesława M. Postawiono mu zarzut zabójstwa.
W sprawie tego wyjątkowo brutalnego mordu komunikat wydała także
prokuratura rejonowa w Pułtusku, pod której nadzorem jest prowadzone
śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej tragedii.
„Prokuratura Rejonowa w Pułtusku informuje, że w dniu 28.10.2015 r.
wszczęła śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 27.10.2015 r. w Nasielsku
pozbawienia życia Jerzego D., tj. o czyn z art. l48 §l kk. Jak ustalono, w dniu
27.10.2015 r. około godz. 21.00 w Nasielsku Kamil D. ujawnił zwłoki swojego ojca Jerzego D. Na ciele widoczne były liczne obrażenia.
W toku śledztwa ustalono, że Jerzy D. tego dnia wykonywał prace wspólnie ze swoim znajomym Włodzimierzem M. Przeprowadzone czynności procesowe pozwoliły na przedstawienie Włodzimierzowi M. zarzutu
popełnienia przestępstwa m.in. z art. 148 §l kk. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Pułtusku Sąd Rejonowy w Pułtusku zastosował wobec
Włodzimierza M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 3-miesięcznego aresztu”.
(red.)

KRONIKA OSP
21 października strażacy OSP Nasielsk usuwali gniazdo os na strychu budynku mieszkalnego w miejscowości Cegielnia Psucka.
22 października w Krzyczkach kierujący cysterną z mlekiem, chcąc
uniknąć zderzenia z rowerzystą, zjechał na pobocze, co doprowadziło do przewrócenia się przyczepy. Strażacy OSP Nasielsk zabezpieczali
miejsce wypadku.
2 listopada po godz. 14.00 strażacy OSP Nasielsk zostali wezwani do
miejscowości Miękoszyn. Do ich zadań należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz wydobycie ze stawu zwłok młodego mężczyzny.
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by biletomat zadziałał?
Automaty do sprzedaży biletów miały ułatwić podróżnym życie i usprawnić zakup biletów. Można w nich bowiem kupić wszystkie rodzaje biletów,
w wersji papierowej i elektronicznej, a płatności dokonać zarówno gotów-

KRONIKA
POLICYJNA
W okresie od 16 do 19 października w Nunie nieznany sprawca dokonał uszkodzenia domu
w budowie przez spalenie. Wartość strat oszacowano na 1500 zł.
21 października w Nasielsku dosz ł o do rozb oj u n a m ł o d ym
mężczyźnie. Artur G. po unieruchomieniu mężczyzny wyjął
portfel z jego kurtki i skradł 700
zł oraz telefon. Sprawcę zatrzymano. Prokuratura zastosowała
wobec niego dozór policyjny.
22 października w Nasielsku na
ul. Warszawskiej kierowca samochodu Opel Corsa nie ustąpił
pierwszeństwa przejazdu kierującemu motorowerem Yamaha.
Motocyklista przewrócił się, doznając obrażeń ciała. Został przewieziony do szpitala.
23 października w pociągu relacji
Działdowo–Warszawa nieznany

ką, jak i kartami płatniczymi.
Można, ale pod warunkiem, że taki automat działa. Ten na nowoczesnym
dworcu PKP w Nasielsku od kilku tygodni straszy podróżnych świecącym
na niebiesko ekranem.
– Przyzwyczaiłem się już do korzystania z biletomatu. Zawsze rano mogłem kupić w nim bilet, bez konieczności czekania w kolejce do kasy.
A od jakieś czasu jest problem, bo biletomat nie działa. Widzę, że ludzie
podchodzą do niego, a potem idą do kasy i natychmiast tworzy się spora
kolejka – mówi Grzegorz, student z Nasielska.
Dzięki temu automatowi można skrócić czas zakupu biletów. Dlatego sprawdziliśmy, co się z nim dzieje i kto może go naprawić. Biletomaty należą do Kolei
Mazowieckich. Jak się jednak okazuje, za sprawność tych urządzeń, podobnie
jak za ich konserwację, odpowiada firma zewnętrza.
– Tak, to jest nasz biletomat.
Ale trzeba na nim znaleźć
naklejkę z numerem telefonu
firmy ASEC S.A. i tam pasażerowie powinni zadzwonić, by
zgłosić awarię – poinformowano nas w Biurze Prasowym
Kolei Mazowieckich.
Ze zdziwieniem wysłuchaliśmy zaleceń pracownika
Kolei Mazowieckich. Jednak nie zdążyliśmy z tej dość
daleko idącej samoobsługi
skorzystać. W godzinach popołudniowych, we wtorek 3
listopada br., biletomat już działał. Widocznie udało się komuś dodzwonić do
firmy odpowiedzialnej za sprawność techniczną tego sprzętu. Najwyraźniej KM
postanowiły zapewnić pasażerom komfortowe usługi, mogą nawet sami wezwać firmę techniczną do naprawy biletomatu. Ciekawe czy w razie konieczności będą mogli również samodzielnie pokierować pociągiem?
(pi)

sprawca dokonał kradzieży torby
z dokumentami na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
27 p a źd zi ern i ka w N a si e l sku
na ul. Warszawskiej na terenie
przedszkola nieznany sprawc a d o ko n a ł d e m o n t a ż u t ł u mika koparki. Strat y w ynoszą
2000 zł na szkodę Wiesława O.
28 października w Krogulach
dwóch nieznanych sprawców
dokonało kradzieży portfela wraz
z zawartością. Straty wynoszą
200 zł na szkodę Henryka Ch.

Pijani na drodze:
21 października w Andzinie Janusz G. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości 0,90‰.
22 października w Krzyczkach
Szumnych doszło do wypadku.
Kierujący rowerem Andrzej K.
w stanie nietrzeźwości – 3,84‰
i z trzema zakazami sądow ymi spowodował kolizję drogową
z cysterną. W wyniku zdarzenia
doszło do wywrócenia cysterny.
24 października w Starych Pieścirogach na ul. Makowej Dariusz O.
kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – 2,03‰ i pomimo
zakazu sądowego.
29 października w Nasielsku na
ul. POW Łukasz J. kierował samochodem marki Citroen w stanie
nietrzeźwości – 0,54‰.
31 października w Starych Pieścirogach na ul. Kolejowej Mateusz
J. kierował rowerem w stanie nietrzeźwości – 2,24‰ i pomimo zakazu sądowego.
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AKTUALNOŚCI

Z MIASTA

Koncepcja rozbudowy budynku kina NIWA
W czerwcu br. rozpoczęł y się
prace nad koncepcją architektoniczną rozbudowy oraz adaptacji
budynku kina Niwa na potrzeby
Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Koncepcja zawiera również wizualizację i wstępny kosztorys tej
inwestycji.
– Projekt jest już praktycznie gotowy. W chwili obecnej trwają
konsultacje z konserwatorem zabytków. Już niedługo będziemy
mogli pochwalić się wersją ostateczną opracowania. Dziś uchylamy rąbka tajemnicy – mówi
dyrektor NOK Marek Tyc.

Autorem projektu jest ARHEAD
Spółka z o.o. Biuro Projektowo-Badawcze z Warszawy. Rozbudowa
budynku jest konieczna, bo potrzeby mieszkańców są coraz większe. – Budynek, w którym obecnie
mieści się NOK powstał w 1956 r.
Został zaprojektowany i wybudowany jako typowe kino. Trudno
prowadzić działalność ośrodka
kultury w obiekcie, który ma tylko
hol i salę widowiskową – podkreśla
dyrektor NOK.
Potrzeba budowy i zapewnienia
lepszej bazy lokalowej ośrodka
kultury pojawiała się w różnych
dokumentach, m.in. w strategii roz-

woju gminy Nasielsk, diagnozie kultury w gminie Nasielsk oraz strategii
senioralnej.
W chwili obecnej ogłaszane są nabory do programów unijnych
w związku z perspektywą na lata
2014–2020. Być może jest to
ostatnia okazja do skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania tak
dużej inwestycji. Dlatego Nasielski
Ośrodek Kultury postanowił zlecić przygotowanie takiej koncepcji
fachowcom. – Znaleźliśmy firmę,
która ma doświadczenie w projektowaniu m.in. obiektów takich jak
teatry, która realizowała już wiele inwestycji związanych z zabyt-

kami. Jesteśmy pewni, że jest ona
gwarantem profesjonalnego przygotowania takiego opracowania.
Koncepcję udostępniliśmy w internecie, aby umożliwić mieszkańcom ocenę wizji architektów. Jeśli
oddźwięk społeczny będzie pozytywny, mamy nadzieję, że władze
miasta zlecą przygotowanie już
ostatecznego projektu i rozpocz-

nie się proces poszukiwania źródeł
finansowania i realizacja inwestycji
– dodaje Marek Tyc.
Z graficzną koncepcją rozbudowy
budynku kina Niwa można zapoznać się na stronie NOK: www.noknasielsk.pl oraz na fanpage’u: www.
facebook.com/NasielskiOsrodekKultury.
k.

Z MIASTA

Wiśniowa gotowa

Na „owocowym” osiedlu z drogi gruntowej, jaką do niedawna była Wiśniowa, powstała ulica z prawdziwego zdarzenia. Zakres prac obejmował
wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników oraz wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej. Inwestycję wykonywała
firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”, Adam
Nowakowski, z Glinojecka od 2 do 15 października br. Wartość robót to
254 153,98 zł brutto.
(i.)
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KULTURA
Z BIBLIOTEKI. Spotkanie z pisarzem

WARTO PRZECZYTAĆ
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W świecie rymowanek

RECENZJA DKK

Opowieść bez dreszczyku…
Uczestnicy październikowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
działającego przy Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Nasielsku,
podzielili się wrażeniami po lekturze
książki wydanej w 2012 r. przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”,
a zatytułowanej Stan zdumienia, autorstwa amerykańskiej pisarki Ann
Patchett. Powieść ta została okrzyknięta przez „Time Magazine” jako
„współczesna, kobieca wersja Jądra
ciemności ”. Zdaniem uczestników
Klubu opinia ta jest mocno przesadzona. Powieść Stan zdumienia Ann
Patchett łączy z opowiadaniem Jądro
ciemności Josepha Conrada jedynie pomysł osadzenia akcji w miejscu odległym od cywilizacji współczesnej
każdemu z autorów. Joseph Conrad wybrał za miejsce akcji Kongo Belgijskie
w Afryce z przełomu wieków XIX i XX, natomiast Ann Patchett – Amazonię
w Brazylii w Ameryce Południowej w XXI wieku. Na tym chciałabym zakończyć porównywanie obu utworów, bo dalsze rozważania nie byłyby pochlebne dla recenzowanej książki.
Nie można odmówić Ann Patchett kunsztu pisarskiego. Stan zdumienia to
zgrabnie skonstruowana opowieść, zdaniem recenzującego, thriller medyczno-farmaceutyczny, miejscami na pograniczu fantastyki. Stopniowana sensacja, dramatyzm niektórych wydarzeń sprawiają, że Czytelnik śledzi losy
bohaterów z zainteresowaniem. Wartko tocząca się akcja to plus powieści, więc
czyta się ją z przyjemnością. Natomiast trudno jest doszukać się w opowiadanej historii jakiegoś głębszego przekazu intelektualnego. Pisarka dotyka ważnych i szeroko dyskutowanych we współczesnym świecie zagadnień, takich
jak dokonywanie zapłodnień in vitro, rodzenia dzieci przez kobiety w wieku
postmenopauzalnym, etyki lekarskiej przy prowadzeniu badań medycznych
i farmakologicznych nad nowymi lekami lub szczepionkami. Odnosi się jednak
wrażenie, że autorka traktuje wszystkie tematy ogólnikowo, powierzchownie,
pobieżnie i bezbarwnie, niekiedy ocierając się w opowiadanej historii o groteskę i śmieszność.
Fabuła powieści jest spójna i dynamiczna. Potężny koncern farmaceutyczny Vogla finansuje badania prowadzone od ponad 5 lat przez doktor Annick
Swenson w Amazonii w Brazylii. Kierownictwo koncernu, zaniepokojone brakiem efektów prac doktor Swenson, wysyła jednego ze swoich pracowników
Andersa Eckmana, aby uzyskał informacje o stanie badań. Ten jednak nie powraca z tej wyprawy, a rodzina otrzymuje zdawkowy list od doktor Swenson,
że Anders umarł i został pochowany. W śmierć Andersa nie wierzy jego żona
Karen. Wątpliwości mają też Jimie Fox, dyrektor generalny koncernu Vogla,
oraz zatrudniona w tej firmie doktor Marina Singh.
Marina Singh wyrusza do Ameryki Południowej potwierdzić informację
o śmierci Andersa. W amazońskiej dżungli odnajduje doktor Annick Swenson, uczestniczy w prowadzonych przez nią i jej współpracowników badaniach medyczno-farmakologicznych. Poznaje plemię Lakaszi, w którym
sześćdziesięcio- i siedemdziesięcioletnie kobiety rodzą dzieci. Koncern Vogla chce wejść na rynek z nowym lekiem dla kobiet amerykańskich, które odkładają macierzyństwo „na później”. Jednym słowem to cudowne lekarstwo
uniezależniłoby kobiety od ich tzw. zegara biologicznego. Naukowcy pod kierownictwem doktor Annick Swenson zdołali odkryć, że kobietom plemienia
Lakaszi zapewnia płodność do końca życia symbioza drzew zwanych martinami, grzybów rappów oraz fioletowych motyli martinetek. Nauka jednak nie
może pokonać natury. Pomimo zainwestowania w badania naukowe przez
koncern farmaceutyczny Vogla ogromnych pieniędzy wciąż brak efektu końcowego, czyli konkretnego cudownego lekarstwa.
Po przeczytaniu książki nasuwa się jedna, ale bardzo gorzka refleksja o wykorzystywaniu do badań medycznych nieświadomych tego faktu prymitywnych
plemion. Czy naukowcy uznający się za cywilizowanych i wykształconych nie
powinni się w tym przypadku przynajmniej czerwienić ze wstydu? Kto dał im
bowiem prawo traktowania innych ludzi jak króliki doświadczalne? Ten etyczny
problem naukowców na całym świecie zamykający się pytaniem o granice
podmiotowo-przedmiotowe eksperymentów medycznych umknął gdzieś
pisarce. I choć główny wątek powieści dotyczący poszukiwań Andersa Eckmana przez Marinę Singh znajduje swoje rozwiązanie, to inne rozbudowane
wątki, nazwijmy je medyczno-farmaceutyczne, finalnie autorka potraktowała powierzchownie i mętnie, pozostawiając je w zawieszeniu. Stan zdumienia
Ann Patchett, z założenia dreszczowiec, nie dostarcza Czytelnikowi zbyt wielu
emocji.
Na zakończenie warto wspomnieć, że w Polsce ukazały się też inne
utwory tej pisarki, a mianowicie: Asystentka magika (2004), Biegnij
(2008), Belcanto (2008), Taft (2013).
Anna Fronczak

W środę, 21 października br.
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku oraz
w Zespole Szkół w Starych Pieścirogach, odbyły się spotkania
dzieci z pisarzem Wiesławem
Drabikiem. Zostały one zrealizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci
i młodzieży działającego przy
nasielskiej bibliotece.
W pierwszym spotkaniu z pisarzem udział wzięli uczniowie
klasy I, klas II i III ze Szkoł y
Podstawowej w Nasielsku (92
dzieci), zaś w drugim uczniowie klas „0”, kl. I, II, III (łącznie
132 osoby) ZS w Starych Pieścirogach.
Wie sław D rab ik j e st autorem
ponad stu pięćdziesięciu bajeczek dla dzieci ukazujących się
od 1995 r. Są to pełne humoru
wierszowane bajeczki, chętnie

cz ytane przez najmłodsz ych,
przy których nie nudzą się też
czytający je swoim pociechom
rodzice. Książeczki te są zawsze
wspaniale ilustrowane.
Nie jest niczym
o d k r y wc z y m , i ż
dzieci to niezwykle
wymagający partnerz y do dyskusji, więc tego typu
spotkania są nie
la da w yz wan i e m
d l a p i s a r z y. J e d nak pan Wiesław,
człowiek posiadający wyjątkowy
dar nawiązywania

kontaktów, bardzo szybko zaangażował dzieci do udziału w spotkaniu. Zadawał zagadki, za które
oczywiście były nagrody. Dzieci
na obu spotkaniach same chętnie zgłaszały się do odpowiedzi.
Usłyszeliśmy, jak powstają książki
oraz w jaki sposób rozpoczęła się
przygoda autora z pisaniem. Wypowiedzi pana Wiesława także
były rymowaniem wszystkiego
i wszędzie. Dlatego też spotkanie
okazało się nie tylko ciekawe, ale
również zabawne. Na zakończenie każdego ze spotkań dzieci
mogły zakupić książeczki i uzyskać autograf autora. Zrobiliśmy
również pamiątkowe zdjęcia.
Biblioteka

Z BIBLIOTEKI

Zaprogramuj swoją karierę
Już po raz czwarty Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego ze
środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark „Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”.
Do piątej edycji zgłosiło się 239 instytucji, nasza biblioteka znalazła się
w grupie 109, które zakwalifikowały się do programu. W poprzednich
edycjach gościliśmy w naszej placówce młodych profesjonalistów,
którzy inspirowali młodzież do

działania i świadomego planowania swojej przyszłości zawodowej,
ze szczególnym uwzględnieniem
możliwości, jakie dają nowe technologie. W 2015 roku projekt miał
zainteresować młode osoby nauką
oprogramowania i pokazania im,
że jest to nie tylko przyszłościowa
umiejętność, ale też źródło świetnej zabawy.
Tym razem projekt był realizowany w Gimnazjum Publicznym
w Nasielsku i miał formę warsztatów z programowania z wykorzystaniem robotów Finch. W piątek,

23 października br., odbyły się tam
dwa spotkania dla klasy II i III, na
których mówiliśmy o kodowaniu.
Prowadziła je Barbara Litwińska,
z zawodu programistka.
Młodzież dowiedziała się m.in., co
to jest kodowanie, nauczyła się,
jak roboty mają wykonywać nasze
polecenia, a na zakończenie został
rozegrany wyścig samodzielnie
zakodowanymi robotami. Zajęcia bardzo podobały się uczniom,
a szczególnie możliwość sterowania robotem.
(bib.)

Z DKK

Dyskusja o książce Ann Patchett
W sobotę, 24 października odbyło się kolejne spotkanie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem na warsztat
wzięliśmy książkę Ann Patchett Stan zdumienia. Zgodnie z opisem to „opowieść o podróży do jądra ciemności, świata,
w którym nic nie jest jednoznaczne, a granica między dobrem i złem niebezpiecznie się zaciera”. To też ponoć współczesna odpowiedź na jedno z największych dzieł literatury w historii, czyli Jądro ciemności Josepha Conrada.
Jak te buńczuczne zapowiedzi przeżyły spotkanie z rzeczywistością? Niestety, niezbyt dobrze. Nasi klubowicze docenili
to, że książka jest napisana łatwym językiem i dzięki temu czyta się ją szybko i bezproblemowo, jednakże utwór Patchett
traktuje w zasadzie o niczym i z pewnością za jakiś czas nikt z naszego czytelniczego koła nie będzie o nim pamiętał. Niemniej nikt czasu spędzonego ze Stanem zdumienia nie żałował. Ponieważ spotkanie DKK odbyło się na krótko przed
wręczeniem literackiej Nagrody Nobla i Nagrody Nike, nie można było nie wspomnieć o tegorocznych laureatach. Nobla
otrzymała Swietłana Aleksijewicz, dziennikarka ze Wschodu i autorka poruszających książek. Jedną z nich, Czarnobylską
modlitwę, możemy znaleźć w zbiorach nasielskiej biblioteki. To zbiór porażających wspomnień ludzi, którzy przeżyli awarię elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Co do drugiej nagrody, to przypadła ona Oldze Tokarczuk za jej Księgi Jakubowe
Tokarczuk. To epickie, pisane ponad 6 lat dzieło, które poprzez historię XVIII wieku poszukuje odpowiedzi na pytania
o dzisiejszy kształt naszej części Europy.
Następne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 28 listopada, a tematem naszych rozmów będzie książka
pt. Helena Rubinstein. Kobieta, która wymyśliła piękno autorstwa Michele Fitoussi. To kompleksowy życiorys dziewczyny z ubogiej, żydowskiej rodziny żyjącej na krakowskim Kazimierzu, która zrewolucjonizowała świat mody. Zapraszamy
na nasze spotkania.
Paweł Kozłowski
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Z NOK

Historie z guzikami w tle
W niedzielę, 25 października br., w Nasielskim
Ośrodku Kultury odbył
się premierowy pokaz
projektu „Nasielska Fabryka Guzikowych Pomysłów”. Na ten dzień
scena NOK-u zamieniła
się w baśniową wytwórnię guzików potrafiących
m.in. spełniać marzenia.
Organizatorem były Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”
i Nasielski Ośrodek Kultury.
Na początku wszystkich
gości powitał Kominiarz,
w którego wcielił się Mirosław Szczypek ze „Skafandra”. Gdy wszyscy zajęli miejsca
przy scenie, zarządził on zabawę w głuchy telefon, przekazując
pierwszej osobie nazwę wydarzenia
odbywającego się tego dnia. Ostatecznie wyszła „Nasielska fabryka
guzików japońskich”, co wzbudziło wiele śmiechu.
Następnie głos zabrała Małgorzata Szyszka, która zorganizowała
warsztaty teatralne dla młodzieży i sprawowała pieczę nad stworzeniem przez młodych artystów
spektaklu. Wyraziła nadzieję, że
historia, która została wzięta przez
nich na warsztat, będzie później
rozwijana, ponieważ jest bogata
i interesująca oraz inspiruje do dalszego tworzenia.
Zanim jednak scena zapełniła
się aktorami pokazano stworzoną przez uczestników warsztatów
krótką etiudę na temat nasielskiej
fabryki guzików. Narratorem opowieści był Andrzej Zawadzki, który
przybliżył historię nie tylko fabryki,
ale i ich założycieli, czeskich braci Filarów. Dzięki wiedzy o tam-

tym okresie widzowie mogli lepiej
zrozumieć przedstawienie. Sztuka
była oparta na pomysłach przekazywanych podczas warsztatów
przez młodzież i zawierała wiele
wątków łączących prawdziwe zdarzenia z wyobrażeniami na temat
perypetii spersonalizowanych guzików i konfliktu o przejęcie władzy
przez Szefa szefów, który postanowił to zrobić przy pomocy Pętelki,
Szpileczki i Igiełki. Na drodze staje mu idealistyczny Guzik Artysta.
W kolejnej scenie leciwa staruszka wspomina lata swojej młodości
dzięki znalezionemu magicznemu
guzikowi. Jego twórcą okazuje się
jeden z braci Filarów, który stworzył
maszynę produkującą guziki spełniające marzenia.
W tym momencie przedstawienie
zeszło ze sceny i każdy mógł skorzystać z tego magicznego urządzenia. Wystarczyło się przybliżyć
się do machiny i wypowiedzieć
swoje życzenie, a ta obdarowywała
go magicznym guzikiem przypominającym o realizacji tych pragnień. Prawie każdy z obecnych,
szczególnie młodzi,
skorzystali z tej wyjątkowej okazji.
Po spektaklu wręczono nagrody
przyznane w konkursie plastycznym
na makietę Nasielskiej Fabryki Guzikowych Pomysłów.
Przyszło wiele kre-
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atywnych i świetnych prac, więc
jury złożone z Małgorzaty Szyszki,
Marka Tyca i Janusza Zawadzkiego miało niełatwe zadanie. Ostatecznie zdecydowano, że trzy
najlepsze prace wykonały Joanna Osiecka, Alexandra Tylewski
i Małgorzata Górecka. Wyróżnienie
otrzymały Weronika Mokos, Aleksandra Piecychna i Alicja Malinowska. Sponsorami nagród byli: sklep
Berta&Gravomach, Alsen Inter Soft,
Stihl, Sklep SPINACZ, Zakątek Rozmaitości, Urząd Miejski w Nasielsku
i Nasielski Ośrodek Kultury.
Po niedzielnym spektaklu w ramach projektu odbyły się jeszcze dwa warsztat y muz yczne
prowadzone w nasielskiej bibliotece przez Roberta Lipkę. Podsumowując, należy uznać, że cała
akcja była świetnym sposobem
aktywizacji młodzieży i pozwoliła wszystkim chętnym rozwinąć swoje zdolności artystyczne
w różnych kategoriach. Odbiorcy sztuki otrzymali z kolei solidną
dawkę wiedzy na temat ciekawego, choć mało znanego fragmentu historii naszego miasta. Miejmy
nadzieję, że jeszcze nieraz usłyszymy o nasielskiej fabryce guzików.
„Nasielska Fabryka Guzikowych
Pomysłów” była dofinansowana
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015.
(PK)

RUBRYKA HARCERSKA

Trasa pokonana

Dnia 17 października harcerze i zuchy z 3. Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Bratnich Ognisk w Starych Pieścirogach wyruszyli rankiem
na wędrówkę po malowniczych terenach gminy Nasielsk. Nasza trasa rozpoczęła się na dworcu w Cieksynie, a zakończyła na Morgach. Pogoda nam nie
sprzyjała, padał deszcz i wiał wiatr. Wszystko wskazywało, że nasz wypad nie
będzie zbyt udany… ale my, jak to harcerze, potrafimy świetnie się bawić w każdych warunkach.
Całe 11 kilometrów trasy pokonaliśmy z uśmiechem na ustach, śpiewając i bawiąc się. Nasze zuchy – dzieci w wieku 6–9 lat – po dojściu do końca trasy były
już zmęczone, ale jaka to była satysfakcja przejść taki dystans! Gdy dotarliśmy
do mety, czekało na nas specjalnie przygotowane suche miejsce, gorąca herbata oraz ognisko, na którym radośnie skwierczały kiełbaski, a w żarze piekły
się ziemniaki. Po skończonym posiłku, zgodnie z harcerskim zwyczajem, usiedliśmy w kręgu, aby trochę pośpiewać i się razem pobawić. Przed rozejściem
się do domów obrzędowo zakończyliśmy nasze spotkanie, zawiązując krąg.
pwd. Wiktor Bendowski

Nauczmy się dbać
nie tylko o swoje…

Tak jak co roku, 1 listopada wszyscy ruszamy na cmentarze, aby poświęcić
chwilę czasu na zadumę nad grobami naszych krewnych i bliskich zmarłych.
Jednym z miejsc szczególnie skłaniających do refleksji na wielu cmentarzach
jest Grób Nieznanego Żołnierza. Na ogół, tak jak i w naszej gminie, odbywa
się przy nim wiele uroczystości. Jednak wybierając się na cmentarz, możemy
zauważyć niemało zapomnianych i zaniedbanych grobów. A przecież skoro
1 listopada jest dniem Wszystkich Świętych, popularnie nazywanym Dniem

Wszystkich Zmarłych, to warto pamiętać tego dnia o wszystkich, którzy odeszli. Także o tych spoza naszych rodzin.
Czy sam fakt, że mogiły znajdują się na cmentarzu, nie powinien obudzić
w nas zadumy i wprowadzić w chwilę wyciszenia? Spoczywający w nich
człowiek nie musi być nam znajomy, może sądzimy, że nie jesteśmy mu nic
winni. Ale może był to człowiek honoru? patriota? nauczyciel podziemnego
nauczania? żołnierz lub sanitariusz walczący za ojczyznę?
Spójrzmy może na uroczystość Wszystkich Świętych przez pryzmat punktów
Prawa Harcerskiego: „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”.
Czy w związku z tym nie powinniśmy się zatrzymać nawet przy obcej zaniedbanej mogile i nie poświęcić nieco naszej pracy?
Grupa harcerzy z 3. Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im.
Bratnich Ognisk postanowiła wybrać się na nasielski cmentarz i posprzątać
zarówno Grób Nieznanego Żołnierza, jak i te najbardziej zaniedbane mogiły.
Przy odrobinie chęci dwie osoby w ciągu dwóch godzin są w stanie posprzątać nawet sześć grobów!
Mamy nadzieję, że i na tych zapomnianych zapłonie jakiś niewielki znicz
świadczący o tym, że ktoś zatrzymał się na chwilę i pomyślał o przeszłości
osoby tam spoczywającej.
z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
z-ca komendanta 3SDHiGZ
HO Michał Antoniewicz
Kondolencje

Głębokie wyrazy współczucia
dla Małgorzaty Stępniewskiej
i wszystkich jej bliskich z powodu śmierci

Ukochanej córki Justyny,

			
			

łącząc się w bólu,
składa Milena Zajkowska.
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
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Z ŻYCIA PARAFII

Życie Nasielska nr 23 (435); 6–19 listopada 2015

„Matko, przyjdź do nas”

W dniach 14–15 listopada 2015 roku parafia św. Wojciecha w Nasielsku przeżyje ważne wydarzenie –
nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwsze nawiedzenie – sprzed czterdziestu lat
– pamiętają najstarsi parafianie. Nawiedzenie będzie poprzedzone czterodniowymi rekolekcjami, które
poprowadzą ojcowie paulini: o. Sylwester Kopyt (Oporowo) i o. Roman Wit (Jasna Góra). Kopii Ikony
Jasnogórskiej w dekanacie nasielskim będzie towarzyszył Jego Ekscelencja Biskup Roman Marcinkowski.
Wizyta Matki Bożej jest wpisana w nawiedzenie parafii diecezji płockiej przez Maryję w Obrazie Jasnogórskim,
które odbywa się pod hasłem „Z Maryją ewangelizujemy Kościół Płocki”. Rozpoczęło się ono 20 czerwca
2015 r. bazylice w Pułtusku, a zakończy 11 czerwca 2016 r. w katedrze w Płocku. Maryja nawiedzi wszystkie
parafie, domy zakonne i Wyższe Seminarium Duchowe. Nasz nasielski dekanat i gminę Maryja będzie
nawiedzała od 7 listopada, poczynając od parafii św. Katarzyny w Nasielsku, a zakończy 17 listopada
w najmłodszej parafii dekanatu bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.
Skąd zamysł peregrynacji? Idea wędrówki kopii Obrazu Jasnogórskiego narodziła się w okresie niezwykle
trudnym dla Kościoła i narodu polskiego. W latach 1953–1956 przebywający w więzieniu prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński opracował plan duchowego przygotowania narodu do jubileuszu Tysiąclecia
Chrztu Polski. Istotną częścią tych przygotowań stała się peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej z Jasnej
Góry rozumiana jako ingres Maryi w życie codzienne społeczeństwa.W lutym 1957 r. paulini z Jasnej Góry
podjęli się przygotowania kopii Cudownego Obrazu. Pracę tę powierzono dziekanowi Wydziału Sztuk
Plastycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Leonardowi Torwirtowi (autor namalował dwie kopie – jedna z nich to Obraz Nawiedzenia, druga – dar dla Piusa XII; artysta rozpoczął pracę
od spowiedzi i Komunii św.). Ponieważ nie chodziło o wykonanie tylko zwykłej kopii, wysiłek toruńskiego
malarza wpierały modlitwy zakonów kontemplacyjnych, a w Kaplicy Cudownego Obrazu codziennie była
odprawiana w tej intencji msza święta. Obraz został namalowany – podobnie jak oryginał – temperą na
desce lipowej i pokryty następnie szesnastoma warstwami laserunków olejnych.
W maju 1957 r. prymas Polski zawiózł kopię Cudownego Obrazu do Rzymu. Ówczesny papież Pius XII
zaaprobował pomysł peregrynacji i w dniu 14 maja poświęcił obraz. 26 sierpnia, w święto Matki Bożej
Częstochowskiej, odbyła się na Jasnej Górze uroczystość rozpoczęcia milenijnego Nawiedzenia. Obecny
był cały Episkopat Polski, delegacje księży ze wszystkich diecezji oraz wielka rzesza pielgrzymów. Cudowny
Obraz przeniesiono do bazyliki i tutaj nastąpił symboliczny obrzęd „pocałunku” – zetknięcia Cudownego
Obrazu z kopią. Teraz Obraz Nawiedzenia został wyniesiony procesjonalnie na szczyt jasnogórskiego
klasztoru. Kolejno nieśli go księża, przedstawiciele wszystkich diecezji, a na ostatnim odcinku prymas
Polski wraz z biskupami.
Rozpoczęta peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach w Polsce trwała od
sierpnia 1957 r. do 12 października 1980 r. 20 maja 1981 r. chory Prymas kard. Stefan Wyszyński mówił do
Jasnogórskiej Matki: „Byłaś zawsze dla mnie największą łaską, światłem, nadzieją i programem mojego
życia. Niech ta wędrówka nadal nie ustaje, a gdy się skończy, niech zacznie się na nowo, abyś stale krążyła
po Polsce «dana ku obronie naszego narodu»!”.
Spełnieniem tego testamentu była propozycja drugiego nawiedzenia, która pojawiła się po uroczystościach
jubileuszu 600-lecia. Propozycję Komisji Maryjnej zatwierdziła Konferencja Plenarna Episkopatu Polski
21 marca 1985 r. i ogłosiła listem pasterskim z okazji uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Drugi etap
nawiedzenia rozpoczął się 3 maja 1985 r. (od Drohiczyna) jako przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000. Umiłowany przez Polaków wizerunek – według słów św. Jana Pawła II – ma być „natchnieniem
w pracy nad sobą, w wewnętrznej przemianie serca, w wytrwałym budowaniu własnego człowieczeństwa na fundamencie wiary, nadziei i miłości, w praktykowaniu trzeźwości i przezwyciężaniu wszelkiego
zła dobrem; aby pomogła każdemu odnaleźć drogę wiodącą do Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i do
prawdziwej jedności w wierze”. Najlepszym drogowskazem na tej drodze jest Maryja.
Przybywa teraz do naszych wspólnot parafialnych dekanatu nasielskiego.Ta obecność ma budzić sumienia,
przypominać zadania, jakie mamy wypełniać jako katolicy. O. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE zwraca uwagę,
że „Maryja w swoim wizerunku przybywa, nie tylko, a może nie przede wszystkim, by odbierać hołdy
od swoich dzieci, lecz aby stać się pomocą w widzeniu świata w całej rozciągłości”. Dlatego spotkanie
z Najświętszą Maryją Panną, która jest wzorem zawierzenia, miłości i wiary oraz przewodniczką na tej
drodze, odmienia ludzkie serca.Ta przemiana rzutuje na życie osobiste i społeczne. Nawiedzenie pokazuje
więc Bożą perspektywę, prowadzi do umocnienia wiary, pogłębienia pobożności maryjnej, gorliwszego
życia sakramentalnego, uwrażliwienia sumień na przykazania Boże i kościelne, realizowania ślubów małżeńskich i wzrostu miłości rodzinnej, większej wrażliwości na sprawy społeczne, a materialnym znakiem
umiłowania Matki Jezusa będzie umieszczenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w każdym domu. Za
bp. płockim Piotrem Liberą apelujemy do wszystkich: „Zapraszajmy Bożą Rodzicielkę otwartym sercem,
z wiarą, nadzieją i miłością, które Ona tyle razy wzbudzała w Kościele przez swoje matczyne objawienia.
Nie zapominajmy przy tym, ile my sami w swoim powołaniu, a także cała nasza Mazowiecka Diecezja
w swojej historii Jej zawdzięcza. Maryja przybywa do nas, gdy upamiętniamy 1050-lecie Chrztu Polski; gdy
świętujemy 940-lecie naszej Diecezji; gdy w Jej matczyne dłonie składamy owoce Synodu Diecezjalnego
i z Nią zaczynamy wdrażać go w życie”.
Co każdy z nas może ofiarować Bogu i Jasnogórskiej Pani z okazji nawiedzenia: codzienne czytanie i rozważanie fragmentów Pisma Świętego; postanowienia modlitewne – Różaniec, Koronka do Miłosierdzia
Bożego, inne modlitwy; troska o religijne wychowanie dzieci; postanowienia formacyjne – życie sakramentalne, pierwsze piątki, pierwsze soboty, rekolekcje itp.; przyrzeczenia abstynenckie – od alkoholu, nikotyny,
narkotyków, gier komputerowych i czasopism o treściach niezgodnych z moralnością chrześcijańską itp.
uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, np. pomoc potrzebującym, duchowa adopcja dziecka poczętego
itp.; udział w okresowych nabożeństwach; modlitwa za Ojczyznę; czytanie czasopism i książek katolickich;
przynależność do wspólnot kościelnych w swojej parafii; założenie nowych Kół Żywego Różańca (np. na
wsiach, ulicach miast, w szkołach).
Dołóżmy wszelkich starań, by dobrze przeżyć rekolekcję i czas nawiedzenia. Gdy okoliczności i siły nam
pozwolą, nie ograniczajmy się tylko do jednej mszy czy nabożeństwa.W programie nawiedzenia będzie wiele
wspólnych nabożeństw, ale ważne jest także, by każdy znalazł czas na osobistą, cichą modlitwę. Podczas
nawiedzenia Obrazu Ikony Jasnogórskiej w nocy będzie czas na adorację poszczególnych miejscowości i ulic.
Godzinę adoracji podzielimy tak, aby modlić się wspólnie, ale by także pamiętać o ciszy. Oczywiście zawsze
możemy przyjść w chwili, która jest dla nas najbardziej odpowiednia. Niech wizyta Maryi wyda owoce:
wzrost wiary, pogłębienie prawdziwej pobożności maryjnej, gorliwsze życie sakramentalne w parafiach,
uwrażliwienie sumień na przykazania Boże i kościelne, realizowanie ślubów małżeńskich i umocnienie miłości
rodzinnej, większa wrażliwość na sprawy społeczne, włączenie w dzieło nowej ewangelizacji, pojawienie
się Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w każdym domu.
Maryjo, dekanat nasielski jest przyTobie. Maryjo, dekanat nasielski pamięta. Maryjo, dekanat nasielski czuwa.

ks. Grzegorz A. Ostrowski
wikariusz parafii św. Wojciecha w Nasielsku

PLAN PRZEBIEGU NAWIEDZENIA W DEKANACIE NASIELSKIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TERMIN NAWIEDZENIA
07.11.2015 r.
08.11.2015 r.
09.11.2015 r.
10.11.2015 r.
11.11.2015 r.
12.11.2015 r.
13.11.2015 r.
14.11.2015 r.
15.11.2015 r.
16.11.2015 r.

DZIEŃ POWITANIA
sobota
niedziela
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
niedziela
poniedziałek

PARAFIA
Nasielsk, św. Katarzyny
Winnica
Strzegocin
Klukowo
Nowe Miasto
Joniec
Stara Wrona
Nasielsk, św. Wojciecha
Cieksyn
Nuna

Wtorek 10 listopada

Rekolekcje Maryjne

20.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
21.00 – Apel Jasnogórski

Środa 11 listopada

Maryja, Królowa Rodzin
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
10.00 – Msza św. za Ojczyzną
12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski
Przychodzimy do kościoła całymi rodzinami.W czasie każdej Mszy św. będzie specjalne błogosławieństwo rodzin.

Czwartek 12 listopada

Maryja, Matka Jedności
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
10.30 – Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej
12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
16.00 – Msza św. z nauką dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski
Podczas Mszy św. małżonkowie odnawiają przysięgę
małżeńską.

Piątek 13 listopada

Maryja, Źródło Życia i Światła.
7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
9.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
10.30 – Msza św. z nauką dla dzieci szkół podstawowych
12.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
16.00 – Msza św. z nauką dla rodziców z młodszymi
dziećmi
18.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 – Apel Jasnogórski
Przynosimy świece. Podczas Mszy św. odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych.

Sobota 14 listopada

7.00 – Msza św. z nauką dla dorosłych
Maryja nawiedza naszą parafię.
16.00 – maryjne nabożeństwo oczekiwania
16.40 – procesja na miejsce przybycia obrazu Matki
Bożej i dalsze modlitewne oczekiwania
17.00 Powitanie Matki Bożej i Uroczysta Msza św.
z Ks. Biskupem Romanem Marcinkowskim
19.00 – 20.00 nabożeństwo różańcowe
20.00 – 21.00 Czuwanie
21.00 - Apel Jasnogórski
22.00 – 23.00 – adoracja młodzieży
23.00 – modlitwa wdzięczności zmarłym za dar przekazanej wiary

24.00 – Pasterka maryjna (dziękczynno-błagalna za dar powołania i o powołania) celebrowana przez kapłanów pochodzących
lub pracujących wcześniej w danej parafii
1.00 nabożeństwo dla osób bezrobotnych, żyjących w związkach niesakramentalnych, ludzi z różnymi problemami (nałogi,
zniewolenia) i ich rodzin oraz osób, które pragną wspomóc
ich swoją modlitwą (lub inne nabożeństwo według potrzeby
i specyfiki parafii)
2.00– 7.00 – czuwanie mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic

Adoracja Ikony Jasnogórskiej:

2.00-3.00
Budy Siennickie,Chmielewo,Chrcynno,GłodowoWielkie,Jackowo
Dw., JackowoWł. (Jackówek), Kątne i Chlebiotki, Kędzierzawice,
Kosewo, Krzyczki, Lubomin
3.00-4.00
Mazewo Dw.A, Mazewo Dw. B, Mazewo Wł. i ul. Przemysłowa,
Paulinowo, Pianowo, Pniewo, Siennica, Słustowo, Stpice,
Studzianki, Świerkowo, Świeszewo, Wągrodno, Winniki
4.00- 5.00
ul. 11 Listopada, ul. Andersa, ul. Anny Jagiellonki, ul. Armii
Krajowej, ul. Bajkowa, ul. Batorego, ul. Bema, ul. Broniewskiego,
ul. Broninek, ul. Brzozowa, ul. Chrobrego, ul. Cicha, ul. Cisowa,
ul. Cmentarna, ul. Czereśniowa, ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrówki,
ul. Dębowa, ul. Elektronowa, ul. Folwark, ul. Garbarska,
ul. Grabowa, ul. Graniczna, ul. Gwiaździsta, ul. Jagiełły,
ul. Jagodowa, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa
5.00-6.00
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kilińskiego, ul. Klonowa,
ul. Kolejowa, ul. Kościelna, ul. Kościuszki, ul. Kozia, ul. Kręta,
ul. Królowe Jadwigi, ul. Krótka, ul. Krupki, ul. Kwiatowa,
ul. Lazurowa, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Łączna, ul. Łokietka,
ul. Malinowa, ul. Mała, ul. Mieszka I, ul. Miodowa, ul. Młynarska,
ul. Nowa, ul. Nowa Wieś, ul. Ogrodowa, ul. Osińskiego,
ul. Owocowa
6.00-7.00
ul. Piaskowa, ul. Piłsudskiego, ul. Płońska, ul. Pniewska
Górka, ul. Podmiejska, ul. Polna, ul. Poniatowskiego, ul. POW,
ul. Prosta, ul. Rostkowskiej, ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa,
ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Starzyńskiego, ul. Staszica,
ul. Szkolna, ul. Ślepa, ul. św. Wojciecha, ul. Świerkowa,
ul. Tęczowa, ul. Topolowa, ul. Traugutta, ul. Tuwima,
ul. Warszawska, ul. Waryńskiego, ul. Wąska, ul. Wiejska,
ul.Wielokwiatowa, ul.Wiśniowa, ul.Wspólna, ul.Wyszyńskiego,
ul. Żwirki i Wigury

15 listopada - niedziela

7.30 - msza św. dla dorosłych
9.00 – msza św. dla dorosłych
10.30 - msza św. z błogosławieństwem niemowląt, dzieci
przedszkolnych i szkolnych oraz matek w stanie błogosławionym
12.00 - mszy św. sprawowana będzie w intencji osób chorych
i starszych
13.00-14.00 Czuwanie
14.00-15.00 modlitwa różańcowa
15.00 – Msza św. na zakończenie nawiedzenia w parafii, której
przewodniczy ks. proboszcz
17.00 – nie ma mszy św.
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REPORTAŻ

Patent na kulturę w Nasielsku

Realizacja nowatorskich pomysłów mieszkańców
Wszystko zaczęło się od ankiet,
warsztatów z aktywnymi mieszkańcami oraz diagnozy stanu kultury
w gminie Nasielsk. Tak w pierwszym
półroczu 2015 r. Nasielski Ośrodek
Kultury rozpoczął realizację projektu
„Mam patent na kulturę – inicjatywy
mieszkańców”, na którego realizację
otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury. W czerwcu
br. NOK ogłosił konkurs na pomysły/
inicjatywy mieszkańców dotyczące
działań kulturalnych na terenie gminy Nasielsk. Z sześciu zgłoszonych
projektów wybrano cztery, które zostały zrealizowane: „Pokolorujmy
Nasielsk” złożony przez Grupę Dream Team; „Nasielska Fabryka Guzikowych Pomysłów” złożony przez
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander”; „Biesiada Sierpniowa” złożony przez Grupę Sołecką
oraz „ŁapZaMajka” złożony przez Dawida Domałę.
Pierwszą inicjatywą, która została zrealizowana w ramach projektu
„Mam patent na kulturę”, była „Biesiada Sierpniowa”, która odbyła się przy
Szkole Podstawowej w Budach Siennickich. Przedstawiciele wsi: Cegielnia
Psucka, Studzianki i Budy Siennickie

oraz Rada Pedagogiczna przy Szkole
Podstawowej w Budach Siennickich
przy wsparciu Nasielskiego Ośrodka
Kultury zorganizowali 29 sierpnia br.
imprezę w plenerze. Było to wspólne
biesiadowanie lokalnej społeczności,
podczas którego nie zabrakło atrakcji dla dzieci ani dla dorosłych. Ewa
Strzelczak, która czuwała nad organizacją tego wydarzenia, nie kryje zadowolenia z realizacji projektu: – Dzięki
naszej Biesiadzie widzę, że takie imprezy są potrzebne mieszkańcom
i integrują środowisko lokalne. Chcielibyśmy kontynuować takie działania
w przyszłości – mówi.
Zupełnie inny pomysł na zaangażowanie mieszkańców do wspólnych działań kulturalnych miało Stowarzyszenie
Artystyczno-Społeczne „Skafander”.
Ich projekt „Nasielska Fabryka Guzikowych Pomysłów” był realizowany
w październiku br. Kinga i Mirosław
Szczypek dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przygotowali
konkurs plastyczny na makietę nasielskiej fabryki guzikowych pomysłów
oraz warsztaty teatralne opowiadające
historię „Guzika z Pętelką”. W ramach
projektu grupy „Skafander” zostały
zorganizowane także nietuzinkowe
warsztaty muzyczne dla całych ro-

dzin „Jazzowa historia grzebienia”. Jak
mówi Kinga Szczypek: – Inspiracją
projektu była historia Fabryki Guzików
w Nasielsku, założonej przez braci Filarów na początku
XX w. Udało nam
się ożywić tę historię
przez poszerzenie oferty kulturalnej
i pobudzenie do działań twórczych,
co w efekcie przyczyniło się do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności
przez uczestników warsztatów. Dodaje również: – Realizacja zadania
była możliwa dzięki zaangażowaniu
wielu osób. Bardzo dziękujemy sponsorom nagród: Monice i Marcinowi
Chrustowskim (Berta&Gravomach),
Piotrowi Kaczmarczykowi (Alsen Inter-Soft), Beacie Bieżuńskiej (STIHL),
Monice Błażuk (Sklep SPINACZ), Zakątkowi Rozmaitości i Urzędowi Miasta Nasielsk. Dziękujemy za wsparcie
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury,
panu Stanisławowi Tycowi, dyrektorowi biblioteki, i jej i pracownikom
za miłą gościnę i za materiały archiwalne dotyczące nasielskiej Fabryki
Guzików. Serdeczne podziękowania składamy także panu
Andrzejowi Zawadzkiemu za
nieocenioną pomoc w zakresie odkrywania historii naszego miasta i ciekawe informacje
dotyczące fabryki guzików.
N i e b a n a l ny, o r yg i n a l ny
i angażujący wielu
mieszkańców projekt „Pokolorujmy
Nasielsk” zrealizowano
dzięki Grupie Dream Team
na przełomie września
i października br. Pełne pomysłów gimnazjalistki: Alicja Gronowska i Julia Górska
pod czujnym okiem Moniki Bagińskiej rozpoczęły
od roztańczenia Nasielska,
czyli Wrześniowej Potańcówki. Zorganizowały także konkurs plastyczny
„Nasielsk dawniej i dziś” oraz filmowy
„Nasielsk – perspektywy młodych”.
Dużym zainteresowaniem wśród

czajniejszymi nastolatkami z tysiącem pomysłów w głowie, teraz po 3
miesiącach, wiemy, że wprowadzenie
„czegoś nowego” to nie lada wyzwanie, które wymaga wiele siły i cierpliwości.
Mimo kilku małych przeszkód, dzięki determinacji i ogromnej pomocy
NOK udało nam się. Dodałyśmy naszemu miastu koloru. Cieszymy się
ogromnie, że wpłynęłyśmy na mentalność młodzieży, zaangażowałyśmy
młodych ludzi do nowego rodzaju
aktywności oraz pozostawiłyśmy po
sobie ślad. KOLOROWY ŚLAD.
Dziękujemy pani Monice Bagińskiej
za ogromną pomoc i mnóstwo pomysłów, dyrekcji NOK za wsparcie
techniczne i merytoryczne, a szczególnie panu Januszowi Zawadzkiemu
za wprowadzenie w świat projektów
społecznych, całe mnóstwo wskazówek poświęcony czas i wiedzę, którą
nam przekazał. DZIĘKUJEMY! - mówią Alicja i Julia.
Poszukiwaniem młodych talentów
zajął się Dawid DOMALAK Domała,
który zaprosił wokalistów do udziału

gląda praca nad rejestracją wokali
i ich obróbka, jak również spotkanie
z właścicielem studia nagrań to było
wspaniałe przeżycie i moim zdaniem
najlepsza nagroda, jaką mogłem zaproponować młodzieży – podkreśla
Domalak. Efektów tej pracy można
posłuchać na stronie www.facebook.
com/ŁapZaMajka.
Wszystkie działania w ramach projektu „Mam patent na kulturę” wzmocniły więź Nasielskiego Ośrodka Kultury
z mieszkańcami i pozwoliły na odkrycie potencjału kulturowego oraz
nawiązanie relacji partnerskich z osobami działającymi na rzecz kultury
w naszej gminie. NOK koordynował

w konkursie „Łap za Majka”. Wzięło
w nim udział kilkunastu uczestników,
którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: rap i śpiew. – Nie ukrywam
że liczyłem na większą liczbę uczest-

s

młodzieży z terenu gminy Nasielsk
cieszyły się Warsztaty Graffiti, podczas
których powstał mural przy nasielskiej
poczcie, oraz Gra Miejska polegająca
na odkrywaniu skarbów Nasielska.
– Projekt „Pokolorujmy Nasielsk”
to była dla nas wielka szansa, na
wprowadzenie w naszym najbliższym otoczeniu zmian. Możliwość
wpłynięcia na otaczającą rzeczywistość. Zanim rozpoczęłyśmy pracę
nad projektem byłyśmy najzwy-

ników. Być może ograniczenia wiekowe i terytorialne miały wpływ na
taką frekwencję (to nauczka na przyszłość). Jednak wszyscy, którzy zdecydowali się na udział w konkursie,
prezentowali naprawdę wysoki poziom artystyczny jak na swój wiek –
mówi Dawid Domała, autor projektu.
Finałem projektu była sesja nagraniowa laureatów w Izabelin Studio. – Wizyta w profesjonalnym studiu, gdzie
finaliści mogli podejrzeć, jak wy-

e

r
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każdy z projektów oraz służył wsparciem organizacyjnym i technicznym.
– Jesteśmy zadowolenia z realizacji wszystkich projektów. Wybrane
inicjatywy były skierowane do różnych grup mieszkańców zarówno
pod względem wieku, jak i zainteresowań. Jak się okazało każda
z nich spełniała oczekiwania środowiska lokalnego. Projekt „Mam
patent na kulturę” zamierzamy
kontynuować w przyszłym roku,
tym razem na bazie środków własnych – mówi Marek Tyc, dyrektor
Nasielskiego Ośrodka Kultury.
Realizacja projektu „Mam patent
na kulturę – inicjatywy mieszkańców” pokazała, że nasielszczanie
mają dużo pomysłów na działania kulturalne i przy odpowiednim wsparciu chętnie angażują się
w ich realizację. Nasielski Ośrodek
Kultury jest otwarty na ciekawe
inicjatywy kulturalne proponowane przez mieszkańców naszej
gminy.
(k.t)
z
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Serdeczne podziękowania
dla Pani Dyrektor Ireny Bocian
za podarowanie książek składają
wdzięczni uczniowie kl. I c
Szkoły Podstawowej
w Starych Pieścirogach
oraz rodzice.
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WYBORY

Podsumowanie
wyborów
do Parlamentu RP

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP odbyły się w niedzielę, 25 października
br. Najwyższy wynik w nich osiągnął KW Prawo i Sprawiedliwość.
KW PiS w całym okręgu (nr 20) zdobył 38,80% głosów, przy 60% frekwencji, zaś w naszej gminie – 47,84%, przy frekwencji wynoszącej
43,10%.
Oto wyniki, jakie osiągnęły poszczególne komitety wyborcze w wyborach do Sejmu RP w okręgu nr 20:
KW Prawo i Sprawiedliwość – 38,80% (190 355 głosów); KW Platforma
Obywatelska RP – 25,12% (123 227); KW Nowoczesna Petru – 10,01% (49
098); KW Wyborców „Kukiz’15” – 7,22% (35 418); Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica – 5,66% (27 774); KW KORWiN – 4,81% (23 586); KW
Partia Razem – 3,85% (18 895); KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,80%
(18 666); KW Zbigniewa Stonogi – 0,73% (3597).
Wyniki w wyborach do Sejmu RP w naszej gminie kształtowały się następująco:
KW Prawo i Sprawiedliwość – 47,84% (3122 głosy);
KW Platforma Obywatelska RP – 17,28% (1128);
KW Wyborców „Kukiz’15” – 8,73% (570);
KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,55% (558);
Koalicyjny KW Zjednoczona Lewica – 5,10% (333);
KW KORWiN – 4,17% (272);
KW Nowoczesna Petru – 4,09% (267);
KW Partia Razem – 3,43% (224);
KW Zbigniewa Stonogi – 0,80% (52).
W naszej gminie największą liczbę głosów uzyskali kandydaci:
KW PiS: Mariusz Błaszczak 1677, Jacek Robert Sasin 420, Piotr Wojciechowski 228, Jan Feliks Szyszko 204.
KW PO RP: Małgorzata Maria Kidawa-Błońska 691, Jadwiga Teresa Zakrzewska 137, Jan Stanisław Grabiec 100.
KW PSL: Magdalena Biernacka 296, Janusz Piechociński 144.
KKW Zjednoczona Lewica: Wanda Nowicka 260.
KWW „Kukiz’ 15”: Stanisław Tyszka 248.
KWW Nowoczesna Ryszarda Petru: Kamila Gasiuk-Pihowicz 118.

Do Sejmu RP VIII kadencji z okręgu nr 20 mandat poselski uzyskali:
KW PiS: Mariusz Błaszczak (73 139), Andrzej Smirnow (5572), Jacek Sasin (43 250), Anita Czerwińska (7068), Jan Szyszko (15 015), Piotr Uściński
(6679).
KW PO RP: Małgorzata Kidawa-Błońska (80 866), Michał Kamiński (5877),
Kinga Gajewska (4820), Jan Grabiec (10 929).
KWW „Kukiz’15”: Stanisław Tyszka (14 670).
KWW Nowoczesna Ryszarda Petru: Kamila Gasiuk-Pihowicz (19 041).
W wyborach do Senatu RP frekwencja w okręgu wyborczym nr 40 wyniosła 58,03%, a w naszej gminie – 43,11%. Dwoje kandydatów do senatu
otrzymało następujące wyniki:
Anna Teresa Aksamit (KW PO RP) – w naszej gminie uzyskała 2664 głosy
(w całym okręgu – 107 238), zaś Jan Krzysztof Żaryn (KW PiS) – otrzymał
w naszej gminie 3788 głosów, zaś w całym okręgu nr 40 – 119 870 głosów. Senatorem IX kadencji RP został Jan Krzysztof Żaryn.
(red.)

ROZMAITOŚCI
Z GMINY
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Cywilizacja na pokaz
Z wielkim rozmachem i z wykorzystaniem unijnych dotacji budowano
w naszej gminie kilka lat temu skrzyżowania dwupoziomowe w ramach
modernizacji linii kolejowej E-65

Tyle że niestety nie można z nich korzystać. I co ciekawe, taki stan rzeczy
trwa niemal od początku ich zamontowania. Co prawda na początku była
jeszcze nadzieja, że jeśli ktoś wcze-

rzystając z dość stromych chodników wybudowanych wzdłuż ulicy?
– Młody to przejedzie raz dwa samochodem, ale ja, żeby odwiedzić
znajomą w Dębinkach, muszę cały

Warszawa–Gdynia. W 2012 roku zostały one oddane do użytku.
Wiadukty i przejścia podziemne,
owszem, znakomicie się sprawdziły,

śniej zadzwoni po klucze od windy,
to ktoś z pracowników dworca PKP
w Nasielsku dotrze tam z nimi następnego dnia. Ale chyba nikomu
nie przyszło do
głowy sprawdzać,
jak funkcjonuje to
nowatorskie rozwiązanie. Zresztą i tak windy nie
zyskały sympatii
niektórych mieszkańców, a może
także pasażerów,
i zostały „uziemione”. Na obu stacjach na wszystkich
czterech windach od wielu tygodni
widnieje napis „Dźwig wyłączony
z eksploatacji z powodu dewastacji”.

wiadukt pokonać pieszo, dopiero
poza wiaduktem, gdzie jest płasko,
jadę rowerem. Jest to jednak ponad
siły wielu osób starszych. Szkoda, że
nie ma wind – mówi pani Jadwiga,
starsza mieszkanka Studzianek.
Nie trzeba chyba wspominać o przejściu podziemnym na stacji PKP
Nasielsk. Platformy dla niepełnosprawnych nie działają – sprawdziliśmy – a już sam ich widok budzi
wątpliwości co do praktyczności ich
zastosowania i bezpieczeństwa.
Bez wątpienia PKP Polskie Linie
Kolejowe zmodernizowały i unowocześniły trasę z Warszawy do
Gdyni. Czas przejazdu między poszczególnymi miejscowościami
znacząco się skrócił, ale utrudnił
życie okolicznym mieszkańcom,

– Po co te windy budowali, skoro
one w ogóle nie działają? To taka
cywilizacja na pokaz – komentuje
sprawę pani Anna czekająca na pociąg w Kątnych.
Oczywiście, rozwiązaniem alternatywnym nie tylko dla niepełnosprawnych, ale także dla osób
starszych czy matek z wózkami jest
droga okrężna wzdłuż jezdni albo
wnoszenie wózków dziecięcych po
schodach. Na taki stan rzeczy skazani
są np. mieszkańcy Studzianek i okolic, gdzie mieszka ponad tysiąc osób.
Tam wind w ogóle nie zainstalowano.
Tylko czy niepełnosprawny lub starszy na pewno bez pomocy wjedzie
na wiadukt lub z niego zjedzie, ko-

zwłaszcza osobom starszym. Okazuje się, że przypadki z terenu gminy Nasielsk nie są odosobnione.
W internecie znaleźć można wiele
przykładów z całej Polski, gdzie na
zmodernizowanych stacjach windy
nie spełniają swojej funkcji.
Szkoda, że zarządzający infrastrukturą kolejową w swoich projektach
modernizacyjnych uwzględniali nowoczesne rozwiązania techniczne (np. windy), a pomijali te
najprostsze i najmniej awaryjne (np.
podjazdy). Teraz trzeba będzie poprawić tę nowoczesność i przystosować ją do naszej rzeczywistości.
Pytanie tylko, kiedy to nastąpi…
Michał B. (i)

poprawiając płynność przejazdów
samochodów, jak również zwiększyły znacznie bezpieczeństwo na
torach kolejowych. Równocześnie
jednak niektóre urządzenia techniczne
mające służyć pasażerom na stacjach
kolejowych stały się
jedynie „ozdobami”, a dla okolicznych mieszkańców
– przeszkodami.
Windy na takich stacjach jak Kątne czy
Jackowo Dworskie
na pewno robią wrażenie na pasażerach
korzystających komunikacji kolejowej.
Windy na wsi, a właściwie w szczerym
polu, to widok raczej
niecodzienny.
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UROCZYSTOŚCI. SP Dębinki

Rocznica nadania
im. Jana Pawła II

Dziewięć lat minęło od
czasu nadania Szkole
Podstawowej w Dębinkach patrona, którym
został papież Jan Paweł II.
Dorocznie świętowanie
tego wydarzenia odbywa się 22 października,
w dniu początku pontyfikatu papieża Polaka.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej
w sali gimnastycznej, którą koncelebrował ksiądz proboszcz Ryszard Kolczyński. Później odbyła się akademia z prezentacją utworów religijnych związanych
z życiem Papieża, zaprezentowanych przez uczniów szkoły, a przygotowanych
pod okiem nauczycielek: Hanny Sotowicz i Anny Baranowskiej.
Uroczystość połączono także z otwarciem sali sensorycznej przystosowanej
do prowadzenia terapii dla uczniów tej szkoły, którzy tego wymagają. W uroczystości udział wziął burmistrz Nasielska Bogdan
Ruszkowski oraz radni
Rady Miejskiej z przewodniczącym Jerzym
Lubienieckim i wiceprzewodniczącą Danutą
Białorucką. Na widowni
zasiedli również obecni
i byli nauczyciele szkoły
oraz rodzice uczniów.
Michał B.

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Książka, książka,
książeczka!
W tym roku po raz kolejny
uroczyście obchodziliśmy
Święto Bibliotek Szkolnych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym postanowili zabrać głos
w sprawie sensu czytania
i wpływu książek na nasze
życie.
Na początku października uczniowie z klas III, IV i VI
rozpoczęli pracę nad inscenizacją pt. „Sąd nad książką”. Efekt swojej pracy zaprezentowali na apelu szkolnym
w dniu 29 października. Oglądający tę inscenizację mieli okazję przenieść się
do prawdziwego sądu i poczuć panującą tam atmosferę. Młodzi aktorzy z dużym zaangażowaniem wczuli się w swoje role: Sędziego, Prokuratora i Obrońcy;
nie zabrakło też świadków obrony: młodych czytelników i pani bibliotekarki, ani
świadków oskarżenia: komputera i płyty CD. Powagi i autentyczności całemu
przedstawieniu dodawały przygotowane stroje – czarne togi, łańcuch sędziowski i żabociki w odpowiednich kolorach – fioletowym, zielonym i czerwonym.
Również świadkowie zadbali o odpowiednie do swej roli rekwizyty, co uczyniło inscenizację jeszcze ciekawszą. Książkę chronić czy zniszczyć – tę kwestię
rozpatrywał sąd. Po wysłuchaniu świadków sąd stwierdził, że jest konieczne, by
książka pozostała z ludźmi, podkreślając jej wartości: Książka jest bardzo ważnym
elementem naszego życia! Książka może współistnieć z komputerem i telewizją!
Z czytania nie wolno rezygnować!
Myślę, że ta inscenizacja została właściwie odebrana przez widzów, a idea zaszczepienia w uczniach chęci obcowania z książką zaowocuje w przyszłości
większą aktywnością czytelniczą. Warto przy tej okazji wspomnieć, iż w niedługim czasie nasza biblioteka szkolna wzbogaci się o nowe współczesne pozycje
książkowe przyznane w ramach przystąpienia naszej szkoły do Rządowego Programu „Książki naszych marzeń”.
Z okazji Święta Bibliotek Szkolnych w szkole został również zorganizowany konkurs wiedzy czytelniczej pod hasłem „Biblioteka – mój przyjaciel” dla klas II–III.
Przystąpiło do niego 14 uczniów. Wyniki konkursu: I miejsce– Oliwia Kucińska,
Wiktoria Zawadzka, II miejsce – Maria Grudzińska, III miejsce – Paulina Załoga,
wyróżnienia – Julia Łempicka, Kuba Wilski.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy jeszcze większej radości z czytania.
JP
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ROZMAITOŚCI
Z MIASTA

Podsumowanie rocznej pracy
nad wytyczeniem strategii
W piątek, 28 października w sali kinowej Nasielskiego Ośrodka Kultury odbyło się podsumowanie
rocznej pracy nad opracowaniem
senioralnej strategii działań miasta. Ważna rola w pracach nad nią
przypadła, w pierwszym rzędzie,
seniorom skupionym w Fundacji
„Bądźmy Razem” i w Nasielskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Nasielscy seniorzy z wymienionych instytucji, a także z innych
organizacji pozarządowych współpracujących z osobami starszymi
przez cały rok, od 1 października
2014 r. do 31 października 2015 r.,
współtworzyli senioralną strategię
działań miasta. Zadanie to wykonywali w ramach projektu: „Nasielscy
seniorzy 60+ współtworzą senioralną strategię działań miasta”. Projekt ten był realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji, a finansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Operatorem tego programu
jest m.in. Fundacja im. Stefana Batorego.
Opracowanie strategii zaproponowały nasielskim seniorom dwie
organizacje pozarządowe z Legionowa, które współpracują od
kilku lat z nasielskimi seniorami i mają bogate doświadczenie
w aktywizacji osób starszych. To

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym (SPP) „Nadzieja” i Fundacja P racownia
Kompetencji (FPK). One też kierowały realizacją projektu. Funkcję kierownika projektu pełnił
dr Roman Biskupski, dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie prezes
SPP „Nadzieja”, a partnerem projektu była Agnieszka Żychalak, prezes FPK. Ich partnerem ze strony
Nasielska były dwie wymienione
wcześniej organizacje seniorskie.
Prace koordynowały: Teresa Skrzynecka, starosta Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prezes
Fundacji „Bądźmy Razem”, oraz
współpracująca z nią wiceprezes
Hanna Wróblewska.
Potrzeba opracowanie takiej strategii wynikła w pierwszym rzędzie
z faktu, że obecnie seniorzy w gminie Nasielsk stanowią prawie połowę mieszkańców i ważne jest, aby
nie tylko nie czuli się wykluczani
z funkcjonowania całej społeczności, ale by ich głos był słyszalny,
oraz by mieli wpływ na to, co się

w gminie dzieje. Ich życiowe doświadczenie to kapitał, który należy
wykorzystać dla wspólnego dobra.
Roczna praca seniorów przyniosła owoc w postaci spisanej strategii
wytyczającej zadania na lata 2015–
2020. Aby mogła być ona realizowana, potrzebna będzie jeszcze jej
akceptacja przez Radę Gminy.
Główne obszary, którymi zajęto
się przy opracowaniu strategii, to:
„sfera obywatelska”, którą koordynowała Agnieszka Żychalak; sfera
„edukacja i kultura” – koordynatorka Klaudia Rukszan; sfera „zdrowie i rekreacja” – koordynator
Radosław Skrzynecki. W każdym
z wymienionych obszarów zdiagnozowano problemy, określono
cele, jakie winny być osiągnięte
w wyniku podj ęt ych d zia łań,
i ustalono harmonogram tych
działań.
Podsumowaniu całorocznej
pracy nad opracowaniem strategii nadano
uroczysty charakter. Wszyscy,
którzy przybyli
na to spotkanie, otrzymali wydaną drukiem komputerowym „Senioralną Strategię Miasta Nasielsk
na lata 2015–2020”. W holu kina
była prezentowana wystawa zdjęć
wielkoformatowych dokumentująca działania seniorów w projekcie.
Spotkanie poprowadził y Teresa Skrzynecka,
prezes Fundacji
„Bądźmy Razem”,
i wiceprezes Hanna Górska. Głównym punktem była
prezentacja i podsumowanie projektu. Głos zabrały
osoby kierujące
realizacją projektu – dr Roman Biskupski i prezes
Agnieszka Żychalak. Miłym akcentem było wręczenie serduszek
przez prowadzących imprezę osobom, które w sposób szczególny
przyczyniły się do sukcesu, jakim
niewątpliwie jest opracowanie senioralnej strategii miasta.

Miłą niespodzianką dla przybyłych
był także występ zespołu śpiewaczego „Warto Żyć” z Nowego
Miasta. W zespole tym występują
osoby z Koła Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Nowym Mieście. Nie
obyło się rzecz jasna bez bisów.
Impreza odbywała się 28 października, w dniu imienin Tadeusza.
Wspomniano z tej okazji znakomitego nasielskiego seniora (94 lata),
mieszkającego obecnie w Paryżu,
Honorowego Obywatela Nasielska
– księdza rektora Tadeusza Tomasińskiego. Od zakończenia wojny
mieszka on poza granicami Polski,
jednak aktywnie działa na rzecz
naszego kraju i Nasielska. Zebrani
przez aklamację zaakceptowali pomysł przesłania Księdzu Rektorowi
życzeń imieninowych od seniorów
z Nasielska. Życzenia takie jeszcze
tego samego dnia zostały telefonicznie przekazane. Ksiądz Tomasiński przyjął je z radością i prosił
o podziękowanie za nie nasielskim
seniorom. Zapewnił też o łączności duchowej z nimi i modlitwie
w ich intencji. Tu warto nadmienić,
że tego dnia w ambasadzie polskiej
w Paryżu odbywało się spotkanie
Polonii Francuskiej z Prezydentem
RP. Gościem tego spotkania był
nasz rodak ks. Tadeusz Tomasiński.
Na zakończenie nasielskiego spotkania wszyscy obecni zaproszeni
zostali na poczęstunek, podczas
którego jeszcze długo rozmawiano
na rozmaite tematy. Z rozmów tych
wybrzmiewała troska o Nasielsk
i ludzi tu mieszkających – zarówno
tych, którzy miastu i gminie wie-

le już dali, jak i tych, którzy będą
tworzyli nowe oblicze naszej małej
Ojczyzny. Wypracowana strategia
wyznacza kierunki działań, które
mogą dobrze służyć nie tylko seniorom, ale i tym, którzy tworzą
obecnie nową rzeczywistość.
andrzej zawadzki
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA

Pasowanie
na przedszkolaka

W dniach od 21 do 23 października br. w Samorządowym Przedszkolu
w Nasielsku odbyły się uroczystości z okazji Pasowania na Przedszkolaka.
Wszystkie dzieci, chociaż do przedszkola uczęszczają dopiero drugi miesiąc, z
wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje umiejętności przed zaproszonymi gośćmi, którymi byli: rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i ciocie naszych
milusińskich.
W środę, 21 października br., mimo wielu obowiązków, do jednej z grup zawitali: Katarzyna Świderska, zastępca burmistrza Nasielska, i Rafał Adamski, skarbnik
Nasielska.
Dzieci śpiewały przedszkolne piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki. Wszyscy rodzice, bardzo wzruszeni i dumni oraz w pełni zadowoleni ze swoich pociech, bili gromkie brawa. Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nasielsku
Hanna Szumska, za pomocą dotknięcia „zaczarowanym ołówkiem” każdego
dziecka, dokonała uroczystego pasowania na przedszkolaka.

PORADY

Życie Nasielska nr 23 (435); 6–19 listopada 2015

Bale owocowo-warzywne
Promocja zdrowego odżywiania w samorządow yc h
przedszkolach na terenie naszej gminy idzie pełna parą.
D yrektorzy placówek i ich
pracownicy zadbali o to, aby
edukacja maluchów przebiegała w radosnej atmosferze,
i zorganizowali z tej okazji bale
owocowo-warzywne.
27 października br.
w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku każde dziecko
przebrało się za owoc lub warzywo. Na parkiecie pojawiły
się piękne jabłka, gruszki, śliwki, pomidory, ogórki, cebule i inne kolorowo przebrane
przedszkolaki. Imprezie towarzyszył
teatrzyk kukiełkowy przygotowany
na podstawie wiersza Jana Brzechwy
Na straganie. Dużym zainteresowaniem cieszył y się
konkursy na rozpoznawanie smaków
oraz zadania matematyczne. Roztańczone „owoce”
i „warzywa” bawiły się przy znanych
dziecięcych przebojach.
Dzieci z Samorządowe go P rze dszkola w Star ych
Pieścirogach również bawił y się

Miłym akcentem było wręczenie wychowankom dyplomów, które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat pobytu w przedszkolu. Największą niespodzianką zarówno dla naszych przedszkolaków, jak i ich rodziców był
wspaniały tort, który pojawiał się w każdej sali po zakończeniu części artystycznej. Wszyscy goście, włącznie z przedszkolakami, zostali zaproszeni przez dyrektor Hannę Szumską na słodki poczęstunek, przygotowany wspólnie z rodzicami.
Wszystkim Rodzicom pragniemy bardzo podziękować za pomoc okazaną
przy organizacji tych niezwykłych uroczystości, a dzieciom jeszcze raz
życzymy samych radosnych dni w naszym przedszkolu.
Oprac. Marta Żbikowska

NASIELSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY

IV semestr rozpoczęty

W sobotę,17 października w sali konferencyjnej rozpoczęli zajęcia mali studenci NUD. Na inaugurację roku akademickiego przybyli też kandydaci na posłów i senatorów. I nic w tym dziwnego, chociaż ich obecność wplotła się
w kampanię wyborczą. Zajęcia w IV semestrze mają się koncentrować na sprawach obywatelskich. Przybyli kandydaci to: pochodząca z ziemi nasielskiej senator Anna Aksamit, mieszkanka Nasielska, starosta nowodworski Magdalena Biernacka oraz wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec z Legionowa. Swoich
przedstawicieli przysłała poseł Anna Zakrzewska pochodząca z ziemi zakroczymskiej. Obecni byli też przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej z wiceburmistrz Katarzyną Świderską na czele oraz rodzice małych studentów.
Ważną częścią tej uroczystości było przyjęcie nowych studentów, wręczenie im indeksów i złożenie przez nich
ślubowania. Wykład inauguracyjny wygłosiła koordynatorka Uniwersytetu sprawująca nad nim opiekę z ramienia
Stowarzyszenia Europa i My Elżbieta Wróblewska. Odpowiedziała w nim na pytanie, co to znaczy być dobrym obywatelem. Uniwersytet dziecięcy z racji proponowanego programu nosi nazwę „Nasielski Uniwersytet Obywatelski”.
Intrygujący był kolejny wykład, jakiego wysłuchali mali studenci, ich rodzice i goście. Korzystając z multimedialnego pokazu, o życiu codziennym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej opowiadał mgr Paweł Grochowalski.
Przed dziećmi i ich rodzicami atrakcyjny semestr. Już na najbliższych zajęciach dowiedzą się, jak żyją ich koledzy
i koleżanki w Afryce i Azji, oraz poznają Polaków, którzy zmienili świat.
andrzej zawadzki

przebrane w barwne stroje owocowo-warzywne. 30 października w placówce odbył się „Bal
w sadzie i ogrodzie”. Każda z grup
została przebrana za wybrane warzywo lub owoc. Roztańczone
marchewki, czerwone pomidorki, żółciutkie gruszeczki, soczyste
jabłuszka, zielone kapusty, zdrowe
buraczki i wąsate ogórki wspólnie
bawiły się przy muzyce. Podczas
wesołych zabaw maluchy powtórzyły poznane wiadomości na temat owoców, warzyw i zdrowego
odżywiania. Chętnie uczestniczyły w konkursach i zdobywały nagrody.
„Bal w sadzie i ogrodzie” odbył
się po raz pierwszy w przedszkolu w Pieścirogach, ale tradycja ta
z pewnością będzie kontynuowana w następnych latach.
K.T.

PORADY

Wybieram wodę
Obecnie dzieci i młodzież piją bardzo dużo słodkich napojów i soków.
Picie tych płynów rozpoczyna się już w okresie niemowlęcym, kiedy
rodzice, rozszerzając dietę dziecka, zamiast wody podają mu słodkie
herbatki i soczki, myśląc, że to jest dobre dla ich potomka. Często postępują w ten sposób, ponieważ sami w domu wody nie piją. Niestety, nie
zastanawiają się, ile przez takie postępowanie dostarczają dziecku cukru.
A w jednej szklance soku znajduje się przeciętnie ok. 6 łyżeczek cukru
po 5 g, czyli ok. 30 g. Przeliczając to przez 365 dni, nawet przy jednej
szklance soku dziennie mamy 10 950 g, czyli w ciągu roku ok. 11 kg cukru. Jednak większość dzieci tych napojów wypija dziennie kilka szklanek
(soki, herbatki, napoje, smakowe mleko), a do tego jeszcze jedzą słodycze… Czasami po przeliczeniu wyjdzie nam, że dziecko zjada w ciągu
roku więcej kilogramów cukru, niż samo waży!
Jeśli nauczymy nasze dziecko pić wodę, zadbamy o jego zdrowie i ograniczymy znacznie spożycie cukru, ponieważ woda go nie zawiera. Mówimy tu o zwykłej wodzie, ponieważ tzw.
„woda smakowa” jest to napój, a nie woda, i on także zawiera znaczne
ilości cukru.
Gdy spożyjemy obfity posiłek, nasz organizm „zauważy” to i będziemy
czuli sytość. Natomiast wypijając duże ilości słodkich płynów, dostarczamy do organizmu znaczne ilości energii, jednocześnie nie uzyskując
uczucia sytości.
Dlatego Polskie Towarzystwo Dietetyki oraz Instytut Promocji Zdrowia
i Dietoterapii stworzyły ogólnopolski program edukacyjny „Wybieram
wodę”. Program ten ma za zadanie pokazać korzyści płynące z picia
wody, ale także wskazać, jak racjonalnie korzystać z zasobów wody. Jego
organizatorzy zachęcają szkoły podstawowe chcące promować zdrowy
styl życia do wzięcia udziału w tym programie edukacyjnym. Więcej informacji osoby zainteresowane znajdą na stronie www.wybieramwode.
pl, zakładka dla szkół.
mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny
dietetyk_iwona@wp.pl, www.konsultacjedietetyczne.pl

6–19 listopada 2015; Życie Nasielska nr 23 (435)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
12–15 listopada godz. 15.00

Rabusie fistaszków 3D
(dubbing)

Animacja, familijny; USA; Czas trwania: 1 godz. 25 min

1 genialna wiewiórka, 10 gangsterów z przypadku i 1000 kilogramów orzeszków. Szykujcie się
na najśmieszniejszy skok w historii kina animowanego! Wiewiór ledwo co wyszedł z zoologicznego ogrodu poprawczego, a już pakuje
się w kolejną aferę. Chciwa korporacja wywiozła
z lasu wszystkie żołędzie, aby przerobić je na…
krem do pięt.
12–15 listopada godz. 17.00

11 minut

Thriller, psychologiczny; Irlandia, Polska; Czas trwania:
1 godz. 21 min

Obsesyjnie zazdrosny mąż, jego seksowna
żona – aktorka, podstępny hollywoodzki reżyser, kurier rozwożący narkotyki, sprzedawca
hot dogów z mroczną przeszłością, sfrustrowany
uczeń w ryzykownej misji, alpinista naprawiający
hotelowe okna, uliczny malarz, ekipa pogotowia ratunkowego z zaskakującym problemem,
dziewczyna z psem, grupa zakonnic. Przekrój
mieszkańców wielkiego miasta, których życie
i pasje przeplatają się ze sobą. Nieoczekiwany
łańcuch zdarzeń przypieczętuje losy wielu z nich
w ciągu zaledwie jedenastu minut.
12–15 listopada godz. 19.00

Sicario (z napisami)

Dramat, kryminał; USA; Czas trwania: 2 godz. 1 min

Młoda agentka FBI bierze udział w operacji zlikwidowania bossa meksykańskiego kartelu narkotykowego. Podczas misji jej moralność zostaje
wystawiona na próbę.
18–22 listopada godz. 15.00

Hotel Transylwania 2 3D
(dubbing)

Animacja, familijny, komedia; USA; Czas trwania: 1 godz.
29 min

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
Uważaj na słowa i nie demonstruj swojego zdania zbyt twardo, bo możesz
sprowokować trudne do zażegnania
konflikty. Sprawy rodzinne mogą się teraz pogmatwać. Korzystaj z naturoterapii.
Byk 21.04–20.05
Bóle głowy i pleców spowodują, że staniesz się niespokojny i nerwowy. Uważaj
na swoje otoczenie i nie żyj złudzeniami.
W przeciwnym razie przekonasz się, że
pozory potrafią być bardzo mylące.
Bliźnięta 21.05–21.06
Rozmowy o pieniądzach okażą się niełatwe, ale w końcu dopniesz celu. Walcz
o swoje. W życiu rodzinnym szykują się
duże zmiany. Nie bagatelizuj dolegliwości
i koniecznie odwiedź lekarza.
Rak 22.06–22.07
Spróbuj krytycznie spojrzeć na sytuację, w której się znalazłeś. Poproś o radę
przyjaciół i postaraj się jak najszybciej
rozwiązać problem. Staraj się więcej odpoczywać. Nie szastaj pieniędzmi
Lew 23.07–23.08
Nie angażuj się za bardzo w cudze sprawy,
bo problemy innych mogą cię przerosnąć.
Zamiast tego wysłuchaj i pociesz dobrym
słowem. Będziesz w znakomitej formie fizycznej. Zadbaj też o swój dobry nastrój.
Panna 24.08–22.09
Nadszedł czas, by uwolnić się z toksycznej relacji, więc zacznij działać. Masz szansę wejść w nowy etap życia. Dbaj o relacje
z krewnymi. Uważaj, by się nie przeziębić,
i dbaj o siebie. Dobrze zaplanuj wydatki.

Waga 23.09–23.10

Miej się na baczności w pracy, bo nie wszyscy są Ci życzliwi. Nie wdawaj się w konflikty. Przed Tobą dobry czas. Obłaskawisz
wrogów i świetnie poradzisz sobie z konkurencją. Pamiętaj o spacerach.
Skorpion 24.10–22.11
Spokój i pragmatyczne działanie pomogą Ci
przetrwać gorsze chwile i znaleźć właściwe
wyjście z kłopotów. Myśl pozytywnie. Unikaj też ludzi, którzy usiłują Cię zniechęcać.
Jedz więcej warzyw i owoców.
Strzelec 23.11–21.12
Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, pierwszy
wyciągnij rękę na zgodę. To Ci się opłaci.
Nie bierz na siebie zbyt wiele i uważaj, byś
nie przesadził z ambicjami. Możesz nie dać
rady. Posłuchaj rad przyjaciół.
Koziorożec 22.12–20.01
Jeśli masz wokół siebie wrogów, nie lekceważ ich, bo mogą mocno Ci zaszkodzić. Trzymaj nerwy na wodzy. W pracy
możliwy awans. Nie będziesz narzekać na
samopoczucie. Pij herbatki ziołowe.
Wodnik 21.01–19.02
Jeśli planujesz remonty, uważaj na fachowców z polecenia. Mogą więcej
posuć, niż zrobić dobrego. Otrzymasz
wsparcie osób, po których nigdy byś się
tego nie spodziewał.
Ryby 20.02–20.03
Pojawią się okoliczności, które zmuszą Cię
do szybkiego działania i podjęcia dużego
ryzyka. Musisz postępować ostrożnie i zastanowić się nad każdą decyzją. Przyda Ci
się znajomość języków obcych.

Dracula łączy siły z Frankiem, Murrayem i Griffinem, by obudzić w swoim wnuku wampirzą
naturę.
18–22 listopada godz. 17.00

Demon

Thriller; Polska, Izrael; Czas trwania: 1 godz. 33 min

Piotr przyjeżdża z Anglii do Polski na ślub z piękną Żanetą. Urządzając gniazdko w starym domu,
znajduje ludzkie szczątki, zakopane nieopodal
posesji.
18–22 listopada godz. 19.00

Paranormal Activity:
inny wymiar 3D (z napisami)
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 35 min

Wydaje się, że to nie dom odwiedzały duchy,
nawiedzona jest… TA rodzina. Po przeprowadzce w nowe miejsce, daleko od domu, po którego ścianach spłynęło tyle krwi, Katie i jej rodzina
próbuje rozpocząć nowe życie w spokojnym
Palo Alto w słonecznej Kalifornii.

Z przymrużeniem oka
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OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 23 (435); 6–19 listopada 2015

OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Wycinka; pielęgnacja ogrodów.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam działkę budowlaną.Tel. 784
528 758.
Pilnie zatrudnię manicurzystkę/kosmetyczkę. Dobre warunki pracy.
Tel. 668 339 392.
Instalacje elektryczne od A do Z – 15 zł
punkt. Tel. 534 011 229.
Dotacje unijne PROW 2014-2020.
Wsparcie do 900 tys. zł z programu
Modernizacja Gospodarstw Rolnych
- inwestycje budowlane, nabór wniosków do 17 listopada, tel. 795-931-529
Sprzedam szatkownicę do kapusty.
Tel. 604 493 538.
Sprzedam dom w Kosewie 90 m2
z działką 5800 m2. Tel. 602 550 852.
Sprzedam działkę budowlaną 1.400
m, Nasielsk, ul. Krupki, tel. 506 997 717
Wydzierżawię grunty rolne.Tel 797507-605
Pilnie sprzedam w Cieksynie 86,5 m2 lub
zamienię na mniejsze.Tel. 506 413 569.
Sprzedam krowy mleczne. Tel. 537
500 260.
Sprzedam palnik na olej przepracowany i 1000 l oleju przepracowanego.
Tel. 537 411 996.
Zatrudnię pomoc domową, 3 razy
w tygodniu – okolice Nasielska.
Tel. 602 726 959.
Pieniądze od ręki. Zadzwoń: Tel. 600
500 626.
Zamienię zboże na sadzarkę i talerzówkę. Tel. 885 013 097.
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.
Kominki, grille, malowanie, układanie
paneli, terakoty i inne prace budowlane.
Tel. 604 898 932.
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REKLAMA

6–19 listopada 2015; Życie Nasielska nr 23 (435)

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność w Nasielsku, przy ul. Marszałka
Józefa Piłsudskiego 12/16 E m. 20 o powierzchni użytkowej 61,88 m2.
Cena wywoławcza: 128 000 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. Do lokalu
przynależna jest piwnica nr 20. W budynku znajdują
się instalacje: wod.-kan, prąd, TV.
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21, dnia 20
listopada 2015 roku o godzinie 14.30.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
na konto bankowe Spółdzielni
nr 52 10201592 0000 240200124461.
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 20 listopada 2015 roku do godz. 13.00
w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt.
7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub tel. 23 69124-35.

KREDYTY I POŻYCZKI DLA WSZYSTKICH!!!

Potrzebujesz kredytu w banku lub pożyczki?
- Nie masz zdolności kredytowej!
- Masz niskie dochody!
- Posiadasz zajęcie komornicze!

To nie problem!!!

Banki odmawiają Ci kredytu?
Ofert wielu banków i pożyczek pozabankowych
bez zaświadczeń i bez BIK!

Zadzwoń.
Pomożemy.

Pożyczki i kredyty z dojazdem do klienta.

Profesjonalnie i dyskretnie. Zadzwoń!!!

AGGA Finanse Tel. 571 423 396

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

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.

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PIŁKA NOŻNA

Żbik nie dał się Nadnarwiance
Mecze nasielskich piłkarzy z piłkarzami z Pułtuska zawsze budziły olbrzymie emocje. Nie brakowało na
nich złośliwych fauli, bójek pomiędzy kibicami czy obrzucania pojazdów gości różnymi przedmiotami,
w tym i wcale pokaźnymi kawałkami bruku.
Ostatnio w tym obrazie coś się
zmieniło. Zwolennicy drużyny
przeciwnej nie są już umieszczani w ogrodzonych, pilnie strzeżonych „klatkach”. Teraz kibice siadają
obok siebie, rozmawiają, śmieją się,
głośno dopingują swe drużyny,
krytykują postanowienia sędziów,
ale pod adresem kibiców przeciwnika złośliwości raczej nie słychać.
Tak było i w czasie tegorocznych
derbów.
Mecz odbył się w Pułtusku 24 października br. Obydwie drużyny czuły respekt przed sobą. Piłkarze znali
silne i słabe strony przeciwników.
Pułtuszczanie wiedzieli, że muszą
jak oka w głowie strzec w drużynie
Żbika Marka Osińskiego. W trakcie
spotkania przypominał im o tym
ich trener Cezary Molęda, który
jeszcze niedawno był trenerem naszego zespołu.
I rzeczywiście Marek Osiński był
wyjątkowo starannie pilnowany.
Polegało ono nie tylko na uniemożliwieniu mu przyjęcia piłki
i rozpoczęcia akcji ofensywnej, ale
także na, w miarę delikatnym, faulowaniu go. Często więc zawodnik
nasz leżał na murawie i potrzebna
mu była pomoc medyczna. Ale
on wciąż wstawał i walczył dalej.
Próbowano też sprowokować naszego zawodnika do ostrej reakcji
odwetowej i spowodowania wyeliminowania go z boiska za pomocą
czerwonej kartki. W pewnym momencie wydawało się, że ten manewr przyniósł oczekiwany efekt.
Na szczęście sędzia nie dał się nabrać i Marek Osiński grał do końca
meczu.
Pojedynek w Pułtusku miał dwa
oblicza. Przez 75 minut zawodnicy toczyli wyrównany pojedynek.
Gra była szybka, akcje pomysłowe,
składne, lecz chyba schematyczne i mało było w nich improwizacji, jakichś niekonwencjonalnych
momentów, które zaskoczyłyby
przeciwnika i pozwoliły na zdobycie bramki. W tym czasie bliżej jej
zdobycia, i to dwukrotnie, byli nasi
zawodnicy. Gospodarze odpowiedzieli zaledwie jedną, w miarę groźną, akcją.
Wszystko zmieniło się w ostatnich
15 minutach. Zawodnicy obydwu
drużyn przystąpili do niekonwencjonalnych, a w pewnej mierze
chaotycznych ataków. Przyspieszyli jeszcze tempo gry. Mniej
zwracali uwagi na realizację wyuczonych, rozwiązań, a bardziej na
zaskoczenie przeciwnika gwałtownością ataku. Stosowali grę znaną
z boisk niższych klas: „piłka wybijana trochę na oślep do przodu”.
Mniej uwagi zwracano na technikę i organizowanie „koronkowych” akcji. W tej grze groźniejsi

byli gospodarze, ale mimo pewnego zaskoczenia nie potrafili zdobyć
bramki. Co więcej, to nasza drużyna w ostatnich 3 minutach była
tego bliższa.
Nasi piłkarze zamknęli przeciwnika w pobliżu jego pola bramkowego i raz za razem kierowali
piłkę w stronę bramki. W pewnym
momencie bramkarz gospodarzy
musiał interweniować daleko od
bramki, ale pierwszy przy piłce był
nasz zawodnik. Uderzył ją zbyt lekko i piłkę lecącą prosto do bramki
obrońcy Nadnarwianki zatrzymali
tuż przed linią bramkową.
Mecz zakończył się bezbramkowym remisem i jak dało się zauważyć, kibice obydwu drużyn

byli z tego wyniku
zadowoleni. Obecnie na dwie kolejki
przed zakończeniem
rundy jesiennej obydwie drużyny mają
tę samą liczbę punktów.
Żbik rozegra jeszcze
mecze z Wieczfnianką Wieczfnia Kościelna i na koniec z Soną
Nowe Miasto. Szczególnie trudne będzie
to drugie spotkanie.
To także mecz derbowy i z pewnością
nie będzie łatwo. Odbędzie się ono
w Nowym Mieście, a Żbikowi na

tamtejszym boisku nie gra się dobrze, a w dodatku siła przeciwnika
wydaje się większa. Tyle że forma
Żbika wyraźnie zwyżkuje i gra zespołu jest coraz bardziej poukładana. Cała nadzieja w tym, że nasi
zawodnicy zagrają na najwyższych

BRYDŻ

Wyniki turnieju „dwudziestego”, 23.10.2015 r.:
1. Robert Truszkowski – Piotr Turek			
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
3. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra		
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
7. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
8. Józef Dobrowolski – Jacek Jeżółkowski		
9. Kazimierz Kowalski – Marek Olbryś		

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1.
Robert Truszkowski				
2-3. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
4. Mariusz Figurski					
5.
Zbigniew Michalski				
6.
Waldemar Gnatkowski				
7.
Stanisław Sotowicz				
8. Krzysztof Michnowski				
9.
Marek Olbryś					
10. Paweł Wróblewski					

obrotach i że będą chcieli odnieść
zwycięstwo, a nie tylko grać. Trener Marcin Danielewicz wyraźnie
wpłynął na postawę zawodników
na boisku. Teraz potrafią oni nie tylko grać, ale i walczyć.
andrzej zawadzki

93 pkt (64,58%)
91 pkt (63,19%)
90 pkt (62,50%)
75 pkt (52,08%)
67 pkt (46,53%)
66 pkt (45,83%)
62 pkt (43,06%)
54 pkt (37,50%)
50 pkt (34,72%)

114 pkt
104 pkt
104 pkt
102 pkt
96 pkt
94 pkt
89 pkt
85 pkt
84 pkt
79 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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