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Żywa szopka
w Nunie

W naszym mieście nie brakuje wysokich i okazałych drzew. Dają one latam przyjemny chłód, ale mogą stać się też zagrożeniem podczas wietrznej
pogody. Wichura, która przetoczyła się przez naszą gminę w czerwcu, pokazała, że porywisty wiatr może łamać, nawet potężnych rozmiarów drzewa jak zapałki. A te upadając tarasowały drogi, niszczyły auta, ogrodze- R
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nia, domy i nagrobki. Padające drzewa czy łamiące się potężne konary
stwarzały często nie tylko zagrożenie dla mienia, ale również dla zdrowia,
a nawet życia ludzi.
Dlatego w nasielskim magistracie podjęto decyzję dotyczącą wycinki starych
i zniszczonych drzew na terenie miasta.
– Burmistrz już kilka miesięcy temu zwrócił się do starosty nowodworskiego o stosowne decyzje dotyczące przeprowadzenia wycinki drzew
w mieście. Wycięcie drzew w pasach droczytaj na str. 2
gowych podlega również uzyskaniu
R

Tradycją parafii pw. bł. Jerzego
Popiełuszki w Nunie jest to, że
w klimat Świąt Bożego Narodzenia wpisuje się żywa szopka stojąca obok kościoła. W tym roku
Dzieciątko Jezus adorują osiołek, kózka, kucyk, króliki, gołębie, kury, kaczki i inne zwierzaki.
Szopka została otwarta po pasterce w wieczór wigilijny. Szopkę
można oglądać do Uroczystości
Trzech Króli każdego dnia od rana
do godzin popołudniowych.
(red.), http://parafianuna.pl/
zywa-szopka-2016r/
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Z SAMORZĄDU

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. 504 357 415 lub 517 819 756
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Ruszyła wycinka
drzew

Dyżur telefoniczny

dokończenie ze strony 1

pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i takowe
pozytywne opinie Starosta otrzymał. Teraz, kiedy
mamy już niezbędne pozwolenia, jak również okres
poza wegetacyjny drzew,
rozpoczęto prace – wyfot. M. Stamirowski
jaśnia Jadwiga Szymańska,
kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w nasielskim
Urzędzie Miejskim. – Odbywa się tylko cięcie sanitarne i pielęgnacyjne drzew
lub usuwanie tych, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. W większości są to drzewa chore i spróchniałe z ogromnymi ubytkami kominowymi, po
wcześniejszych cięciach redukcyjnych, ponieważ często rosną one pod liniami energetycznymi, lub są posadzone zbyt blisko budynków i rozrastając się
do potężnych rozmiarów uszkadzają te budynki – dodaje.
W pierwszej kolejności wycięto drzewa rosnące przy ulicy Warszawskiej, która
dzięki temu stała się zdecydowanie bardziej „przestronna”.
Następne do wycinki przeznaczone są: ogromne jesiony rosnące przy ulicy
Staszica, większość drzew przy ulicy Piłsudskiego (droga powiatowa), a także
drzewa rosnące przy chodniku w ul. Rynek (po stronie, gdzie mieści się sklep
Berta oraz po stronie, gdzie znajduje się apteka Arnica). Wycięte zostaną także
drzewa rosnące przy chodniku wzdłuż ulicy Kościuszki (przy skwerze).
Zabiegi prześwietlania czy wycinki drzew chorych, uszkodzonych czekają również drzewa rosnące zarówno w parku im. Jana Pawła II, jak i na skwerze przy
ul. Kościuszki.
W sumie do wycięcia jest kilkadziesiąt drzew, w tym drzew znajdujących się na
terenach i przy drogach gminnych – 85 sztuk. Wycinka ruszyła w grudniu 2016
i potrwa najprawdopodobniej do końca stycznia 2017 roku. Wykonawcą robót
jest głównie ZGKiM, a w przypadku konieczności użycia podnośnika do robót
zostanie wynajęta firma zewnętrzna.
Jak zapewnia Jadwiga Szymańska na miejsce wycinanych obecnie zniszczonych drzew posadzone zostaną nowe w niemniejszej liczbie.
(i.)

Pracownicy starostwa powiatowego w Nowym Dworze Maz. pełnią dyżury telefoniczne, podczas których mieszkańcy mogą zgłaszać im informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych:
– w dni robocze w godzinach pracy: w poniedziałki 9:00 – 17:00, w pozostałe dni tygodnia 8:00 – 16:00, tel. (22) 765-32-24, fax (22) 765-32-79;
– po godzinach pracy i w dni wolne od pracy: Dariusz Łukasz, Wiesław
Keszkowski, Dorota Dziedzic-Zuj, Paweł Marszałek – tel. 784-676-436
lub 668-616-028.

Z UM

Uchylenie decyzji
dot. elektrowni wiatrowych
Burmistrz Nasielska informuje, że Decyzją z dnia 21 grudnia 2016r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uchyliło decyzję uzgadniającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy wiatrowej złożonej z jednej jednostki wytwórczej wraz ze
stacją transformatorową i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego oraz drogi wewnętrznej z placem
manewrowym na działce oznaczonej nr geod. 21 w obrębie miejscowości
Popowo Borowe, gmina Nasielsk.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w ww. decyzji orzekło również o odmowie zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Decyzja taka zapadła w związku z wejściem w dniu 16 lipca 2016r. ustawy
z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
(Dz.U. z 2016r. poz. 961).
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJA O WYKAZACH

Z UM

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz. 1774
z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące wykazy:
• ZPN.7125.11.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 2 przy ul. Spacerowej 9 w Cieksynie
• ZPN.7125.14.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, dot.
lokalu nr 11 przy ul. Sportowej 10 w Nasielsku

Informujemy, że w okresie zimowym odpady mokre muszą być przetrzymywane w workach, a następnie wkładane do kosza. Zapobiegnie to przymarznięciu odpadów. Dodatkowo informujemy, iż odpady przymarznięte
do pojemnika nie zostaną odebrane.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Niniejsze wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Odbiór odpadów
w okresie zimowym

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach
od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)
BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
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

INFORMACJA O WYKAZACH
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 poz.
1774 z późn. zm.) informuje, że zostały sporządzone następujące
wykazy:
• ZPN.7125.12.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
dot. lokalu nr 1 przy ul. Warszawskiej 3 w Nasielsku
• ZPN.7125.15.3.2016.AS- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
dot. lokalu nr 8 przy ul. Warszawskiej 3 w Nasielsku
Niniejsze wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214)
w dniach od 16.12.2016 r. do 09.01.2017 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury
Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Agata Wojtko – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie
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i ogłoszeń.
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Jeszcze trwa budowa

Trwa budowa mieszkań socjalnych w Chrcynnie i
już niedługo pierwsi nasielszczanie będą mogli się
do nich wprowadzić.
– Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Chrcynno jest realizowana
zgodnie z harmonogramem prac. Budynek jest w
stanie surowym zamkniętym. Trwają prace wykończeniowe w poszczególnych lokalach. W trakcie realizacji jest również budowa parkingu oraz
zewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz budynku gospodarczego – mówi Marzena Gronowska, prezes Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp.
z o.o. – Do wykonania pozostają prace, które są uzależnione od odpowiednich warunków atmosferycznych,
np. wykonanie elewacji budynku. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą termin realizacji budowy upływa z
końcem lutego 2017 r. Wstępnie zakładano wcześniejszą realizację inwestycji, ale trudno jest stwierdzić, jaki będzie termin ostateczny, z powodu zimowej aury. Mamy nadzieję, że ze względu na okres zimowy niezwłocznie
po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli, w porozumieniu z burmistrzem Nasielska, przystąpić
do zasiedlania budynku – dodaje prezes Gronowska.
Inwestycja, której wykonawcą jest firma DETA COMPANY Sp. z o.o., (koszt robót budowlanych to ok. 1,320 mln
zł brutto), zapewni 20 mieszkań socjalnych.
jg

Z RADY

Sale gimnastyczne a boiska
Jedną z planowanych na przyszły
rok inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Budach Siennickich. Budowa ta pochłonie, jak poinformował burmistrz
Nasielska Bogdan Ruszkowski, ok. 2,4
mln zł. Decyzja burmistrza nie była jasna dla wszystkich radnych.
– Kolega wspomniał o budowie sali
gimnastycznej. Ja też zabiegam na
przyszłość, bo bodajże już były trzy
projekty składane na budowę sali
w Pieścirogach i nic z tego nie wyszło. Zrobić jeden projekt rzeczywisty,
żeby ujrzał światło dzienne, a pieniędzy nie marnować. Czym się pan burmistrz sugerował, aby powstała sala
w Budach Siennickich? Dziwi mnie
wybór. Czy był powodowany liczbą
dzieci? Najwięcej dzieci jest w Pieścirogach. U jednych radnych się coś
robi, a u drugich nie – mówił w dniu
5 grudnia br., w trakcie obrad komisji
budżetowej, radny Marek Jaroszewski.
Według przedstawionych przez burmistrza Nasielska planów w roku 2017
ma powstać sala gimnastyczna w Budach Siennickich, zaś w roku następnym – sala gimnastyczna przy szkole
w Popowie Borowym. W obu przypadkach inwestycje będą wymagały najpierw pozyskania środków
zewnętrznych (PROW lub Ministerstwo Sportu).
– Popowo i Budy nie mają sal gimnastycznych. Dlatego najpierw powstanie sala w Budach, a później chcemy
wybudować salę w Popowie Borowym. Dopiero później zajmiemy się
modernizacją istniejących sal gimnastycznych. Co do kryteriów wyboru
miejsca budowy sali (Budy Siennickie), mogę dodać, że w tamtym okręgu co roku przybywa mieszkańców,
w tym dzieci, i one muszą mieć zapewnione dobre warunki. Jeszcze jeden argument to powrót do tej szkoły
dzieci z Psucina, które obecnie chodzą do szkoły w Pomiechówku. Rodzice deklarują, że jeśli będzie sala
gimnastyczna, to rozważą posyłanie
swoich dzieci do szkoły w Budach –
wyjaśniał Bogdan Ruszkowski.
Do rozmowy włączył się także m.in.
radny Mirosław Świderski. Jego zdaniem należy zwrócić uwagę na wcho-

dząc ą w ż ycie
reformę oświaty
i fakt, że w szkołach podstawowych zwiększy się
liczba dzieci. Trzeba im zapewnić
zaplecze sportowe i choć boiska,
o które też były
składane wnioski
i zostały odrzucone, są według
radnego jak najbardziej potrzebne, to
w pierwszej kolejności należy zapewnić wszystkim dzieciom możliwość
korzystania z sal gimnastycznych.
– Jestem za tym, aby najpierw budować hale, a potem boiska. Z hali więcej dzieci może korzystać niż z boiska
i uważam, że te hale są priorytetem –
dodał radny Dariusz Kordowski.
– Chciałbym tylko zapytać, jak jest
wykorzystana hala sportowa w Dębinkach. Ja korzystałem z tej hali, ale
teraz jest ona zamknięta na cztery
spusty. Proszę nie mówić mi, że sala
jest wykorzystana, bo do mnie przychodzi młodzież i pyta się o tę salę
– odpowiadał radny Andrzej Malon,
sugerując, że w jego opinii nie wszędzie sale gimnastyczne są dobrze wykorzystywane. Zdaniem pozostałych
radnych sala w Dębinkach jest wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych,
co być może młodzieży wystarczy.
Ostatecznie, pomimo różnych głosów, wniosek w sprawie budowy sali
gimnastycznej w Budach Siennickich
został przegłosowany pozytywnie.
Pozytywną opinię zyskał również
wniosek intencyjny złożony przez
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przewodniczącego RM Jerzego Lubienieckiego dotyczący budowy
wielofunkcyjnego boiska w Dębinkach. Jak podkreślał przewodniczący
RM, nie prosił on o zabezpieczenie na
ten cel konkretnych środków w gminnym budżecie, a jedynie o pamiętanie
o tej inwestycji, w razie gdyby się pojawiły jakieś środki finansowe.
– Czy ważniejsza jest budowa jednego boiska niepełnowymiarowego,
czy lepiej wybudować kilka boisk? –
pytał z kolei radny Andrzej Malon.
Odpowiedzią było głosowanie radnych. Za wnioskiem dotyczącym
budowy boiska w Dębinkach opowiedziało się 6 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu. Natomiast za
wnioskiem zgłoszonym przez przewodniczącego komisji oświaty radnego Andrzeja Malona, dotyczącym
budowy boisk wielofunkcyjnych
przy wszystkich szkołach, „za” głosował jeden radny, jeden był przeciw
i 5 wstrzymało się od głosu. Wcześniej odrzucono wniosek A. Malona,
który chciał, aby w kwestii boisk wielofunkcyjnych przeprowadzić głosowanie imienne.
jg
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Jaki będzie nowy, 2017 rok dla mieszkańców gminy Nasielsk?
Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Jakie przedsięwzięcia planują włodarze naszej gminy i dyrektorzy gminnych jednostek samorządowych?
Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska
Głównym wyzwaniem na rok 2017 jest
budowa kanalizacji w północnej części
Nasielska, to jest od ronda przy ulicy Płońskiej: ulica Słoneczna, Cmentarna, Żwirki
i Wigury, Kościuszki z lewej strony w kierunku NOK-u, w ulicy Młynarskiej i w ulicach
wzdłuż rzeki Nasielnej. Koszt tej inwestycji
wyniesie około 12 milionów zł ze wsparciem
Funduszy Europejskich na lata 2014-20.
Czeka nas również modernizacja Stacji
Uzdatniania Wody w Cieksynie, która pozwoli zażegnać problem zaopatrzenia w wodę zwłaszcza latem zachodniej część gminy. Rozbudowana
tam będzie także sieć wodociągowa, a na inwestycję pozyskane zostały
środki zewnętrzne z PROW. W tym roku przygotujemy również dokumentację na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nunie.
W przygotowaniu jest również wniosek na „schetynówkę” od Pniewa
przez Głodowo, Pianowo do Kędzierzawic. W Budach Siennickich ruszy
budowa sali gimnastycznej. Będziemy także poprawiać dokumentację
na budowę takiej sali w Popowie Borowym. Wyzwaniem będzie również
przeprowadzenie sprawnej reformy oświatowej.
Czeka nas remont ulicy Klonowej, a także wielu odcinków chodników.
W Krzyczkach, w miejscu starej zlewni mleka powstanie świetlica.
Jerzy Lubieniecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Czeka nas kolejny pracowity rok, a najważniejszą inwestycją, która nas czeka, jest budowa kanalizacji w mieście, której koszt wyniesie
około 6 milionów złotych. Remontu drogi doczekają się również mieszkańcy ulicy
Klonowej, a także Waryńskiego w Nasielsku.
Szkoła w Budach Siennickich wzbogaci się
o salę gimnastyczną i będziemy musieli pochylić się jeszcze nad zmianami w dokumentacji budowy hali przy szkole w Popowie
Borowym. Po wakacjach planujemy złożyć
dokumentację na „schetynówkę” łączącą Pniewo z Kędzierzawicami.
W Cieksynie wykonana zostanie modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
oraz planowana jest budowa brakujących odcinków wodociągu. Dofinansowywana będzie również budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
W moim okręgu wyborczym, mam nadzieję, na budowę drogi w Miękoszynku. Z funduszów sołeckich zbudowana zostanie między innymi droga
Czajki - Lelewo, w Dębinkach chodnik i oświetlenie w Miękoszynku. Pokuszę się jednak o stwierdzenie, że można mieć zastrzeżenia do pomysłów
niektórych sołectw, ale taka była ich demokratyczna wola. W trakcie roku
oczywiście jeszcze wiele rzeczy może się zmienić. Przy okazji chciałbym
złożyć wszystkim czytelnikom Życia Nasielska życzenia pomyślności i sukcesów w Nowym 2017 Roku.
Katarzyna Świderska – Wiceburmistrz Nasielska
Bez wątpienia reforma oświatowa, którą
przewidział na rok 2017 rząd, będzie dużym wyzwaniem. Oczywiście wszelkie
zmiany budzą wątpliwości i liczne pytania, a naszym zadaniem będzie je rozwiać
i przeprowadzić je bezboleśnie. Reformata pewnie w większym stopniu będzie
dotyczyła szkół miejskich, a w znacznie
mniejszym szkół wiejskich. Od „zerówek”
i pierwszych klas przywrócimy stare obwody, to znaczy te sprzed reformy szkolnictwa z 1998 roku. Uczniowie klas
siódmych będą kontynuować naukę w tym samym składzie, co w klasach
szóstych. Na pewno nie możemy dopuścić również do zwolnień nauczycieli. Zapewne trzeba będzie również doposażyć szkoły, ale jak zapowiada
rząd – każdy samorząd otrzyma na ten cel odpowiednie środki.
Mam również nadzieję, na dobre funkcjonowanie w nowym roku przedszkola i żłobka w nowym budynku.
Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego
Mijający rok 2016 był dla powiatu nowodworskiego wyjątkowo dobry – łącznie
udało nam się pozyskać ponad 23 miliony złotych dotacji na wszelkie inwestycje. Natomiast Nowy Rok może być już
trudniejszy – nie wiemy, jakie uda nam się
pozyskać środki zewnętrzne i nie jest już
dostępny program PROW.
Z zaplanowanych zadań inwestycyjnych
na rok 2017 w Nasielsku jest fragment

ciąg dalszy na str. 5
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Z RADY

KRONIKA
POLICYJNA

Po kilometrze na każdy rok
ich interwencji i pism było w sprawach budowy drogi. Natomiast
w przyszłorocznym budżecie proponuje nam się kilometr dróg. Można powiedzieć, że ten budżet pomija
interwencje mieszkańców – mówił
radny Roman Jaskulski.
– Mieszkańcy ulic Szmaragdowej
i Platynowej zwracają się o przebu-

Ogromne emocje wśród radnych uczestniczących 8 grudnia br.
w obradach komisji infrastruktury
i budżetu wywołał temat inwestycji drogowych planowanych na rok
2017.
Jak się okazuje, zaplanowano modernizację ponad… kilometra dróg
gminnych, w tym m.in. 200 m ul.
Waryńskiego i ok. 250 m ul. Klonowej i Kasztanowej.
Według informacji, jakie podczas
posiedzenia komisji infrastruktury
i porządku publicznego podał Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Infrastruktury, Zamówień Publicznych
i Programów Strukturalnych UM, na
wspomnianych ulicach najpierw trzeba będzie wykonać kanalizację.
– W moim okręgu wyborczym od
6 lat nie powstała żadna inwestycja
drogowa, żadna kanalizacja, nic,
zero. Również w przyszłorocznym
budżecie też nie ma nic. Mamy 350
km dróg gminnych. Kiedy te drogi
zrobimy, skoro będziemy modernizować je po kilometrze w każdym
roku?! Chciałbym zwrócić uwagę na
potrzeby mieszkańców. Najwięcej

Ulica Szmaragdowa.

dowę ulic, żeby zabezpieczyć środki
na ten cel na rok 2017. Łatanie dziur
nie zdaje egzaminu. Chcą mieć docelową, właściwą nawierzchnię.
Przysyłają pisma od roku 2010 i też
nie mogą się doczekać – mówił radny Marek Jaroszewski.
W obronie burmistrza i planowanego
budżetu na rok 2017 r. stanęła natomiast wiceprzewodnicząca RM Da-

R

Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom sołectw:
Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo i Chlebiotki
za przeznaczenie środków z funduszy sołeckich
na budowę parkingu
przy kościele św. Katarzyny w Starych Pieścirogach.
Szczególne podziękowania kieruję do księdza kanonika dziekana Jana
Majewskiego za użyczenie terenu pod budowę parkingu. Zaangażowanie finansowe poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:
Nowe Pieścirogi – rok 2016 – kwota 23 713zł; rok 2017 – 24 000 zł;
Stare Pieścirogi – rok 2016 – 15 685 zł;
Chlebiotki – rok 2016 – 7 354 zł;
Mogowo – rok 2016 – 15 000 zł;
Burmistrz Nasielska – rok 2016 – 19 458,81 zł.
Jednocześnie nadmieniam, że przewidywany termin zakończenia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę gazociągu w Starych i Nowych Pieścirogach określa się na II kwartał
2017 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planowane jest zainicjowanie działań zmierzających do rozpoczęcia dalszego etapu gazyfikacji
poprzez spotkania z mieszkańcami i doprowadzenia do zawarcia umów
o przyłączenie z zainteresowanymi.
Nadchodzący Nowy Rok 2017 niech przyniesie dużo zdrowia, pogody
ducha, spełnionych marzeń oraz satysfakcji i wielu sukcesów!
Sołtys wsi Nowe Pieścirogi Marek Jaroszewski
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Wiśniowa. Niech pani zrozumie, że
w środowisku wiejskim ludzie też
płacą podatki i też coś im się należy.
Słyszycie, jak mieszkańcy Pieścirogów zwracają się z prośbą o drogi,
tam mieszka prawie 2 tysiące ludzi.
Czy jeśli się w tej miejscowości nic
nie robi, to jest tak dobrze? – pytał
radny A. Malon.
– Absolutnie nie, powiedziałam, że
dróg w gminie jest ogrom i musimy
je sukcesywnie modernizować. Był
okres, że były drogi robione w sołectwach, a w mieście nie – wyjaśniała
wiceprzewodnicząca.
C a ł ą roz m owę p o d s u m owa ł
w bardzo emocjonalny sposób radny Andrzej Malon, który stwierdził,
że budżet gminy ustaliło już dawno
9 radnych, a przewodniczący komisji infrastruktury Stanisław Śmietański
równie dawno temu zadecydował,
które drogi będą dofinansowane
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kolejnych latach. Ta wypowiedź wywołała głosy protestu,
a radni zaczęli się wzajemnie obwiniać.
jg

nuta Białorucka. Przyznała, że gmina
ma faktycznie ogromny areał, ale, jak
mówiła, nie oznacza to, że co roku
należy przeznaczać większość budżetu na budowę dróg.
– Myślę, że Nasielsk jako miasto powinien mieć jakiś wygląd. Zobaczcie, są jeszcze wydatki na oświatę
ze względu na przekształcenie szkół.
Szkoły są bardzo kosztowne
w utrzymaniu, ale one muszą być i nigdy nie będą rentowne. Dobrze, że powstało
przedszkole, teraz powstanie kanalizacja, jeśli tego nie
zrobimy, to będziemy płacić
kary, a to są ogromne koszta
– mówiła D. Białorucka.
Z jej wystąpieniem stanowczo nie zgadzał się radny Andrzej Malon. Zwrócił uwagę, iż radna
Białorucka dziwi się pozostałym, że
interweniują w sprawie dróg w swoich okręgach wyborczych, a przecież
w tym czasie sama składa wniosek
o remont ul. Leśnej znajdującej się
w jej okręgu wyborczym.
– W tym roku walczy pani o remont
Leśnej, w tamtym roku robiona była
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10.12. w Dębinkach podczas kontroli drogowej policjanci ujawnili
w samochodzie Michała P., mieszkańca gminy Zakroczym, papierosy bez polskich znaków akcyzy.
21.12. nieznani sprawcy włamali się
do pomieszczeń gospodarczych
przy ulicy Nowa Wieś i skradli
mienie o wartości 190 zł na szkodę Izydory M., mieszkanki gminy
Nasielsk.
22.12. w Głodowie Jarosław T.,
mieszkaniec gminy Winnica, kierował samochodem po spożyciu
alkoholu (1,17 mg/l).
Nocą z 25 na 26.12. na ulicy Tylnej policjanci zatrzymali na „gorącym uczynku” Jana Z., mieszkańca
Nasielska, który włamał się do sklepu Guliwer powodując straty 1500
zł na szkodę Andrzeja S.
25.12. w Starych Pieścirogach
nieznani sprawcy podpalili wiatę
śmietnikową powodując straty 500
zł na szkodę Krystiana N.

KRONIKA OSP
21.12. Strażacy ok. godz. 10.00
zostali zadysponowani do wypadku drogowego z udziałem
samochodu osobowego marki
Nissan w miejscowości Wągrodno. Kierujący autem nie odniósł
większych obrażeń. W akcji brały
udział zastępy z OSP Nasielsk i JRG
Nowy Dwór Mazowiecki. Działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i odłączeniu
akumulatora.
22.12. w miejscowości Chechnówka ok. godz. 16.00 doszło
do czołowego zderzenia dwóch
samochodów osobowych (Opel
i Volkswagen). Niestety kierujący Volkswagenem mieszkaniec
gminy Sońsk zginął na miejscu,
zaś trzy pozostałe osoby biorące
udział w wypadku trafiły do szpitala. Zadaniem strażaków było zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
wykonanie dostępu do uwięzionej w samochodzie osoby i odłączeniu akumulatorów. W akcji
brały udział zastępy z JRG Nowy
Dwór Mazowiecki, OSP Nuna
i OSP Nasielsk.
27.12. Druhowie z OSP Nasielsk
ok. godz. 10 usuwali w Mokrzycach Włościańskich drzewo,
które na skutek silnego wiatru
przewróciło się na drogę wojewódzką 571 i utrudniało przejazd.
Działania ochotników polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i usunięciu drzewa z jezdni.
27.12. Ok. godz. 11 straż otrzymała zgłoszenie o pożarze domu
w budowie w miejscowości Studzianki. Jak się okazało jeszcze
przed przybyciem strażaków na
miejsce zdarzenia pożar został
ugaszony. Działania ochotników
polegały na przewietrzeniu pomieszczeń i przeprowadzenie
pomiarów miernikiem wielogazowym. W akcji brały udział zastępy z OSP Nasielsk, OSP Psucin,
JRG Nowy Dwór Mazowiecki
i WSP Pomiechówek.

Z RADY

SONDA

Przezroczyste urny
Nowe, przezroczyste urny do głosowania są już na stanie nasielskiego magistratu. O szczegóły
dotyczące tego zakupu pytał na
sesji Rady Miejskiej (30 listopada
2016 r.) radny Roman Jaskulski.
– W związku ze zmianą przepisów wyborczych wszystkie głosowania wyborcze mają odbywać
się teraz przy użyciu przezroczystych urn, do których będą trafiały
karty do głosowania – mówił Marek Maluchnik sekretarz Nasielska.
– Otrzymujemy na ten cel dotację z Krajowego Biura Wyborczego, czyli z budżetu państwa. Jest
to kwota 952 zł na obwód. W sumie, łączna kwota dotacji wyniosła 15 232 zł. Udało nam się kupić
urny po konkurencyjnych cenach
do wszystkich 16 lokali, a także kilka zapasowych, do tego pokrowce i plomby do zamykania urn.
Zakupy zamknęliśmy w kwocie
15 231,10 zł, w związku z czym musimy zwrócić 90 gr dotacji – wyjaśniał sekretarz Nasielska.
Jeszcze w maju 2015 roku Sejm
RP uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego. Przypomnijmy,
że nowelizacja zakłada m.in. dziewięcioletnią kadencję sędziów
PKW, przewiduje możliwość rejestracji pracy obwodowych komisji
przez mężów zaufania przed rozpoczęciem głosowania i po jego
zakończeniu, oraz wprowadza
przezroczyste urny do głosowania.
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ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Kolejową do granic administracyjnych wsi Kosewo. W Cieksynie wyremontowany zostanie most na
rzece Nasielnej w kierunku Andzina, a między Malczynem a Ruszkowem
powstanie droga asfaltowa. Ważna inwestycja czeka również Studzianki
– powstanie tam chodnik.
W samym Nowym Dworze Mazowieckim, przeprowadzony zostanie
remont internatu przy ulicy Chemików 6, który na pewno usprawni
działanie jednostek i poprawi dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. W 2017 roku pochylimy się także nad szpitalem – czeka nas
remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Starostwo przeznaczy
na ten cel 500 tys. zł., a drugie tyle przekażą gminy naszego powiatu. Tak
więc na ten rok patrzymy z optymizmem.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca 2016 r. w każdych wyborach i referendach
muszą być stosowane urny
wyborcze z przezroczystego materiału według wzoru
ustalonego przez Państwową
Komisję Wyborczą. Obowiązek zapewnienia nowych urn
należy do poszczególnych
gmin.
(m, red.)

FOTOOBSERWATOR

Uwięzieni pod przedszkolem

Zapotrzebowanie na miejsca parkingowe pod Przedszkolem Samorządowym w Nasielsku jest ogromne. Regularnie dochodzi tu do sytuacji,
w których jedni kierowcy blokują innych. Niektórzy mogą być niemiło
zaskoczeni, gdy po wyjściu z budynku znajdą swoje auto zastawione innymi pojazdami.
(m)
K

dokończenie ze str. 3
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Radosław Kasiak – radny Rady Powiatu Nowodworskiego
Rok 2017 nie będzie tak bogaty w inwestycje jak obecny. Będziemy starać się
nadal uzupełniać braki infrastrukturalne
– czeka nas remont ulicy Kościuszki na
odcinku ponad 600 metrów wraz z budową chodnika oraz wykonanie drogi
asfaltowej w Malczynie, która połączy
drogę Cieksyn-Malczyn-Konary z drogą 571 w Ruszkowie. Będziemy również
zabiegać o budowę chodników wzdłuż
dróg powiatowych m.in. w Studzienkach,
Dębinkach, Cegielni Puckiej, w Nunie, czy przy ulicy Kolejowej w Nowych Pieścirogach, choć zakres prac nie jest jeszcze ustalony.
Rafał Dłutowski – radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Cieszą mnie inwestycje zaplanowane w budżecie gminy na rok 2017 dla mojego okręgu wyborczego, to znaczy Krzyczki i okolice. Przede
wszystkim budowa miejsca integracji mieszkańców, czyli świetlicy w Krzyczkach. W tym roku
powstanie zapewne projekt budowy sali gimnastycznej w Popowie Borowym. Mieszkańcy
czekają również na dokończenie budowy sieci
wodociągowej w Krzyczkach i Jaskółowie. Myślę,
że jest to priorytet w tej kadencji Rady Miejskiej.

ciąg dalszy na str. 9
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Filmowe opowieści o guzikach
W c z wa r te k , 15 g r u d n i a b r.,
w Nasielskim Ośrodku Kultury
odbyło się podsumowanie projektu filmowego ,,Nakręceni na
film – ostatni guzik znaleziony
w Nasielsku”, którego pomysłodawcą było Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander.
W ramach wydarzenia zaprezentowano dwa filmy będące efektem
kilkumiesięcznej pracy młodych

artystów pod okiem doświadczonych opiekunów. Łączącym oba
dzieła elementem była historia nasielskiej fabryki guzików, miejsca
będącego tłem dla wielu dramatycznych wydarzeń, które jednak
w obecnych czasach nie jest obecne w głowie młodszego pokolenia
mieszkańców naszej gminy. Projekt
Skafandra postanowił zmienić ten
stan rzeczy.
Pierwszy film, „Fabryka Tajemnic”
zaczął się od konkursu zorganizowanego we wrześniu tego roku
pod tytułem ,,Ostatni guzik znale-

ziony w Nasielsku”. Polegał on na
napisaniu krótkiego scenariusza
filmowego inspirowanego historią Fabryki Guzików w Nasielsku
a najlepszy skrypt miał zostać później zekranizowany. Zwycięska
praca opowiadała pewną przygodę grupy chłopców, którzy udali
się na wagary do fabryki guzików.
Pech chciał, że wybrali bardzo niefortunną porę na taki wypad. Cze-

mu niefortunną? To już chętni na
seans mogą zobaczyć sami. Oba
filmy dostępne są bowiem m.in.
na fanpage’u Nasielskiego Ośrodka
Kultury. „Fabryka Tajemnic” została
zrealizowana przez młodzież z gimnazjum im. Marii Kwit w Cieksynie.
Drugi f ilm, „Fabryka Guzików
w Nasielsku” różnił się znacząco od poprzedniego. Był to film
dokumentalny i dużo dłuższy od
„Fabryki Tajemnic”. Młodym twórcom udało się zgromadzić przed
kamerą wiele osób związanych

Z DKK

Malarka z kręgu
cyganerii warszawskiej
W sobotę 17 grudnia odbyło się ostatnie już w 2016 roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem naszą lekturą była biografia malarki
Zofii Stryjeńskiej.
,,Stryjeńska. Diabli nadali” Angeliki Kuźniak to książka poświęcona życiu
i twórczości niebanalnej artystki, która należała do warszawskiej cyganerii artystycznej. Działała w niej dość aktywnie, o czym świadczą opisane
w biografii ekscesy obyczajowe, w których Stryjeńska brała udział. To
także opowieść o jej dorastaniu, dojrzewaniu do bycia matką. Niełatwego dojrzewania, jeżeli weźmiemy pod uwagę początkowe odrzucenie
pierwszego dziecka z powodu... koloru oczu. Wielcy artyści bywają ekscentrykami i Stryjeńska doskonale wpasowała się w ten schemat, zostawiając po sobie tyle wspaniałych dzieł, co i niezwykłych anegdot.
Jak na poświęconą jej książkę zareagowali członkowie DKK? Nie umknęło im barwne życie Stryjeńskiej i całej ówczesnej bohemy artystycznej,
nie sposób było jednak nie dostrzec w tym całym szaleństwie pewnego
smutku i tragizmu.
Artyści często całe życie byli samotni i niezdolni do nawiązywania głębszych relacji rodzinnych. Wielu z nich dotykały też poważne problemy
psychiczne. Pomijając ten aspekt, zwracano uwagę, że autorka, Angelika Kuźniak, pokusiła się o zarysowanie tła społecznego i kulturalnego
miejsc, w których mieszkała Stryjeńska (m.in. Warszawy), co nadało dodatkowe walory biografii.
,,Stryjeńska. Diabli nadali” nie stanie się ulubioną książką naszego klubu,
ale też nikt z obecnych nie żałował jej lektury.
Kolejne spotkanie DKK odbędzie się w sobotę, 21 stycznia. Na warsztat
weźmiemy wtedy ,,Widziałam” polskiej dziennikarki Ewy Ewart. Cytując
zapowiedź wydawcy: To pełna emocji opowieść silnej i wrażliwej kobiety, która odpowiedzi ,,nie” nie przyjmuje do wiadomości. Zapowiada się
interesująca lektura, dlatego gorąco zapraszam na spotkanie.
Paweł Kozłowski

z fabryką guzików lub znających
jej historię m.in. Andrzeja Zawadzkiego, Tomasza Krasonia czy pracującą niegdyś w tym miejscu
Janinę Bielińską. Wrażenie robiły
zdjęcia, montaż i muzyka, które
nie odbiegały od profesjonalnych
filmów dokumentalnych. Było to
więc dzieło ciekawe zarówno pod
względem treści, jak i formy.
Warto nadmienić, że nie jest to

pierwsze artystyczne spotkanie
Stowarzyszenia Skafander z nasielską fabryką guzików. W 2015 roku
powstał projekt „Nasielska Fabryka
Guzikowych Pomysłów”, którego efektem był trzyminutowy film
dokumentalny o historii fabryki,
którego narratorem był Andrzej Zawadzki. Drugim ważnym elementem była sztuka teatralna, w której
młodzi artyści potraktowali temat
fabryki i samych guzików, jako inspiracje do opowieści o dążeniu do
swoich marzeń.
Projekt związany z historią fabryki guzików w Nasielsku, którego
pomysłodawcą i koordynatorem
jest Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander powstał przy
współpracy z Nasielskim Ośrodkiem Kultury w ramach projektu
„Mam patent na kulturę - inicjatywy mieszkańców” - edycja 2016.
PK
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WARTO PRZECZYTAĆ

Autorzy i Autorka
Niedawno czytelnicy nasielskiej
biblioteki mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach autorskich z
Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim. Przyjrzyjmy się ich
wspólnemu dziełu literackiemu,
intrygującej Autorce.
Co wyjdzie z połączenia sił pisarskich „kryminalisty”, jak sam o
sobie mówił Jacek Skowroński, i
poczytnej autorki powieści historyczno-obyczajowych? Czy dwa
różne temperamenty i style da się
spiąć w całość? W Autorce udaje się to, chociaż ,,szwy” między
częściami pisanymi przez różnych
autorów są czasami wyraźnie widoczne.
Intryga w tej książce jest nietypowa. Justyna Sobolewska, kobieta po
przejściach, napisała książkę, która okazała się sukcesem. Wydawałoby
się, że wystarczy to na wynagrodzenie jej trudów przeszłości, szczególnie, że w planach ma kolejne dzieło. Niestety na Facebooku zaczyna
dostawać wiadomości od kogoś ukrywającego się pod pseudonimem
Maks Baron. Wkrótce też giną fanki jej twórczości. Rozwiązaniem tajemnicy mordercy zajmują się nadkomisarz Piotr Zawada i profilerka Ewelina Zaczeska. Ludzie, a jakże, również po przejściach. Do tego bardzo
tajemniczy.
Sama fabuła prowadzona jest w sposób zgodny z kanonami gatunku. Autorzy co krok podrzucają fałszywe tropy, zwodzą czujność czytelnika
na manowce, aż do końca nie pozwalając odkryć tożsamości sprawcy
morderstw. Również bohaterowie, jak było wspomniane, mają swoje
tajemnice, które niejednokrotnie podważają zaufanie do nich, jakiego
mogliśmy nabrać podczas wcześniejszej lektury. Ciekawym jest, że autorzy zdecydowali się nie koncentrować przez większość książki na jednym bohaterze, a na kilku. Może się to nie spodobać czytelnikom, którzy
w kryminałach cenią sobie silną i wyrazistą osobowość głównego bohatera. Dzięki temu mamy jednak wgląd na sprawę z kilku, bardzo różnych,
punktów widzenia. To nieczęsty w tego typu literaturze zabieg.
Książkę czyta się bardzo dobrze. Widać bowiem doświadczenie obu autorów, którzy w mistrzowski sposób operują słowem pisanym i dobrze
bawią się swoim wspólnym dziełem. Czasem jednak można odnieść wrażenie, że w pewnych momentach fabuły Skowroński i Ulatowska chcieli
iść w różne strony, dlatego zdarzają się wątki ciekawe, ale jednak prowadzące donikąd. Niemniej, moim zdaniem, ten literacki eksperyment
udał się, a kolejna książka tego literackiego duetu może stać się klasykiem gatunku.

Paweł Kozłowski

Z NOK

Wyjazd do Filharmonii

Pięćdziesięcioro mieszkańców
nasielskiej gminy wzięło udział
w sobotę, 17 grudnia br. wyjeździe do Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Odbył się on w ramach projektu „Spotkania Filharmonią” realizowanego przez
Nasielski Ośrodek Kultury, a dofinansowywanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Publiczność miała wysłuchać
ósmej symfonii Brucknera. Jednak na skutek choroby dyrygenta, nastąpiła zmiana repertuaru
i zaproponowano słuchaczom
koncerty utworów Piotra Czajkowskiego – Uwerturę-fantazję „Romeo i Julia” i Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 ze specjalnym udziałem
południowokoreańskiej skrzypaczki Bomsori Kim oraz VIII Symfonię G-dur op. 88 Antonina Dvoraka.
– To była bardzo ciekawa inicjatywa, do filharmonii pojechałam z rodziną – mówi pani Grażyna. – Na pewno
sami we własnym zakresie nie zdecydowalibyśmy się na taki wyjazd. Było to ciekawe doświadczenie, wybrałabym się tam jeszcze raz – dodaje.
Poza bezpłatnymi biletami na koncert uczestnicy mieli również zapewniony bezpłatny transport.
Michał B.
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NASZE SPRAWY

Nasielska „Lira” ma już 90 lat
Chór „Lira” został założony w 1926
roku przez organistę parafii św. Wojciecha w Nasielsku, Franciszka Bulaka.
Po czterech latach Bulakowie wyprowadzili się z miasta, chcąc zapewnić
dzieciom lepsze wykształcenie (córka
Krystyna Szczepańska została uznaną
śpiewaczką operową).
Dynamiczny rozwój chóru nastąpił od roku 1930 po objęciu posady organisty przez Jana Bieńka, który
miał już za sobą pracę na Jasnej Górze
i w Czerwińsku pod okiem muzykologa i kompozytora ks. Gruberskiego
(1870-1923).
W roku 1936 Towarzystwo Śpiewacze
„Lira” imienia Ks. Eugeniusza Gruberskiego (tak brzmiała oficjalna nazwa)
liczyło już 79 członków, w tym 46
śpiewających (12 sopranów, 8 altów,
10 tenorów, 16 basów) i 33 nieśpiewających. W repertuarze chóru było
66 utworów. Organizowano szereg
imprez o charakterze śpiewaczym,
np. „Dzień Pieśni” z udziałem chórów
z Pomiechowa, Smogorzewa i Płońska. „Lira” uświetniła też krajowy zjazd
Stowarzyszenia Mężów Katolickich,
który odbył się w Nasielsku w 1935
roku.
„Lira” była w naszym mieście czymś
więcej niż chórem, bardziej stowarzyszeniem czy fundacją kulturalną.
Prowadziła bibliotekę (kierownik Aleksander Purzycki), własną działalność
oświatową (kierownik Witold Łączyński), a nawet sportową (planowane
boisko i kort tenisowy). Organizowała akademie, przedstawienia amatorskie, wycieczki, imprezy towarzyskie,
brała udział w świętach państwowych.
Struktura zarządu Towarzystwa Śpiewaczego wyglądała następująco:
mgr Bolesław Machnikowski był prezesem, Jadwiga Tomaszewska – wiceprezesem, Wacława Krajewska

Boże Ciało 1964 r.

Chór ok. 1935 r.

– sekretarzem, Wacław Rzepiński
– skarbnikiem, Jan Bieniek – kierownikiem chóru, Władysław Rutkowski
i Józef Urbański pełnili funkcję gospodarzy, a Witold Łączyński prezesa

Boże Ciało 2011 r.

został przez gestapo aresztowany i bestialsko zamordowany.
Po zakończeniu wojny funkcję organisty i kierownika chóru przejął Eu-

Rok 1945.

honorowego. Z zarządem współpracowali Michał Pątkiewicz, Leon Piotrowski i Stanisław Brzeski.
Druga wojna światowa brutalnie przerwała rozkwit Towarzystwa, okupant
rozwiązał polskie stowarzyszenia,
a kierownik chóru Jan Bieniek, jako
członek podziemnej Armii Krajowej

geniusz Wilamski, świetny muzyk
i przemiły człowiek, którego wielu z nas osobiście pamięta. „Lira” zabrzmiała na nowo, a w niej również
wiele przedwojennych głosów. W największym rozkwicie śpiewało tutaj
czterdziestu chórzystów.
Po ponad pół wieku pracy w Nasielsku
zmarł E. Wilamski i od 1997 r.
chór prowadzi Joanna Ostaszewska. Osiągnięcia „Liry” oglądamy
na bieżąco. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy przez
ostatnie 90 lat poświęcili tu swój
czas i talent. Jest tych osób kilkaset. Wszystkim dawnym i obecnym chórzystom dziękujemy,
a naszej „Lirze” życzymy dalszych muzycznych sukcesów.
Tomasz Krasoń
(tomkrason@yahoo.com)

WSPOMNIENIE

65 lat z Lirą
Jednym z najstarszych chórzystów nasielskiej „Liry”
jest pan Stanisław Szemborski. Śpiewał on z „Lirą” aż
65 lat. Dziś ma lat 84 i można powiedzieć, że jest
„emerytowanym” chórzystą, który chętnie powraca pamięcią do zdarzeń i ludzi związanych z „Lirą”.
– Do chóru trafiłem jako 17-letni chłopak w 1949
roku. Nie było nas wtedy wiele osób, ale byli tam
ludzie z pasją, zarówno starsi, jak i młodzi. Pamiętam, że moje pierwsze śpiewanie z chórem odbyło się w Boże Ciało.
Ale wcześniej, bo od 1947 roku grałem jeszcze w orkiestrze dętej, gdzie
dyrygentem był pan Jaworski. Żeby grać, musieliśmy jednak opłacić dyrygenta – wspomina pan Stanisław. – W latach mojej młodości udział
w zajęciach chóru był formą spędzania wolnego czasu. Kiedy nie mieliśmy co robić, szliśmy z chłopakami na organistówkę i tam śpiewaliśmy,
a organista nam grał na pianinie.
Pamiętam, że najlepszą śpiewaczką była Jadwiga Tomaszewska, która często śpiewała solo na ślubach i na pogrzebach. Ale był też taki czas, kiedy
większość chóru, to byli członkowie mojej rodziny – opowiada pan Szemborski.

Boże Ciało 1957 r.

Zapytany o początki działalności chóru mówi: – Z tego, co pamiętam, początki „Liry” były związane z panem Bulakiem, a później z panem Bieńkiem. Działał on do 1940 roku, kiedy to jego, księdza Stanisława Pujdo i kilku
chórzystów zostało aresztowanych. Poza księdzem, oni wszyscy trafili do
III Fortu w Pomiechówku i tam zginęli, gdyż należeli do Armii Krajowej. Do
wyzwolenia w 1945 roku, organistą i dyrygentem chóru był pan Tomasiński,
stryj obecnego chórzysty, Józefa Tomasińskiego. Następnie do naszej parafii
przyszedł z Klukowa pan Eugeniusz Wilamski i został organistą na kolejne
ponad 50 lat – relacjonuje dawny chórzysta i dodaje, że pan Wilamski umiał
zjednać sobie członków nasielskiego chóru. – Organizował bale karnawałowe dla chórzystów. Wtedy wynosiliśmy wszystkie meble z organistówki i tam
tańczyliśmy. To były najlepsze zabawy.
Po śmierci organisty Eugeniusza Wilamskiego, organistą, a jednocześnie
dyrygentem chóru została Joanna Ostaszewska. Powierzenie tej funkcji kobiecie było sporym zaskoczeniem dla parafian, ale również dla chórzystów. –
Nie wszyscy zaakceptowali tę zmianę, niektórzy się buntowali. Choć ksiądz
z ambony ogłaszał, żeby przychodzić na próby, część osób odeszła z chóru. Zostali między innymi ś.p. Jerzy Korycki, Kazimierz Białorucki, Kazimierz
Turek czy Henryk Zasada – wspomina pan Stanisław.
Pan Stanisław Szemborski zakończył swoją wieloletnią przygodę z chórem „Lira” w 2014 roku, występując z chórem na procesji Bożego Ciała.
(Michał B., i.)

8

REPORTAŻ

UROCZYSTOŚCI

ŚWIĄTECZNIE

Spotkanie przy wigilijnym stole
Członkowie Fundacji „Bądźmy Razem” i słuchacze Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku spotkali się na tradycyjnym opłatku w Starym Młynie
15 grudnia. W spotkaniu uczestnicz yli też przedstawiciele
samorządu gminnego, nasielskiej parafii i zaprzyjaźnionych
z gospodarzami organizacji
i stowarzyszeń. Spotkaniu przewodniczyła prezes obydwu organizacji, Teresa Skrzynecka.
Atmosfera była o dś więtna
i podniosła. Przyczyniła się

do tego sceneria przygotowana pod okiem Marii Kaczyńskiej
i delikatne dźwięki świątecznej
muzyki, o którą zadbał Marek Jurkiewicz. Spotęgował ją występ
studenckiego koła literackiego.
W programie artystycznym przygotowanym pod okiem Barbary
Modzelewskiej przypomniano
historię obchodów Świąt Bożego
Narodzenia i historię wigilijnych
spotkań. Ten, niejako historyczny
wykład, przeplatany był kolędami
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i wierszami. Wśród nich były wiersze Stanisławy Wiśniewskiej, słuchaczki NUTW. Autorka sama je
recytowała i czytała. Przed zebra-

nymi wystąpiły panie: Alicja Kutrowska, Maria Kaczyńska, Maria
Domagała, Anastazja Bożkiewicz,
Wanda Modzelewska, Barbara
Drwęcka, Halina Kamińska, Barbara Modzelewska, Jadwiga Muzal, Alicja Kraśniewicz-Sarnecka,
Zofia Myślak, Barbara Milewska,
Stanisława Wiśniewska, Krystyna
Sech, Zofia Zawadzka.
Pozostali członkowie studenckiej
braci też mieli wpływ na wzbogacenie tego wyjątkowego wieczoru. Na zajęciach przygotowano
cały zestaw świątecznych stroików. Wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali też kalendarze na
rok 2017. Te od lat nieodpłatnie
drukuje dla Fundacji ciechanowska drukarnia „Sprint”.
Jednym z najważniejszych momentów tego wieczoru było
dzielenie się opłatkiem i związane z tym przekazywanie życzeń.
Spotkanie zakończyła tradycyjna
wigilijna wieczerza.
Andrzej Zawadzki

Wigilijne spotkanie w WTZ
Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w Moją miłość.
Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził
się być sobą - jak ogromne znaczenie mają te słowa, mogli się przekonać
uczestnicy spotkania wigilijnego, które odbyło się we wtorek 13 grudnia
w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach.
Spotkanie zorganizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia uświetnili licznie przybyli goście. Wśród nich byli: Janusz Konerberger założyciel WTZ

i prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Jan – Pol”, ks. Tadeusz
Jabłoński proboszcz parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie, przedstawiciele władz samorządowych: Magdalena Biernacka starosta powiatu nowodworskiego, Katarzyna Świderska wiceburmistrz Nasielska, Jerzy
Lubieniecki przewodniczący nasielskiej Rady Miejskiej oraz reprezentanci jednostek samorządowych, organizacji społecznych i firm współpracujących z Warsztatami. W uroczystości wzięły udział także rodziny
uczestników WTZ i podopieczni Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego
„Jan – Pol”.
Po powitaniu gości Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ przytoczyła słowa Orędzia z Groty Betlejemskiej autorstwa Lamberta Nobena, którymi
wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój. Następnie uczestnicy pod
kierunkiem Beaty Olechowicz, instruktora terapii zajęciowej zaprezentowali bożonarodzeniowy program artystyczny oparty na twórczości
ks. Jana Twardowskiego. Dwoje uczestników WTZ: Małgorzata Muzal i Paweł Orłowski po raz pierwszy wystąpili jako soliści. Przedstawienie bardzo

OPŁATKOWE SPOTKANIE

Nowoczesne „Jasełka” w DPS –ie
Od początku swego istnienia
czyli już od 12 lat, Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Nasielsku, placówka prowadzona przez powiat nowodworski,
w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizuje spotkania opłatkowe. Zaprasza na nie przedstawicieli
samorządu wojewódzkiego, powiatowego, gminnego, parafii, zaprzyjaźnionych organizacji,
stowarzyszeń, szkół, jednostek
organizacyjnych gminy oraz zaprzyjaźnione osoby.
Spotkanie to ma niejako symboliczny wymiar. Zaproszone przez
mieszkańców, dyrekcję i personel osoby wspólnie z nimi tworzą
pewnego rodzaju rodzinę. A Boże
Narodzenie jest świętem wyjątkowo rodzinnym.
W dodatku spotkanie to ma dla
mieszkańców tego Domu wymiar
terapeutyczny. Oni szczególnie
potrzebują miłości i ciepła rodzinnego czy chociażby namiastki
domowego ogniska. To im na co
dzień stwarza personel tej placówki oraz dyrektor Agata Nowak. Nie
mniej jednak ważne w tym zakresie są pewne działania środowiska
– lokalnego, powiatowego a nawet
wojewódzkiego. Jak zawsze i tym
razem goście dopisali.

Mieszkańcy witali wszystkich bardzo serdecznie już
przy drzwiach wejściowych. Później
nastąpiły życzenia
i wszyscy podzielili
się opłatkiem.
Kol ę d y ś p i ewa ł
i grał męski kwartet: Rafa ł C entkowsk i (reż yser
i główny autor scenariusza), Michał
Grubecki, Marcin Wyszomirski, Sławomir Wójciak. Wspierała ich pani
Agnieszka Chodyna. Była i zapowiedziana w wierszu sztuka. Aktorami obok osób już wymienionych
byli mieszkańcy Domu – panie:
Magdalena Pietrzak, Lidia Kuć, Olga
Woroncow, Jolanta Mańczak, Ewa
Sułkowska, Joanna Świątnicka oraz
panowie: Krzysztof Mackiewicz,
Zbigniew Gałązka.
Sztuka, chociaż związana była ze
Świętem Bożego Narodzenia, to nie
miała charakteru jasełek wzbogacanych o kolędy. Zawarta była w niej
głęboka treść nawiązująca do obecnej sytuacji nas wszystkich. W wypowiadanych kwestiach zawartych
było wiele gorzkich prawd dotyczących aktualnych problemów
współczesnego człowieka, jego
zamknięcia się na innych, wszech-

ogarniająca nas obcość. I gdy wydawało się, że padać będą już coraz
bardziej ostre słowa, nastąpiło jakby
otrzeźwienie i wszyscy padli sobie
w objęcia. I tym cudownym lekiem,
jak niektórzy mówią, na całe zło, tą
ideą, która kazała się rzucić sobie
w ramiona było Boże Narodzenie,
dla którego uczczenia wszyscy zebrali się w grupie.
To trudna do zagrania sztuka,
pełna pułapek i niedomówień.
A wymieniony wcześniej zespół
teatralny DPS –u zagrał ją wyśmienicie. W czym tkwi tajemnica powodzenia. Być może w tym, że aktorzy
w swoim życiu wiele już doświadczyli. Warty odnotowania jest fakt,
że przy realizacji tego przedsięwzięcia wykorzystano wiele nowoczesnych środków przekazu. I jeszcze
jedno spostrzeżenie: widzowie bardzo przeżyli to przedstawienie.
andrzej zawadzki

podobało się gościom, którzy gratulowali artystom udanego występu.
Nie zabrakło też wspólnego kolędowania oraz tradycyjnego przełamania
się opłatkiem, serdecznych życzeń i biesiadowania przy wigilijnym stole.
Uczestników WTZ odwiedził tego dnia również św. Mikołaj, który podarował im prezenty.
(w)

U HARCERZY

Wigilia w Nowym Mieście
W poniedziałek,
19 grudnia 2016 r., harcerze 25 WDH Knieje
wraz z komendantem
szczepu phm. Ewą
Żołnierzak oraz druhem hm. Januszem
Konerbergerem gościli
na spotkaniu wigilijnym
w Nowym Mieście. Atmosfera była bardzo
uroczysta, dająca wiele
nadziei i radości. Harcerze składali sobie życzenia u wspólnie kolędowali.
(red.)

MOPS. Świątecznie

Spotkania z podopiecznymi
– dziećmi i seniorami
W okresie przedświątecznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zorganizował dwa spotkania wigilijne dla podopiecznych – dzieci
i seniorów. Ich gospodarzem była
Monika Nojbert dyrektor MOPS. Na
początku każdego spotkania ser-

decznie powitała podopiecznych i
przybyłych gości.
Dzieci i ich rodzice zostali zaproszeni do restauracji Stary Młyn.
Gośćmi specjalnymi uroczystości byli ks. proboszcz Tadeusz
Pepłoński i Marek Maluchnik, sekretarz Nasielska. Złożyli wszystkim serdeczne życzenia świąteczne
i noworoczne. Ksiądz proboszcz
odmówił krótką modlitwę i pobłogosławił opłatki. Zgodnie z tradycją
wszyscy podzielili się opłatkiem, po
czym spożyli wigilijną kolację.
Ważną częścią spotkania były jasełka przygotowane przez młodych

artystów z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku. Był to swego
rodzaju prezent od przedszkolaków
dla dzieci – podopiecznych MOPS.
Wystąpiły w przebraniach przypominających stroje sprzed dwóch
tysięcy lat. Wcieliły się w różne

role przynależne tego rodzaju widowiskom. Była więc Matka Boska
i Święty Józef, były aniołki, pastuszkowie i trzej królowie. Zespół zaśpiewał też kilka kolęd.
Zarówno młodzi artyści, jak i ich
opiekunki, panie przedszkolanki zasłużyli na duże brawa. Jasełka przypadły do gustu zarówno dzieciom,
jak i dorosłym.
Maluchom bardzo podobał się
św. Mikołaj, który przyszedł z workiem pełnym prezentów. Towarzyszyły mu Śnieżynki. Każde z dzieci
mogło porozmawiać ze Świętym,
powiedzieć wierszyk lub zaśpie-
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wać kolędę, a nawet przybić piątkę
lub zrobić żółwika.
Kilka dni później w Domu Dziennego Pobytu odbyło się podobne
spotkanie opłatkowe, wieczerza wigilijna z seniorami korzystającymi z
pomocy MOPS. Przybył na nie bur-

mistrz Bogdan Ruszkowski i ksiądz
prefekt Piotr Wilkowski. Atmosfera
była świąteczna. Stoły zastawiono
tradycyjnymi wigilijnymi potrawami. Każdy z uczestników otrzymał słodki prezent. Były specjalne
oficjalne życzenia oraz życzenia
indywidualne przy dzieleniu się
opłatkiem.
Atrakcją uroczystości był występ
zespołu seniorów Domu Dziennego Pobytu „Kukułeczka”. Prowadzi
go Marek Jurkiewicz. On też umilał
granymi w trakcie spotkania świątecznymi melodiami.
Andrzej Zawadzki

NASZE DZIECI

Jasełka w Przedszkolu
w Starych Pieścirogach

Przedświąteczny czas to wyjątkowe chwile. Są one szczególne, magiczne i pełne ciepłej atmosfery. To także czas spotkań
wigilijnych i wyczekiwania na św. Mikołaja.
W Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach tradycyjnie, jak co roku, najstarsza grupa dzieci przygotowuje
jasełka. Tym razem historię narodzin Jezusa przygotowały
„Pszczółki” pod czujnym okiem swojej wychowawczyni, Barbary Krysińskiej. Do występu dzieci przygotowywały się już
dużo wcześniej. Wszystko po to, aby całość przygotowana
była perfekcyjnie, a publiczność na długo zapamiętała występ.
I tak też było.
20 grudnia 2016 r. w sali 5-latków mieliśmy
okazję obejrzeć bożonarodzeniową opowieść. „Pszczółki” z przejęciem i zaangażowaniem mówiły swoje kwestie. Zaprezentowały także najpiękniejsze polskie kolędy oraz radosny utwór w języku angielskim „Jingle bells”.
Przedszkolaki pokazały, że mają zadatki na aktorów, a występ przed publicznością to dla nich wielka radość. Rodzice ze wzruszeniem oglądali swoje pociechy. Widać było, że niejednemu zakręciła się łezka w oku. Na zakończenie nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami.
Tego dnia w przedszkolu w Starych Pieścirogach
dało się poczuć magię Świąt Bożego Narodzenia. Kamilla Broma, dyrektor przedszkola, złożyła
wszystkim życzenia, a po jasełkach każda z grup
spotkała się przy wigilijnym stole i wyczekiwała
specjalnego gościa. Św. Mikołaj jak zwykle wiedział, że wszystkie dzieci były grzeczne w tym
roku i w swoim worku z prezentami znalazł coś dla
każdego malucha. Ten dzień należał do wyjątkowych, zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
B.K. i K.T.

SONDA

dokończenie ze str. 5

Monika Nojbert – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nigdy nie wiemy, z jakimi ludzkimi problemami przyjdzie nam się zmierzyć
następnego dnia. Życie pisze bardzo nieprzewidywalne scenariusze, a MOPS musi
być przygotowany na pomoc mieszkańcom
naszej gminy praktycznie w każdej dziedzinie życia. Musimy reagować na bieżąco. Generalnie jako pracownicy MOPS patrzymy
w przyszłość ze spokojem. Chociaż zadań
przybywa, wierzymy, że zostaną one przez
nas zrealizowane na najwyższym poziomie.
Z pewnością w 2017 roku będziemy opracowywać Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nasielsk na lata 2018-2022,
planujemy utworzyć Klub Integracji Społecznej, kontynuować działania
na rzecz poprawy jakości życia seniorów i dzieci w naszej gminie, ponadto będziemy realizować szereg zadań własnych i zleconych wynikających
z wielu aktów prawnych.
Maria Michalczyk – dyrektor SP ZOZ
W nadchodzącym roku czeka nas wiele nowych wyzwań. Przede wszystkim ogłoszony
zostanie przetarg na zakup nowego ambulansu. Planujemy zakupić także nowy sprzęt medyczny – między innymi aparat KTG, detektor
tętna płodu, sterylizator urządzeń medycznych.
Planujemy również zakup agregatu prądotwórczego przy wsparciu środków z ZUS-u.
W tym roku czeka nas również remont nasielskiej przychodni – do tej pory remonty przeprowadzane były w przychodniach w Cieksynie i w Starych Pieścirogach.
Wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i zwiększenia dostępności przychodni, planujemy stopniową informatyzację rejestracji, tak,
aby pacjenci mogli również rejestrować się poprzez Internet.

Marek Tyc – dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury
Jeszcze w styczniu czeka nas występ kabaretu Formacja Chatelet, a w Walentynki koncert
akustyczny w wykonaniu muzyków z takich
zespołów jak Dżem, Oddział Zamknięty i Kasa
Chorych. W marcu odwiedzi nas Zenon Laskowik. Dni Nasielska po raz pierwszy odbędą
się w tym roku w maju, a dokładnie w dniach
6 i 7 i połączone będą z obchodami patrona
Nasielska – świętego Wojciecha. Tradycyjnie
czeka nas również w sierpniu widowiskowa inscenizacja „Bitwy nad Wkrą”. W Nowym Roku po raz trzeci zorganizujemy cieszący się coraz większym zainteresowaniem konkurs „Mam
patent na kulturę”. W kinie pokażemy oczywiście głośne premiery,
w najbliższym czasie będą to: Powidoki, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej i Ciemniejsza strona Greya. Kontynuowane będą
również przedstawienia dla najmłodszych pod wspólnym hasłem „Teatr
smyka” i cykl koncertów „Spotkania z Filharmonią”, a pod koniec roku
planujemy kolejny wyjazd do Filharmonii Narodowej. Staramy się o dotacje dla kilku projektów: cyfrowe plakaty i nowy serwer dla kopii filmowych, stroje dla orkiestry dętej i na dodatkowe zajęcia dla dzieci.
Warto podkreślić, że rok 2017 to rok dwóch jubileuszy – Kino „Niwa”
obchodzić będzie 60-lecie istnienia, a Nasielski Ośrodek Kultury –
20-lecie istnienia.
Henryk Antosik – radny Rady Miejskiej w Nasielsku
W roku 2017 niestety inwestycje ominą mój okręg
wyborczy. Rozumiem, że zapotrzebowanie na inwestycje drogowe w całej gminie jest duże. Jednak myślę, że gdyby na każdym osiedlu wyremontowano
jedną uliczkę, to mieszkańcy mieliby większą świadomość, że coś się dla nich robi. Tymczasem wiele ulic
w mieście przez całe dziesięciolecia jest pomijanych,
tak jak na przykład ulice: Jagiełły, Chrobrego, czy Jaśminowa, przy których ludzie w dużym zagęszczeniu
mieszkają już nawet 30 lat.
Krzysztof Frączak – radny Rady Miejskiej w Nasielsku
Cieszę się, że w ostatnich latach miało miejsce kilka ważnych inwestycji w moim okręgu
wyborczym, np. remont ulic: Sikorskiego, Piłsudskiego, Polnej, Zamoyskiego, które mają
znaczenie strategiczne dla wielu mieszkańców
całej gminy. Jednak oczekiwania mieszkańców są nadal duże, chodzi przede wszystkim
o poprawę infrastruktury wokół dworca PKP
Nasielsk. W pierwszej kolejności należy zająć
się rampą w Mogowie, gdzie w bezpośrednim
nieogrodzonym sąsiedztwie przejeżdżających samochodów i autobusów
szkolnych trwa rozładunek i magazynowanie kruszywa. Modernizacji wy-

ciąg dalszy na str. 16
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Przy wigilijnym stole
Wigilijny wieczór to najpiękniejszy
moment w roku. To czas, gdy rodzina, przyjaciele, znajomi siadają
przy jednym stole. W naszej szkole,
20 grudnia, ten magiczny moment
nastąpił w południe. Czy udało się nam
odzwierciedlić magiczną chwilę wigilijnego wieczoru? Okazuje się, że tam,
gdzie kucharek całe grono i gromadka
dzieci licząca setkę, nie jest to żadnym
problemem.
Wigilia szkolna rozpoczęła się od powitania zacnych gości, bowiem naszą
uroczystość obecnością zaszczycili Bogdan Ruszkowski – burmistrz
Nasielska oraz harcerze, którzy przybyli, aby przekazać nam Światełko
Betlejemskie. Wszyscy wspólnie obejrzeli przygotowane pod kierunkiem
Teresy Wrońskiej jasełka, a następnie
przyjęli życzenia od gości i przedstawicieli społeczności szkolnej.
Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas za posiłek, który
przygotowany był wspólnie przez nauczycieli, obsługę i rodziców naszych
uczniów. Uznanie budzi fakt, jak wielu
opiekunów chętnie podjęło to kulinarne wyzwanie. Nie zabrakło również
obecności rodziców na samej uro-

czystości, za co podziękowała
im Teresa Przybysz, dyrektor
szkoły.
Jak to bywa, w wieczór wigilijny
czekała na wszystkich wspaniała niespodzianka. W momencie, gdy wydawało się, że to już
koniec uroczystości, znajoma
postać zjawiła się na szkolnym
holu. Natychmiast rozległy się
gromkie brawa i wesołe okrzyki
dzieci, wtedy wszystko było już jasne
– to sam św. Mikołaj odwiedził szkołę!
Spełnił oczekiwania dzieci, z każdym
zamienił słówko i wręczył upominek. Nie zapomniał też o dorosłych,
chociaż ci musieli udowodnić, że pamiętają jeszcze piosenki i wierszyki z
dzieciństwa. Radości i uśmiechom nie
było końca. Pani dyrektor, w imieniu
św. Mikołaja, rozdała również przybyłym na uroczystość drobne upominki.
Kończąc uroczystość życzyła wszystkim zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwego Nowego Roku.
Słowa uznania i wdzięczności kierujemy do wszystkich osób, które pomogły zorganizować ten wspaniały dzień
w naszej szkole. Rodzicom i pracow-
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nikom za przygotowanie wigilijnych
dań, pomoc i odnalezienie św. Mikołaja oraz sponsorom, dzięki którym
Mikołaj tak hojnie obdarował dzieci.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
– p. Marcina Makaruka, firma Hurt
– Detal. Art. Spożywcze,
– p. Czesława Hołda, firma Hołda
Team,
– p. Jarosława Pietrzyka, firma The
Lorenz Banlsen Snack – World Sp.
z o.o.,
– p. Sebastiana Tomaszkiewicza,
Mokate Sp. zo.o.,
– Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.,
– p. Zbigniewa Rybczyka, Feromex,
– p. Pawła Krasińskiego, firma
Greenplus.
Iwona Łyczkowska

PORADY

Mamo, tato,
nie przekarmiajcie mnie
Często słyszymy od naszych babć i mam opinie o naszym potomku, jakie
to śliczne, dobrze odżywione dziecko albo – przeciwnie – jak to biedactwo
słabo wygląda, takie wychudzone. Często są to stereotypy, z którymi należy
walczyć.
Czy Twoje dziecko ma prawidłową masę ciała dla swojego wieku i wzrostu?
Czy wzrost i waga Twojego dziecka mieszczące się w centylach świadczą
o tym, że właściwie się ono rozwija? A jeśli lekarz dał do zrozumienia, że Twoje dziecko ma za wysoką masę ciała, czy odpowiednio zareagowałaś/eś?
Skąd się bierze nadmierna masa ciała u dzieci? Programowanie rozwoju oraz
zdrowia naszego dziecka zaczyna się już w życiu płodowym, przez to, co spożywa matka. Niestety, choć wiele się mówi o zasadach prawidłowego odżywiania się kobiet w ciąży, nadal wiele osób uważa, że w tym okresie, należy
jeść „za dwoje” i wszystko to, na co ciężarna ma ochotę. Z powodu takiego podejścia przyszła matka szkodzi i dziecku, i sobie, gdyż po porodzie ma
jeszcze znaczną nadwyżkę kilogramów do zrzucenia. Kobieta w ciąży spożywająca słodkie napoje, dużo słodyczy, produkty smażone i typu fast food
wywołuje skoki poziomu glukozy we krwi nie tylko u siebie, ale także u dziecka. Dodatkowo słodycze, chipsy i fast foody dostarczają nasyconych kwasów
tłuszczowych oraz kwasów trans, które sprzyjają chorobom układu sercowo-naczyniowego.
A co się dzieje, gdy dziecko zaczyna już spożywać nie tylko mleko, ale także normalne produkty? Pamiętajmy, że to, co podajemy naszym dzieciom,
zależy wyłącznie od nas, a nie od dzieci. To rodzice czy inni opiekunowie są
odpowiedzialni za odżywianie dzieci. Niestety, często rodzice nie dostrzegają
problemu w tym, że przez lata podawali swoim dzieciom niezdrowe produkty, a winę za nadwagę potomka przerzucają na dziecko. A nawyki młodego
człowieka zaczynają się wyrabiać już od momentu, gdy dziecko zaczyna próbować nowych produktów.
Jeśli dziecko nie chce zjeść obiadu, nie możemy dać mu słodyczy czy karmić
je frytkami lub pizzą, aby tylko zjadło cokolwiek. Dziecku wystarczy raz czy
dwa pokazać takie zachowanie i już za każdym razem będziemy mieli problem z jedzeniem, bo będzie wiedziało, że jego grymaszenie przy jedzeniu
będzie skutkowało podaniem ulubionych (choć niezdrowych), produktów.
Zatem nie przekarmiajmy naszych dzieci. Rodzicom, a w szczególności dziadkom cały czas wydaje się, że dzieci jedzą za mało, że są głodne, że nie mają
w diecie wszystkiego, co mieć powinny. Dziecko okrąglutkie pulchniutkie to
zdrowe, a szczupłe to zaniedbane – takie przekonanie pokutuje jeszcze w społeczeństwie. Często rodzice zamartwiają się, że ich pociecha jest niejadkiem,
jednak warto zastanowić się, jak dokładnie wygląda dzienne spożycie produktów u takiego dziecka.
Trzeba rozróżnić, czy dziecko jest niejadkiem, czy też może dostaje do jedzenia nieodpowiednie produkty, które są wysokoenergetyczne, i to one zaspokajają jego apetyt, co powoduje niejedzenie produktów wartościowych.
Przekarmianie dzieci jest poważnym problemem, ponieważ młody człowiek
nie da sobie zrobić krzywdy i w końcu upomni się o jedzenie, natomiast dziecko przekarmiane często nie ma umiaru i spożywa produkty dające mu kilka
razy więcej energii, niż potrzebuje. Dlatego warto nad tym zapanować i zastanowić się, co zrobić, by dieta dziecka była pełnowartościowa, zdrowa, w pełni
bogata i zróżnicowana.
Złych nawyków dzieci uczymy już od najwcześniejszego okresu. Pamiętajmy,
nie zawsze gdy niemowlę płacze, oznacza to, że jest głodne. Pamiętajmy także, że dzieciom do picia podajemy wyłącznie wodę, a nie słodkie napoje czy
słodkie herbatki. A często dzieje się inaczej, bo rodzice nie lubią wody.
Uczmy dzieci także spożywania posiłków w określonych godzinach i przy stole, a nie podczas oglądania telewizji czy gdy ono się bawi, a my biegamy za
dzieckiem z jedzeniem. Każde dziecko powinno mieć wyznaczone pory ok.
5 posiłków. Jest to ważne nie tylko ze względu na zdrowe odżywianie, ale także
dlatego, że stały rytm dnia daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
Pamiętajmy również, że zapotrzebowanie energetyczne dziecka jest niższe
niż dorosłej osoby, dlatego posiłki muszą być dostosowane do wieku naszej
pociechy. Zupełnie inaczej będzie wyglądało jedzenie dla dziecka pięciomiesięcznego, inaczej dla rocznego, a jeszcze inaczej dla kilkuletniego (wielkość
kęsów, wielkość łyżeczki, odpowiednia konsystencja).
W diecie dziecka niezwykle ważna jest rozmaitość. Powinniśmy więc przygotowywać różnorodne potrawy, kolorowe i ładnie podane. Jeśli coś spodoba się
naszemu dziecku wzrokowo, z pewnością będzie chciało to jeść. Podawajmy
różne produkty, żeby pobudzać ciekawość i stymulować odczuwanie smaków. Zamiast wybierać produkty niezdrowe i mało wartościowe, wybierajmy
takie, dzięki którym nasze dziecko będzie zdrowe i silne.
A najważniejsze jest wspieranie naszego dziecka, bo bez wsparcia i konsekwencji rodziny walka z nadmierną masą ciała potomka nie przyniesie rezultatu. To rodzice są wzorcem dla dziecka, nie możemy więc wymagać
od niego zmiany postępowania, jeśli te zmiany nie nastąpią w całej rodzinie.
Iwona Łątka
Poradnia dietetyczna Medslim
506-958-184
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CHARYTATYWNIE

Daliśmy dzieciom odrobinę radości
Z całego serca bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli akcję
charytatywną w postaci zbiórki darów dla Domu Dziecka w Chotomowie.
Dziękuje Dyrekcji, nauczycielom,
oraz przede wszystkim uczniom
szkół i dzieciom z przedszkoli działających na terenie naszej gminy za
wsparcie i przekazane dary. Dziękuję Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury,
oraz wszystkim mieszkańcom, którzy anonimowo i bardzo aktywnie
włączyli się w naszą akcję, przekazując od siebie bardzo duże ilości prezentów dla dzieci. To piękny gest ze
strony każdego, kto potrafił podzielić się dobrem z innymi, zwłaszcza w
okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Posegregowane dary trafiły na ręce
sióstr zakonnych zarządzających plaT
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Chotomów – Boże Narodzenie, 2016
					
					
					

Zbiórka została zarejestrowana
na stronie www.zbiorki.gov.pl (nr
zbiórki 2016/4063/KS), a jej założycielem jest Komitet Społeczny
„Z Czystego Serca”.
J e szc ze ra z b a rd zo d zi ę kuj ę
za wsparcie i zaufanie.
Dawid Domała

cówką w Chotomowie. Ze względu
na dużą ilość zebranych rzeczy część
z nich sam św. Mikołaj osobiście dostarczył do kilku najbardziej potrzebujących rodzin w naszej gminie (po
uprzednich konsultacjach z panią
Moniką Nojbert dyrektor MOPS).
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Gala Wolontariatu
W sali kinowej Nasielskiego Ośrodka
Kultury od kilku już lat na specjalnej
uroczystości zwanej Galą Wolontariatu spotykają się osoby bezinteresownie działające na rzecz innych. W tym
roku organizatorami odbywającej się
we wtorek, 20 grudnia br., Gali byli:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku oraz Fundacja „Bądźmy
Razem”, która w partnerstwie z MOPS
realizuje projekt Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu. Uroczystość ta była więc doskonałą okazją
do uhonorowania na szerszym forum
pracy wolontariuszy działających
przy MOPS, jak i tych zrzeszonych w
ramach MCW.
Honorowym patronatem uroczystość tę objęli Magdalena Biernacka,
starosta nowodworski i Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
Galę prowadziły wspólnie panie: Monika Nojbert, dyrektor MOPS i Teresa Skrzynecka, prezes Fundacji
„Bądźmy Razem”. Po powitaniu gości, wśród których znaleźli się m.in.
Magdalena Biernacka, starosta nowodworski, Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Katarzyna Świderska
wiceburmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku, Dorota Jezierska – prezes Zarządu Fundacji Bank Żywności
w Ciechanowie, Marzenna Boczek,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Maz., radni Rady
Miejskiej w Nasielsku, przedstawiciele jednostek samorządowych, instytucji i organizacji współpracujących
z MOPS i Fundacją. Największe grono
gości stanowili wolontariusze, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i uczniowie nasielskich szkół.
- W tym zabieganym świecie jest coraz mniej ludzi, którzy chcą się dzielić z innymi tym, co mają. Są osoby,
które materialnie wspierają nasze
działania i są wolontariusze, którzy
poświęcają innym swój czas i pracę. Dzięki wam, wierzymy w dobro,
tkwiące w drugim człowieku – mówiła Monika Nojbert, dyrektor MOPS.

Następnie zgromadzona w sali publiczność miała okazję wysłuchać
wspaniałego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży
z Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, a przygotowanego pod kierunkiem pani Barbary Sotowicz.
W dalszej części uroczystości pani
Iwona Filipowicz z MOPS, przedstawiła prezentację multimedialną, w której
w wielkim skrócie omówiła statutową działalność tej instytucji oraz różne inicjatywy podejmowane przez
pracowników MOPS. Najwięcej czasu poświęciła jednak wolontariatowi.
Koło wolontariatu, zrzeszające aktualnie 8. stałych wolontariuszy, powstało w 2008 roku, a jego pierwszym
koordynatorem była pani Wioletta
Zawadzka. Obecnie jest nim pani Filipowicz. Wolontariusze zajmują się pomocą dzieciom, osobom samotnym
i chorym. MOPS często współpracuje
także z wolontariuszami akcyjnymi,
którymi są uczniowie szkół: Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Zawodowych i Publicznego
Gimnazjum nr 1.
Działalność Fundacji „Bądźmy Razem” w zakresie wolontariatu omówiła Hanna Wróblewska z Zarządu
Fundacji. Przedstawiła ona prezentację multimedialną dokumentującą
kolejne zadania podejmowane w ramach projektu Międzypokoleniowe
Centrum Wolontariatu, który jest realizowany przez Fundację „Bądźmy

N
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Razem” w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
a współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Realizacja
projektu będzie trwał 13 miesięcy (od
1 maja 2016 roku do 31 maja 2017
roku). Ma on na celu aktywizację
młodzieży i seniorów do działań na
rzecz lokalnej społeczności. MCW
rozpoczęło swoją działalność od rekrutacji wolontariuszy, spośród 50
osobowej grupy chętnych, młodzieży (12 – 18 lat), jak i seniorów (55+).
Następnie uczestniczyli oni w szeregu
spotkań. Były to: warsztaty aktywizacyjne, warsztaty UFO (uczące komunikacji, radzenia sobie ze stresem

Komitet Społeczny
„Z czystego serca”
Dawid Domała

Społeczność Domu Dziecka im. Ojca Św. Piusa XI w Chotomowie
składa najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i wielu łask od Bożej Dzieciny w Nowym Roku wraz z wyrazami wdzięczności za życzliwość i okazane nam serce przez mieszkańców, Dyrekcję, Nauczycieli
i Uczniów z terenu miasta i gminy Nasielsk.
					
					

Dyrektor
Stanisława Pociecha

NASZE DZIECI

Jasełka w przedszkolu

Wspaniały występ dzieci i wizyta św. Mikołaja – tak wyglądały jasełka w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku.
Maluchy bardzo aktywnie przygotowywały się do Bożego Narodzenia. Nowy budynek i duża sala stwarzały ku temu szerokie możliwości.

W ostatnim tygodniu przed
Świętami odbywały się tu przygotowywane przez każdą grupę jasełka. Poza odgrywaniem
scenek Narodzenia Pańskiego
i śpiewaniem kolęd największą
atrakcją dla dzieci było pojawienie się świętego Mikołaja z workiem prezentów.
(m)
i asertywności), wyjazdowe warsztaty liderskie, coaching (spotkania motywujące do pracy). Wolontariusze
z MCW uczestniczyli również w spotkaniach odbywających się w różnych
instytucjach na terenie naszej gminy,
począwszy od MOPS, którego pracownicy znają problemy mieszkańców i osoby potrzebujące wsparcia, aż
po jednostki, gdzie ich pomoc może
być potrzebna. Odwiedzili m.in. Dom
Pomocy Społecznej w Nasielsku,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach, Dom Dziennego
Pobytu, przedszkola samorządowe
w Nasielsku i w Starych Pieścirogach,
Niepubliczne Przedszkole Pod Fiołkami, Sakolandię, Zespół Szkół nr 2.

W MCW działa aktywnie 33 wolontariuszy (seniorzy - 21 osób, młodzież –
12 osób), którzy wykorzystują swoją
wiedzę i umiejętności w świadczeniu
usług wolontariackich w różnych środowiskach.
Kolejna część spotkania poświęcona
była podziękowaniom. Otrzymali je
zarówno przedstawiciele władz samorządowych za przychylność dla
wolontariatu, jak i sponsorzy (darczyńcy), a wreszcie, kolejne grupy wolontariuszy, i osoby wspierające nasielski
wolontariat. Były dyplomy uznania,
słodkie upominki i kwiaty. A na zakończenie na wszystkich czekał słodki
poczęstunek.
(red.)
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PO GODZINACH

Kino NIWA ZAPRASZA
27 grudnia– 8 stycznia
godz. 13.00 i 15.00

Vaiana. Skarb oceanu.
2D i 3D (dubbing)
Animacja, familijny, przygodowy; USA; Czas trwania:
1 godz. 43 min

Trzy tysiące lat temu najdzielniejsi żeglarze
na świecie przemierzali wody południowego
Pacyfiku i odkrywali wyspy Oceanii. Jednak
w pewnym momencie ich wyprawy ustały
na całe tysiąc lat - i nikt nie wie dlaczego…
27–31 grudnia godz. 17.00

Siedem minut po północy
(z napisami)
Dramat, fantasy; Hiszpania, USA; Czas trwania: 1 godz.
48 min

Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle
odwagi co 10-letni Conor. Chłopiec codziennie musi bronić się przed grupą starszych
chłopaków, którzy prześladują go w szkole. Prawdziwy dramat jednak rozgrywa się
w domu chłopca, gdzie samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę z chorobą, a
lekarze rozkładają ręce. W tej sytuacji Conor zyskuje niezwykłego sprzymierzeńca, mroczną istotę ze snów, która za pośrednictwem niezwykłych,
magicznych opowieści wciąga Conora w świat, gdzie znaleźć można odpowiedzi na najtrudniejsze pytania.
27–31 grudnia godz. 19.00

Sprzymierzeni (z napisami)
Melodramat; USA, Wielka Brytania; Czas trwania:
2 godz. 4 min

1942 rok, Afryka Północna. Max Vatan (Pitt),
oficer wywiadu, spotyka na swej drodze działaczkę francuskiego Ruchu Oporu Marianne
Beausejour (Cotillard), zaangażowaną w śmiertelnie niebezpieczną misję na tyłach wroga. Ich
związek torpeduje ekstremalna presja związana
z trwającą wojną.
6–15 stycznia

HOROSKOP

Baran 21.03–20.04
W pracy i w miłości będzie sprzyjało Ci
szczęście. Nie ustąpisz, dopóki nie dostaniesz tego, czego chcesz. Postaraj się, aby
Twoje wydatki były dobrze przemyślane.
Wreszcie będzie mniej nerwów i stresów.
Byk 21.04–20.05
Nie martw się na zapas i nie wyolbrzymiaj
swoich problemów. Uda Ci się je rozwiązać,
jeśli zachowasz spokój i zdrowy rozsądek.
Częściej spotykaj się z przyjaciółmi, zamiast
siedzieć samotnie w domu.
Bliźnięta 21.05–21.06
Nie daj się partnerowi wyprowadzić z równowagi. Lepiej machnąć ręką na drobne
różnice zdań, niż się kłócić. Bądź otwarty na
zmiany. Podjęte teraz decyzje będą procentować w przyszłości.
Rak 22.06–22.07
Uda Ci się teraz wynegocjować dobre warunki w ważnej dla Ciebie sprawie. Ktoś ze
znajomych próbuje Tobą manipulować, nie
pozwól mu na to. Myśl samodzielnie i dbaj
o siebie.
Lew 23.07–23.08
Nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić od razu, bo zawodowa mobilizacja bardzo
się teraz opłaci. Podejmiesz odważne decyzje, które będą dotyczyć zdrowego stylu życia. Unikaj gier hazardowych.
Panna 24.08–22.09
Przestań ciągle marudzić, że sam musisz
wszystko robić. Daj szansę innym. W finansach
szansa na korzystne interesy. Nie słuchaj plotek
i nie wtrącaj się w sprawy, które Cię nie dotyczą.

Waga 23.09–23.10
W pracy uda Ci się obronić kogoś, kto całkiem niezasłużenie zbiera od wszystkich
cięgi. Uporządkuj rachunki, podlicz wydatki
i zaplanuj domowy budżet. Zacznij uprawianie nordic walking.
Skorpion 24.10–22.11
Nie daj się namówić do rywalizacji w pracy.
Każdy niech robi swoje i pilnuje swoich obowiązków. Będziesz bardziej krytyczny i bardzo spostrzegawczy. Uzgadniaj z partnerem
wspólne wydatki.
Strzelec 23.11–21.12
Bądź przygotowany na poważne zmiany
w życiu prywatnym. Zastanów, się co jest dla
Ciebie najważniejsze. Postaraj się lepiej organizować sobie zajęcia, bo popadniesz w kłopoty. Nadaj kupon lotto.
Koziorożec 22.12–20.01
Obserwuj sytuację w pracy i zadawaj szefowi
ważne pytania. Otaczaj się ludźmi, na których
zawsze możesz liczyć. Staraj się być uprzejmy
nawet dla tych, którzy działają Ci na nerwy.
Zmień dietę.
Wodnik 21.01–19.02
Czeka Cię powodzenie w miłości. Wyjaśnij nieporozumienia w pracy, a atmosfera
zdecydowanie się poprawi. Nie zapominaj
o przyjaciołach. Staraj się planować rok bez
zaciągania kredytów.
Ryby 20.02–20.03
Zanim zgodzisz się na dodatkową pracę, zastanów się, czy masz na nią siły. Pomyśl o swoim
zdrowiu. Poprawisz relacje z rodziną i znajomymi. Zaplanuj swoją przyszłość – może warto iść na studia.

Po prostu przyjaźń
Komedia, Polska, czas 121 min

„Po prostu przyjaźń” to wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. Są ze sobą na dobre
i złe, na zawsze. Aż pewnego dnia… Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian (Marcin Perchuć)
wygrywają do spółki wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. Ivanka (Magdalena
Różczka), singielka i menadżerka na wysokich
obcasach, postanawia mieć dziecko, pomóc ma jej w tym serdeczny
przyjaciel (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje twarz i karierę dla
kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska). Stateczny profesor (Krzysztof Stelmaszyk) będzie musiał zdecydować, czy
dla przyjaciela (Przemysław Bluszcz) warto złamać zasady. Tymczasem
zgrana paczka przyjaciół (Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin Perchuć) wyrusza
w góry, gdzie odkrywa tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie.
11–15 stycznia godz. 15.00

Królowa Śniegu 3:
Ogień i lód 3D (dubbing)
Animacja, Familijny, Przygodowy; Rosja; czas trwania:
1 godz. 20 min

Gerda pragnie odnaleźć rodziców porwanych
przez Północny Wiatr.
18–22 stycznia godz. 14.00 i 17.00

Łotr 1. Gwiezdne wojny
- historie 3D (napisy)
Animacja, fantasy, familijny; USA; Czas trwania: 2 godz.
13 min

Historia grupy rebeliantów zjednoczonych
w śmiałej misji polegającej na kradzieży planów
imperialnej Gwiazdy Śmierci.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Korepetycje z matematyki. Tanio.
Tel. 798 714 084.
Sprzedam tanio działki budowlane.
Tel. 518 445 613.
Kupię mieszkanie na parterze do 50 m2
w Nasielsku. Może być do remontu.
Tel. 502 058 507.
Sprzedam drzewo opalowe. Tel. 609
927 506.
Praca dodatkowa – opieka nad dzieckiem. Stare Pieścirogi. Dzwonić po 16.00.
Tel. 504 984 957.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy przyjmie do pracy pomoc kuchenną i opiekunkę. Prosimy
o kontakt pod nr tel. 603 555 624 lub
23 69 12 284.
Sprzedam grunt rolny o pow. 7,70 ha położony w miejscowości Krzyczki Pieniążki.
Tel. 500 025 004.
Zatrudnię fryzjerkę damsko-męską
w Nasielsku. Tel. 510 061 686.
Sprzedam stemple budowlane
2,5 m. Tel. 510 831 472.
Sprzedam drewno opałowe sosnowe.
Tel. 510 831 472.
Wynajmę lokal ul.Warszawska 18a (nad
Salermo). Tel. (23) 69 12 655.
Drewno opałowe kominkowe i piecowe
wysuszone. Duża ilość. Tel. 501 461 424.
Wynajmę dom, świeżo po remoncie,
umeblowany, C.O. Tel. 501 641 424.
Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.
Remonty, wykończenia wnętrz.
Tel. 667 569 562.
Sprzedam fiata seicento rok prod. 2000.
Tel. 609 555 240 (w godz. 8.00 – 20.00).
Angielski: dzieci, młodzież i dorośli.
Egzaminy, matura, certyfikaty, lektoraty.
Tel. 784 648 518.
Sprzedam maszynę krawiecką Minerva.
Tel. 609 555 240 (w godz. 8.00 – 20.00).
Sprzedam mieszkanie w Starych
Pieścirogach (blok po Instalu) – 41 m2 (2
pokoje, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, garaż). Tel. 667 281 047.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

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

Powrót do źródeł

Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku, wtorki
godz. 19.00, tel. 792 876 563.

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.

REKLAMA
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WETERYNARZ RADZI

Zwierzak pod choinkę

Czas Bożego Narodzenia to okazja do obdarowywania się prezentami. W wielu domach rolę gwiazdkowych
prezentów pełnić będą zwierzęta. Zadbajmy w tym okresie o te żywe maskotki, by nie okazało się, że naraziliśmy je na stres lub życie w domu, w którym... nie do końca są mile widziane.
Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, gdy chcemy komuś ofiarować zwierzę, jest ustalenie, czy faktycznie taka osoba jest zainteresowana posiadaniem zwierzęcia i czy będzie w stanie sprawować nad nim odpowiednią opiekę. Należy brać pod uwagę rozkład dnia przyszłego właściciela, jego możliwości mieszkaniowe,
zdrowotne, np. alergie, upodobania i charakter.

Zaproszenie na turnieje

Jeśli szukamy zwierzęcia jako rodzice w ramach prezentu dla naszych dzieci, bierzmy pod uwagę fakt, iż to najprawdopodobniej my będziemy obarczeni odpowiedzialnością i obowiązkami związanymi ze zwierzęciem.

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy
„Żbik” Nasielsk
uprzejmie zaprasza
na II cykl Halowego Turnieju Piłki Nożnej
Organizator: MLKS Żbik Nasielsk
Współorganizator: Urząd Miejski w Nasielsku
Cel: Promocja Gminy Nasielsk, Promocja piłki nożnej
Miejsce: Hala Sportowa w Nasielsku ul. Staszica 1

Terminarz i Roczniki:

• 15 stycznia 2017 Amatorski o puchar Burmistrza Nasielska
• 28 stycznia 2017 Kobiet Seniorki o puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Nasielsku
• 29 stycznia 2017 Drużyn Wiejskich o puchar Burmistrza Nasielska
• 11 luty 2017 Rocznik 2000 puchar Sekretarza Nasielska
• 12 luty 2017 Rocznik 2001 o puchar Skarbnika Nasielska
• 18 luty 2017 Amatorski o puchar Burmistrza Nasielska
• 19 luty 2017 rocznik 2003 o puchar Radnego Rady Miejskiej
w Nasielsku Dariusza Kordowskiego
• 26 luty 2017 Rocznik 2005 o puchar Zastępcy Burmistrza Nasielska
• 5 Marca 2017 Amatorski o puchar Prezesa ŻBIK w Nasielsku
• 11 Marca 2017 Rocznik 2009 o puchar Radnego Rady Miejskiej
w Nasielsku Mirosława Świderskiego
START: Każdy turniej godzina 9.00
Wpisowe: Każdy turniej 100zł
Na konto nr 80 1020 1592 0000 2302 0237 5376
Nagrody: Za pierwsze miejsce koszulki dla drużyny i Najlepsze 4 drużyny otrzymają puchar, dyplom, nagrody najlepszy zawodnik, najlepszy
bramkarz i król strzelców.

Zgłoszenia i informacje:

email zbik01@onet.pl Tel. 501-655-304 Marek Prusinowski
Regulamin i kartę zgłoszeniową można pobrać:

www.mlkszbiknasielsk.futbolowo.pl
www.nasielsk.pl

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni
wolne od pracy dyżur rozpoczyna się
o godzinie 2400 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod
wskazanym numerem telefonu 572 388 046
19.12.-31.12.2016 r. –Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
01.01.2017 r.–Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.,
2.01. – 8.01.2017 r.–Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.,
9.01. – 15.01.2017 r.–Apteka Bliska Życiu, ul. Targowa 8, Nowy Dwór Maz.,
16.01. – 22.01.2017 r.–Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
		

Na podstawie Uchwały Nr XXV/174/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2016 r

(red.)

Jeden z moich znajomych, zanim kupił psa swoim dorastającym córkom, poprosił je, by każdego dnia, przynajmniej trzykrotnie, wychodziły na spacer z samą smyczą tak, jakby wyprowadzały psa. Córki dzielnie wytrzymały 2 tygodnie i udowodniły, że posiadanie psa nie znudzi im się tak szybko. Do dziś sumiennie i odpowiedzialnie
zajmują się swoim dorosłym już labradorem.
Nie wszystkie dzieci są jednak w stanie wytrwać i szybko zdają sobie sprawę z tego, jak wielkim obowiązkiem
jest posiadanie psa. Nie wiem, czy jest to dobra, czy zła metoda na sprawdzenie się w roli przyszłego posiadacza
czworonoga, ale na pewno ma ona grono swoich zwolenników.
Kupując zwierzę w okresie Świąt pamiętajmy o tym, iż zmiana miejsca, zmiana właściciela, rozłąka z mamą
są dla zwierząt ogromnym stresem. Taki stres oznacza dla organizmu zwierzęcia automatyczny spadek odporności, a to niesie za sobą ryzyko wystąpienia różnych chorób. Święta to czas częstych wizyt z pupilami
na tzw. ostrym dyżurze. Część pacjentów stanowią właśnie
nowo zakupione zwierzęta, u których rozwinęła się któraś
z chorób zakaźnych. Czasem jest to kwestia zmiany karmy,
którą kociak czy szczeniaczek dostał w nowym domku.
Często jednak w okresie okołoświątecznym mamy różnego rodzaju przypadki niestrawności żołądkowo-jelitowych na skutek przekarmienia zwierząt lub podawania im
świątecznego jedzenia, do którego nie są one na co dzień
przyzwyczajone. Nie eksperymentujmy w Święta i nie
wprowadzajmy do jadłospisu naszych zwierząt nowości,
które w efekcie mogą zaburzyć nasz spokojny rodzinny
czas przy choince.
Jeśli kupujemy szczenię czy kocię, to upewnijmy się, że zostało ono zaszczepione adekwatnie do swojego
wieku. Dowiedzmy się, jaką karmą było dotychczas żywione i nie wprowadzajmy żadnych gwałtownych
zmian, gdyż mogą one zaburzyć prawidłową pracę przewodu pokarmowego naszego zwierzęcia. Pamiętajmy,
że tłum gości, hałasy, fajerwerki mogą działać na zwierzę stresująco, zapewnijmy mu więc w tym czasie odrobinę spokoju.
Niewątpliwie najgorszą rzeczą obserwowaną przez lekarzy weterynarii i fundacje prozwierzęce w okresie Bożonarodzeniowym jest zwiększona ilość bezdomnych zwierząt 4-8 tygodni po Świętach. Jest to czas, po którym
część nowych posiadaczy zwierząt uzmysławia sobie, że posiadanie psa czy kota wymaga zbyt wielu wyrzeczeń i zbyt dużego wysiłku. Dla małej istoty, która dopiero co przyzwyczaiła się do nowego domku, jest to
prawdziwa tragedia. Wszystkie strachy, lęki, cały stres związany ze zmianą domu wracają i trzeba przeżyć go na
nowo. Jeśli zwierzę trafi do schroniska, czeka je dodatkowa trauma związana z obecnością dużej ilości zwierząt,
hałasem i brakiem kontaktu z człowiekiem. Jeśli wiemy, że musimy zrezygnować z posiadania czworonoga,
zróbmy wszystko, by znaleźć mu nowy dom wśród przyjaciół i znajomych, by oszczędzić mu stresu związanego ze schroniskiem.
Podejmujmy decyzje odpowiedzialnie, bo pies, kot, chomik czy królik odczuwają stres, tęsknotę, lęk, chociaż
nie potrafią tego wyrażać tak jak my. Prezenty gwiazdkowe niech będą dobrze przemyślane, a posiadanie zwierzęcia niech przynosi Państwu radość każdego dnia.
Małgorzata Rosłońska
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Biegowe podsumowanie roku

Setki wspólnie przebiegniętych kilometrów, mnóstwo medali, endorfin i pełno uśmiechu – tak najkrócej można podsumować ten rok. Za wszystkimi mniejszymi i większymi naszymi sukcesami stoi ogromny wysiłek, kontuzje, chwile słabości,
ale dzięki temu, że biegamy razem, zawsze łatwiej jest pokonywać kolejne kilometry.
Przez dwa lata działalności NBT stworzyła silną grupę biegową, która potrafi zmotywować się do biegania o każdej porze
dnia, dla której nie straszne są kilometry i trudne warunki pogodowe. W tym roku pokazaliśmy, że systematyczna praca
jest miarą sukcesu. Środowe spotkania pod Basztą cieszą się sporą popularnością, bo co i raz pojawiają się nowe twarze.
Wiele osób obawia się z nami biegać, tłumacząc, że biegamy za szybko, mamy za długie dystanse. Zaletą naszego klubu
jest to, że zawsze biegamy tempem najwolniejszego biegacza, nigdy nie zostawiamy nikogo w tyle, bo przecież dbanie o
dobrą atmosferę to postawa każdej grupy. To, że jesteśmy nieformalną grupą, pozwala nam na pewnego rodzaju swobodę
działania – biegamy, jak chcemy, gdzie chcemy i ile chcemy, wzajemnie się wspieramy i to nas motywuje do biegania.
Poza naszymi środowymi spotkaniami pod Basztą aktywnie uczestniczymy w zawodach organizowanych w okolicy,
a nawet w całej Polsce. Wspólne spokojne treningi przeradzają się we wspaniałe osiągnięcia, o czym świadczą sukcesy na
prawie każdych zawodach.
W tym roku największe atrakcje biegowe zostały przygotowane przez gminę Wieliszew. Były to: Czteroetapowy Wieliszewski Crossing ukończony na 8 miejscu, Ultramaraton Powstańca (sztafeta 63 km) 7 i 9 miejsce oraz ekstremalny Run 4
Fun. Ponadto braliśmy udział m.in. w: Biegu ze Świętym, Biegu Wilczym, Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Biegu
Mikołajkowym w Nasielsku, Warszawskiej Triadzie Biegowej Zabiegaj o Pamięć, Praskim Biegu Wiosny oraz Białołęckim
Biegu Wolności, Biegu Wiosny-Tustań w Naruszewie, Pogoni za Lisem w Rębkowie, Biegu Kwitnących Ogrodów w Kucharach Królewskich, Biegu Słonecznym w Janówku, Biegu Serocka Dycha, Biegu Orła w Czosnowie, Pułtuskim Festiwalu
Biegów. Były to biegi krótkie – od 2 do 10 km, na których zdobyliśmy niezliczoną ilością medali.
Sukcesy odnosił Adam Zalewski, niejednokrotnie wracając do domu z pucharem. We wrześniu 6-osobowa grupa (Robert
Sierzputowski, Iwona Wawrzyńska, Łukasz Witkowski, Radosław Jankowski, Jarosław Dylewski, Jarosław Ruciński,) próbowała swoich sił na królewskim dystansie 42 km 195 m w 38. PZU Maratonie Warszawskim. Nie był to jednak najdłuższy
bieg indywidualny w naszym wykonaniu. Rekord kilometrowy ustanowił Arek Żyła, który w 9 godzin pokonał 63-kilometrowy dystans w Ultramaratonie Powstańca w Wieliszewie.
Z całą pewnością ten rok należał do Jarka Dylewskiego, który swoją wytrwałością pokazał, że nic nie stoi na przeszkodzie
do spełniania marzeń. Jarek w tym roku wziął udział w najtrudniejszych biegach organizowanych w naszym kraju. Zdobycie Korony Maratonów, Maraton Komandosa, Bieg Rzeźnika, Bieg o Nóż Komandosa to tylko kilka zakrawających
o szaleństwo biegów, w których pokazał, na co go stać. Jarek to chluba naszego miasta. Wspaniale reprezentuje Nasielsk
i naszą grupę w całym kraju.
Każdy pojedynczy sukces składa się na sukces całej naszej grupy, dlatego też cieszymy się z każdego, nawet tego najmniejszego indywidualnego osiągnięcia. Życzymy sobie i wszystkim biegaczom, aby przyszły rok był bogaty w ogromną radość z biegania i niezliczone wygrane. Puchary i medale to tylko mała część biegowego życia. Trenowanie ma nam
sprawiać przyjemność i cieszyć nas coraz bardziej z każdym kilometrem. Wbiegajmy w Nowy Rok z wielką radością!
(IW)
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maga również podziemny łącznik bez podjazdów i wind, który obecnie jest
większą przeszkodą niż udogodnieniem, zwłaszcza dla dzieci, matek z wózkami, czy osób starszych. W tym roku z funduszu sołeckiego sfinansowana
zostanie budowa asfaltu na ulicy Ogrodowej w Siennicy i ulicy Sobieskiego
w Mogowie oraz utwardzenie kruszywem ulicy Krańcowej (Mogowo).
Lidia Rutkowska – dyrektor ZGKiM
ZGKiM w Nasielsku, korzystając z wypracowanej w ostatnich latach stabilności finansowej
planuje w 2017 roku inwestować w przedsięwzięcia i działania, które poprawią jakość
świadczonych usług. Będziemy kontynuować
zmiany w zakresie coraz lepszej obsługi i informacji klienta zarówno w naszym biurze, jak
i przez stronę internetową, którą przedstawimy Państwu niebawem. Dużym wyzwaniem
będzie dla nas planowany zakup specjalistycznego sprzętu do bieżącej eksploatacji sieci
kanalizacyjnej oraz rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na lokalny
rynek środka nawozowego. Nadchodzący rok będzie dla nas z pewnością czasem wytężonej pracy, ale mam nadzieję również satysfakcji z realizacji planów.
Teresa Skrzynecka – Prezes Fundacji „Bądźmy razem”
Fundacja „Bądźmy razem” jak co roku
podejmuje różne inicjatywy i działania
aktywizujące starsze osoby. W tym roku
również mamy wiele planów. A wejdziemy w niego sylwestrową zabawą
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Następnie od początku roku będziemy kontynuować program pierwszego semestru
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z licznymi
zajęciami literackimi, muzycznymi, artystycznymi oraz rehabilitacyjnymi. W planach mamy lubiany i cykliczny wyjazd
na basen w Mszczonowie, a z zaprzyjaźnioną Serocką Akademią Senioralną 3-dniową wycieczkę. Planujemy szereg spotkań z osobami niepełnosprawnymi, z dziećmi, którym seniorzy czytają książki – wszystko
w ramach projektu Międzypokoleniowe Centrum Wolontariatu, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
na lata 2014-2020. Fundacja finansowo wspiera oczywiście zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z naszych okolic. Fundusze
na te cele pochodzą z 1% podatków, które przekazać może każdy z nas.
W tym roku w akcji pozyskiwania 1% podatków wsparła nas drukarnia
z Ciechanowa, która wydrukowała dla nas bezpłatnie 100 kalendarzy
z logo naszej Fundacji i numerem KRS. Przekazaliśmy je różnym instytucjom.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „finałowego”, 02.12.2016 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki		
2. Mariusz Figurski – Robert Truszkowski		
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
4. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
5. Zbigniew Michalski – Piotr Turek			
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
8. Jacek Jeżółkowski – Krzysztof Brzuzy		

78 pkt (61,90%)
72 pkt (57,14%)
71 pkt (56,35%)
66 pkt (52,38%)
61 pkt (48,31%)
58 pkt (46,03%)
57 pkt (45,24%)
41 pkt (32,54%)

KOŃCOWA KLASYFIKACJA „GRAND PRIX” NASIELSKA`2016:
1-2. Waldemar Gnatkowski				
117 pkt
Krzysztof Michnowski				
117 pkt
3-4. Janusz Muzal					
114 pkt
Janusz Wydra					
114 pkt
5.
Kazimierz Kowalski				
106 pkt
6-7. Piotr Kowalski					
105 pkt
Grzegorz Nowiński				
105 pkt
8. Krzysztof Morawiecki				
104 pkt
9-10. Mariusz Figurski					
104 pkt
Robert Truszkowski				
104 pkt
11. Paweł Wróblewski					
80 pkt
12. Stanisław Sotowicz				
77 pkt
13. Piotr Turek						
75 pkt
14. Zbigniew Michalski				
74 pkt
15. Józef Dobrowolski					
62 pkt
16. Krzysztof Brzuzy					
51 pkt
17. Jerzy Krzemiński					
43 pkt
18. Adam Banasiuk					
40 pkt
19. Jacek Jeżółkowski					
36 pkt
20. Marek Olbryś					
31 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
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