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Infolinia spisowa 
będzie działać dłużej
Od 13 do 30 września br. infolinia spisowa, działająca pod numerem  
22 279 99 99, będzie do Państwa dyspozycji każdego dnia – również 
w soboty i niedziele - w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata za połą-
czenie zgodna z taryfą operatora).

Dzwoniąc na infolinię spisową, można nie tylko wypełnić obowiązek spi-
sowy, ale również zweryfikować tożsamość rachmistrza. Dokonanie spi-
su przez telefon nie trwa długo – zajmuje tylko około 10 minut. 

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań jest obowiązkowy, a za odmowę uczestnictwa w tym badaniu 
grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Spis Powszechny trwa tylko 
do 30 września 2021r. – to ostatni dzień, kiedy można wypełnić formu-
larz spisowy. Nie warto czekać do ostatniej chwili. 

Spis przez telefon to tylko jedna z dostępnych opcji. Spisu można doko-
nać również za pomocą aplikacji spisowej dostępnej na stronie https://
spis.gov.pl. Samospis przez Internet możliwy jest 24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu. Punkty spisowe działają stacjonarnie również 
w urzędach gmin (w godzinach ich pracy) oraz mobilnie w wielu innych 
miejscach, o czym informują lokalne media. Z osobami, które nie zde-
cydują się spisać samodzielnie, może kontaktować się – osobiście lub 
telefonicznie, rachmistrz spisowy. Rachmistrzowie dzwonią z numerów 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Wszystkie dane uzyskiwane w badaniach statystycznych, w tym rów-
nież w Spisie Powszechnym, są poufne i podlegają szczególnej ochronie. 
Dzięki danym zebranym w spisie powszechnym możliwe będzie efek-
tywne planowanie rozwoju Polski na poziomie centralnym i lokalnym.

Z MIASTA

Nasielski Dom Edukacji  Nasielski Dom Edukacji  
i Historii otwarty!i Historii otwarty!

Wyremontowany i pięknie od-
nowiony, choć jeszcze niedawno 
zaniedbany i straszący wyglądem, 
dawny Dom Nauczyciela, zyskał 
nowy blask. Za kilka lat budynek 
będzie obchodził okrągłą, bo set-
ną rocznicę wybudowania. Rok 
po zakończeniu samego remontu 
dokonano otwarcia obiektu, który 
będzie nosił nazwę Nasielskiego 
Domu Edukacji i Historii.

Na jego otwarcie przybyło wielu 
zaproszonych gości. Wśród przed-
stawicieli władz oświatowych i sa-
morządowych, byli także goście 
wyjątkowi - Ewa Borkowska, dy-
rektor Miejskiej i Powiatowej Bi-
b l ioteki Publ icznej w Now ym 
Dworze Mazowieckim, dr Ma-
riusz Błoński, pracownik Instytu-
tu Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk, Zdzisław Suwiński, 
historyk, regionalista, emeryto-
wany dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego w Nasielsku, twórca 

kolekcji „Nasielsk w średniowie-
czu”, która znalazła się w otwartym 
obiekcie oraz dr Stanisław Tyc, hi-
storyk, regionalista i wieloletni dy-
rektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nasielsku.

Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski powiedział,  że remont 
tego budynku był wyzwaniem, 
gdyż łatwiej jest coś zbudować 
od początku, niż wyremontować, 
zwłaszcza obiekt wpisany do re-
jestru zabytków, kiedy to każda 
decyzja musi być konsultowana 
z konserwatorem zabytków. Przy-
znał także, iż wielu mieszkańców 
zaznaczało potrzebę wyremon-
towania budynku, chociażby ze 
względów estetycznych. Burmistrz 
podziękował również Zdzisławowi 
Suwińskiemu podkreślając, że to 
od niego pochodzi część ekspo-
natów, które znalazły swoje miej-
sce w nowym obiekcie.

Dr Mariusz Błoński zabierając głos, 
opowiedzia ł  pokrótce 
o prowadzonych bada-
niach archeologicznych, 
podkreślił też, że Nasielsk 
jest najstarszym grodem 
na Mazowszu, datowa-
nym na 860 rok. Jako 
ciekawostkę przytoczył 
także informację, że zna-
leziona przez niego kość 
miedniczna kota dato-
wana na przełom IX/X 
wiek, na podstawie ba-
dań genetycznych należy 
do żbika, co może ozna-
czać, że klub sportowy 
ma swojego wiekowego 
patrona.

G ł o s  z a b r a ł  r ó w n i e ż 
Z d z i s ł a w  S u w i ń s k i , 
t wórc a kolekc j i  zb ro i 

i wystawy „Nasielsk w średniowie-
czu”, która znalazła swoje miejsce 
w Nasielskim Domu Edukacji i Hi-
storii. Przybliżył kulisy jej powsta-
wania.

Bardzo ciekawy wykład na te-
mat ekspozycji prezentowanych 
w otwieranym obiekcie przedsta-
wił dr Stanisław Tyc.

Po uroczystym przecięciu biało-
-czerwonej wstęgi, którego do-
konal i  dyrektor MGBP Jolanta 
Budziszewska-Rogalska, Burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki oraz dr Stanisław 
Tyc oraz po poświęceniu obiektu 
przez księdza Rafała Winnickie-
go uczestnicy uroczystości mogli 
zwiedzić obiekt. Gości oprowadził 
dr Stanisław Tyc. 

Remont Domu Nauczyciela roz-
począł się pod koniec 2019 roku 
i udało się go zakończyć 11 wrze-
śnia 2020 roku. W ramach prac 
remontowych wykonano roboty 
rozbiórkowe, oczyszczenia i osu-
szenia ścian fundamentowych. 
Wykonano konstrukcję i pokrycie 
dachu, izolację termiczną, nowe 
ścianki działowe, odbudowano 
sufity, zamontowano nowe okna 
i drzwi i uzupełniono wszystko de-
talami architektonicznymi. Wyko-
nawcą inwestycji była firma Mabis 
sp. z o.o. z Piastowa za kwotę oko-
ło 750 tys. zł.

To miejsce będzie przeznaczone 
nie tylko dla dzieci i młodzieży, 
ale i dla wszystkich mieszkańców, 
którzy chcą zapoznać się z histo-
rią ziemi nasielskiej. Obiekt będzie 
otwarty od poniedziałku do so-
boty.

Michał B.



2 Życie Nasielska nr 20 (588); 17.09.2021–30.09.2021Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Natalia Klukowska – ogłoszenia, Marek Stamirowski – kolportaż. 

Stali współpracownicy: Aleksandra Ziółek, 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 redak-
cja nie zwraca, a ponadto zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów 
i zmian tytułów w nadesłanych 
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń.

Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

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 „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. 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. 23 693–17–13

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

Z UM

Ważne zmiany w programie 
„Czyste powietrze”
1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, 
uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), 
zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższo-
ny poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących 
się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Pro-
gram został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 
2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania 
na stronie www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste 
Powietrze) oraz na Portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czy-
ste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, 
że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinan-
sowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 
31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego do-
kumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie 
będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części 
programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. 
zł). Od 1 lipca w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi 
do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw 
jednoosobowych do 2189 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż do-
tychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym stan-
dardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie 
poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz 
do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 
60% kosztów).

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie 
w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego, została już uruchomiona. Informacje o bankach, które będą udzielały 
Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację 
będą dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Być może zn a-
ją Państwo oso-
bę, która powinna 
zostać wyróżnio-
na za swój wkład 
w rozwój naszej 
gminy? Może jest 
ktoś, kto nie zo-
stał do tej pory za-
uważony?

Za c h ę c a my do 
zgłaszania swo-
ich kandydatów 
do Nagrody „Lew 
Nasielska”!

Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” kan-
dydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje 
publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzy-
szenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

Kandydatów można zgłaszać do końca września 2021 r.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie 
oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata, a także uzasadnienie 
przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uho-
norowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

Więcej o Nagrodzie „Lew Nasielska” na stronie www.nasielsk.pl 

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków CEEB 
Przypominamy Państwu, że każdy właściciel lub zarządca budynku jest 
zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach 
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Termin na złożenie deklaracji:

 – do 1 lipca 2022 roku – właściciele lub zarządcy budynków już istnie-
jących,

 – 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów 
nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: 
https://zone.gunb.gov.pl/ lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (deklaracja dostępna pod adresem: https://
zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/).

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje ta-
kie jak:
 – imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 – adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw;
 – informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach;
 – numer telefonu właściciela lub zarządcy;
 – adres e-mail (opcjonalnie).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy 
danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki 

ze smogiem. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanie-
czyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną 
uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu techniczne-
go budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu ko-
miniarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą się docelowo 
wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekracza-
jącej 1 MW.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane 
w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak zło-
żenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach 
ogólnych kodeksu wykroczeń. Przepisy sankcyjne uwzględniają jednak 
instytucję czynnego żalu, oznacza to, iż złożenie deklaracji po terminie, 
jednak przed powzięciem wiadomości o tym fakcie przez wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta, nie skutkuje wymierzeniem kary.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 
link poniżej:

https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja... 

Pomoc w wypełnieniu deklaracji: osobiści w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku, telefonicznie: 23 6933077, mailowo: srodowisko@nasielsk.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Seniorzy! 
Z przyjemnością informujemy, że już od 1 września 2021 roku ZWIĘK-
SZA SIĘ ULGA DLA SENIORÓW na bilety autobusowe w gminnych 
przewozach pasażerskich w ramach programu Nasielska Karta Seniora!

Zniżka wzrośnie z 17% na 33%, co oznacza, że osoby po 60. roku życia 
za bilety jednorazowe na przejazdy do 10 km zapłacą 2,00 zł (z po-
przednią zniżką bilet ten kosztował 2,50 zł). W przypadku przejazdu od 
10 km bilety jednorazowe będą kosztować seniorów 4,00 zł (z po-
przednią zniżką był to koszt 5,00 zł). 

W związku z powyższym, bilet zakupiony przez seniora będzie tańszy 
odpowiednio o 50 gr lub 1 zł – w zależności od długości trasy.

Prezes SKR – Wojciech Królak podkreśla jednocześnie, że ww. ulgi będą 
obowiązywały we wszystkich liniach SKR, nie tylko tej z miasta do stacji. 

Przypominamy, że aby skorzystać ze zniżki, należy mieć ukończone 60 
lat oraz być posiadaczem Nasielskiej Karty Seniora, którą trzeba będzie 
okazać przy zakupie biletu.

NKS można wyrobić bezpłatnie w Klubie Senior+ w Nasielsku przy  
ul. Warszawskiej 52.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z GMINY

Wstępne wyniki przetargu  
na ul. Krupki
25 sierpnia Urząd Miejski w Nasielsku ogłosił przetarg na przebudowę strategicznej drogi w mieście - ulicy Krupki. 
Termin składania ofert minął 10 września o godzinie 10:00. Tego samego dnia nastąpiło również otwarcie ofert.

Na realizację tego zadania wpłynęły trzy oferty. Najtańszą o wartości 1 995 000 zł złożyła lokalna firma Baz-Bruk. 
Drugą w kategorii ceny o wartości 1 999 000 zł złożyła firma Drogi i Mosty z Kacic koło Pułtuska. Najdroższa 
oferta wpłynęła od konsorcjum OK-BUD Piotr Morawski i ELTIM POiL Waldemar Kurkiewicz, a jej wartość wy-
niosła 2 450 000 zł. Podpisanie umowy z wykonawcą remontu ul. Krupki nastąpi w przeciągu około 2 tygodni 
od otwarcia ofert.

Na remont tej ulicy mieszkańcy oczekują od wielu lat. 

Zmodernizowany zostanie odcinek nie tylko na terenie zabudowanym, ale także na pozostałym odcinku, aż 
do skrzyżowania z ulicą Przechodnią. W ramach inwestycji przebudowane zostaną także chodniki oraz zjazdy 
do posesji. Prawdopodobny termin zakończenia inwestycji został określony w dokumentacji projektowej na 15 
listopada br. Na inwestycję Gmina Nasielsk otrzymała od Marszałka Adama Struzika 900 tys. zł dofinansowania.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zapraszamy  
do Akcji Sprzątania
Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowi-
ska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. 28 Ak-
cja Sprzątanie świata-Polska, została opatrzona hasłem: Myślę, więc nie śmiecę.

Finał akcji „Sprzątnie Świata –Polska 2021”przypada w dniach 17-19 września.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do włączenia się w tę piękną akcję. Jak 
zawsze zapraszamy do udziału szkoły, sołectwa, stowarzyszenia oraz wszystkich, 
którym na sercu leży środowisko naturalne. Przystępującym do akcji zapewnia-
my rękawiczki, worki na odpady – odbiór w punkcie podawczym, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu akcji oraz odbiór zgromadzonych i zgłoszonych odpadów.

W sprawach akcji „Sprzątania Świata” można kontaktować się z Wydziałem Śro-
dowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich: telefonicznie: 23/ 69-33-077 lub ma-

ilowo: srodowisko@nasielsk.pl. 

Poniżej kilka sposobów mających wpływ na ograniczenie plastiku i tworzyw 
sztucznych:
 – zakupione warzywa i owoce zapakuj do siatki wielokrotnego użytku lub sa-
modzielnie uszytego woreczka np. ze starej firanki,
 – kupując jedzenie na wynos, możesz poprosić o zapakowanie do własnego 
pojemnika na żywność,
 – kanapkę możesz zapakować w specjalną serwetkę śniadaniową zapinaną na 
rzep bądź w woskowijkę. Woskowijka to w 100% naturalna bawełniana szmat-
ka nasączona specjalną mieszaniną na bazie wosku pszczelego. Stanowi ekoal-
ternatywę do folii spożywczej lub aluminiowej. Jedna może służyć przez wiele 
miesięcy, wystarczy tylko po każdym użyciu przemyć wewnętrzną stronę let-
nią wodą,
 – zainwestuj w nowoczesny filtr i daj szansę „kranówce”, zamiast kupować wodę 
w plastikowych butelkach,
 – foliową reklamówkę na zakupy zastąp materiałową torbą,
 – zrezygnuj z używania plastikowych sztućców i słomek,
 – mydło i szampon w płynie zastąp produktem w kostce.

Postępując w ten sposób, przyczynimy się do ograniczenia wytwarzanych od-
padów oraz do poprawy czystości naszego otoczenia.

Więcej informacji o akcji na profilu Fundacja Nasza Ziemia oraz https://
naszaziemia.pl/ssp2021/

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dostosowanie placówek szkolnych  
do potrzeb osób niepełnosprawnych
We wtorek, 14 września br., 
nastąpiło podpisanie umowy 
na wykonanie robót budow-
lanych w następujących pla-
cówkach:

 – Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku, kwota zadania: 
275 726,76 zł,

 – Szkoła Podstawowa im. Mi-
kołaja Kopernika w Cieksynie, 
kwota zadania: 237 097,31 zł,

 – Szkoła Podstawowa im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach, kwota 
zadania: 111  539,19 zł, 

 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, kwota zadania: 209 535,70 zł.

Celem wykonania umowy jest poprawa dostępności szkół podstawowych dla uczniów poprzez dostosowanie 
placówki szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z „MODELEM DOSTEPNEJ SZKOŁY” wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami i rozwiązaniami towarzyszącymi. 

Termin realizacji ww. robót: do 15.12.2021 r. Wykonawca: ELTIM PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNO-BUDOWLANE 
I INWESTYCYJNE WALDEMAR KURKIEWICZ z siedzibą w Warszawie.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Stacja ładowania samochodów 
elektrycznych
15 września została podpisa-
na umowa z firmą Arinea Sp. 
z o.o., na budowę ogólnodo-
stępnej stacji ładowania samo-
chodów elektrycznych przy 
budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. Stacja będzie po-
siadała cztery rodzaje złączy: 
CHAdoMo, CCS High Power, 
gniazdo AC oraz kabel AC (typ 
2) o łącznych ładowania DC 
100 kW + AC 50 kW.

Łączna wartość zadania obej-
mującego poza samą stacją 
ładowania m.in.: opracowa-
nie niezbędnej dokumentacji 
technicznej, dostawę i instalację 
oraz wdrożenie aplikacji zarządzającej i obsługującej oraz zagospodarowanie terenu wynosi: 336 185,69 zł, z cze-
go kwota w wysokości 150 000,00 została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

Planowane uruchomienie stacji jeszcze w tym roku.
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych
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02.09.2021 r. Mogowo, ul. Mor-
gowska – usunięcie gniazda owa-
dów błonkoskrzydłych (1 zastęp)

03.09.2021 r. Popowo Borowe – 
wypadek drogowy (2 zastępy)

04.09.2021 r. Słustowo – usunię-
cie gniazda owadów błonkoskrzy-
dłych

05.09.2021 r. Popowo Borowe – 
wypadek drogowy (1 zastęp)

05.09.2021 r. Słustowo – usunię-
cie gniazda owadów błonkoskrzy-
dłych (1 zastęp)

06.09.2021 r. Stare Pieścirogi, ul. 
Kolejowa – pożar domu jedno-
rodzinnego (1 zastęp)

06.09.2021 r. Pianowo Bargły – 
usunięcie gniazda owadów błon-
koskrzydłych (1 zastęp)

11.09.2021 r. Stare Pieścirogi, teren 
PKP – pożar wiaty (1 zastęp)

12.09.2021 r. Paulinowo – neu-
tralizacja plamy oleju na drodze (1 
zastęp)

Kronika OSP
NASIELSK

Z POLICJI

Zatrzymany 
przez 
dzielnicowych
6 września br., wczesnym ran-
kiem, dwoje dzielnicowych z Ko-
misariatu Policji w Nasielsku udało 
się do Miękoszyna. Byli w posia-
daniu informacji o 61-latku, za 
którym pułtuski sąd wystawił na-
kaz doprowadzenia do jednostki 
penitencjarnej. Mężczyzna w go-
dzinach porannych miał przyjść 
do znajdującego się w tej miej-
scowości sklepu. Tam już czekali 
na niego dzielnicowi. Gdy tylko 
się zjawił, zatrzymali go.

Mieszkaniec gminy Nasielsk, któ-
remu do tej pory udawało sie 
uniknąć odpowiedzialności kar-
nej, trafił do jednego z aresztów 
śledczych na terenie Warszawy, 
gdzie odbędzie karę pozbawienia 
wolności.

(red.) za:  
kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Czym jest hejt?
Napisać o jedno zdanie za dużo 
w Internecie nie jest trudno. Zasło-
nięci ekranem monitora hejterzy 
mogą czuć się bezkarnie, ale czy 
na pewno? O ile sam hejt jest po-
jęciem bardzo szerokim i próżno 
szukać go w kodeksie karnym, to 
już czyny takie jak zniesławienie, 
znieważenie, uporczywe nękanie, 
groźby karalne… już mogą spraw-
cy takich zachowań przysporzyć 
wielu kłopotów z prawem. Uważaj-
my zatem na to, co publikujemy, 
bo wszystko w sieci zostawia ślad. 
Czasami nawet jedno pojedyncze 
słowo może wyrządzić olbrzymią 
krzywdę.

Hejt jest pojęciem bardzo pojem-
nym. Najprościej mówiąc, są nim 
agresywne i nienawistne komenta-
rze. Wyzwiska, przekleństwa, obelgi 
i życzenia śmierci, wypisywane na 
internetowych forach, mają jednak 
swoje granice. Tą granicą są zna-
miona czynu zabronionego. Ściga-
nie większości z nich następuje na 
wniosek pokrzywdzonego – ozna-
cza to, że sprawa wymaga wniesie-
nia prywatnego aktu oskarżenia. 
Warto jest to robić, by nie dawać 
hejterom poczucia bezkarności.

Sprawa jest szczególnie istotna ze 
względu na młodych użytkow-
ników Internetu. Dziecko, będą-

ce obiektem ataków, upokorzeń 
i drwin innych, może nie poradzić 
sobie z taką trudną dla siebie sytu-
acją. Jeśli zatem dotrą do nas, jako 
do rodziców lub pedagogów, sy-
gnały o takim dręczeniu kogokol-
wiek – zareagujmy. Historia zna 
bowiem wiele przypadków, w któ-
rych młode osoby, nie radzące so-
bie z hejtem skierowanym w ich 
stronę, wybierały bardzo drama-
tyczne sposoby wołania o pomoc. 
Reagujmy zatem na hejt w prze-
strzeni publicznej i nie zgadzajmy 
się na niego. Reagujmy tym bar-
dziej, jeśli ofiarą hejtu są ci, którzy 
nie potrafią się jeszcze bronić.

Jakie rodzaje hejtu są przestęp-
stwem? Poniżej prezentujemy 
kilka z nich.
Art. 190a. Stalking
§ 1. Kto przez uporczywe nękanie 
innej osoby lub osoby jej najbliższej 
wzbudza u niej uzasadnione oko-
licznościami poczucie zagrożenia, 
poniżenia lub udręczenia lub istot-
nie narusza jej prywatność, podle-
ga karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, 
podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek, inne 
jej dane osobowe lub inne dane, za 
pomocą których jest ona publicz-
nie identyfikowana, w celu wyrzą-
dzenia jej szkody majątkowej lub 
osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu 
określonego w § 1 lub 2 jest tar-
gnięcie się pokrzywdzonego na 
własne życie, sprawca podlega ka-
rze pozbawienia wolności od lat  
2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa okre-
ślonego w § 1 lub 2 następuje na 
wniosek pokrzywdzonego.

Art. 207. Znęcanie się
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psy-
chicznie nad osobą najbliższą lub 
nad inną osobą pozostającą w sta-
łym lub przemijającym stosunku za-
leżności od sprawcy, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesię-
cy do lat 5.

§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psy-
chicznie nad osobą nieporadną ze 
względu na jej wiek, stan psychicz-
ny lub fizyczny, podlega karze po-
zbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 
1a połączony jest ze stosowaniem 
szczególnego okrucieństwa, spraw-
ca podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu okre-
ślonego w § 1–2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, 
sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.

Art. 190. Groźba karalna
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnie-
niem przestępstwa na jej szkodę lub 
szkodę osoby najbliższej, jeżeli groź-
ba wzbudza w zagrożonym uzasad-
nioną obawę, że będzie spełniona, 
podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego.

Art. 212. Zniesławienie
§ 1. Kto pomawia inną osobę, gru-
pę osób, instytucję, osobę praw-
ną lub jednostkę organizacyjną 
niemającą osobowości praw-
nej o takie postępowanie lub wła-
ściwości, które mogą poniżyć ją 
w opinii publicznej lub narazić na 
utratę zaufania potrzebnego dla da-
nego stanowiska, zawodu lub rodza-
ju działalności, podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności. 
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się 
czynu określonego w § 1 za po-
mocą środków masowego komu-
nikowania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.

§ 3. W razie skazania za przestęp-
stwo określone w § 1 lub 2 sąd może 
orzec nawiązkę na rzecz pokrzyw-
dzonego, Polskiego Czerwonego 
Krzyża albo na inny cel społeczny 
wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa okre-
ślonego w § 1 lub 2 odbywa się 
z oskarżenia prywatnego.

Art. 216. Znieważanie osoby
§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej 
obecności albo choćby pod jej nie-
obecność, lecz publicznie lub w za-
miarze, aby zniewaga do osoby tej 
dotarła, podlega grzywnie albo ka-
rze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za 
pomocą środków masowego ko-
munikowania, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wy-
zywające zachowanie się pokrzyw-
dzonego albo jeżeli pokrzywdzony 
odpowiedział naruszeniem nie-
tykalności cielesnej lub zniewagą 
wzajemną, sąd może odstąpić od 
wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestęp-
stwo określone w § 2 sąd może 
orzec nawiązkę na rzecz pokrzyw-
dzonego, Polskiego Czerwonego 
Krzyża albo na inny cel społeczny 
wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarże-
nia prywatnego.

Art. 257. Rasizm
Kto publicznie znieważa grupę 
ludności albo poszczególną oso-
bę z powodu jej przynależno-
ści narodowej, etnicznej, rasowej, 
wyznaniowej albo z powodu jej 
bezwyznaniowości lub z takich po-
wodów narusza nietykalność cie-
lesną innej osoby, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

Oraz wykroczenie złośliwego nie-
pokojenia Art. 107. KW

Kto w celu dokuczenia innej osobie 
złośliwie wprowadza ją w błąd lub 
w inny sposób złośliwie niepokoi, 
podlega karze ograniczenia wol-
ności, grzywny do 1.500 złotych 
albo karze nagany.

kppnowydwor.policja.waw.pl
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Jak spisać się szybko?
Już wrzesień, a Ty wciąż się nie spisałeś? Sprawdź, jak możesz wypełnić 
obowiązek spisowy szybko, bezpiecznie i wtedy, kiedy chcesz.

Najprostszą i najwygodniejszą metodą jest samodzielne wypełnienie for-
mularza na stronie https://spis.gov.pl/. Logujesz się, podając identyfikator 
PESEL lub przez profil zaufany.

Formularz możesz wypełnić dla wszystkich osób, z którymi miesz-
kasz (np. małżonek, dzieci). Do wypełnienia formularza nie musisz się 
specjalnie przygotowywać, ale miej pod ręką swój numer PESEL (i do-
mowników, jeśli wypełniasz ich formularze). Jeśli mieszkasz w domu jed-
norodzinnym, przypomnij sobie, w którym roku budynek został oddany 
do użytkowania.

Jeśli masz taką możliwość, pomóż starszym członkom Twojej rodziny 
w wypełnieniu formularza lub, jeśli wyrażą zgodę, zrób to za nich. Dla 
seniorów kontakt z rachmistrzem może budzić lęk i obawę o swoje bez-
pieczeństwo.

Jak można się spisać bez Internetu?
Do końca września jest również możliwość spisania się przez telefon. Ta 
metoda to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają komputera z In-
ternetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza. Wystarczy zadzwonić 
na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunika-
tami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być 
duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka, jak samospis 
internetowy.

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie gminy/miasta, możesz 
skorzystać z punku spisowego i wypełnić formularz spisowy z pomo-
cą przeszkolonej osoby. Wypełnienie obowiązku spisowego w urzędzie 
gminy/miasta przebiega bardzo sprawnie, jednak trzeba dostosować 
się do godzin otwarcia Urzędu. Warto również pamiętać, że im bliżej 
do końca spisu również w punkcie spisowym, czas oczekiwania na do-
stęp do komputera z Internetem i wsparcie pracownika urzędu gminy 
może się wydłużyć. Zwlekając z wypełnieniem obowiązku spisowego, 
do ostatniej chwili ryzykujesz konieczność poświęcenia więcej czasu.

Podczas tegorocznego spisu powszechnego informacje zbierane są 
również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rach-
mistrz, nie możesz odmówić mu przekazania danych! Wypełnienie for-
mularza z rachmistrzem przebiega bardzo sprawnie i bezpiecznie.

Jeśli chcesz się spisać szybko, bezpiecznie i wygodnie w domu, wejdź 
na https://spis.gov.pl i spisz przez Internet! To naprawdę proste! Jeśli sam 
sobie nie poradzisz, skorzystaj z pomocy najbliższych bądź urzędników
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Wręczenie nagród  
dla nauczycieli

14 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród dla nauczycieli, których uczniowie zdobyli najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty. 
Nagrody wręczyli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, Zastępca Burmistrza Nasielska – An-
drzej Kordulewski oraz Dyrektor Centrum Usług Wspólnych – Hanna Pietrzak. Wśród nagrodzo-
nych znaleźli się:
Język polski:
1. Bożena Kozłowska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku)
2. Wioletta Sadowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku)
3. Bożena Majewska (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach)
Język angielski:
1. Renata Drzazgowska (Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich)
2. Karolina Pająk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku)
3. Beata Rączka (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach)
4. Bogumiła Kurpiewska (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach)
Matematyka:
1. Ewa Grenadier (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku)
2. Bogumiła Rybicka (Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich)
3. Lidia Chojnacka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku)

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy placówek, w których pracują nagrodzeni nauczyciele: 
Ewa Strzelczak, Katarzyna Świderska, Mariusz Kraszewski oraz Cezary Wiśniewski.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy satysfakcji z codziennej pracy, wy-
trwałości w realizowaniu zamierzeń oraz dalszych wspaniałych sukcesów.

Wydział Administracji i Nadzoru

ZE SZKÓŁ

Odrobina luksusu
 – Nasze nowe toalety dla uczniów 
robią wrażenie. Są nowoczesne, 
kolorowe i przestronne. O tych 
starych lepiej w ogóle nie wspomi-
nać, bo to już była ruina. Naresz-
cie mamy odrobinę luksusu – tak 
o nowej inwestycji mówią pra-
cownicy Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku. – 

Niejeden chciałby mieć taką ła-
zienkę we własnym domu – do-
dają. 

Łazienki dla chłopców i dziewcząt 
znajdujące się na parterze budyn-
ku szkoły naprzeciwko szatni 
wykonano ponad 30 lat temu. 
Później były wielokrotnie po-
prawiane, ale mimo to z roku 
na rok ich stan się pogarszał. 
Ewidentnie wymagały już ka-
pitalnego remontu.

 – Wiadomo, że wszystko się 
eksploatuje i wymaga napraw, 
ale nasze toalety dla uczniów 
musiały przejść generalny re-
mont. Nie byłby on możliwy 
bez środków z budżetu gmi-
ny, które na ten cel zgodzi-
li się przeznaczyć radni Rady 
Miejskiej w Nasielsku, za co 
jesteśmy im oraz Bogdanowi 
Ruszkowskiemu burmistrzowi 
Nasielska ogromnie wdzięczni 

– mówi Katarzyna Świderska dy-
rektor szkoły. – Chcę szczególnie 
podziękować Waldemarowi An-
drzejowi Kordulewskiemu zastępcy 
burmistrza Nasielska za wsparcie 
tej inicjatywy – dodaje. 

Zaraz po zakończeniu roku szkol-
nego w czerwcu br. w szkole po-
jawili się rodzice, którzy wyburzyli 
stare toalety, skuli podłogi i ściany, 
przygotowując pomieszczenia dla 
firmy remontowej. 

 – Wszystkie roboty wykonywała 
przez wakacje firma DLC Łukasza 

Ciesielskiego z Warsza-
wy. Jesteśmy bardzo za-
dowoleni z efektów ich 
pracy – mówi dyrektor 
SP nr 1. – Część materia-
łów udało nam się zaku-
pić ze szkolnego budżetu. 
Były to m.in.: kabiny sys-
temowe, umywalki, pisu-
ary, lustra, glazurę, drzwi, 
ale w związku z ogrom-
nymi kosztami roboci-
zny sami nie bylibyśmy 

w stanie przeprowadzić 
takiej inwestycji. Pienią-
dze na ten cel zbierała 
też Rada Rodziców. Po 
latach zmagań, naresz-
cie udało się –  dodaje 
K. Świderska. 

W nowo w yremon-
towanych toaletach 
chłopców znajduje się: 
5 kabin i 5 pisuarów, zaś 
w toalecie u dziewcząt 
jest 10 kabin. W bu-
dynku w nowej czę-
ści szkoły znajdują się 
jeszcze inne toalety dla 
uczniów. Niebawem 
przy hali sportowej po-
wstanie też toaleta dla 
osób z niepełnospraw-
nościami.

Remont łazienek dla uczniów 
w Szkole Podstawowej nr 1 koszto-
wał 120 tys. zł. 

(i.)

Serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom pracującym przy burze-
niu łazienek i przygotowaniu ich 
do remontu. Pomagali szczegól-
nie: 

Paweł Wierzbicki, Rodryg Czyż, 
Maciej Fijołek, Krzysztof Włodar-
ski, Piotr Kosztowniak, Marcin Ba-
naszkiewicz, Rafał Mazurkiewicz, 
Jarosław Mazurkiewicz, Krzysztof 
Wilga

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Świderska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku 
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WARTO PRZECZYTAĆ

Weź finanse  
w swoje ręce
Od dłuższego czasu bacznie przyglądam się swoim finansom i szukam 
drogi do tego, by jak najwięcej oszczędzać. W tym celu przeczytałam 
propozycje wydawnicze związane z tym tematem. Jedną z nich jest 
książka Oszczędzanie pieniędzy. Poradnik 100% praktyczny autorstwa: 
Kingi Koseckiej, Mateusza Sawickiego i Łukasza Tamysa.

Na pierwszy ogień autorzy polecają policzyć swoją wartość netto. Pole-
ga to na tym, aby zsumować wszystkie swoje posiadłości, samochody, 
sprzęt AGD itp. i odjąć od niego wszelkie zadłużenia (kredyt hipoteczny, 
kredyt konsumencki, dług u rodziny). Ten zabieg pozwoli nam sprawdzić, 
jak obiektywnie wygląda nasza sytuacja finansowa. Jesteśmy na minusie 
i musimy się bardziej przyłożyć do oszczędności? A może jesteśmy na 
plusie, jednak chcemy, aby nasze wyniki były lepsze?

Kolejnym krokiem jest stworzenie budżetu domowego. Planujemy, jakie 
wydatki czekają na nas w przyszłym tygodniu. Budżet na zakupy, stały 
abonament, rata za kredyt. Te wydatki są stałe i należy umieścić je w bu-
dżecie. Tylko od was zależy, co w tym budżecie się znajdzie. Każdy z nas 
ma inną pensję i inne wydatki, także budżet domowy należy dostosować 
do swojej sytuacji. To, co zostanie, to oszczędności. W tym celu warto 
stworzyć kilka kopert i odkładać do nich pewne sumy, których tym ra-
zem nie odczujemy, ale zsumowane zdziałają cuda. W końcu odnajduję 
znaczenie w przysłowiu, „Grosz do grosza, a będzie kokosza”. Ma to sens. 

Niektórzy twierdzą, że należy odkładać 10% swojej pensji, inni – 20%, 
kolejna grupa – 50%, a najbardziej skrajnie, najwięcej jak się da. War-
to pamiętać, że każdy ma inny poziom dochodów i powinien spojrzeć 
w swoje finanse w realny sposób.

Często jest tak, że osoba zarabiająca mniej jest bogatsza od tej, na której 
konto bankowe wpływają większe sumy, gdyż kontroluje swoje wydatki. 

Ale od czego zacząć? Przyjrzyjmy się swoim wydatkom. Często, by za-
oszczędzić wystarczy zrezygnować z jedzenia na mieście, zamawiania 
posiłków z dostawą lub picia drogiej kawy.

Pomocna w oszczędzaniu jest poduszka finansowa, czyli specjalny fun-
dusz, który zostanie uruchomiony w momencie, gdy nie będziemy mieli 
innych środków na utrzymanie. Takim momentem może być utrata pra-
cy, choroba, czy inne zdarzenie losowe. W skład poduszki finansowej 
wchodzą trzy fundusze: fundusz awaryjny na nieprzewidziane wydatki, 
np. na naprawę lodówki lub wizytę u dentysty, gdy boli nas ząb; fundusz 
wydatków nieregularnych, np. odkładanie pieniędzy na opłaty typu OC 
i AC, które spodziewamy się ponieść za jakiś czas, wakacje czy prezenty; 
fundusz bezpieczeństwa – tu powinny znaleźć się środki, które umożli-
wią nam życie po utracie pracy.

Jednak łatwo to powiedzieć, ale jak zatem ograniczyć wydatki? Pierwszą 
kluczową kwestią są świadome zakupy. Warto sporządzić listę rzeczy do 
kupienia w markecie i się jej trzymać. Do sklepu nie warto iść głodnym, 
a dzieci, na czas zakupów, można zostawić w domu. I, koniecznie, musi-
my nauczyć się przestać traktować zakupy jako rozrywkę. Warto wybrać 
także najtańsze konto w banku, gdyż te usługi mogą kosztować dodat-
kowo kilkanaście złotych miesięcznie, a niektóre banki oferują darmowe 
konto. Oszczędności możemy także znaleźć, planując z wyprzedzeniem 
nasze podróże. Kupując bilet PKP Intercity z miesięcznym wyprzedze-
niem, oszczędzamy 30% jego wartości. Tańsze są także bilety lotnicze. 
Kolejnym sposobem na oszczędność jest ograniczenie poruszania się 
samochodem na rzecz środków transportu lub roweru. W oszczędzaniu 
warto także postarać się o zmniejszenie rachunków za prąd. Odłączenie 
wszystkich urządzeń, z których nie korzystamy lub nie ma nas w domu, 
rocznie poznała oszczędzić 243, 60 zł. Również niewielka zmiana tem-
peratury w lodówce lub programu podczas prania może przełożyć się 
na konkretne oszczędności.

Dużym krokiem w stronę oszczędzania jest chociażby picie wody z kra-
nu zamiast tej butelkowanej. Nie dość, że to ogromny plus dla planety, to 
i duża oszczędność pieniędzy. Rocznie, pijąc każdego dnia 2 litry wody, 
za tę kranową zapłacimy niecałe 9 zł. Taka sama ilość wypijanej wody 
w butelkach wyniesie ponad 2700 zł. Różnica jest ogromna!

Tych inspiracji i gotowych przykładów jest w książce więcej, to tylko 
część z nich, zatem zachęcam do sięgnięcia po książkę Oszczędzanie 
pieniędzy. Poradnik 100% praktyczny. Propozycje tam ukazane są mikro 
krokami, które każdy z nas może powoli wdrażać w swoje życie. 

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

ROZ(G)RYWKA

Kaskadia – edycja polska
W październiku bieżącego roku 
na polskim rynku wydawniczym 
pod znakiem Lucky Duck Games 
pojawi się ciekawa gra „Kaskadia”. 
Jej akcja rozgrywa się na obszarze 
przyrodniczym zachodniej czę-
ści Ameryki Północnej – regionie 
o nazwie Cascadia, na granicy Ka-
nady i USA, co zostało szeroko opi-
sane we wstępie do instrukcji. 

Zadaniem graczy jest tworzenie 
zrównoważonego, a jednocześnie 
zróżnicowanego ekosystemu. Na 
początku rozgrywki uczestnicy 
otrzymują płytki gracza składające 
się z trzech zlepionych ze sobą sze-

ścianów, przypominających plaster 
miodu. Będzie to początek planszy, 
którą trzeba zbudować. Na każdym 
z nich jest przedstawiony fragment 
terenu oraz stworzenie, jakie moż-
na tam umieścić. Dodatkowo, gra 
wyposażona jest w mniejsze kafle 
– pojedyncze sześciany z fragmen-
tami podłoża oraz okrągłe płyt-
ki zwierząt. Przed rozpoczęciem 
rozgrywki, należy wyłożyć cztery 
znaczniki podłoża i tyle samo żeto-
nów zwierząt. Podczas swojej tury 
uczestnicy zabierają ze stołu pary: 
podłoże i zwierzę, potrzebne do 
zbudowania własnego ekosystemu. 
Jeśli jednak uczestnikowi spodo-

ba się zwierzę 
lub obszar z in-
nej pary, może 
wykupić dany 
element za po-
mocą obowią-
zującej w grze 
wa lut y,  c z yl i 
żetonów szy-
szek. Przemy-
ś l a n y  d o b ó r 
elementów jest 
bardzo istotny 
dla f inału gry, 
ponieważ każ-
de zwierzę ma 
swoją kartę, na 
której przed-
stawiono, jak 
reprezentanci 

tego gatunku powinni być ułoże-
ni na planszy, aby zdobyć punkty 
na koniec zabawy. I tak, na przy-
kład łosoś będzie punktowany, je-
śli graczowi uda się ułożyć cztery 
lub pięć przedstawicieli gatunku 
w jednym rzędzie. Jest jednak je-
den warunek - nie mogą się stykać 
z innymi rybami. Schemat ułożenia 
danego zwierzęcia  na planszy jest 
przedstawiony na karcie osobnika. 

Podczas jednej rozgrywki na stole 
pozostaje pięć spośród dwudziestu 
kart zwierząt, co pozytywnie wpły-
wa na regrywalność gry. Uczestni-
cy decydują, które zwierzęta będą 
zbierać, ale powinni również prze-
myśleć dobór podłoża, ponie-
waż na koniec gry przyznawane 
są punkty za największe tereny, np. 
najobszerniejsze lasy lub najdłuższe 
pasmo górskie. Wygrywa oczywi-
ście ten, kto ma najwięcej punktów. 

„Kaskadia” ma proste, zrozumia-
łe zasady, bardzo czytelną grafikę, 
więc można ją nazwać grą rodzin-
ną, choć zaprasza osoby od około 
10. roku życia. Jej mechanika przy-
pomina trochę „Planetę”, „Carcas-
sonne” czy „Wilka i owce”, a czas 
rozgrywki nie jest zbyt długi – oko-
ło 40 minut. Myślę, że spotka się 
z pozytywnym odbiorem wśród 
polskich miłośników planszówek.

OI 

Dlaczego warto sięgnąć po serię 
„Zwiadowcy” Johna Flanagana?
Z ogromną przyjemnością infor-
mujemy, iż nasza biblioteka zosta-
ła lokalnym ambasadorem cyklu 
„Zwiadowcy” Johna Flanagana oraz 
znalazła się w gronie stu pierwszych 
zgłoszonych placówek w konkursie 
Wydawnictwa Jaguar. 

Seria „Zwiadowcy” Johna Flanaga-
na cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem w naszej placówce, 
ponieważ gatunek fantasy jest 
ostatnio bardzo popularny wśród 
młodzieży. Młodzi czytelnicy co-
raz chętniej sięgają do magicznego 
świata, by tam przeżywać przy-
gody wraz z bohaterem powieści. 
Cykl ten nie powiela utartych sche-
matów innych utworów literatu-
ry fantastycznej. Autor umiejętnie 
kreuje wydarzenia, aby wyglądały 
na przypadkowe, a sami bohatero-
wie są charakterystyczni i Czytelnik 
łatwo może się z nimi utożsamić. 
John Flanagan stworzył powieść, 
którą nie dość, że przyjemnie się 
czyta, ale także daje młodemu 
Czytelnikowi godne wzory do na-
śladowania w życiu. „Zwiadowcy” 
to świetna seria, nie tylko dla mło-
dzieży, ale i dla dorosłego Czytel-
nika.

Autor, John Flanagan w swoim cy-
klu ukazuje walkę dobra ze złem. 
Serię rozpoczyna księga pierwsza 
czyli „Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu”. 
Na wstępie powieści poznajemy 

czwórkę przyjaciół 
z sierocińca, którzy 
stają przed wyborem 
szkoły. Mogą wybrać 
nauki u Mistrza Szkoły 
Rycerskiej, Mistrzy-
ni Służby Dyploma-
tycznej, Mistrza Koni, 
Mistrza Szkoły Skry-
bów, Kuchmistrza na 
zamku oraz Mistrza 
Sztuk Walki . G łów-
nym bohaterem jest 
Wil l,  p iętnastoletni 
chłopiec, który marzy 
o Szkole Rycerskiej, 
jednak jego wątła bu-
dowa ciała na to nie 
pozwala. Jego losy 
potoczyły się zupeł-
nie inaczej – został on 
terminatorem u zwia-
dowcy.

W „ Zwiadowcach ” 
na pierwszy plan wysuwa się kil-
ka charakterystycznych postaci. 
Są to przede wszystkim tytułowi 
zwiadowcy, czyli Will i jego mistrz 
Halt, ale także przyjaciele nastolat-
ka. Niebanalną rolę odgrywają też 
baron Arald oraz sir Rodney, Mistrz 
Szkoły Rycerskiej, a także jego 
uczeń - Horacy, rówieśnik i wróg 
Willa. Niewątpliwie wszyscy wy-
mieni wyżej bohaterowie będą sta-

nowić oś przewodnią do dalszych 
tomów serii.

Otoczka świata wykreowanego przez 
autora wygląda imponująco. Mamy 
tu kraj rządzony przez króla i regional-
nych namiestników, ale jest tu także 
zła postać, która za granicami króle-
stwa knuje intrygę, by przejąć władzę 
w państwie. Walka dobra ze złem od-
bija się na kartach powieści. Czy boha-
terom uda się wygrać tę walkę?

(b)
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,

lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

św. Jan Paweł II                                                                           

Podziękowanie
Dzięki dobrej współpracy Rady Rodziców, Dyrekcji szkoły oraz Samo-
rządu lokalnego w okresie wakacyjnym wykonany został generalny 
remont łazienek dla dziewcząt i chłopców, które usytuowane są na pa-
terze szkoły. Nas jako rodziców bardzo cieszy to, że dzieci mają stwo-
rzone warunki na miarę XXI w.

Składamy gorące podziękowania Wszystkim Państwu, którzy włączy-
li się w realizację tego przedsięwzięcia poprzez wpłatę darowizny lub 
w formie prac przy demontażu łazienek.

Chcielibyśmy podziękować kilku osobom, które w sposób szczególny 
przyczyniły się temu tak ważnemu przedsięwzięciu:

Pani Dyrektor Katarzynie Świderskiej – za pozytywne zaopiniowanie 
pomysłu, pomoc oraz wsparcie finansowe i koordynacyjne w prze-
prowadzeniu remontu;

Pani Zastępcy Dyrektora - Monice Wiśniewskiej-Orłowskiej oraz Pra-
cownikom szkoły za pomoc przy organizacji remontu;

Darczyńcom, którzy dokonali wpłaty w formie darowizny z przezna-
czeniem na remont łazienek;

Panu Burmistrzowi Nasielska Bogdanowi Ruszkowskiemu oraz Radnym 
gminy Nasielsk – za wsparcie finansowe zadania remontu łazienek;

Rodzicom uczniów naszej szkoły - Panu Pawłowi Wierzbickiemu,                                
Panu Krzysztofowi Bziukowi, Panu Rodrygowi Czyżowi, Panu Maciejowi 
Fiołkowi, Państwu Mazurkiewiczom, którzy w czasie wolnym poświęcali 
swój czas przy demontażu łazienek.

Udało się to zrobić dzięki ludziom dobrej woli i dobrego serca,  
za co składamy gorące podziękowania i wyrazy wdzięczności.

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Z NOK

KARAWANA w gminie Nasielsk
Z BIBLIOTEKI

Elektroniczne 
wypożyczanie książek
W poniedziałek, 13 września br., w nasielskiej bibliotece miało miejsce bar-
dzo ważne wydarzenie - uruchomiliśmy elektroniczny system rejestracji 
wypożyczeń. 

Jako pierwszy kartę biblioteczną z rąk dyrektor Jolanty Budziszewskiej-
-Rogalskiej otrzymał Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. Każdy czy-
telnik otrzyma imienną kartę biblioteczną z przypisanym indywidualnie 
numerem i pin-em. Karta wydawana jest bezpłatnie po zaktualizowaniu 
lub założeniu konta czytelnika w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku. Zapraszamy do biblioteki!

(b.)

W pierwszy weekend 
września na terenie 
gminy Nasielsk poja-
wiła się KARAWANA. 
Dzięki współpracy 
NOK-u i Stowarzy-
szenia „Skafander” 
z Mazowieckim In-
stytutem Kultury nasi 
mieszkańcy mogl i 
uczestniczyć w Wę-
drującym Festiwalu 
Sztuki i Animacji, któ-
ry przez dwa dni go-
ścił w naszej gminie (4 
września Cieksyn i 5 
września Nasielsk).

K a rawa n a  to  c yk l 
jednodniowych wydarzeń arty-
stycznych, realizowanych latem, 
w małych miejscowościach. Ce-
lem projektu jest umożliwienie 

mieszkańcom miasteczek spotka-
nia z kulturą, uczynienie widzów 
współtwórcami i zainspirowanie ich 
do samodzielnej pracy twórczej.

W programie „Karawany” były dwa 
spektakle profesjonalnych teatrów 
ulicznych, działania teatralne i pa-
rateatralne (pantomima, 
performance, drama), 
dzia łania p last yczne 
(tworzenie strojów sce-
n i c znyc h,  kuk i e ł ek , 
scenografii), gry zręcz-
nościowe i wielkogaba-
rytowe zabawki, zabawy 
cyrkowe, działania akto-
rów i animatorów.

W pierwszym przedsta-
wieniu pt. „Paweł i Ga-
weł” teatr „Scena 96” 
wprowadził najmłod-

szych widzów w świat marzeń i wy-
obraźni. W spektaklu został ukazany 
dalszy ciąg historii dwóch tytuło-
wych sąsiadów. Dzieci zaciekawiła 
wartka akcja, a sympatyczni boha-

terowie z pewnością skradli ich ser-
ca. Dorośli natomiast odnaleźli 
w spektaklu uroki starego, niemego 
kina, a perypetie skłóconych sąsia-
dów przywieźć mogły skojarzenia 
z takimi kultowymi postaciami jak 
Flip i Flap czy bracia Marx.

Drugi, wieczorny spektakl w wyko-
naniu poznańskiego Teatru Ewo-
lucji Cienia pt . „Fin Amor” był 
przeznaczony dla widzów doro-
słych. To spektakl kostiumowy, 
który w warstwie fabularnej przed-
stawia historię miłości Jego i Jej 
– bliżej nieokreślonych postaci, ży-
jących w dobie średniowiecza, wy-
wodzących się z wyższych warstw 
społecznych. Opowiadając histo-
rię pary zakochanych ludzi, ukaza-
na jest historia o miłości w ogóle,  
poza granicami czasu. 

Chwile między spektaklami były 
wzbogacone rodzinnymi anima-
cjami prowadzonymi przez do-
świadczonych animatorów. Dzieci, 
młodzież i rodzice byli inspirowa-
ni do podjęcia działań, w ramach 
których każdy mógł poczuć się 
jak artysta. Podczas Karawany za-
ciera się granica między widza-
mi a twórcami. Ci, którzy przyszli 
z zamiarem oglądania, stają się ak-
tywnymi uczestnikami gier i za-
baw. W ten sposób organizatorzy 

wzbudzają zainte-
resowanie dzieci, 
młodzieży i doro-
słych teatrem oraz 
działaniami o cha-
rakterze parateatral-
nym i plastycznym, 
które w yz wala ją 
wyobraźnię, zdol-
ności twórcze oraz 
stanowią ciekawy 
sposób spędzania 
czasu wolnego.

DD

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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Młodzież z Kijowa  
w Nasielsku
W dniach 5 – 11 września br. gościła w nasielskim Hotelu – Restaura-
cji Stary Młyn państwa Woźniaków dziesięcioosobowa grupa uczennic 
i uczniów ze 144 Liceum im. G. Wasienka z Kijowa. Opiekowały się nimi 
panie: Iryna Lipchanska i Oksana Danylowa. 

Gościł ich w Nasielsku Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym 
Mieście. Taka sama liczba uczniów ze szkoły w Nowym Mieście towa-
rzyszyła ukraińskiej młodzieży, którzy też mieszkali w Starym Młynie. 
Koordynatorką całego przedsięwzięcia była mieszkanka Nasielska, wice-
dyrektor nowomiejskiej szkoły, Anna Wyrwich. W opiece nad grupą po-
magała jej nauczycielka nowomiejskiej szkoły Monika Buras. 

Stary Młyn był przez tydzień wspólnym domem młodzieży z Kijowa i No-

wego Miasta. Załoga nasielskiego hotelu miło wspomina pobyt tych grup 
młodzieżowych. Pięknie zagospodarowany był czas po całodziennych za-
jęciach. Odbywały się spotkania indywidualne i w grupach oraz dyskoteki.

Obie szkoły współpracują ze sobą już od 2015 roku. Aktualnie młodzież 
z Kijowa i Nowego Miasta realizuje projekt edukacyjny: „W zgodzie z na-
turą, polsko-ukraińska eko - przygoda”. Jest on finansowany ze środków 
Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, z dotacji MEiN. Głównym 
miejscem realizacji tej części projektu było Nowe Miasto. Pewne zadania 
realizowano też w miejscowościach ościennych. Część polska projektu 
została podsumowana pięknymi prezentacjami filmowymi i zdjęciowy-
mi oraz wystawami w szkolnej auli w Zespole Szkół w Nowym Mieście. 
Dni wypełnione były pracą. Poszerzano swą wiedzę i zdobywano nowe 
doświadczenia. Teraz nadszedł czas na drugą część realizacji projektu. Bę-
dzie on się odbywał w Kijowie, dokąd grupa z Nowego Miasta poleci 21 
września.

Nasielsk, oprócz tego, że był miejscem pobytu, zwłaszcza nocnego, oby-
dwu współpracujących grup, swą sympatię dla uczestników projektu za-
znaczył przygotowaniem skromnych upominków promujących nasze 
miasto, które przygotowali pracownicy nasielskiego magistratu. Go-
ście wspólnie z mieszkańcem Nasielska odbyli też krótką wycieczkę po 
Nasielsku, poznając niektóre jego zabytki.

andrzej zawadzki  

Z BIBLIOTEKI

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” 
6 września 2021 roku Miejsko-
-Gminna Bib l ioteka Publ iczna 
w Nasielsku po raz drugi, wspólnie 
z Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
włączyła się do ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie pod patrona-
tem Pary Prezydenckiej z elemen-

tami profilaktyki.

O godzinie 11:00 w piękny, słonecz-
ny wrześniowy dzień zebraliśmy się 
wspólnie z uczniami Liceum i Radą 
Pedagogiczną na przystrojonym 
placu szkolnym. Do czytania zapro-
siliśmy przedstawicielkę Starostwa 

Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim, Joannę Kozerewicz, 
kierownik Wydziału Obsługi Szkół 
i Edukacji oraz przedstawiciela na-
sielskiego magistratu, Marka Ma-
luchnika, Sekretarza Nasielska. Na 
początku „Czytania” wszystkich 
zebranych w imieniu własnym i or-
ganizatorów oraz współorganizato-
rów spotkania powitały serdecznie 
dyrektor szkoły Małgorzata Łaciak 
i dyrektor biblioteki Jolanta Budzi-
szewska-Rogalska, która przybli-
żyła zebranym informacje o akcji 
Narodowe Czytanie. Następnie głos 
zabrały przedstawicielki licealnej 
młodzieży, wprowadzając uczestni-
ków w tematykę czytanego utwo-
ru. Następnie zaproszeni goście wraz 
z organizatorami spotkali się na dru-
gim śniadaniu u Dulskich, czyli pik-
niku na trawie przed budynkiem 
szkoły i odczytali fragmenty Moral-
ności pani Dulskiej Gabrieli Zapol-
skiej – lektury tegorocznej odsłony 
Narodowego Czytania.

Warto przypomnieć, że Moralność 
pani Dulskiej to dramat Gabrie-
li Zapolskiej, którego prapremiera 
odbyła się w 1906 r. w Krakowie, 
a wydany został w Warszawie 
w 1907 r. Jest to jedno z najważniej-
szych dzieł autorki.

Na zakończenie spotkania rozstrzy-
gnięto sześć konkursów zorgani-
zowanych przez uczniów liceum 
w kategoriach: konkurs pięknego 
czytania, konkurs z treści lektury, 
konkurs na najlepszą charakteryza-
cję – wcielenie się w wybraną po-
stać, konkurs na przedstawienie 
teatralne oraz konkurs plastycz-
ny w dwóch kategoriach – projekt 
okładki książki Gabrieli Zapolskiej pt. 
Moralność pani Dulskiej oraz plakat 
zapowiadający przedstawienie te-
atralne. Wyłonieni zwycięzcy w po-
szczególnych kategoriach otrzymali 
dyplomy, nagrody książkowe oraz 
słodkie upominki. Każdy uczestnik 
Narodowego Czytania otrzymał 
certyfikat z tego wydarzenia. Do-
datkowo wszystkie egzemplarze 
Moralności pani Dulskiej zostały 
podstemplowane okolicznościo-
wą pieczęcią. Ponadto rozdaliśmy 
uczniom ulotki z elementami pro-
filaktyki.

Pragniemy serdecznie podzięko-
wać Agacie Żbikowskiej, polonist-
ce, osobie, która miała szczególny 
udział w tym przedsięwzięciu. Przy-
gotowała uczniów i czuwała nad 
przebiegiem całego wydarzenia.

S e r d e c z n i e  d z i ę ku j e m y  t e ż 
uczniom nasielskiego liceum, któ-
rzy w tak wyjątkowo piękny sposób, 
w tak krótkim czasie przygoto-
wali się do Narodowego Czytania 
i stworzyli iście teatralną atmosferę.

Zapraszamy do biblioteki wszystkie 
chętne osoby z własnymi egzem-
plarzami Moralności pani Dulskiej 
w celu zaopatrzenia ich w okazjo-
nalną pieczęć z tegorocznej odsło-
ny Narodowego Czytania. Już dzisiaj 
pragniemy poinformować Państwa, 
iż na lekturę kolejnej edycji wybra-
no Ballady i Romanse Adama Mic-
kiewicza.

Nagrody książkowe oraz słodycze 
dla uczestników akcji zostały sfinan-
sowane w ramach Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Akcja Narodowe Czytanie zapo-
czątkowana została w 2012 roku 
przez Prezydenta Polski Bronisława 
Komorowskiego z okazji 200-le-
cia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu 
Napoleona na Rosję, podczas które-
go miał miejsce opisany w Panu Ta-
deuszu Adama Mickiewicza ostatni 
zajazd na Litwie. Publiczne czytanie 
Pana Tadeusza odbyło się 8 wrze-
śnia 2012 roku. W 2013 roku w całej 
Polsce czytaliśmy dzieła Aleksan-
dra Fredry, a podczas następnych 
edycji przeczytano kolejno: Trylo-
gię Henryka Sienkiewicza oraz Lal-

kę Bolesława Prusa. W 2016 roku 
Para Prezydencka rozpoczęła Na-
rodowe Czytanie Quo vadis Hen-
ryka Sienkiewicza w warszawskim 
Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lek-
turą Narodowego Czytania było 
Wesele Stanisława Wyspiańskiego. 
Akcja Narodowe Czytanie w 2018 
roku miała wyjątkowy charakter – 
w związku z jubileuszem 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości Para Prezydencka zaprosiła 
do czytania Przedwiośnia Stefana 
Żeromskiego. W 2019 roku lektu-
rą ósmego Narodowego Czytania 
było osiem nowel polskich. Ballady-
na Juliusza Słowackiego była lektu-
rą dziewiątej odsłony Narodowego 
Czytania w 2020 roku.

(bibl.) 
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Odsłonięcie muralu 
4 września br. odbyło się uroczyste 
odsłonięcie muralu na Szkole Pod-
stawowej w Starych Pieścirogach. 
Bohaterem muralu jest patron miej-
scowej Szkoły Podstawowej – książę 
Józef Antoni Poniatowski – bohater 
i patriota, żołnierz, generał, dowód-
ca armii koronnej, minister wojny, 
naczelny wódz wojsk Księstwa War-
szawskiego, marszałek Francji oraz 
bratanek króla Stanisława Augusta. 
W jego tle została przedstawiona 
„Bitwa pod Raszynem” autorstwa 
polskiego malarza Juliusza Kossaka. 
Bitwa stoczona została w 1809 roku 
w czasie wojny z Austrią, gdzie głów-
nodowodzącym wojsk polsko-sa-

skich był Józef Poniatowski. Ponadto 
na muralu znajduje się herb Ponia-
towskiego wraz z krótkim przedsta-
wieniem księcia, sentencja, którą miał 
wypowiedzieć książę przed śmiercią 
podczas bitwy pod Lipskiem: „Bóg 
mi powierzył honor Polaków, Bogu 
go tylko oddam”, podpis księcia oraz 
logo MON-u.

Mural  zosta ł  w ykonany dzię-
ki dofinansowaniu przyznanemu 
Klubowi Szachowemu Skoczek Pie-
ścirogi w kwocie 20 000zł na reali-
zację projektu pt.: „Mural z patronem 
– Józef książę Poniatowski” w ramach 
otwartego konkursu ofert „Mur, ale 
historia Wojska Polskiego” organizo-
wanego przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej.

Na wstępie uroczystości Marcin Szar-
szewski, w imieniu organizatorów, 
czyli Stowarzyszenia Klub Szachowy 
Skoczek Pieścirogi oraz Szkoły Pod-
stawowej im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego w Starych Pieścirogach 
powitał przybyłych gości. Wśród 
nich byli m. in.: ppłk Marek Górski – 
reprezentujący Ministerstwo Obrony 
Narodowej, przedstawiciele lokal-
nych władz samorządowych oraz 
Rady Miejskiej w Nasielsku, Hanna 
Pietrzak – dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych w Nasielsku, grupy re-
konstrukcyjne, grono pedagogiczne, 
pracownicy oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Starych Pieścirogach, 
członkowie oraz sympatycy Klubu 
Szachowego Skoczek Pieścirogi. 

 – Rok 2021 jest rokiem szczegól-
nym dla społeczności naszej Szkoły, 

obchodzona jest bowiem 25 rocz-
nica nadania jej patrona w osobie 
Księcia Józefa Antoniego Poniatow-
skiego  – mówił podczas uroczysto-
ści prowadzący Marcin Szarszewski. 
– Dokładnie 10 maja 1996 r. szkoła 
ta przestała być bezimienna. Ponad-
to dzisiejsze wydarzenia wpisuje się 
w obchody świętowanej niedawno 
setnej rocznicy edukacji w Pieściro-
gach – kontynuował. 

Następnie został odczytany list od 
Ministra Obrony Narodowej, Mariu-
sza Błaszczaka, przez Dowódcę Gar-
nizonu Kazuń ppłk Marka Górskiego. 

Po przybliżeniu postaci głównego 

bohatera uroczystości przez dy-
rektora Szkoły, Cezarego Wiśniew-
skiego, nastąpiły występy uczniów 
– laureatów gminnego konkursu po-
ezji i piosenki patriotycznej oraz naj-
młodszych wychowanków placówki. 
Kolejnym etapem uroczystości było 
nagrodzenie laureatów turnieju sza-
chowego poświęconego pamięci 
Księcia Poniatowskiego oraz konkur-
su historycznego. Następnie dyrektor 
Szkoły, Cezary Wiśniewski oraz czło-
nek Klubu Szachowego Skoczek 
Pieścirogi, Stanisław Szarszewski do-
konali uroczystego przecięcia wstęgi 
i odsłonięcia muralu. Na zakończe-
nie wydarzenia odbył się pokaz gru-
py rekonstrukcyjnej Stowarzyszenia 
Artylerii Dawnej „Arsenał” oraz re-
prezentantów 4 i 8 pp Księstwa War-
szawskiego. 

 – Duże podziękowania za stworze-
nie tego pięknego muralu kieruję 
do jego twórcy Adama Wirskiego 
– podpisującego się na swoich dzie-
łach jako kruK – podkreślał Marcin 
Szarszewski – Ta inicjatywa nie by-
łaby również możliwa bez pomo-
cy prywatnych sponsorów, którzy 
wsparli to przedsięwzięcie poprzez 
prowadzoną zbiórkę. Wszystkim 
darczyńcom składam z serca płyną-
ce gorące podziękowania – dodał. 
Po zakończeniu uroczystości każdy 
z uczestników mógł zjeść grillowa-
ną kiełbaskę i skosztować wypieków 
członkiń KGW „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie.

Aleksandra Ziółek

ZE SZKÓŁ. SP nr 2 

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia
12 września 2021 r. na trwałe zapisze 
się w historii Polski. Tego dnia byliśmy 
świadkami ważnego wydarzenia, ja-
kim była beatyfikacja Prymasa Ty-
siąclecia, Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży 
Czackiej. 

Uroczystość w Warszawie wypadła 
okazale, chociaż, gdyby nie pande-
miczne obostrzenia ograniczające 
zwłaszcza liczbę osób, które mogły 
w niej uczestniczyć, bezpośrednich 
świadków beatyfikacji byłoby wielo-
krotnie więcej. Pozostała możliwość 
zdalnego uczestnictwa w uroczysto-
ści. 

Wielu mieszkańców ziemi nasielskiej 
także chciało bezpośrednio uczestni-
czyć w tej uroczystości. Liczyła na to 
zwłaszcza społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego. 
Zdając sobie jednak sprawę z ogólnej 
sytuacji, chciano, aby w tej uroczysto-
ści wziął udział chociażby tylko poczet 
sztandarowy szkoły. Sztandar nasiel-
skiej dwójki był obecny jako jedyny 
1 marca 1981 roku w katedrze war-
szawskiej w trakcie uroczystości po-
święconej Stefanowi Starzyńskiemu. 
Uroczystości tej przewodził Prymas 
Polski ksiądz kardynał Stefan Wyszyń-
ski. Katedra była wypełniona po brze-
gi. Tysięczne tłumy stały na zewnątrz 
kościoła. Ksiądz Prymas dostrzegł na-

sielską grupę i jej sztandar. Gdy tylko 
nabożeństwo się skończyło, przysłał 
do naszej grupy swego kapelana i za-
prosił całą nasielską grupę do zakrystii, 
gdzie uczniowie zostali obdarowani 
upominkami. To było dla nas wielkie 
wyróżnienie. 

Szkoła poczyniła pewne starania, aby 
ten sam sztandar mógł obecnie wziąć 
udział w akcie beatyfikacji. Nieste-
ty, z powodu pandemii, prośba pły-
nąca z Nasielska została oddalona. 
Nasielszczanie mieli jeszcze jeden 
powód, aby chcieć w tej uroczystości 
uczestniczyć. Osobą, która przez wiele 
lat wspierała Księdza Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego w jego działaniach na 
rzecz Polskiego Kościoła, a co więcej 
w działaniach na rzecz całej Polski, był 

nasielszczanin ks. Tadeusz Tomasiński. 

W Szkole Podstawowej nr 2 im. S. 
Starzyńskiego przygotowano pięk-
ną uroczystość szkolną poświęconą 
Wielkiemu Polakowi – Prymasowi 
Tysiąclecia. Odbyła się ona tuż przed 
oficjalną uroczystością beatyfikacyj-
ną, 10 września w sali gimnastycznej 
nasielskiej szkoły. Wzięli w niej udział 
uczniowie klas ósmych. Głównym 
punktem uroczystości był spek-
takl słowno-muzyczny poświęco-
ny Prymasowi Tysiąclecia o wiele 
znaczącym tytule: „Czas to miłość”. 
Wykorzystano w nim prezentację 
multimedialną przygotowaną przez 
szkolną katechetkę i historyczkę, 
Annę Tomasińską. Scenariusz napisa-
ła polonistka, Anna Korycka, a stronę 

muzyczną opracowała nauczyciel-
ka muzyki, Kinga Żabik. Wymownie 
i w dodatku bardzo delikatnie zosta-
ły uwidocznione najważniejsze fakty 
z bogatego i wcale nie łatwego życia 
Wielkiego Kapłana Tysiącletniej Pol-
ski. Do szkolnych zasobów historycz-

nych trafiło zdjęcie, na którym widać, 
jak kapłan rodem z Nasielska, ks. Ta-
deusz Tomasiński i Prymas Polski ks. 
kardynał Stefan Wyszyński prezentują 
papieżowi Pawłowi VI pierwszy mszał 
pisany w jęz. polskim. 

andrzejzawadzki
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DO ADOPCJI

Piątka do adopcji
Dwumiesięczne psiaki: 3 sunieczki i 2 pieski czekają na dobre domy. Pierwsze dni po odebraniu piesków były 
ciężkie, ponieważ bardzo bały się ludzi. Nie znały dobrego dotyku, to wszystko było dla nich nowe. Teraz jest 
już dużo lepiej. Cała 5 jest zachipowana, odrobaczona, za kilka dni czeka ich pierwsze szczepienie. Zaintere-
sowanych adopcją zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość prywatną lub pod nr 570 512 956. Jeśli nie 
odbieramy, prosimy o sms, w natłoku obowiązku nie jesteśmy w stanie być cały czas pod telefonem.

ABC OGRODNICTWA

Słoneczne kwiaty
Słoneczniki to kwiaty, których nazwa i kształt nawiązuje do słońca, ale też 
zauważyć można, że ich kwiaty zwracają się ku słońcu.

Działkowicze i posiadacze ogrodów bardzo je lubią. Bardzo ładnie 
wyglądają posadzone w wiejskich ogrodach. Kiedyś uprawiano 
słoneczniki jedynie ze względu na smaczne pestki. Obecnie jest wiele 
odmian słoneczników ozdobnych, których barwy są nie tylko żółte, ale 
i czerwone, a także brązowe. 

Najczęściej uprawiany jest jednak słonecznik posiadający duże nasiona, 
zwany słonecznikiem zwyczajnym Helianthus annuus. To roślina jedno-
roczna, o pojedynczej, prostej, szorstko owłosionej łodydze. Słonecznik 
dorasta do wysokości od 50 do 200 cm. Liście słonecznika są duże, ser-
cowate i także szorstko owłosione. Kwitną od lipca do września, a nawet 
października.

Jego okazałe kwiatostany mogą osiągać nawet ok. 60 cm średnicy. 
W środku kwiatostanu wyrasta dużo rurkowatych maleńkich kwiatów, 
z których później powstają owoce zwane pestkami. Pod względem bota-
nicznym słonecznik należy do rodziny astrowatych, pochodzi z Amery-
ki Północnej. Siew słonecznika do gruntu zaleca się w czasie od połowy 
kwietnia najpóźniej do czerwca. Decydując się na siew, musimy wybrać 
moment, w którym podłoże osiągnie odpowiednią temperaturę, czy-
li w zakresie od 8 do 10°C. Słonecznik jest rośliną wymagającą ciepła 
i światła, dlatego wybór stanowiska wysiewu nie powinien być przy-
padkowy. Mające bardzo długie łodygi i potężne kwiaty słoneczniki nie 
mogą pochwalić się mocnym systemem korzeniowym. Stąd duże za-
potrzebowanie na wodę, ale także na łatwy dostęp do składników od-
żywczych z gleby. Powinny być uprawiane na żyznych, próchniczych 
glebach.

Jest wiele gatunków słoneczników zarówno jednorocznych, jak i bylin, 
które uprawia się jako rośliny ozdobne. Hodowane są też słoneczniki 
oleiste z dużą zawartością oleju i białka. Z tych odmian wytłacza się olej, 
który uważany jest za jeden ze zdrowszych. Jednak w czasie smażenia 
zachodzą w nim zmiany, dlatego zaleca się stosowanie go na surowo 
np. z sałatkami.

Dekoracyjne odmiany słonecznika są bardziej rozgałęzione i mają mniej-
sze kwiatostany. Różnią się też od słonecznika zwyczajnego wysokością. 
Kwiaty słoneczników ozdobnych mogą być pojedyncze, półpełne a tak-
że pełne. Odmiany ozdobne różnią się wysokością łodyg oraz budową 
i barwą koszyczków. W ogrodzie słoneczniki można sadzić pojedyn-
czo, w rzędach albo w grupach, np. przy ogrodzeniach i ścianach bu-
dynków. Słoneczniki nadają się także na kwiat cięty. Do najciekawszych 
słoneczników ozdobnych można zaliczyć bardzo atrakcyjne: odmiany 
słoneczników o pełnych kwiatach, np. Teddy Bear (40–60 cm wyso-
kości) czy Sonnengold (50 cm wys.; odmiany słoneczników o kwiatach 
wielobarwnych, np. Ring of Fire (120 cm wys., kwiaty żółto-brązowe), 
Floristan (100 cm wys., kwiaty czerwono-brązowe), Bicolor (200 cm 
wys., kwiaty żółto-czerwone); odmiany słoneczników tworzące liczne 
pędy boczne z dużą liczbą niewielkich kwiatów, np. odmiana Sonja (130 
cm wys.) czy Soraya (150 cm wys.); odmiany słoneczników o bardziej 
klasycznym wyglądzie, czyli żółtych płatkach kwiatowych i ciemnym 
środku, np. Sunrich Lemon (150 cm wys.), Big Smile (50 cm wys.) czy 
Fullsun (200 cm wys.).

Kwiaty słonecznika często wykorzystuje się do kompozycji ozdobnych. 
Bardzo ładnie wyglądają w kamionkach czy glinianych wazonach. 

Elżbieta K.

ZE SZLAKÓW ZIEMI NASIELSKIEJ

Skarpy w Zaborzu
Wędrując z południa (od Goławic) 
niebieskim szlakiem turystycznym, 
możemy zauważyć, jak wyso-
ka krawędź wysoczyzny zbliża się 
i dochodzi bezpośrednio do ko-
ryta rzeki. Dalej ścieżka prowadzi 
u podnóża urwisk – z jednej stro-
ny stroma skarpa, a z drugiej rzeka 
nadają temu odcinkowi podgórski 
klimat. Krawędź ta, zwana erozyjną, 
to wyraźny próg terenowy powsta-
ły w wyniku bocznego podcięcia 
powierzchni przez wodę płynącą 
(erozja boczna) z topniejącego lo-
dowca podczas epoki plejstocenu. 
Stok skarpy jest miejscami poroz-
cinany rozcięciami i wąwozami (je-
den z nich możemy zobaczyć na 
prawo od klifu) powstałymi wskutek 
działalności erozyjnej wód lodow-
cowych, potoków odprowadzają-
cych wody z obszaru wysoczyzny 
oraz strumieni ze źródeł skarpo-
wych i wysięków wód podziem-
nych.

Widoczna skarpa znajdująca się we 
wsi Zaborze stanowi krawędź ero-
zyjną Wysoczyzny Ciechanowskiej. 
Jest ciekawym walorem geologicz-
nym przełomowego odcinka rzeki 
Wkry, która rozcina wysoczyznę 
polodowcową. Zbocza doliny z tej 
strony są bardzo strome, natomiast 
z drugiej płaskie, łagodnie nachy-
lone. Skarpa w tym rejonie ma do 
ok. 15-20 m wysokości względ-
nej . Podcinanie brzegu koryta 
rzecznego powoduje pogłębianie 
się podciosu brzegowego (niszy 

abrazyjnej). Następstwem tego jest 
stopniowe obrywanie się coraz dal-
szych partii brzegu, skarpy i cofanie 
się klifu rzecznego.

Drzewa, krzewy i inne rośliny po-
rastające zbocze podtrzymu-
ją i wzmacniają je poprzez swoje 
korzenie. Tym samym przeciw-
działają erozji oraz obsuwaniu się 
powierzchni stromej skarpy. Jed-
nymi z najmniejszych, które peł-
nią tę rolę, są mchy – zmniejszają 
szybkość i wielkość spływów po-
wierzchniowych. Strome zbocze 
daje im dobrze zacienione siedli-
sko, a bliskość rzeki – wilgoć. Do 
życia sprzyja im ten specyficzny 
mikroklimat. Rosną na glebie, ka-
mieniach, korze drzew czy powa-
lonych pniach. Mchy wykształciły 
także zdolności przetrwania okre-
su całkowitego wysuszenia – wra-
cają do życia po kilku godzinach, 
po ponownym namoczeniu. Po-

trafią gromadzić duże ilości wody 
w przestrzeniach pomiędzy po-
szczególnymi osobnikami i ich 
częściami ciała. Dlatego mówi się, 
że posiadają bardzo dobre zdolno-
ści retencyjne. Przez to, że mchy 
tworzą przeważnie zwarte skupiska 
na powierzchniach zacienionych 
(wilgotniejszych od nasłonecznio-
nych), będą porastać miejsca skie-
rowane na północ. Tym samym 
odgrywają rolę wskaźników wil-
gotnych stanowisk.

Idąc szlakiem u podnóża skarpy, 
możemy zaobserwować liczne 
wycieki (okresowe) i stałe źródła 
wód podziemnych, które na krót-
kim odcinku potrafią zamieniać się 
w strumyki. Przy wyższym stanie 
rzeki Wkry sporadycznie odcinek 
jest częściowo zalewany.

Ciekawostka: Jałowce spotykane 
przy szlaku, oprócz wzmacniania 
skarpy w środowisku naturalnym, 
odgrywają istotną rolę bioceno-
tyczną. Rosnąc na ubogich glebach, 
często są jedynym gatunkiem 
podszytowym (krzewiastym), klu-
czowym dla zachowania różno-
rodności biologicznej lasu, w tym 
dla utrzymania wielu pożytecznych 
ptaków i owadów. 

Bez wątpienia ten przełomowy 
odcinek doliny Wkry zasługuje na 
miano obszaru objętego prawną 
ochroną przyrody.

Łukasz Malinowski
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano.  
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  
najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.
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UROCZYSTOŚCI

10-lecie Parafii pw. bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Nunie
W niedzielę, 5 września br., odbył się odpust parafialny połączony z ob-
chodami 10-lecia Parafii pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. 

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą św., po której zaproszeni go-
ście wraz z mieszkańcami Nuny i okolicznych wsi wzięli udział w festynie 
na placu przy kościele parafialnym. W programie znalazły się m.in. kon-
kurs wiedzy o parafii, konkurs na najsmaczniejszy chleb domowy czy też 
wspólne czytanie w ramach Narodowego Czytania 2021. Na odwiedzają-
cych czekały liczne atrakcje oraz możliwość degustacji regionalnych po-
traw i smakołyków. 

Warto podkreślić, że z okazji 10-lecia parafii Nuna wydano pamiątkową 
publikację będącą podsumowaniem najważniejszych wydarzeń w istnie-
niu parafii. 

Organizatorami uroczystości byli: proboszcz parafii Nuna ks. Waldemar 
Marciniak oraz Rada Parafialna. Wydarzenie współfinansowane ze środków 
Gminy Nasielsk odbyło się pod patronatem Burmistrza Nasielska Bogdana 
Ruszkowskiego. 

Wydział Administracji i Nadzoru

NASIELSK BASZTA TEAM

Nasielski Bieg Terenowy vol.3 – rozstrzygnięty! 
12 września 2021, o godzinie 
11:00, rozpoczęło się niezwykle 
ważne dla Nasielsk Baszta Team 
wydarzenie - Nasielski Bieg Te-
renowy vol. 3.

To cykliczna impreza sportowo 
rekreacyjna, której organizato-
rem jest nasza ekipa. 

Do wyboru były dwie dyscypliny 
dla dorosłych: 6 km biegu tere-
nowego lub 4 km nordic walking 
oraz b ieg z przeszkodami dla 
młodszych uczestników.

Po rozgrzewce zawodnicy ru-
szyl i  do rywalizacj i  na bardzo 
zróżnicowanej terenowo trasie. 
Trasa obydwu dyscyplin pozwa-

lała podziwiać uroki tworzone-
go właśnie przez Nasielsk Baszta 
Team zielonego szlaku. Najszyb-
ciej z dystansem 6 km poradzili 
sobie świetny: Sebastian Strum-
nik wśród panów oraz wspania-
ła biegaczka, Mistrzyni Świata i 
Europy w biegach długodystan-
sowych: Patrycja Bereznowska! 
Świetną zabawą okazał się bieg z 
przeszkodami dla najmłodszych 
– świetny tor przyniósł wiele ra-
dości startującym oraz rodzi-
com. Na miejscu towarzyszyła 
nam wspaniała zabawa, znako-
mic i  G ośc ie oraz przepyszna 
kuchnia polowa wraz z grillem. 
Dodatkowe atrakcje w postaci al-

pak, dmuchańca czy animatorki 
tylko rozkręcały zabawę!

W taki sposób minęła nam nie-
dziela – dziękujemy, że byliście i 
do zobaczenia za rok! Więcej in-
formacji wkrótce.

Marcin Krzewski 
NBT
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Baran 21.03-20.04
W Twoim życiu niespodziewanie pojawią 
się nowe znajomości i dobre perspektywy 
na przyszłość. Uważaj na nieprzewidziane 
wydatki. Najpierw opłacaj rachunki, a do-
piero później planuj zakupy.

Byk 21.04-20.05
Lepiej nie wchodź z butami w czyjeś ży-
cie, bo stracisz kilku przyjaciół. Musisz 
uporać się z zadaniami, które teraz na 
Ciebie spadną. W finansach huśtawka, ale 
ogólnie bez większych wstrząsów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Atmosfera w pracy będzie sprzyjała podej-
mowaniu ambitniejszych wyzwań, a Twoje 
zaangażowanie zostanie docenione. Mo-
żesz się również wykazać w domu, zmie-
niając wystrój lub planując mały remont.

Rak 22.06-22.07
Twój potencjał twórczy, a zarazem ak-
cje na rynku pracy mocno pójdą w górę! 
Przybędzie też pieniędzy. Nie deklaruj 
się, że komuś pomożesz, dopóki nie do-
wiesz się, o co konkretnie chodzi.

Lew 23.07-23.08
W życiu rodzinnym będzie spokojnie, więc 
znajdź czas na kawę z przyjaciółmi, spacer 
czy kino. Pod żadnym pozorem nie ulegaj 
prośbom znajomych o pożyczkę lub żyro-
wanie kredytu.

Panna 24.08-22.09
Będziesz musiał teraz przykroić ambicje do 
swoich możliwości. To nie jest czas na roz-
winięcie skrzydeł i snucie wielkich planów 
zawodowych. Nie wstydź się prosić o po-
moc innych. 

Waga 23.09-23.10
Zapowiada się przypływ gotówki i długo 
oczekiwana stabilizacja. Nowe znajomo-
ści przyniosą Ci dobre pomysły na rozwój 
kariery albo przebranżowienie się. Unikaj 
nerwowych sytuacji.

Skorpion 24.10-22.11
Sprawy zawodowe wreszcie zaczną ukła-
dać się po Twojej myśli. Zapowiada się 
większe ożywienie w sferze towarzyskiej 
Przyjaciele znajdą dla Ciebie więcej czasu 
i będziesz w centrum ich uwagi.

Strzelec 23.11-21.12
Los oszczędzi Ci teraz większych niespo-
dzianek. Z dużym wyczuciem pokieru-
jesz swoim życiem. Ludzie będą dla Ciebie 
bardzo przychylni. W miłości czeka Cię 
powodzenie. Bądź oszczędny!

Koziorożec 22.12-20.01
Właśnie teraz mogą pojawić się w Twoim 
życiu zawodowym odpowiednie osoby, 
które pomogą Ci w dalszej karierze. Uwa-
żaj na słowa i nie daj się sprowokować. 
Bądź ostrożnym kierowcą.

Wodnik 21.01-19.02
Twoje nastawienie do życia będzie się 
zmieniać jak w kalejdoskopie - od eufo-
rii po rozpacz. Nie popadaj w skrajności, 
staraj się myśleć pozytywnie. Spędzaj 
więcej czasu z najbliższymi.

Ryby 20.02-20.03
W rodzinie możliwe konflikty i nieporozu-
mienia. Zacznij uważniej słuchać tego, co 
inni mają do powiedzenia. Dostrzeżesz fi-
nansową szansę tam, gdzie inni polegli. 
Znajdź czas na uprawianie sportu.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
17-19 września  

godz. 14:00 i 15:45 2D dubb.

22-23 września  
godz. 14:00 i 15:45 2D dubb.

PSI PATROL: FILM
Animacja, Familijny; Kanada, USA; Czas trwania  
1 godz. 28 min.

Film animowany zrealizowany na podstawie 
popularnego serialu „Psi patrol”. To opowieść o 
bohaterskich pieskach i o chłopcu którzy niosą 
pomoc potrzebującym.

17-19 września godz. 17:30 2D

22-23 września godz. 17:30 2D

CZARNY MŁYN
Przygodowy, Dla młodzieży; Polska; Czas trwania 
1 godz. 40 min.

Grupa przyjaciół mieszka w małym miasteczku, 
w którym przeżycie czegoś ekscytującego gra-
niczy z cudem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą 
na zakazany teren Czarnego Młyna, ich wakacje 
zmieniają się nie do poznania.

17-19 września godz. 19:30 2D PL

22-23 września godz. 19:30 2D PL

KRAJ
Czarna komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 43 min.

Pełna humoru zaskakująca czarna komedia. Je-
den kraj jest tłem do wielowątkowej opowieści. 
Czterech reżyserów opowiada sześć historii, każ-
dą z nich można poznać osobno, ale wszystkie łą-
czą się w całość. Sytuacje prozaiczne, codzienne 
przybierają niespodziewany obrót. Bandyta dro-
gowy, kontrola urzędu skarbowego, wredny szef, 
irytujący sąsiad, niepłacący czynszu najemca – 
przewrotne, dzikie historie wymagają od boha-
terów niezwykłej odporności.

24-26 września godz. 15:00 2D dubb.

29-30 września godz. 15:00 2D dubb.

KAPITAN SZABLOZĘBY  
I MAGICZNY DIAMENT

Animacja, Familijny, Przygodowy; Norwegia; Czas 
trwania 1 godz. 21 min.

Kapitan Szablozęby i jego załoga poszukują ma-
gicznego diamentu, który – jak głosi legenda – 
może spełnić każde życzenie.

24-26 września godz. 17:00 2D dubb.

29-30 września godz. 17:00 2D dubb.

KLUB BRZYDKICH DZIECI
Familijny, Przygodowy; Holandia; Czas trwania 1 
godz. 31 min.

Diaboliczny prezydent Isimo postanawia schwy-
tać i deportować wszystkie dzieci uznane za 
brzydkie. Paul i kilkoro innych dzieci z jego kla-
sy uznanych za brzydkie, zostają wysłani na „wy-
cieczkę szkolną”. Podczas podróży Paul odkrywa, 
że to nie jest zwykła wycieczka lecz deportacja 
do jakiegoś tajemniczego miejsca. 

24-26 września godz. 19:00 2D

29-30 września godz. 19:00 2D 2D

TEŚCIOWIE
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 21 min.

Szalona opowieść o tym, co się może wydarzyć, 
gdy puszczają nerwy. To film o konfrontacji dwóch 
światów, która doprowadzi do łez nie tylko bywal-
ców wesel.

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  
widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeniahttps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl



14 Życie Nasielska nr 20 (588); 17.09.2021–30.09.2021OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną 

o pow. 1476m2 przy ul. POW 28. 

Tel.+36 20-318-08-06 e-mail: 

marcin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam działkę leśno-rolną 

o pow. 1,65ha w Pianowo Daczki. 

Tel.+36 20-318-08-06 e-mail: 

marcin.sokolnicki@gmail.com

Poszukuje mieszkania do wy-

najęcia na wsi w gm. Nasielsk.  

Tel. 665 120 496.

Sprzedam dom wykończony 

180m2. Działka 680m2 zagospo-

darowana, garaż + pomieszczenie 

gospodarcze na osiedlu Krupka. 

Tel. 509 089 355.

Sprzedam 2 tunele foliowe. 1) 30m 

dł. i 8m szer.; 2) 21m dł. i 8m szer. 

Osiedle Krupka. Tel.505 783 819.

Sprzedam mieszkanie 52 m2 

w centrum Nasielska, Osiedle 

Starzyńskiego. Tel. 501 106 843.

Zatrudnię kobiety do zbioru pie-

czarek. Zapewniam dowóz lub 

zwrot kosztów podróży. Tel. 607 

602 411. 

Pracownik do hodowli psów 

Lorcin. Tel. 721 209 965.

Oddam 2 dywany - używane.  

Tel. 602 377 030.

Zatrudnię szwaczki oraz praso-

waczkę. Tel. 606 656 545.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa 

do godziny 730 dnia następnego pod numerem telefonu 572 388 046
13.09.–19.09.2020 r.  Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk,

20.09.–26.09.2020 r.  Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
27.09.–10.10.2020 r.  Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

11.10.–17.10.2020 r.  Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 205, Nowy Dwór Maz.

uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.08.2021 r.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00  

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl

DOTACJA do 5 tys. zł. dla NOWEJ GRUPY 
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza 
w dniach od 23 lipca 2021r. do 30 września 2021r. - nabór wniosków na dotację 
w wysokości 5 tyś. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących 
działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, 
papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków 
na terenie jednostek systemu oświaty (PKD 47.11.Z i 47.19.Z)
Starosta, na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).
Składanie wniosków na dotacje:
Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem 
platformy www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę 
przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Szczegóły na ndm.praca.gov.pl
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Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano.  
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym  
przypadającym po terminie odbioru.

Ważna informacja
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane  

z zabudowy jednorodzinnej wyłącznie na zgłoszenie  
do Wydziału  Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich  

pod nr  tel.(23) 69-33-077  
lub e-mail: srodowisko@nasielsk.pl.  

minimum 5 dni przed terminem odbioru  
z danej miejscowości.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe  
można dostarczyć we własnym zakresie  

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  
zlokalizowanego przy ul. Płońskiej 43 w Nasielsku.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
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Brydż
Wyniki turnieju „dziesiątego”, 10.09.2021 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   169 pkt (58,68%)

2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  157 pkt (54,51%)

3. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  148 pkt (51,39%)

4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  141 pkt (48,96%)

5. Janusz Muzal – Janusz Wydra    134 pkt (46,53%)

6. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  131 pkt (45,49%)

7. Adam Banasiuk – Józef Skrzypczak  128 pkt (44,44%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1. Alicja Bartosik      45 pkt

2-3. Piotr Kowalski      42 pkt

 Grzegorz Nowiński      42 pkt

4-5. Krzysztof Brzuzy      39 pkt

 Józef Skrzypczak      39 pkt

6.  Józef Dobrowolski      37 pkt

7. Janusz Muzal      34 pkt

8. Janusz Wydra      33 pkt

9. Krzysztof Morawiecki     32 pkt

10-11. Waldemar Gnatkowski      26 pkt

 Krzysztof Michnowski     26 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu dwóch najgorszych wyników.

PK

forBET IV liga 2021/2022, grupa: mazowiecka I

PIŁKA NOŻNA

Żbik w IV lidze – wygrana, remis i przegrana
W pierwszej połowie września roze-
grano trzy kolejne serie spotkań w IV 
lidze mazowieckiej. 

W środę, 1 września, Żbik Nasielsk ro-
zegrał wyjazdowy mecz z LKS Świt 
Staroźreby. Gwiazdą tego spotka-
nia okazał się Piotr Sulima ze Żbika 
Nasielsk, który strzelił jedyną, a zara-
zem zwycięską bramkę w tym me-
czu. Nastąpiło to na początku drugiej 
połowy.

Zanim jednak Żbik Nasielsk tego 
dnia wyszedł na prowadzenie, sto-
czył walkę, która miała swoje odbi-
cie w żółtych kartkach. W pierwszej 
połowie sędzia pokazywał je trzy-
krotnie. Pierwszą Kacprowi Kac-
przyckiemu ze Żbika Nasielsk w 17. 
minucie, który faulował zawodnika 
gospodarzy. Na szczęście w rzucie 
wolnym Świt Staroźreby nie zdobył 
bramki, choć strzał był wykonany 
prosto w ręce bramkarza.

Kilka minut później sfaulowany zo-
stał zawodnik Żbika przez Mariusza 
Unierzyskiego, za co zawodnik Świ-
tu otrzymał żółtą kartkę. W rzucie 
wolnym nie udało się jednak zdo-
być gola. Pod koniec pierwszej czę-
ści sędzia pokazał jeszcze jedną żółtą 
kartkę. Tym razem Michałowi Sob-
czakowi ze Świtu, który faulował za-
wodnika Żbika.

Druga połowa zaczęła się szczęśliwie 
dla Żbika. Strzał z rzutu rożnego wy-
korzystał Piotr Sulim. Od tego mo-
mentu gra nabrała większego tempa. 
Gospodarze pragnęli wyrównać 
wynik, a zawodnicy Żbika Nasielsk 
zwiększyć przewagę. 

Do końca spotkania nie udało się 
tego zrealizować, a nerwowa atmos-
fera na boisku zakończyła się żół-
tą kartką dla Rafała Trakuli ze Świtu, 
który dopuścił się faulu na nasielskim 
zawodniku w 94. minucie meczu. 

Minutę później sędzia zakończył 
spotkanie.

Jedna bramka zapewniła Żbikowi 
Nasielsk pierwszy komplet punktów 
i pozytywne nastroje do walki o ko-
lejne cenne punkty w IV lidze.

Kolejny mecz odbył się 4 wrze-
śnia. Tym razem Żbik Nasielsk na 
własnym boisku podjął gości z CK 
Troszyn, z którymi grał w poprzed-
nich sezonach w lidze okręgowej. 
Nie było to łatwe spotkanie dla obu 
drużyn. CK Troszyn od początku 
sezonu wygrywał każde spotkanie 
czterema lub pięcioma bramkami. 
Łącznie ma ich już 20. Żbik Nasielsk 
jest jednak mocno zdeterminowany 
i kolejny mecz pokazał, że jest trud-
nym przeciwnikiem, więc obie dru-
żyny musiały się podzielić punktami 
przy bezbramkowym remisie.

W pierwszej połowie sędzia poka-
zał żółty kartonik Bartoszowi Gąsce 
z CK Troszyn. Druga połowa me-
czu była pechowa dla Marcina Chy-
czewskiego, który zdobył dwie żółte 
kartki, przez co od 61. minuty dru-
żyna Żbika musiała grać w dziesiątkę. 
Mimo osłabionego naszego składu, 
gościom nie udało się zdobyć bram-
ki. Przed końcem spotkania żółte 
kartki otrzymali Jakub Stepnowski 
z CK Troszyn i Maksymilian Kosior 
ze Żbika Nasielsk.

Trzeci wrześniowy mecz, w ramach 
7. kolejki, Żbik Nasielsk rozegrał na 
wyjeździe. Tym razem rywalami 
była drużyna, z którą walczyliśmy 
o awans do IV ligi, czyli z Narwią 
Ostrołęka. Na wyjeździe drużynie 
towarzyszyła także silna i zorgani-
zowana grupa kibiców.

Spotkanie nie rozpoczęło się szczę-
śliwie dla Żbika. Już w 11. minucie 
w rzucie rożnym piłka trafiła do 
Marcina Kraski z Narwi, który chciał 

wrzucić ją w pole kar-
ne, ale rykoszetem 
odbiła się od Kacpra 
Kacprzyckiego i wpa-
dła do siatki.

11 minut później ko-
lejna podbramkowa 
sytuacja skutkowała 
zdobyciem gola przez 
Kamila Jastrzębskiego, 
zawodnika gospoda-
rzy. Zaledwie trzy mi-
nuty później wynik 
podwyższył niepilno-
wany w polu karnym 
Piotr Strzeżysz. Przed 
końcem pierwszej połowy wynik 
podwyższył się do czwartej bramki 
w wykonaniu Damiana Gałązki ze 
strzału z dystansu.

Druga połowa już nie była tak wy-
strzałowa dla zawodników Narwi. 
W tej części spotkania gola zdobył 
Marcin Chyczewski, który podniósł 
morale drużyny Żbika do dalszej 
walki o odrobienie strat. Niestety był 
to jednak gol na otarcie łez, jedyny 
tego wieczoru dla nasielskiego ze-
społu. 

W trakcie spotkania sędzia pię-
ciokrotnie pokazał też żółte kart-
ki – Markowi Osińskiemu (40’) 
i Maksymilanowi Kosiorowi (89’) ze 
Żbika Nasielsk oraz Piotrowi Strze-
żyszowi (35’), Marcinowi Krasce (41’) 
i Kacprowi Szmigielowi (65’) z Narwi 
Ostrołęka.

Pierwszy najbliższy mecz w ramach 
8. kolejki Żbik Nasielsk rozegra na 
własnym boisku 18 września o go-
dzinie 17.00 z Huraganem Woło-
min, natomiast spotkanie w ramach 
9. kolejki odbędzie się 26 września 

o godz. 12.00 z Escolą Varsovia 
przy ul. Fleminga 2 na warszawskiej 

Białołęce.
Michał B. 

PIŁKA NOŻNA

B-klasa - cztery kolejki za nami
22 sierpnia rozpoczął się sezon 
piłkarski w ciechanowskiej B-kla-
sie, w której gra Wkra Cieksyn oraz 
druga drużyna Żbika.

W inauguracyjnych spotkaniach 
nowego sezonu Wkra Cieksyn ule-
gła GKS Bourucie 95 Kuczbork 1:5. 
Honorową bramkę dla Wkry strze-
lił Miłosz Kaczor. W drugiej kolejce 
w wyjazdowym meczu zawod-
nikom Wkry nie udało się zdobyć 
żadnej bramki, natomiast rywa-
le z Tamki Dzierzgowo strzelili aż  
7 goli.

Trzecią kolejkę Wkra rozegrała na 
własnym boisku z drugą drużyną 
PAF-u. Był to mecz zwycięski i bez 
straty goli. Celne strzały zdobyli 
Miłosz Kaczor (48’), Łukasz Gortat 
(60’) i Damian Witaszek (89’).

11 września Wkra Cieksyn miała od-
poczynek od gry.

Gorszą passę miała także druga 
drużyna Żbika Nasielsk. Pierwsze 
trzy spotkania zakończyły się po-
rażkami. Najpierw przegrana na 
wyjeździe z Żakiem Szreńsk 6:3, 

choć hat-trika wykonał Łukasz 
Gałązka w 56’, 73’ i 88’ minucie. 
W drugiej kolejce na własnym bo-
isku 29 sierpnia Żbik II nie zdobył 
żadnej bramki i uległ Gryfowi Kow-
naty Żędowe 0:4. W trzeciej kolej-
ce Żbik został pokonany 3:2 przez 
Gladiatora Słoszewo. Dwie bramki 
zdobyli Dawid Walczak (18’) i Łu-
kasz Gałązka (34’). Zwycięski okazał 
się być w końcu mecz w czwartej 
kolejce, gdy Żbik II na własnym 
boisku pokonał 5:1 Orzyc Chorze-
le. Tym razem hat-trika wykonał 
Mikołaj Szypulski (11’), (23’) i (39’), 
a pod koniec pierwszej połowy 
gola strzelił Maciej Kmiecik. W dru-

giej połowie piąta bramka była sa-
mobójczą zawodnika z Orzyca 
Hubera Brzezickiego.

Obie drużyny z gminy Nasielsk 
zmierzą się ze sobą w derbowym 
meczu, który odbędzie się 19 
września o godzinie 15.00. Spotka-
nie w ramach 5. kolejki odbędzie 
się na boisku w Cieksynie. Szósta 
kolejka odbędzie się 26 września. 
Żbik II Nasielsk na własnym boisku 
o 16.30 podejmie drużynę APN 
Olimp Ciechanów, a Wkra Cieksyn 
na wyjeździe o godz. 14.00 zagra 
z Jutrzenką Unieck.

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Escola Varsovia Warszawa 7 18 6 0 1 24-6

2.  Wisła II Płock 7 17 5 2 0 20-7

3.  KS CK Troszyn 7 16 5 1 1 20-10

4.  Ząbkovia Ząbki 7 16 5 1 1 14-6

5.  Mławianka Mława 6 16 5 1 0 16-9

6.  Hutnik Warszawa 7 15 5 0 2 18-8

7.  Narew 1962 Ostrołęka 7 13 4 1 2 16-14

8.  Stoczniowiec Płock 7 10 3 1 3 11-16

9.  Huragan Wołomin 7 10 3 1 3 7-12

10.  Wkra Żuromin 7 9 3 0 4 10-14

11.  AP Marcovia Marki 7 8 1 5 1 8-10

12.  MKS Przasnysz 7 7 2 1 4 12-11

13.  Świt Staroźreby 7 6 1 3 3 8-12

14.  Żbik Nasielsk 7 5 1 2 4 5-13

15.  Unia Warszawa 6 4 1 1 4 6-14

16.  Drukarz Warszawa 7 4 1 1 5 9-14

17.  Makowianka Maków Maz. 7 1 0 1 6 5-19

18.  Sokół Serock 7 0 0 0 7 8-22


