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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

4 miliony złotych 
dla Nasielska
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 
pozyskał 4 000 000 zł ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego na przebudo-
wę NOK-u. Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka 
Kultury znalazła się wśród 150 projektów, któ-
rym przydzielono dofinansowanie w ramach 
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rów-
nomiernego rozwoju województwa mazo-
wieckiego.

Jak tłumaczy Anna Brzezińska, Radna Sejmiku 
Wojewódzkiego: - Projekt zapewnia poprawę 
infrastruktury kulturalnej. Nasielski Ośrodek 
Kultury i kino to miejsce tradycji, historii, ale 
wymaga kompleksowego remontu i rozbu-
dowy, w tym także zniesienia barier dla osób 
z niepełnosprawnością.

Dziękujemy Samorządowi Województwa Ma-
zowieckiego za kolejne wsparcie rozwoju Nasielska i dostrzeganie różnorodności potrzeb mazowieckich miast.

FOTOOBSERWATOR

Paczkomaty rosną  
jak grzyby po deszczu
Ostatnio w Nowych Pieścirogach został zainstalowany kolejny paczkomat 
firmy InPost. Pierwszy, już kilka lat temu, stanął przy dworcu PKP Nasielsk 
(ul. Srebrna 1, Mogowo). Kolejny umiejscowiono obok Agencji PKO BP 
(ul. Kolejowa 35B, Nowe Pieścirogi). Trzeci od niedawna  znajduje się przy 
sklepie Dino. Warto także przypomnieć, że przez pewien czas Paczko-
Punkt znajdował się w Kiosku u Joli, na rogu ul. Kolejowej, ale obecnie jest 
już nieczynny. 

Trzy paczkomaty znajdują się też w Nasielsku, z tym, że rozmieszczone 
są w różnych częściach miasta. W Pieścirogach wszystkie trzy miejsca 
odbioru paczek są od siebie oddalone o zaledwie kilkadziesiąt metrów. 
Na pewno mieszkańcy tego rejonu mogą być pewni, że nawet w okresie 
przedświątecznym, nie powinno zabraknąć wolnych skrzynek w paczko-
matach.

E.G.

POŻAR W SIENNICY

str. 3

NOWY ROK AKADEMICKINOWY ROK AKADEMICKI
W piątek, 1 października br., w Nasielskim Ośrodku 

Kultury odbyła się uroczysta inauguracja kolej-
nego roku akademickiego Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Była to także okazja do świętowa-
nia 10 - lecia działalności Fundacji „Bądźmy Razem”. 
Wydarzenie to odbywało się pod honorowym  patro-
natem Burmistrza Nasielska. 
Krótkiego wprowadzenia dokonała i brać studencką oraz gości przy-
witała Teresa Skrzynecka, prezes Fundacji „Bądźmy Razem”. Wśród 
nich znaleźli się m.in.: Anna Katarzyna Brzezińska - radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Paweł Calak - wicestarosta nowo-
dworski, Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska, Andrzej Walde-
mar Kordulewski - zastępca burmistrza Nasielska, Jerzy Lubieniecki 
- przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku, ks. kan. Tadeusz Pe-
płoński - proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku, a także przed-
stawiciele serockiej Akademii Seniora.
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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 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

Z UM

Sprzątanie lasu  
w Chrcynnie
W sobotę, 2 października br., Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski, 
Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski oraz 
grupa pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku ze swoimi rodzinami 
sprzątali las w Chrcynnie w ramach akcji Sprzątanie Świata. 

Z wybranego obszaru lasu uprzątnięto kilkadziesiąt worków m.in. szkla-
nych i plastikowych butelek. Po zakończonej pracy każdy biorący udział 
w akcji zaproszony został do wspólnego pieczenia kiełbasek przy ognisku, 
gdzie na zainteresowanych czekały odblaskowe worki promujące bezpie-
czeństwo na drogach w Gminie Nasielsk oraz sadzonki drzewek zapew-
nione przez Nadleśnictwo w Płońsku. 

Miłym akcentem wydarzenia były odwiedziny dwóch prezesów lokalnych 
stowarzyszeń (Nasielsk Baszta Team oraz Aktywny i Czysty Nasielsk), któ-
rzy przygotowali dla zebranych słodki poczęstunek. 

Szczególne podziękowania kierujemy do najmłodszych mieszkańców 
Gminy Nasielsk dzielnie wspierających sobotnią akcję. To właśnie ich pra-
ca zasługuje na największe uznanie! 

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania 
z bezpłatnego transportu na szczepienia przeciw COVID-19. Z transpor-
tu mogą skorzystać osoby starsze, z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści, mające poważne problemy z samodzielnym dotarciem do punktu 
szczepień. 

Osoby, które kwalifikują się do zapewnienia bezpłatnego transportu, za-
praszamy do kontaktu tel. 23 69 33 121, pod który można telefonować 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Uwaga! Przed zgłoszeniem dyspozycji zorganizowania transportu ko-
nieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na szczepienie w Przychodni 
w Nasielsku pod tel. 23 691 25 03 wew. 1 lub 510 648 690! 

Ponadto informujemy, iż prośby o transport należy zgłaszać na dzień 
przed zaplanowanym szczepieniem, a w przypadku osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich – dwa dni wcześniej!

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na 
stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Wydział Administracji i Nadzoru



315.10.2021–28.10.2021; Życie Nasielska nr 22 (590) Z SAMORZĄDU
Z UM

Budowa drogi 
gminnej ul. Krupki 
We wtorek, 28 września 2021 r., nastąpiło podpisanie umowy na realizację 
zadania „Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku” oraz przekazanie 
terenu wykonawcy.

Zakres zadania obejmuje następujące roboty:
1) roboty przygotowawcze,
2) wykonanie podbudowy drogi, chodnika i zjazdów,
3) wykonanie nawierzchni drogi, chodnika i zjazdów, 
4) remont i budowę rowów odwadniających, 
5) budowę przepustu pod zjazdami, 
6) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 
7) uporządkowanie przyległego terenu. 

Łączny koszt zadania – 1 950 000,00 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma 
„BAZ-BRUK” Marek Bazylewski. 

Wydział Inwestycji

NA SYGNALE

Pożar w Siennicy
Nad ranem, 1 października br., w budynku NZOZ Millenium Zakład Opiekuńczo 
– Pielęgnacyjny w Siennicy wybuchł pożar. 

Jak poinformowano na Twitterze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, pożar wybuchł przed godziną 4.00 
rano. „Siennica, od godziny 3.53 działania związane z pożarem w Domu Opie-
ki Społecznej w m. Siennica. Ewakuowano 74 osoby. 4 osoby poszkodowane,  
2 śmiertelne. Na miejscu 11 zastępów. Działania nadal trwają” – przekazali stra-
żacy.

Jak przekazał portalowi TVN Warszawa Karol Kierzkowski, oficer prasowy ma-
zowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, pożar 
objął jedno z pomieszczeń w domu opieki społecznej. – To był pokój dwuoso-
bowy. Obie osoby zamieszkujące ten pokój zginęły w pożarze. Cztery osoby 
podtruły się dymem. Zostały zabrane do szpitala. Pożar nie rozwinął się na po-
zostałe części budynku. Spłonęło tylko to jedno pomieszczenie – poinformo-
wał Kierzkowski.

Po przybyciu na miejsce pierwszych zastępów Straży Pożarnej, zastano po-
żar w jednym z pomieszczeń, w którym przebywali dwaj mężczyźni w wieku  
75 i 85 lat. Ewakuowani przez strażaków, zostali przekazani przybyłym zespołom 
Ratownictwa Medycznego. Niestety medycy stwierdzili zgon.

W budynku doszło do silnego zadymienia. Strażacy ewakuowali 74 osoby 
w tym pensjonariuszy i pracowników. Do działań zabezpieczających na miej-
sce pożaru zadysponowano 3 namioty pneumatyczne z JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki, JRG Pułtusk i OSP Ratownictwo Wodne. Po ugaszeniu pożaru, strażacy, 
przy pomocy wentylatorów, oddymili cały budynek. W wyniku zatrucia dy-
mem do szpitala trafiły 4 osoby.

Oględziny miejsca pożaru przeprowadził prokurator wraz z policją oraz biegłym 
z zakresu pożarnictwa. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mo-
gło być zaprószenie ognia od papierosa przez 70 – letniego pensjonariusza Za-
kładu. Śledztwo w sprawie pożaru nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pułtusku.

(red.) za:www.gov.pl/web/po-ostroleka/tragiczny-pozar,  
www.tvn24.pl/tvnwarszawa/siennica

Z GMINY

Dyskusja wokół nagród
Nagrody przyznane na począt-
ku września br. przez burmistrza 
Nasielska nauczycielom i dy-
rektorom podlegających nasze-
mu samorządowi podstawówek 
wzbudziły spore emocje wśród 
pracowników pedagogicznych. 
Dyskusyjne były przede wszystkim 
kwoty nagród. Do naszej redakcji 
wypłynęły prośby od nauczycie-
li, by przedstawić więcej szczegó-
łów na temat nowych nagród i ich 
wysokości. Odpowiedzi, na zadane 
przez ŻN pytania udzielił Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska.

Skąd wziął się pomysł na przyzna-
nie nagród dla nauczycieli, któ-
rych uczniowie zdobyli najwyższe 
wyniki z egzaminu ósmoklasisty? 
Jaką kwotę przeznaczono na ten 
cel i skąd pochodziły środki na 
nagrody? Czy kwoty nagród były 
zróżnicowane, czy jednakowe? Ile 
wyniosły jednostkowe nagrody? 

 – Ideą tych działań jest podniesie-
nie jakości edukacji w szkołach, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Nasielsk. Jako władze 
samorządowe jesteśmy zainte-
resowani tym, aby uczniowie na-
szych szkół uzyskiwali jak najlepsze 
wyniki na egzaminie ósmoklasisty. 
Przypominamy, że egzamin ten 
obejmuje trzy przedmioty: mate-
matykę, język polski i język angiel-
ski. Egzamin ósmoklasisty to jeden 

z nielicznych wskaźników pozwa-
lających ocenić poziom naucza-
nia w poszczególnych szkołach. 
W związku z powyższym postano-
wiliśmy począwszy od tego roku 
wdrożyć mechanizm motywu-
jących zarówno dyrektorów, jak 
również nauczycieli do tego, aby 
ich zaangażowanie w pracę skła-
niało uczniów do determinacji 
w dążeniu do zdobywania wiedzy 
oraz rozwijania swoich pasji i umie-
jętności. Takie działanie ma na celu 
dążenie do sprostania wymogom 
współczesnej edukacji. A zatem 
nauczyciele ze szkół, którzy uzy-
skali najlepsze wyniki egzaminów 
ósmoklasisty (nagradzane są trzy 
pierwsze miejsca z poszczegól-
nych przedmiotów) otrzymali na-
grody od 300 zł do 500 zł brutto, 
zaś dyrektorzy szkół nagrodzonych 
nauczycieli zależnie od osiągnięć 
na poziomie od 600 zł do 1400 
zł brutto. Dodatkowo od tego roku 
zamierzamy wdrożyć specjalny 
program edukacyjny, którego ce-
lem jest wzmacnianie kompetencji 
edukacyjnych pracowników peda-
gogicznych, a skoncentrowany bę-
dzie głównie na nauczycielach ww. 
przedmiotów egzaminacyjnych. 

Środki na nagrody pochodzi ły 
z budżetu Gminy, a przyznane były 
z puli Burmistrza, zgodnie ze sto-
sownymi zapisami Ustawy Karty 
Nauczyciela oraz Uchwałą  Rady 
Miejskiej w Nasielsku w sprawie 

regulaminu wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmi-
na Nasielsk. Przepisy stanowią, że 
tworzy się fundusz nagród w wyso-
kości co najmniej 1% planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobo-
wych nauczycieli. Osiemdziesiąt 
procent tej puli jest w dyspozycji 
dyrektora szkoły, a dwadzieścia 
procent w dyspozycji Burmistrza. 

Czy i w jakiej wysokości będą 
w tym roku przyznawane nagro-
dy nauczycielom i pracownikom 
oświaty przez dyrektorów szkół 
i burmistrza Nasielska z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej? Ile nagród 
w tym roku przyzna nauczycielom 
burmistrz Nasielska?

 – Nagrody z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej przyznane w tym roku 
będą m.in. uwzględniały trud i wy-
siłek, jaki dyrektorzy publicznych 
szkół i przedszkoli włożyli w zarzą-
dzanie szkołami w sytuacji kryzy-
sowej, a taką niewątpliwie był stan 
epidemii. Burmistrz planuje przy-
znanie nagród z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej w kwotach od 2000 
zł od 5000 zł brutto. Być może 
będą to ostatnie nagrody, któ-
re w tym roku Burmistrz Nasielska 
przyzna pracownikom oświaty. 

(red.)

Z POWIATU

Asfalt na kolejnych  
odcinkach „powiatówek”
F i r m a  D R O G - B E T 
z Sochaczewa została 
wykonawcą przebudo-
wy drogi powiatowej 
2424W relacji Nasielsk 
– Nuna. Władze powia-
towe rokrocznie do-
konują modernizacj i 
kolejnych odcinków tej 
drogi, poprawiając stan 
techniczny poprzez 
wykonanie nawierzchni 
asfaltowej. W tym roku 
remontowany jest od-
cinek od skrzyżowania 
w Żabiczynie w kie-
runku Nuny na odcinku 
ok 1 km. Wartość robót 
zgodnie z umową przetargową wyniosła 349 303,27 zł. Ponadto starostwo otrzymało dofinansowanie w wyso-
kości 150 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. Prace modernizacyjne mają zostać zakończone do 20 października br.

Remont w Kosewie i Chlebiotkach
Władze powiatowe przeprowadzają remonty również na odcinkach dróg powiatowych w miejscowościach: 
Kosewo i Chlebiotki. Nowa nawierzchnia asfaltowa położona została już na odcinku od przejazdu kolejowego 
w kierunku miejscowości Chlebiotki na odcinku 687 metrów. Ponadto wykonane zostaną pobocza. – W ramach 
tej samej inwestycji przebudowany zostanie mostek w miejscowości Chlebiotki. W związku z remontem jest on 
obecnie nieprzejezdny i zorganizowano objazdy. Prace zakończone zostaną do końca listopada – informuje 
Radosław Kasiak członek zarządu powiatu nowodworskiego.

Wykonawcą robót jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z Pułtuska za łączną kwotę ponad 900 tys zł. 

 – Jeszcze w tym roku Starostwo Powiatowe ogłosi przetarg na położenie nawierzchni asfaltowej na drodze po-
wiatowej Nasielsk – Żabiczyn od skrzyżowania w Chrcynnie na odcinku ok 1,2 km – dodaje Radosław Kasiak.

Michał B.
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29.09.2021 r. Paulinowo – usu-
nięcie gniazda owadów błonko-
skrzydłych (1 zastęp)

01.10.2021 r. Siennica, ul. Si-
korskiego – pożar w Niepu-
b l icznym Zakładzie Opiek i 
Zdrowotnej (2 zastępy)

02 .10.2021 r.  Nas ie l sk ,  u l . 
Cmentarna – pożar wieńca na 
grobie – pożar ugaszony przed 
naszym przybyciem przez oso-
by postronne (1 zastęp)

03.10.2021 r. Żabiczyn – pożar 
kotłowni (1 zastęp)

09.10.2021 r. Nasielsk, ul War-
szawska – zalany sklep (1 zastęp)

11.10.2021 r. Nasielsk, ul. Leśna – 
pożar pustostanu (2 zastępy)

Kronika OSP
NASIELSK

Z POLICJI

Areszt za znęcanie
Mundurowi z Komisariatu Policji w Nasielsku interweniowali w jednej 
z miejscowości na terenie gminy. O pomoc poprosiła kobieta, której syn 
urządził w domu awanturę. Jak ustalili policjanci, mężczyzna już od lute-
go 2021 r. znęcał się psychicznie nad swoją matką. Nietrzeźwy 30-latek 
wszczynał awantury, podczas których wyzywał kobietę słowami wulgar-
nymi, niszczył i uszkadzał rzeczy codziennego użytku, a także zastraszał, 
niepokoił i zakłócał spoczynek nocny 50-latki. Mundurowi, którzy przy-
jechali na miejsce zatrzymali agresywnego mężczyznę. Mężczyzna trafił 
do policyjnego aresztu. Nasielscy śledczy zebrali w tej sprawie materiał 
dowodowy.

Po wytrzeźwieniu 30 – latek usłyszał zarzut znęcania się nad osobą naj-
bliższą. Pułtuski sąd przychylił się do wniosku miejscowej prokuratu-
ry i zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie, na okres  
2 miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym 30-latkowi grozi teraz do 5 lat 
pozbawienia wolności.

(r) za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Narkotyki  
i uprawa konopi
Mieszkaniec Nasielska odpowie za posiadanie znacznej ilości środków 
odurzających oraz uprawę krzewów konopi. 

Działania kryminalnych z Komisariatu Policji w Nasielsku przy współpracy 
z dzielnicowym doprowadziły ich do 33-letniego mężczyzny. Kilka dni 
temu policjanci udali się na zamieszkiwaną przez niego posesję. 

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych krymi-
nalni ujawnili torebki foliowe o zapięciu strunowym z zawartością białego 
proszku, a także susz roślinny koloru zielonego, tabletki, wagę elektro-
niczną, metalową mielarkę, nasiona oraz dużą ilość nowych torebek z za-
pięciem strunowym. Dodatkowo, na terenie posesji mundurowi ujawnili 
rosnące krzewy konopi. 33-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy. 

Okazało się, że zabezpieczone substancje to 69 sztuk tabletek extasy, 
16,77 grama brutto amfetaminy, 82,79 grama brutto suszu roślinnego ziela 
konopi indyjskiej, 4 krzewy konopi.

W sprawie zostało wszczęte śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejo-
nowej w Pułtusku. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie mężczyźnie zarzutów za posiadanie znacznej ilości środków 
odurzających oraz uprawy krzewów konopi.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie znacznej 
ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(r) za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Jazda z promilami
7 października 2021 
r. po godz. 14:00 po-
licjanci z Komisariatu 
Policji w Nasielsku pa-
trolowal i  rejon gmi-
ny.  W miej scowości 
Studzianki zauważy-
li forda. Kierujący nim 
mężczyzna jechał tzw. 
„zygzakiem”. Policjanci 
podejrzewali, że może 
być nietrzeźwy, dla-
tego zatrzymali go do 
kontroli drogowej. Ba-
danie stanu trzeźwości 
41-latka wykazało, że 
w w ydychanym po-
wietrzu miał 1,6 promi-
la alkoholu. Mundurowi 
zatrzymali mieszkańco-
wi gminy Nasielsk pra-
wo jazdy.

Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu mechanicznego, 
znajdując się w stanie nietrzeźwości, grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

(r) za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Z promilami  
i bez prawa jazdy
5 października około godz. 13:30 policjanci z Komisariatu Policji 
w Nasielsku, pełniący służbę na terenie miasta, zatrzymali do kontroli kie-
rującego ducato, który miał trudności z utrzymaniem prostego toru jazdy. 
Wszystko wskazywało na to, że może być pijany. Policjanci natychmiast 
podjęli interwencję.

Już na początku wyczuli od 40-latka silną woń alkoholu. Po zbadaniu sta-
nu trzeźwości nasielszczanina ich podejrzenia się potwierdziły. Kierowca 
fiata, w wydychanym powietrzu miał aż 3,5 promila alkoholu. Okazało się 
również, że w ogóle nie posiada on uprawnień do kierowania. Dodatko-
wo, podczas podejmowanej kontroli, mężczyzna uderzył swoim autem 
w policyjny radiowóz. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 40-latek zo-
stał zatrzymany przez mundurowych.

Po wytrzeźwieniu nasielszczanin usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu 
mechanicznego, znajdując się w stanie nietrzeźwości, za co kodeks kar-
ny przewiduje do 2 lat pozbawienia wolności. Poniesie również odpowie-
dzialność za kierowanie bez prawa jazdy i uszkodzenie policyjnego auta.

(r) za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Spotkania z uczniami
Policjantki z nowodwor-
s k i e j  k o m e n d y,  z o r -
g a n i z o wa ł y  s p o t k a n i a 
z  d z i e ć m i  w  s z ko ł a c h 
podstawowych na terenie 
gminy Nasielsk. Uczniowie 
na długo zapamiętają zaję-
cia o charakterze informa-
cyjno-prof i laktycznym, 
podczas których omówio-
no zasady bezpieczeń-
stwa w czasie drogi do i ze 
szkoł y, a także podczas 
zabaw na świeżym powie-
trzu. Funkcjonariuszki opowie-
działy też dzieciom o zawodzie 
policjanta oraz pokazały elemen-
ty umundurowania i wyposaże-
nia. Uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą i zaangażowaniem.

29 września 2021 r. funkcjona-
riuszki z nowodworskiej komen-
dy odwiedziły uczniów nasielskiej 
Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Starzyńskiego. Podczas prowa-
dzonych spotkań z uczniami klas 
II-IV policjantki przypomniał y 
uczniom zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze. Dzie-
ci były zaangażowane w zajęcia 
i wykazał y się dużą wiedzą na 
temat prawidłowego korzystania 
z przejścia dla pieszych z sygnali-
zacją świetlną, znaczenia elemen-
tów odblaskowych dla poprawy 
widoczności, poruszania się wła-
ściwą stroną drogi pieszo i pod-
czas jazdy na rowerze. Najmłodsi 

doskonale znal i  obowiązkowe 
elementy wyposażenia roweru 
oraz pamiętali o korzystaniu pod-
czas jazdy z kasku.

Dodatkową atrakcją dla uczest-
ników spotkania była możliwość 
obejrzenia elementów wyposa-
żenia, które funkcjonariusze na 
co dzień wykorzystują w służ-
bie. Uczniowie dowiedzieli się, 
na czym polega praca policjan-
t a ,  mog l i  t ak że p rz ym i erz yć 
elementy policyjnego umundu-
rowania, z którymi chętnie pozo-
wali do pamiątkowych zdjęć.

Dzieci bardzo chętnie odpowia-
dał y na zadawane im pytania, 
a także same miał y wiele cen-
nych uwag i spostrzeżeń. 

30 września 2021 r. funkcjona-
riuszki z Komendy Powiatowej 
Policj i w Nowym Dworze Ma-
zowieckim odwiedziły uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Mikoła-
ja Kopernika w Cieksynie. W spo-
tkaniu wzięły udział dzieci z klas 
I-I V oraz z oddzia łów przed-
szkolnych. Podczas prelekcji, po-
licjantki omówiły z najmłodszymi 
zasady bezpieczeństwa podczas 
przemieszczania się po drodze 
zarówno pieszo, jak i na rowe-
rze, czy hulajnodze. Uczniowie 
doskonale wiedzieli, którą stroną 
drogi należy się poruszać, jak pra-
widłowo korzystać z przejścia dla 
pieszych. Znali także numer alar-
mowy 112, wiedząc jednocze-
śnie, w jakich sytuacjach należy 
z niego korzystać oraz o niezbęd-
nych informacjach, które należy 
przekazać dyspozytorowi przyj-
mującemu zgłoszenie.

Druga część spotkania poświę-
cona była służbie w policji. Dzieci 
zapoznał y się ze specyf iką za-
wodu policjanta oraz mogły zo-
baczyć sprzęt wykorzystywany 
przez mundurowych podczas 
codziennej s łużby. Uczniowie 
chętnie zadawali pytania i z zaan-
gażowaniem uczestniczyli w za-
jęciach.

(r) za:www.kppnowydwor.
policja.waw.pl
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Dożynki parafialne  
w Nasielsku
W niedzielę, 3 października br., odbyły się dożynki parafialne w Nasielsku. Uro-
czystość rozpoczęła się o godz. 12:00 w kościele pw. św. Wojciecha mszą św. 

dziękczynną za udane zbiory, po której odbyła się procesja z wieńcami. W sta-
ropolskim obrzędzie dożynek bardzo ważną rolą jest dzielenie się chlebem. 
W związku z tym nie mogło zabraknąć tego podczas niedzielnych uroczy-

stości. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski dzielił się chlebem z rolnikami, 
mieszkańcami gminy oraz przybyłymi gośćmi. Na zakończenie wszyscy zgro-
madzeni mogli skosztować pysznej grochówki oraz smalcu z ogórkiem, które 
przygotowała restauracja Stary Młyn. Zainteresowani mieli także możliwość za-
pisać się na szczepienie przeciw COVID-19 oraz uzyskać niezbędne informacje 
w punkcie informacyjnym, mieszczącym się w namiocie Urzędu Miejskiego. 

Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Marek i Regina Osińscy 
z sołectwa Broninek.

Przypomnijmy, że uroczystość została objęta patronatem Burmistrza 
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. Na organizację wydarzenia zostały 
przeznaczone środki z budżetu gminy w kwocie 1 000 zł.

Wydział Administracji i Nadzoru

UROCZYSTOŚCI

NUTW rozpoczął  
nowy rok akademicki 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu przekazywania i rozlicza-
nia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z terenu Gminy Nasielsk. 

Szkolenie odbędzie się 16.12.2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zapisy na ww. szko-
lenie trwają do po-
niedziałku (13.12.2021 
r.) Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 
z Referatem Promocji 
Gminy e-mail: pro-
mocja@nasielsk.pl tel. 
23 693 31 23.

Wydział 
Administracji  

i Nadzoru

CHARYTATYWNIE

Zostań wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka na terenie 
gminy Nasielsk poszukuje 
wolontariuszy. To już ostatni 
moment, aby się zgłosić. Bez 
wolontariuszy mądra pomoc 
nie jest możliwa. To oni do-
cierają do rodzin zgłoszo-
nych do Szlachetnej Paczki, 
poznają bliżej ich historie, 
pośredniczą w przekazywa-
niu paczek, a co najważniej-
sze – dają nadzieję i impuls 
do wyjścia z trudnej sytuacji. 
Jeśli chcesz zrobić w życiu 
coś dobrego, zostań wolon-
tariuszem! Wystarczy wysłać 
zgłoszenie przez stronę www.
superw.pl i  wybrać rejon 
Nasielsk.

Weronika Mokos,  
liderka Szlachetnej Paczki  

w Nasielsku

W p iątek,  1  pa źd ziern ika  b r. , 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
odbyła się uroczysta inauguracja 
kolejnego roku akademickiego 
Nasielskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Była to także okazja do 
świętowania 10 - lecia działalności 
Fundacji „Bądźmy Razem”. Wy-
darzenie to odbywało się pod ho-
norowym  patronatem Burmistrza 
Nasielska. 

Krótkiego wprowadzenia doko-
nała i brać studencką oraz go-
ści przywitała Teresa Skrzynecka, 
prezes Fundacji „Bądźmy Razem”. 

Wśród nich znaleźli się m.in.: Anna 
Katarzyna Brzezińska - radna Sej-
miku Województwa Mazowiec-
kiego, Paweł Calak - wicestarosta 
nowodworski, Bogdan Ruszkow-
ski – burmistrz Nasielska, Andrzej 
Waldemar Kordulewski - zastęp-
ca burmistrza Nasielska, Jerzy Lu-
bieniecki - przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku, ks. kan. Ta-
deusz Pepłoński - proboszcz parafii 
św. Wojciecha w Nasielsku, a także 
przedstawiciele serockiej Akademii 
Seniora.

Następnie wspólnie odśpiewano 
hymn studentów „Gaudeamus”, po 
czym przedstawiona została pre-
zentacja multimedialna dotyczą-
ca 10 - letniej działalności Fundacji 
„Bądźmy Razem”. 

Później były podziękowania dla 
osób, które od wielu lat współ-
pracują z Fundacją. Otrzymali je: 
Bożena Żelazowska - poseł RP, 
Magdalena Biernacka – zastęp-
cy dyrektora Departamentu Kul-
tury, Promocji i Turystyki urzędu 
marszałkowskiego, ks. kan. Tade-
usz Pepłoński proboszcz parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku, Krzysztof 
Kapusta – starosta nowodworski, 
Paweł Calak – wicestarosta nowo-
dworski, Bogdan Ruszkowski – bur-

mistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki 
– przewodniczący nasielskiej Rady 
Miejskiej, Dariusz Kordowski –wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej, 
Marzanna Boczek – dyrektor Po-
wiatowego Urzędu Pracy, Marek 
Tyc – dyrektor Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury, Stanisław Tyc – były dy-
rektor Miejsko - Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nasielsku, Krzysztof 
Miller – kierownik Wydziału Ad-
ministracj i,  Nadzoru i Promo-
cji nasielskiego Urzędu Miejskiego, 
Maria Michalczyk – dyrektor SP 
ZOZ, Monika Nojbert – dyrektor 

nasielskiego MOPS i członek za-
rządu powiatu nowodworskiego, 
Katarzyna Świderska – dyrektor SP 
nr 1, Agata Nowak – dyrektor DPS, 
Jolanta Budziszewska – Rogalska – 
dyrektor MG Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku, Eugeniusz Winnicki 

– Prezes firmy „Mrówka”, Andrzej 
Królak – Prezes SKR w Nasielsku, 
Krzysztof Kuźniewski i Robert Przy-
byszewski – Druk-sprint w Ciecha-
nowie 

Kwiatom, upominkom i gratula-
cjom nie był końca. 

W dalszej części spotkania z bar-
dzo ciekawym wykładem na temat 
„konizmów”, czyli przysłów, żartów, 
zawiązków frazeologicznych, które 
związane są z końmi pt. „Język pol-
ski okuty na cztery kopyta” wystą-
piła Urszula Kowalczuk. Następnie 
publiczność bawiła się znakomicie 
przy skocznych piosenkach „Ka-
peli Praskiej”, jedni tańczyli, drudzy 
tylko nucili znane piosenki.

Na zakończenie uroczystości pań-
stwo: Maria Kaczyńska, Alicja Sar-
necka - Kraśniewicz, Jan Piotrowski 
i Maria Wóltańska podziękowali Za-
rządowi Fundacji za pracę na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami 
i prowadzenie NUTW. 

Po części of icjalnej przyszedł 
czas na ogłoszenia dotyczące za-
jęć przewidzianych dla studentów 
w nowym roku akademickim. Na 
wszystkich gości czekał też słodki 
poczęstunek przygotowany przez 
słuchaczki NUTW. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Rządza pieniądza
Komedie kryminalne cieszą się 
ogromną sławą. Ten gatunek łączy 
w sobie kryminał, komedię i paro-
dię; jest często spotykany na płasz-
czyźnie teatralnej lub filmowej, ale 
znajdziemy go także w literaturze. 
W fabule możemy spotkać zbrod-
nię, śledztwo i komizm sytuacyjny, 
a nawet czarny humor. Z tego ga-
tunku słynęła Joanna Chmielewska. 
Autorami, którzy również specjali-
zują się w tego typu powieściach są 
przede wszystkim: Jacek Galiński, 
Maryla Szymiczkowa, Iwona Ba-
nach i Alek Rogoziński. Postano-
wiłam przybliżyć sobie ten gatunek 
literacki, w związku z tym sięgnęłam 
po utwór Czerwono mi Alka Rogo-
zińskiego. Jego powieści cieszą się ogromną popularnością, a sam autor 
jest niezwykle pozytywną osobą.

Czerwono mi to szósta część cyklu zatytułowanego Róża Krull na tro-
pie…, jednak warto pamiętać, iż tych powieści nie trzeba czytać po kolei. 
Przeplata się w nich postać autorki powieści kryminalnych, jednak każda 
z tych książek to osobna historia. W Czerwono mi Alek Rogoziński zabie-
ra nas do Opola na festiwal piosenki. Gwiazd jest wiele, lecz tylko jedna 
z nich otrzyma nagrodę główną, czyli w sumie 4 mln złotych. Jednak, jak 
przystało na kryminał, robi się niebezpiecznie – wśród uczestników gra-
suje osoba, która zagraża zdrowiu i życiu występujących na scenie wo-
kalistów. Każdy z nich jest eliminowany w zawrotnym tempie, a policjant, 
który wpadł na pewien trop zostaje odsunięty od sprawy. Niezawodna 
Róża Krull nie odpuszcza tak łatwo.

Dzięki książce Alka Rogozińskiego czytelnicy mają okazję przekonać 
się o tym, jak wygląda świat gwiazd i muzyków, a także jak groźna jest 
chęć osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę i rządza pieniądza. Chęć wy-
grania i zdobycia głównej nagrody przerodziła się w dość makabrycz-
ny zbieg wydarzeń. Lekkość pióra, żart sytuacyjny oraz czarny humor 
i ironia skumulowały się i spowodowały, iż z przyjemnością czytało mi 
się tę książkę. Również z wielkim zaangażowaniem próbowałam odkryć, 
kim jest złoczyńca. Typów było wiele, bo i bohaterów tejże powieści 
jest sporo. Co spowodowało, że czasami gubiłam się w ciągu wydarzeń 
i miałam problem odróżnić, kto jest kim. Ostatecznie Czerwono mi było 
przyjemną i zabawną lekturą, idealną na jesienną chandrę. Pełno w niej 
zaskoczeń, intryg, ale i zabawnych zbiegów wydarzeń, jak przystało na 
dobrą komedię kryminalną. Polecam.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Czytajmy głośno dzieciom
29 września obchodzimy Ogólnopol-
ski Dzień Głośnego Czytania. Został on 
ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy 
Polskiej Izby Książek, a patronuje mu 
Janina Porazińska, wybitna pisarka, któ-
ra wiele swoich książek napisała z my-
ślą o dzieciach. Celem tego święta jest 
propagowanie czytelnictwa wśród naj-
młodszych. 

Właśnie w tym wyjątkowym dniu 
odwiedziły naszą Miejsko – Gminną 
Bibliotekę Publiczną trzy grupy przed-
szkolaków z Niepublicznego Przed-
szkola „Pod Fiołkami”: Sówki (5-latki), 
Elfiki (3-latki) i Motylki (4-latki). 

Na wstępie każdego ze spotkań rozmawialiśmy na temat korzyści płynących z głośnego czytania dzieciom. To 
wspaniały sposób na wspólne spędzenie czasu i zbudowanie prawdziwej, trwałej więzi z dzieckiem. Czytanie 
rozbudza wyobraźnię, a także ciekawość świata. Dzieci, którym rodzice czytają od dzieciństwa, same szybciej 
uczą się tej umiejętności. 

Głośne czytanie może być również świetnym sposobem na rozwiązywanie problemów wychowawczych. To 
genialna okazja do dyskusji i wyciągania wniosków z przygód bohatera książkowego. Dzieci, którym się czyta 
i które w efekcie same czytają dużo książek, lepiej sobie radzą z ortografią, tworzeniem własnych opowiadań, 
uczą się języka i myślenia, ćwiczą pamięć i koncentrację. Ponadto czytanie uczy poczucia humoru, pomaga 
osiągnąć sukces w życiu, a także jest świetną rozrywką odciągającą od gry na komputerze czy tablecie.

Następnie głośno odczytaliśmy każdej grupie dzieci dwie bajeczki autorstwa Elizy Piotrowskiej z serii Tupcio 
Chrupcio Przedszkolak na medal i Nie chcę jeść. Główny bohater, czyli mała myszka w pierwszej bajeczce wca-
le nie ma ochoty iść do przedszkola, woli zostać w domu i bawić się z mamą. A w drugiej grymasi, nie chce jeść 
zupy, którą mama ugotowała. Jak potoczyły się te historie i co z nich wyniknęło? Zapraszamy do lektury.

Natomiast w poniedziałek, 4 października br., Jolanta Budziszewska – Rogalska dyrektor biblioteki odwiedziła 
grupę 2-latków, Smerfików z Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”. Odczytała dzieciom trzy bajeczki 
o Tupciu Chrupciu: Warzywa są smaczne, Przedszkolak na medal i Wizyta u ciotek.

Na zakończenie tych pouczających spotkań przyszedł czas na wspólne, pamiątkowe zdjęcia. Czekamy na kolejne 
wizyty dzieci i wspólne głośne czytanie.

(bibl.)

ROZ(G)RYWKA

Z BIBLIOTEKI

Katalogi  
on-line już dostępne!
Na stronie internetowej naszej 
Miejsko – Gminnej Bibliote-
ki Publicznej www.biblioteka.
nasielsk.pl uruchomiony zo-
stał katalog on-line działają-
cy w systemie bibliotecznym 
Mateusz.

Każdy czytelnik zapisany do 
Biblioteki może zalogować 
się na indywidualne konto 
internetowe, dzięki któremu 
możliwe jest rezerwowanie 
książek, przedłużanie termi-
nów zwrotów, śledzenie liczby wypożyczeń i tytułów książek zamówio-
nych.

Logowanie odbywa się poprzez zakładkę „Katalogi”, następnie „Twoje 
konto”, gdzie konieczne jest wpisanie PIN-u i numeru karty bibliotecznej, 
który znajduje się na karcie otrzymanej przez czytelnika podczas zapisu 
do Biblioteki.

Zapraszamy do zapoznania się z całą zawartością strony, która na bieżąco 
będzie uzupełniana i aktualizowana oraz do korzystania z zasobów Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej i jej dwu filii: w Starych Pieścirogach 
i Cieksynie.

(b.)

Dzień Gier Planszowych 
Wśród świąt nietypowych takich jak 
Dzień Czekolady, Dzień Kota czy 
Dnia Owsianki, istnieje od niedawna 
Dzień Gier Planszowych. Święto fa-
nów planszówek pojawiło się po raz 
pierwszy w Polsce 10.10.2020r. 

W tym roku z powodzeniem odby-
ła się druga edycja tego wydarze-
nia. Jego głównym organizatorem 
jest wydawnictwo Rebel, które za-
prosiło inne wydawnictwa oraz 
sklepy stacjonarne i internetowe 
zajmujące się promocją i sprzeda-
żą gier planszowych. Na jednym  
z portali społecznościowych zor-
ganizowano wydarzenie „Dzień 
gier planszowych – cała Polska gra 
w planszówki”, zachęcające miło-
śników tego typu rozrywki do po-
kazania fotorelacji z zabawy przy 
planszy, organizowania własnych, 
domowych spotkań oraz do dzie-
lenia się informacjami na temat ulu-
bionych gier. Zrzeszone z tej okazji 
wydawnictwa stworzyły telewizję 
internetową DGP, gdzie zaproszo-
no ponad trzydziestu gości zwią-
zanych w różny sposób ze światem 
gier planszowych. Widzowie zo-
stali wprowadzeni w tajniki two-
rzenia planszówek, poznali historię 
gier planszowych, sięgającą czasów 
starożytnych, a także obejrzeli za-
powiedzi nowych pozycji, o któ-
re polski rynek gier wzbogaci się 
w niedalekiej przyszłości. Ponad-
to, organizator ogłosił konkurs dla 
szkół na zorganizowanie w swojej 
szkole Dnia Gier Planszowych. Aby 
wziąć udział w konkursie, należy do 
24 października 2021 r. przesłać fo-

torelację z wydarzenia na adres ma-
ilowy edukacja@rebel.pl. Wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 10 li-
stopada 2021 r. na stronie wydaw-
nictwa oraz na fanpage’u REBEL,  
a na zwycięskie szkoły czeka boga-
ty pakiet gier planszowych. Również 
inne wydawnictwa, sklepy ogłosiły 
tego dnia własne konkursy i przy-
gotowały wiele promocji na swoje 
produkty. Od kilku lat można zaob-
serwować znaczny wzrost zaintere-
sowaniem planszówkami zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. Podczas 
gdy w  latach 80. i 90. ubiegłego 
wieku miłośnicy spędzania czasu 
przy planszy mieli do wyboru zale-
dwie kilka, może kilkanaście pozycji, 
obecnie wydawnictwa prześcigają 
się w nowych tytułach, różnorod-
nych w treści oraz formie. O pozy-

tywnym wpływie gier planszowych 
na rozwój wielu kompetencji zarów-
no u dzieci, jak i u dorosłych wielo-
krotnie już pisałam. Jest to przede 
wszystkim wspaniały sposób na re-
laks po ciężkim dniu w pracy czy  
w szkole, zacieśnienie więzi rodzin-
nych, sprzyjający poszerzaniu grona 
przyjaciół. To hobby pobudzające 
różne obszary mózgu, trening inte-
lektualny dla osób w każdym wieku, 
rozwijający takie umiejętności jak: 
planowanie, analizę, przewidywa-
nie ruchów przeciwnika, poszerza-
nie wiedzy z różnych dziedzin. Bez 
względu na wiek czy temperament, 
każdy znajdzie odpowiednią dla 
siebie grę planszową od dynamicz-
nych, krótkich rozgrywek po wielo-
godzinne sesje przy planszy. 

OI
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Mam patent na kulturę  
– Znamy laureatów

NOK. Spotkania z Filharmonią

Źródło wciąż bije
We wtorek, 5 października, po raz kolejny uczniowie z terenu gm. Nasielsk 
mieli możliwość uczestnictwa w jednym z koncertów z cyklu „Spotka-
nia z Filharmonią”. W ramach podjętej przez Nasielski Ośrodek Kultury 
współpracy z muzykami z warszawskiej Filharmonii Narodowej co mie-
siąc w NOK odbywa się koncert, który zaznajamia młodych ludzi z muzy-
ką. Tym razem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich 
wzięli udział w spotkaniu pt. „Źródło wciąż bije/Podróże małe i duże”. Na 

nasielskiej scenie zaprezentowali się: aktor Cezary Nowak, na gitarze grał 
Mateusz Kowalski , na fortepianie natomiast Wojciech Świętoński. Jak za-
wsze nieoceniona była też postać prowadzącego te kulturalne spotkanie 
Jarosława Praszczałka – dyrygenta, kompozytora, instrumentalisty, popu-
laryzatora wiedzy o muzyce. 

Czterdzieści lat temu odbył się pierwszy zjazd „Solidarności”, który przy-
niósł społeczeństwu nadzieje związane z odrzuceniem ograniczającego 
wolności reżimu. Padały pytania, jak ma wyglądać suwerenna Polska, czy 
będzie Polską liberalną czy konserwatywną . Ten spór, jak zauważył J. Pra-
szczałek, jest wciąż aktualny. Nie mniej jednak po wielu trudnych latach 
wydawało się, że „źródło wciąż bije” – jak śpiewał bard Jacek Kaczmar-
ski. Solidarnościowy zryw został jednak przerwany 13 grudnia 1981 przez 
wprowadzenie stanu wojennego. W nawiązaniu do tych wydarzeń po-
wstał zaprezentowany program poetycko-muzyczny. Aktor C. Nowak 
przy akompaniamencie kolegów muzyków w bardzo nastrojowy spo-
sób przedstawił twórczość wybitnych poetów takich jak Cyprian Kamil 
Norwid, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert czy Adam Zagajewski. Wśród 
utworów muzycznych pojawiły się m.in. kompozycje Jacka Kaczmar-
skiego i Przemysława Gintrowskiego. Zaprezentowane były także trzy 

krótkie utwory Waldemara 
Strzelczyka, człowieka na-
leżącego do różnych grup 
poetyckich.

Na kolejny koncert z cyklu 
Spotkania z Filharmonią za-
praszamy już 16 listopada. 
Tematem tej nietypowej 
lekcji będzie twórczość Je-
rzego Fryderyka Händela. 
To jedna z najbardziej fascy-
nujących postaci świata mu-
zycznego – mistrz baroku, 
którego geniusz szczęśliwie 
został doceniony jeszcze za 
jego życia.

Bilety dla grup do nabycia 
w kasie kina Niwa. 

E.G.

Tradycją już stało się, że co roku 
Nasielski Ośrodek Kultury ogłasza 
konkurs „Mam patent na kulturę – ini-
cjatywy młodzieżowe”. W tym roku 
złożone zostały do ośrodka cztery 
projekty. 

Po co komu?
Konkurs przede wszystkim ma na 
celu odkrywanie i wspieranie od-
dolnych inicjatyw kulturotwórczych, 
realizowanych przez mieszkańców 
gminy Nasielsk. Ponadto, dzięki pro-
jektom NOK liczy na bliższe poznanie 
mieszkańców gminy Nasielsk i zi-
dentyfikowanie ich potencjału. Istot-
ne jest też zwiększenie aktywności 
mieszkańców oraz pobudzenie ich 
kreatywności. Kto mógł złożyć wnio-
sek? Osoba, grupa nieformalna, or-
ganizacja pozarządowa 
z terenu gminy Nasielsk. 
W tym roku złożone 
projekty oceniało jury 
w składnie: Dariusz Sawic-
ki (radny Rady Miejskiej 
w Nasielsku, przewod-
niczący komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu), Dawid 
Domała (radny Rady Miej-
skiej w Nasielsku, wice-
przewodniczący komisji 
Oświaty, Kultury i Spor-
tu oraz pracownik NOK), 
a także Krzysztof Miller 
(kierownik wydziału ad-
ministracji w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku).

W wyniku przeprowadzo-
nej szczegółowej oce-
ny wszystkich złożonych 
projektów, jury podjęło 
decyzję o przyznaniu do-
finansowania wszystkim 
projektom. Wśród nich są: 
Publikacja pracy p. Janiny 
Ślubowskiej „Ćwierćwiecze Cieksyna 
i trochę historii”; Wspólnie z NOKiem 
działamy – pszczołom pomagamy!; 
Gra terenowa Szlakiem Kolorowych 
drzew „Odkrywcy Cieksyna”; Mię-
dzyszkolny projekt edukacyjny „To 
nasza wspólna historia”.

Złożone wnioski
Pierwszy projekt pt. Publikacja pra-
cy p. Janiny Ślubowskiej „Ćwierćwie-
cze Cieksyna i trochę historii” został 

złożony przez Alicję Kraśniewicz-
-Sarnecką, sekretarza Stowarzysze-
nia „Dolina Wkry w Cieksynie” oraz 
Marka Gerasika. Wniosek skierowa-
ny jest do grupy młodzieży w wie-
ku 14-16 lat oraz do mieszkańców 
Cieksyna.  Celem projektu jest przede 
wszystkim wydanie drukiem publika-
cji „Ćwierćwiecze Cieksyna i trochę 
historii”. Dzięki czemu będzie możli-
wość zapoznania z historią młodzieży 
i społeczeństwa lokalnego. W konse-
kwencji może też będzie wywołana 
dyskusja o sprawach poruszonych 
w publikacji. Książka będzie realnym 
rezultatem projektu, z którą będą mo-
gli się także zapoznać licznie przeby-
wający na tym terenie wczasowicze. 
Dzięki temu historia tego miejsca nie 

zamknie się w swoim kręgu. Inwesty-
cja będzie kosztowała łącznie 4 700 zł 
z czego dofinansowanie Nasielskiego 
Ośrodka Kultury będzie opiewało na 
kwotę 4 500 zł. Jury oceniło wniosek 
na 267 pkt z możliwych 300 pkt.

Kolejny projekt pt .  „Wspólnie 
z NOKiem działamy – pszczołom 
pomagamy!” złożyło Koło Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści z klasą”. Głów-
nym celem inicjatywy jest aktywiza-
cja młodzieży poprzez organizację 
warsztatów, nauka nowych umiejęt-
ności oraz zwiększanie świadomości 
młodzieży w tematyce pszczelarstwa. 
Jeden z warsztatów będzie skierowa-
ny do dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Pozostałe warsz-
taty będą skierowane głównie do 
młodzieży w wieku 10-16 lat. Warsz-
taty będą kontynuacją działań podję-
tych przez KGW w ramach pomocy 
pszczołom zapoczątkowanej wiosną 
bieżącego roku. Podczas pierwszych 
zajęć uczestnicy wylepią pojemnik na 
miodowe ciasteczka, który następnie 
zostanie wypalony w specjalnym do 
tego piecu. Na kolejnych zajęciach 
pojemniki będą szklone. Następne 
zajęcia wzbogacą podstawową wie-
dzę na temat pszczół i ich środowi-
ska. Podczas spotkań będą ponad 
to wykonywane domy dla pszczół 
oraz geometryczna grafika pszczoły 

w ramce. Projekt zakłada ewentualną 
kontynuację przedsięwzięcia. Łączny 
koszt działań zorganizowanych przez 
KGW wyniesie 5000 zł, z czego w ca-
łości środki będą stanowiły dofinanso-
wanie z Nasielskiego Ośrodka Kultury. 
Projekt został oceniony przez jury 
konkursowe na 250 pkt, z możliwych 
300 pkt.

Trzeci wniosek pt. Gra terenowa Szla-
kiem Kolorowych Drzew „Odkryw-
cy Cieksyna” złożyło Stowarzyszenie 
Artystyczno-Społeczne Skafander.  
Głównym jego celem jest stworze-
nie dzieciom i młodzieży możliwości 
twórczego wykorzystania swoich do-
tychczasowych umiejętności i zainte-
resowań. Efektem finalnym ma być 
gra terenowa aktywizująca uczestni-

ków i zachęcająca do poznania 
historii dawnej i współczesnej 
dotyczącej wsi Cieksyn. Gra 
zostanie stworzona pod okiem 
eksperta Marcina Mitznere-
ma, twórcy gier, animatora 
i trenera STOP. Mężczyzna od 
14 lat tworzy gry, ma ich na 
swoim koncie już 300. Do-
datkowo zajmuje się projekta-
mi społecznymi dla instytucji 
kultury, organizacji pozarządo-
wych. Projekt opiewa na kwotę 
5000 zł, którą w całości po-
krywa Nasielski Ośrodek Kul-
tury. Wniosek zyskał 253 pkt na 
300 pkt.

Ostatni, czwarty wniosek ma 
tytuł: Międzyszkolny projekt 
edukacyjny „To nasza wspól-
na historia”. Projekt angażu-
je do współpracy nauczycieli 
i uczniów z 5 nasielskich placó-
wek edukacyjnych. Ponadto, 
został objęty patronatem ho-
norowym Muzeum POLIN. 

Autorzy inicjatywy nawiązali współ-
pracę z potomkami nasielskiej spo-
łeczności żydowskiej zrzeszonej 
w organizacji pozarządowej Nasielsk 
Society for Remembrance and Re-
conciliation, społeczności rozpro-
szonej po całym świecie, dla których 
Nasielsk i jego historia mają wartość 
sentymentalną i powiązaną z budo-
waniem tożsamości kulturowej tych 
osób. Głównym celem projektu jest 
przywrócenie pamięci o społeczno-
ści żydowskiej mieszkającej w gmi-
nie Nasielsk przez kilkaset lat aż do II 
wojny światowej. W ramach projek-
tu zostaną zrealizowane interaktyw-
ne warsztaty o kulturze  żydowskiej 
w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN w Warszawie, warsztaty ta-
neczne (nauka tańców żydowskich) 
oraz warsztaty plastyczne związane 
z kulturą żydowską. Wartość wniosku 
opiewa na kwotę 4 795 zł, całość po-
chodzić będzie z dotacji Nasielskie-
go Ośrodka Kultury. Wniosek uzyskał 
łącznie 250 pkt, na 300 pkt możli-
wych.

Ostatecznie NOK dofinansuje trzy  
wnioski, ponieważ Stowarzyszenie 
Artystyczno - Społeczne Skafander 
zrezygnowało z realizacji swojego 
projektu.

E.G. 
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Powitanie jesieni  
z biblioteką
W czwartek, 23 września br., Miejsko-Gminna Biblioteka rozpoczęła cykl 
lekcji bibliotecznych o jesieni. Pierwszego dnia kalendarzowej jesieni przy-
była do biblioteki klasa 3a z wychowawczynią Justyną Jankowską ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Na wstępie spotkania rozmawialiśmy 
o pierwszych oznakach jesieni i zmianach zachodzących w przyrodzie. 
Dzieci dowiedziały się też o tym, jak zwierzęta przygotowują się do jesieni 
i o tym, które z nich gromadzą zapasy na zimę. Dużo rozmawialiśmy też 

o ptakach, o tych, które od nas odlatują, o tych, które zostają z nami na 
zimę, a także o gatunkach ptaków, które przylatują do naszego kraju, aby 
spędzić z nami najchłodniejsze miesiące w roku. Uczniowie poznali rów-
nież pojęcia: złota polska jesień, grzybobranie i ptaki wędrowne.

Podczas lekcji bibliotecznej panie bibliotekarki odczytały dzieciom wiersz 
pt. „Babie lato” Władysława Broniewskiego, „Jesienią” Marii Konopnickiej, 
„Jesień” Józefa Czechowicza, „Jesienny spacer” Doroty Gellner, a także 
„O jeżyku i kasztanach” Heleny Bechlerowej. Następnie przyszedł czas 
na zagadki i zabawy ruchowe w naśladowanie zwierząt i zjawisk atmosfe-
rycznych, które często towarzyszą polskiej złotej jesieni. Potem nasi mili 
goście wzięli udział w turnieju wiedzy przyrodniczej. Odpowiedzi na za-
dawane pytania nie sprawiły dzieciom większych trudności. W nagrodę 
każdy uczestnik otrzymał kolorowy plan lekcji.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali elektroniczną kartę biblio-
teczną, co okazało się dla nich nie lada atrakcją. Mamy nadzieję, iż z książ-
kami, które tego dnia wypożyczyli, jesienna szaruga, krótkie i pochmurne 
dni będą cieplejsze i weselsze.

(b.)

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie z Alkiem Rogozińskim 
Miejsko – Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nasielsku włączyła się do 
szczytnej akcji „Weekend Seniora 
z Kulturą” i specjalnie dla wszystkich 
seniorów z naszej gminy zorganizo-
wała spotkanie autorskie. Odbyło się 
ono w sobotnie popołudnie, 2 paź-
dziernika br. Naszym gościem był 
Aleksander Rogoziński, autor wielu 
opowiadań i powieści z gatunku ko-
medii kryminalnych. 

Już na początku spotkania okazało 
się, że naszego gościa z Nasielskiem 
wiąże… tatuaż, ponieważ właśnie tu 
go wykonano. I co więcej wspomina 
to wydarzenie bardzo sympatycznie. 
Choć symbol, który zdobi przedra-
mię pisarza budzi wśród jego znajo-
mych różne skojarzenia, wyjaśnił, że 
odnosi się on do Madonny, jego ulu-
bionej piosenkarki. 

Tematem przewodnim pełnych 
dowcipu sytuacyjnego i ironii opo-
wieści, którymi Rogoziński rozśmie-
szał do łez nasielskich czytelników, 
była nie tylko tworzona przez nie-
go literatura, ale także on sam, jako 
człowiek o niezwykłym poczuciu 
humoru umiejący każdą historię 
przekształcić w dykteryjkę. Uczest-
nicy spotkania szybko przekonali się, 
że pisarz podchodzi do siebie i tego, 
co go spotyka z wielkim dystansem 
i przymrużeniem oka. Poznaliśmy 
wiele zabawnych historii dotyczą-
cych jego życia, m.in.: pochodzą-
cych z czasów szkoły średniej, pracy 
zawodowej w ZUS, radio, czy też re-
dakcji jednego z czasopism kobie-
cych. Dowiedzieliśmy się też, w jaki 
sposób, niemal z dnia na dzień, został 
pisarzem. 

 – Planowałem przez wiele lat napi-
sanie powieści i opowiadałem o tym 
rodzinie i znajomym, ale tak napraw-
dę nic nie robiłem. Dopiero, kiedy 
szefowa w redakcji, w której wtedy 
pracowałem, wpadła na pomysł, 
żeby uatrakcyjnić wydanie wakacyj-
ne naszego czasopisma i drukować 
fragmenty mojej powieści. Wtedy 
nie miałem wyboru – zacząłem pi-
sać z wydania na wydanie i tak po-
wstała moja pierwsza książka pt. 
„Ukochany z piekła rodem” – mówił 
Alek Rogoziński. Opowiedział też, jak 
pierwsze dwa jego utwory wydało 
niszowe wydawnictwo Melanż oraz 

o późniejszej twórczości, 
która prawdopodobnie 
wynikała z kryzysu wie-
ku średniego: – Chciałem 
coś zmienić w swoim ży-
ciu, dlatego w styczniu 
2020 roku postanowiłem 
zostać pełnoetatowym pi-
sarzem i zrezygnowałem 
z etatu w redakcji. A kiedy 
to zrobiłem, nastała pan-
demia… Zamknięto księ-
garnie i biblioteki, nakłady 
książek spadły… Trochę 
straszno. Ale z drugiej 
strony – nigdy nie ma ani 
idealnego, ani złego czasu, aby coś 
w życiu zmienić – stwierdził, pod-
kreślając, że mimo obaw, jego książki 
w tym czasie sprzedawały się bar-
dzo dobrze, a on napisał kilka kolej-
nych. W sumie ma na swoim koncie 
już 21 powieści, w tym pięć powsta-
ło w 2020 r. i pięć kolejnych w roku 
bieżącym.

Pisarz zdradził nam kilka szczegółów 
dotyczących zarówno źródeł, z któ-
rych czerpie inspiracje do swoich 
powieści, jak i warsztatu pisarskiego 
oraz ulubionych postaci. Podkre-
ślił, że ceni sobie twórczość Agathy 
Christi, Joanny Chmielewskiej i Ja-
roslava Haszka (Przygody dobrego 
wojaka Szwejka). Dowiedzieliśmy 
się m.in., jak powstały książki pt. Te-
ściowe muszą zniknąć i Teściowe 
w tarapatach, a także 
Miasteczko morder-
ców oraz uznanej za 
poradnik Jak cię zabić, 
kochanie?

Usłyszeliśmy od Ro-
gozińskiego wiele cie-
kawostek na temat 
lektorów czytających 
jego powieści (Pauliny 
Holtz, Joanny Kołacz-
kowskiej, Katarzyny 
Pakosińskiej, Toma-
sza Ciachorowskiego) 
oraz historii związa-
nych z jego ulubiony-
mi artystami: Marylą 
Rodowicz czy Krysty-
ną Jandą.

Okazało się, że dla na-
szego gościa kopalnią 
żartów sytuacyjnych 

są też spotkania autorskie. Bardzo 
możliwe więc, że na temat tego na-
sielskiego również powstanie jakaś 
anegdota. 

Rogoziński – specjalista od komedii 
kryminalnej bawił swoimi opowie-
ściami czytelników nasielskiej biblio-
teki ponad dwie godziny. Po czym 
był czas na chwilę rozmowy z twór-
cą i uzyskanie autografu.

Po zakończeniu spotkania autorskie-
go odbyły się warsztaty „Zdrowy 
styl życia – na zmiany nigdy nie jest 
za późno”. Akcja „Weekend Senio-
ra z Kulturą” odbyła się w naszej pla-
cówce dzięki wsparciu z Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  
na 2021 r.   (i.)

Aleksander Rogoziński (ur. 1973 r.) warszawiak, 
z wykształcenia jest filologiem, zawodowo przez 
wiele lat zajmował się dziennikarstwem, pracu-
jąc m.in.: w Rozgłośni Harcerskiej, Radiu Plus 
i Radiu Kolor, a także w magazynie Party. De-
biutował w 2015 r. powieścią Ukochany z piekła 
rodem, która dotarła do pierwszego miejsca na 
liście kryminalnych bestsellerów księgarni Em-
pik.com. 

Ogromną popularnością cieszyły się też kome-
die sensacyjne: Jak Cię zabić, kochanie! (2016), 
Do trzech razy śmierć (2017). 

Trzy jego książki: Lustereczko, powiedz przecie 
(2017), Zbrodnia w wielkim mieście (2018) i Raz, 
dwa, trzy... giniesz ty! (2019) - zdobyły pierwsze 
miejsce w plebiscycie internetowym „Zbrodnia 
z przymrużeniem oka”.

W 2019 roku jego powieść Raz, dwa, trzy... gi-
niesz ty! doczekała się inscenizacji teatralnej. 
Nakład napisanych przez niego powieści prze-
kroczył już ćwierć miliona egzemplarzy. 

Z NOK. Warsztaty kreatywne

Jesienne girlandy
Czerwono-żółto-pomarańczowe liście spa-
dają już z drzew, ozdabiając przy tym chodniki  
i ulice. Zainspirowana tym widokiem Beata Ole-
chowicz, instruktorka warsztatów kreatywnych, 
postanowiła przedstawić dzieciom pomysł na 
jesienne girlandy. Uczestnicy zajęć, które miały 
miejsce w czwartek, 7 października br., wycinali 
z przygotowanych szablonów liście drzew o róż-
nych kształtach i wielkościach. Młodzi autorzy 
prac sami decydowali następnie o ich pięknych 
kolorach. Gdy kredki poszły w ruch, kolorów 
nabrały także przygotowane szablony wiewió-
rek. W dalszej kolejności dzieci doczepiały do 
nich liście za pomocą sznureczków,  tworząc je-
sienne girlandy. Przypominamy, że warsztaty kreatywne odbywają się co tydzień w czwartki o godz. 16.00 
i są bezpłatne. Obowiązuje lista zapisanych uczestników.

E.G.

Z NOK. Warsztaty malarskie

Malowane sznurkiem
P ier wsze w t ym 
sezonie warszta-
ty malarskie, od-
był y się w środę, 
6 października br. 
i miały dość inno-
wacyjny charakter. 
Nie pędzle, jak to 
klasycznie bywa, 
a sznurk i  poszł y 
w ruch. Instruktorka 
Ewa Witkowska po-
stanowiła uczestni-
kom swoich zajęć 
przedstawić nową 
technikę, dzięki której do samego końca autorzy prac nie wiedzieli, co 
powstanie. Jak zatem powstawały prace? Uczestnicy nakładali kilka klek-
sów farby na talerzyk, a następnie zanurzali w niej nitki, zostawiając przy 
tym czysty kawałek na końcu. Następnie kładli nitkę w dowolny sposób, 
tak żeby czysty koniec wystawał poza krawędź papieru. Dalej przykładali 
drugą kartkę, dociskali i wyciągali nitkę. Kilkakrotnie powtarzali proces. Jak 
się okazało, autorzy prac zgodnie stwierdzili, że ewidentnie tematem ich 
prac stał się świat podwodny, a bohaterami obrazów były morskie stwory.

Warsztaty odbywają się co środa i zaczynają się o godz.15.15. To bezpłat-
ne zajęcia dla osób, którym malowanie sprawia ogromną satysfakcję. Je-
żeli masz wolny czas i chęci, ukończyłeś/ukończyłaś 12 lat bądź więcej, 
ale chciałbyś/chciałabyś rozwinąć swoje zdolności, przyjdź i zmaluj coś 
z Nasielskim Ośrodkiem Kultury. Zapraszamy!

E.G.
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Więcej nas łączy niż dzieli
NASZE SPRAWY

Z NOK. Warsztaty plastyczne

Różne oblicza lasu
Każdy z nas wie, jak wygląda las, 
ale okazuje się, że na rysunku las 
może wyglądać bardzo różnorod-
nie. To kwestia indywidualnego 
podejścia autora i zwrócenia przez 
niego uwagi na inne szczegóły. 
Można je było dostrzec w pracach 
młodych uczestników warsztatów 
plastycznych, które odbyły się 
12 października br. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Jedni w lesie zauważyli mech na drzewie, inni dziuple, 
jeszcze inni zwrócili uwagę na kształt liści różnych gatunków drzew i na 
leśnych mieszkańców. Swoje przemyślenia na temat lasu odzwierciedlili na 
kartkach papieru pod czujnym okiem instruktora Leszka Gałężewskiego.

E.G.

Moralność pani Dulskiej 
w SP nr 2
Zapoczątkowana w roku 2012 przez 
prezydenta Bronisława Komorow-
skiego akcja Narodowego Czytania 
trwa. Nie przerwała jej nawet pan-
demia. Tu warto pamiętać, że w tym 
roku była to już 10. edycja akcji Naro-
dowego Czytania.

Odbywa się ono wszędzie, jak Pol-
ska długa i szeroka. Przewidziane na 
dany rok pozycje czytają zarówno lu-
dzie starsi, jak i ludzie młodzi, a nawet 
bardzo młodzi. Nasielska Dwójka to 
szkoła z tradycjami artystycznymi i te-
atralnymi. W ubiegłym roku nie było 
kłopotu ze skomplikowaną „Ballady-
ną”. Nie było też większego kłopotu 
z tegorocznym czytaniem. A pozy-
cja przewidziana na rok obecny nie 
była trudna do czytania, może nieco 
skomplikowana w swym ogólnym 
wygłosie, oczywiście moralnym. 

Z perspektywy czasu, jaki upłynął od 
październikowego wieczoru, kiedy 
w Dwójce odbyło się czytanie, można 
powiedzieć, że kadra tej szkoły pora-
dziła sobie wspaniałe. Osobami czyta-
jącymi byli nauczyciele. „Moralność 
pani Dulskiej” jest utworem scenicz-
nym, role są więc jasno opisane. Pro-
blem w tym, żeby się w te role wcielić, 
a to już nie jest tak łatwe. Z tym sobie 
też bardzo dobrze poradzono. Utwór 
dotyczy czasów o cały wiek wcze-
śniejszych i dotyczy terenów, których 
od 70 lat Polska jest pozbawiona. To 
nasza kochana lwowszczyzna. Do 
tego różnice regionalne w tamtych 
czasach były o wiele większe niż 
obecnie. 

Z tym wszystkim wspaniale sobie po-
radzili wszyscy uczestnicy tej edycji 
czytania w nasielskiej dwójce. Doty-
czy to nie tylko osób czytających, ale 
i osób, które w rożny sposób uczest-

niczyły w całej akcji. Była więc, oprócz 
czytanych pięknie tekstów, wspaniała 
sceneria. Z pięknym piecem kaflo-
wym włącznie. Ważne były i stylo-
we, dostosowane do przedstawianej 
epoki, ubrania. Tu na pomoc przyszła 
Kinga z Cieksyna. Wszystko to spra-

wiło, że osoby, które słuchały zapre-
zentowanego czytania, czuły się tak, 
jakby były w teatrze, a może nawet 
nie w teatrze, a mieszczańskim lwow-
skim domu. Już po zakończeniu czy-
tania, po spektaklu, zastanawiano się 
nie tyle nad scenerią, co problemem 
moralnym czy po całym wieku, jaki 
już upłynął od „tamtych dni”, tam-
te normy moralne są inne od obec-
nych. No, i jaką rolę w tym wszystkim 
odgrywał i odgrywa pieniądz.

Po czytelniczym spektaklu wszyscy 
widzowie powstali i długo oklaskiwali 
wszystkich uczestników tego przed-
sięwzięcia. Serdeczne słowa podzię-
kowania całej ekipie złożył dyrektor 
szkoły Mariusz Kraszewski i Hanna 
Pietrzak kierująca z ramienia Urzędu 
Miejskiego nasielską oświatą.

W czytanym spektaklu wystąpi-
li: Bożena Kozłowska – Dulska, 
Krzysztof Macias – Dulski, Tomasz 
Czajkowski – Zbyszko Dulski, Kin-
ga Żabik – Mela Dulska, Joanna 
Czyż – Hesia Dulska, Paulina Mo-
sakowska – Hanka, Anna Korycka 
– Juliasiewiczowa, Justyna Margiel 
Tadrachowa. Osoba wprowadza-
jąca – Anna Tomasińska, Monika 
Paluszek - opracowanie medialne, 
Justyna Margiel i Justyna Kołakow-
ska – dekoracje, Krzysztof Margiel 
nagłośnienie. Całości doglądała 
Anna Korycka.

andrzejzawadzki

ZE SZKÓŁ. SP nr 2
Spotkanie z „Moralnością pani Dulskiej” 
Klasa 8a ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku również włączyła się w akcję Naro-
dowego Czytania. Zaprezentowała swoim rówieśnikom krótkie fragmenty „Moralności pani Dulskiej”. Ucznio-
wie najpierw wysłuchali, jak rozmawiały ze sobą bohaterki Zapolskiej, a następnie jak ich rozmowy mogłyby 
wyglądać dzisiaj. Zwrócono uwagę na to, że utwór porusza odwieczny problem udawania kogoś innego przed 
światem. Dzisiaj też spotykamy się z takimi sytuacjami. Ludzie bardzo często kreują w sieci nieprawdziwy, wy-
idealizowany obraz siebie.

Anna Korycka

W czwartek, 23 września br., 
w gościnnym gospodarstwie 
państwa Hanny i Krzysztofa Ko-
walskich odbyło się Międzypo-
wiatowe Spotkanie Integracyjne 
„Więcej nas łączy niż dzieli.” Jego 
organizatorami byli: Stowarzy-
szenie Wsparcia Społecznego 
w Świeszewie i Gospodarstwo 
Produkcyjno – Handlowo – 
Usługowe „Kowalski”. 

Było to już czwarte międzypo-
koleniowe spotkanie, w którym 
brali udział uczestnicy Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Świe-
szewie z rodzinami, uczestnicy 
Klubu Senior+ i Stowarzyszenia 
Świerczewianka w Świerczach, 
wolontariusze z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jarosława Iwasz-
kiewicza i Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
oraz młodzież z Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Płońsku. 

W tym integracyjnym wydarze-
niu uczestniczyli także przedsta-
w i c i e l e  w ł a d z 
samorządowych, 
w tym: Krzysztof 
Kapusta – starosta 
nowodworski, Paweł 
Calak – wicestarosta 
nowodworski, Bog-
dan Ruszkowski – 
burmistrz Nasielska, 
Adam Misiewicz – 
wójt Świercz, Moni-
ka Nojbert dyrektor 
nasielskiego MOPS 
i  członek zarzą-
du powiatu nowo-
dworskiego oraz Mariusz Kraszewski 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nasielsku, a jednocześnie wice-
przewodniczący Rady Powiatu No-
wodworskiego. Ponadto obecni byli: 
współpracujący z WTZ w Świeszewie 
kapłani, dyrektorzy szkół, kierownicy 
placówek pomocy społecznej, pra-
codawcy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i okoliczni miesz-

kańcy. 

Na wstępie wszystkich gości powitali 
wspólnie Bogumiła Szlaska kierownik 
WTZ, będąca także prezesem Sto-
warzyszenia Wsparcia Społecznego 
oraz Krzysztof Kowalski właściciel 
Gospodarstwo Produkcyjno – Han-
dlowo – Usługowe „Kowalski”. 

 – Nasza placówka, pomimo pan-
demii, cały czas się rozwija, jeste-
śmy szczęśliwi, że nasze działania są 

zauważane na szerszym forum. Już 
po raz czwarty zostaliśmy wyróż-
nieni znakiem Marki Ekonomii Spo-
łecznej, to duży sukces, ponieważ 
działamy na terenie wiejskim, a kon-
kurencja jest bardzo silna. Cieszymy 
się więc, że jesteśmy dobrze postrze-
gani. Druga nagroda to Mazowiecka 
Lady D. w kategorii życie zawodowe, 
którą ja zostałam wyróżniona, ale to 

także uhonorowanie dla całokształ-
tu naszej pracy z osobami niepeł-
nosprawnymi – mówiła Bogumiła 
Szlaska. 

Gospodarze spotkania podkreślali, że 
organizowane od kilku lat pikniki dają 
możliwość wymiany doświadczeń 
i integrację osób z niepełnospraw-
nościami z mieszkańcami okolicz-
nych miejscowości. Bezpośredni 
kontakt z ludźmi jest swego rodzaju 
terapią, tym bardziej, że działalność 

Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, 
podczas najwięk-
szych obostrzeń 
w y n i k a j ą c yc h 
z pandemii, została 
zawieszona. Wie-
lu uczestników 
z niecierpliwością 
oczekiwało po-
wrotu do zajęć 
w pracowniach 
warsztatowych. 
P a n i  B o g u m i -
ła wskazała, że 

obecnie w warsztatach jest 50 
uczestników, a na liście oczekujących 
znajduje się ponad 20 osób. Pocho-
dzą oni z ośmiu gmin i trzech powia-
tów: pułtuskiego, nowodworskiego 
i płońskiego.

Po powitaniu przybył ych go-
ści i krótkiej prezentacji warszta-
tów, nastąpiła część artystyczna, 
w której pełne humoru przedsta-
wienie opowiadające o życiu se-
niora zaprezentowali wspólnie: 
Stowarzyszenie Świerczewianka, 
Klub Seniora + ze Świercz i WTZ. 

Następnie nadszedł czas na bie-
siadowanie przy muzyce ludowej 
w wykonaniu rodzinnej „Kapeli 
Pana Jacka”. Na wszystkich uczest-
ników spotkania czekały: ciepły 
posiłek, napoje i różnego rodzaju 
słodkie wypieki. Chętni mogli też 
wziąć udział w zabawach i konkur-
sach sprawnościowych, a także za-
bawie tanecznej. 

(oz.i.)
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DO ADOPCJI

Potrzebny dobry dom dla Łatki 
Łatka jest łagodna i przyjazna, choć do obcych podchodzi z dystansem. Za to uwielbia smakołyki i jest to 
mocna karta przetargowa. To spokojna, spragniona miłości su-
nia. Zainteresowanych adopcją zapraszamy do kontaktu poprzez 
wiadomość prywatną lub kontakt telefoniczny: 570 512 956 ; jeśli 
nie odbieramy, prosimy o SMS.  

Obowiązuje procedura adopcyjna. 

ABC OGRODNICTWA

Chryzantemy 
Jednymi z chętnie kupowanych jesienią kwiatów są chryzantemy. Naj-
częściej kojarzą nam się one z późna jesienią i Świętem Zmarłych. Po-
jawiają się w sprzedaży w donicach o różnych porach roku. Odmiany 
chryzantem o średniej wielkości i drobnych kwiatach wykorzystywa-
ne są coraz częściej do bukietów do różnych, pięknych kompozycji 
doniczkowych, a także różnego typu wiązanek. Jako ozdobne rośliny 
ogrodowe i na kwiat cięty wykorzystuje się, np. santini, chryzantemy 
wielkokwiatowe, margerytki. Chryzantemy cenione są ze względu na 
różnorodność kwiatostanów. Odmiany chryzantem dzielimy na wielko-
kwiatowe, średnio czy drobnokwiatowe, a także gałązkowe o drobnych 
kwiatach - margerytki. Uprawiane często chryzantemy samokrzewiące 
tworzą formy kuliste i wymagają najmniej prac pielęgnacyjnych w ogro-
dzie. Hodowcy chryzantem wyhodowali odmiany o różnych kształtach 
i kolorach kwiatów, np. białych, kremowych, w różnych odcieniach różu 
i  fioletu, żółtych, rudych, czerwonych czy dwubarwnych. Kwiaty czarne 
i niebieskie chryzantem nie występują naturalnie, są jedynie farbowa-
ne. Kwiatostany chryzantem mogą być pełne, półpełne, anemonowe 
(jak kwiaty zawilców) w kształcie kul, półkul, pomponów talerzyków itp. 
Płatki kwiatów też różnią się między sobą. Występują np. w kształcie ję-

zyczkowych płatków, czy w kształcie malutkich łyżeczek, rurek, igiełek 
itp. Chryzantemy najlepiej posadzić na stanowisku dobrze nasłonecz-
nionym, ale nadmiar promieni słonecznych może im szkodzić. Lepiej 
nie narażać ich na palące promienie słoneczne. Należy zadbać też o od-
powiedni czas naświetlania, gdyż ich pąki kwiatowe zawiązują się, kiedy 
dzień staje się coraz krótszy. Kwitną wtedy, aż do pierwszych mrozów. 
Optymalna temperatura dla chryzantem to 18-20 stopni. W chłodniej-
szej temperaturze rośliny te kwitną dłużej.

Nie wszystkie odmiany chryzantem są odporne na mróz. Najbardziej 
odporne są chryzantemy bylinowe drobnokwiatowe. Warto jednak za-
bezpieczyć ich korzenie na zimę, okrywając je gałązkami roślin iglastych, 
np. gałązkami świerku czy sosny. Do okrywania chryzantem nie zaleca 
się używania kory, kompostu, czy suchych liści, gdyż mogą powodować 
gnicie roślin i choroby grzybowe. 

Uprawa chryzantem nie należy do łatwych, gdyż zależy od odmiany 
i technologii produkcji. Żeby rośliny te ładnie zakwitły i w odpowiednim 
czasie pokazały urok swoich kwiatów, należy je wprowadzić w krótki 
dzień, np. osłaniając ciemną agrowłókniną. Okrywanie tuneli czarną folią, 
może doprowadzić do przegrzania roślin. Zbyt wysoka temperatura źle 
wpływa na budowę i wzrost kwiatostanów.

Chryzantemy kupowane jesienią ok. pierwszego listopada nie nadają się 
do posadzenia w ogrodzie. Rosnącym w donicach chryzantemom, na-
leży przyciąć przekwitłe pędy po przekwitnięciu. W celu przechowa-
nia do następnego roku korzeni chryzantem mniej odpornych na niskie 
temperatury, zaleca się przeniesienie donic z chryzantemami w chłodne, 
ale jasne miejsce, zapewniające temperaturę 5-6 stopni C i podlewanie 
ich co jakiś czas, zapobiegając przesuszeniu ziemi. Wysadzić do gruntu 
można je dopiero po 15 maja. Zaleca się przesadzenie chryzantem wie-
loletnich, co 2-3 lata, na nowe miejsce. 

Innymi roślinami wykorzystywanymi jesienią są astry bylinowe zwane 
marcinkami jako jedne z ostatnich kwitnących jesienią roślin. Ożywiają 
i rozweselają ogród, nadając koloru rabatkom. Astry dobrze wyglądają 
posadzone w grupach na rabacie umiejscowionej przy altanie lub przy 
ogrodzeniu działki. Mogą być sadzone przy ścieżce, czy jako obwódka 
rabat, ale w tych zastosowaniach należy wybierać tylko ich niskie odmia-
ny, np. astry krzaczaste (karłowe) dorastające do wysokości 20-50 cm. 
Astry nowoangielskie i nowobelgijskie należą do wyższych roślin i osią-
gają wysokość 160-200cm, dlatego powinny być sadzone z tyłu rabaty 
lub przy ogrodzeniu. Astry ładnie komponują się z hortensjami, trawami 
i innymi bylinami, np. rozchodnikami czy rudbekiami.

Bardzo łatwo można je rozmnażać przez podział kęp korzeniowych. Naj-
lepiej zabieg ten przeprowadzić wiosną. Zaschnięte kwiaty należy przy-
ciąć późną jesienią lub na przedwiośniu. Kępy korzeniowe astrów warto 
jest odmładzać przez ich podział jesienią lub wiosną.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Sterylkobus SOZ Mazowsze  
w Krzyczkach 
Każdego, kto ma jakiekolwiek 
pojęcie o miejscach kaźni 
bezdomnych psów w Polsce, 
już sama ta nazwa przyprawia 
o drżenie... To tutaj, w Krzycz-
kach w gminie Nasielsk w la-
tach 2001-2008, Fundacja 
Eko-Fauna w prowadzo-
nym przez siebie schronisku, 
za przyzwoleniem ówcze-
snego burmistrza Nasielska 
oraz Inspekcji Weterynaryj-
nej, zamordowała ok. 2 ty-
siące psów. Przez ten czas na 
śmierć do Krzyczek posyłały 
duże ilości swoich bezdom-
nych zwierząt gminy: Błonie, 
Brwinów, Czosnów, Dąbrów-
ka, Izabelin, Kampinos, Lesz-
nowola, Milanówek, Mińsk 
Mazowiecki, Nasielsk, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Prażmów, Pruszków, 
Radziejowice, Raszyn, Wieliszew, 
Zakroczym i Żabia Wola. Ciągnąca 
się całe lata sprawa karna zakończyła 
się w 2010 r. uznaniem oskarżonych 
– Zdzisława Lacha (prezesa Fundacji 
Eko-Fauna), Anny Czeredys (kierow-
niczki schroniska w Krzyczkach) oraz 
Cezarego Witeszczaka (lekarza wete-
rynarii) winnymi wszystkich zarzuca-

nych im czynów, m. in. zadręczania na 
śmierć zwierząt w ramach regularnie  
i publicznie prowadzonej działalności. 

Sąd wymierzył im symboliczne kary 
pozbawienia wolności – oczywiście 
w zawieszeniu. Szczegółową anali-
zę krzyczkowej patologii przedstawił 
Tadeusz Wypych z Fundacji Argos 
http://www.boz.org.pl/mz/krzyczki/
index.htm 

I właśnie to ciemne miejsce na mapie 
wybrało na swoją pierwszą, całkowi-
cie samodzielną, akcję Stowarzyszenie 
Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk,  
od niedawna operator naszego ste-
rylkobusu SOZ Mazowsze. W środę, 
6 października 2021 r., podjechał on 
pod remizę OSP w Krzyczkach-Pie-
niążkach i rozpoczęła się akcja kastra-
cji mobilnej, podczas której zabiegom 
poddano 18 zwierząt:
 – 7 suk (3 w ciąży);
 – 5 kocic;
 – 3 kocury;
 – 3 psy.

Zachipowano 11 zwierząt. Niezmier-
ne cieszy to, że było znacznie więcej 
chętnych niż wolnych miejsc. Akcja 
odbyła się w porozumieniu z władza-
mi gminy Nasielsk, której urzędnicy  
i radni odwiedzili ekipę sterylkobusu 
podczas akcji. 

Audytorem jej przebiegu była 
Agnieszka Lechowicz – prezes Sto-
warzyszenia Obrona Zwierząt i po-
mysłodawczyni projektu „Nadjeżdża 
sterylkobus...”. O ile temperatury po-
zwolą, planowana jest jeszcze jedna 
akcja tej jednostki przed zimą. 

(r.) za: FB/sterylizacjemobilne
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Dotacje  
dla stowarzyszeń
W piątek, 1 października 2021 roku, Urząd Miejski w Nasielsku zawarł umo-
wy przyznające dotacje lokalnym stowarzyszeniom.

Kinga Szczypek – Prezes Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego SKA-
FANDER podpisała umowę na realizację zadania publicznego „Szlakiem 
nasielskiego guzika - Mural”. Na ten cel Gmina Nasielsk przeznaczyła 10 
000 zł. W ramach zadania wykonany zostanie mural upamiętniający fa-
brykę guzików braci Filarów, złożony m.in. z guzików pozyskanych od 
mieszkańców gminy. Grupą docelową są mieszkańcy Nasielska oraz wszy-
scy podróżni przemieszczający się drogą wojewódzką 632. Mural zlokali-
zowany będzie na ścianie budynku przy ul. Warszawskiej 52b w Nasielsku.

Marek Prusinowski – Prezes Międzyzakładowego Ludowego Klubu Spor-
towego „ŻBIK” oraz Lech Jankowski – Skarbnik Klubu podpisali umowę na 
realizację zadania publicznego „Piłka nożna Kobiety”. Na ten cel Gmina 
Nasielsk przeznaczyła 10 000 zł. W ramach zadania odbędą się zajęcia 
szkoleniowe z piłki nożnej, zajęcia pedagogiczne oraz zostaną rozegrane 
mecze z drużynami IV ligi kobiet Mazowieckiego ZPN. Grupą docelową 
są dziewczęta oraz kobiety z terenu Gminy Nasielsk. Zajęcia szkolenio-
we i pedagogiczne będą realizowane na terenie Stadionu Miejskiego w 
Nasielsku.

Marcin Krzewski - Prezes Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team podpisał 
umowę na realizację zadania publicznego „Szlak leśno-morenowy Ziemi 
Nasielskiej”, na mocy której Gmina Nasielsk przeznaczy 4 000 zł na re-
alizację i wykonanie tablic informacyjnych. Celem projektu jest utworze-
nie zielonego szlaku pieszego o długości 45 km, który poprowadzi przez 
cenne obszary przyrodnicze i krajobrazowe naszej gminy. Trasa szlaku ma 
początek na stacji PKP Nasielsk, a kończy się w Cieksynie nad Wkrą. Przy 
szlaku powstaną 3 tablice z mapami i 13 tabliczek informacyjnych z tek-
stami i zdjęciami na temat atrakcji krajoznawczych i przyrodniczych. Sto-
warzyszenie pozyskało również środki na realizację projektu z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 000 zł.

Więcej na temat zielonego szlaku można przeczytać w przewodniku tury-
stycznym „(Na)Sielskim Szlakiem”, który wydaliśmy pod koniec sierpnia br. 
Link do pobrania - https://nasielsk.pl/info/turystyka/wydawnictwa-pro-
mocyjne/wydawnictwa-promocyjne Przewodnik w wersji papierowej 
dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz w Nasielskim Domu 
Edukacji i Historii. 

Marek Stamirowski – Prezes Młodzieżowego Klubu Sportowego podpi-
sał umowę na realizację zadania publicznego „Szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży w sekcji tenisa stołowego oraz organizacja i udział w zawo-
dach ”. Na ten cel Gmina Nasielsk przeznaczyła 4 000 zł. W ramach 
zadania odbędą się zajęcia szkoleniowe z tenisa stołowego, zajęcia peda-
gogiczne oraz zostaną zorganizowane zawody sportowe. Grupą docelo-
wą są dzieci oraz młodzież z terenu Gminy Nasielsk. Zajęcia szkoleniowe 
będą realizowane w hali sportowej znajdującej się przy Szkole Podstawo-
wej w Popowie Borowym. 

Wydział Administracji i Nadzoru

HISTORYCZNIE

Fundacja zaprasza  
do Fortu
Fundacja Fort III Pomiechówek zaprasza szkoły do przeprowadzenia lekcji 
o Forcie III w Pomiechówku. Mroczna historia tego miejsca nie jest po-
wszechnie znana wszystkim mieszkańcom powiatu nowodworskiego, a tu 
kończyli żywot w czasie II wojny światowej Polacy, Żydzi i inne mniejszo-
ści narodowe. Dla innych było to miejsce „przesiadki” do obozów kon-
centracyjnych.

Fundacja zainteresowanym nauczycielom prześle 18-minutowy film 
o Forcie, prezentację multimedialną oraz quiz z odpowiedziami. Ponad-
to szkoły, które przeprowadzą lekcję historii o Forcie mogą wziąć udział 
w konkursie z cennymi nagrodami. Aby otrzymać materiały, należy 
skontaktować się z fundacją droga mailową: edukacja@forttrzecipomie-

chowek.org lub telefo-
nicznie +48 600 856 
882.

Projekt dofinansowany 
jest przez Ministerstwo 
Ob rony Narodowej 
w ramac h p roj ektu 
„Fort III Pomiechówek 
- dziedzictwo, eduka-
cja, turystyka”. 

Michał B.

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Noc bibliotek 2021 
B i b l i o t e k a  s z ko l n a 
w bieżącym roku szkol-
nym prz ystąpi ła  do 
ogólnopolsk iej akcj i 
„Noc bibliotek”, która 
przebiegała pod hasłem 
„Czytanie wzmacnia”. 
Wieczorne spotkanie 
z książką w naszej szkole 
odbyło się 8 paździer-
nika i zgromadziło 34 
uczniów z klas I – VIII.

Noc bibliotek rozpo-
częliśmy o godz. 18.00 
o d ć wic zeń g imna-
stycznych z książką. 

Okazało się, że dzię-
ki książkom nie tylko 
możemy się uczyć, ale 
także popracować nad 
kondycją i wzmocnie-
niem mięśni. Naszymi ciężarkami były książki, których nie brakuje na półkach biblioteki. 

Wszyscy, trzymając książkę w dłoniach, wykonywali przysiady, skłony, skręty tułowia. Było również czworako-
wanie z książką na plecach i czytanie w przysiadzie. 

Następnie uczniowie przystąpili do zadania plastycznego. Wykonali jesienne lampiony, wykorzystując plastikowe, 
bezbarwne kubki, farby plakatowe i świeczki. Lampiony pozwoliły na stworzenie klimatycznej i magicznej atmos-
fery podczas zabawy dyskotekowej, która towarzyszyła uczniom między kolejnymi zadaniami czytelniczymi. 
Obejrzeliśmy również fragment filmu o parze młodych detektywów pt. ,,Operacja człowiek w czerni”. Film ten 
towarzyszył tegorocznej akcji „Noc bibliotek”. 

Nie mogło zabraknąć quizu ,,Jaka to książka?” Chętni uczniowie czytali fragmenty lektur i odgadywali tytuł książki. 
Wszyscy wykazali się świetną znajomością  treści książek. Nasze wieczorne spotkanie z książką zakończyliśmy 
o godz. 21.00.

Mamy nadzieję, iż ,,Noc bibliotek” naszym uczniom będzie się kojarzyć z dobrą zabawą i miłą atmosferą. Być 
może w przyszłym roku spotkamy się w szerszym kręgu na kolejnej edycji „Nocy bibliotek”. 

Joanna Prusik, biblioteka szkolna

NASIELSKI DOM EDUKACJI I HISTORII 

Zapraszamy do odwiedzin
Uczniowie szkół podstawowych 
i średnich z naszej gminy, jedna po 
drugiej odwiedzają Nasielski Dom 
Edukacji i Historii. Z ogromnym za-
interesowaniem słuchają wykładów 
dra Stanisława Tyca dotyczących naj-
starszego grodu na Mazowszu, który 
funkcjonował w Nasielsku. Oglądają 
dokumentację fotograficzną, arty-
kuły prasowe i dokumenty naukowe 
dotyczące nasielskiego grodziska. 
Podziwiają opracowaną przez Polską 
Akademią Nauk wizualizację grodu 
oraz prezentowane w gablotach licz-
ne artefakty odkryte podczas badań 
archeologicznych w rejonie grodu 
i podgrodzia, m.in. fragmenty zabu-
dowy drewnianej (najstarsza z 864 r.), 
ceramiki czy kości zwierzęcych. 

Odwiedzający zapoznają się z tema-
tyką średniowiecza i życia w tamtym 
okresie. Mogą zobaczyć kolekcje 
ośmiu zbroi z wyposażeniem z okre-

su VIII-XV w., zbiory toporów (XII-
-XX w.), mieczy, rekonstrukcje tarcz, 
noży wikińskich, dawnych ubio-
rów oraz przedmioty codzienne-
go użytku. W dziale ,,Wojna 1920” 
można zobaczyć, czym była rosyj-
ska nawała na polskie ziemie, w tym 
znaczenie Bitwy nad Wkrą. Ekspono-
wane są tam szable, bronie, wypo-
sażenie żołnierskie, hełmy, czapka 
,,rogatywka”, banknoty i fotografie 
z tamtego okresu, liczne znalezi-
ska z okolic Borkowa, w tym guziki, 
umieszczone w gablotach. 

Znajdujące się tam obrazy prezentu-
ją namalowane scenerie starć z fron-
tu Bitwy Warszawskiej, fotografie 
ukazujące ważne postaci, obecność 
hallerczyków na ziemi nasielskiej czy 
spotkanie oficerów francuskich z ów-
czesnymi władzami Nasielska. Ko-
lejna wystawa Nasielskiego Domu 
Edukacji i Historii dotyczy społecz-

ności żydowskiej w Nasielsku. Można 
tam, na licznych  obrazach, obejrzeć 
rodziny, grupy Żydówek i Żydów. 
Są również na nich przedstawione 
nieistniejące synagogi – drewniana 
i późniejsza murowana.  W dziale tym 
znajduje się  również pochodząca 
z nasielskiego kirkutu płyta kamien-
na tzw. macewa, czyli żydowska ste-
la nagrobna z napisami w ich języku 
oraz pianola – mechaniczny instru-
ment muzyczny z końca XIX w. 

W obiekcie umiejscowiony jest tak-
że Punkt Informacji Turystycznej, 
w którym mieszczą się mapy tu-
rystyczne, plakat o aplikacji „Szlak 
100-lecia Bitwy Warszawskiej 
1920” i materiały promocyjne gmi-
ny Nasielsk, tj. foldery turystyczne, 
przewodnik oraz ulotki o niebie-
skim szlaku turystycznym. W nich 
opisywane są ciekawe miejsca, któ-
re posiadają walory turystyczno-hi-
storyczne oraz przyrodnicze. Do 
większości z nich można dotrzeć 
z pomocą sieci szlaków turystycz-
nych – pieszych i rowerowych, 
które są oznakowane tabliczkami 
bądź namalowane na infrastruktu-
rze, drzewach czy głazach. Mają 
one łączną długość ponad 130 
km. W poniedziałek, 4 październi-
ka br. w Nasielskim Domu Eduka-
cji i Historii gościli również seniorzy 
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Odwiedzający swoją obecność  
upamiętniają wpisem do kroniki.

Ł.M.
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Wyjazd studyjny
W sierpniu br. odbyło się rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu „Najak-
tywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać 
po sąsiedzku”. V miejsce w konkursie zajęło Sołectwo Ruszkowo. Konty-
nuacją konkursu był wyjazd studyjny zorganizowany przez Krajową Sieć 
Obszarów Wiejskich, który odbył się w dniach od 6 do 8 października br. 
Gminę Nasielsk reprezentowali: Michał Ziółek – sołtys sołectwa Ruszko-
wo oraz aktywny działacz społeczny, Aleksandra Ziółek – najaktywniejsza 
liderka wiejska w województwie mazowieckim w 2020 roku oraz czło-
nek zarządu KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie oraz Łukasz Malinow-
ski – twórca dwóch projektów turystycznych: niebieskiego szlaku „Cztery 
pory roku nad Wkrą”’ i rowerowego szlaku „100-lecia Bitwy Warszawskiej 
1920”. 

W wyjeździe brały udział 43 osoby - mieszkańcy województwa mazo-
wieckiego. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili Jurę Krakowską – Często-
chowską, a w szczególności teren działania Lokalnej Grupy Działania 
Partnerstwo Północnej Jury. Jego celem była wymiana doświadczeń oraz 
poznanie dobrych praktyk zrealizowanych z udziałem środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
m. in. Sołeckie Centrum Kultury w miejscowości Lgota Mokrzesz w gmi-
nie Koziegłowy, gdzie została zaprezentowana idea smart villages. Ponadto 
poznali historię tradycji i kultury żydowskiej w gminie Lelów oraz zasma-
kowali produktów tradycyjnych i regionalnych charakterystycznych dla tej 
gminy. Odwiedzili również Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach oraz 
jedno z najstarszych i największych targowisk w województwie śląskim. 
Trzymajmy kciuki, by poznane inicjatywy stały się inspiracją do działania 
na terenie gminy Nasielsk. 

(o.z.)

Młyn wodny w Lelewie 
Za dworkiem w Lelewie, przy 
brzegu rzeki, znajdował się drew-
niany młyn wodny. Jego powsta-
niu sprzyjało położenie nad Wkrą 
i uprawiana przez okolicznych 
chłopów ziemia. Przylegała do nie-
go kładka (bądź most), dzięki której 
można było przedostać się na dru-
gą stronę Wkry. 

Przy brzegu możemy zauważyć 
już tylko pozostałości podmurów-
ki i drewnianych pali przeprawy 
wbitych w koryto rzeki. Oprócz 
mielenia ziaren na mąkę, turbina 
młyna, napędzana siłą nurtu rzeki, 
wytwarzała prąd, dając oświetlenie. 
Obok młyna znajdował się także 
murowany magazyn i tartak. Stwo-
rzony próg wodny podnosił wtedy 
poziom wody do takiego stopnia, 
że nawet tereny po drugiej stronie 
rzeki (w Błędowie) - gdzie teraz są 

domy - były zalewane. Natomiast 
w obszarze po stronie Lelewa woda 
musiała utrzymywać się na stałym 
poziomie. Teraz występują tu je-
dynie podmokłe tereny z oczkami 
wodnymi, które mają duże zdolno-
ści retencyjne. Oznacza to, że woda 
gromadzi się i jest przetrzymywa-
na po opadach. Dla lasu łęgowe-
go i jego przetrwania tutaj duże 
znaczenie mają wiosenne roztopy 
oraz wezbrania rzeki. Zalewane są 
zagłębienia na jego terenie, a gleba 
chłonie wodę niczym gąbka.

P i e r w s z a  w z m i a n -
k a  o  m ł y n i e  p o -
chodzi z roku 1826. 
Prawdopodobnie młyn 
powstał na początku 
XIX w. wraz ze spro-
wadzeniem się do Le-
lewa zamożnej rodziny 
Hagemajerów. Przy-
byli oni tu z Popielżyna 
Zawad, gdzie również 
mieli młyn, co zapew-
ne wiązało się z osad-
nictwem niemieckim 
na tych terenach na 
przełomie XVIII/XIX w. Wcześniej 
mieszkali w Prusach. Hagemajero-
wie posiadali tartak, a także sporą 
ilość ziemi nad rzeką. Młyn pod ich 
zarządem musiał dobrze prospe-
rować i przynosić spory dochód, 
o czym świadczą m.in. artykuły 
z prasy o próbach jego podpalenia 

i napadach rabunkowych w XIX w. 
Hegemajerowie - Jakub, następnie 
syn Ferdynand - prowadzili młyn 
do 1868 roku. Jego kolejnymi wła-
ścicielami byli Żydzi m.in. Chun 
Wajnsztok, Moszek Kohn z Gotlejb 
(spółka) i Rozenberg. 

W 1930 r. miał miejsce pożar mły-
na. Następnie w 1933 r. młyn został 
podpalony i wysadzony w powie-
trze dynamitem. Po tym wyda-
rzeniu nie został już odbudowany. 
Jego pozostałości do końca 1939 
r. należał y do rodziny żydow-

skiej. Z mapy z 1915 r. nawet moż-
na zauważyć oznaczenia dwóch 
młynów w tym miejscu. Istnieją 
przesłanki, że przez jakiś czas mógł 
funkcjonować po drugiej stronie 
rzeki inny młyn w Błędowie, które-
go właścicielem był Dybowski.

Na mapach z okresu 1830-1937 
roku możemy zobaczyć, jakie zna-

czenie miał trakt łączący Folwark 
Czajki z dworem i młynem w Le-
lewie. Inaczej niż aktualnie, gdzie 
przez wieś przebiega asfaltowa 
trasa. Współcześnie niepozorna 
polna droga, była wtedy najkrót-
szą, prowadzącą z żyznych ziem 
o wydajnych plonach z rejonu wsi 
Czajki, Morgi i Dębinki do mły-
na. Potwierdza to miano „drogi 
utrzymanej pocztowej”. Wpływ 
miało na to zapewne znaczenie 
szlaku, który kieruje się w stronę 
przeprawy w postaci kładki bądź 
mostu (trudno stwierdzić) i dalej 
do Zakroczymia, Twierdzy Mo-
dlin. 

W drugiej połowie XX w. przy ,,pa-
lach ” istniała plaża, z której ko-
rzystali mieszkańcy, m.in. gminy 
Nasielsk. Przyległa polana była tak-
że miejscem biwaków harcerskich 
i ognisk.

Obok miejsca, w którym funkcjo-
nował młyn i widoczne są jeszcze 
pozostałości przeprawy, przebiega 
niebieski szlak turystyczny, dzię-
ki któremu możemy tam trafić od 
strony Cieksyna bądź Zaborza.

Ł. Malinowski

NASZE DZIECI

Dzień drzewa
7 października w Sa-
morządowym Przed-
szkolu w Nasielsku 
obchodziliśmy Dzień 
Drzewa. Uroczystość 
ta była zainspirowa-
na obrazem Gustava 
Klimta ,,Drzewo Ży-
cia”. Głównymi cela-
mi wydarzenia było 
ukazanie ważnej roli 
drzew w przyrodzie 
i ich znaczenia dla 
człowieka, kształtowanie więzi z przyrodą, propagowanie idei ochrony 
przyrody i rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno. Podczas 
zajęć dzieci poznały budowę drzewa, dowiedziały się również, jak wielkie 

znaczenie mają drzewa dla czystości po-
wietrza, a tym samym zdrowia człowie-
ka. Dzieci manipulowały również różnymi 
jesiennymi skarbami, układając z nich 
rozmaite rysunki. Przedszkolaki obieca-
ły, że zawsze będą dbać o rośliny, nigdy 
nie będą łamać gałązek, drzew i krzewów. 
Następnie wykonały prace plastyczne, pt. 
„Jesienne liście”. Na zakończenie każda 
grupa w ogrodzie przedszkolnym posa-
dziła drzewko i oznakowała je swoim em-
blematem, zobowiązując się w ten sposób 
do dbania o nie.

SPN

ZAPROSZENIE

Jesienny spacer doliną Wkry
Wędrówka przyrodniczo-kra-
joznawcza po niebieskim szla-
ku „Cztery Pory Roku” nad 
Wkrą. Poznaj malowniczą trasę 
Zaborze – Cieksyn (ok. 6 km) 
i odkryj na niej ciekawe miej-
sca. Wyprawa odbędzie się 
w niedzielę, 24 października 
br. - zbiórka w Cieksynie przy 
Wiosełku o 9:30. Zgłoszenia, 
zapytania pod nr 531-147-802 
lub mailowo malukas717@
gmail.com. Czas wycieczki  
z dojazdem na miejsce startu 
(granica Zaborze/Góra Wólka) 
to ok. 3 h. 

Liczba miejsc ograniczona. Ist-
nieje możliwość zorganizowa-
nia dojazdu z Nasielska.

Ł.M.
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Baran 21.03-20.04
Nie odkładaj ważnych spraw na później 
i szczerze rozmawiaj o swoich planach 
z najbliższymi. Pamiętaj, że to, czy osią-
gniesz sukces, zależeć będzie od Twojej 
wiary w siebie i wytrwałości. 

Byk 21.04-20.05
W pracy niespokojnie, bo nie każdy bę-
dzie się z Tobą we wszystkim zgadzać. 
Wykorzystaj czas na naukę i nadrabia-
nie zaległości. Otaczaj się przyjaciółmi 
zwłaszcza, jeśli jesteś samotny.

Bliźnięta 21.05-21.06
Dostaniesz to, czego chcesz, będziesz 
jednak musiał opanować swój tempe-
rament. Krzykiem i rozkazami niczego 
nie osiągniesz ani w pracy, ani w miłości. 
Uwzględniaj inny punkt widzenia.

Rak 22.06-22.07
Będziesz wojowniczo nastawiony do 
świata i ludzi. Jednak nie daj się sprowo-
kować do awantury, na niektóre osoby 
szkoda Twojej pozytywnej energii. Sta-
niesz się wrażliwszy na zimno i przeciągi.

Lew 23.07-23.08
Twoje rady dodadzą sił komuś, kto sam 
nie radzi sobie z przeciwnościami losu. 
Będziesz pomagać innym. Komplemen-
ty i miłe słowa poprawią ci humor, sam też 
nie szczędź pochwał innym.

Panna 24.08-22.09
To, co teraz postanowisz, będzie zajmować 
Cię i inspirować przez kolejny rok. Będziesz 
wesoły i optymistyczny, a także bardziej niż 
zwykle wyrozumiały wobec cudzych wad. 
Zadbaj o swoją wygodę.

Waga 23.09-23.10
Nie daj jednak z byle powodu ponieść się 
nerwom i emocjom. Więcej odpoczywaj 
i baw się, zamiast się przejmować tym, 
co robią i myślą inni ludzie. Szczęście Ci 
sprzyja, możesz wygrać w konkursie.

Skorpion 24.10-22.11
Używaj swojego intelektu w walce z trud-
nym przeciwnikiem, zamiast reagować 
impulsywnie i emocjonalnie. Nie daj się 
odstawić na boczny tor i szukaj korzyści 
we wszystkim, czego się podejmujesz.

Strzelec 23.11-21.12
Nie dyskutuj na trudne tematy z uparty-
mi osobami. Będziesz bezkompromisowy 
i znowu ktoś w Twoim towarzystwie po-
czuje się urażony. Łap nowe okazje i szu-
kaj sposobu, aby więcej zarobić.

Koziorożec 22.12-20.01
Przez dobre chęci możesz stać się spraw-
cą zamieszania lub wylądujesz z cudzą 
pracą na głowie. Unikaj upartego Byka, bo 
będzie cię poganiał i krytykował. W domu 
pilnuj ważnych spraw.

Wodnik 21.01-19.02
W końcu poczujesz przypływ ambicji, 
a czyjś dobry przykład da Ci wiele ener-
gii do działania. Nie daj się rozproszyć 
i pracuj na swój sukces. Przyjaciele będą 
mogli na Ciebie liczyć.

Ryby 20.02-20.03
Śmiało realizuj swoje plany, ale nie bierz 
na siebie zbyt wielu obowiązków. Najbliż-
szy czas sprzyja ciekawym znajomościom 
i zachęci Cię do większej niż zwykle towa-
rzyskiej aktywności.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
15-17 października  

godz. 15:00 2D dubb.

20-21 października  

godz. 15:00 2D dubb.

WOJNA Z DZIADKIEM

Familijny, Komedia; USA; Czas trwania 1 godz. 38 min.

Peter zmuszony jest dzielić swoją sypialnię 

z Dziadkiem, który wprowadza się do jego 

domu po śmierci żony. Chłopak postanawia zro-

bić wszystko by się go pozbyć.

15-17 października  godz. 17:00 2D nap.

20-21 października godz. 17:00 2D nap.

AIDA

Dramat; Austria, Francja, Holandia, Niemcy, 

Norwegia, Polska, Turcja, Rumunia, Afganistan, 

Bośnia i Hercegowina; Czas trwania 1 godz. 44 min.

Do Srebrenicy wkraczają oddziały serbskie. Pra-

cująca dla ONZ tłumaczka Aida próbuje ocalić 

swoją rodzinę.

15-17 października godz. 19:00 2D PL

20-21 październik godz. 19:00 2D PL

SMALL WORLD

Dramat, Kryminał; Polska; Czas trwania 1 godz. 57 min.

W tajemniczych okolicznościach, sprzed rodzin-

nego domu, zostaje uprowadzona dziewczynka. 

Do czego będzie zdolny policjant, prowadzący 

śledztwo w sprawie?

22-24 października  

godz. 14:30 2D dubb.

27-28 października  

godz. 14:30 2D dubb.

WILK NA 100%

Animacja, Komedia; Australia; Czas trwania 1 godz. 

36 min.

Poznajcie włochatą watahę wilkołaków i kandy-

data na ich nowego przywódcę, którego nie-

codzienny wygląd niezbyt pasuje do wilczego 

kanonu.

22-24 października  

godz. 16:30 2D dubb.

27-28 października  

godz. 16:30 2D dubb.

JAK ROZMAWIAĆ Z PSEM

Familijny, Komedia; Chiny, USA, Wielka Brytania;  

Czas trwania 1 godz. 31 min.

Oliver ma 12 lat i jest technologicznym geniu-

szem. Jego najlepszym przyjacielem jest pies 

o imieniu Henry. Niestety chłopiec nigdy nie wie 

co kołacze się po głowie...

22-24 października godz. 18:30 2D nap.

27-28 października godz. 18:30 2D nap.

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW

Sensacyjny; USA, Wielka Brytania; Czas trwania  

2 godz. 43 min.

Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Le-

itera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia 

porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebez-

piecznego złoczyńcy.

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
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DROBNE

Sprzedam działkę budowlaną 

o pow. 1476m2 przy ul. POW 28. 

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

cin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam działkę leśno-rolną 

o pow. 1,65ha w Pianowo Daczki. 

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

cin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam dom wykończony 

180m2. Działka 680m2 zagospo-

darowana, garaż + pomieszczenie 

gospodarcze na osiedlu Krupka. 

Tel. 509 089 355.

Malowanie, gipsowanie, zabudo-

wy GK, montaż paneli oraz drzwi.  

Tel. 507 567 910.

Sprzedam Działkę ze wszystkimi 

mediami. 1600 m2. Tel. 506 625 018.

D o  w y n a j ę c i a  k a wa l e r k a  

- Warszawa Wola. Tel 667 647 030.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel.: 513 556 774. 

Skup samochodów złomowych. 

Tel. 797 512 194.

Dotacje rolnicze. Premia bezzwrot-

na dla rolników ubezpieczonych 

w KRUS chcących rozpocząć lub 

rozwinąć działalność gospodar-

czą. Dofinansowanie od 150 do 

250 tys. zł na założenie lub roz-

wój własnej firmy. Wypełnianie 

wniosków. Dojazd do rolników.  

Tel. 795 931 529.

Wynajem podnośnika koszowego 

16m wraz z operatorem Wycinka 

drzew, usługi rembakiem i frezo-

wanie pni. Tel. 507 567 910.

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

11.10.–17.10.2020 r.  Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 205, Nowy Dwór Maz.
18.10.–24.10.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.

25.10.–31.10.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.
1.11.–7.11.2020 r.  . Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, 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
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Przeprosiny

„Ja niżej podpisany Robert Sierzputowski, przepraszam pana Andrzeja 
Wójciaka za to, że w dniu 4 lutego 2021 r. na portalu Facebook w ko-
mentarzu pod wpisem Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk z dnia 
3 lutego 2021 r. napisałem, że Pan Andrzej Wójciak posługuje się fikcyj-
nymi kontami na portalu Facebook,  że uzyskał zatrudnienie w Urzędzie 
Miasta w Nasielsku w zamian za pomoc w kampanii wyborczej Burmi-
strza Nasielska, że jako pracownik Urzędu Miejskiego w Nasielsku ob-
sługując profil Urzędu Miasta ubliżał mieszkańcom Nasielska nazywając 
ich: „pajac”, że ubliża on osobom starszym oraz zasłużonym dla miasta, 
gdy w rzeczywistości informacje takie nie są prawdziwe i takie sytuacje 
nigdy nie miały miejsca. Wyrażam ubolewanie z powodu nieprzemy-
ślanego opublikowania przedmiotowego wpisu, który poniżył Andrze-
ja Wójciaka w opinii publicznej oraz naraził na utratę dobrego imienia 
i czci. Robert Sierzputowski”

O G Ł O S Z E N I E

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Zagrożenia wynikające z obecności mediów w życiu dziecka
Obecnie dostęp do szeroko poję-
tych mediów mają nie tylko dorośli 
użytkownicy, lecz także uczniowie 
i małe dzieci, a te stanowią grupę 
najbardziej narażonych na nega-
tywne konsekwencje korzystania 
z nich. Media stały się narzędziem 
nauki i pracy oraz źródłem roz-
rywki. Powszechność, łatwość do-
stępu i malejące ceny technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
spowodowały, że urządzenia typu 
komputer, laptop, telefon komór-
kowy występują w wielu rodzi-
nach nawet w kilku egzemplarzach, 
a dzieci coraz częściej otrzymują je 
jako prezenty. Niezaprzeczalnym 
pozostaje fakt, iż dzięki nowocze-
snym technologiom informacyj-
no-komunikacyjnym uratowano 
zdrowie i niejedno ludzkie życie, 
a specjalistyczna wiedza z wielu 
obszarów jest osiągalna wszędzie 
tam, gdzie jest dostęp do Interne-
tu. Niemniej jednak warto zwrócić 
uwagę, że poza dobrodziejstwem 
nowoczesnych mediów są także 
wady korzystania z tego typu pro-
duktów w postaci zagrożeń dla nie-
mal wszystkich obszarów ludzkiego 
życia (m.in. budowanie kontaktów 
społecznych, sfera emocjonal-
na, zdrowie fizyczne i psychiczne, 
motoryka). 

Nadużywanie nowoczesnych tech-
nologii medialnych generuje: 

Zagrożenia dla snu – media „zaglą-
dają” nawet do dziecięcych sypial-
ni (dzieci oraz nastolatki zasypiają 
przy włączonym telewizorze bądź 
też wykorzystują gry komputero-
we jako środek nasenny), przeszka-
dzając w jednej z najważniejszych 
funkcji życiowych, jaką jest sen. 
Dzieci mające kontakt z mediami 
przez co najmniej dwie godziny 
przed snem, narażone są na zma-
gania się z kłopotami z zasypianiem 
i ze spokojnym przesypianiem 
nocy. Zaburzenia snu przyczynią 
się do znacznie gorszego funkcjo-
nowania dziecka w dzień: w postaci 
problemów w koncentracji uwagi, 
nauce, zachowaniu, a także kłopo-
tów zdrowotnych. 

Zagrożenia dla przemiany ma-
ter i i  – naturalną aktywnością 
dzieci i młodszych uczniów jest 
intensywny ruch. Nie dość, że 
dzieci i uczniowie nie podejmują 
wystarczającej aktywności fizycz-
nej, spędzając dużo czasu biernie 
(z nowoczesnymi technologiami 
w rękach), to dodatkowo są bom-
bardowani reklamami słodyczy, 
słodzonych napojów i pożywienia 
typu fast food. Promowanie wyso-
ko przetworzonych i kalorycznych 
artykułów spożywczych powodu-
je, że otyłe dzieci spotyka się już 
w przedszkolach. 

Zagrożenia dla narządu wzroku 
– obecnie największym zagro-
żeniem dla oczu małych dzieci 
są niewielkie ekrany tzw. małych 
urządzeń elektronicznych. Table-
ty oraz smartfony wymuszają pra-
cę oka z bardzo bliskiej odległości. 
Po oglądaniu filmu na ekranie tele-
fonu dzieci mogą odczuwać bóle 
głowy, zmęczenie oczu. Nieprawi-

dłowo działający analizator wzro-
kowy objawia się trudnościami 
z wyróżnianiem elementów z cało-
ści, z wyodrębnianiem szczegółów 
różniących dwa obrazki, w od-
wzorowywaniu kształtów geome-
trycznych, kreśleniu szlaczków, liter 
(w tym mylenie liter podobnych), 
a także opanowaniem czynno-
ści samoobsługowych, z braniem 
udziału w grach ruchowych i spor-
towych, w budowaniu z klocków, 
składaniu puzzli. Prawidłowo funk-
cjonujący zmysł wzroku jest nie-
zwykle istotny dla harmonijnego 
rozwoju dziecka, ponieważ 80% 
informacji dociera do nas przez 
oczy.

Zagrożenia d la układu kost-
no-szkieletowego  – korzysta-
nie z nowych mediów wiąże się 
z przyjmowaniem określonych 
pozycji ciała. Dzieci najczęściej 
niedbale siedzą (przy biurku, na 
podłodze), leżą, pochylają się nad 
ekranem, przyjmują pozycję zgar-
bioną, a wyświetlacze przysuwa-
ją bardzo blisko twarzy. Co więcej 
trwają w tych pozycjach – często 
nieprawidłowych – bardzo długo. 
Powyższe generuje wady posta-
wy (w tym bóle pleców). Dotyczy 
to zarówno młodzieży, jak i znacz-
nie młodszych dzieci, dla których 
ruch o zmiennej dynamice powi-
nien być jedną z podstawowych 
aktywności.

Zagrożenia dla rozwoju społecz-
nego – rangi umiejętności spo-
łecznych człowieka nie da się 
przecenić. Znaczącą rolę w kształ-
towaniu kompetencji społecznych 
(tj . komunikatywność, umiejęt-
ność współpracy, zdolności or-
ganizacyjne, otwarcie na nowe 
doświadczenia) odgrywa więź 
z najbliższymi. Nadużywanie me-
diów sprawia, że między dziećmi 
a bliskimi dorosłymi nie ma czasu 
na budowanie więzi, na zwrócenie 
uwagi na siebie nawzajem. 

Zagrożenia dla rozwoju emocjo-
nalnego – doświadczenie traumy 
związanej z poniżeniem i wyśmia-
niem (zamieszczanie w Internecie 
zawstydzających f ilmów i zdjęć 
na społecznych platformach), 
której konsekwencją może stać 
się utrata zdrowia, a nawet życia. 
Dzieci i młodzież spotykają się 
z bezprawną publikacją własne-
go wizerunku w sposób ośmie-
szający. Doświadczają tzw. hejtu 
(otrzymywania wiadomości bądź 
czytania krzywdzących wpisów 
na swój temat na forach społecz-
nościowych).

Wskazania praktyczne do pracy 
z dziećmi:
• rozsądnie gospodarować cza-

sem spędzanym przez dziecko 
przed ekranem telewizora – za-
leca się unikanie ekspozycji na 
telewizję dzieci poniżej 2. roku 
życia oraz pozostawienie dzie-
cięcych sypialni strefą wolną od 
telewizora. Starsze mogą z nich 
korzystać kilkanaście minut (do 
20 minut dziennie), a młodsi 
uczniowie maksymalnie 1 go-
dzinę dziennie. 

• kontrolować czas, jaki dzieci po-
święcają graniu w gry na kom-
puterze, tablecie czy smartfonie.

Dziecko do 3–4 roku życia w ogó-
le nie powinno korzystać z kom-
putera i Internetu. Nic nie zastąpi 
dzieciom zabaw z osobami bliskimi, 
opiekunami i rówieśnikami.

Dzieci w wieku 5–7 lat nie powinny 
grać na komputerze jednorazowo 
dłużej niż 1 godzinę dziennie, nie 
częściej niż 1–2 razy w tygodniu. 

Dzieci w wieku 8–10 lat również 
nie dłużej niż godzinę dziennie, 
nie więcej niż dwa razy w tygodniu 
(według zasady – dzień z grą, trzy 
dni bez gry). 

Aż do wieku 18–19 lat powinna 
obowiązywać zasada jeden dzień 
w tygodniu bez komputera.

kontrolować treść oglądanych pro-
gramów oraz dostosowywać gry 
komputerowe odpowiednio do 
wieku dzieci.

Dla niektórych dzieci czas wolny 
może być dobrodziejstwem, dla 
innych nudą, a dla jeszcze innych 
okresem demoralizacji. W dobie 
rozwoju technologii informatycz-
nych coraz więcej dzieci nie chce 
już spędzać czasu wolnego na czy-

taniu książek, spacerach, rozmo-
wach, grach planszowych. 

Przygotowanie dzieci do mądrego 
wykorzystywania czasu wolnego 
zależy od rodziny, w której dziec-
ko się wychowuje. Dzieci lubią, gdy 
rodzice mają dla nich czas. To wła-
śnie więź, jaka tworzy się między 
rodzicami a dzieckiem, wpływa za-
równo na kształtowanie się własne-
go obrazu dziecka w jego umyśle, 
jak i na późniejszą zdolność dziecka 

do wchodzenia w relacje z innymi 
dorosłymi oraz rówieśnikami.

Psycholog Magda Wiktorowicz

Treść artykułu opracowano na 
podstawie książki „Dziecko-me-
dia-rozwój. O konsekwencjach 
obecności mediów w życiu dziec-
ka”. Pod redakcją Natalii Bednar-
skiej. Wyd. Akademii Pedagogiki 
Specjalnej. Miejsce i rok wydana: 
Warszawa, 2020 
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Brydż
Wyniki I Memoriału Kazimierza Kowalskiego, 08.10.2021 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   167 pkt (57,99%)

2. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  158 pkt (54,86%)

3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  153 pkt (53,13%)

4. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  143 pkt (49,65%)

5. Jacek Jeżółkowski – Józef Skrzypczak  138 pkt (47,92%)

6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  132 pkt (45,83%)

7. Janusz Muzal – Janusz Wydra    117 pkt (40,63%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA 2021:
1-2. Piotr Kowalski      56 pkt

 Grzegorz Nowiński      56 pkt

3. Alicja Bartosik      51 pkt

4. Krzysztof Brzuzy      47 pkt

5. Józef Dobrowolski      45 pkt

6. Józef Skrzypczak      44 pkt

7.  Janusz Wydra      42 pkt

8. Krzysztof Morawiecki     38 pkt

9. Janusz Muzal      35 pkt

10-11. Waldemar Gnatkowski      33 pkt

 Krzysztof Michnowski     33 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu dwóch najgorszych wyników.

PIŁKA NOŻNA

Punkty dla naszych  
w B-klasie
Coraz lepiej radzą sobie Wkra Cieksyn i druga drużyna Żbika w ciecha-
nowskiej B-klasie. Oba zespoły pną się w górę tabeli. Siódma i ósma ko-
lejka były okazją do zdobycia kolejnych punktów w ogólnej klasyfikacji.

3 punkty Cieksyna
W siódmej kolejce, 2 października, o 15:00 Wkra Cieksyn podjęła gości 
z Żaka Szreńsk. Gospodarze objęli prowadzenie już w pierwszej poło-
wie, choć pierwszy gol padł dopiero w 31. minucie w wykonaniu Kamila 
Łyczkowskiego. Wynik podwyższył zaledwie 8 minut później Miłosz Ka-
czor. Ten zawodnik utrzymał dobrą formę strzelecką w drugiej połowie 
spotkania, zdobywając drugiego gola w meczu w 54. minucie.

Goście zaczęli odrabiać straty dopiero w 67. minucie strzałem Bartosza 
Tuszyńskiego, jednak był to jedyny stracony gol zawodników z Cieksy-
na. Ostatnie słowo w spotkaniu należało do Roberta Sagana z Wkry w 91. 
minucie spotkania, który ostatecznie ustalił wynik na 4:1, dzięki czemu 
cenne trzy punkty zostały w Cieksynie. 

Ósmą kolejkę Wkra Cieksyn rozegrała na wyjeździe w Kownatach Żędo-
wych, 9 października, o godzinie 14:00. Pierwsza połowa zdecydowanie 
należała do drużyny z Cieksyna. W 4. minucie pierwszą piłkę w bram-
ce umieścił Kamil Łyczkowski. Drugi celny strzał wykonał Robert Sagan 
w 14. minucie. Chwilę później straty Gryfu zaczął odrabiać Jacek Ujaz-
dowski, jednak w 21. minucie Miłosz Kaczor ponownie zwiększył prze-
wagę nad gospodarzami do dwóch bramek. Niestety była to ostatnia 
zdobyta bramka dla drużyny z Cieksyna w tym spotkaniu. W 23. minucie 
wynik meczu zmienił się do 2:3 i był ostatecznym wynikiem pierwszej 
połowy. Po serii goli w pierwszej połowie, posypały się kartki, zarówno 
żółte, jak i czerwone dla zawodników obu drużyn. Żółte kartoniki zoba-
czyli: Kamil Łyczkowski z Wkry Cieksyn oraz Jacek Ujazdowski, a dwa 
razy w przeciągu dziesięciu minut Adam Ickiewicz z Gryfu Kownaty, co 
skutkowało czerwonym kartonikiem. Czerwoną kartkę otrzymał również 
Norbert Nowiński.

W drugiej połowie gospodarze odrobili straty i objęli prowadzenie po 
bramkach Rafała Chojnowskiego w 59. minucie i Adriana Goclendera 
w 62. minucie. Później nie udało się już doprowadzić do remisu. Sędzia 
za to pokazał kolejne żółte kartki kolejno: Łukaszowi Gortatowi i Ma-
riuszowi Kocisiewczowi z Wkry Cieksyn, a później Damianowi Sep-
czyńskiemu i Tomaszowi Stępińskiemu z Gryfu Kownaty. Wkra Cieksyn 
przegrała 4:3 i zawodnicy powrócili do domu bez punktów.

16 października Wkra Cieksyn podejmie gości z Gladiatora Słoszewo, 
a tydzień później, 24 października, wyjedzie na mecz z drużyną z Cho-
rzeli. Oba spotkania odbędą się o godzinie 15:00.

6 punktów drugiego Żbika
Z dwóch ostatnich spotkań to drugi zespół Żbika wyszedł zwycięsko. 
W siódmej kolejce rozegrał on wyjazdowy mecz 2 października o go-
dzinie 15:00 z Wieczfnianką Wieczfnia, drużyną, która zajmuje ostatnie 
miejsce w tabeli bez żadnego punktu. Pierwszą bramkę w spotkaniu w  
9. minucie zdobył jednak zawodnik Wieczfnianki Karol Kołakowski. Do-
piero w 32. miucie udało się zremisować Żbikowi, gdy bramkę zdobył 
Łukasz Gałązka.

Na początku drugiej połowy, w 47. minucie, Żbikowi udało się wyjść na 
prowadzenie, czego celnym strzałem dokonał Kamil Żołnierzak. W 64. 
i 67. minucie wzmocnienia wyniku dokonał Łukasz Gałązka. Nasielski 
zespół nie dał wygrać Wieczfniance, choć gospodarzom pod koniec 
meczu udało się zdobyć drugą bramkę, dokonał tego Olaf Libudzki 
i ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:4.

W ósmej kolejce, druga drużyna Żbika, 10 października o 14:30 na wła-
snym terenie podjęła gości z GKS Boruta 95 Kuczbork. To spotkanie 
udało wygrać się bez straty bramki. W 21. i w 59. minucie celne strzały 
do bramki wykonał Mikołaj Adamski. Trzeciego gola zdobył natomiast 
Łukasz Gałązka. Mecz zakończył się wynikiem 3:0. W trakcie tego spo-
tkania sędzia kilkukrotnie pokazał też żółte kartki - cztery razy zawodni-
kom z Kuczborka i dwa razy zawodnikom Żbika - Maciejowi Kmiecikowi 
i Mikołajowi Szypulskiemu.

Najbliższe spotkania Żbik II Nasielsk rozegra na wyjeździe 17 października 
o 13:00 z Tamką Dzierzgowo, a 24 października, o 13:30, podejmie gości 
z drugiej drużyny PAF-u.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Żbik w IV lidze  
bez nowych punktów
Bez zdobytych punktów zakończy-
ły się dwa pierwsze październikowe 
spotkania Żbika Nasielsk w IV lidze. 

W sobotę, 2 października br., na 
własnym boisku nie udało się za-
trzymać obecnego lidera Mławian-
ki Mławy, który w rundzie jesiennej 
nie przegrał żadnego meczu. Spo-
tkanie było wyrównane i wiele 
wskazywało na to, że zakończy się 
bezbramkowym remisem.

W pierwszej połowie było gorąco 
pod bramkami obu drużyn, gdy sę-
dzia podyktował rzuty karne. Nie-
stety Jakub Kopacz strzelił wysoko 
ponad bramką. Chwilę później po 
faulu na zawodniku Mławianki Łu-
kasz Racis otrzymał żółtą kartką, 
przez co w rzucie karnym dla Mła-
wy gola miał szansę zdobyć Ma-
ciej Rogalski, lecz bramkarz zdołał 
obronić strzał nogą i piłka uderzyła 
w poprzeczkę. Patryk Kostyka pró-
bował jeszcze dobić piłkę, lecz i tę 
udało się wybronić bramkarzowi 
Żbika Cezaremu Osuchowi.

Druga połowa obfitowała w licz-
ne sytuacje podbramkowe. Żółte 
kartki za faule otrzymał Jakub Pa-
mintasu z Mławianki i Marek Osiń-
ski ze Żbika. W tej połowie dało się 
zauważyć większe zaangażowanie 
zawodników Żbika w porównaniu 
z pierwszą. Przełomową sytuacją 
w meczu była akcja w 77. minucie 
gry pod bramką Mławianki. Bram-
karzowi Piotrowi Piotrowskiemu 
udało się jednak wybić piłkę osa-
motnionemu Mateuszowi Stryjew-
skiemu, który wyminął naszego 
bramkarza Cezarego Osuchę i wy-
konał strzał na pustą bramkę. Zdo-
byciu gola próbował zapobiec 
Marcin Chyczewski.

Interwencje Żbika Nasielsk, pró-
bujące wyrównać wynik meczu, 
okazały się bezskuteczne i niestety 
spotkanie zakończyło się wynikiem 
0:1 dla gości z Mławy.

Uwadze nie może ujść też doping 
nasielskich kibiców, którzy przez 
cały mecz dawali wsparcie piłka-
rzom, śpiewając specjalnie przy-
gotowane przyśpiewki.

M e c z  w yj a z dow y  w  ra m a c h  
11. kolejki Żbik Nasielsk rozegrał ze 
starymi znajomymi z czasów okrę-
gówki, czyli Wkrą Żuromin. Spo-
tkanie odbyło się 9 października 
o godzinie 13:00. Pierwsza połowa 
spotkania zakończyła się bezbram-
kowo. Żółtą kartkę otrzymał jedy-
nie Ylias Cheffou.

W drugiej połowie wyjście na bo-
isko Piotra Sulimy zaowocowało 
zdobyciem pierwszej bramki w 56. 
minucie i objęciem prowadzenia. 
Niestety 4 minuty później Luis Fe-
lipe Silva da Silva doprowadził do 
remisu. Piotr Sulima nie odpuścił 
i przy najbliższej okazji w rzucie 
karnym, w 64. minucie, ponownie 
doprowadził do zdobycia bramki, 
dzięki czemu Żbik znowu wyszedł 
na prowadzenie. Radość Żbika nie 

trwała jednak długo, gdyż do remi-
su doprowadził Dominik Stopczyń-
ski z Wkry Żuromin w 66. minucie.

Gdy gra nabierała jeszcze większe-
go tempa i wraz z upływem czasu 
zwiększała się jej nerwowość, nie 
zabrakło żółtych kartek. Otrzyma-
li je Maksymilian Kosior, a później 
Jakub Kopacz. Niestety w ostatniej 
minucie regulaminowego czasu 
gry Żuromianin Tomasz Kamiń-
ski zdobył bramkę. W doliczonym 
czasie Żbikowi nie udało się już do-
prowadzić do remisu.

Po dwóch spotkaniach, bez ko-
lejnych zdobytych punktów, Żbik 

Nasielsk spadł w tabeli z jedenaste-
go na piętnaste miejsce.

Najbliższa, 12. kolejka, rozegrana 
zostanie na nasielskim stadionie, 
gdy 16 października o godzinie 
14:00 Żbik podejmie gości z MKS 
Unia Warszawa, którzy zajmują 
obecnie 10. miejsce w tabeli z do-
robkiem 14. punktów.

W 13. kolejce Żbik Nasielsk, 16 paź-
dziernika, o godzinie 14:00 zmie-
rzy się na wyjeździe z zajmującym 
obecnie 7. miejsce mającym na 
koncie 19 punktów Stoczniowcem 
Płock. 

Michał B.

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

1.  Mławianka Mława 11 29 9 2 0

2.  KS CK Troszyn 11 28 9 1 1

3.  Wisła II Płock 11 26 8 2 1

4.  Escola Varsovia Warszawa 11 24 8 0 3

5.  Ząbkovia Ząbki 11 23 7 2 2

6.  Hutnik Warszawa 11 22 7 1 3

7.  Stoczniowiec Płock 11 19 6 1 4

8.  Wkra Żuromin 11 18 6 0 5

9.  Narew 1962 Ostrołęka 11 17 5 2 4

10.  Unia Warszawa 11 14 4 2 5

11.  AP Marcovia Marki 11 11 2 5 4

12.  Huragan Wołomin 11 11 3 2 6

13.  MKS Przasnysz 11 10 3 1 7

14.  Świt Staroźreby 11 10 2 4 5

15.  Żbik Nasielsk 11 8 2 2 7

16.  Drukarz Warszawa 11 8 2 2 7

17.  Makowianka Maków 
Mazowiecki 11 4 1 1 9

18.  Sokół Serock 11 0 0 0 11

forBET IV liga 2021/2022, grupa: mazowiecka I
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