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Z UM

6,5 mln zł  
dla gminy Nasielsk
W ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład Gmina Nasielsk otrzy-
ma 6,5 mln zł na rozbudowę sie-
ci drogowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na obszarze miasta 
i gminy Nasielsk. W ramach tego 
zadania planowana jest rozbu-
dowa sieci dróg gminnych pu-
blicznych o łącznej długości 5,08 
km, wchodzących w skład tzw. 
„Obwodnicy Nasielska” (tj. dróg: 
240313W – Chrcynno – Pauli-
nowo - Siennica, 240395W - ul. 
Podmiejska, 240383W - ul. Łącz-
na). Planowana rozbudowa, sta-
nowi kontynuację realizowanych 
przez Gminę Nasielsk zadań: ul. 
Przechodniej (realizowanej w ramach RFRD) i ul. Dębowej (środki własne). Realizacja zadania zapewni połącze-
nie trzech dróg wojewódzkich oraz 3 dróg powiatowych z siecią dróg gminnych.

Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda jednostka samorządu teryto-
rialnego (JST) czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek 
bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz 
jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Więcej informacji na stronie rządowej - > https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/2-807-894-59997-zl-min-
na-infrastrukture-drogowa-wodno-kanalizacyjna-sportowa-edukacyjna-w-wojewodztwie-mazowieckim-z-
rzadowego-funduszu-polski-lad

ZDROWIE

Nowoczesny 
tomograf

Pacjenci Nowodworskiego Centrum Medycznego mogą już korzystać z no-
woczesnego tomografu komputerowego GE Healthcare Japan Corpora-
tion Revolution Evo. Jego zakup był możliwy dzięki realizowanemu przez 
samorząd województwa mazowieckiego projektowi unijnemu pt. „Zakup 
niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem 
się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Koszt dofinansowania, które objęło również adaptację pomieszczeń szpi-
talnych na pracownię tomograficzną, wyniósł 1,7 mln zł. W ramach prac, 
m.in. pomalowano ściany, wykonano osłony radiologiczne, wymieniono 
stolarkę oraz podłogi. Ponadto wykonana została instalacja elektryczna, 
wentylacja oraz zamontowano klimatyzator typu split. 

(red) za: www.mazowsze.pl

Z MIASTA

Guzikowy mural już gotowy 
Nasielsk jest miastem z wielowiekową i bardzo bogatą historią.  W ostatnich dwóch latach dało się zauważyć przysłowio-
we światełko w tunelu w dziedzinie przypominania nam pięknej i bogatej historii ziemi nasielskiej. Wszystko za sprawą 
murali czyli naściennych wielkogabarytowych malowideł. Pierwsze takie murale po-
wstały w Nasielsku w roku 2020 na szczytowych ścianach bloków przy ul. Warszaw-
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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

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Śniadanie biznesowe 
15 października br., w Restauracji Weranda w Krzyczkach Szumnych, 
odbyło się śniadanie biznesowe zorganizowane w ramach Partnerstwa 
Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego. Celem spotkania było po-
szerzenie dialogu pomiędzy gminą, lokalnymi firmami, Powiatowym 

Urzędem Pracy, Stowarzyszeniem Partnerstwa Gospodarczego Powiatu 
Nowodworskiego oraz władzami powiatu. Wydarzenie ma zaowocować 
wspólnie wypracowanymi rozwiązaniami, które posłużą poprawie funk-

cjonowania lokalnego biznesu oraz zacieśnieniem współpracy między 
przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi.

Podczas spotkania Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podziękował 
Annie Katarzynie Brzezińskiej za wsparcie w pozyskaniu 4 mln zł na roz-
budowę Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

Wydział Administracji i Nadzoru

OBRADOWAŁA RADA

Problem z inwestycją 
na Przechodniej
X X X I I I  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j 
w Nasielsku, odbyła się w czwartek, 
30 września br. za pośrednictwem 
łączy internetowych. Uczestni-
czyło w niej 15 radnych, a obrady 
prowadził Jerzy Lubieniecki prze-
wodniczący RM. Najpierw przed-
stawił porządek obrad, który został 
przyjęty bez uwag. Po przyjęciu 
protokołu z XXXII sesji RM prze-
wodniczący RM omówił swoje 
działania między sesjami, w tym 
udział w różnych uroczystościach 
odbywających się w tym czasie na 
terenie gminy. Następnie o bieżącej 
pracy Urzędu Miejskiego i swojej 
mówił Bogdan Ruszkowski bur-
mistrz Nasielska, wspomniał m.in. 
o udziale w uroczystościach, wy-
jeździe studyjnym do Hiszpa-
nii w ramach projektu, w którym 
udział bierze LGD „Zielone mosty 
Narwi” oraz o zebraniach wiejskich.

Rada Miejska bez pytań przyjęła 
szereg dokumentów dotyczących 
finansów gminnych w pierwszym 
półroczu 2021 r. Były to: Informa-
cja o przebiegu wykonania budże-
tu dla Gminy Nasielsk za I półrocze 
2021, informacja o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Nasielsk oraz informa-
cje o przebiegu wykonania planów 
finansowych za I półrocze 2021 
r.: Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nasielsku, Nasielskiego 
Ośrodka Kultury oraz Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku.

Z trzech zaplanowanych do przy-
jęcia na tym posiedzeniu pro-
jektów uchwał  jako p ier wsz y 
p ro c e dowan o p roj e kt  zm ia-
ny uchwał y budżetowej gminy 
Nasielsk na 2021 r. Została do niego 
zgłoszona autopoprawka dotyczą-
ca przeniesienia 500 tys. zł z zada-
nia „Budowa ulicy Przechodniej” 
na „Rewitalizację skweru im. Jana 
Pawła II w Nasielsku”. W głosowa-
niu radni jednogłośnie przyjęli au-
topoprawkę do budżetu. 

Natomiast w kwestii uchwały bu-
dżetowej rozgorzała dyskusja na 
temat przetargów i inwestycji na ul. 
Przechodniej. 

Radny Mirosław Świderski podzię-
kował burmistrzowi za dotrzymanie 
słowa i wycofanie się z tej zmiany 
budżetowej. – Mam nadzieję, że do 
tego tematu nie powrócimy. W spe-
cyfikacji było wyraźnie napisane, na 
jakim gruncie będzie budowana ta 
droga. Przetarg został rozstrzy-
gnięty i teraz zadaniem burmistrza 
jako inwestora i wydziałów urzędu 
jest przypilnowanie, aby to zostało 
wykonane zgodnie ze specyfikacją 
i bez dokładania jakichkolwiek pie-
niędzy – mówił radny Świderski.

Burmistrz B. Ruszkowski wyjaśnił, 
że to kwestia stanu faktycznego po 
odkryciu gruntów, ale część prac 
trzeba wykonać, żeby rozliczyć 
wniosek. Stwierdził, że projektant 
przerysowuje skrzyżowanie i ten 
odcinek nie będzie zrobiony i bę-
dzie odliczona kwota z przetargu.

Radny Rodryg Czyż stwierdził, że 
być może inni kontrahenci przy-
stępując do przetargu uwzględnili 
zmianę podłoża gruntowego i ich 
cena była dlatego wyższa. 

Natomiast burmistrz Nasielska 
podkreślił, że gmina nie może brać 
pod uwagę, kto jakie ceny dawał 
w przetargu, po prostu wygrała naj-
tańsza oferta.

Kierownik Wydziału Inwestycji Ra-
dosław Kasiak omówił aktualną sy-
tuację dotyczącą tej inwestycji.

 – Analizujemy wszystko szczegó-
łowo, bo to jest bardzo kosztowny 
zakres prac. Z dokumentacji projek-
towej nie wynikała wymiana grun-
tów bezpośrednio na tym odcinku. 
Były zrobione badania geologiczne, 
ale na tej części, gdzie zwyczajowo 
była ona wyjeżdżona. Natomiast 
w momencie wytyczenia geodezyj-
nego prac, które wynikają z doku-
mentacji projektowej już w terenie 
wykonawca dokonał kolejnych ba-
dań geologicznych z których w jed-
noznaczny sposób wynika, że jednak 
jest tam grunt nienośny, namułowy, 
torf. Zgodnie z prawem budowla-
nym, żeby uzyskać odpowiednią 
jakość i trwałość tej drogi powinna 
zostać dokonana wymiana gruntu. 
Rozmawialiśmy z kancelarią praw-
ną, czy ten zakres prac obciąża tylko 
wykonawcę, czy obciąża też gminę. 
Z tego, co przedstawiła nam kance-
laria wynika w jednoznaczny sposób, 
że nie jesteśmy w stanie wymu-
sić całości tych prac na wykonaw-
cy. Dlatego szukamy najlepszego 
rozwiązania. Decyzja zapadła taka, 
żeby nie wymieniać gruntu, żeby 
zrobić zmianę projektu i spróbować 
odsunąć na ile to możliwe w kierun-
ku pasa wyjeżdżonego i wykonać 
obrobienie całego skrzyżowania, co 
stworzy możliwość powstania dru-
giego odcinka drogi od ul. Krupki. 
Zastanawiamy się co dalej – wyja-
śniał Radosław Kasiak.

Radny R. Czyż twierdził, że na dołą-
czonym do przetargu profilu geo-
logicznym wyraźnie widać było, 
że w zakresie inwestycji występują 
grunty nienośne i trzeba będzie je 
wymieniać, dlatego jego zdaniem 
kierownik Kasiak mijał się z praw-
dą. Radny podkreślił też że mówił 
wcześniej, żeby do odpowiednich 
robót wybierać odpowiednie firmy 
z doświadczeniem. – Być może fir-
ma źle oceniła swoje możliwości, 
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Z URZEDU MIEJSKIEGO

Przebudowa drogi gminnej  
w Czajkach
25.10.2021 r. komisja odebrała zadanie „Przebudowa 
drogi gminnej w Czajkach”.

Na odcinku o długości 1,26 km wykonano podbudo-
wę, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej o szerokości 
4,5 m oraz pobocza. 

Wykonawcą prac była f irma 
Drogi i Mosty – Jan Kaczmar-
czyk, a całkowity koszt prac 
wyniósł: 386 127,75 zł, w tym 
dotacja: 50 000,00 zł po-
chodząca ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckie-
go.

Z UM

Akcja  
„Książka za drzewo”
20 października przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku 
– grupa Słoneczka – posadziły drzewa w ramach akcji „Książka za drze-
wo”. Organizatorem akcji, której celem jest promowanie zachowań eko-
logicznych i czytelnictwa wśród najmłodszych, jest fundacja ekologiczna 
Arka. Za posadzone drzewa grupa Słoneczek otrzymała książki, które po-
chodzą z prowadzonych przez fundację zbiórek. 

Sadzonki drzew dla placówki pozyskała Kierownik Wydziału Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego – Jadwiga Szymańska.

Wydział Administracji i Nadzoru

powinni zrealizować to w takich 
pieniądzach, jakie były w przetar-
gu. Po co porada prawna? Mamy 
umowę i powinna być zrealizowa-
na – dodał radny Czyż. 

Burmistrz Ruszkowski tłumaczył, 
że gmina musi trzymać się prawa: 
– Nie jest tak, że wybieramy firmę 
taką, jaką chcemy. Każdy może 
w przetargach wystartować. Je-
śli firma spełnia wszystkie wymo-
gi formalne i daje najniższą cenę, 
a kwota jest w budżecie, nie mam 
możliwości tego przetargu unie-
ważnić – dodał burmistrz.

Podobnie argumentował kierownik 
R. Kasiak: – Nie mijam się z prawdą. 
Jako gmina musimy działać zgod-
nie z przepisami prawa. Ustawa 
prawo o zamówieniach publicz-
nych nie daje możliwości wyboru 
firmy, która nam się podoba, tyl-
ko firma jest wybierana w oparciu 
o kryteria, które są zamieszczo-
ne w dokumentacji przetargowej 
i głównym kryterium jest cena. Je-
śli firma spełnia wszystkie warunki 
zawarte w procedurze przetargo-
wej, nie ma możliwości, żeby ta-
kiej firmy nie wybrać – ripostował 
R. Kasiak. – Po to mamy kancelarię 
prawną, żeby wszystkie wątpliwo-
ści z nimi analizować. Wykonaw-
ca też nie musi nam się zgodzić na 
wszystko, też mogą nas pozwać – 
dodał.

Wymiana zdań pomiędzy radnym 
R. Czyżem i burmistrzem Ruszkow-
skim na temat sposobu przeprowa-
dzania przetargów w gminie była 
bardzo nerwowa.

Radny R. Czyż stwierdził, że gmina 
powinna w warunkach przetargu 
napisać, że wymaga od oferentów 
doświadczenia zawodowego. – Ja 
biorę udział w przetargach i wie-
lokrotnie muszę się wykazywać 
doświadczeniem w różnych reali-

zacjach i takie doświadczenie 
mam. Po drugie pan, Panie 
Burmistrzu, też ma doświad-
czenie w robieniu przetargów 
pod konkretnych wykonaw-
ców. Nie będę mówił, o jakim 
przetargu teraz myślę, wszy-
scy tutaj wiemy o co chodzi 
– mówił radny. Na tę wypo-
wiedź natychmiast zareago-
wał burmistrz informując, że 
ma taką sprawę w sądzie i ma 
nadzieję, że ją wygra. Dodał, 
że zrozumiał wypowiedź rad-
nego jako sugestię, że robi 
pod kogoś przetargi. 

W dalszej części sesji radny 
R. Czyż przeprosił burmistrza 
Ruszkowskiego za swoją wy-
powiedź. 

Jeszcze przed głosowaniem 
nad uchwałą budżetową kie-
rownik wydziału inwestycji 
omówił dokładnie, co składało się 
na specyfikację przetargową i skąd 
wziął się problem na ulicy Pod-
miejskiej. – W całej dokumentacji 
przetargowej była zamieszczona 
dokumentacja projektowa i do-
kumentacja geologiczna, ale tu 
nie chodzi tak naprawdę o kwe-
stię całej drogi. A o jeden fragment 
ulicy Podmiejskiej, ten, który jest 
już poza zakresem naszego wnio-
sku objętego dofinansowaniem. 
To jest ten odcinek od mostku do 
skrzyżowania z ulicą Krupki – mó-
wił kierownik Kasiak, po raz kolej-
ny wyjaśniając kwestię odwiertów 
i znajdujących się na tym terenie 
gruntów organicznych.

W głosowaniu nad zmianą uchwa-
ł y budżetowej14 radnych opo-
wiedziało się za jej podjęciem, a 1 
radny wstrzymał się od głosu. 

Kolejny projekt uchwały dotyczą-
cy przystąpienia Gminy Nasielsk do 
Stowarzyszenia Gmin „Metropo-
lia Warszawa” przedstawił radnym 

Dariusz Kordowski wiceprzewod-
niczący RM, który przejął prowa-
dzenie posiedzenia. W głosowaniu 
radni jednogłośnie opowiedzieli się 
za przystąpieniem do stowarzysze-
nia. 

Ostatni projekt uchwały dotyczył 
zmiany uchwały RM z 20 maja br. 
w sprawie określenia wzoru wnio-
sku i deklaracji w sprawie przyzna-
nia dodatku mieszkaniowego. Rada 
jednogłośnie przyjęła tę uchwałę.

Wiceprzewodniczący RM poinfor-
mował, że zostały złożone: jedna 
interpelacja i jedno zapytanie, a ich 
autorem był radny R. Czyż. W in-
terpelacji radny prosi o wykaz wy-
roków przeciwko gminie Nasielsk, 
które orzekły sądy w latach 2018 
– 2021. Natomiast w zapytaniu 
radny prosi o podanie poniższych 
informacji związanych z realizacją 
umów z lat 2018 – 2021, których 
inwestorem jest gmina Nasielsk. 

Następnie prowadzący obrady 
przedstawił informację dotyczą-

OBRADOWAŁA RADA

Problem z inwestycją na Przechodniej

cą pism, które wpłynęły do Rady 
Miejskiej od 26 sierpnia br. do 30 
września. W sumie było ich 12. 
Wśród nich znalazły się m.in.: za-
pytanie z Prokuratury Rejonowej 
w Pułtusku o uchwałę dotyczącą 
stref płatnego parkowania; wnio-
sek mieszkańców gminy Nasielsk 
o udostępnienie informacji doty-
czących gospodarowania świetlicą 
OSP Jaskółowo; opinia RIO o wy-
konaniu budżetu za pierwsze pół-
rocze 2021 roku; skarga do WSA 
kancelarii adwokackiej Beaty Pato-
lety za pośrednictwem Rady Miej-
skiej na uchwałę RM w Nasielsku 
w sprawie trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu ich przepro-
wadzania; pismo z Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego w War-
szawie do wiadomości RM o nega-
tywnej opinii projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków; odpowiedź wojewody 
mazowieckiego na skargę miesz-
kańca Nasielska na wiceprzewodni-
czącego Rady i chodnik przesłana 

według właściwości; wniosek RIO 
o udzielanie informacji w sprawie 
uchwały kolegium RIO; ZUW Mła-
wa informacja dotycząca zaopi-
niowania uchwały Rady Miejskiej; 
wniosek Spółdzielni Socjalnej Na-
sielszczanie o zwiększenie udzia-
łów gminy Nasielsk w spółdzielni, 
prośba mieszkańca Nasielska o wy-
kupienie części działki.

W ostatnim punkcie obrad doty-
czącym spraw różnych, wiceprze-
wodniczący RM prosił radnych, 
aby pozytywnie ustosunkowali się 
do prośby Spółdzielni Socjalnej 
Nasielszczanie. Ponadto w tej czę-
ści sesji rozmawiano m.in. na temat: 
powołania NOSiRu (radny M. Świ-
derski), dostępności do pediatrów 
w nasielskiej przychodni SPZOZ 
(radny J.Gers), funduszu covidowe-
go i spraw sądowych z niepublicz-
nymi placówkami edukacyjnymi,  
(radny R. Czyż). 

Na tym obrady zakończono.
(red.)

dokończenie ze str. 2
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dokończenie ze str. 1

21.10.2021 :

Nasielsk, ul. Krupka – usunię-
cie powalonego drzewa na linię 
energetyczną (1 zastęp)

Pniewo – usunięcie drzewa 
z pasa drogowego (1 zastęp)

Nuna – pomoc przy uszkodzo-
nej przez wiatr hali namiotowej 
(1 zastęp)

22.10.2021

Pianowo – usunięcie drzewa, 
które zagrażało bezpieczeństwu 
(1 zastęp)

24.10.2021 – Stare Pieścirogi – 
pożar wiaty kolejowej (2 zastę-
py)

Kronika OSP
NASIELSK

Z UM

Kontynuacja akcji  
„Warto powracać bezpiecznie”
19 października 2021 r., w imieniu Burmistrza Nasielska Bog-
dana Ruszkowskiego, zastępca Burmistrza Pan Andrzej Wal-
demar Kordulewski wraz z asp. Radosławem Wasilewskim 
z Komisariatu Policji w Nasielsku odwiedzili Szkołę Podsta-
wową im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie w ramach akcji 
„Warto powracać bezpiecznie”.

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie najmłod-
szych klas pochwaliły się obszerną wiedzą na temat zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze, znaczenia kolorów 
sygnalizacji świetlnej czy odblasków. Każda grupa przygoto-
wała również wierszyki, piosenki albo pokazy taneczne. 

W podziękowaniu za aktywność, dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymały odbla-
skowe kamizelki albo breloki. Przypomnijmy, że akcja „Warto powracać bezpiecznie” 
zapoczątkowana została w 2015 r., a przez cały czas jej trwania podopieczni przedszkoli 
i szkół z terenu Gminy Nasielsk systematycznie pogłębiają swoją wiedzę z zakresu bez-
pieczeństwa na drodze.

Wydział Administracji i Nadzoru”

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

skiej z okazji setnej rocznicy wojny 
z bolszewicką Rosją w roku 1920 i jej 
znaczącym nasielskim epizodem. 
Inicjatorem namalowania tych mu-
rali było stowarzyszenie Baszta Team. 
Okazały mural został namalowany 
też na budynku Szkoły Podstawowej 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach. Poświęcony 
jest on patronowi szkoły.

W ostatnich dniach października 
bieżącego roku został namalowany 
kolejny mural. Powstał on na szczy-
towej ścianie budynku miejskiego 
przy ul. Warszawskiej 52 B. Budynek 
ten jest jednym z budynków kom-
pleksu należącego przed wojną do 
żydowskich właścicieli fabryki guzi-
ków braci Arona i Borucha Filarów. 
Fabrykę założył w roku 1897 Eliezer 
Charka. Szybko powiększyła ona stan 
swego posiadania, a jej błyskawiczny 
rozwój rozpoczął się tuż po odzy-

skaniu przez Polskę niepodległości. 
Można śmiało powiedzieć, że na wa-
runki przedwojenne fabryka była po-
tentatem przemysłowym. Zatrudniała 
kilkuset pracowników. Szybko rozwi-
jała też profil swej produkcji. Oprócz 
guzików produkowanych z róż-
nych mas, w tym mas perłowych, 
produkowano w nasielskiej fabryce 
grzebienie, klamry, części do radio-
odbiorników oraz radiosłuchawki 
o nazwie Filaryt oraz materiały izo-
lacyjne. Ważne też były biznesowe 
kontakty międzynarodowe. Głównie 
z Francją i Niemcami (import surow-
ców), a także ze Stanami Zjednoczo-
nymi oraz z Rosją Radziecką, dokąd 
fabryka eksportowała znaczną ilość 
swych produktów.

Fabr yka funkcjonowała tak że 
w okresie wojny. Produkcję i sprze-
daż przejęli Niemcy. W fabryce 
pracowali Polacy, w tym także zna-
cząca grupa polskich dzieci. W po-

łowie roku 1944 zdemontowano 
tam maszyny i wywieziono je do 
Niemiec. Część budynków zosta-
ła uszkodzona w dniach ofensywy 
rosyjskiej. Rosjanie urządzili też tu 
obóz dla niemieckich jeńców wo-
jennych, gdzie przebywali jeszcze 
po zakończeniu wojny, a nawet 
byli wynajmowani przez ludność 
polską do różnego rodzaju prac. 
Odbywały się nawet przy szko-
le podstawowej mecze piłkarskie 
miedzy jeńcami a ich radzieckimi 
strażnikami. 

Po wojnie w budynku, na które-
go ścianie umieszczony jest mu-
ral, funkcjonowało przedszkole. 
Żyją jeszcze osoby, które do tego 
przedszkola uczęszczały, a także 
pierwsza kierowniczka tego przed-
szkola pani Janina Paśnikowska. 
W chwili obecnej ma 105 lat. W in-
nych częściach fabryki działał np. 
zakład krawiecki, tu były początki 

nasielskiego Mera Zem, a obec-
nie mieści się oddział Nasielskiego 
MOPSu. Dużą część obiektu zajmo-
wał też młyn elektryczny pana Ko-
złowskiego.

Mural zostanie oficjalnie odsłonię-
ty 14 listopada br. Najważniejsze 
jest także to, że początek mura-
lowej przygody upamiętniającej 
dużą cząstkę nasielskiej przygody 
zaczął się znacznie wcześniej, bo 
już siedem lat wcześniej, kiedy to 
problemem nasielskiej fabryki zain-
teresowała się pani Kinga Szczypek 
z cieksyńskiego Stowarzyszenia 
Artystyczno – Społecznego Ska-
fander. Przez te lata Stowarzyszenie 
zainicjowało wiele przedsięwzięć, 
dzięki którym powstało szereg do-
kumentów obrazujących działal-
ność nasielskiej fabryki w ramach 
projektu „Nasielska fabryka guzi-
kowych pomysłów” przy współ-
pracy z Nasielskim Ośrodkiem 
Kultury „Dom Kultury+ Inicjaty-
wy Społeczne m.in.: konkurs pla-
styczny skierowany do dzieci ze 
szkół z gminy na makietę fabryki 
guzików, spektakl teatralny „Gu-
zik z Pętelką”, film dokumentalny 

„Nasielska Fabryka Guzików” oraz 
film fabularny „Fabryka Tajemnic”.  
Społeczność nasielskiej gminy, 
a nawet powiatu nowodworskiego 
zbierało np. guziki z różnych mas, 
które znajdą swoje miejsce w mu-
ralu. Ważną sprawą były też finanse, 
bo tego rodzaju przedsięwzięcie jest 
kosztowne. Inicjatywę wsparł Urząd 
Marszałkowski, Starostwo Powiato-
we, Urząd Miejski, Nasielski Ośrodek 
Kultury i wiele osób prywatnych 
z całej Polski, a nawet zza granicy.

Trudno nie wspomnieć też o wy-
konawcach muralu. Generalnym 
wykonawcą była firma Red Sheels. 
Jego projektantką – Anna Eichler, 
absolwentka ASP w Warszawie, 
wykładowczyni na polsko – ja-
pońskiej Akademii Technik Kom-
puterowych. Prace malarskie i inne 
prace związane z tym dziełem  wy-
konywały artystki z firmy Red She-
els. Efekt jest oszołamiający. 

Andrzej Zawadzki 

Z MIASTA

Guzikowy mural już gotowy 
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Burmistrz Nasielska, Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Nasielsku, Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz 
Prezes Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team zapraszają do wspólnych obchodów 103. rocznicy Narodowego 
Święta Niepodległości i 635. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska. 

Otwarcie obchodów rocznicowych –  10.11.2021 r.
O godzinie 18:00 w sali nasielskiego Kina NIWA rozpoczniemy świętowanie od wystąpień okolicznościowych. 
Głos zabiorą władze Nasielska oraz zaproszeni goście. Następnie zebranym zaprezentują się dzieci z Samorzą-
dowego Przedszkola w Starych Pieścirogach. Tego dnia będzie także okazja wysłuchać wykładu przygotowa-
nego specjalnie na tę okazję przez dr. Stanisława Tyca pt. „Prawa miejskie jako czynnik miastotwórczy Nasielska”. 
12 października br. Nasielski Ośrodek Kultury ogłosił konkurs recytatorski pt. „Polska Poezja Patriotyczna”. Ten 
artystyczny sposób pokazania swojego patriotyzmu, umożliwił młodzieży z naszego terenu wyrażenie swojej 
postawy wobec naszej Ojczyzny, historii oraz ludzi i wydarzeń kształtujących Niepodległą. Podczas obchodów 
10 listopada zostaną wręczone nagrody dla laureatów konkursu. Na koniec poznamy tegorocznego laureata 
Nagrody „Lew Nasielska”, którego 22 października 2021 r. wybrała Kapituła Nagrody.

Cmentarz parafialny w Nasielsku –  11.11.2021 r.
Tego dnia, jak co roku, o godzinie 9:45 spotkamy się na cmentarzu parafialnym w Nasielsku i wspólnie odśpiewa-
my Hymn Państwowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”, w której po raz kolejny bierze-
my udział. Po wystąpieniu Księdza Proboszcza oraz Burmistrza Nasielska wspólnie pomodlimy się za poległych 
i złożymy kwiaty na grobie żołnierzy. Istotnym elementem obchodów będzie przemarsz wszystkich zebranych 
na mszę do kościoła, na czele którego staną nasielscy harcerze z ogromną flagą Polski. Uczestnicy przemarszu 
otrzymają również flagietki Polski i Nasielska. O 10:30 w kościele w Nasielsku odprawiona zostanie msza święta 
w intencji Ojczyzny i Gminy Nasielsk.

Bieg Niepodległości – 11.11.2021 r.
Amatorzy sportu także znajdą tego dnia sposób na oddanie czci bohaterom. O 12:00 spod Baszty  
w Nasielsku wystartuje Bieg Niepodległości pod nazwą „Bieg Niepodległości z naszymi Bohaterami”, który or-
ganizuje Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team. Tematem przewodnim będzie Burmistrz Feliks Rostkowski i jego 
zasługi dla Nasielska oraz uczczenie 60. rocznicy jego śmierci. Koniec trasy przewidziano na ulicy Cmentarnej. 
Zwieńczeniem biegu będzie złożenie kwiatów na grobie Pana Rostkowskiego. Trasa do przebiegnięcia to 10 
km - bez monitorowania czasu i klasyfikacji, w formie wspólnego wydarzenia patriotycznego. Jest to dowód, że 
możemy uczestniczyć także aktywnie w tym ważnym dniu. 

Więcej informacji o biegu pojawi się na stronie na Facebooku stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tych ważnych obchodach. Wyraźmy swoją dumę z bycia 
Polakami!

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Inicjatywa lokalna 
rozstrzygnięta!
Kolejny nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej w Gminie Nasielsk 
za nami! Cieszymy się, że wśród lokalnej społeczności są osoby i organi-
zacje zgłaszające kreatywne i jakże wyjątkowe pomysły. Pomysły, które 
z pewnością są odpowiedzią na potrzeby zbiorowe mieszkańców oraz 
przyczynią się do poprawy warunków życia w naszej Gminie. 

Informujemy, że w ramach Inicjatywy Lokalnej w Gminie Nasielsk, spo-
śród 19 złożonych wniosków, rekomendowane do realizacji w 2022 r. są 
poniższe zadania:

Modernizacja wiejskiego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Cieksynie, środki po stronie gminy: 15 000,00 zł brutto 
(wniosek złożony przez mieszkańców),

Warsztaty gry na ukulele dla dzieci i młodzieży z gminy Nasielsk na te-
renie Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennic-
kich, środki po stronie gminy: 4 500,00 zł brutto (wniosek złożony przez 
mieszkańców),

Rozbudowa boiska sportowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ciek-
synie i Klubu Sportowego „WKRA” Cieksyn, środki po stronie gminy: 
10 000,00 zł brutto (wniosek złożony za pośrednictwem organizacji po-
zarządowej),

Budowa małej architektury na terenie OSP Cieksyn na potrzeby organi-
zacji imprez kulturalno-integracyjnych poprzez wykonanie i montaż ław 
i stołów, środki po stronie gminy: 6 000,00 zł brutto (wniosek złożony za 
pośrednictwem organizacji pozarządowej),

Uhonorowanie wybitnych postaci w historii MLKS „Żbik” Nasielsk, środki 
po stronie gminy: 8 750,00 zł brutto (wniosek złożony przez mieszkań-
ców),

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne we wsi Zaborze, środki po 
stronie gminy: 7 000,00 zł brutto (wniosek złożony przez mieszkańców),

Choć pomaluj mój świat – Nasielsk Warto Powracać, środki po stronie 
gminy: 4 000,00 zł brutto (wniosek złożony przez mieszkańców).

Łączna kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację inicja-
tywy lokalnej w 2022 roku wynosi: 55 250,00 zł brutto.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w procesie składania wniosków. 
Wierzymy, że w nadchodzącym roku będą Państwo czerpać radość ze 
zrealizowanych projektów! Wszystkim wnioskodawcom składamy gratu-
lacje za kreatywność i zachęcamy do zgłaszania nowych pomysłów w ko-
lejnych latach!

Wydział Administracji i Nadzoru

Z BIBLIOTEKI

Dofinansowanie  
na nowości wydawnicze
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku otrzymała dofinanso-
wanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu w kwocie 10 769.00 zł w ramach Kierunku Interwencji 1.1. 
Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
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ROZ(G)RYWKA

Pięć klanów
Przenosimy się do świata „Tysią-
ca i jednej nocy”, a dokładnie do 
państwa-miasta Naquali, gdzie bę-
dziemy próbowali zdobyć wpły-
wy i oczywiście się wzbogacić. 
Gra „Pięć klanów” w Polsce wy-
dana przez wydawnictwo Rebel 
została opatrzona bogatą grafiką, 
a elementy są wykonane z nie-
zwykłą dbałością. Zaskakuje ilość 
drewnianych elementów: oprócz 
pionków, są drewniane wielbłądy, 
palmy i zamki. Ponadto, zadba-
no o trwałość papierowych ak-
cesoriów, wyprodukowanych ze 
sztywnego kartonu. Jest to gra ka-
flowa – przed rozgrywką należy 
potasować i losowo rozłożyć kafle, 
tworząc prostokątną planszę o wy-
miarach 5x6 płytek. Gwarantuje to 
wysoką regrywalność produktu. 
Podobnie postępujemy z koloro-
wymi pionkami, rozkładając je lo-
sowo na kaflach do wyczerpania. 
Każdy uczestnik otrzymuje po 50 
złotych monet oraz proporcjo-
nalnie do liczby graczy – wielbłą-
dy. Odkrywamy 9 kart zasobów 
i trzy dżinów. Jako że targowanie 
się jest wpisane w kulturę Bliskiego 
Wschodu, każda runda rozpoczy-
na się od licytacji kolejności graczy. 

Zabieg ten polega na ogłosze-
niu przez uczestników, jakie pole 
na torze licytacji chciałby zająć, 
po czym wpłaca do banku odpo-
wiednią sumę pieniędzy i zostawia 
na polu swój znacznik. Rozgrywka 
toczy się w ustalonej w trakcie li-
cytacji kolejności. Pamiętajmy jed-
nak, że monety są jednocześnie 
punktami zwycięstwa, a wygrywa 
ten, kto ma ich najwięcej na ko-
niec zabawy. Rozpoczynając turę, 
gracz zabiera swój znacznik z toru 
licytacji, umieszczając go jedno-
cześnie na pierwszym wolnym 
polu toru kolejności. Daje mu to 
przywilej rozpoczęcia w kolejnej 
rundzie licytacji. Następnie uczest-
nik wykonuje dostępne akcje za-
wsze w tej kolejności: przesunięcie 
członków klanu, obejmowanie 
kontroli nad płytkami, akcje kla-
nów, akcje płytek oraz sprzedaż 
towarów. Przesunięcie członków 
klanu polega na zebraniu figurek 
z wybranej płytki, rozmieszczeniu 
ich na sąsiednich plakietkach tak, 
aby ostatni pionek trafił tam, gdzie 
znajduje się figurka tego samego 
koloru. Nie wolno rozmieszczać 
meepli (pionków) po przekątnej ani 
na miejsce, po którym gracz już się 

poruszał. Po tej czynności prze-
chodzimy do obejmowania kon-
troli nad płytkami. Należy zabrać 
figurkę umieszczoną na ostatniej 
płytce wraz ze wszystkimi pion-
kami tego samego koloru. Jeśli 
na kaflu nie ma meepli innej bar-
wy, uczestnik przejmuje kontrolę 
nad tym obszarem, stawiając tam 
swojego wielbłąda. Jest to istotny 
element rozgrywki, gdyż kon-
trolowane tereny są punktowane 
po zakończeniu gry. Akcje kla-
nów wynikają z rodzaju  figurek, 
które posiadamy w swoich zaso-
bach, a ich właściwości powiąza-
ne są z kolorem. Jest to czynność 
niezależna od przejęcia kontroli 
nad obszarem. Czas na akcje pły-
tek. Wykonuje się je na ostatnim 
kaflu, na którym gracz zatrzy-
mał się i również jest niezależna 
od przejęcia kontroli nad nim. I tu 
także rodzaj akcji powiązany jest 
z miejscem, na którym się znaleź-
liśmy, np. w Oazie trzeba postawić 
jedną nową palmę, w wiosce do-
kładamy nowy pałac, a na Małym 
targowisku płacimy trzy złote mo-
nety i bierzemy wybraną kartę to-
warów. Ciekawą opcją jest Miejsce 
święte, w którym należy pozosta-

wić dwóch mędrców lub jednego 
mędrca i jednego fakira, aby zdo-
być dżina obdarzonego specjalną 
mocą. Ostatnią, opcjonalną akcją, 
jest sprzedaż towarów, czyli wy-
miana wybranych przedmiotów 
na monety. Wbrew pozorom gra 
nie jest skomplikowana, instruk-
cja jest przejrzysta, a dodatkowo 
rozgrywkę ułatwiają karty pomo-

cy. Jest to typowa eurogra, choć 
wymaga myślenia strategicznego, 
a rozwiązania nie zawsze są oczy-
wiste i trzeba przemyśleć wszyst-
kie możliwe opcje, aby wykonać 
najkorzystniejszy ruch. Podnosi to 
jednak atrakcyjność gry, ponieważ 
umożliwia poszukiwanie własnej 
drogi do zwycięstwa. 

OI

Z BIBLIOTEKI

Czytanie wzmacnia - Noc Bibliotek 2021
9 października br. Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
włączyła się do VII ogólnopolskiej 
Nocy Bibliotek pod hasłem „Czyta-
nie wzmacnia”. Noc Bibliotek to wiel-
kie święto bibliotek i czytania. Akcja ta 
w niekonwencjonalny sposób zachę-
ca do korzystania z zasobów bibliotek 
jako najbardziej otwartych i dostęp-
nych instytucji kultury z ofertą dla 
osób w każdym wieku, miejsc wspól-
nych, łączących ludzi, lokalnych cen-
trów żywej kultury i edukacji.

Noc Bibliotek w nasielskiej pla-
cówce rozpoczęliśmy o godzinie 
17.00. Po powitaniu uczestników, 
panie bibliotekarki przeprowadzi-
ły z dziećmi dyskusję na temat te-
gorocznego hasła Nocy bibliotek 
„Czytanie wzmacnia”. Wymianie 
argumentów, które przemawiają za 
tym, że czytanie podnosi poczucie 
naszej wartości i wzmacnia nas nie 
było końca. Drugim punktem na-
szego programu była projekcja filmu 
„Operacja Człowiek w czerni” czy-
li ekranizacja jednej z części popu-

larnej serii książek dla dzieci „Biuro 
Detektywistyczne nr 2”, przygoto-
wanej tylko na tę okoliczność przez 
Fundację Centrum Edukacji Oby-
watelskiej we współpracy z innymi 
organizatorami. Po obejrzeniu filmu 
długo trwała dyskusja na jego temat. 
Wszyscy byli zgodni, że jak każdy 
nie dorównuje książce, tym bardziej, 
że wiele osób czytało tę część serii. 
Następnie panie bibliotekarki prze-

prowadziły wykład monograficzny 
dotyczący profilaktyki uzależnień 
i asertywności. Potem przyszedł 
czas na nocne zwiedzanie biblio-
teki z dreszczykiem emocji. Aby 
zregenerować siły przed dalszym 
punktem programu, zaprosiliśmy 
naszych gości na poczęstunek. Peł-
ne sił i energii dzieci przystąpiły do 
warsztatów plastycznych, podczas 
których wykonały okładkę do książ-

ki pt. „Operacja Człowiek w czerni” 
według własnego projektu. Efekt 
końcowy prac był niesamowity. Na-
sze nocne spotkanie zakończyliśmy 
po godzinie 21.00. W akcji tej wzięło 
udział 35 osób. Nasi uczestnicy już 
nie mogą doczekać się kolejnej od-
słony Nocy Bibliotek.

Z projekcji filmu skorzystali również 
uczniowie klas czwartych Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Nasielsku oraz 
uczniowie klas drugich ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku.

Materiały na warsztaty plastyczne 
oraz poczęstunek zostały sfinanso-
wane z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
niu Narkomanii na 2021 rok.

(bibl.)
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Muzeum w Pudełku w SP 2
W tym roku szkolnym Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Nasielsku bierze 
udziału w projekcie „Muzeum w pu-
dełku”. Jest to ogromne wyróżnie-
nie, gdyż nasielska dwójka znalazła 
się w gronie 100 szkół, które za-
kwalifikowały się do tego przedsię-
wzięcia. Organizatorem projektu jest 
Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN w Warszawie. Jego celem 
jest aktywne i atrakcyjne nauczanie 
o elementach kultury i historii pol-
skich Żydów. W ramach realizacji 
projektu, 18 października 2021 roku, 
w naszej szkole odbyły się warszta-
ty dla uczniów i nauczycieli. Zaję-
cia zostały przeprowadzone przez 
edukatorkę Muzeum POLIN Joannę 
Dubrawską – Stępniewską, która ma 
swoje korzenie w gminie Nasielsk. 
Zajęcia były oparte o przekazany 
szkole zestaw materiałów eduka-
cyjnych „Muzeum w pudełku. Mia-
steczko Malki”. W czasie warsztatów 
uczniowie wzięli udział w fabulary-
zowanej grze narracyjnej „Miastecz-
ko Malki”, w której gracze wcielili się 
w postać Antka – współczesnego 
12 - latka, który niespodziewanie 
przenosi się 100 lat w przeszłość. 

Trafia do miastecz-
ka, jakich było wie-
le w dawnej Polsce, 
gdzie obok siebie 
żyli Polacy i Ży-
dzi. Przewodnicz-
ką chłopca była 
11-letnia Żydówka 
– Malka. W czasie 
gry dzieci wspól-
nie zwiedziły mia-
steczko, poznając 
żydowskie tradycje, 
święta, kuchnię i re-
alia dnia codzien-
nego. Uczniowie 
wykonywali takie zadania jak: od-
szukiwanie, wybieranie, poznawanie 
zdjęć archiwalnych, replik obiektów 
muzealnych i innych przedmiotów 
związanych z kulturą żydowską. Po-
znali w ten sposób różnorodność 
i wielokulturowość dawnej Polski. 
Podczas warsztatów dla nauczycieli 
edukatorka zaprezentowała zestaw 
materiałów edukacyjnych „Mu-
zeum w pudełku. Miasteczko Mal-
ki”. Uczestnicy wspólnie zastanawiali 
się nad możliwościami wykorzysta-
nia materiałów w szkole i dalszego 

kontynuowania tematu z uczniami 
i uczennicami. Warsztaty zachęciły 
uczestników do dalszych poszuki-
wań informacji, przede wszystkim 
o naszej lokalnej historii, której waż-
ną część stanowią losy nasielskiej 
społeczności żydowskiej. Choć 
„Muzeum w Pudełku” jest nieza-
leżnym projektem Muzeum POLIN, 
w naszej placówce jest powiązany 
z realizacją Międzyszkolnego Pro-
jektu Edukacyjnego o kulturze ży-
dowskiej „To nasza wspólna historia”.

Anna Tomasińska

Warsztaty tańca żydowskiego
21 października 2021 r. w placów-
kach z naszej gminy realizujących 
Międzyszkolny Projekt Edukacyj-
ny o kulturze żydowskiej „To nasza 
wspólna historia” odbyły się warszta-
ty tańca żydowskiego, prowadzone 
przez Miriam Hakenberg, specjali-
zującą się w tańcu izraelskim. Dzie-
ci oraz młodzież z nasielskich szkół 
i samorządowych przedszkoli mia-
ły niepowtarzalną okazję poznać 
kulturę żydowską poprzez muzykę 
i taniec. Animatorka odwiedziła Sa-

morządowe Przedszkola w Nasielsku 
oraz w Pieścirogach Starych, Szkołę 
Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawo-
wą nr 2 w Nasielsku, a także Szkołę 
Podstawową w Pieścirogach Starych. 
Układy taneczne w kole oraz w pa-
rach dostosowane były do wieku od-
biorców – od prostych aranżacji dla 
najmłodszych (np. o niesfornej kóz-
ce), po bardziej skomplikowane tań-
ce dla młodzieży, m.in. Nigun Atik 
(Dawna Melodia)– jeden z najpo-
pularniejszych tańców weselnych, 

którego celem jest błogo-
sławieństwo młodej pary. 
Uczestnicy z zaangażo-
waniem tańczyli wspólnie 
z charyzmatyczną prowa-
dzącą przy rytmicznej, dy-
namicznej muzyce. Warto 
wspomnieć, że tradycja 
tańca żydowskiego sięga 
czasów starożytnych i jest 
istotnym elementem tej 
kultury. W Starym Testa-
mencie znajdziemy wie-

le odwołań do 
tańca, służącego 
do celebrowania 
wa ż n yc h  m o -
mentów w życiu 
ludzi. Warsztaty 
taneczne zostały sfinanso-
wane przez Nasielski Ośro-
dek Kultury jako realizacja 
projektu lokalnego „Pa-
tent na kulturę – inicjatywa 
młodzieżowa”.

OI

Z NOK. Warsztaty kreatywne

Czas na grzyby!
Nie jednemu może się wydawać, że okres grzybobrania już minął. Beata 
Olechowicz, instruktorka warsztatów kreatywnych, w czwartek, 21 paździer-

nika br., pokazała jednak, że nic bardziej mylnego. Grzyby wciąż rosną. Może 
niejadalne, ale od czego są dzieci i ich wyobraźnia. Stąd też pomysł stwo-
rzenia specjalnych łąk, na których wyrosło kilka muchomorów oraz innych 
grzybów. Kapelusze powstały z wytłaczanek, koloru nabrały dzięki farbom, 
a nóżki zostały zrobione z plasteliny. Dodatkowo patyczki pomogły nanieść 
na niektóre kapelusze białe, charakterystyczne dla trujących grzybów kropki. 
Ostatecznie łąki były wielokolorowe, a na pewno nie jeden grzybiarz ucie-
szyłby się na widok tylu grzybów w jednym miejscu.

E.G.

Z NOK. Warsztaty malarskie

Jesień na płótnie
Piękna nasza polska jesień dla wielu malarzy jest i będzie natchnieniem. Tym 
razem, w środę, 20 października br., była tematem przewodnim prac ma-
larskich, nad którymi czuwała instruktorka Ewa Witkowska. Młode malarki 
podczas warsztatów malarskich, które odbywały się w Nasielskim Ośrodku 
Kultury, do wykonania swoich dzieł użyły pasteli olejowych i terpentyny. 
Ich połączenie pozwalało uzyskać efekt drobnego rozmycia i sprawiały wra-
żenie, jakby obrazy były malowane farbami akrylowymi. I tym sposobem 
zostały utrwalone piękne pola w tle z drzewami z opadającymi liśćmi czy 
charakterystyczne dla tego okresu żółto-pomarańczowe dynie.

E.G.



REPORTAŻ8 Życie Nasielska nr 23 (591); 29.10.2021–11.11.2021

NASZE SPRAWY

Warsztaty edukacyjne  
o pszczołach
W czwartek, 21.10.br., Koło 
Gospodyń Wiejskich „Opty-
miści z klasą” w Ruszkowie 
zorganizowało warsztaty edu-
kacyjne skierowane do dzie-
ci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Warsztaty 
odbyły się w ramach projek-
tu „Z NOKiem działamy - 
pszczołom pomagamy”, który 
jest finansowany ze środków 
Nasielskiego Ośrodka Kultu-
ry w ramach programu „Mam 
patent na kulturę - inicjatywy 
młodzieżowe”.

Tematem warsztatów było znaczenie pszczół w przyrodzie. Przeprowadzenie zajęć miało na celu 
zwiększenie wiedzy na temat pszczół wśród dzieci oraz rozwój umiejętności plastycznych i spo-
łecznych. Spotkanie prowadziła Beata Sagalska, wychowawczyni przedszkolna, która przygotowała 
masę atrakcji, by zaciekawić dzieci pszczelarstwem. W warsztatach wzięło udział 16 młodych miesz-
kańców gminy Nasielsk. Na wstępie prowadząca zapytała dzieci, czy widziały kiedyś pszczołę, czy 
mają z nią jakieś przygody, co o niej wiedzą? Następnie podczas zabawy odczytała po kolei etapy 
życia pszczoły miodnej, a dzieci naśladowały czynności, o których opowiadała prowadząca. Ko-
lejnym etapem warsztatów było wysłuchanie bajki Moniki Abraszewskiej pt.: „Bajka o odważnej 
pszczole”. Następnie dzieci wraz z panią Beatą wykonały pracę plastyczną „Plaster miodu” oraz 
degustowały ciasto drożdżowe z naturalnym miodem. Na koniec zajęć została stworzona galeria 
prac i wykonane wspólne zdjęcie.  

Warsztaty są kontynuacją akcji prowadzonej przez Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie: „Wspólnie działamy, pszczołom pomagamy”. Akcja rozpoczęła się wiosną 2021 roku. 
W ramach akcji członkowie KGW posadzili 27 lip na terenie przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowie 
oraz wykonali łąkę kwietną. 

Kolejne zajęcia w ramach projektu „Z NOKiem działamy – pszczołom pomagamy” odbędą się już 
8 listopada. Będą to warsztaty ceramiczne skierowane do młodzieży z gminy Nasielsk. 

(oz)

CIEKSYN

Pozytywnie 
Zakręcony Słoik
W październiku, w Cieksynie odbyły się trzy spotkania warsztatowe z serii „Pozytyw-
nie Zakręcony Słoik” zorganizowane przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne 
Skafander . 

Warsztaty prowadziły Kinga Szczypek oraz Małgorzata Meller, autorka projektu o na-
zwie „Marchewka: Rewolucja”, który popularyzuje ekologiczne i zrównoważone ży-
wienie.

W zdrowym żywieniu liczy się również opakowanie. Szklane pojemniki to najlepszy 
sposób przechowywania żywności i kosmetyków. Można je wykorzystać ponownie 
na różne sposoby, przez co są przyjazne dla planety. 

Na pierwszym spotkaniu – „Naturalne kosmetyki” uczestnicy wykonali pomarańczo-
wo-cynamonowe peelingi do ciała, po czym zapakowali je w eleganckie, własnoręcz-
nie ozdobione słoiki. Pachnący peeling powstał według zasady, że naturalny kosmetyk 
można bez obaw… zjeść, bo to, co niejadalne, nie służy skórze czy włosom.

Kolejne spotkanie - „Kim chi/
kiszonki - naturalne probiotyki” 
stanowiło okazję do poznania 
nowych smaków i wzbogace-
nia swojej spiżarni o egzotyczny 
akcent - tradycyjną koreańską 
kiszonkę, kim chi. Podczas wy-
kładu, uczestnicy dowiedzieli 
się, że naturalne sposoby kon-
serwowania żywności znane są 
w tradycjach kulinarnych ca-
łego świata. Małgorzata Meller 
wyjaśniła także, na czym pole-
ga pozytywny wpływ kiszonek 
na układ odpornościowy oraz 
dlaczego nasze przetwory cza-
sem się nie udają i jakich błędów 
unikać.

O s t a n i e  w a r s z t a t y  „ Ł ą k a 
w słoiku” poświęcono ziołom 
z naszych ogródków, pól i łąk, 
z których powstały ozdobne 

kompozycje w szkle. Część artystyczną, czyli co zrobić, aby kompozycja zmieściła się 
w słoiku i ładnie wyglądała, prowadziła Kinga Szczypek. Przygotowała także mnóstwo 
materiału w postaci suszonych kwiatków, trawek, czy kłosów zbóż, więc było w czym 
wybierać. Część teoretyczna dotyczyła m.in. sposobu zbierania ziół w taki sposób, aby 
nie utraciły swoich cennych właściwości.

Uczestnicy otrzymali także mini-poradniki zielarskie.

Odbyła się również sąsiedzka wymiana słoików – uczestnicy przynieśli swoje przetwo-
ry i powymieniali się nimi. W trakcie wymiany zastanawiano się, jaki produkt mógłby 
się stać lokalną specjalnością, „smakiem Cieksyna” i jak z nim dotrzeć do szerszego 
grona odbiorców. To zagadnienie było szczególnie bliskie członkiniom z KGW „Wiej-
skie Sprawy Kobiet”, które również wzięły udział w słoikowych warsztatach. 

Okazało się, że wspólne robienie ciekawych rzeczy, w miłym towarzystwie, przy 
rozmowie, w ładnie udekorowanej przestrzeni, cieszy się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Zaraz po ogłoszeniu zapełniła się lista chętnych. Można powiedzieć, że w za-
jęciach brały udział trzy pokolenia: od babć po wnuki, co świadczy o tym, iż integracja 
międzypokoleniowa i sąsiedzka są jak najbardziej na czasie, tylko potrzebna jest odpo-
wiednia oferta, która zachęci do odklejenia się od ekranu i wyjścia z domu.

Warsztaty bezpłatne, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego uzyskanych w ramach konkursu ofert  #MazowieckaAktywacja-konkurs gran-
towy dla lokalnie działających.

Magdalena Jaworska
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dzień Edukacji 
Narodowej
13 października br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
miało miejsce uroczyste spotkanie przedstawicieli władz samorządowych 
gminy Nasielsk związane z Dniem Edukacji Narodowej, tj. Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzego Lubienieckiego, Zastępcy 
Burmistrza Nasielska – Andrzeja Waldemara Kordulewskiego, Skarbnika 
Nasielska – Rafała Adamskiego, dyrektora CUW w Nasielsku – Hanny Pie-
trzak z dyrektorami gminnych placówek oświatowych z terenu Gminy 
Nasielsk. 

W związku z wcześniejszymi zaplanowanymi obowiązkami służbowymi 
wykluczającymi obecność na uroczystości Burmistrza Nasielska – Bog-
dana Ruszkowskiego w jego imieniu najlepsze życzenia dla nauczycieli, 
dyrektorów, pracowników oświaty złożył Andrzej Waldemar Kordulewski 
– Zastępca Burmistrza Nasielska. Jednocześnie podziękował za trud wło-
żony w edukację młodych pokoleń. Szczególnie w okresie pandemicz-
nym, gdzie zmagaliśmy się z różnymi przeciwnościami, a nauczyciele 
wykazali się profesjonalizmem i troską o nasze pociechy. 

Miłym akcentem było wręczenie nagród dla dyrektorów szkół, które 
w imieniu Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego wręczył An-
drzej Waldemar Kordulewski. 

Na koniec na zebranych czekał tort. Życzymy wszystkim pracownikom 
oświaty wszystkiego najlepszego. 

Ponadto, 13 października br., Andrzej Waldemar Kordulewski uczestni-
czył w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku. 

Wydział Administracji i Nadzoru

Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii

Muzeum wzbogacone  
o dwie wystawy
W czwartek, 23 września br. Ar-
tur Nojbert, twórca strony Dawny 
Nasielsk wraz z Markiem Tycem, 
dyrektorem Nasielskiego Ośrodka 
Kultury przekazali naszemu mu-
zeum 32 fotografie o wymiarach 
70x45 stanowiące fragment wy-
stawy „Sto zdjęć na stulecie” przy-
gotowanej przez nich w 2018 roku 
z okazji 100-lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Na zebra-
nych fotografiach przedstawiono 
historię naszego miasta.

Zdjęcia te pochodzą z prywat-
nych zbiorów pana Artura, które 
pozyskał od mieszkańców gminy 
Nasielsk. Jest to wyjątkowa i senty-
mentalna dla Nasielszczan wystawa, 
która była prezentowana w NOK 
od 9 listopada 2018 do 25 stycz-
nia 2019 r. Cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem, dlatego czas 
jej prezentacji przedłużony został 
ponad miesiąc, gdyż w założeniu 
trwać miała do 9 grudnia 2018 r.

Natomiast 27 września br. Józef Za-
wadzki, mieszkaniec 
Nasielska, kolejarz 
z ponad 40-letnim 
s t a że m,  k i erow-
nik Nasielskiej Kolei 
Dojazdowej w latach 
1980-1984, przeka-
zał kolekcję ekspo-
natów kolejowych 
z lat swojej pracy. 
Składają się na nią: 
mundur wyjściowy 
z gabardyny, płaszcz 
z gabardyny, płaszcz 
typu prochowiec, 
kurtka ocieplana, 

kamizelka ochronna, czapka „ro-
gatywka”, czapka dyżurnego ruchu, 
„lizak” dyżurnego ruchu, trąbka sy-
gnalizacyjna, dystynkcje XVIII grupy, 
foldery Nasielskiej Kolei Dojazdo-
wej, sieciowy rozkład jazdy pocią-
gów z 1991/1992 roku, załącznik do 
taryfy osobowej i bagażowej, od-
znaka „Przodujący Kolejarz PRL”, 
pieczątki i zdjęcia tematyczne.

Dziękujemy serdecznie Panom, 
którzy przekazali naszej placówce 
te niezwykle cenne pamiątki.

Wszystkich, którzy chcieliby prze-
kazać naszemu muzeum: zdję-
cia, eksponaty i pamiątki rodzinne 
lub ciekawe przedmioty związane 
z ziemią nasielską, zapraszamy do 
kontaktu pod tel. 531 147 802. 

(bibl.)

NASZE SPRAWY

Perła dla GPHU Kowalski
N a  t e g o r o c z n y c h  M i ę -
d z y n a r o d ow yc h  Ta r g a c h 
„Smaki Regionów”, które odby-
wały się w Poznaniu w dniach od  
2 do 4 października br., nagro-
dę otrzymał mieszkaniec naszej 
gminy, Krzysztof Kowalski.

Polska Izba Produktu Regional-
nego i Lokalnego przyznała mu 
Perłę 2021 w konkursie „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów” za smalec ze świni 
złotnickiej białej. W sumie Perłą 
2021 nagrodzonych zostało 78 
produktów z całej Polski, w tym 
cztery z województwa mazo-
wieckiego. Natomiast w kon-
kursie o Medal Targów Smaki 
Regionów ubiegało się aż 88 
produktów. Ostatecznie przy-
znano 20 medali i 5 wyróżnień.

To nie pierwsza nagroda przywieziona z Międzynarodowych Targów Po-
znańskich przez GPHU K. Kowalski z Winnik. 

Przypomnijmy, że Państwo Kowalscy mają na swoim koncie trzy Medale 
Targów Smaki Regionów: w 2012 r. za olej rzepakowy, w 2015 r. za olej 
lniany i w 2017 r. za schab długo dojrzewający. W sumie w ich dorobku są 
teraz również cztery Perły, poza tegoroczną są to: w 2013 r. za olej lniany, 
w 2017 r. za olej rzepakowy oraz w 2019 r. za produkty ze świni złotnickiej. 

(i.)

NASZE SPRAWY

KGW „Optymiści z klasą” w Sandomierzu
W piękny październikowy weekend 22-24.10. br. członkowie Koła 
Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie odwiedzi-
li Sandomierz - jedno z najstarszych, najpiękniejszych i najważ-
niejszych historycznie miast Polski. Zachowało się tam ponad 120 
zabytków architektury z różnych epok. W Sandomierzu  grupa 
w towarzystwie fantastycznej przewodniczki Eweliny Cios, space-
rując po średniowiecznym Rynku, podziwiała XIV wieczny Ratusz 
Miejski oraz zabytkowe kamienice. Następnie uczestnicy udali się 
do liczącej pięć kondygnacji Bramy Opatowskiej, która jest jedną 
z najlepiej zachowanych gotyckich bram miejskich w Polsce. Wie-
ża zwieńczona jest tarasem widokowym, z którego z wysokości 
30 metrów przy pięknej pogodzie można podziwiać fantastycz-
ną panoramę miasta i okolic sięgającą 50 km. Katedra w Sando-
mierzu zachwyciła zwiedzających bogatą dekoracją rzeźbiarską. 
Ta gotycka świątynia wzniesiona z fundacji Kazimierza Wielkie-
go w latach 1360 - 1382 jest głównym zabytkiem Sandomierza. 
Podziemna trasa turystyczna, utworzona z drążonych przez wieki 
licznych korytarzy oraz komór urzekła wieloma sandomierskimi 
tajemnicami i legendami. W Muzeum Ojca Mateusza uczestni-
cy wyjazdu przenieśli się w serialowy świat, natomiast w Winnicy 
Sandomierskiej degustowali wina, zwiedzali pola uprawne i poznali 
proces produkcji win. 

Kolejny dzień wyjazdu członkowie KGW rozpoczęli od spotkania z Anią Frańczak, prezesem Akademii Kobiet 
Twórczych. Pani Ania opowiedziała zebranym o inicjatywach stowarzyszenia na rzecz aktywizacji kobiet w śro-
dowisku lokalnym. Członkowie KGW również pochwalili się swoimi osiągnięciami, działaniami oraz organizo-
wanymi akcjami edukacyjnymi i charytatywnymi. Przekazali również pakiet gadżetów promocyjnych swojego 
KGW. Następnym punktem wyjazdu był Opatów, gdzie uczestnicy zwiedzili Kolegiatę, spacerowali uroczym 
Rynkiem w sercu miasteczka oraz zjedli przepyszne opatowskie krówki. 

Organizacja wyjazdu miała na celu integrację członków, poznanie historii, tradycji i kultury Sandomierza oraz 
okolicznych terenów, a także wymianę doświadczeń z lokalnym stowarzyszeniem. Był to pierwszy tak długi 
wspólny wyjazd członków KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. W latach poprzednich, dzięki środkom w ra-
mach pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa członkowie KGW spędzili czas, 
oglądając występy m. in. Kabaretu Ciach oraz Kabaretu Moralnego Niepokoju.

(oz)
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DO ADOPCJI

Tola szuka domu! 
Tolka przeszła swoje, złamanie dwóch łap. Operacja, rehabi-
litacja i ciągłe wizyty u weterynarza. Ale udało się – chodzi! 
A nawet biega i szaleje. To skarb, nie pies. Uwielbia piesz-
czoty, zabawy, wszystko! To chodząca radość i optymizm. 
Ideał. 

Ma około 4 miesięcy. Czeka ją jeszcze jeden zabieg, który 
miał się odbyć wczoraj, ale decyzją weterynarza przekłada-
my go za miesiąc. Jest dobrze, ale na wyciąganie wszcze-
pów jeszcze za wcześnie. Jest odrobaczona, zaczipowana 
i zaszczepiona. W skrócie gotowa do kochania. Szukamy jej 
domu, który pokocha ją całym serduchem! Aktualnie prze-
bywa w domu tymczasowym pod Płońskiem. 

Zainteresowanych adopcją zapraszamy do kontaktu po-
przez wiadomość prywatną lub kontakt telefoniczny 570 
512 956. Jeśli nie odbieramy prosimy o SMS. Obowiązuje 
procedura adopcyjna. Więcej na ten temat na stowarzysze-
nienasielsk.pl

Nadal zbieramy na opłacenie faktur za leczenie Toli. 

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/szczeniezpolamanymi-
lapami

ABC OGRODNICTWA

Wiązanki nagrobne
Październik to czas przy-
gotowywania bądź zaku-
pu stroików i wiązanek na 
groby naszych bliskich. 
Wa r t o  w y ko n a ć  t a k ą 
kompozycję samodziel-
nie. Z pewnością będzie 
ona tańsza od oferowa-
nych na stoiskach. Warto 
więc pokusić się i zrobić 
coś wyjątkowego od sie-
bie. Stroiki nie muszą być 
z materiałów zakupionych. 

Mogą być zrobione z su-
rowców naturalnych, po-
zyskanych w ogrodzie 
czy na łące. Wystarczy 
kilka gałązek cyprysika, 
świerku, tui, jałowca, jodły, 
kilka ładnych szyszek, ga-
łązek z owocami róży czy 
też z rajskimi jabłuszkami, 
jarzębiną oraz kilka kolo-
rowych liści, np. czerwo-
nego dębu. W połączeniu z jutową kokardą stworzymy piękną naturalną 
kompozycję. Dla bardziej zaawansowanych wystarczy zakupić tzw. flo-
ret, czyli gąbkę florystyczną w kratownicy.

W sprzedaży są one w różnej wielkości w zależności od tego, jak duża 
ma być wiązanka, tak duży dobieramy floret. Robiąc wiązanki na ży-
wym podkładzie, możemy też obyć się bez floretu. W tym celu związu-
jemy drucikiem kilkanaście gałązek drobnych, które przymocowujemy 
do dwóch dużych gałęzi o długości naszej wiązanki. W przygotowaną 
tak poduchę wtykamy zaostrzone gałęzie mniejsze. Najpierw określając 
szerokość wiązanki i jej wysokość, następnie uzupełniamy ją do wybra-
nego przez nas kształtu - najczęściej jest to tzw. łezka. 

Zachęcam do zakupu floretu, gdyż te nie są drogie (ok. 4 – 5 zł w za-
leżności od wielkości), a łatwiej jest osobie nie mającej wprawy ułożyć 
w nim wiązankę. Należy zwracać uwagę na to, że gąbka we florecie po-
winna być z każdej strony obłożona drobnymi gałązkami, żeby nie była 
widoczna. Floret z gąbką zieloną (do roślin żywych) moczymy w wodzie 
przed układaniem roślin. Gdy gąbka opadnie na dno naczynia, to jest do-
brze namoczona i nie można jej przyciskać, gdyż wtedy będzie w środku 
sucha i nie będzie utrzymywała wody. 

Bardzo ładne kompozycje można tworzyć na plastrach drewna, wyko-
rzystując wrzosy, kapustę ozdobną, susze itp., umieszczając je w koszyku 
wyłożonym folią i mokrą, zieloną gąbką florystyczną. Po dodaniu kilku 
gałązek igliwia też stworzymy piękną kompozycję. 

W gąbce florystycznej zielonej można umieszczać żywe kwiaty, nie tyl-
ko gałązki iglaste, czy liściaste. Zamiast wrzosów można postawić znicz 
latarenkę lub znicz ceramiczny.

Możemy też robić wiązanki na podkładach sztucznych, wykorzystując 
sztuczne kwiaty i susz, ale zrobione własnoręcznie z naturalnych materia-
łów ułożonych we florecie też długo ozdobią groby bliskich nam osób, 
utrzymując żywą zieleń czasami do Bożego Narodzenia. Kwiaty żywe 
oczywiście zmarzną, ale wtedy można je zastąpić kilkoma sztucznymi.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Sterylkobus w Krzyczkach
Kastracja to jeden z najskutecz-
niejszych sposobów zapobiegania 
bezdomności – zapobiega niekon-
trolowanemu rozmnażaniu psów 
i kotów. 

Przedstawiamy podsu-
mowanie akcji kastracji 
w Krzyczkach, która odby-
ła się 20.10.2021 w ramach 
projektu: „Nadjeżdża ste-
rylkobus – mobilna ste-
rylizacja i kastracja psów 
i kotów’”.

Podczas akcji zostało wy-
kastrowanych 21 zwierząt, 
w tym:
 – 10 suk (2 w ciąży),
 – 10 kocic,
 – 1 pies.

Zachipowanych zostało 19 
zwierząt. 

Liczba osób zaintereso-
wanych akcją bardzo miło 
nas zaskoczyła. Nadpro-
gramowo udało nam się 
„wcisnąć” do grafiku ope-
racji aż 3 pannice.

Akcja trwała od godziny  
9 do 22 – tu ukłon w stro-
nę wolontariuszy, którzy 
włożyli ogrom pracy, siły 
i czasu w powodzenie ca-
łego przedsięwzięcia.

Dziękujemy również nie-
zawodnej i  zawsze nas 
wsp i e ra j ąc e j  Fun dac j i 
Zwierz za środki medycz-
ne, bez których zabiegi nie 
mogłyby się odbyć! 

Przedstawiamy kilka zdjęć 
z akcji, na których widzi-
my psy i koty wybudza-
ne z narkozy. Zwierzęta 
muszą być w cieple – stąd 
kontenery stoją w ogrze-
wanej sali, kontenery są 
nakryte. Jednemu z ko-
tów dostarczany jest tlen 
(maseczka z plastikowej 

butelki). Zwierzęta po wybudzeniu 
i zbadaniu przez lekarzy weterynarii 
wracają do domów. Właściciele są 
instruowani, jak się nimi opiekować 

przez kilka dni i dostają odpowied-
nie leki. Wszystkim pacjentom ży-
czymy dużo zdrowia. 

Do zobaczenia na wiosnę!

Dlaczego warto kastrować? 
Z przedstawioną tabelą z danymi z 2019 r. powinni zapoznać się nie tylko miło-
śnicy psów. Wymiar bezdomności to nie tylko kwestia etyki i cierpienia zwierząt, 
to przede wszystkim olbrzymie pieniądze wyciągane z naszych kieszeni. Tyle 
płacą gminy za bezmyślnie rozmnażane zwierzęta, oddawane w przysłowiowe 
„dobre ręce”.
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Wręczenie nagród laureatom 
konkursów profilaktycznych

NASZE SPRAWY

Ksiądz Tadeusz Tomasiński 
powrócił do Paryża
Honorowy Obywatel Nasielska - prawie stuletni pallotyn, ksiądz Tadeusz 
Tomasiński, obywatel Francji i Polski przeżył wiele, ale nie miał łatwego 
i usianego różami życia, którego większość spędził poza granicami Polski. 
Przez władze komunistycznej Polski został pozbawiony polskiego oby-
watelstwa. Przywrócono mu je za czasów prezydentury Lecha Wałęsy. 
Swoją mszę św. prymicyjną odprawił w Nasielsku po pięćdziesięciu latach 
od chwili przyjęcia święceń kapłańskich.

Był i jest człowiekiem wyjątkowym. O jego zasługach dla polskiego Ko-
ścioła, dla Polski i Nasielska pisaliśmy wielokrotnie w Życiu Nasielska. 
Przez ostatnie dwa lata przebywał w Warszawie, gdzie przygotowywana 
jest publikacja o działalności księży Pallotynów  z podparyskiego Osny. 
Będzie tam również wymieniony Nasielsk. Czekaliśmy na nią, Nasielsk zaj-
mie bowiem w niej godne miejsce. Mieliśmy nadzieję, że będzie mógł ją 
zaprezentować nasielskiej społeczności osobiście Ksiądz Tadeusz, który 
ostatnio często z nami bywał. Niestety, sytuacja bardzo się skomplikowa-
ła. Nasz rodak, ikona nasielskiego i polskiego Kościoła, ciężko zaniemógł. 
Stało się to tuż po jego uczestnictwie w pogrzebie jego pallotyńskiego 
przyjaciela ks. arcybiskupa Henryka Hosera, byłego ordynariusza diecezji 

praskiej. Na szczęście pomoc medyczna przyszła w porę. Przez kilka dni 
leczony w szpitalu na Wołoskiej w Warszawie. Na dalsze leczenie został 
przewieziony do Francji, Pozostajemy z nadzieją, że będzie jeszcze w sta-
nie pojawić się w Nasielsku. Polecamy Go Opatrzności Bożej.

andrzejzawadzki 

Głos na temat nagród
Nagrody przyznane na początku września wzbudziły we mnie również 
emocje, bo także jestem nauczycielem.

Idea zakłada już z góry nierówne traktowanie nauczycieli. Dzielenie ich 
na tych, którzy mogą otrzymać nagrodę (nauczyciele języka polskiego, 
matematyki i języka obcego) i tych, którzy tej nagrody otrzymać nie 
będą mogli. Nie uczą tych przedmiotów. I dlatego mają czuć się gorsi?

Sukces nauczyciela nie jest wyłącznie jego zasługą. Nie można tego 
rozpatrywać w kategorii zero-jedynkowej. Przyznawanie nagród przez 
dyrektora placówki z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest lepszym zało-
żeniem. Nagroda jest za cały rok pracy, a nie tylko za wynik egzaminu. 
Nota bene na wynik egzaminu wpływ ma wiele czynników.

Imię i nazwisko autora do wiadomości redakcji.

20 października br., o godz. 12:00, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród lau-
reatom konkursu plastycznego pt. 
,,Żyję zdrowo – bo nie ulegam na-
łogom” oraz laureatom konkursu 
na spot profilaktyczny pt. „Wolni 
od uzależnień”.

W konkursie plastycznym  zostały 
przyznane następujące nagrody:

 – I miejsce – tablet,

 – II miejsce – słuchawki bezprze-
wodowe,

 – III miejsce – opaska sportowa.

Laureaci konkursu na spot otrzy-
mali następujące 
nagrody:

 – I miejsce – gło-
śnik bezprzewo-
dowy,

 – II miejsce – słu-
chawki bezprze-
wodowe.

Konkurs plastycz-
ny był dedyko-
wany dla uczniów 
szkół podstawo-
w yc h  z  g m i n y 
Nasielsk. Uczest-
nicy mieli za za-
danie wykonać pracę plastyczną na 
temat zdrowego trybu życia, wol-
nego od uzależnień. Dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych został 
natomiast zorganizowany konkurs 
na spot profilaktyczny, w którym 
uczestnicy w maksymalnie pięcio-
osobowych grupach przygotowy-
wali krótkie spoty profilaktyczne 
ukazujące problematykę uzależ-
nień oraz promujące zdrowy styl 
życia, wolny od substancji psycho-
aktywnych.

Laureaci konkursu plastycznego 
pt. ,,Żyję zdrowo  

– bo nie ulegam nałogom”
Klasy I-III:
I. Zofia Rudzińska, klasa Ia, Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 
Maja w Nasielsku

II. Natalia Łępicka, klasa I, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnic-
kiej w Popowie Borowym

III. Lena Sotowicz, klasa Ib, Szkoła 
Podstawowa Nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku

Wyróżnienie:
Oliwia Zasadzińska IIIa, Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 

Maja w Nasielsku

Klasy IV-VI:
I. Zuzanna Sołtys, klasa VIa, Szkoła 
Podstawowa im. Ks. Józefa Ponia-
towskiego w Starych Pieścirogach

II. Krzysztof Górski, klasa IVa, Szko-
ła Podstawowa im. Ks. Józefa Ponia-
towskiego w Starych Pieścirogach

III. Zuzanna Tyc, klasa IVa, Szkoła 
Podstawowa im. Ks. Józefa Ponia-
towskiego w Starych Pieścirogach

Wyróżnienie:
Laura Sierzputowska, klasa Vb, 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja w Nasielsku

Klasy VII-VIII
I .  Tomasz Kocza-
ra, klasa VIIb, Szkoła 
Podstawowa im. Ks. 
Józefa Poniatow-
skiego w Starych 
Pieścirogach

II. Konrad Napiór-
kowski, klasa VIIIa, 
Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Józefa Po-
niatowskiego w Sta-
rych Pieścirogach

I I I .  O l i w ia  S e ku-
towicz, klasa VIIa, 
Szkoła Podstawo-

wa im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach

Wyróżnienie:
Kinga Gągolewska, klasa VIIIa, 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja w Nasielsku

Maciej Pelkowski, klasa VIII, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Popowie Borowym

Laureaci konkursu  
na spot profilaktyczny  

pt. „Wolni od uzależnień”
I. Justyna Łuczak, Barbara Kaczyń-
ska, Bartosz Ostaszewski, Jan Ka-
czyński, Adam Majewski, Liceum 
Ogólnokształcące im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku

II. Borys Błażewicz, Martyna Wa-
lasiewicz, Monika Antoniewicz, 
Hubert Mikołajewski, Zuzanna Za-
krzewska, Zespół Szkół Zawodo-
wych w Nasielsku.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy 
laureatom, ich rodzicom i peda-
gogom oraz dziękujemy wszyst-
kim uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursach.

Wydział Administracji i Nadzoru 

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Studzianki – historia i przyroda
W oddalonych o ok. 7 km od nasiel-
skiego grodu Studziankach na stano-
wisku archeologicznym odnaleziono 
24 fragmenty naczyń z wczesnego 
i późnego średniowiecza. Dzięki tym 
odkryciom początki pierwszej osady 
i towarzyszące jej ślady osadnictwa 
datowane są na XIII-XIV w.

Na mapie Atlas historyczny – Ziemie 
polskie Korony w drugiej poł. XVI w. 
występuje wieś szlachecka pod na-
zwą Studzianki (brzmiącą współcze-
śnie), która położona była w ziemi 
zakroczymskiej, powiecie nowo-
miejskim (później serockim) przez 
blisko 400 lat.

W 1775 r. w protokole wizytacyjnym 
parafii Nasielsk, sporządzonym przez 
biskupa M. J. Poniatowskiego odpo-
wiedni wpis dotyczący wsi Studzianki 
określał je mianem puste. Być może 
stało się tak w wyniku potyczek wo-
jennych (np. III wojny północnej), 
nieurodzaju, zarazy bądź migracji. 

W Regestrze Diecezjów Franciszka 
Czaykowskiego z lat 1783-1784 spi-
sano Studzianki jako Deserta Woł-
łowicz co oznacza, że wioski są 
opuszczone, zostawione, czyli puste. 
Stanisław Wołłowicz starosta przy-
łuski był właścicielem Studzianek 
- ostatniej wsi leżącej w granicach 
parafii Nasielsk. Należał do niego 
również pobliski Psucin (parafia Po-
michowo) oraz inne opuszczone 
wsie płn. Mazowsza w pow. pułtuskim 
m.in. Strzegocin, Gąsiorowo Wielkie.

Z kolejnej przeprowadzonej wizyta-
cji przez bpa Prażmowskiego w 1817 
r. wynikało ciekawe zjawisko dużego 
przyrostu ludności – 109 zamiesz-
kałych w 9 domach, czyli jak na 
owe czasy dość dużo. Dane z tabeli 
przedstawiały się następująco: 7. Stu-
dzianki W. Wołowicza, odległa milę, 
dymy – 9, dorośli (męż. – 15, kob. 
-13), niedorośli, do lat 7 – (męż. – 22, 
kob. – 39), do lat 16 – (męż. – 6, kob. 
– 14), ogół. ludn. ( męż. – 43, kob. – 
66). W drugim zapisie protokołu do-
tyczącym tej wsi, w części Dochody 
parafii, widnieje wpis: Studzienko J.W. 
W. Wołowiczów zalega zł p. 6.

Od 1795 r., gdy nastąpił III rozbiór 
Polski, parafia Nasielsk wraz ze Stu-
dziankami znalazły się w obszarze 

zaboru pruskiego. Po kongresie wie-
deńskim w 1815 r. były w zaborze ro-
syjskim do 1914 r.

W Słowniku geograficznym Kró-
lestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich (1880) możemy od-
naleźć dwie nazwy obecnych Stu-
dzianek. Tu wieś występuje pod 

nazwą Studzianka, albo czytając 
dalej Studzianki. Następnie zapisa-
no: Studzianki, wś., pow. pułtuski 
gm. i par. Nasielsk, przy linii dr. że-
laznej nadwiślańskiej, o 2 w. od 
Nasielska. W 1827 r. 13 dm., 86 mk. 
Jest to zbliżona liczba mieszkańców 
wsi w porównaniu z danymi zawar-
tymi w protokole wizytacji parafii 
Nasielsk w 1817 r. Należy tylko za-
znaczyć, że zgodnie z ówczesnym 
podziałem administracyjnym sie-
dzibą gminy Nasielsk było Chrcyn-
no. W XIX w. i do połowy XX w. na 
mapach można znaleźć również 
wydzieloną część pod nazwą Budy 
Studzianki lub Studziańskie. Według 
metryk nasielskiego kościoła to na 
początku XIX w. 
nazwa wsi wymie-
niana była jako Stu-
dzianka.

Podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej 
15 sierpnia 1920 r. 
doszło do bardzo 
k r waw yc h wa l k 
m.in. w Studzian-
kach, gdzie o pozycje walczyła 9. 
Dywizja Piechoty Wojska Polskiego 
II RP.

Z informacji zawartej w „Szkicach 
do dziejów Nasielska i dawnej Ziemi 
Zakroczymskiej” oraz relacji miesz-
kańców wiadomo, że przed okupa-
cją hitlerowską 1939-1945 również 
Studzianki były zamieszkane przez 
kolonialistów niemieckich. Osiedleni 
byli w północno-zachodniej części 
wsi na tzw. Rumunkach - z niemiec-
kiego „räumen” (opróżniać, uprzą-
tać, usuwać), czyli osadzie założonej 
po wyciętych lasach. Jeden z Niem-
ców, Braun, nadzorował wydoby-
cie torfu ze „Studziańskich bagien”. 
Osuszony wykorzystywano jako 
materiał opałowy do pieca.

W czasie II Wojny Światowej we wsi 
Studzianki znajdował się niemiecki 
obóz pracy (Arbeitslager nr 1) zało-
żony został 25.11.1944 r. i ulokowa-
ny w lasku należącego do rodziny 
Kucińskich. Składał się z 6 baraków, 
każdy dla 60 osób. Stan osobo-
wy to przeciętnie 400 osób. Więź-
niowie obozu pochodzili z obław 
urządzanych regularnie przez żan-

darmerię polową 
na terenach przy-
frontowych w oko-
licznych wioskach. 
Pracowali oni przy 
kopaniu okopów 
i budowaniu bun-
krów na polach we 
wsiach Studzian-
ki, Psucin, Cegiel-
nia Psucka, Budy 
Siennickie i Sien-
nica. Podczas prób 
ucieczek więźnio-
wie ginęli od kul. 
W obozie była izba 

chorych i kuchnia polowa. Bicie 
i maltretowanie więźniów przy pra-
cy było nagminne. 

W lasku w okolicy obozu miała 
miejsce pokazowa egzekucja. Roz-
strzelano wówczas Józefa Gąsio-
rowskiego z Radzanowa i Stanisława 

Mikołajew-
skiego z Bodzanowa (obaj pow. płoc-
ki). Przez obóz przewinęło się ok. 
1500 więźniów z różnych po-
wiatów. Obóz funkcjonował do 
17.01.1945 r. W lesie, gdzie postrze-
lono więźniów, znajduje się mogiła 
ku ich pamięci.

Podczas akcji zbrojnych przeciwko 
władzy komunistycznej na terenie 
powiatu pułtuskiego, m.in. 13 grud-
nia 1949 r., w Studziankach patrol 
oddziału NZW „Roja”(Mieczysła-
wa Dziemieszkiewicza) zlikwidował 
funkcjonariusza MO Adama To-
malaka (członka PZPR). Stało się to 
prawdopodobnie z powodu utoż-
samiania go z partią komunistycz-
ną i podejrzeniami o współpracę 
z UB. Do zabicia doszło przy skrzy-
żowaniu torów kolejowych z drogą 
podczas przejazdu pociągu w celu 
zagłuszenia strzałów.

W wyniku zabiegów melioracyjnych 
za pomocą rowów w XIX-XX w. 
odwodniono i osuszono (prawdo-
podobnie przez Niemców) we wsi 
część obszarów rolniczych i tere-
nów podmokłych, w tym torfowisk.

W latach 70. XX w. w centrum wsi 
powstał punkt skupu mleka, któ-
re było dostarczane do Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Nasielsku. 
Obiekt funkcjonował do początku lat 
90., kiedy to OSM Nasielsk przestał 
istnieć. W 2020 r. budynek, w któ-
rym skupowano mleko, został zbu-
rzony. W 2018 r. świetlica została 
powiększona o przestrzeń po skle-
pie spożywczym. Z roku na rok, 
dzięki pracy społecznej mieszkań-
ców i pozyskanym środkom ze-
wnętrznym, świetlica z terenem 
wokół niej została odnowiona i za-
gospodarowana.

Mieszkańcem godnym odnotowania 
z historii wsi jest Czesław Leśniewski 
(1924-1993). Był to działacz ludowy, 
spółdzielczy i samorządowy. Od-
znaczony wieloma orderami. Radny 
miasta i gminy Nasielsk w kadencji 
1978-82. Zasłynął jako dobry mówca.

Bez wątpienia na wzrost l iczby 
mieszkańców i rozwój Studzianek 
wpłynęła budowa przystanku ko-
lejowego, który powstał w 1972 
r. podczas elektryfikacji linii. Ob-
sługujące ją pociągi podmiejskie 
dały możliwość dojazdów. Sama 
linia kolejowa powstała w 1877 r. 
w czasie zaboru rosyjskiego, dzie-
ląc wieś na dwie części. W latach 
2008-2011 linia została gruntownie 
zmodernizowana i przystosowana 
do wyższych prędkości. Powstały 
również 2 bezkolizyjne przejazdy, 
tj. wiadukty: drogowy i kolejowy.

Administracyjnie Studzianki przy-
należały do guberni łomżyńskiej 
w latach 1867-1915, do woj. war-
szawskiego w okresach 1919-39 
i 1945-75, do rejencji ciechanow-
skiej w czasie II wojny światowej 
(1939-45) do woj. ciechanowskiego 
w latach 1975-98, a do woj. mazo-
wieckiego od 1999 r.

Od 1867 do 1998 wieś Studzianki 
należała do powiatu pułtuskiego 
później gmina Nasielsk ze Stu-
dziankami została przyłączona do 
powiatu nowodworskiego. Miej-
scowość znajdowała się w gminie 
Nasielsk od 1867 r. z przerwą w la-
tach 1954-1972, kiedy to należa-
ła najpierw do gromady Dębinki, 
a potem Pieścirogi Stare.

Na skraju wsi jest odnowiona ka-
pliczka zwieńczona krzyżem z 1911 
r., a w jej centrum f igura. Przy 
odpowiedniej pogodzie moż-
na usłyszeć dzwony z odległego 
o prawie 7 km kościoła św. Wojcie-
cha w Nasielsku oraz zobaczyć go 
z wiaduktu drogowego. Był rów-
nież drewniany krzyż, ale został ro-
zebrany.

Większość powierzchni wsi zaj-
mowana jest  przez roln ict wo 
i w mał ym stopniu przez lasy. 
Z przyrodniczych aspektów war-
to zwrócić uwagę na kilka oka-
zał ych dębów. Ukształ towanie 
powierzchni Studzianek jest rów-
ninne. Wyjątek stanowi bezodpły-

wowe obniżenie terenu w rejonie 
potocznych bagien. Są to jeziora 
polodowcowe tzw. wytopiskowe, 
a dokładniej pozostałości po wy-
topiskach martwego lodu w prze-
szłości wypełnionego sporym 
jeziorem. Podmokłości na tym 
obszarze są częściowo zatorfione. 
W kierunku zachodnim rów me-
lioracyjny odwadnia teren jezior 
w przypadku podwyższonego po-
ziomu wody.

Obszar „Studziańskich bagien” jest 
ostoją dla zwierząt, w tym ptaków 
m.in. żurawi, które można tam spo-
tkać. Również to dogodne siedlisko 
dla bioróżnorodności, bogactwa 
roślin wodnych i szuwarowych.

Interesującym elementem krajo-
brazu wsi jest lokalna depresja (ob-
niżenie terenu) o średnicy ok. 100 
m znajdującą się w środku pola na 
południe od „Studziańskich ba-
gien”. Dawniej była tam dziura, 
którą mieszkańcy stopniowo zasy-
pywali, a prace polowe złagodziły 
jego zbocza. Z relacji ludzi wynika, 
że to zagłębienie terenu istnieje od 
dziada pradziada. Być może było 
to pierwotnie zapadlisko powsta-
łe w okresie polodowcowym lub 
później z podmycia gruntów przez 
wody podziemne.

Pochodzenie nazwy Studzian-
ki nigdzie nie jest określone, ale 
może mieć związek z istniejącymi 
tu wcześniej studniami, które mia-
ły wysoki poziom zwierciadła wód 
gruntowych z racji bezodpływo-
wego obniżenia terenu na tym ob-
szarze pojeziornym.

Aktualnie miejscowość liczy 472 
mieszkańców (stan na wrzesień 
2021 r.). Zabudowa na jej tere-
nie jest jednorodzinna. Przez wieś 
przebiegają 2 szlaki turystyczne. Są 
nimi: czerwony rowerowy „Szlak 
100-lecia Bitwy Warszawskiej 
1920” i zielony pieszy „Szlak le-
śno-morenowy ziemi nasielskiej”.

Ł. Malinowski 
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Baran 21.03-20.04
Odróżniaj sytuacje, w których warto wal-
czyć o swoje od takich, kiedy lepiej jest 
ustąpić. Nie zawsze musisz mieć ostatnie 
słowo. Sporo energii poświęcisz sprawom 
zawodowym. Pamiętaj o odpoczynku.

Byk 21.04-20.05
Szukaj przyjemności i satysfakcji. Nie 
chowaj się w kącie, czerp z życia pełnymi 
garściami, niczego nie odkładaj na póź-
niej. Ale wyrzuć ze swego życia wszyst-
ko, co straciło swą datę ważności.

Bliźnięta 21.05-21.06
Potrzebujesz teraz swobody, ale również 
zaangażowania w to, co robisz. Ta pozy-
tywna energia przesądzi o powodzeniu 
Twoich planów. Słowem: inwestuj siły 
w to, co Cię naprawdę interesuje. 

Rak 22.06-22.07
Naucz się odpoczywać. Nie możesz wciąż 
pracować na najwyższych obrotach. Po-
trzebujesz czasu dla siebie! Nie unikaj 
konfrontacji, nie chowaj głowy w piasek! 
Twoje Finanse rysują się obiecująco. 

Lew 23.07-23.08
Jeśli masz w planach ważne spotkania 
z osobami, z którymi chciałbyś nawią-
zać bliższy kontakt, pamiętaj, że elegancja 
w zachowaniu to klucz, który otwiera wie-
le drzwi. Łatwo wzbudzisz teraz sympatię.

Panna 24.08-22.09
Dokonaj teraz życiowego bilansu. To, co się 
sprawdziło, okaże się Twoją siłą i solidnym 
kapitałem na kolejne lata życia. Wierzysz we 
własne siły, niestety masz też skłonność do 
impulsywnych decyzji.

Waga 23.09-23.10
Twoim atutem jest umiejętność patrzenia 
na wszystko z dystansu i dobór celnych 
argumentów. Jednak, kiedy ego staje się 
zbyt wielkie, przesłania Ci właściwe roz-
wiązania. Zadbaj o siebie. 

Skorpion 24.10-22.11
Twoje ogromne atuty to energia, zarad-
ność i spokojny optymizm. Zrób z nich 
najlepszy użytek. Dobrze rozkładaj siły 
i uważnie rozglądaj się wokoło, a dojdziesz 
do celu. Wycisz się, zadbaj o zdrowie.

Strzelec 23.11-21.12
Z natłoku pilnych spraw wybieraj najważ-
niejsze. Staraj się wyplątać z trudnych sy-
tuacji, nie paląc za sobą mostów. Aby 
utrzymać życzliwą atmosferę wokół siebie, 
nie zapominaj o lojalności i koleżeńskości.

Koziorożec 22.12-20.01
Czasem warto na chwilę przystanąć 
i wsłuchać się w siebie. Sam powinieneś 
wiedzieć najlepiej, co jest dla Ciebie do-
bre. Kiedy oczyścisz atmosferę w rodzi-
nie, zaczniesz działać skuteczniej.

Wodnik 21.01-19.02
Koło fortuny kręci się nieustannie, a wszyst-
ko w życiu podlega zmianom. Pamiętaj, że 
ani sukces, ani porażka nie trwają wiecz-
nie. Nie zamykaj się w czterech ścianach, 
a z pewnością spotka Cię coś miłego. 

Ryby 20.02-20.03
Niewykluczone, że dojrzejesz do podjęcia 
ważnej decyzji, przeprowadzenia odkła-
danej od dawna rozmowy. Będziesz te-
raz twórczy, pełen pomysłów i przyjaźnie 
usposobiony do świata.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

29-31 października  

godz. 15:00 2D dubb.

3-7 listopada godz. 15:00 2D dubb.

RODZINKA RZĄDZI

Animacja, Komedia; USA; Czas trwania 1 godz. 47 min.

Bracia Templeton - Tim i jego mały braciszek , 

Ted - stali się dorośli i oddalili się od siebie. Tim 

ma teraz żonę i jest ojcem. Ted jest prezesem 

funduszu hedgingowego.

29-31 października godz. 17:00 2D

3-4 listopada godz. 17:00 2D

WESELE

Dramat; Polska; Czas trwania 2 godz. 15 min.

Historia miłości tak mocnej, że przekracza gra-

nice, nie mieści się w ramach i jest silniejsza od 

wszelkich barier. Szczere spojrzenie na współcze-

sny świat, a także dramatyczna podróż w prze-

szłość, która nikomu nie pozostanie obojętna.

29-31 października godz. 19:30 2D nap.

3-4 listopada godz. 19:30 2D nap.

EGZORCYZMY DNIA SIÓDMEGO

Horror; USA; Czas trwania 1 godz. 27 min.

Znany egzorcysta rozpoczyna szkolenie począt-

kującego księdza. Gdy zanurzają się głębiej w 

piekło na ziemi, granica między dobrem a złem 

zaciera się i wyłaniają się ich własne demony.

5-7 listopada godz. 17:00 2D

WYSZYŃSKI  

- ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE

Biograficzny, Dramat, Wojenny;  Polska; Czas trwania 

1 godz. 30 min.

Losy wojenne księdza porucznika Stefana Wy-

szyńskiego – przyszłego Prymasa Polski.

5-7 listopada godz. 18:45 2D

JEŹDŹCY SPRAWIEDLIWOŚCI

Kryminał, Akcja; Dania; Czas trwania 1 godz. 56 min.

Markus wraca z misji wojskowej, by zająć się córką 

Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie 

kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypa-

dek, do czasu... kiedy do jego drzwi puka Otto – 

ocalały z wypadku matematyk.

12-14 listopada godz. 15:00 2D dubb.

17-18 listopada godz. 15:00 2D dubb.

RODZINA ADDAMSÓW 2

Animacja , Familijny; Kanada, USA, Wielka Brytania; 

Czas trwania 1 godz. 33 min.

U Addamsów daje o sobie znać konflikt pokoleń. 

Etap buntu nie omija dorastających Wednesday i 

Pugsleya. Choć Addamsowie niekoniecznie wpi-

sują się w model tradycyjnej...

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: 

marcin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam działkę leśno-rolną 

o pow. 1,65ha w Pianowo Daczki. 

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

marcin.sokolnicki@gmail.com

Malowanie, gipsowanie, zabudo-

wy GK, montaż paneli oraz drzwi.  

Tel. 507 567 910.

Sprzedam Działkę ze wszystkimi 

mediami. 1600 m2. Tel. 506 625 018.

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 rozwój 

własnej firmy. Wypełnianie wnio-

sków. 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.

Wycinka drzew – remonty. Tel. 667 

569 562.

Sprzedam drzewo opałowe, ko-

minkowe brzoza. Tel. 663 336 379.

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

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.

8.11.–14.11.2020 r.  . Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.
15.11.–21.11.2020 r.  . Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

22.11.–28.11.2020 r.  .Apteka, ul. Warszawska 15, 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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Z PORADNI 
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Wspieranie Ogólnopolskiego 
Dnia Głośnego Czytania 
(w ramach innowacji pedagogicznej Mówię JA, 
Mówisz Ty, Komunikujemy się My - wspomaga-
nie rozwoju mowy poprzez czytanie)

Kiedy zacząć czytać dziecku?
Rodzice często zastanawiają się, kiedy jest dobry moment, aby zacząć 
dziecku czytać. Przygodę z książkami dobrze jest rozpocząć, kiedy dziec-
ko jest niemowlakiem, tak aby wyrobić sobie i maluchowi odpowiedni na-
wyk. Dzięki temu czytanie stanie się równie naturalnym elementem dnia, 
jak posiłki czy codzienne rytuały usypiania. Od początku będzie wspo-
magało rozwój dziecka w bardzo różnych obszarach. W pierwszych ty-
godniach życia dziecko nie widzi ostro, co oznacza, że przedmioty i tła 
często zlewają mu się w jedno. Najlepszą ostrość zyskują przedmioty 
oddalone o ok. 20-30 cm, a szczególnie te w kontrastowych kolorach. 
Dlatego najmłodszym dzieciom warto kupować książeczki czy zabawki 
z kontrastowymi barwami. Najlepiej dostrzegają wówczas barwy przeciw-
stawne, czyli czerń i biel. Szczególnie ważny jest wpływ czytania na umie-
jętność komunikowania się małego człowieka z innymi. Dzięki słuchaniu 
tego, co czytamy, już niemowlak osłuchuje się z językiem. Chodzi tu o to, 
że język literacki z reguły jest bardziej poprawny i ma bogatsze słownictwo 
niż ten, którym posługujemy się na co dzień w rozmowach.

Jak czytać?
Pamiętajmy, że małe dzieci mogą nie znać wielu słów i nie zawsze do 
końca rozumieją, to co im czytamy. Jednak odpowiednia interpretacja 
tekstu przez osobę czytającą może wiele wyjaśnić maluchowi - bez ko-

nieczności dodawania osobnego komentarza. Chodzi tu o adekwatne 
modulowanie głosu, zmianę jego tonu i głośności, akcentowanie nie-
których fraz oraz oddanie melodii i rytmu czytanego tekstu. Kiedy do-
damy jeszcze wyrazistą mimikę, a nawet mowę ciała, dziecko będzie 
zachwycone, obserwując teatr jednego aktora. Jeśli czytamy malusz-
kowi, dobrze jest wskazywać mu obrazki, o których właśnie jest mowa. 
Należy też robić pauzy, aby dziecko miało czas na zastanowienie się nad 
tym, co usłyszało i mogło, jeśli zechce, dodać coś od siebie albo zapytać 
o słuchany tekst. Rodzice również powinni zadawać od czasu do czasu 
dziecku jakieś pytanie dotyczące poruszanych tematów czy choćby ry-
sunków w książce. To sposób na bardziej intensywną stymulację myśle-
nia malucha, rozwijania jego umiejętności językowych oraz zacieśniania 
więzi. Nazywane jest to czytaniem interaktywnym i jak wykazują bada-
nia, to właśnie ono przynosi spektakularne efekty.

Co czytać?
Jak już wspomniałam, czytać można od narodzin dziecka (a rozpocząć war-
to jescze przed narodzinami). Niemowlakowi warto wprowadzić książeczki 
kontrastowe, które świetnie wpływają na rozwój wzroku maluszka i wzbu-
dzają jego ogromne zainteresowanie. Półroczne dzieci uwielbiają z kolei 
książeczki dźwiękonaśladowcze. Pierwsze prawdziwe lektury przeznaczo-
ne dla najmłodszych to różnego typu rymowanki oraz wierszyki, w których 
rym i rytm pomagają dziecku słuchać i odnajdywać się w tekście. Do tego 
ćwiczą pamięć i zwyczajnie wpadają w ucho. Wielcy klasycy będą zawsze 
dobrym wyborem. Warto przy tym zwrócić uwagę na materiał, z jakiego 
jest wykonana książka, bo jeśli dajemy dziecku książkę do rąk, zapewne trafi 
do jego buzi. Między 1. a 3. rokiem życia dziecka książeczki nadal muszą 
mieć twarde, grube strony z tekstury. Teraz warto wprowadzić książki edu-
kacyjne, posiadające różne zagadki i niespodzianki. Kiedy natomiast dziec-
ko wchodzi w wiek przedszkolny, można zacząć przygodę z baśniami. Tego 
typu opowieści nie tylko są świetną pożywką dla wyobraźni i potrafią totalnie 
pochłonąć dziecko, ale mają też olbrzymią wartość poznawczą i moralną. 
Najważniejsza jest nasza obecność przy dziecku, czyli wspólne czytanie. 
Czyni to z czytania rzecz ważną i budzącą zainteresowanie. Słuchajmy, co się 
dziecku podoba. Najlepszym krytykiem literackim jest oczywiście zawsze 
samo dziecko. Wspólne wyprawy do księgarni czy biblioteki powinny być 
częścią budowania pozytywnych skojarzeń z czytaniem. Czytanie ma być 
przyjemnością i róbmy wszystko, by tak właśnie było.

Przyjemnego rodzinnego czytania!
Ewa Ślesik logopeda PP-P filia w Nasielsku

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Odpady problematyczne
Gminnymi systemami gospodarowania odpadami nie są objęte wszystkie rodzaje wytwarzanych przez mieszkań-
ców odpadów, na niektóre odpady ustalone zostały limity ilościowe i większe ilości nie są przez gminę odbierane.

Poniżej informujemy, że w pobliżu istnieje firma, która przyjmuje dowiezione odpady lub zabiera je własnym 
transportem:

Firma EKO ZYSK 1, ul. Modlińska 45, 05-180 Nowy Modlin, tel. 22 785 59 99 , przyjmuje odpłatnie np:

 – eternit – 1000 zł za tonę,

 – papa – 1000 zł za tonę,

 – plastiki (np. siding) – 1000 zł za tonę,

 – odpady motoryzacyjne – 1500 zł za tonę (same części plastikowe – cena niższa – do uzgodnienia),

 – wełna mineralna – 1500 zł za m3.

Przyjmowane lub odbierane przez firmę są również materiały porozbiórkowe, np. gruz (w zależności czy gruz 
czysty, czy zmieszane odpady porozbiórkowe) – cena do uzgodnienia, przeterminowane środki ochrony roślin 
lub opakowania po nich – cena do uzgodnienia.

Firmę EKO ZYSK prezentujemy ze względu na bliskie usytuowanie, ale oczywiście możecie Państwo zlecić od-
biór innym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór odpadów.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Fundusz Pożyczkowy
Od 2004 r. na terenie województwa mazowieckiego działa Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, któ-
ry został powołany przez samorząd województwa mazowieckiego celem wspierania przedsiębiorców. Oferta 
Funduszu skierowana jest do firm już działających oraz tych, które dopiero planują zaistnieć na rynku. Główna 
działalność Funduszu polega na udzielaniu nisko oprocentowanych pożyczek, na które środki pochodzą z pro-
gramów unijnych i samorządowych.

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby, które myślą o założeniu działalności, do zapoznania się z ofertę Fun-
duszu: https://pozyczkimazowieckie.pl/

Wydział Administracji i Nadzoru
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Brydż
Wyniki turnieju o Puchar Prezesa MLKS „Żbik”, 22.10.2021 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    73 pkt (57,94%)

2. Janusz Muzal – Janusz Wydra     72 pkt (57,14%)

3. Marek Prusinowski – Paweł Wróblewski   72 pkt (57,14%)

4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   66 pkt (52,38%)

5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   63 pkt (50,00%)

6. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś   59 pkt (48,83%)

7. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   54 pkt (42,86%)

8. Jacek Jeżółkowski – Józef Skrzypczak   45 pkt (35,71%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1-2. Piotr Kowalski      65 pkt

 Grzegorz Nowiński     65 pkt

3. Alicja Bartosik     56 pkt

4-5. Krzysztof Brzuzy     49 pkt

 Janusz Wydra     49 pkt

6. Józef Dobrowolski     47 pkt

7. Józef Skrzypczak     45 pkt

8. Krzysztof Morawiecki    43 pkt

9. Janusz  Muzal    42 pkt

10-11. Waldemar Gnatkowski    37 pkt

 Krzysztof Michnowski    37 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu dwóch najgorszych wyników.

PK

IV liga kobiet 2021/2022, grupa: mazowiecka

PIŁKA NOŻNA

Dziewczyny wysoko
Świetną kondycję prezentuje żeńska drużyna Żbika Nasielsk. Kobiety, po  
8 rozegranych kolejkach, zajmują obecnie piątą pozycję na 12 z dorob-
kiem 14 punktów. Mając na koncie 4 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki.

17 października kobiety zwyciężyły na nasielskim boisku z drużyną Świtu 
Barcząca 3-2. Pierwszego gola w spotkaniu dla Żbika Nasielsk zdobyła Ali-
cja Unierzyska w 6’. Później prowadzenie objęła drużyna Świtu Barcząca, 
jednak pod koniec meczu dwa celne strzały wykonała Julia Werczyńska, 
co pozwoliło wygrać spotkanie nasielskim dziewczynom.

Natomiast w wyjazdowym spotkaniu z GOSiR Piaseczno, 24 październi-
ka, dziewczyny zremisowały 1:1. Autorką gola była w 13’ Martyna Sob-
czyńska.

Najbliższe dwa spotkania żeńska drużyna Żbika rozegra na nasielskim bo-
isku – 30 października o 13.30 z Legią Soccers Schools Warszawa, a 7 li-
stopada o 12.30 z UKS Mazovia Grodzisk Mazowiecki.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA. Żbik Nasielsk

Bez kolejnych punktów
Niestety, bez żadnych kolejnych 
punktów zakończyły się dla Żbika 
Nasielsk dwie ostatnie październi-
kowe kolejki. W obu spotkaniach 
zdobyto tylko, na przysłowiowe 
otarcie łez, honorowe gole dla Żbi-
ka Nasielsk.

Dodatkowym utrudnieniem stał 
się fakt złożenia rezygnacji z funkcji 
trenera Fabiana Kotarskiego.

12. kolejka to spotkanie z drużyną 
MUKS Unia Warszawa na nasielskim 
stadionie. Był to mecz w żółtych 
barwach, bowiem sędzia aż 9 razy 
ukarał zawodników żółtymi karto-
nikami. Niestety pierwsza połowa 
obfitowała w celne strzały ze stro-
ny warszawskiej drużyny. Najpierw 
Gracjan Grot w 11. minucie, a na-
stępnie Filip Szewczyk w 24. minu-
cie ustanowili wynik na 0:2. Od 28. 
minuty posypały się żółte kartki, 
kolejno otrzymali je: Maksymilian 
Kosior (28’), Mikołaj Adamski (29’) 
ze Żbika i Filip Szewczyk (30’) oraz 
Radosław Mróz (43’) z Unii.

W drugiej połowie kartkowa pas-
sa także była kontynuowana. Żółtą 
kartkę otrzymał Kacper Kacprzycki 
(49’), a potem Maksymilian Kosior 
(51’), a że była to jego druga kart-
ka, to automatycznie musiał opu-
ścić boisko i Żbik kontynuował grę 
w dziesiątkę. Kolejną kartkę otrzy-
mał Andrzej Gruba w 52’ z Unii 
Warszawa, który 17 minut później 
strzelił w rzucie wolnym trzeciego 
gola dla swojej drużyny. Ostatnie 
żółte kartki sędzia pokazał Janowi 
Chyziakowi z Unii Warszawa w 76. 
minucie i Marcinowi Chyczewskie-
mu ze Żbika w 77. minucie. Ten, 
chwilę później, zdobył honorowe-
go gola dla nasielskiej drużyny.

Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 1:3.

13 .  kolejka rozegrana zosta ła 
w Płocku 20 października z tam-
tejszym KS Stoczniowiec, który 
w dniu meczu miał na koncie 19 
punktów i zajmował 7 miejsce w ta-
beli. Spotkanie zakończyło się wy-
graną gospodarzy 4:1.

Płocczanie objęli prowadzenie już 
w 8. minucie po golu Kamila Dą-
browskiego, a trzy minuty później 
wynik wzmocnił Przemysław Ko-
walczyk.

W 30 minucie sędzia ukarał żół-
tą kartką Kamila Tomaszyńskiego. 
W doliczonym czasie pierwszej 
połowy Przemysław Kowalczyk 
zdobył dla gospodarzy jeszcze 
jedną bramkę, ustanawiając wynik 
tej części meczu na 3:0.

Druga połowa zaczęła się zmiana-
mi w składzie. Na boisko wyszedł 
Mateusz Bramowicz i Łukasz Ra-
cis, zastępując Piotra Sulima i Ja-
kuba Kopacza. Kilka chwil później 
gospodarze ponownie wzmocnili 
swój wynik do czwartego gola, któ-
rego autorem był Oliwer Osmański.

Kolejne minuty spotkania to żółte 
kartki - najpierw dla Marka Osiń-
skiego ze Żbika Nasielsk, a po-
tem dla Łukasza Trzcińskiego z KS 

Stoczniowca. Gdy mecz zbliżał się 
nieuchronnie do końca, honoro-
wego gola dla nasielskiej drużyny 
zdobył Mateusz Bramowicz.

Do zakończenia rundy jesiennej 
zostały już tylko 3 kolejki. 30 paź-
dziernika o godzinie 11.00 Żbik 
Nasielsk gościć będzie drużynę 
z Hutnika Warszawy, 6 listopada 
nasielska drużyna natomiast wyje-

dzie na mecz z KS Drukarzem War-
szawa, który rozpocznie się o godz. 
11.00 na stadionie przy Alei Ziele-
nieckiej 2 w Warszawie. Finał run-
dy jesiennej Żbik Nasielsk rozegra 
przed własną publicznością 13 listo-
pada o godzinie 13.00 ze „starymi” 
znajomymi z ligi okręgowej MKS 
Makowianką Maków Mazowiecki.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Sukces uczennicy
Niezmiernie miło nam poinformować, że Zuzanna Jasińska – uczennica 
klasy V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach została powo-
łana do Kadry Narodowej PZFK – Polski Związek Fit Kid na Mistrzostwa 
Europy 2021 w Fit Kid!

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! 

NA SPORTOWO

Turniej brydżowy
W piątek, 22 października br., na stadionie w Nasielsku odbył się turniej 
w brydża o Puchar Prezesa Klubu Żbik Nasielsk.

W turnieju wzięło  udział 8 par.

I miejsce zajęli Piotr Kowalski i Grzegorz Niwiński

II miejsce zajęli Janusz Wydra i Janusz Muzal

III miejsce zajęli Paweł Wróblewski i Marek Prusinowski

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk prezesa pamiątkowe gadżety klubo-
we, a zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 puchary.

 – Wszystkim dziękujemy za udział i zapraszamy za rok – mówi Prezes 
Klubu Marek Prusinowski.

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Fuks Pułtusk 8 22 7 1 0 21-1
2.  KS II Raszyn 9 22 7 1 1 28-17
3.  MKS Polonia Warszawa 9 21 7 0 2 52-13
4.  Legia Soccer Schools Warszawa 8 20 6 2 0 28-3
5.  Żbik Nasielsk 8 14 4 2 2 16-13
6.  Świt Barcząca 8 13 4 1 3 25-22
7.  GOSiR Piaseczno 9 11 3 2 4 20-20
8.  Mazovia Grodzisk Mazowiecki 9 8 2 2 5 18-26
9.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 9 8 2 2 5 14-33
10.  Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 9 6 2 0 7 15-36
11.  KS Wilanów (Warszawa) 9 4 1 1 7 8-27
12.  KU-AZS UW II Warszawa 9 0 0 0 9 4-38


