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NA SYGNALE

Wypadek  
w Mokrzycach
Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło we wtorek,  
2 listopada br., ok. godz. 6.00 na drodze wojewódzkiej 571 w Mokrzycach 
Włościańskich. Z niewyjaśnionych przyczyn 25- latek kierujący volkswa-

genem polo stracił panowanie nad autem, które zjechało na przeciwle-
gły pas drogowy, potem na pobocze i uderzyło w drzewo. Pojazd stanął 
w płomieniach. Niestety kierowcy nie udało się uratować. Policja i proku-
ratura badają sprawę.

Na miejscu zdarzenia działania prowadziły: zastępy JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki, OSP Cieksyn i OSP Nasielsk oraz zespół Ratownictwa Medycznego. 

(r.)

Z MIASTA

Droga przy Biedronce 
 – Czy droga przy Biedronce 
będzie, czy nie? Nam, miesz-
kańcom ulicy Warszawskiej jest 
ona potrzebna. A jeśli nie droga, 
to przynajmniej jakaś ścieżka, 
przejście dla pieszych. Byłaby to 
dla nas dobra i najkrótsza trasa 
do Urzędu Miejskiego i do no-
wej przychodni. Tyle lat się o tej 
drodze mówi, raz słyszę, że bę-
dzie, raz, że jednak nie. Czy 
ona w ogóle powstanie? – pyta 
mieszkanka osiedla przy ulicy 
Warszawskiej. 

Droga, która miała, przebiegając 
obok Biedronki i budynku na-
sielskiego magistratu, w prostej 
linii połączyć ulice: Warszawską 
i Elektronową, nadal nie powsta-
ła. Władze naszego samorządu poru-
szają ten temat już od kilku lat. Warto 
zauważyć, że powstanie tej drogi, 
szczególnie teraz, kiedy nowa firma 
zagospodarowała teren po dawnym 
zakładzie „Mera – Zem”, budzi wie-
le skrajnych emocji. Są zarówno jej 
zwolennicy, jak i przeciwnicy. 

Projekt na jej budowę jest gotowy, co 
więcej została ona wpisana w budże-
cie gminy Nasielsk na rok 2021 rok. 

Historia – w linii prostej
Początkowe koncepcje zakładały 
budowę drogi w linii prostej. Mia-
ła prowadzić od ulicy Elektronowej 
między budynkiem Urzędu Miej-
skiego, a budynkiem, w którym daw-
niej mieścił się zakład „Mera Zem”, 
dalej miała równolegle przechodzić 
obok sklepu Biedronka i łączyć się 
z ulicą Warszawską. 

Starsi mieszkańcy Nasielska pamięta-
ją, że „Mera – Zem” przed laty znaj-
dował się na terenie, gdzie obecnie 
znajdują się: Urząd Miejski i ciepłow-
nia, czy budynek kupiony przez 
francuską firmę Fiabilla. Natomiast 
Biedronka i blok mieszkalny powstał 
na terenie przyzakładowych ogród-
ków działkowych. Zakład ten dawał 
pracę setkom mieszkańców miasta 
i okolic.

Niejako spuścizną po nim jest ad-
res przypisany zarówno dla super-
marketu, jak i bloku mieszkalnego 
– Elektronowa, choć wjazd do tych 
obiektów zorganizowany został od 
ulicy Warszawskiej.

W 2003 roku ówczesny burmistrz 
naszej gminy Bernard Dariusz Mucha 
podpisał akt notarialny w sprawie na-
bycia jednego z budynków po „Mera 
Zemie” z przeznaczeniem na nową 

siedzibę Urzędu Miejskiego. Od tego 
czasu trwały intensywne prace re-
montowe i do nowego obiektu nasz 
magistrat został przeniesiony w mar-
cu 2005 roku. W kolejnych latach na 
terenie po byłym zakładzie powstał 
m.in. sklep Biedronka.

W październiku 2006 roku Rada 
Miejska podjęła uchwałę o zakupie 
na rzecz Gminy od ówczesnego 
właściciela terenu po byłym zakła-
dzie, podłużnej działki znajdującej się 
przy budynku Urzędu Miasta, któ-
ra miała być prostym łącznikiem od 
ulicy Elektronowej do Warszawskiej. 
Zakup wynegocjowano na kwotę 22 
400 zł. Do finalizacji tego zamierze-
nia ostatecznie nie doszło, a właściciel 
ciepłowni, nie mając formalnego do-
jazdu do swojego terenu, do dziś ko-
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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

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo. 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk 
Chciałbym Państwa poinformować, że aktualnie trwają prace wstęp-
ne nad dokumentem „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” dla 
Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS). RWS obejmuje obszar  
m.st Warszawy oraz okolicznych powiatów w tym powiatu nowo-
dworskiego. Z racji tego, że Nasza Gmina jest częścią powiatu nowo-
dworskiego, będzie również objęta PZMM. 

Opracowaniem i wdrożeniem ww. dokumentu zajmuje się urząd m. 
st. Warszawy, a koordynatorem przedsięwzięcia jest Stowarzysze-
nie „Metropolia Warszawa”, do którego Nasza Gmina nie tak dawno 
zgłosiła akces. Efektem finalnym jest stworzenie m. in. poprzez nowe 
inwestycje, infrastruktury komunikacyjnej sprzyjającej zwiększeniu 
znaczenia i poprawieniu konkurencyjności transportu publicznego.

Przewidywane inwestycję zostaną sfinansowane w przeważającej 
większości ze środków Unii Europejskiej. Ideą tego planu jest to, aby 
osoby dojeżdżające do Warszawy przesiadły się z prywatnych samo-
chodów do środków komunikacji publicznej. 

Wiemy, że każdego dnia kilka tysięcy obywateli naszej Gminy w róż-
nych celach dojeżdża do Warszawy, a zatem, chcę zaproponować do 
ww. Planu, kilka przedsięwzięć, które będą wpisywały się w przedsta-
wioną ideę. Będę m.in. postulował budowę przystanków wraz z par-
kingami dla samochodów i rowerów w Kosewie (Linia Warszawa 
– Gdańsk) oraz w Ruszkowie (linia Nasielsk-Sierpc) Bardzo poważnie 
rozważam również wpisanie do PZMM m. in. inwestycji dotyczącej 
budowy szerokotorowej linii kolejowej łączącej stację PKP z Pnie-
wem (Stacja końcowa wraz koniecznym parkingiem przy skrzyżowa-
niu dróg wojewódzkich nr 632, nr 571). Kolejne przystanki, wszystkie 
z parkingami dla rowerów, można by było zlokalizować na wysokości 
ulic; Leśna, Piłsudskiego, POW, Sikorskiego.  

Inwestycja ta moim zdaniem mogła by być zrealizowana na działce, 
na której znajdowało się torowisko kolejki wąskotorowej. Ponieważ 
aktualnie na przedmiotowej działce rozpoczęliśmy działania doty-
czące budowy ścieżki rowerowej, chciałbym się do Państwa zwrócić 
z prośbą o wyrażenie opinii w przygotowanej przez nas ankiecie, czy 
mamy kontynuować działania związane z budową ścieżki rowerowej, 
czy też warto przedmiotową działkę zachować na potrzeby ewentu-
alnej inwestycji związanej z budową wspomnianej linii kolejowej. My-
ślę, że jest również możliwe równoległe poprowadzenie do torowiska 
ścieżki rowerowej, ale zapewne związane by to było z koniecznością 
wykupu gruntów od prywatnych właścicieli.

Zapraszam do udziału w ankiecie. Czekamy na Państwa opinie  
do 15 listopada br. 

Link do ankiety: https://bit.ly/3bn5yQo

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Z UM

Kalendarz gminny
Z przyjemnością informujemy o wydaniu gminnego kalendarza  
na 2022 r. przez Urząd Miejski w Nasielsku! 

Tradycyjnie kalendarz wydawany jest w formacie A2 i złożony jest z 6 po-
dwójnych stron oraz okładki. Ozdobą kalendarza są zdjęcia z terenu naszej 

gminy, wykonane w Zaborzu, Głodowie, Popowie Borowym, Żabiczy-
nie, Lubominie, Cieksynie, Psucinie, Krogulach, Starych Pieścirogach, Mal-
czynie, Nasielsku, Ruszkowie i Paulinowie. Autorami zdjęć byli Krzysztof 
Miller, Jarosław Dylewski oraz Andrzej Wójciak. Oprócz najważniejszych 
świąt państwowych w gminnym kalendarzu wyróżnione są również istot-
ne terminy dotyczące m.in. regulowania opłat czy składania wniosków  
w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Zachęcamy do korzystania z naszego gminnego kalendarza! Można  
go otrzymać bezpłatnie w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, a także w innych gminnych jednostkach, takich jak 
Nasielski Dom Edukacji i Historii (dawny Dom Nauczyciela) czy Nasielski 
Ośrodek Kultury.

Wydział Administracji i Nadzoru



312.11.2021–25.11.2021; Życie Nasielska nr 24 (592) Z SAMORZĄDU

dokończenie ze str. 1

Z CUW

Dofinansowanie na wycieczki 
w ramach programu  
„Poznaj Polskę”
Pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku przy współpra-
cy z dyrektorami placówek oświatowych pozyskali wsparcie finansowe 
w łącznej kwocie 43 156,00 zł dla pięciu szkół z terenu gminy Nasielsk 
na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra 
Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. 

Wsparcie otrzymają następujące placówki:

 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach – 9 200,00 zł,

 – Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach – 12 352,00 zł,

 – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym  
– 6 924,00 zł,

 – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie – 10 000,00 zł,

 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku  
– 4 680,00 zł.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyj-
nego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej 
środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osią-
gnięć polskiej nauki. Z dofinansowania w naszej gminie skorzysta łącznie 
466 uczniów.

NASZE SPRAWY

Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa 
5 listopada br. w Urzędzie Miasta Serock, w obecności posła Arkadiusza 
Czartoryskiego, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości pan Arkadiusz 
Urban podpisał z przedstawicielami ośmiu gmin z województwa mazo-
wieckiego porozumienie oraz list intencyjny w celu stworzenia Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej.

Sygnatariuszami porozumienia podpisanego w Serocku są przedstawiciele 
gmin: Łochów, Maków Mazowiecki, Nasielsk, Ostrów Mazowiecka, So-
kołów Podlaski, Wieliszew i Wyszków. Krajowy Zasób Nieruchomości do 
spółki wniesie aportem grunt (pow. 6 hektarów), położony w Wieliszewie, 
przy ulicy Kościelnej.

Przyszła spółka ma zapewnione stabilne finansowanie. Gminy przystępu-
jące do SIM skorzystają z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 
Środki z Funduszu posłużą sfinansowaniu części wydatków niezbęd-
nych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Tym samym każda  
z gmin otrzyma wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę  
do 3 milionów złotych.

Kolejnym etapem będzie bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10% kosztów realizacji 
inwestycji. Do dyspozycji gmin jest także bezzwrotny grant z Funduszu 
Dopłat (BGK) na budowę mieszkań, który wynosi do 35% kosztów inwe-
stycji.

(red) za: KZN

rzysta z wjazdu, który usytuowany 
jest za sklepem Biedronka. 

Nowy kształt drogi
Zakup budynków po zakładzie „Mera 
Zem” przez francuską firmę Fabila 
zmodyfikował plany powstania drogi.

 – Okazało się, że istnienie dro-
gi w tym kształcie mogłoby za-
kłócać proces technologiczny 
zakładu, który będzie płacił podatki 
i zatrudniał naszych mieszkańców, 
dlatego wprowadziliśmy modyfika-
cję – mówi Bogdan Ruszkowski bur-
mistrz Nasielska. – Dodatkowo firma 
francuska, jak i firma, która ma ko-
tłownię podpisały porozumienie, że 
oddadzą nieodpłatnie własny grunt 
pod budowę drogi. W kosztach par-
tycypowałaby również firma Jeroni-
mo Martins. Brak drogi, czy nawet 
jej służebności blokuje też kotłow-
nię w aspekcie modernizacji obiektu 
w rozwiązania ekologiczne – dodaje.

Dlatego też powstał nowy projekt, 
który finalnie regulowałby dojazd 
do terenów, które oficjalnie takiego 
dojazdu nie mają: ciepłownia, blok, 
działka za blokiem. 

Ustalenia  
Komisji Rewizyjnej
Sprawą dojazdu do kotłowni, ale i za-
sadnością budowy drogi, zajęła się 
29 października Komisja Rewizyjna. 

 – Rozmawiałem z właścicielem cie-
płowni, który poinformował, że po-
rozumiał się z właścicielem sąsiedniej 
działki w sprawie korzystania z dojaz-
du do ciepłowni i obecnie funkcjo-
nuje to bezproblemowo. Czasem 
brama jest zastawiana przez klientów 
sklepu, ale problem może pojawić 

się, gdy zmieni się właściciel, który 
zażąda opłat lub nie wyrazi zgody 
na korzystanie z dojazdu. Dlatego 
należy myśleć przyszłościowo i jak 
najszybciej rozwiązać ten problem – 
mówił podczas posiedzenia Michał 
Brodowski przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej.

Potencjalne problemy z ewentu-
alnym brakiem dojazdu wskazała 
również Bożena Strzelecka kierow-
nik Wydziału Planowania Przestrzen-
nego – Jeżeli ten pan będzie chciał 
czynić jakieś inwestycje i występo-
wał o warunki zabudowy, to jednym 
z elementów otrzymania warunków 
zabudowy jest dostęp do drogi pu-

blicznej.

W kwestii dojazdu do kotłowni głos 
zabrał też burmistrz Ruszkowski: – 
Patrząc na obecną mapę, bez są-
dowego nakazu służebności, nie ma 
możliwości przejazdu do kotłowni. 
Na szczęście ta firma ma obecnie 
dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego 
myśleliśmy, aby tak zaprojektować 
drogę, by była jak najbardziej ko-
rzystna dla wszystkich znajdujących 
się firm oraz dla mieszkańców.

Ostatecznie nowy projekt zakłada 
poprowadzenie drogi w kształcie lu-
strzanego odbicia liczby 4, czy też 
błyskawicy. 

Zakłada on wytyczenie nowego pasa 
drogowego w miejscu, gdzie aktual-
nie znajduje się działka gminna (traw-
nik przy parkingu obok Biedronki). 
Parking przy markecie nadal funkcjo-
nowałby niemal w takiej formie jak 
teraz. Zmieniłaby się jedynie lokaliza-
cja wjazdu – obecnie wjazd na teren 
parkingu zlokalizowany jest od ulicy 
Warszawskiej i zostałby przeniesiony 
na wysokość wejścia do Biedronki od 
wschodniej strony.

W miejscu obecnego wjazdu na 
teren parkingu powstałby chod-
nik i jednocześnie przy komórkach 
gospodarczych powstałyby kolej-
ne miejsca parkingowe. Nowa dro-
ga byłaby oddzielona od parkingu 
chodnikiem. 

Następnie skręcałaby ona w prawo 
za sklepem Biedronka (i nie byłoby 
już możliwości objechania sklepu na 
około, jak ma to miejsce obecnie). 
Bezpośredni dostęp do drogi pu-
blicznej zyskałby właściciel kotłowni. 
Za terenem kotłowni droga ma skrę-
cać w lewo i łączyć się z ulicą Elektro-
nową od zachodniej strony Urzędu 
Miejskiego. Aby taki przebieg dro-
gi był możliwy, należałoby wykupić 

też część gruntów od prywatnych 
właścicieli. Ponadto taki jej przebieg, 
gwarantowałby większe bezpieczeń-
stwo, ponieważ uniemożliwiałby kie-
rowcom szybko jazdę. 

Droga w budżecie  
na 2021 r.
Rada Miejska z końcem 2020 roku 
uchwaliła budżet na 2021 rok, w któ-
rym wyszczególniona została inwe-
stycja pod nazwą „Budowa drogi 
gminnej łączącej ul. Elektronową 
z Warszawską”. Na jej realizację za-
bezpieczono kwotę 1,2 mln zł.

W trakcie 2021 roku Rada Miejska 
już trzykrotnie zdejmowała środki 
z tego zadania, przeznaczając je na 
inne cele. 

Najpierw 24 maja br. zdjęto pra-
wie 225 tys. zł z przeznaczeniem 
na zmiany w funduszach sołeckich, 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na ulicę Rostkowskiej oraz na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na projekt drogi gminnej Chr-
cynno-Paulinowo. Później w lipcu br. 
na specjalnej sesji zwołanej na wnio-
sek Burmistrza Nasielska zdjęto ko-
lejne 450 tys. zł z przeznaczeniem na 
budowę drogi gminnej w Czajkach. 

Trzecie zdjęcie środków z budowy 
tej drogi miało miejsce na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej (28.10.br.), na 
której radni przesunęli 430 tys. zł na 
zadania oświatowe.

Nie wszyscy radni są zwolennikami 
tejże drogi. Wielokrotnie zasadność 
jej powstania w nowym kształcie 
kwestionowali na sesjach Rady Miej-
skiej radni Rodryg Czyż, Mirosław 
Świderski i Andrzej Pacocha.

 – Warto się zastanowić, żeby tego 
łącznika nie ciągnąć przez dział-
ki prywatne po lewej stronie urzę-
du, tylko zakończyć je na budynku 
wielorodzinnym, wtedy nie będzie 
to droga przejazdowa i mieszkańcy 
tego budynku nie ucierpią (...) przez 
wzmożony przejazd. Połączenie z tą 
stroną miasta spowoduje tylko to, że 
będziemy omijali skrzyżowanie przy 
stacji benzynowej – stwierdził rad-
ny Rodryg Czyż podczas spotkania 
Komisji Rewizyjnej, zauważając jed-
nocześnie potrzebę remontu ulicy 
Ogrodowej czy Grabowej, co jego 
zdaniem rozwiązałoby problem 
przejazdu przez skrzyżowanie przy 
stacji paliw „Orlen”.

Budowę „ślepej” drogi bez przejazdu 
podważał radny Janusz Gers, który 
podkreślił korkowanie się ulicy War-
szawskiej i trudności wyjazdu z par-
kingu przy Biedronce. – Ten łącznik 
zabezpieczyłby w przyszłości ko-
tłownię, byłby odciążeniem dla uli-
cy Piłsudskiego i byłby wygodą dla 
osiedla za Urzędem Miejskim, które 
ciągle się rozbudowuje – tłumaczył 
radny Gers.

Mimo systematycznego zdejmo-
wania środków, które były prze-
znaczone na budowę tej drogi oraz 
otrzymania od wojewody mazo-
wieckiego odwołania w sprawie 
wydanego przez starostwo nowo-
dworskie decyzji ZRID (zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej), 
burmistrz Nasielska podkreśla, że 
nie wycofuje się z pomysłu budowy 
drogi w nowym kształcie. 

 – Główny zarzut od wojewody to 
budowa miejsc parkingowych na 
działkach, które zostałyby wyku-
pione w ramach specustawy. Gdy 
to projektant zmieni, to będziemy 
mogli realizować tę inwestycję, któ-
ra w przyszłości pozwoli uniknąć 
konfliktu związanego z dojazdem – 
mówi Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska. 

(red.)

Z MIASTA

Droga przy Biedronce 
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28.10.2021 r. – Lorcin – kolizja 
drogowa ( 1 zastęp)

28.10.2021 r. Popowo Borowe – 
wypadek – potrącenie rowerzy-
sty przez busa (1 zastęp)

29.10.2021 r. Krzyczki Szumne 
– pożar śmieci (2 zastępy)

30.10.2021 r. Morgi – zerwany 
dach na budynku (1 zastęp)

30.10.2021 r. Miękoszynek, 
ul . Rumiankowa – wypadek 
z udziałem quada (2 zastępy)

30.10.2021 r.  Poligon SGSP  
– ćwiczenia z gaszenia pożarów 
wewnętrznych (1 zastęp) 

02.11.2021 r. Mokrzyce Wło-
ściańskie – wypadek drogowy 
ze skutkiem śmiertelnym oraz 
pożar samochodu (1 zastęp)

05.11.2021 r. Poniaty (powiat 
pułtuski) – neutralizacja wycieku 
paliwa z uszkodzonego zbiorni-
ka samochodu ciężarowego  
(1 zastęp)

05.11.2021 r. Nowe Orzechowo 
(gmina Pomiechówek) – poszu-
kiwania osoby zaginionej (1 za-
stęp)

06.11 .2021r. Borkowo – wg 
z g ł o s z e n i a  p oż a r  s to d o ł y  
– alarm fałszywy (2 zastępy)

Kronika OSP
NASIELSK

Z POLICJI

Dzielnicowy zatrzymał 
poszukiwanego
Kilka dni temu dzielnicowy z Komisariatu Policji w Nasielsku, podczas służby obchodowej, uzyskał informację 
o tym, gdzie przebywa ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości mężczyzna. Udał się do m. Popowo 
Borowe, gdzie zatrzymał 63-latka.

Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia, wydanego przez Sąd Rejonowy w Pułtusku. 
Do odbycia miał karę pozbawienia wolności, za przestępstwo niealimentacji. 63-latek trafił do aresztu śledcze-
go, gdzie spędzi teraz najbliższe 4 miesiące.

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z UM

Warto powracać bezpiecznie  
w Niepublicznej Szkole Podstawowej  
„Pod Fiołkami” 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Przekazanie sprzętu 
dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych  
5 l istopada 2021 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu specjalistycz-
nego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nasielsk.

Sprzęt został zakupiony w ramach pomocy f inansowej udzielonej 
w formie dotacji celowych przekazanych przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP.

Nasze jednostki wyposażono w sprzęt o wartości 74.102,00 zł,  
któr y w 50% dof inansowany 
został ze środków Samorządu 
Województ wa Mazowieckie-
go. Pozostałe środki pochodzi-
ły ze środków własnych Gminy 
Nasielsk.

Zakupiono i przekazano:
1. OSP Nasielsk:
 – aparat powietrzny DRAGER 
PSS 4000 butla kompozytowa 
6,8 l – 6 szt. 

 – sygnalizator bezruchu BODY-
GUARD – przycisk – 4 szt.

2. OSP Psucin:
 – aparat powietrzny DRAGER 
PSS 4000 butla kompozytowa 
6,8 l – 4 szt.

 – komplet odzieży ochrony 
indywidualnej strażaka w skład 
którego wchodzi: ubranie spe-
cjalne, he łm, latarka diodowa 
M-FIRE 02 XP-E LED do heł-
mów, rękawice strażackie spe-
cjalne, buty strażackie skórzane 
– 4 kpl.

W przekazaniu sprzętu uczest-
niczyli:

 –  Pan i  M agda l e na  B i ernac-
ka – Zastępca Dyrektora De-
partamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszałkow-
sk iego Województ wa Mazo-
wieckiego,

 – Pan Andrzej Waldemar Kor-
dulewski – Zastępca Burmistrza 
Nasielska 

 – Pan Mirosław Klimczewski – 
Prezes jednostki OSP Nasielsk 

 – Pani Sylwia Bazylak – Prezes 
jednostki OSP Psucin

Za okazaną pomoc f inansową 
przedstawicielowi Urzędu Mar-
sza ł kowsk ie go p od ziękowa-
nia złożyli Zastępca Burmistrza 
Nasielska oraz w imieniu stra-
żaków Prezesi jednostek OSP 
Nasielsk i OSP Psucin.

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

4 listopada 2021 roku, w imie-
niu Burmistrza Nasielska Bogda-
na Ruszkowskiego – Sekretarz 
Nasielska Marek Maluchnik wraz 
z asp. Radosławem Wasilewskim 
z Komisariatu Policji w Nasielsku 
odwiedzili Niepubliczną Szkołę 
Podstawową „Pod Fiołkami” w ra-
mach akcji „Warto powracać bez-
piecznie”.

Podczas spotkania dzieci z naj-
młodszych klas miały możliwość 
zapoznania się m.in. z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po 
drodze, znaczeniem kolorów sy-
gnalizacji świetlnej oraz numera-

m i  a l a r m ow y m i . 
W podziękowaniu 
za aktywność dzie-
c i  u c z e s t n i c z ą -
ce w w ydarzeniu 
otrz yma ł y work i 
odblaskowe mające 
znacznie poprawić 
widoczność i bez-
pieczeństwo na dro-
dze.

P r z y p o m n i j m y, 
że akcja „Warto powracać bez-
piecznie” zapoczątkowana została 
w 2015 r., a przez cały czas jej trwa-
nia podopieczni przedszkoli i szkół 

z terenu Gminy Nasielsk systema-
tycznie pogłębiają swoją wiedzę 
związaną z poruszaniem się w ru-
chu drogowym.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z POLICJI

ZAINSTALUJ APLIKACJĘ 
KWARANTANNA DOMOWA
„Kwarantanna domowa” to aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. 
Ta bezpłatna i bezpieczna aplikacja umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz. Ale nie tylko. Apka po-
zwala także na podstawową ocenę stanu zdrowia, dostęp do pomocnych w czasie kwarantanny informacji, szybką 
komunikację ze służbami oraz dostęp do opieki. Pamiętajmy, że z aplikacji mogą korzystać tylko osoby objęte kwa-
rantanną. Samo potwierdzenie swojej lokalizacji przez aplikację jest łatwe, o czym przeczytasz poniżej.

Aby skutecznie i sprawnie kontrolować miejsca pobytu osób przebywających na kwarantannie, a jednocześnie 
wspierać osoby objęte kwarantanną w tych trudnych dniach, przygotowana została aplikacja „Kwarantanna domo-
wa”. To oficjalna, bezpieczna i bezpłatna aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach 
domowych.

Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony w sklepach Google Play oraz App Store. Szczegółowe informacje 
o aplikacji oraz odpowiedzi na wiele pytań znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.

Pamiętaj, że aplikacja „Kwarantanna domowa” przeznaczona jest tylko dla osób objętych kwarantanną. Jej system 
połączony jest z bazą numerów telefonów osób, które zostały zobowiązane do przejścia kwarantanny i nie ma moż-
liwości, by korzystały z niej inne osoby.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji „Kwarantanna domowa” m.in. w celu potwierdzania miejsca swojego pobytu. 
Aplikacja to szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych kwarantanną. Bądźmy solidarni i od-
powiedzialni. Warto sobie pomagać w tym trudnym dla wszystkich czasie.

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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OBRADOWAŁA RADA POWIATU

Dyskusja  
o podwyżkach diet
W czwartek, 28 października br., w trybie zdalnym odbyła się XXXV sesja Rady 
Powiatu. Wzięli w niej udział wszyscy radni. 

Już na początku kontrowersje wzbudziła uchwała dotycząca wzrostu diet 
radnych. Radna Katarzyna Kręźlewicz zaproponowała, aby zdjąć tę uchwałę 
z porządku obrad i poddać ją merytorycznej dyskusji w celu znalezienia opty-
malnych rozwiązań i uzasadnienia dla opinii publicznej zaznaczając, że nie jest 
przeciwna podnoszeniu diet. Wniosek nie uzyskał jednak poparcia. Następnie 
po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, radni przeszli do 
głosowania nad blokiem uchwał.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto 14 głosami poparcia, 
przy 4 głosach wstrzymujących. W uchwale zmian w budżecie bieżącego roku 
dokonano m.in. przesunięć między paragrafami, z racji otrzymywania środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co w świetle nowych przepisów 
musi być wyodrębnione oddzielnym paragrafem. Uchwałę podjęto 15  głosami 
za, przy 3 wstrzymujących.

Trzecia uchwała dotyczyła powierzenia przez powiat zadania miastu Nowy 
Dwór Maz. i uzyskała poparcie 17 radnych, przy jednym wstrzymującym. 
Czwarta uchwała dotyczyła pomocy finansowej dla miasta Nowy Dwór Maz. 
w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Radni 
podjęli uchwałę 18 głosami.

Piąta uchwała dotyczyła ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z dro-
gi i przechowywania go na parkingu strzeżonym w nadchodzącym roku.  
Ta uchwała również została podjęta 18  głosami. Kolejna uchwała dotyczyła 
określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON. Uzyskała ona także 
jednomyślność wśród obecnych 18 głosujących radnych. Siódma uchwa-
ła dotyczyła uznania skargi na nieprzestrzeganie regulaminu prosektorium, 
a przewodniczący Komisji Skarg Mariusz Torbus poinformował, że komisja 
zaproponowała, by przekazać ją do organu właściwego, czyli dyrektora No-
wodworskiego Centrum Medycznego. Do sprawy odniósł się także Kierow-
nik Działu Technicznego NCM Rafał Gołębiewski, który stwierdził, że pismo do 
dzierżawcy zostało wysłane z informacją, że zgodnie ustawą nie może rekla-
mować swoich usług. Uchwała otrzymała 17 głosów pozytywnych, przy jed-
nym wstrzymującym.

Najwięcej czasu podczas obrad poświęcono podwyżkom diet. Radna Anna 
Maliszewska zauważyła, że nie można doprowadzić do sytuacji, gdzie wyna-
grodzenie pracownika starostwa, który pracuje codziennie, było porównywal-
ne z dietą wiceprzewodniczącego czy przewodniczących komisji. Podkreślała 
jednak, że nie jest przeciwko podwyżkom, ale nie sięgającym ok. 60%.

Radny Dariusz Tabęcki, który jest Przewodniczącym Komisji Finansów, zauwa-
żył, że ta dyskusja powinna toczyć się na komisjach, a nie na sesji, gdy chodzi 
o populizm i „sprzedawanie się w sieci”. Zauważył także, że w ubiegłym roku 
były podwyżki dla pracowników starostwa i jeśli znajdą się środki, to będzie 
także za podwyżkami dla pracowników. 

Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski powiedział, że startując 
w wyborach do Rady, brał też pod uwagę wysokość diety, gdyż za tę pracę 
należy się wynagrodzenie. Natomiast wicestarosta Paweł Calak zauważył, że 
są to zmiany wynikające z decyzji ustawodawców. Radny Marcin Manowski 
natomiast dodał, że dziś w Polsce przedstawiciele władz samorządowych i pra-
cownicy samorządowi zarabiają za mało, a temat ten należałoby omawiać na 
posiedzeniach wszystkich komisji, bo dotyczy wszystkich radnych, nie podo-
bał mu się jednak sposób wprowadzania zmian. Głos zabrała również Sekretarz 
Powiatu Nowodworskiego Magdalena Kamińska, która powiedziała, że pro-
pozycje zmian diet wynikają z ustawy, w której zawarto określony mnożnik, 
kwotę bazową i są określone maksymalne kwoty, jakie przysługują radnym 
w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców. Radni podjęli uchwałę 12 
głosami poparcia i przy 7 przeciwnych.

W następnym punkcie Rada Powiatu jednogłośnie nadała Statut Powiatowemu 
Urzędowi Pracy, a później przyjęła sprawozdanie z działalności nowodworskie-
go PUP, program zatrudnienia i aktywizacji nowodworskiego rynku pracy na 
rok 2021, sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 
rok 2020/21, informację dotyczącą realizacji zadań przez Wydział Komuni-
kacji i Transportu. Następnie Przewodniczący i Starosta przedstawili informację 
o analizie oświadczeń majątkowych.

W dalszej części sesji radni zadawali pytania dotyczące sprawozdania z pracy 
Zarządu pomiędzy Sesjami Rady. Wśród poruszonych tematów m.in. radna Ka-
tarzyna Kręźlewicz zapytała o efekt spotkania Zarządu z Burmistrzem Nasielska 
w sprawie przejęcia budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku. Staro-
sta Krzysztof Kapusta odpowiedział, że Burmistrz Nasielska na razie przedstawił 
swój pomysł i jest to dopiero początek szeregu spotkań w tej sprawie.

W sprawach różnych rozmawiano między innymi o budowie dróg w gminie 
Leoncin, o dofinansowanie których wnioskuje powiat w ramach Polskiego 
Ładu. Rozmawiano także o inwestycjach drogowych w Nowym Dworze Maz. 
oraz potrzebie remontu podłóg w nowodworskim liceum.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Krupka  
w budowie
Trwają prace przy budowie ulicy Krupki, wzdłuż 
której obecnie powstaje chodnik oraz meliora-
cyjny. Roboty drogowe prowadzone są również  
na ulicy Przechodniej. 

(r.)

FOTOOBESRWATOR 

Kapliczka  
w rozsypce
W maju br. pisaliśmy w ŻN o tym, że natychmiastowego re-
montu wymaga kapliczka znajdująca się u zbiegu ulic Ko-
lejowej i Kościuszki. Nasi Czytelnicy zwracają uwagę, że jej 
stan pogarsza się z tygodnia na tydzień, a ze ścian odpadają 
pokruszone cegły. 

(m)

INWESTYCJE

Droga w Żabiczynie i Lorcinie
29.10.2021 r. nastąpił odbiór inwestycji „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2424W relacji Nasielsk – Nuna 
na odcinku o długości 950 m.” w miejscowościach 
Żabiczyn oraz Lorcin, w gminie Nasielsk.

Wartość robót zgodnie z umową to 349 303,27 zł. 

Wysokość otrzymanego dofinansowania ze środków bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
to 150 000,00 zł.

(r.) za:www.nowodworski.pl

Z NCM

Zmiany  
w funkcjonowaniu szpitala
Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego informuje, że zgodnie z nową decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego z dnia 29.10.2021 r., nasz szpital realizował będzie świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Od 8 listopada 2021 roku będziemy zapewniać w podmiocie leczniczym 68 łóżek dla pacjentów z podejrze-
niem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem 
oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Zgodnie z decyzją, zmiany potrwają do 
odwołania .

Praca Nowodworskiego Centrum Medycznego będzie wyglądała następująco:

 – Oddział Ginekologiczno-Położniczy –będzie przyjmował pacjentki z oznaczonym negatywnym wynikiem 
badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2;

 – Oddział Dziecięcy – będzie przyjmował dzieci z oznaczonym negatywnym wynikiem badania w kierunku 
wirusa SARS-CoV-2;

 – Oddział Chirurgii Ogólnej – będzie przyjmował pacjentów z oznaczonym dodatnim wynikiem badania w kie-
runku wirusa SARS-CoV-2;

 – Oddział Chorób Wewnętrznych – będzie przyjmował pacjentów z oznaczonym dodatnim wynikiem badania 
w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie zapewniamy, że nadal w szpitalu utrzymany jest reżim sanitarny i wszelkie środki ostrożności.
za: www.e-portal.ncm.med.pl
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ROZ(G)RYWKA

Avel
„Avel” to kooperacyjna gra rodzin-
na dla 1 do 4 osób, od ósmego roku 
życia. Twórcy przewidują czas za-
bawy od 60 do 90 minut. Opraco-
wana została w taki sposób, aby była 
wyzwaniem zarówno dla młod-
szych, jak i starszych graczy. Od 
początku odwołuje się do kreatyw-
ności uczestników, ponieważ spo-
śród innych propozycji wyróżnia się 
możliwością współtworzenia histo-
rii, począwszy od stworzenia swojej 
postaci za pomocą uniwersalnego 
szablonu, który można dowolnie 
pokolorować, nadać bohaterowi in-
dywidualne cechy wyglądu, imię, 
herb, ekwipunek. Avel to magiczna 
kraina, wpisująca się w świat fantasy, 
oświetlona dniem i nocą przez dzie-
siątki księżyców o potężnej mocy, 
z której czerpią okoliczni mieszkań-
cy. Niestety do Avel zbliżył się wła-
śnie Czarny Księżyc, przebudzając 
siły zła uśpione do tej pory w lasach, 
grotach i innych mrocznych miej-
scach. Celem gry jest odkrywanie 
kolejnych obszarów krainy, rozwija-
nie postaci i walka z potworami, za-
kłócającymi spokój mieszkańców. 
Jako że jest to gra kooperacyjna, 
wszyscy uczestnicy stanowią jedną 
drużynę, a więc sukces czy porażka 
jednego z nich, wpływa na kondycję 
pozostałych. Podczas każdej rundy 
uczestnicy rozgrywają tury, wyko-
nując wybrane akcje: poruszanie się 
po planszy, korzystanie z akcji spe-
cjalnych oferowanych przez wybra-
ne miejsca, odpoczynek lub walka 
z potworami. Po każdej zwycięskiej 
walce gracze wzbogacają się o zło-

to, eliksiry oraz broń, przygotowując 
się w ten sposób do ostatecznej wal-
ki  z potężnym Monstrum. 

Koncepcja gry przypomina klasy-
kę gatunku, czyli „Talizman” – nie 
można przejść do wyższego eta-
pu, jeśli postać jest zbyt słaba, walki 
odbywają się przy pomocy rzu-
tu kośćmi, zdobywamy również 
przydatne przedmioty. Podstawo-
wą różnicą jednak jest brak współ-
zawodnictwa, ale za to wspólne 
działania przeciw jednemu wrogo-
wi. Co uważam za ogromny plus, 
gdyż w ten sposób gracze uczą się 
współpracy, podejmowania decy-
zji ważnej nie tylko dla własnej po-
staci, ale i całego otoczenia, a więc 

kooperacji tak istotnej w relacjach 
zawodowych oraz różnych sytu-
acjach społecznych. Po upływie 
odpowiedniej liczbie rund, dru-
żyna musi pokonać Monstrum 
i jego mrocznych towarzyszy, za-
nim dotrą do zamku. Dodatko-
wym atutem jest worek, gdzie 
należy umieścić przedmioty, któ-
re uczestnicy wybierają wyłącznie 
za pomocą zmysłu dotyku, a także 
modułowa plansza, złożona z sze-
ściokątnych kafli, co stanowczo 
podnosi regrywalność Avel. Gra 
jest nowością od wydawnictwa Re-
bel i właśnie pojawiła się w sprze-
daży.

OI

Z DKK

O kontrowersyjnej Miłości
W piątek, 22 października br., 
w czytelni Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Nasielsku 
odbyło się październikowe spo-
tkanie członków Dyskusyjnego 
Klubu Książki. W zwartym i go-
towym do czytelniczych zmagań 
gronie, rozmawialiśmy o kontro-
wersyjnej książce Ignacego Kar-
powicza Miłość.

Lektura książki może czytelników 
rozczarować, ponieważ czyta się 
ją trudno, zaś z drugiej strony jest 
ważnym dokumentem naszych 
czasów. Sugestywnie opowia-
da o wyobcowaniu homoseksu-
alistów i ich próbach podążania 
za pędzącym światem, który odrzucał ich z powodu upodobań seksualnych. Tematyka jest niezwykle istotna, 
a forma opowieści dość odważna.

Miłość to utwór wyrazisty językowo, który udowadnia nam, czytel-
nikom, iż różnorodność tematów w polskiej literaturze jest potrzebna 
i sprzyja szerszej perspektywie spojrzenia na świat z innej strony. Jest 
on także czytelniczym wyzwaniem dla konserwatystów. Tekst warty 
poznania, choć zaskoczy swoją różnorodnością.

Zgodnie uznaliśmy, iż okładka książki jest piękna, ale nieco myląca. 
Miłość mówi o miłości homoseksualnej, czyli porusza temat trudny 
i wzbudzający emocje wśród naszego społeczeństwa. I takie też emo-
cje książka autorstwa Karpowicza wywołała podczas spotkania DKK. 
Dyskusja była długa i intensywna, nie zabrakło także opowieści doty-
czących naszych przekonań i życiowych doświadczeń. 

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 19 listo-
pada br. Będziemy rozmawiać o książce Diane Setterfield Była sobie 
rzeka. Serdecznie zapraszamy!

Bibl.

Z BIBLIOTEKI

Nowości wydawnicze 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku serdecznie zaprasza 
swoich Czytelników po nowości wydawnicze w oddziale dla dorosłych 
oraz dla dzieci i młodzieży, które zostały zakupione z dofinansowania ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
Kierunku Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 
Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025.

Miłośnikom polskich utworów, polecamy serdecznie książki pisarek takich 
jak: Joanna Tekiela, Magdalena Wala, Weronika Tomala, Agnieszka Kraw-
czyk, Anna Wojtkowska-Witala, Agnieszka Olejnik, Marta Orzeszyna, Syl-
wia Kubik, Agnieszka Łepki, Anna Płowiec, Alicja Górzyńska, Kinga Gąska, 
Katarzyna Kowalewska, Hanna Dikta, Agata Kołakowska, Natasza Socha, 
Edyta Świętek, Krystyna Mirek, Anna H. Niemczynow. W naszych zbio-
rach znajduje się także najnowsza, długo wyczekiwana książka Katarzyny 
Michalak Panna z bajki.

Zwolennicy romansów będą mieli możliwość zaczytać się w najnowszych 
książkach Soni Rosy Hotel 69 i Klinika miłości, a także Katarzyny Bester 
Ucieczka z nieznajomym oraz cykl powieści Beaty Majewskiej Zapomnij, 
że istniałem. W naszych zbiorach nie brakuje również książki Keelanda Nie 
dla mnie i Pokusy dotyku Bekher.

Czytelnicy chętnie sięgający po kryminały znajdą u nas najnowszą po-
wieść Jo Nesbo Zazdrość, Rączka rączkę myje Olgi Rudnickiej, Ktoś, kogo 
znamy Lapena, Nieboszczyk sam w domu Alka Rogozińskiego, Perfekcyj-
ne małżeństwo Jeneva Rose, Deadline Sandry Brown, Chwasty Krzysztofa 
Jóźwika, Zamknij drzwi Rachel Abbott, Idealny ślub Lucy Foley, Potwory 

Anny Potyry, Niebiańskie osiedle Ryszarda Ćwirleja, Zimny chirurg i Wiel-
biciel Maxa Czornyja, Kołysanka dla mordercy Mariusza Czubaja, Mrocz-
ne sekrety i Nie wiesz nic Marcela Mossa. W naszych zbiorach mamy 
także powieści Wojciecha Wójcika Kurs na śmierć i Dziedzictwo, Bartosza 
Szczygielskiego Nie chcesz wiedzieć, Sebastiana Fitzka Prezent, Lucindy 
Berry Złe uczynki, Roberta Małeckiego Najsłabsze ogniwo, a także dwie 
książki Clivè a Cusslera Bunt morza i Nożownik.

Wielbicielom historii polecamy powieści Piotra Bojarskiego Coraz ciem-
niej w Warthelano, Malwiny Ferenz Brulion, Mirosławy Karety Najkrót-
sza noc i Gorzej urodzona, Moniki Kowalskiej Lwowska kołysanka, Natalii 
Thiel Walc dla Izabeli.

Dla osób lubiących zagłębić się w biografie, reportaże i popularno-na-
ukowe książki, posiadamy świetne pozycje wydawnicze, np. Chłopczyce 
z Kabulu, Miasta śmierci, Dziewczyny z Gross-Rosen, Przemytnicy, Dubaj 
krwią zbudowany, Dzień bez teleranka, biografię Chopina i Mickiewicza, 
a także powieści Skazane na poniewierkę, Amerykańskie lato oraz Żeby 
nie było śladów Cezarego Łazarewicza w nowej, filmowej okładce.

Zakupiliśmy też pozycje książkowe wprowadzające nas w magiczny czas 
świąt Bożego Narodzenia. Są to przede wszystkim opowiadania Miłość 
z widokiem na Śnieżkę, Zakochany Święty Mikołaj, książkę Agnieszki 
Olejnik Odrobina magii, Magdaleny Witkiewicz Uwierz w Mikołaja oraz 
książkę Ewy Formelli Dziewczynka z ciasteczkami.

W dziale dla dzieci i młodzieży czekają dwie najnowsze książki Justyny 
Bednarek z cyklu Dobre Miastko, Mruczando na trzy rodziny i jedną ka-
mienicę Grzegorza Kasdepke, Kałużyści i inne wiersze Danuty Wawiłow 
w nowym, pięknym wydaniu. Książki z serii Przyjaciele zwierząt oraz wiele 
książeczek o bajkowych bohaterach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. Każdy 
z Państwa z pewnością znajdzie coś dla siebie na te długie, jesienne wie-
czory.

Bibl.
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NOK. Zajęcia kreatywne

Handmade zawsze w cenie
Żyjemy w czasach, gdy właściwie wszystko można natychmiast kupić. Jed-
nak, jeśli chcemy mieć coś naprawdę oryginalnego, wtedy warto poszu-
kać rzeczy wykonanych tzw. handmade.

Prace samodzielnie zaprojektowane i własnoręcznie wykonane są wyjąt-
kowe i oryginalne.

Tak też jest z ręcznie wykonywanymi różnymi pracami uczestników zajęć 
kreatywnych, które odbywają się co tydzień w Nasielskim Ośrodku Kultu-
ry. Instruktorka Beata Olechowicz ostatnio zaprezentowała dzieciom dwie 
techniki wykonywania lampionów. Na pewno jednak nigdzie nie kupimy 
tak pięknych, jakie wykonali uczestnicy zajęć w NOK. Wcześniej wyko-
nane lampiony były papierowe. Tym razem, w czwartek 4 listopada br., 

zaprezentowane zo-
stały szklane lampio-
ny. Do ich wykonania 
potrzebne były słoiki, 
cienka, kolorowa bi-
buła, klej i nożyczki. 
Wedle swojej inwen-
cj i  dziec i  w ycina ł y 
kwadraciki, kółeczka, 
trójkąciki z bibuły, a na-
stępnie tworzyły z nich 
kolorowy kolaż, zakle-
jając całą powierzch-

nię słoików. Dodatkowo lampiony zostały ozdobione samoprzylepnymi 
brokatowymi serduszkami, gwiazdkami i kwiatkami. Efekt prac wywołał 
uśmiech na twarzach uczestników warsztatów. Kolorowe lampiony trafiły 
do ich domów.

E.G.

Z NOK. Zajęcia malarskie

Nietypowe połączenia
Na każdych zajęciach malarskich, które odbywają się w Nasielskim Ośrodku 
Kultury instruktorka Ewa Witkowska, stara się zaskoczyć swoich podopiecz-
nych nowymi zadaniami. Ich prace mają być niebanalne, wymagają sku-
pienia, stworzenia sobie wcześniej w głowie pewnej wizji, koncepcji pracy. 
Tak też było w czwartek, 4 listopada br. Paleta barw była bardzo zawężona, 

można było posługiwać się tyl-
ko dwoma kolorami. Dlatego 
tym trudniej było przedstawić 
temat prac z uwzględnieniem 
perspektywy i światłocienia. 
Co więcej utrudniało to przed-
stawienie tematów, które mło-
de malarki miały namalować, 
czyli nieoczywiste połączenia 
rzeczy, roślin i zwierząt. Dziew-
czyny losowały kartki z nazwa-
mi wymienionych kategorii 
i to był ich temat pracy. Tym 
sposobem powstał np. obraz 
przedstawiający gęś w kubku 
z kwiatem i rzepą, kot na talerzu 
z ziemniakami i mleczem, czy 
stół z tygrysem, jabłkiem i różą.

E.G.

NASZE SPRAWY

30 lat gramy z WOŚP!
Przez 30 lat styczniowym 
zbiórkom organizowanym 
przez Fundację Jurka Owsia-
ka, które odbywają się hucz-
nie nie tylko w Polsce, ale na 
całym świecie, towarzyszy 
cała masa wydarzeń. Czer-
wone serduszka z napisem 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy są znane nie tylko 
w naszym kraju. Mieszkań-
cy gminy Nasielsk od wielu 
lat wspierają tę akcję w różny 
sposób i aktywnie uczestni-
czą w styczniowych finałach. 

Już podczas 9 finału w 2001 
roku grupa wolontariuszy 
z LO w Nasielsku organi-
zowała zbiórkę dla WOŚP, 
a główną pomysłodawczy-
nią tej akcji była Martyna Pielecka 
(która współorganizowała także kon-
certy i była autorką relacji WOŚP-
-owych zbiórek). Na łamach Życia 
Nasielska nr 1(85) w styczniu 2001 
roku publikowaliśmy wspólne zdję-
cie nasielskich wolontariuszy z Jur-
kiem Owsiakiem, któremu w stacji 
TVP przekazali oni zebraną wówczas 
kwotę 7213,59 zł. W kolejnym roku 
zastępując Martynę (która skoń-
czyła naukę w LO) orkiestrowymi 
działaniami na rzecz WOŚP dyry-
gowała Hanna Turek. Sztab WOŚP 
w Nasielsku mieścił się przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jarosław 
Iwaszkiewicza, a prowadzili go m.in.: 
Robert Parzonka, Elżbieta Fijalska, 
Ewa Żołnierzak, Danuta Białoruc-
ka i Agnieszka Piechocińska. Rów-

nolegle przez kilkanaście lat prężnie 
działał także drugi sztab założony 
przez Katarzynę Świderską wpieraną 
przez Bożenę Zawadzką-Roszczen-
ko, ówczesną dyrektor placówki 
oraz Agnieszkę Pałaszewską, innych 
nauczycieli i pracowników. Swoją 
siedzibę miał w obecnej Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku. Podczas styczniowych 
finałów wolontariusze kwestowali 
na ulicach naszego miasta i na tere-
nie całej gminy, dzięki wsparciu wło-
darzy miasta, instytucji publicznych, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, poli-
cji, lokalnych przedsiębiorców oraz 
osób prywatnych. Finały najczęściej 
odbywały się na rynku w Nasielsku. 
Od początku grania z WOŚP Nasielski 
Ośrodek Kultury wspomagał także 
sztaby w organizacji koncertów w sali 

kina NIWA, gdzie oprócz muzyki od-
bywały się również licytację. 

W latach 2016 i 2017 sztabu w na-
szym mieście nie było, co nie ozna-
cza, że nie wspieraliśmy Fundacji. 
Nasielscy wolontariusze pod opie-
ką nauczycieli i dyrektorów szkół 
kwestowali na ulicach naszej gminy, 
współpracując ze sztabem WOŚP 
z Nowego Miasta. Przed 26. finałem, 
który odbył się w 2018 r., z zapyta-
niem o możliwość utworzenia szta-
bu do Nasielskiego Ośrodka Kultury 
zgłosiła się młodsza siostra Martyny 
Pieleckiej – Wiktoria Brulińska, którą 
w swych planach i działaniach wsparł 
Dawid Domała (obecny szef sztabu). 

Od 2018 roku sztab mieści się 
w budynku Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, a oprócz kwesty wolon-
tariuszy w NOK odbywa się wiele 

wydarzeń artystycznych, koncer-
tów, pokazów tanecznych, licytacji 
i innych. Do akcji włączają się dzieci 
i młodzież z niemal wszystkich pla-
cówek oświatowych i przedszkoli 
działających na terenie naszej gmi-
ny (wspierani przez nauczycieli, 
dyrektorów oraz oczywiście rodzi-
ców i opiekunów). Osoby prywatne, 
przedsiębiorcy, instytucje publiczne, 
strażacy, policja, co roku wspierają 
nasielski sztab.

W ubiegłym roku ze względu na 
wszelkie obostrzenia związane 
z pandemią finał w Nasielsku, jak 
i we wszystkich innych miastach 
Polski, wyglądał inaczej niż do tej 
pory. Pomimo tego nasielszczanie 
jak zawsze okazali swoją szczodrość 
i styczniowa zbiórka zakończyła się 
wynikiem prawie 44 tys. zł. Mimo 
pandemii i wiążących się z nią ob-
ostrzeń, ostatni 29 finał okazał się 
niezwykły, a wynik finansowy prze-
rósł najśmielsze oczekiwania. Na 
zakup sprzętu dla dziecięcej laryn-
gologii i diagnostyki głowy zebrano 
łącznie 210 813 830,10 zł – ponad 
20 milionów więcej niż podczas 
poprzedniego Finału WOŚP i naj-
więcej w historii wszystkich zbiórek 
„Orkiestry”. 

Na chwilę obecną wsparcie 30. fi-
nału zdeklarowało ponad tysiąc 
sztabów z całej Polski i zagranicy, 
w tym także Nasielsk. Jubileuszowa 
orkiestra zagra 30. stycznia 2022 
roku, a zebrana kwota zostanie 
przeznaczona dla zapewnienia naj-
wyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. 

 – Jeszcze trudno przewidzieć, jak 
potoczy się sytuacja związana 
z pandemią i ograniczeniami, a co 
za tym idzie, jak będzie wyglądała 
organizacja finału w styczniu 2022 
r. Jedno jest pewne – zagramy ra-
zem z Fundacją WOŚP – zapewnia 
szef sztabu Dawid Domała.

Na portalu społecznościowym 
www. facebook.com  jest  już 
utworzone wydarzenie pod na-
zwą „30 Finał WOŚP w Nasielsku”, 
gdzie będą umieszczane wszel-
kie informacje dotyczące zbiór-
ki. W nasielskim sztabie ruszył już 
nabór dla osób, które chcą zo-
stać wolontariuszem (liczba miejsc 
jest ograniczona). Do zobaczenia 
w styczniu. Sie Ma!!!

(red.)
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Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski serdecznie zaprasza  
na pierwszy w Nasielsku świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy!
Otwarcie Jarmarku –  4.12.2021 r. (sobota)
O godzinie 16:00 przy skwerze im. Jana Pawła II w Nasielsku rozbłyśnie pierwsza gwiazdka! 
Uroczyście otworzymy pierwszy, nasielski Jarmark Bożonarodzeniowy! Będzie to także oka-
zja do podziękowania partnerom wydarzenia oraz wszystkim zaangażowanym osobom i wy-
stawcom, dzięki którym będziemy mogli tego dnia świętować zbliżające się święta i cieszyć 
się prawdziwie bajkową scenerią. 

Konkursy, zabawy rodzinne – 4.12.2021 r. (sobota)
W magiczny klimat wprowadzą nas mieszkańcy Cieksyna - program artystyczny zapewni Sa-
gitarius Projekt Agencja Artystyczno-Reklamowa na czele z Kingą Szczypek. Już od godziny 
16:15 możemy się spodziewać oprawy świątecznej w najlepszym wydaniu, gdyż jak mówi 
Pani Kinga: Pod nazwą „Sagitarius Projekt” kryje się wyobraźnia osób gotowych podjąć każde 
wyzwanie. Konkursów i zabaw rodzinnych, które poprowadzą Pan Szron i Królowa Śniegu, 
nie będzie końca. 

Spektakl teatralny – 4.12.2021 r. (sobota)
Atrakcją dla najmłodszych i nie tylko… z pewnością będzie spektakl teatralny pod nazwą „Ta-
jemnicze przypadki św. Mikołaja”. Świat pędzi do przodu, każdy z nas biegnie, byle szybciej, 
byle zdążyć. Ale przychodzi ten specjalny, świąteczny czas i warto się zatrzymać, żeby choć 
przez krótką chwilę znów być dzieckiem, by uśmiechnąć się do siebie i innych, by przypo-
mnieć sobie, jak to jest cieszyć się z małych rzeczy.

Spektakl przepełniony jest humorem, piosenkami i ciepłem nadchodzących świąt. To wspa-
niała rozrywka dla całej rodziny.

Spotkanie ze świętym Mikołajem – 4.12.2021 r. (sobota)
Prawdziwy Jarmark nie mógłby się odbyć bez świętego Mikołaja, który prosto ze swej śnież-
nej krainy przybędzie, by rozdać podarunki najgrzeczniejszym dzieciom. Od godziny 17:30 

będzie możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem w specjalnie przygotowanej, 
magicznej Chatce świętego Mikołaja. Pomagać Mikołajowi będą białe, ogromne anioły na 
szczudłach, które z pewnością dostrzegą z góry wszystkie maluchy czekające na prezenty.

Koncert Weroniki Wapniewskiej – 4.12.2021 r. (sobota)
Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko prezenty i uczta dla oczu, ale także coś dobrego dla 
duszy. Podczas wydarzenia o godzinie 18:30 zaśpiewa dla nas Weronika Wapniewska – nie-
zwykle utalentowana nasielszczanka z anielskim głosem, który z pewnością zachwyci każ-
dego.

Kolędowanie z chórem „LIRA” –  4.12.2021 r. (sobota)
Nie może zabraknąć także kolęd! Miłośników kolędowania zapraszamy do wyśpiewania naj-
piękniejszych pieści Bożonarodzeniowych z naszym nasielskim chórem „Lira”, który wyko-
na specjalnie dla Państwa cudowne kolędy, świętując przy okazji 95-lecie swojego istnienia.

Food trucki – 4.12.2021 r. (sobota)
Uczta dla duszy, uczta dla ciała, a co z ucztą dla podniebienia? Wszystkich lubiących dobrze 
zjeść ucieszy pojawienie się na naszym Jarmarku Food tracków! Są to specjalnie przygoto-
wane, ogromne wozy z jedzeniem, które jeżdżą po całym kraju. Będzie to więc strefa dla 
łakomczuchów, moc pyszności, okazja do posmakowania dań, których zawsze chcieliśmy 
spróbować oraz swoich ulubionych smakołyków! Zapraszamy na smakowitą biesiadę na Jar-
marku Bożonarodzeniowym, gdzie blask światełek, przenikający się zapach grzańca i wyśmie-
nitych przysmaków rozgrzeją ten zimowy, chłodny dzień. Będzie można tu miło spędzić czas 
i spotkać się ze znajomymi. Food trucki pierwszy raz odwiedzą Nasielsk!

Dodatkowo Burmistrz Nasielska wraz ze swoimi pracownikami serwować będzie bezpłatną 
herbatę oraz gorącą czekoladę dla każdego.

Kraina Śniegu – 4.12.2021 r. (sobota)
Prawdziwą atrakcją i radością dla dzieci będzie Kraina Śniegu z uwielbianymi przez nasze 
pociechy Olafem, Elsą i reniferami, których zaprosi do nas Pani Monika Duchnowska i pra-
cownicy Niepublicznego Przedszkola Sakolandia w Nasielsku. To jedyna okazja, by zrobić 
sobie zdjęcia z bajkowymi bohaterami!

Karuzela świąteczna – 4.12.2021 r. (sobota)
Co uwielbiają wszystkie dzieci? Oczywiście karuzelę. Magiczna, piękna karuzela świąteczna 
niczym z bajek braci Grimm czekać będzie na najmłodszych i ich rodziców. 

Stoiska wystawiennicze – 4.12.2021 r. (sobota)
Bogata oferta świąteczna w namiotach, stoiskach oraz domkach „jarmarkowych” będzie 
dostępna dla Państwa przez cały czas trwania Jarmarku! Producenci, rękodzielnicy świec 
zapachowych, obrazów, unikatowej ceramiki, ciasteczek, ozdób choinkowych, dekoracji 
świątecznych, wytworów z wosku, pluszaków i wielu, wielu innych, lokalni artyści już na 
Państwa czekają!

Zbiórka charytatywna – 4.12.2021 r. (sobota)
W święta działamy razem! Czas świąteczny skłania do integracji i czynienia dobra. Ta idea 
znajdzie swoje odzwierciedlenie również podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Po-
twierdzeniem, że w święta warto, a nawet trzeba pomagać, będzie zbiórka pieniędzy zor-
ganizowana przez Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku, by 
wesprzeć dziecko z terenu naszej gminy w walce o powrót do zdrowia.

Zakończenie I dnia Jarmarku – 4.12.2021 r. (sobota)
Po wysłuchaniu ostatniej, odśpiewanej przez Chór „Lira” kolędy, rozejdziemy się we wspa-
niałej, rodzinnej atmosferze do swych domów.

Wszystkich z Państwa, którzy nie zdołali przybyć tego dnia na skwer Jana Pawła II lub chcie-
liby dłużej cieszyć się nasielskim Jarmarkiem zapraszamy także 5 grudnia w niedzielę! Nadal 
będą mogli Państwo skorzystać z oferty wystawców, a także rozsmakować się w potrawach 
serwowanych z Food tracków, które będą czekać na naszych mieszkańców aż do godziny 
20:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców! W ten wspaniały, cudowny, magiczny 
czas warto być razem! Świętujmy! Cieszmy się zbliżającym Bożym Narodzeniem! Świą-
teczne iluminacje, różnorodne smakołyki, oryginalne prezenty i magiczna atmosfera gwa-
rantowana!

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje: www.
jarmark.nasielsk.pl

Przypominamy, że Wystawcy, którzy chcieliby wziąć udział w Jarmarku proszeni są 
o wypełnienie specjalnego formularza znajdującego się na ww. stronie internetowej  
do 26 listopada br.

Wydział Administracji i Nadzoru
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15. rocznica 
w Dębinkach

ROZMOWA

22 października 2021 r. Szko-
ła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Dębinkach obchodziła 15-tą 
rocznicę nadania imienia Jana Paw-
ła II, którą uświetnili zaproszeni go-
ście: Zastępca Burmistrza Nasielska 

Andrzej Kordulewski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Jerzy Lubieniecki, Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Dariusz Kordowsk i,  sekretarz 
Nasielska Marek Maluchnik, skarb-
nik Nasielska Rafał Adamski, dy-
rektor CUW Hanna Pietrzak, ks. dr 
Ryszard Kolczyński, emerytowani 
nauczyciele oraz rodzice. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św., a następnie uczniowie pod kie-
runkiem Katarzyny Obojskiej oraz 
Emilii Kwiatkowskiej zaprezento-
wali program słowno-muzyczny  
pt. „15 lat z Janem Pawłem II”. 

Uczniowie doskonale sprawdzili się 
w rolach młodych aktorów, pre-
zentując życie Jana Pawła II uka-
zane za pomocą różnych scen: 
narodziny, dzieciństwo, młodość, 
wojna, podróże, praca ze studen-
tami, kariera, wybór na papieża, 

pielgrzymki, zamach, ocena pon-
tyfikatu, śmierć. Program został 
wzbogacony oprawą muzyczną 
przygotowaną przez Barbarę So-
towicz. Chór zaśpiewał ulubioną 
przez patrona naszej szkoły pieśń 

pt .  „Barka”, a także 
pieśni „W ciszy nie-
pokalanej”, „Znowu 
Cię spotykam”. Całość 
uzupełniały dekoracje 
przygotowane przez 
Anetę Kicką oraz Aga-
tę Tetkowską.

Po części artystycznej 
pani dyrektor Grażyna 
Menich-Masanowska 
w krótkim wystąpie-
niu przedstawiła histo-
rię i rozwój placówki 
w ostatnich 15 latach. 

Następnie zabrali głos zaproszeni 
goście. Wszyscy gratulowali pięk-
nej uroczystości oraz życzyli dal-
szego rozwoju placówki. Uczniom 
biorącym udział w uroczystości 

serdecznie gratulujemy, a gościom 
i rodzicom dziękujemy za przyby-
cie.

Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Dębinkach

10-latka wicemistrzynią Polski 
Taekwon-do ITF
Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęce-
nie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz...  – tak podsumowała w me-
diach społecznościowych odniesiony sukces córki, mama dziesięcioletniej 
Nelly Narowskiej z Borkowa, Sylwia Narowska. Nelly została wicemistrzy-
nią Polski taekwon-do ITF. O swojej drodze do tego sukcesu, o poświęce-
niach, a także innych swoich zamiłowań opowiada czytelnikom ŻN.

w tygodniu i ćwiczę po 
godzinie.

Kto Cię najbardziej 
wspiera w realizacji 
twoich sportowych 
marzeń?
 – Najbardziej wspiera 
mnie tata, który zawsze 
wozi mnie na treningi . 
Poza tym mama, siostra, 
babcia i dziadek .

Co takiego w taekwondo 
podoba Ci się najbar-
dziej, co powoduje, że 
masz wolę walki? 
 – Rywalizacja sportowa, 
współzawodnictwo, poza 
tym nie wiem, nie potra-
fię tego nazwać, co mnie 
do tego przyciąga, ale nie-
wątpliwie jest coś takiego, że nie 
chcę tego sportu zostawić.

Czy posiadasz już w domu spe-
cjalne miejsce, gdzie eksponujesz 
swoje medale i dyplomy? Które 
trofea są dla ciebie najcenniejsze 
i dlaczego?
 – Tak mam specjalną półkę na 
zdobyte puchary, medale i dyplo-
my. Wszystkie medale i puchary, 
które zdobyłam, są dla mnie wy-
jątkowe. Najważniejsze jednak to 
te, które zdobyłam w tym roku na 
Mistrzostwach Polski w Będzinie, 

srebro – techniki specjalne – vice 
mistrzostwo Polski i brąz w techni-
kach szybkościowych.

Jak długo trwała praca i zdo-
bywanie nowych umiejętności, 
które zaowocowały srebrem 
i brązem podczas Mistrzostw 
Polski w TEAKWON-DO ITF?
 – Całe cztery lata treningów to 

ciężka praca, ale i satysfakcja 
uwieńczona zdobytymi medalami.

Czy poza taekwondo masz inne 
pasje i zainteresowania? 
 – Tak mam też inne zaintereso-
wania poza treningami. Są to: gra 
w tenisa, pływanie na basenie, ry-
sowanie, ogólnie plastyka – tak się 
też składa, że biorę udział w wielu 
konkursach plastycznych ogól-
nopolskich i lokalnych. Zdobyłam 
w nich wiele nagród i dyplomów 
–zebrałam całkiem sporą kolek-
cję. Lubię też piec ciasta, ogólnie 
gotować, interesuje mnie również 

kuchnia z innych stron 
świata. Lubię oglądać 
programy o gotowa-
niu, czy też programy 
takie jak „You can dan-
ce” czy „Jak oni śpie-
wają”.

Jak na Twoje wygrane 
reagują rówieśnicy? 
Czy ci dopingują, 
a może wręcz jeżdżą 
kibicować podczas 
walk? 
 – Co do dopingu mo-
ich rówieśników, to 
różnie z tym jest. Czę-
ściej mi dogryzają, bo 
n ie rozumieją o co 
w tym wszystkim cho-
dzi i ile to wymaga wy-
siłku i poświęcenia. Za 
to dorośli bardziej mi 
dopingują, docenia-
ją to, co robię. Na za-

wody zawsze jeździ ze mną mój 
tata, on mi dopinguje na miejscu, 
a w domu rodzina trzyma kciuki 
i przeżywa.

Nelli życzymy wytrwałości w dą-
żeniu do celu i trzymamy kciuki 
za kolejne medale.
Dziękuję za rozmowę

Ewelina Gizińska

Nelly skąd wziął się pomysł 
uprawiania taekwon-do?
 – Zawsze, od kiedy pamiętam, lu-
biłam gimnastykę, skakanie, biega-
nie, robinie przewrotów, wspinanie 
się na co tylko była możliwość. 
Wszystko to sprawia mi wielką fraj-
dę. Najpierw miałam zostać zapi-
sana na gimnastykę, ale dziadek 
Włodek jako pierwszy zapropo-
nował taekwon-do, czyli ogólno-
rozwojową technikę z elementami 
samoobrony. Miałam wtedy 6,5 
roku kiedy zdecydowałam się i za-
częłam trenować.

Jakie były twoje pierwsze 
osiągnięcia i kiedy się pojawiły 
pierwsze sukcesy?
 – Trenuję od początku w klu-
bie Be-Fit w Skierdach pod okiem 
pani Magdaleny Kozłowskiej. Pa-
miętam, jak pojechaliśmy tam 
z tatą i dziadkiem obejrzeć klub, 
od razu mi się spodobało. Wielka 
sala z matami, drabinkami i innymi 
przyrządami do ćwiczeń zrobiły na 
mnie ogromne wrażenie. Zostałam 
tam zapisana, nie mogłam docze-
kać się pierwszych zajęć, a po-
tem to różnie bywało. Czasami nie 
chciało mi się uczestniczyć w tre-
ningach, ale teraz nie wyobrażam 
sobie tygodnia bez nich. Pierwsze 
osiągniecia i medale zdobyłam po 
roku treningów w 2018 roku, na 

zawodach Mazovia open w Legio-
nowie.

Jaki jest twój obecny stopień 
uczniowski?
 – Obecnie jestem Kadetem, mam 
zielony pas (6 cup).

Jak często odbywają się twoje 
treningi i po ile godzin ćwiczysz?
 – Na treningi chodzę trzy razy 
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DO ADOPCJI 

Kiara szuka domu! 
Kiara ma około 1.5 roku. To młoda, aktywna sunieczka. Jest śred-
niej wielkości, waży około 16 kg. Jest bardzo ufna, ale widać, że 
czasami stresuje się przy nowych bodźcach. Ale nawet gdy się 
boi nie wykazuje żadnej agresji. Uległość to jej drugie imię. Jest 
wpatrzona w człowieka. To kolejna psina znaleziona na ulicy, 
prawdopodobnie wyrzucona. Już standardem jest, że psy spa-
dają z nieba. Niczyje, znajdowane po rowach/lasach. Kiara jest 
kolejną ofiarą ludzkiej nieodpowiedzialności. Potrzebuje domu, 
który oczywiście ją pokocha, ale również będzie cierpliwy, wy-
rozumiały i nigdy jej nie wyrzuci. Aktualnie przebywam w domu 
tymczasowym pod Płońskiem. 

Zainteresowanych adopcją zapraszamy do kontaktu poprzez 
wiadomość prywatną lub pod nr 570 512 956. Jeśli nie odbiera-
my, prosimy o SMS. 

Obowiązuje procedura adopcyjna. Więcej na ten temat na sto-
warzyszenienasielsk.pl

ABC OGRODNICTWA

Zabezpieczanie roślin 
przed zimą
Dni i noce stają się coraz chłodniejsze. Co roku zadajemy sobie pytanie, 
które rośliny i w jaki sposób zabezpieczyć przed chłodem oraz jak je za-
bezpieczyć, żeby im nie zaszkodzić.

Nie można być nadgorliwym i wykonywać tych zadań zbyt wcześnie 
przed nadejściem większych mrozów. Taki zabieg zamiast ochronić ro-
śliny może im bardzo zaszkodzić, gdyż nie zdążą się jeszcze zaharto-
wać. Wyższa temperatura pod przykryciem zachęca rośliny do dalszego 
wzrostu. Pierwsze przymrozki natomiast są dla nich sygnałem, że czas 
spowolnić swoje procesy życiowe. Dlatego zabezpieczanie roślin należy 
przeprowadzić po sprawdzeniu prognozy pogody i upewnieniu się, że 
nadchodzą mroźne dni. Najlepszym terminem na zabezpieczanie roślin 
będą dni po pierwszych przymrozkach i przed nadejściem większych 
większych mrozów.

Do zabezpieczenia roślin można używać: agrowłókniny najlepiej białej, 
tektury falistej, zużytych firanek lub gałęzi drzew iglastych np. świerka, 
sosny czy choiny.

Czarna agrowłóknina nagrzewa się na słońcu, co może przyczynić się 
do rozpoczęcia wegetacji i wzrostu roślin, dlatego nie zaleca się używa-
nia czarnej agrowłókniny, która nie przepuszcza światła niezbędnego dla 
roślin zimozielonych. 

Ściółkowanie rabat korą chroni korzenie roślin przed chłodem w czasie 
zimy, wiosną zaś spowalnia rozmarzanie ziemi, gdyż hamuje dostęp cie-
płego powietrza do ziemi. Warstwa kory latem nie powinna przekraczać 
3 cm. Zimą warstwa kory użytej do ściółkowania może być grubsza, ale 
wiosną należy tę warstwę zmniejszyć. Ściółkowanie korą wokół roślin lu-
biących kwaśne podłoże, np. różaneczników, azalii, magnolii i wrzosów, 
dobrze wpływa na ich kondycję i wzrost.

Po pierwszych mrozach należy zabezpieczyć też rabaty z roślinami ce-
bulowymi. Według mojego doświadczenia najlepiej okryć je gałązka-
mi drzew iglastych lub ok. 5 cm warstwą kory, którą zaleca się ponadto 
zabezpieczenie odmian winogron wrażliwych na mrozy. Najlepiej jest 
okopczykować niski pień ziemią lub korą. Kopiec ten należy wiosną roz-
garnąć. Wyższe pnie winorośli można zabezpieczyć agrowłókniną, tek-
turą falistą czy matami słomianymi. Rośliny płożące można zabezpieczyć 
ciemnozieloną siatką cieniującą. Nie należy okrywać roślin, gdy są na 
nich jeszcze liście, prócz roślin zimozielonych.

Zimą należy też zabezpieczyć pnie drzewek owocowych i ozdobnych, 
które przemarzają na mrozie. Fakt, że rośliny przetrwają duże spadki tem-
peratur, wynika z ich zahartowania jesienią. Korzenie roślin są bardziej 
wrażliwe na spadki temperatur niż ich części nadziemne. Śnieg bardzo 
dobrze chroni korzenie. Warstwa śniegu – nawet jednocentymetrowa – 
chroni o wiele lepiej niż warstwa ziemi. W surowe zimy korzenie drzew 
i krzewów jagodowych można też zabezpieczyć przed silnym mrozem 
warstwą kompostu, liści czy obornika. Duże różnice temperatur między 
dniem a nocą i nagrzewanie się pni i grubych konarów drzew są przy-
czyną powstawania ran zgorzelinowych i podłużnych pęknięć. Możemy 
zapobiegać takim uszkodzeniom poprzez bielenie pni i konarów drze-
wek. Bielenie pni najlepiej przeprowadzić pędzlem, używając wapna ga-
szonego.

Nie należy zabezpieczać roślin szczelnie folią, gdyż nie przepuszcza ona 
ani wody, ani powietrza. Folią pęcherzykową można natomiast ocieplić 
pojemniki z roślinami, skrzynie czy donice, owijając je kilkoma warstwa-
mi.

Wyższe trawy należy zabezpieczyć przed wyłamywaniem, związać 
sznurkiem. Rośliny zimozielone okryte siatką cieniującą doskonale so-
bie poradzą przed mrozem.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Dlaczego potępiamy 
pseudohodowle?

W roku 2012 w życie weszła nowe-
lizacja ustawy, która przyzwala na 
rozmnażanie zwierząt. Wystarczy za-
rejestrować się w byle jakim stowa-
rzyszeniu zajmującym się szerzeniem 
pseudohodowli. Niestety w naszym 
kraju jest raj prawny dla pseudoho-
dowli. 

Nad takimi pseudohodowlami nikt 
nie sprawuje kontroli. Nikt nie spraw-
dza czy suki nie są zbytnio wyeks-
ploatowane, czy w ogóle są psami 
rasowymi, zdrowymi, chorymi.... Co 
to za różnica... Nikogo nie interesuje, 
czy psy żyją w godnych warunkach...

Szczeniaki z takich hodowli są za-
zwyczaj kundlami w typie ras, taka 
jest prawda. A stwierdzenie, że jakiś 
tam papierek, czyli rodowód nie jest 
potrzebny do kochania, jest mocno 
naciągane. W takim razie czemu nie 
adoptujesz...?

Suki z pseudohodowli rodzą co ciecz-
kę, właściciele traktują je jak maszynki 
do robienia pieniędzy. Nie zwracają 
uwagi, że suka przy takiej eksploata-
cji słabnie, rodzące się szczeniaki są 

również słabsze i bardziej narażone na 
choroby.

Pseudohodowle nie martwią się rów-
nież o to,  czy sprzedają zwierzęta 
zdrowe, zaszczepione itp. Ile pseu-
dohodowli pokaże matkę szczeniąt 
osobom zainteresowanym kupnem 
małego zwierzęcia? Mało, bo jest 
w takim stanie, że uciekłbyś na drugi 
koniec Polski.

I co najważniejsze to pseudohodow-
le produkują największą bezdomność 
w naszym kraju. Produkują, bo inaczej 
tego nazwać nie można. 

Jeśli koniecznie chcesz psa rasowe-
go, to nie szukaj ich na olx itp. Znajdź 
dobrą hodowlę podlegającą pod Pol-
ski Związek Kynologiczny czy FCI. Te 
organizacje nie dopuszczają np. do 
rozmnażania zwierząt z wadami, cho-
robami genetycznymi. W pseudo hu-
laj dusza piekła nie ma. Nie interesują 
się tym, czy te psy przeżyją kolejną 
dobę u nowych właścicieli. A może to 
i lepiej, żeby nie przeżyły wtedy kupią 
kolejnego. I interes kwitnie! 

Tak, w hodowlach zwkp czy fci zapła-
cisz prawdopodobnie dwa razy wię-
cej, ale przecież chcesz rasowca. 

A jeśli jesteś dusi groszem, to sprawdź, 
jakie niepowtarzalne rasowe kundle 
mają do zaoferowania schroniska czy 
fundacje. 

Pseudohodowla to czyste zło i cier-
pienie. Jeśli masz choć troszkę serca 
i rozumu, nie kupuj z pseudo! Pamię-
taj, że rozmnażanie zwierząt w swoim 
zacisznym domu również jest niele-
galne!

Za nielegalny handel zwierzętami gro-
zi areszt lub grzywna do 5 tys. zł.

Oto przykładowe nazwy pseudo-
hodowli: „Stowarzyszenie psa i kota 
rasowego ....”, „Stowarzyszenie Psa 
Rasowego Club...”.

Żadne zwierzę ze stowarzyszenia/
klubu, które nie widnieją na stro-
nach zwkp i fci nigdy nie będzie 
zwierzęciem rasowym. Wszystkie 
te stowarzyszenia niby rasowych 
psów i kotów to pseudohodowle.

AZ
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Konkurs plastyczny  
– Najpiękniejszy kwiat dla Maryi
Miesiąc październik w tradycji Kościoła jest poświę-
cony Matce Bożej. W świątyniach gromadzimy się, 
aby odmawiać różaniec i rozważać poszczególne 
tajemnice. Podkreślając ważną rolę Maryi w życiu 
chrześcijan, Parafia św. Rocha w Cieksynie zorgani-
zowała konkurs plastyczny pt.: „Najpiękniejszy kwiat 
dla Maryi”. Konkurs był adresowany dla dzieci i mło-
dzieży w wieku od 5 do 15 lat. 
Celem konkursu było pogłębienie wiary, rozbudzenie 
umiłowania modlitwy różańcowej, rozwój wyobraźni 
oraz pomysłowości plastycznej uczestników. 
 – Na konkurs wpłynęły 24 prace – mówi Jolanta 
Gajewska, koordynator konkursu. – Wszystkie prace 
były piękne i wyjątkowe. Wykonane z ogromną sta-
rannością. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością. 
Każdy wykonany kwiat był najpiękniejszy, ponieważ został wykonany przez dzieci, które włożyły w swoje prace całe 
serce  – dodaje. 
Jury w składzie: Agnieszka Ostaszewska, Aleksandra Ziółek, ks. proboszcz Ryszard Kolczyński postanowiło przyznać 
nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria wiekowa 5-9 lat
I miejsce – Ziółek Aleksandra, II miejsce – Ślubowska Karina, III miejsce – Gajewska Patrycja
Wyróżnienia: Sot Izabella, Sagalska Amelia
Kategoria wiekowa 10-15 lat
I miejsce – Bieżuńska Gabriela, II miejsce – Karabin Maja, III miejsce – Szpygiel Marta
Wyróżnienia: Gajewska Wiktoria, Rzepiński Jakub
Nagrody dla laureatów ufundował Proboszcz Parafii, ks. Ryszard Kolczyński. W cieksyńskim kościele z prac zosta-
ła utworzona wystawa, którą można było podziwiać do 31 października br. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym 
uczestnikom.

(oz)

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Dzień bezpieczeństwa 
„Warto powracać 
bezpiecznie!”
W czwartek, 28 października 2021 r., w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ste-
fana Starzyńskiego w Nasielsku odbył się Dzień Bezpieczeństwa dla klas 
0 – III. Było to kolejne działanie przeprowadzone w ramach szkolnego 
programu „Stawiam na bezpieczeństwo”. Połączyliśmy je z gminną ak-
cją „Warto powracać bezpiecznie”, prowadzoną przez Urząd Miejski 
w Nasielsku.

Spotkanie w sali gimnastycznej rozpoczęła wicedyrektor szkoły Bożena 
Kozłowska, która przywitała gości: Zastępcę Burmistrza Nasielska Wal-
demara Kordulewskiego, Kierownika Wydziału Administracji i Nadzoru 
Krzysztofa Millera oraz przedstawicieli nasielskiej policji: asp. Radosława 
Wasilewskiego i sierż. szt. Damiana Papiernika.

Dzień Bezpieczeństwa był bardzo bogaty w atrakcje dla dzieci i przedsta-
wiał się następująco:

 – Prezentacja filmu pt. „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”, zrealizowane-
go  przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły;

 – Część artystyczna  przygotowana przez oddziały przedszkolne: klasę 0a 
pod opieką Pauliny Mosakowskiej i 0b pod kierunkiem Justyny Margiel;

 – Przypomnienie podstawowych przepisów ruchu drogowego przez 
uczniów klasy 8d: Julię Polańską i Franciszka Żabika;

 – Quiz wiedzy o ruchu drogowym;

 – Odblaskowy pokaz mody – wyłonienie zwycięzców spośród  
43 uczestników;

 – Prezentacja piosenek  własnego autorstwa w wykonaniu klasy 8d;

 – Wręczenie nagród za konkurs na plakat dotyczący bezpieczeństwa dro-
gowego;

 – Prelekcja asp. Radosława Wasilewskiego z komisariatu Policji w Nasielsku 
na temat bezpieczeństwa  w ruchu drogowym.

Na zakończenie głos zabrał Zastępca Burmistrza Waldemar Kordulewski, 
który pogratulował uczniom i nauczycielom wspaniale przygotowanego 
programu. Przekazał również wszystkim dzieciom elementy odblaskowe: 
breloki oraz worki na buty. 

Konferansjerami byli uczniowie klasy 8d: Julia Polańska i Franciszek Żabik. 
Za organizację tego dnia odpowiedzialne były: Magda Zawadzka, Kinga 
Żabik, Justyna Margiel i Monika Paluszek. 

Koordynator szkolnego programu
„Stawiam na bezpieczeństwo”

Monika Paluszek

W naszej szkole odbył się konkurs dla klas 0 – III na plakat propagujący 
noszenie odblasków, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzię-
ły w nim udział prawie wszystkie zespoły klasowe. Przygotowanie prac 
konkursowych było okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa, ale 
także doskonałą zabawą integrującą uczniów. 

Konkurs rozstrzygnięto 27 października. Zwycięzców wyłonili uczniowie 
klas czwartych i piątych. 

I miejsce – klasa I a 

II miejsce – klasa II a 

III miejsce – klasa 0 b 

Uroczyste wręczanie nagród odbyło się podczas Dnia Bezpieczeństwa, 
który odbył się 28 października.

Serdecznie gratulujemy!

Nasielsk, 12.10.2021r.
Mieszkańcy Ulicy Bolesława Chrobrego w Nasielsku
      Do Burmistrza Miasta Nasielsk

Wniosek
Szanowny Panie Burmistrzu, 
dziękujemy za odpowiedź z dnia 7.09.2021 r. na petycję mieszkańców ulicy Bolesława Chrobrego dotyczącą komplek-
sowego remontu wymienionej ulicy. Niestety otrzymana odpowiedź w żaden sposób nas nie satysfakcjonuje. Zawiera 
same ogólniki, żadnych konkretnych decyzji, brak wskazania wiążących terminów. 
Gmina posiada plany długoterminowych inwestycji w tym remontów i naprawy istniejących ulic. Zadania inwestycyjne 
są ujęte w harmonogramie. Prosimy o konkretne wskazanie, gdzie w tych planach i harmonogramie lokuje się remont 
ulicy Bolesława Chrobrego. 
W odpowiedzi na nasze pismo otrzymaliśmy kolejny zestaw obietnic, próśb o wyrozumiałość i zrozumienie itd. Takie 
podejście Burmistrza i Rady Miejskiej do naszej sytuacji nie zmienia się od 20 lat. 
Prosimy o podanie konkretnego, wiążącego terminu realizacji remontu ulicy Bolesława Chrobrego zgodnie z harmo-
nogramem i wskazanie ulic, które są do remontu przed ulicą Bolesława Chrobrego, abyśmy mogli śledzić bieg realizacji 
zadań. 
Rozumiemy, że pieniędzy brakuje, że czekamy na dofinansowania, ale też są środki własne, które trzeba rozsądnie za-
gospodarować.
Minęło ponad 20 lat, jak z burmistrzem Wojciechem Ostrowskim uzgadnialiśmy budowę ulicy Bolesława Chrobrego. 
Za pieniądze mieszkańców ulicy Bolesława Chrobrego wykonaliśmy dokumentację kanalizacji tej ulicy. 
I tak mijają lata, a nasza sytuacja się nie zmienia. Wciąż ktoś nam coś obiecuje, a my już straciliśmy wiarę w poprawę na-
szego bytu. Takie odpowiedzi, jaką dostaliśmy od Pana to już mieliśmy w roku 2010 w piśmie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej p. mgr Dariusza Leszczyńskiego. Minęło 11 lat od tej odpowiedzi, a dla ulicy Bolesława Chrobrego ciągle brakuje 
środków na realizację naszych postulatów. 
Panie Burmistrzu czekamy na konkretną i konstruktywną odpowiedź. Nie satysfakcjonują nas składane przez Pana obiet-
nice bez pokrycia i odzwierciedlenia w konkretnych planach inwestycyjnych. 
       Z poważaniem 
      Mieszkańcy ulicy Bolesława Chrobrego

Nasielsk, 12.10.2021r.
Mieszkańcy Ulicy Bolesława Chrobrego w Nasielsku
      Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Prośba
W dniu 11 czerwca 2021 r., my mieszkańcy ulicy Bolesława Chrobrego w Nasielsku złożyliśmy petycję do Bur-
mistrza z prośbą o kompleksowy remont naszej ulicy powiadamiając o powyższym Radę Miejską. Zapewne 
odpowiedź na naszą petycję została doręczona do Rady.
My mieszkańcy jesteśmy zaskoczeni tak lakoniczną i mało konkretną odpowiedzią. W dniu dzisiejszym kieru-
jemy do Burmistrza wniosek o bardziej realną i wiążącą odpowiedź. Prosimy Radę o zajęcie się naszym wnio-
skiem i umocowaniem go w realnych i konkretnych terminach. 
Czekamy na pozytywne ustosunkowanie się Rady Miejskiej do składanej przez nas petycji. 
       Z poważaniem 
      Mieszkańcy ulicy Bolesława Chrobrego
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Odsłonięcie muralu „Nasielska Guzikarka”
Zapraszamy na uroczyste odsło-
nięcie muralu „Nasielska Guzi-
karka”

n i e d z i e l a ,  1 4  l i s t o p a d a ,  
godz. 14.00

M u ra l  t e n  u p a m i ę t n i a  j e d n ą 
z najstarszych fabryk guzików na 
ziemiach polskich, która znaj-
dowała się właśnie w Nasielsku. 
Dzięki osobom, które wpłaci-
ły na zrzutkę oraz Nasielskiemu 
Ośrodkowi Kultury, który współ-
organizuje z nami to wydarze-
nie, możemy razem świętować 
powstanie dzie ła i lustrującego 
historię naszego miasta i  jego 
mieszkańców. 

Rozpoczniemy spektaklem dla 
na j m ło dsz yc h p t .  „ P rz ygo d y 
Króla Guzika” w wykonaniu te-
atru Duże Dzieci. W kolorowym 
królest wie Pasmanteri i  panu-
ją Królewna Tasiemka wraz ze 
swym ojcem, Królem Guzikiem. 
Ich szczęścia nie może znieść 
czarownica Aksamita. Co może 
wyniknąć z tej zazdrości? Jak po-
toczą się losy mieszkańców kolo-
rowej krainy? Czy cokolwiek jest 
w stanie zmienić Aksamitę?

Następnie odbędzie się uroczyste 
otwarcie – przecięcie guzikowej 
wstęgi. Zostanie także odsłonięta 
pamiątkowa tablica z informacją 
o dawnej fabryce. Na tę okazję 
przygotowaliśmy quiz z wiedzy 
o Nasielskiej fabryce guzików. 
Na zwycięzców czekają nagrody 
ufundowane przez sklep Berta & 
Gravomach z Nasielska. Imprezę 
poprowadzi Mirosław  Szczypek.

Na koniec odbędzie się ener-
getyczny koncert zespołu MISZ 
MASZ. Muzycy grają piosenki  
z całego świata, ale na ten dzień 
przewidzieli repertuar klezmer-
ski. W składzie zespołu: Oliwier 
Andruszczenko – klarnet, Mate-
usz Wachowiak – akordeon, Piotr 
Janiec – tuba, Mateusz Sieradzan 
– tapan .  Koncer t  sp onsoruj e  
współorganizator uroczystości – 
Nasielski Ośrodek Kultury. 

Podczas wydarzenia można tak-
że:

 – zrobić sobie guzikowy brelo-
czek lub przypinkę,

 – skosztować guzikowe ciastecz-
ka z cukierni PTYŚ,

 – rozgrzać się ciepłą herbatą czy 
kawą od KGW Wiejskie Sprawy 
Kobiet z Cieksyna,

 – skosztować mini chałki żydow-
skiej, które przygotowuje dla Was 
„Śmiechominek” rodzinny park 
rozrywki z Secyminka.

Przy okazji, chcemy poinformo-
wać, że część środków ze zrzutki 
– 2 000 zł, została przeznaczona 
na zrealizowanie muralu, reszta na 
tablicę i organizację uroczystości. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
k im fundatorom – s ympat y-
kom naszego projektu z gminy 
Nasielsk, całej Polski i zagranicy. 

Natomiast Pieniądze na realizacje 
muralu pozyskaliśmy :

 – z Urzędu Marsza łkowsk ie-
go z zadania :  Kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego „To także nasze 
dziedzictwo”;

 – ze Starostwa Nowodworskie-
go ;

 – z Gminy Nasielsk;

 – od mieszkańców Nasielska 
i okolic oraz sympatyków tego 

projektu z całej Polski i zagranicy.
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Baran 21.03-20.04
W każdej sytuacji będziesz próbował 
postawić na swoim. Pamiętaj, byś zawsze 
dokonywał wyborów zgodnie ze swoim 
sumieniem. Uważaj, bo Twoje niewinne 
uwagi mogą wywołać wielką awanturę.

Byk 21.04-20.05
Dotrze w końcu do Ciebie, że szkoda Ci 
tracić czas na spotkania z osobami, które 
mają zupełnie inne poglądy niż Ty. Bę-
dziesz w dobrej kondycji, ale szanuj ner-
wy i nie przesadzaj z ćwiczeniami.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz teraz obowiązkowy i lepiej niż 
zwykle zorganizowany, co zostanie dobrze 
ocenione przez przełożonych. Rozpocz-
niesz też owocną współpracę z nowymi 
podmiotami. Zajmij się tym, co lubisz.

Rak 22.06-22.07
Kariera zawodowa zejdzie na drugi plan. 
Cierpliwość i dobry humor pomogą 
Ci w każdej trudnej sprawie. Nie graj na 
uczuciach partnera, bo się obrazi. Zadbaj 
o zdrowie, poczytaj coś inspirującego.

Lew 23.07-23.08
Jeśli szybko nadrobisz różne zaległości, wte-
dy czeka Cię spokojniejszy czas. Dobre po-
mysły zawodowe zachowaj dla siebie, nie 
chwal się nimi w Internecie. Nie przejmuj się 
cudzym narzekaniem, tylko rób swoje.

Panna 24.08-22.09
W miłości czeka Cię powodzenie. Towa-
rzyskie sprawy pochłoną Cię na tyle, że 
możesz zapomnieć o rodzinnych obo-
wiązkach. Spokojem i cierpliwością poko-
nasz nawet największych nieprzyjaciół.

Waga 23.09-23.10
Uważaj na plotki, zwierzaj się tylko zaufa-
nym osobom i niczego nie przyśpieszaj. 
Coś ważnego wydarzy się w Twojej ka-
rierze, co zdecydowanie zwiększy Twoje 
możliwości. Czeka Cię starcie z konkurencją.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz ambitny i pewny siebie, ale uwa-
żaj, bo ktoś może kopać pod Tobą dołki. 
Możliwe, że będziesz miał problemy z kon-
centracją. Nie interesuj się cudzymi spra-
wami, unikaj sporów i konfliktów.

Strzelec 23.11-21.12
Postanowisz zaprowadzić wokół siebie 
większy porządek. Wykaż się większą ini-
cjatywą, pochyl się nad swoimi finansami 
i szukaj oszczędności. W pracy postaraj się 
być stanowczym bez podnoszenia głosu.

Koziorożec 22.12-20.01
Skupisz się teraz na zawodowych spra-
wach i będziesz rozwiązywać problemy 
finansowe firmy. Zaczniesz dostrzegać to, 
co wcześniej ignorowałeś. Więcej odpo-
czywaj, znajdź czas dla rodziny.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz miał duże powodzenie u płci 
przeciwnej, ale nie myl namiętności z de-
speracją. Nie wyręczaj domowników we 
wszystkim. Jeśli z czegoś nie jesteś zado-
wolony, to postaraj się to zmienić. 

Ryby 20.02-20.03
Postaraj się bardziej motywować bliskich, 
chwal ich, zamiast wypominać im błędy. 
Zrób gruntowne porządki i wyrzuć z szafy 
to, co od dawna na Ciebie nie pasuje. Trzy-
maj się z daleka od ludzi, którzy Cię irytują.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

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 rodziny.

12-14 listopada godz. 16:30 2D PL

17-18 listopada godz. 16:30 2D PL

MOJE WSPANIAŁE ŻYCIE

Komedia obyczajowa; Polska; Czas trwania 1 godz. 

40 min.

Jo próbuje pogodzić ze sobą życie rodzinne, ka-

rierę i życie osobiste. Mąż stara się dotrzymać jej 

kroku.

12-14 listopada godz. 18:30 2D nap.

17-18 listopada godz. 18:30 2D nap.

DIUNA

Sci-Fi; Kanada, USA, Węgry, Wielka Brytania; Czas 

trwania 2 godz. 35 min.

Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, bę-

dącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji 

we wszechświecie.

19-21 listopada godz. 14:30 2D dubb.

23 i 25 listopada godz. 14:30 2D dubb.

AINBO  

- STRAŻNICZKA AMAZONII

Animacja, Familijny, Przygodowy; Peru, USA; Czas 

trwania 1 godz. 24 min.

Ainbo dorasta w małej wiosce ukrytej w prasta-

rej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia ze 

zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest 

zagrożony, a jej plemię to bynajmniej nie jedyni 

ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała 

bronić swego ludu przed chciwością, zniszczeniem 

i sługami podstępnego władcy ciemności...

19-21 listopada godz. 16:15 2D PL

23 i 25 listopada godz. 16:15 2D PL

TO MUSI BYĆ MIŁOŚĆ

Komedia rom.; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.

Kto powiedział, że z rodziną najlepiej wychodzi 

się na zdjęciach? Trzy siostry są przyjaciółkami od 

serca, które trzymają się razem na dobre i za złe, 

niezależnie od wybryków swoich facetów. Gdy 

ich matka postanawia uciec z miasta i w samotno-

ści przemyśleć jeszcze raz decyzję o ślubie, nie-

spodziewanie dołączają do niej córki.

19-21 listopada godz. 18:15 2D PL

23 i 25 listopada godz. 18:15 2D PL

FURIOZA

Dramat, Akcja; Polska; Czas trwania 2 godz. 19 min.

Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ,  

w którym się wychowała.

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  

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

www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl



14 Życie Nasielska nr 24 (592); 12.11.2021–25.11.2021OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

Malowanie, gipsowanie, zabu-

dowy 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 bez-

zwrotna dla rolników ubezpie-

czonych w KRUS chcących roz-

począć lub rozwinąć działalność 

gospodarczą. Dofinansowanie 

od 150 do 250 tys. zł na zało-

żenie lub rozwój własnej firmy. 

Wypełnianie wniosków. Dojazd 

do rolników. Tel. 795 931 529.

Wynajem podnośnika koszo-

wego 16m wraz z operatorem 

Wycinka drzew, usługi remba-

kiem i frezowanie pni. Tel. 507 

567 910.

Wycinka drzew – remonty.  

Tel. 667 569 562.

Sprzedam drzewo opałowe, 

kominkowe brzoza. Tel. 663 

336 379.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku przy ul. Jaworowej. 

Tel. 664 206 944.

Kupię sadzarkę i obsypniki.  

Tel. 507 330 294.

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

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.
29.11.–5.12.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

6.112.–12.12.2020 r.  Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, 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

Producent części rowerowych  
o ugruntowanej pozycji w branży  

poszukuje pracowników  
mężczyzn i kobiet  

na stanowiska produkcyjne.  
Miejsce zatrudnienia: Zakład Produkcyjny 

ABI – Siennica. Tel. 604 402 010
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Wskazówki do pracy 
z dzieckiem w domu 
Na każdym etapie rozwoju zdobywanie wiedzy to dla naszych dzie-
ci ogromny wysiłek. Od początku nauki, my, jako rodzice staramy się je 
wspierać. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek pomocnych we wspie-
raniu dziecka w nauce:

 – Okazujmy zainteresowanie szkolnymi sprawami dziecka. 

 – Zamiast wypytywać o szkołę, nastawmy się na słuchanie. Starajmy się 
zrozumieć nasze dziecko oraz jego emocje.

 – Ważna konsekwencja. Odpowiedzialność wiąże się z przywilejami, brak 
odpowiedzialności z brakiem przywilejów. Zasygnalizujmy dziecku, że 
obowiązek ma pierwszeństwo przed przyjemnością.

 – Zachęcajmy dziecko do samodzielnej nauki.

 – Ważna dobra organizacja. Łatwiej jest uczyć się mniejszych partii mate-
riału niż dużej liczby tematów naraz.

 – Ważny jest porządek w miejscu, gdzie dziecko się uczy i odrabia lekcje. 
Zbyt duża liczba bodźców wokół dziecka, czyli dodatkowych przedmio-
tów niepotrzebnych do wykonywania zadań typu szkolnego, może roz-
praszać uwagę dziecka.

 – Nie krytykujmy, powiedzmy lepiej „widzę, że bardzo się starasz, ale tu-
taj się zagapiłeś”.

 – Zachęcajmy, mówiąc „na pewno świetnie sobie poradzisz z tym ćwi-
czeniem, gdy skończysz, przyjdę zobaczyć, jak ci poszło”.

 – Nie popędzajmy dziecka. Dzieci realizują zadania w różnym tempie 
adekwatnie do swoich możliwości psychofizycznych.

 – Gdy usłyszymy pytanie: „mamo, jak się pisze piórnik?” odeślijmy dziec-
ko do słownika ortograficznego, a w ten sposób na pewno zapamięta jego 
pisownię.

 – Nie wyręczajmy dziecka, nie wykonujmy za dziecko pracy, np. namalo-
wanie rysunku, możesz mu pomóc, ale pamiętaj, to ma być praca ucznia, 
a nie mamy. Wsparcie nie powinno polegać na podyktowaniu odpowiedzi 
czy rozwiązaniu zadania, spróbuj skłonić dziecko do samodzielnego my-
ślenia przez naprowadzenie go na właściwy trop czy tor myślowy.

 – Przeczytaj z dzieckiem treść i zadaj mu konkretne pytania, np. kto był 
królem Polski. Gdy to opanuje, utrwalcie szczegóły.

 – Gdy podczas sprawdzania pracy domowej wyłapiesz jakieś błędy lub 
niedociągnięcia, wskaż je dziecku, lecz nie mów od razu, jak je poprawić, 
niech dziecko spróbuje samo do tego dojść.

 – Doceniajmy postępy, nawet te najdrobniejsze. Pamiętajmy, że to nie 
oceny są ważne, ale to, czego dziecko się nauczyło. Chwalmy je za wy-
siłek i starania.

 – Podkreślaj sukcesy zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne proble-
my z jednym przedmiotem, zachęć je, by np. na lodówce pojawiła się 
kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego 
dziś dziecko się nauczyło oraz to, w czym jest kompetentne. Nawet, jeśli 
będą to tylko dwie daty lub cztery słówka. Zwróć uwagę dziecka, jak szyb-
ko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez kilka dni.

 – Warto uzmysłowić dziecku, że to, czego się uczy w szkole, jest przydat-
ne w życiu, jeśli widzisz, że dziecko nie radzi sobie z jakimś przedmiotem, 
spróbuj zainteresować go jakąś dziedziną w nietypowy sposób, np. gdy 
nudzi go biologia, zabierz go na spacer do lasu.

 – Gdy dziecko zrozumie, że zdobyta wiedza przydaje się w życiu, chęt-
niej będzie siedziało nad książkami. Zadawajmy pytania, które pozwolą mu 
dostrzec, jak ważne w świetle jego planów jest wykształcenie.

 – Pozwólmy, by dzieci uczyły się na błędach. Czasem powinny ponieść 
konsekwencje swojej nieodpowiedzialności – i dostać jedynkę, jeśli na 
przykład nie przygotują się do sprawdzianu. Porażka sprawi, że następnym 
razem inaczej podejdą do swoich obowiązków.

Niezwykle ważna dla rozwoju mózgu naszych dzieci jest zdrowa zbilanso-
wana dieta (a nie duże ilości słodzonych napojów i słodyczy), odpowiednia 
ilość snu oraz aktywność fizyczna. 

 – Ilość czasu spędzanego przez dziecko na korzystaniu z mediów typu 
komputer, telefon, tablet powinno być ograniczone do minimum.

Opracowała psycholog 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w NDM 

filia w Nasielsku
Anna Gródek

NASIELSK BASZTA TEAM

Podziwialiśmy  
Nasielskie Krajobrazy

NASIELSK BASZTA TEAM

Wyprawa rowerowa szlakiem 
mogił i dawnych cmentarzy

W ramach Międzynarodowego 
Dnia Krajobrazu, który przypadał 
20 października, wybraliśmy się 
w na wyprawę rowerową pt. ,,Szla-
kiem nasielskich krajobrazów”. Jej 
celem, oprócz aktywności sporto-
wej, było zobaczenie zróżnicowa-
nych krajobrazów gminy Nasielsk. 
Trasa wytyczona została w taki 
sposobów, byśmy mogli zobaczyć 
różnorodne scenerie oraz pagór-
kowate tereny, które wpływają na 
jej atrakcyjność. 

Zgodnie z tegorocznym hasłem 
, ,O T WA RT E  K R A J O B R A Z Y ” 
podczas obchodów przeważały 
otwarte krajobrazy i zróżnicowa-
ne, naturalne środowiska. Z racji 
rozmiarów naszej gminy, udało 
nam się odwiedzić tylko wybra-
ne miejsca z szeregu wielu innych 
bogatych w walory przyrodniczo 
– krajoznawcze. Na utworzonej 
pętli przejechaliśmy obok tere-
nów: wiejskich, dolin Wkry i strugi 
Nasielnej i jej dawnych rozlewisk, 
wzgórz morenowych, dolin po-
lodowcowych, pól rolniczych 
z farmą wiatrową, lasów iglastych, 
liściastych i podmokłych olcho-
wych oraz bagien czy stawów.

Dzień Krajobrazu wywodzi się 
z Polski, a jego pomysłodawcą była 
Generalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska. Ona właśnie na początku 
miesiąca zainaugurowała jego te-
goroczne obchody i wydarzenia 
towarzyszące trwające cały paź-
dziernik. Święto zostało ogłoszone 
w 2017 r. przez Radę Europy. Dzień 
krajobrazu ma na celu promowanie 
zagadnień związanych z ochro-
ną, kształtowaniem i planowaniem 
krajobrazu. Jest to sposób na bu-
dowanie świadomości społecznej, 
podejmowanie działań edukacyj-
nych i promowanie dobrych prak-
tyk względem krajobrazu.

Pamiętajmy! Warto poznawać swo-

je tereny, bo każdy krajobraz kryje 
często miejsca z historią oraz ukry-
te opowieści o przyrodzie. Cza-
sem wystarczy tylko się zatrzymać 
i rozejrzeć. Budujmy świadomość 
społeczną, edukujmy i promujmy 
dobre praktyki względem krajo-
brazu ! 

Zachęcamy państwa do spacerów 
krajobrazowych, wycieczek rowe-
rowych przez cały rok szczegól-
nie po lasach, terenach wiejskich 
i nadrzecznych. Polecamy szlaki tu-
rystyczne, piesze i rowerowe w na-
szej gminie, które prowadzą przez 
obszary warte odwiedzenia.

Łukasz Malinowski

W związku z dniami Wszystkich 
Świętych i Zaduszek wybraliśmy 
się w trasę objazdową po nieczyn-
nych od lat cmentarzach, mogi-
łach i innych miejscach 
wiecznego spoczynku. 
Przy odwiedzanych gro-
bach był czas na chwi-
le wyciszenia, zadumy, 
odmówienia modlitwy 
i zapalenia znicza. Każ-
dy punkt wyprawy to 
odrębna historia, z cza-
sów zaborów, I i II Wojny 
Światowej. Byli tam po-
chowani nie tylko Polacy, 
ale i Niemcy czy Rosja-
nie, a więc wyznawcy 
różnych religii. Podczas 
naszej wycieczki nawie-
dziliśmy 7 różnego ro-
dzaju miejsc wiecznego 
spoczynku. Były to:

 – Cmentarz Niemiecki 
(ewangelicki)  w Mogowie 
(pozostałości) – miejsce 
pochówku  osadników 
niemieckich w Mogowie.

 – Mogiła w Studziankach 
– miejsce pochówku 2 rozstrze-
lanych, polskich więźniów obozu 
pracy z końca II Wojny Światowej.

 – Cmentarz Niemiecki (ewange-
licki) w Dębinkach (pozostałości) 
– miejsce pochówku  osadników 
niemieckich w Dębinkach.

 – Mogiła w Czajkach – cmentarz 

wojenny z żelaznym krzyżem na 
granitowym postumencie. Miejsce 
spoczynku 104 żołnierzy armii nie-
mieckiej i 33 rosyjskiej. Obok niej 

przebiegała wcześniejsza, wąskoto-
rowa linia kolejowa Nasielsk-Sierpc.

 – Kurhan w Cieksynie – zbioro-
wa mogiła żołnierzy niemieckich 
z I Wojny Światowej. Pochowanych 
jest tam 55 żołnierzy niemieckich 
i 3 rosyjskich.

 – Cmentarz  parafii Cieksyn w An-

dzinie z XVIII/XIX w. (pozostałości) 
– miejsce poprzedniego, niewiel-
kiego cmentarza parafialnego ist-
niejącego tam przez kilkadziesiąt 

lat.

 – Cmentarz Niemiecki 
(ewangelicki) w Konarach 
(pozostałości) – miejsce 
spoczynku ewangelików 
zamieszkałych w okolicy 
przez niemieckich osad-
ników.

W naszej  gminie jest , 
bądź istniało, więcej ta-
kich nekropolii i mogił. 
Począwszy od  cmenta-
rzy (wojennego i żydow-
skiego) w Nasielsku przez 
przydrożne krzyże, po 
miejsca odkryć cmenta-
rzysk (Zaborze, Cegielnia 
Psucka) z dawnych epok. 
Podczas naszej wypra-
wy z racji ograniczonego 
czasu skupiliśmy się na 
zachodniej części gmi-
ny, gdzie jest ich większe 
zagęszczenie. Powodem 
były obszary działań wo-

jennych i znaczne osadnictwo nie-
mieckie na tych terenach. Widać 
było, że o niektórych z nich wciąż 
pamiętają ludzie, gdyż były uprząt-
nięte i paliły się na nich znicze. 
O mogiły dbają zapewne okoliczni 
mieszkańcy bądź uczniowie szkół.

Łukasz Malinowski
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Brydż
Wyniki XXII Turnieju organizowanego z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, 05.11.2021 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra    189 pkt (59,10%)

2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  180 pkt (56,25%)

3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  158 pkt (49,38%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   156 pkt (48,75%)

5. Józef Dobrowolski – Józef Skrzypczak  155 pkt (48,44%)

6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  122 pkt (38,13%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1-2. Piotr Kowalski      68 pkt

 Grzegorz Nowiński      68 pkt

3. Alicja Bartosik      61 pkt

4. Janusz Wydra      56 pkt

5. Krzysztof Brzuzy      51 pkt

6-7. Józef Dobrowolski      49 pkt

 Janusz Muzal      49 pkt

8. Krzysztof Morawiecki     48 pkt

9. Józef Skrzypczak      47 pkt

10-11. Waldemar Gnatkowski      38 pkt

 Mariusz Figurski      38 pkt

 Krzysztof Michnowski     38 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu dwóch najgorszych wyników.

PK

PIŁKA NOŻNA

Cenny punkt na koncie

PIŁKA NOŻNA

B-klasa

NA SPORTOWO

Medale dla karateków
23 października w Częstochowie odbyły się Mistrzostwa Makroregionu 
Południowego OYAMA Polskiej Federacji Karate w Kumite – walkach.

Powiat Nowodworski reprezentował Klub Akademia Mistrzów z No-
wego Dworu Mazowieckiego i 5 młodych karateków, którzy wrócili 
z trzema medalami. 

Czterech zawodników pochodzi z Nasielska i tu trenuje. W swoich ka-
tegoriach wiekowych medale zdobyli: Jakub Wrzosek – 2 miejsce, 
Robert Kubiak – 2 miejsce, Szymon Kurpiewski – 3 miejsce. Pozo-
stałym zawodnikom: Michałowi Składankowi i Yanuo Yang nie udało 
się przejść dalej, ale walczyli do samego końca i stoczyli bardzo emo-

cjonujące walki. 
Klub powstał we 
w r z e ś n i u  t e g o 
roku i już osiąga 
sukcesy na swo-
ich p ier wsz ych 
zawodach. Ser-
decznie gratulu-
jemy Wszystkim 
z a w o d n i k o m 
ora z  t re nerowi 
D a n i e l ow i  M a -
ciejko. Następne 
zawody odbędą 
się 26 i 27 listo-

pada br. – będą to Mistrzostwa Polski w Rzeszowie w Kumite-walkach. 
Życzymy kolejnych sukcesów i trzymamy kciuki za młodych sportow-
ców z naszego powiatu.

(dm)

Po kilku kolejkach z rzędu złej 
passy, na konto Żbika Nasielsk 
powędrował kolejny punkt. 30 
października nasza drużyna uległa 
na własnym boisku Hutnikowi War-
szawa 0:2. Autorem dwóch zwy-
cięskich bramek dla warszawskiej 
drużyny był Piotr Cudny. Pierw-
szy gol padł w 39. minucie, a drugi 
w 63. minucie.

W czasie spotkania sędzia pokazał 
także czterokrotnie żółtą kartkę, 
w tym jedną zawodnikowi Żbika – 
Maciejowi Kmiecikowi.

Mimo że zabrakło szczęścia i sku-
teczności, a runda jesienna zbliża 
się nieubłaganie do końca, to za-
wodnicy Żbika Nasielsk nie tracą 
ducha walki.

W meczu z Drukarzem Warszawa 
w ramach 15. kolejki wydawało się, 
że będziemy mieli więcej szczę-

ścia. Spotkanie doskonale otworzył 
Jakub Kopacz, zdobywając w 4. mi-
nucie gola i wyprowadzając Żbika 
Nasielsk na prowadzenie. Do koń-
ca pierwszej części meczu sędzia 
pokazywał już tylko żółte kartki 
kolejno dla Mateusza Bramowicza 
(6’), Jakuba Kopacza (17’), Maksy-
miliana Czyżewskiego (36’) i Marka 
Osińskiego (38’). Serię żółtych kar-
tek zakończył w pierwszej połowie 
Dawid Karbowiak (44’) z Drukarza 
Warszawa.

W drugiej połowie żółtych kartoni-
ków za nieczyste zagrania również 
się pojawiły – najpierw dla Arkadiu-
sza Króla z Drukarza, a później dla 
Mikołaja Adamskiego i Piotra Suli-
my ze Żbika. Stawka gry była jed-
nak wysoka. Zawodnicy Żbika mieli 
szansę wygrać, a Drukarz nie chciał 
przegrać. Niestety goście pod sam 
koniec spotkania wyrównali. Celny 

strzał padł w wykonaniu Mikoła-
ja Kwiatkowskiego w 89. minucie. 
Mimo kilku minut doliczonego 
czasu, żadna z drużyn nie zdobyła 
kolejnego gola i spotkanie zakoń-
czyło się remisem 1:1.

Przed nami dwa ostatnie spotkania 
w ramach jesiennej rundy w IV li-
dze. 13 listopada Żbik Nasielsk po-
dejmie niedawnych rywali z ligi 
okręgowej – Makowiankę Maków 
Mazowiecki, która obecnie zaj-
muje ostatnie miejsce w ogólnym 
zestawieniu mazowieckiej IV ligi. 
Ostatni mecz w jesiennej rundzie 
Żbik rozegra z sąsiadami – KS So-
kołem Serock, z którymi spotykał 
się ostatnimi czasy w meczach spa-
ringowych. Spotkanie odbędzie się 
20 listopada o godzinie 11.00 na 
Stadionie Miejskim w Serocku.

Michał B.

9 kolejka w B klasie nie nale-
żała do najlepszych dla nasiel-
skich drużyn. 16 października 
Wkra Cieksyn uległa Gladiatoro-
wi Słoszewo 1:2. Autorem gola 
dla Wkry był Radosław Kowal-
ski . Dzięki niemu Cieksynianie 
prowadzili przez pierwszą poło-
wę spotkania. Sytuacja zmieni-
ła się w drugiej części spotkania, 
gdy goście w osobach Toma-
sza Kaczyńskiego (55’) i Bartosza 
Chrząszczewskiego (57’) dopro-
wadzili do przechylenia szali zwy-
cięstwa na stronę Gladiatora.  

Tamka Dzierzgowo, natomiast, 
17 października pokonała 2:0 
Żbika II Nasielsk. Był to mecz na 
wyjeździe. Gospodarze objęl i 
prowadzenie i ustanowili wynik 
meczu już w pierwszej połowie 
strzałami Jacka Szypulskiego (16’) 
i później Tomasza Dudzińskie-
go (43’). W drugiej połowie przez 
ponad kwadrans zawodnicy Żbika 
musieli grać w dziesiątkę, po zdo-
byciu dwóch żółtych kartek przez 
Oliwiera Branickiego. Żółty karto-
nik zobaczył pod koniec meczu 
także Łukasz Gałązka. Trzykrot-
nie sędzia ukarał też żółtą kartką 
zawodników Tamki Dzierzgowo.

Dużo bramek padło natomiast 
w obu spotkaniach w 10 kolej-
ce. Wkra Cieksyn, mimo dorob-
ku 4 goli,  uległa na wyjeździe  
24 pa źd ziern ika b r.  druż ynie 
Orzyc Chorzele. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 7:4.

Prowadzenie objęli Chorzelanie 
już w 3. minucie po golu Piotra 
Piaseckiego. W 15. minucie doro-
bek gospodarczy zwiększył Jakub 
Sygocki. Niestety w momencie, 
gdy już dwie bramki był y stra-
cone, sytuację pogorszył Michał 
Sitkiewicz, umieszczając piłkę we 

własnej bramce w 23. minucie. 
Kilka chwil później Piotr Piasecki 
ponownie umieścił piłkę w bram-
ce Cieksynian. Zawodnicy Wkry 
(Łukasz Gortat w 30’ i Piotr Ku-
bajewski w 38’) zmobilizowali się 
dopiero w trzecim kwadransie 
gry, zdobywając dwa gole, dzię-
ki którym udało się zmniejszyć 
przewagę rywala meczu i zakoń-
czyć pierwszą połowę wynikiem 
4:2.

W drugiej połowie Piotr Kubajew-
ski w 52. minucie zdobył trzecią 
bramkę dla Wkry. Nie udało się 
jednak doprowadzić do remisu, 
a wynik uległ szybko zmianie po 
dwóch golach zawodnika Orzyca 
Chorzele - Łukasza Kołakowskie-
go w 60. i 62. minucie. Zawodni-
cy Wkry nie tracili zapału, mimo 
dwukrotnej przewagi przeciwni-
ków. Czwartego gola w 72. mi-
nucie dla Wkry zdobył Radosław 
Kowalski. Niestety, był to ostatni 
celny strzał dla Wkry. Dwie mi-
nuty później ostateczny wynik 
meczu na 7:4 ustalił Maciej Wierz-
bicki z Orzyca Chorzele. Tym 
samym Wkra Cieksyn musiała 
powrócić do domu bez punktów.

Tego samego dnia druga dru-
żyna Żbika Nasielsk na własnym 
boisku efektownie pokonała re-
zerwy PAFu Płońsk wynikiem 6:1. 
Do zwycięstwa  cegiełkę dołożył 
występ w meczu Mateusza Bra-
mowicza, który pierwszego gola 
strzeli ł już w 15. minucie. Kilka 
minut później goście wyrównali 
wynik po bramce Adama Uniew-
skiego, jak się później okazało, 
był to jedyny gol zawodników 
z Płońska. W dalszej części me-
czu grę dyktowali Nasielszczanie. 
Bramki kolejno zdobyli Mateusz 
Bramowicz (36’), Łukasz Gałąz-
ka (39’) i Maksymilian Czyżewski 
(42’), a w drugiej połowie ponow-

nie Mateusz Bramowicz (48’) i Bo-
rys Błaskiewicz (75’).

W ramach jedenastej kolejki obie 
drużyny - Żbik II Nasielsk i Wkra 
C ieksyn mia ł y pauzę,  mogąc 
przez to zebrać siły na ostatnie 
mecze w rundzie jesiennej.

W dwunastej kolejce również na-
sielska drużyna miała drugą pauzę 
pod rząd, a Wkra Cieksyn podję-
ła gości z Olimpu Ciechanów. Dla 
Wkry był to kolejny zwycięski 
mecz. W pierwszej połowie dwie 
bramki zdobył Miłosz Kaczor (24’ 
i 39’). W drugiej połowie nato-
miast dwa gole zdobył Łukasz 
Gortat (65’ i 81’). Rywalom uda-
ło się zdobyć tylko jednego ho-
norowego gola w osobie Marcina 
Ułasiewicza.

Obecnie, po dziesięciu rozegra-
nych spotkaniach, Wkra Cieksyn 
znajduje się na 7. miejscu w tabeli, 
mając na koncie 13 punktów wy-
walczonych w czterech zwycię-
skich meczach i jednym remisie. 
Żbik II Nasielsk zajmuje miejsce 8. 
z dorobkiem 12 punktów zdoby-
tych w czterech zwycięskich me-
czach.

Finał jesiennej rundy już 14 listo-
pada. Wkra Cieksyn o godzinie 
13:00 zagra mecz na wyjeździe 
z Wieczfnianką Wieczfnia Ko-
ścielna, a Żbik II podejmie gości 
z Jutrzenki Unieck o 13:45.

Michał B.


