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Z GMINY. Budy Siennickie

Nowoczesne boisko 
Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich do-
czekała się boiska sportowego z prawdziwego zdarzenia. Nowoczesne 
boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 40 m x 31 m jest ko-
lejnym etapem unowocześniania bazy sportowej tej placówki oświatowej. 

W ramach inwestycji ogrodzono teren, zainstalowano urządzenia spor-
towe jak bramki, kosze do koszykówki i słupki z siatką do siatkówki. Obok 
boiska powstała także bieżnia z piaskownicą do skoków w dal, zamonto-
wano też ławki, a teren wkoło został utwardzony kostką brukową.

Zadanie inwestycyjne „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole 
Podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu” została ode-
brana przez Radosława Kasiaka Kierownika Wydziału Inwestycji nasielskie-
go magistratu. 

Wykonawcą prac była firma GARDEN-SPORT SERVICE Krzysztof Perkow-
ski. Koszt inwestycji wyniósł: 732,5 tys. zł.

- Uczniowie korzystają już z nowego obiektu, oczywiście w zależności 
od tego, jak pozwalają na to warunki pogodowe - mówi Ewa Strzelczak 
dyrektor placówki. Jego uroczyste otwarcie nastąpi w kwietniu 2022 roku 
podczas Dnia Patrona Szkoły - Pierre’a de Coubertina, który krzewił ideę 
wychowania człowieka w duchu pokoju i zdrowej rywalizacji sportowej 
i nazywany jest ojcem nowożytnego ruchu olimpijskiego.

Michał B.
ROZMOWA Z PREZES FUNDACJI „BĄDŹMY RAZEM”

Fundacja  
działa już 10 lat!
Proszę przypomnieć naszym Czytelnikom, skąd wziął się pomysł na założenie Fundacji, a później Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Nasielsku?
 – Powstanie Fundacji było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wielu Nasielszczan, by mogła ona podejmować 
inicjatywy i działania dla osób niepełnosprawnych oraz by mogła aktywizować osoby starsze, a także pomagać 
dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. W pierwszych latach działalności organizowaliśmy pikniki i wyjazdy 
dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Stopniowo nasza działalność zwiększała się – organizowaliśmy bale, kursy 
tańca towarzyskiego, turnieje sportowe i kolonie dla dzieci, jak również wyjazdy na koncerty.

Pomysł zrodził się po moim odejściu z Warsztatów Terapii Zajęciowych, a widziałam oczekiwania mieszkańców 
do bycia ze sobą, dostawałam takie sygnały, by być razem, dlatego też i nawiązaliśmy do tego nazwą „Bądźmy 
razem”. Pomógł mi ją założyć pan Grzegorz Kacperski. Początkowo pod skrzydłami tej fundacji miał się znaleźć 
WTZ, jednak wszystko poukładało się inaczej i zrodził się pomysł Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który wyjdzie 
naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą aktywnie spędzać czas w różnych zajęciach i nabywać nowe umie-
jętności, czy też uczestniczyć w ciekawych wykładach i spotkaniach.
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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
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Z UM

Informacja  
dla rolników 
Informujemy Państwa, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił od dnia 1.10.2021 
roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisują-
cych się w Program Priorytetowy „Agroenergia”. Część 1. „Mikroinsta-
lacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

Beneficjentem programu jest:

 – osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomo-
ści rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się 
w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem 
wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

 – osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomo-
ści rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się 
w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem 
wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą 
lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

W przypadku składania wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o do-
finansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie 
gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej lub działalności gospo-
darczej w zakresie usług rolniczych.

Co obejmuje dofinansowanie?

1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 – instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej więk-
szej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

 – instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej  
niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

 – pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, 
przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym prze-
prowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wniosko-
wany zakres przedsięwzięcia,

 – instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elek-
trownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (do-
finansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej 
mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce po-
szczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać  
50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym 
przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zasto-
sowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodaw-
cy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instala-
cji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryj-
na realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych  
w pkt. 1).

UWAGA! Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwięk-
szeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinan-
sowanie do 30.06.2027 r.

UWAGA! Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem zło-
żenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW (decyduje data wpły-
wu). Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie 
lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji, których 
dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich 
montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://portal.wfosigw.pl/ogloszenie-o-naborze-1

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

UWAGA! – wydłużenie 
terminu składania 
„Planu bezpieczeństwa 
biologicznego”!
Przypominamy o obowiązku złożenia „Planu bezpieczeństwa biologicz-
nego” dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Ostateczny termin 
upływa 30.11.2021 r.

Od 21 kwietnia 2021 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowią-
zuje unijne rozporządzenie (2021/605), które ustanawia szczególne środ-
ki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane 
przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium 
występują obszary objęte ograniczeniami.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. „Plan bezpieczeństwa bio-
logicznego”, który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza 
weterynarii. Plan ten zawiera znane już wymagania jak, m.in. konieczność 
zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentar-
skich – jak i nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na 
tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywa-
na jest pasza oraz strefę brudną – podwórko, magazyny sprzętu rolniczego 
i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

Rolnicy muszą samodzielnie przygotować taki dokument w odniesieniu 
do sytuacji w swoim gospodarstwie. Wytyczne do wdrażania wymagań 
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 można znaleźć 
na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-
-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 .

Porad z zakresu Planu Bezpieczeństwa Biologicznego udzielają dorad-
cy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Płońsk w Biurze 
ODR w Nasielsku telefon do kontaktu: 609 737 172 lub 785 876 749.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Narodowe Święto 
Niepodległości 
W czwartek, 11 listopada br., na cmentarzu parafialnym w Nasielsku spo-
łeczność Gminy Nasielsk spotkała się, aby uczcić 103. rocznicę odzyska-
nia Niepodległości. 

W ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” wspólnie odśpiewano Hymn 
Państwowy, po którym, w imieniu Burmistrza Nasielska – Bogdana Rusz-
kowskiego, głos zabrał Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar 
Kordulewski. W dalszej części uroczystości modlitwę w intencji poległych 
odmówił ks. Tomasz Dec, po której nastąpiło złożenie kwiatów na grobie 
poległych za kraj żołnierzy. 

Uroczystość poprowadził Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku – Krzysztof Miller. Posterunek honorowy 
wystawili żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia. W opra-
wie uroczystości uczestniczyli również harcerze z 1. Nasielskiej Drużyny 
Harcerzy „Błękitna Armia” im. gen. Józefa Hallera. 

Ważnym elementem tegorocznych obchodów był przemarsz wszystkich 
zebranych do kościoła, na czele którego stanęli nasielscy harcerze z flagą 
Polski, a tuż za nimi pozostali  uczestnicy wydarzenia z flagietkami Polski 
i Nasielska. 

O godz. 10.30, w kościele parafialnym w Nasielsku, odprawiona została 
msza święta w intencji Ojczyzny i Gminy Nasielsk. Tego dnia spod Baszty 
w Nasielsku wystartował również „Bieg Niepodległości z naszymi Boha-
terami” poświęcony postaci byłego Burmistrza Nasielska – Pana Feliksa 
Rostkowskiego. Bieg zorganizowało Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team. 

Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji ww. wydarzenia 
kierujemy do dyrekcji i pracowników Zarządu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nasielsku oraz Nasielskiego Ośrodka Kultury, a także 
do funkcjonariuszy Policji z Komisariatu Policji w Nasielsku. 

Wydział Administracji i Nadzoru

NASZE SPRAWY

Uroczystości patriotyczne
W środę, 10 listopada br., 
w sali widowiskowej Na-
sielskiego Ośrodka Kultury 
odbyła się uroczystość upa-
miętniająca 635 rocznicę 
nadania praw miejskich dla 
Nasielska i Narodowe Świę-
to Niepodległości. Spotkanie 
prowadził Marek Maluchnik 
sekretarz Nasielska. Po po-
witaniu gości, wśród których 
znaleźli się przedstawicie-
le lokalnych samorządów, 
w tym: Anna Brzezińska 
radna sejmiku wojewódz-
twa mazowieckiego, Moni-
ka Nojbert członek zarządu 
powiatu nowodworskiego, 
Jerz y Lubienieck i  prze-
wodniczący Rady Miejskiej  
w Nasielsku, członkowie Kapitu-
ły Nagrody Lew Nasielska oraz 
mieszkańcy.

Z krótkim programem artystycz-
nym o przesłaniu patriotycznym 
przed publicznością zaprezento-
wały się dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Starych Pieściro-
gach. A za swój występ otrzymały 
słodkie upominki, które wręczyli 
przedszkolakom Jerzy Lubieniec-
ki przewodniczący nasielskiej RM  
i Andrzej Waldemar Kordulewski 
zastępca burmistrza Nasielska. 

Następnie na scenie pojawił się 
ubiegłoroczny laureat nagrody 
Lew Nasielska, dr Stanisław Tyc, 
który wygłosił ciekawy wykład do-
tyczący historii naszego miasta pt. 
„Prawa miejskie jako czynnik mia-
stotwórczy Nasielska”.

W dalszej części uroczystości Ma-
rek Tyc, dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, przedstawił wy-
niki konkursu recytatorskiego dla 
dzieci i młodzieży pt. „Polska po-
ezja patriotyczna”. Laureatom 
konkursu nagrody wręczyli: Anna 
Brzezińska radna sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego, Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący na-

sielskiej RM i Andrzej Waldemar 
Kordulewski zastępca burmistrza 
Nasielska. Przed publicznością wy-
stąpiły zdobywczynie pierwszych 
miejsc: Maria Brzezińska (kat. kl. 
VI-VII) i Agnieszka Łęgowska (kat. 
szkoła średnia).

Po patriotycznych recytacjach 
Marek Maluchnik, prowadzący 
uroczyste spotkanie, przedstawił 
laudację na temat tegorocznego 
laureata nagrody Lew Nasielska. 
Decyzją członków Kapituły Nagro-
dy za szczególne zasługi dla idei sa-
morządowej został Michał Wójciak. 
Wyróżnienia od Kapituły otrzy-
mali także: ks. kanonik Tadeusz 

Pepłoński – za współpracę z sa-
morządem gminnym i wsparcie 
w realizacji idei samorządowej; 
Anna Kotarbińska – za krzewie-
nie wartości historycznych gminy 
Nasielsk; dr Mariusz Błoński – za 
odkrywanie oraz promowanie na 
forum publicznym wartości hi-
storycznych i archeologicznych 
gminy Nasielsk; Zdzisław Przy-
byłowski – za krzewienie kultury 
i sportu w gminie Nasielsk.

Po przemówieniach nagrodzo-
nych osób zakończyła się oficjal-
na część uroczystości. 

(red.)

Z POWIATU

Inwestycja w Chlebiotkach 
gotowa
W piątek, 12 listopada br., został przeprowa-
dzony odbiór inwestycji „Przebudowa obiek-
tów mostowych posiadających JNI 31000401, 
31000402, 35000568 wraz z przebudową 
dróg dojazdowych - część nr 2: Przebudowa 
obiektu mostowego o JNI 35000568 oraz 
drogi dojazdowej do niego, zlokalizowane-
go w ciągu drogi powiatowej nr 2427W relacji 
Nasielsk - Malczyn – Ruszkowo”. 

W ramach tego zadania inwestycyjnego został 
przebudowany most w Chlebiotkach, ponadto 
przebudowano drogę powiatową nr 2427W re-
lacji Nasielsk - Malczyn - Ruszkowo o długości 
678 m bezpośrednio prowadzącą do mostu.

Prace wykonała firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk, a wartość prac wyniosła 956 666,66 zł. Zadanie dofi-
nansowano ze środków rezerwy subwencji ogólnej - dotacja pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury.

(red.) za: www.nowodorski.pl

Z MOPS

Świąteczna  
Zbiórka Żywności
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nasielsku - 
Monika Nojbert informuje, że 26 
i 27 listopada 2021 r. w godzinach 
9.00-18.00 w sklepach Biedronka 
i Guliwer w Nasielsku po raz kolej-
ny odbędzie się Świąteczna Zbiórka 
Żywności.
Akcja organizowana jest dzię-
ki współpracy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku z Bankiem Żywności w Ciechanowie. 
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja  
w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku, będą zbierali produkty spożywcze z długim terminem waż-
ności. 
Produkty ze zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców 
z terenu miasta i gminy Nasielsk.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.



4 Życie Nasielska nr 25 (593); 26.11.2021–9.12.2021AKTUALNOŚCI

12.11. Nasielsk, ul. Rynek – wy-

czuwalny zapach gazu w bu-

dynku (1 zastęp OSP Nasielsk);

13.11. Nasielsk, ul. Przemysło-

wa – kolizja drogowa (2 zastępy 

OSP Nasielsk)

18.11. Żabiczyn – pożar sadzy 

w przewodzie kominowym  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

23.11.  Kątne – pożar poddasza 

w domu jednorodzinnym (1 za-

stęp OSP Nasielsk))

Kronika OSP
NASIELSK

Z POLICJI

Zatrzymania 
poszukiwanych
W sobotę, 13 listopada br., funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nasielsku 
zatrzymali na terenie miasta 39-latka za przestępstwo niealimentacji. Nato-
miast 14 listopada br., w Starych Pieścirogach, został zatrzymany 33-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk. Mężczyzna został doprowadzony najpierw 
do komendy powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim, póź-
niej natomiast trafił do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia karę za pa-
serstwo nieumyślne.

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

OBRADOWAŁA RADA

Zmiany w budżecie

Z POLICJI

Odpowie za posiadanie 
amfetaminy
W piątek, 19 listopada br., nasielscy kryminalni wylegitymowali mężczy-
znę siedzącego w zaparkowanym samochodzie. W związku z jego ner-
wowym zachowaniem, dokonali kontroli osobistej mężczyzny, w wyniku 
której ujawnili pięć przezroczystych torebek foliowych z zapięciem stru-
nowym, w których znajdował się biały proszek. 

Został on zatrzymany i przewieziony do komisariatu. Policjanci za pomo-
cą narkotestera ustalili, że zabezpieczony przez nich proszek to amfeta-
mina. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, do 
czego się przyznał. Teraz zajmie się nim sąd. Za popełnione przestępstwo 
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

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

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Powiatowa kałuża
 – Po opadach deszczu niektóre przejścia dla pieszych w naszym mie-
ście stają się prawdziwym torem przeszkód. Tak też jest niezmiennie od 
lat na skrzyżowaniu ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (droga powia-
towa) z ulicą Warszawską (droga wojewódzka), gdzie regularnie gro-
madzi się woda i niejeden pieszy już został tu ochlapany – sygnalizują 
redakcji czytelnicy ŻN.

(red.)

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z UM

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

Termin na złożenie deklaracji:

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

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

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

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje 
takie jak:

 – imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lo-
kalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

 – adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło cie-
pła lub źródło spalania paliw;

 – informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach;

 – numer telefonu właściciela lub zarządcy;

 – adres e-mail (opcjonalnie).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej 
bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę 
walki ze smogiem. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczy-
ny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Dla obywa-
teli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu 
technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie 
przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdą 
się docelowo wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy 
nieprzekraczającej 1 MW.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

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

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

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

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

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

XXXIV sesja nasielskiej 
Rady Miejskiej odbyła się 
28 października br. Zo-
stała zwołana na wnio-
sek burmistrza Nasielska 
i trwała zaledwie kilka 
minut. Dotyczyła wpro-
w a d z e n i a  z m i a n  d o 
uchwa ł y b ud żetowej 
gminy Nasielsk na 2021 
rok. 

Burmistrz Bogdan Rusz-
ko w s k i  w y j a ś n i ł ,  ż e 
wprowadzenie zmian do 
gminnego budżetu jest 
potrzebne do bieżące-
go funkcjonowania samorządu. 
Radny Marcin Szarszewski zapytał, 
czy kwota wydatków 382 tys. zł 
na zwiększenie dotacji dla niepu-
blicznych przedszkoli i szkół, to jest 
celowa dotacja, czy też standardo-
wa płatność. Skarbnik Nasielska – 
Rafał Adamski wyjaśnił, że to jest 
comiesięczna dotacja wypłaca-
na niepublicznym placówkom na 
podstawie ustawy prawo oświato-
we. Zauważył, że tworząc projekt 
budżetu na 2021 r., opierał się na 

danych z października 2020 r. oraz 
że w trakcie roku szkolnego zwięk-
sza się liczba dzieci w tych placów-
kach, a w jednej z nich dochodzą 
dzieci z niepełnosprawnościami, 
na które są dość duże subwencje. 
Dodał również, że samorząd ma 
obecnie sprawę sądową odnośnie 
wyliczania dotacji z lat ubiegłych, 
więc niepubliczne placówki gene-
rują coraz większe koszty. 

Radny Andrzej Pacocha chciał 
wiedzieć, czy te pieniądze dla nie-
publicznych placówek to transza 

dotacji, czy też spłata związana 
z wyrokiem sądu. 

Burmistrz Ruszkowski powiedział, 
że jest to transza dotacji na bieżące 
funkcjonowanie placówek. Stwier-
dził, że jego zdaniem subwencje 
dla niepublicznych placówek są 
wyliczane w sposób prawidłowy. 
Skarbnik Nasielska dodał, że ta tran-
sza dotacji powinna wystarczyć do 
końca roku. 

Radny A. Pacocha skonstatował, 
że trzeba było dołożyć pieniędzy, 
ponieważ w szkołach i przedszko-
lach prywatnych przybyło dzieci. 
Burmistrz potwierdził ten wniosek. 
Natomiast radny Mirosław Świder-
ski dopytywał czy planowane są 
jakieś działania, które powstrzyma-
łyby konieczność przekazywania 
pieniędzy na subwencję oświatową.

Burmistrz Ruszkowski podkreślił, 
że to rodzice decydują o wyborze 
szkoły i przedszkola dla swojego 
dziecka. 

W g łosowaniu nad projektem 
uchwały wzięło udział 14 radnych. 
Uchwałę o zmianie uchwały bu-
dżetowej na rok 2021 r. podjęto 
jednogłośnie. 

(red.) 
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Nasielska Guzikarka
W niedzielę, 14 listopada 2021 r., 
w Nasielsku bardzo uroczyście od-
słonięty został mural upamiętniają-
cy istniejącą w naszym mieście od 
początków XX stulecia fabrykę gu-
zików. 

Była to fabryka żydowskich przed-
siębiorców: braci Arona i Barucha 
Filarów. W szczytowych momen-
tach dawała pracę 400 osobom, 
a jej wytwory, oprócz guzików, 
również elementy do nowocze-
snych na tamte czasy urządzeń, 
znane były nie tylko w Polsce i Eu-
ropie. Kres fabryce położyli oku-
panci niemieccy. Mimo że od tego 
czasu minęło już ponad siedem-
dziesiąt lat, pamięć o tej fabryce 
wciąż trwa, a jej historia wciąż cze-
ka na swego dziejopisarza. Teraz, 
namalowany w ostatnich dniach 
na jednej ze szczytowych ścian fa-
brycznego kompleksu, mural pięk-
nie wpisuje się w jej historię. 

Wykonanie i odsłonięcie muralu 
poprzedziło siedem lat żmudnych 
działań cieksyńskiego Stowarzy-
szenia Artystyczno – Społecz-
nego Skafander z jego szefową 
Kingą Szczypek na czele mają-
cych na celu poznanie i przybliże-
nie wszystkiego tego, co związane 
było z historią fabryki braci Filarów. 

Dzielnie sekundował mu Nasielski 
Ośrodek Kultury. Wpisywano się 
w różnorakie projekty ogłaszane 
przez NOK, instytucje powiatowe 
i wojewódzkie. Efekty tych dzia-
łań były widoczne, a nawet impo-

nujące. Angażowano do nich nie 
tylko środowisko cieksyńskie, ale 
i środowiska całej gminy, a nawet 
powiatu, dorosłych i dzieci. A za-
proponowane formy działań były 
naprawdę intrygujące. Same ich na-
zwy wiele już o tym mówią. Przy-
pomnijmy je pokrótce: „Nasielska 
Fabryka Guzikowych Pomysłów”, 
warsztaty teatralne, których zwień-

czeniem był spektakl „Gu-
zik z pętelką”, konkurs na 
scenariusz filmowy opar-
ty na historii nasielskiej 
fabryki guzików, film do-
kumentalny „Nasielska Fa-
bryka Guzików” wywiady 
z mieszkańcami Nasielska 
związanymi w sposób bez-
pośredni, jak i pośredni z tą 
fabryką, film fabularny na-
kręcony przez młodzież 
„Fabryka Tajemnic”. Re-
alizowane były i inne po-
mysły. Ważnym etapem 
było zbieranie guzików ze 
szczególnym naciskiem na 
to, aby było jak najwięcej 
guzików produkowanych 
w przedwojennej fabry-
ce. Zbierano też musz-
l e  i  o d p a d y  z  m u s z l i , 
które były wykorzystywa-
ne do produkcji guzików. 
W miejscowej ciastkar-
ni „Ptyś” sprzedawane są 
na przykład przesmaczne 
ciasteczka o nazwie guzi-
kowe. Wykonywano też na 
warsztatach artystycznych 
efektowne breloczki i przypin-
ki. Można było je także otrzymać 
w trakcie imprezy oficjalnego od-
słonięcia muralu.

Organizatorzy całego przedsię-
wzięcia szukali też środków finan-
sowych, które pozwoliłyby na jego 
wysoką jakość. Pomoc przyszła za-
równo z Urzędu Marszałkowskiego, 
jak i od samorządowych władz po-

wiatu oraz nasielskiej gminy. Przed-
sięwzięcie wspomogli też ludzie, 
którym Nasielsk jest bliski. Wśród 
nich byli zarówno obecni miesz-
kańcy gminy Nasielsk, jak i ci, któ-
rzy tu już nie mieszkają.

Mural zaprojektowała Anna Eichler 
absolwentka Warszawskiej ASP, 
a wykonał y go artystki z f irmy 

Red Scheels, którym 
przewodziła pani Alek-
sandra. Było to niezwy-
kle trudne z racji tego,  
że wszystko odbywało 
się z użyciem wąskich 
rusztowań. 

J u ż  s a m o  m a l o w a -
nie było nie byle jaką 
a t ra kc j ą  i  c a ł y  c z a s 
w przestrzeni przy rusz-
towaniach ustawiały się 

spore grypy mieszkańców miasta 
i gminy, a także turystów, których 
ściągały wieści o trwających tutaj 
pracach. Były także spore grupy 
dzieci. Jeszcze większe grupy zbie-
rały się, gdy zaistniała możliwość 
wklejenia własnego guzika. Rodzice 
przyprowadzali nawet małe dzieci, 
a gdy one wklejały guziki, robili im 
zdjęcia, aby one kiedyś pokazały 
fotografie z tego momentu swym 
wnukom. Guzik wkleił też mieszka-

jący na Pieścirogach artysta 
plastyk z Włoch Francesco 
D’Andrea. 

Samo uroczyste odsłonięcie 
muralu o wdzięcznej nazwie 
„Nasielska Guzikarka” wy-
padło niezwykle okazale. 
I to mimo tego, że pogoda 
tego dnia nie była najlepsza. 
Imprezę poprowadził mąż 
inspiratorki całego przed-
sięwzięcia i głównej jego 
wykonawczyni Mirosław 
Szczypek. Jego talent spra-
wił, że wszystko przebiegało 
sprawnie i efektownie. 

A wszystko zaczęło się od 
bajecznego przedstawie-

nia Teatru Duże Dzieci „Opowieść 
Króla Guzika”. Profesjonalni akto-
rzy, którzy wcielili się w postacie 
Króla Guzika, Królowej Tasiemki 
i czarownicy Aksamitki zaangażo-
wali do pomocy w tej opowieści 
dzieci z nasielskiej widowni. Było 
wesoło, dydaktycznie i radośnie.

Przyszedł wreszcie czas na uroczy-
ste przecięcie kolorowej wstęgi. 
O to poproszono najważniejszych 
oficjeli tego wydarzenia: Magdale-
nę Biernacką reprezentującą Urząd 
Marszałkowski, Monikę Nojbert 
i Radosława Kasiaka reprezentują-
cych Zarząd Powiatu Nowodwor-
skiego i Bogdana Ruszkowskiego 
– Burmistrza Nasielska. Ostatnie 
cięcie należało do Kingi Szczy-
pek, która cały ten event wymyśliła 
i z uporem go realizowała. 

Jednym z zadań tego przedsięwzię-
cia było pogłębienie wiedzy o fa-
bryce braci Filarów i o Nasielsku. 
Sprawdzono to podczas konkursu, 
a osoby, które do niego przystąpi-
ły, wykazały się ogromną wiedzą. 
Nagrody dla najlepszych zostały 
ufundowane przez sklep Berta & 
Gravomach. 

Ważnym punktem uroczystości był 
koncert zespołu muzycznego Misz 
Masz. Na nasielskim spotkaniu ze-
spół ten zaprezentował repertuar 
klezmerski, czyli związany z kultu-
rą żydowską i narodowością wła-
ścicieli nasielskiej fabryki guzików. 
A że jest to muzyka energetyczna, 
łatwo wpadająca w ucho i do tego 

porywająca do tańca, więc nic 
dziwnego, że na nasielskiej uroczy-
stości tańca nie zabrakło.

Dużym powodzeniem, zwłaszcza 
najmłodszych uczestników spo-
tkania, cieszyły się warsztaty arty-
styczne. Można było zrobić sobie 
guzikowe breloki i przypinki, a do-
datkowo spróbować guzikowych 
ciasteczek z cukierni Ptyś, posi-
lić się żydowską chałką upieczoną 
przez panie z Rodzinnego Parku 
Rozrywki Śmiechominek. Panie 
z KGW Wiejskie Sprawy Kobiet 
z Cieksyna częstowały uczestników 
spotkania ciepłą herbatą i kawą.

andrzejzawadzki 
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WARTO PRZECZYTAĆ

Spacer po Barcelonie 
Miasto z mgły to zbiór jedena-
stu niesamowitych opowiadań,  
w których po raz ostatni ich autor, 
Carlos Ruiz Zafón, zabiera swoich 
czytelników na spacer po Bar-
celonie. Wędrujemy z pisarzem 
wąskimi uliczkami, tworzącymi 
labirynt, zaglądamy w mroczne 
zaułki, wchodzimy do zrujnowa-
nych domów… 

To świat dobrze znany czytelni-
kom z cyklu o Cmentarzu Za-
pomnianych Książek . Z mgieł 
zasnuwających miasto wyłaniają 
się kolejni bohaterowie, często 
znajomi z poprzednich powieści, 
którzy dopowiadają swoje histo-
rie. Najpierw David Martin – bohater Gry anioła mówi o dzieciństwie  
i swojej pierwszej miłości do bogatej dziewczynki, która z takim zacieka-
wieniem słuchała jego opowieści, że postanowił zostać pisarzem (Blanca 
i pożegnanie). Jako więzień nieba opowiedział współtowarzyszom histo-
rię o książkach, smokach, ogniu i o pewnym drukarzu o nazwisku Sem-
pere, który ocalił plany ogromnego labiryntu książek (Róża ognia). Tak 
powstała idea Cmentarza Zapomnianych Książek – biblioteki, w której 
przechowywane są dzieła prześladowane lub wzgardzone przez igno-
rancję i ludzką zawiść. Wśród bohaterów są pisarze (Książę Parnasu), ad-
wokaci (Opowieść wigilijna), płatni mordercy (Szarzy ludzie), wizjonerzy 
architektury (Gaudí na Manhattanie), tajemnicze dziewczęta (Bezimien-
na, Panienka z Barcelony, Alicja o świcie oraz Kobieta z mgły) i zwykli 
ludzie szukający sensu życia (Apokalipsa w dwie minuty). Wszystkie hi-
storie są niedopowiedziane, zagadkowe, jakby każda z nich była zaledwie 
szkicem, wstępem do kilkusetstronicowej powieści. Może wyobraźnia 
czytelnika stworzy ciąg dalszy tych opowiadań?

Jedenaście krótkich utworów, napisanych przepięknym stylem, partia-
mi przypominającym bardziej poezję niż realistyczną prozę, czyta się 
jednym tchem. To uczta duchowa dla tych, którzy lubią tajemnicze 
opowieści, łączące ze sobą przygodę, grozę, horror, kryminał i romans. 
Przenikają się w nich świat fantastyczny i rzeczywisty, zaciera granica 
między jawą i snem. Czysta magia, która urzeka i trudno oprzeć się jej 
urokowi.

Pozostaje niedosyt i żal, że to już koniec twórczości Carlosa Ruiza Zafó-
na. Pisarz zamilkł na zawsze. Zmarł po długiej chorobie w czerwcu 2020 
roku w wieku 55 lat, a zbiór opowiadań Miasto z mgły ukazał się po-
śmiertnie i jest swoistym pożegnaniem autora z czytelnikami.

A.Ż.

ROZ(G)RYWKA

Tajemnicze domostwo

Z BIBLIOTEKI

Lekcje biblioteczne o jesieni

Z BIBLIOTEKI

Rok Norwidowski

Cykl lekcj i  b ib l iotecznych 
o jesieni prowadzonych przez 
naszą placówkę cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród szkół i przedszkoli z te-
renu gminy.

23 września, pierwszego dnia 
kalendarzowej jesieni przy-
była do nas klasa 3a z wycho-
wawczynią Justyną Jankowską 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku, 28 września na-
tomiast klasa 2a z wychowaw-
czynią, Beatą Białorucką. We 
czwartek, 30 września w lekcji 
bibliotecznej o jesieni uczest-
niczyła klasa 2b ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 z wychowawczynią 
Dorotą Fijalską, a 21 października 
klasa 3 z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej „Pod Fiołkami” z wycho-
wawczynią, Natalią Jerzyńską. We 
wtorek, 26 października, z kolei 
zawitała do nas klasa 1a ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku z wy-
chowawczynią, Anitą Ciskowską.

Na wstępie każdego ze spotkań 
rozmawial i śmy o p ier wsz ych 
oznakach jesieni i zmianach za-
chodzących w przyrodzie. Dzieci 
dowiedziały się też o tym, jak zwie-
rzęta przygotowują się do tej pory 
roku i o tym, które z nich gromadzą 
zapasy na zimę. Dużo rozmawiali-
śmy też o ptakach, o tych, które od 
nas odlatują, o tych, które zostają 

z nami na zimę, a także o tych ga-
tunkach ptaków, które przylatują do 
naszego kraju, aby spędzić z nami 
zimę. Uczniowie poznali również 
pojęcia: złota polska jesień, grzy-
bobranie, ptaki wędrowne i babie 
lato. Wymieniali się również po-
mysłami na zabawy podczas je-
siennych spacerów w parku.

Podczas lekcji bibliotecznych bi-
bliotekarki odczytały dzieciom 
wiersz pt. „Babie lato” Władysława 
Broniewskiego „Jesienią”, Marii Ko-
nopnickiej, „Jesień” Józefa Czecho-
wicza, „Jesienny spacer” Doroty 
Gellner, a także „O jeżyku i kasz-
tanach” Heleny Bechlerowej. Na-
stępnie przyszedł czas na zagadki 
i zabawy ruchowe w naśladowanie 

zwierząt i zjawisk atmosferycznych, 
które często towarzyszą polskiej 
złotej jesieni. Potem nasi mili go-
ście wzięli udział w turnieju wiedzy 
przyrodniczej.

N a  z a koń c ze n i e  ka żde go ze 
spotkań uczniowie otrz yma-
li elektroniczną kartę bibliotecz-
ną, co okazało się dla nich nie 
lada atrakcją. Dzieci zadeklarowa-
ły, że z taką kartą, jeszcze częściej 
i chętniej będą korzystali z boga-
tej oferty naszej placówki. Mamy 
nadzieję, iż z książkami, które wy-
pożyczyli podczas odwiedzin bi-
blioteki, jesienna szaruga, krótkie 
i pochmurne dni będą cieplejsze 
i przyjemniejsze.

(b)

Gra ma już swoją silną pozycję na 
rynku, ponieważ ukazała się w 2013 
r. Z pewnością przyciąga wielbicie-
li zagadek, kryminałów i historii 
o duchach. Na pudełku umiesz-
czono grafikę nieco zrujnowane-
go, opuszczonego domu w stylu 
wiktoriańskim, niegdyś należącego 
do kogoś zamożnego. W tajemni-
czym domostwie przed laty po-
pełniono zbrodnię. Od tamtej pory 
posiadłość jest nawiedzana przez 
ducha, który nie może zaznać spo-
koju, ponieważ za życia został nie-
słusznie oskarżony o morderstwo. 
Ale oto budynek ma nowych wła-
ścicieli, którym zależy na wypę-
dzeniu istoty nadprzyrodzonej. 
W tym celu zapraszają do swojego 
domu kilka osób, mając nadzieję, 
że pomogą im pozbyć się niewi-
dzialnego lokatora. Aby duch opu-
ścił dom, zaznając spokoju, gracze 
muszą rozwikłać tajemnicę zbrod-
ni popełnionej przed laty, ustala-
jąc, kto, gdzie, kiedy i z pomocą 
jakich przedmiotów dokonał prze-

stępstwa. Jest to gra kooperacyjna 
i skojarzeniowa. Konstrukcją przy-
pomina „Dixit”, czyli karciankę, 
gdzie uczestnicy podczas snów 
odkr y wają szczegół y histori i . 
W „Tajemniczym domostwie” 
duch nawiedza graczy w snach, 
dając im wskazówki niezbędne do 
rozwikłania zagadki. Początkowo 
każdy uczestnik dostaje indywidu-
alne poszlaki od istoty nadprzyro-
dzonej, natomiast w drugiej części 
rozgrywki gracze jako zespół de-
maskują jednego z ujawnionych 
podejrzanych. Spośród wylosowa-
nych kart ducha uczestnicy tworzą 
dla śledczych zestaw poszlak, na 
który składają się: przedmiot, miej-
sce oraz postać. Do swojej dyspo-
zycji mają również stare artykuły 
prasowe, które mogą naprowadzić 
na właściwą osobę. 

Mechanika gry polega na naprowa-
dzeniu za pomocą obrazów na ten 
właściwy. Po wskazaniu prawidłowej 
karty, należy przesunąć znacznik na 
planszy śledczego na „rekonstruk-

cję wydarzeń”. Jeśli graczom uda 
się wskazać wszystkie właściwe kar-
ty, oskarżają jednego podejrzanego 
o popełnienie zbrodni sprzed lat. Na 
rozwiązanie zagadki mają jedynie 
siedem dni, czyli siedem tur. Jeśli 
w tym czasie nie uda im się rozwi-
kłać tajemnicy, wszyscy przegrywa-
ją. „Tajemnicze domostwo” wydane 
zostało w Polsce przez Portal Games 
i jest przeznaczone dla 2 do 7 gra-
czy od ósmego roku życia. Zajmie 
około 30 do 60 minut, w zależno-
ści od liczby uczestników i szczęścia 
w kartach.

OI

W tym roku obchodzimy dwusetną 
rocznicę urodzin wybitnego poety, 
Cypriana Kamila Norwida. Urodził się 
24 września 1821 r. na Mazowszu we 
wsi Laskowo – Głuchy. Tworzył nie 
tylko poezję, ale był także drama-
topisarzem, prozaikiem, malarzem 
i myślicielem. 

Norwid uznawany jest za ostatniego 
wielkiego poetę polskiego romanty-
zmu, jednak badacze literatury okre-
ślali go również jako przedstawiciela 
klasycyzmu. 

Powszechnie znany jest 
przede wszystkim ze swo-
jej twórczości literackiej, 
która nie znalazła uznania 
współczesnych, a odkryta 
na nowo została dopiero 
przez Zenona Przesmyc-
kiego w okresie Młodej 
Polski. Sam jednak uważał 
się za artystę, realizujące-
go się na równi w słowie 
i w obrazie. W swojej twór-
czości poruszał tematy 
narodowej i europejskiej tradycji, 
a także podejmował kwestie doty-
czące życia społecznego i politycz-
nego. Interesował go człowiek i to na 
nim skupiał swoją artystyczną uwagę. 

Był głęboko wierzącym katolikiem, 
a patriotyzm był dla niego najwyższą 
wartością.

Cyprian Kamil Norwid nie miał wy-
kształcenia, nie udało mu się skoń-
czyć gimnazjum. Był samoukiem, 
zgromadził wiele nieusystematyzo-

wanych wiadomości z rozmaitych 
dziedzin. Jako poeta debiutował 
w 1840 roku, zaś dwa lata później 
wyruszył do Europy Zachodniej i ni-
gdy nie powrócił już do kraju. Poznał 
Adama Mickiewicza, przyjaźnił się 
z Zygmuntem Krasińskim, a w 1849 
r. w Paryżu poznał Juliusza Słowackie-
go i Fryderyka Chopina. Na emigra-
cji stale był w złej sytuacji finansowej 
i korzystał z pomocy przyjaciół. Za-
chorował na gruźlicę, miał problemy 
ze wzrokiem i cierpiał na głuchotę. 

W lutym roku 1877 nędza zmusiła go 
do zamieszkania w Zakładzie św. Ka-
zimierza w Ivry. Zmarł 23 maja 1883 
roku w Paryżu. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do 
wypożyczania dzieł Cypriana Kamila 
Norwida w naszej bibliotece! W na-
szych zbiorach znajdują się przede 
wszystkim: Czarne kwiaty, Białe kwia-
ty, Pisma wierszem i prozą, a także 
Gorzki to chleb jest polskość. Wybór 
myśli politycznych i społecznych. 
A jeżeli ktoś z Państwa chciałby 

lepiej poznać biografię Norwida, 
zachęcamy do wypożyczenia ksią-
żek autorstwa Mieczysława Inglota 
Norwid: z dziejów recepcji twór-
czości oraz Wyobraźnia poetycka 
Norwida.

(bibl.)
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Z NOK

Babroszki poleciały  
w kosmos
W sobotę, 18 listopada 
br., na nasielskiej scenie 
zaprezentował się ślą-
ski Teatr Trip, który już 
raz mieliśmy przyjem-
ność gościć w Nasielsku. 
Przedstawienie pt. „Ba-
broszki lecą w kosmos”, 
w bardzo subtelny spo-
s ó b  o d n o s i ł o  s i ę  d o 
tematu tolerancji i od-
mienności. Zabawne po-
staci Babroszków z krainy 
Babroszkowo postanowi-
ły lecieć na księżyc. 

Na wyprawę uzbroili się 
w parasol Elzy, która „ma 
tę moc” oraz w pistolet 
na wodę. Gdy jedna z postaci, Kurkuma, zdradziła sekret o przygotowa-
nej już wcześniej w tajemnicy rakiecie, którą można polecieć w kosmos, 
pozostały tylko dwa problemy. Jak nazwać maszynę oraz kto nią poleci. 
Po długich negocjacjach rakieta została nazwana Pyrkaweczką. Do lotu 
natomiast szykowali się Manolo oraz Pchełka. Nie zabrakło oczywiście 
licznych przygód w czasie lotu. W pierwszej kolejności spotkał ich deszcz 
meteorytów, przed którym bronili się zabraną ze sobą parasolką. Potem 
ich statek zestrzelony został przez Hrabiego Robota, dlatego awaryjnie 
wylądowali na księżycu. Tam spotkali zielonego stworka, którego nazwali 
Brokułem. W celu bliższego poznania oraz zaprzyjaźnienia się z obcymi 
Manolo i Pcheła odtańczyli wraz z małymi astronautami zgromadzony-
mi na sali tradycyjny taniec tych nieznanych stworzeń. Następnie, dzięki 
wodnej broni, pokonali złego Hrabiego Robota i wrócili na naszą planetę  
do stęsknionej i zmartwionej Kurkumy. Przyjaciele, nawet w trudnych sy-
tuacjach, mogli na sobie polegać, a obcych starali się traktować najżycz-
liwiej, jak potrafili. Tym sposobem zachęcili młodych widzów, do tego, 
aby nie oceniać nowo poznanych ludzi, np. na podstawie wyglądu. Bro-
kuł wraz ze swoimi ludźmi, w podziękowaniu za zniszczenie złego Robo-
ta, odwdzięczył się swoim wybawcom, naprawiając im rakietę kosmiczną. 

Aktorzy bez wątpienia rozbawili zarówno młodych, jak i tych trochę star-
szych widzów do łez. Od bohaterów przedstawienia można było się wiele 
nauczyć. 

Kolejne przedstawienie z serii Teatr Smyka odbędzie się w NOK w sobotę, 
18 grudnia br. o godz. 13.00. Na scenie zaprezentuje się wtedy Teatr Pana 
O. ze spektaklem „Gdzie jesteś kochany św. Mikołaju”. Po spektaklu, każ-
de dziecko będzie mogło wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świętym 
Mikołajem. Zapraszamy!

E.G. 

Z NOK. Konkurs Recytatorski

Polska Poezja Patriotyczna
XV edycja gminnego konkursu recytatorskiego „Polska Poezja Patriotyczna” odbyła 
się 9 listopada br. w  Nasielskim Ośrodku Kultury. 

Uczestnicy konkursu, podobnie jak przed pandemią, mogli zaprezentować swoje 
występy „na żywo” przed jury. Musieli się więc zmierzyć z tremą, która towarzyszy 
wszystkim podczas występów publicznych. 

Zmagania 15 uczniów klas VI-VIII z naszej gminy oraz dwóch uczniów szkół śred-
nich oceniało jury w składzie: Wojciech Gęsicki, bard, kompozytor, autor tekstów, 
konferansjer, który od 1991 roku jest członkiem Związku Autorów i Kompozytorów 
Polskich oraz Barbara Modzelewska, emerytowana nauczycielka języka polskiego. 

Uczestnicy tegorocznego konkursu wykazali się dużą odwagą i dojrzałością w do-
borze repertuaru. 

Jury najwyżej oceniło następujące występy: 

Kategoria kl. VI-VII: 
1. Maria Brzezińska – Modlitwa za Polskę Heleny Bocheńskiej, (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach);  
2. Marika Rosłońska – Serca nam biją Heleny Bocheńskiej, (Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach);  
3. Franciszek Żabik Dzieciom polskim … Lusi Ogińskiej, (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku).

Wyróżnienie: Vanessa Czyżyk – Polska Podziemna Stanisława Balińskiego (Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku); 
Gabriela Zwierzyńska – Żołnierz polski Władysława Broniewskiego (Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku).

Kategoria uczniowie szkół średnich: 
1. Agnieszka Łęgowska – Elegia o … (chłopcu polskim) Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Liceum Ogólnokształ-
cące im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku; 

2. Weronika Kowalska – Dwie miłości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwasz-
kiewicza w Nasielsku).

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za występy, a laureatom gratulujemy wysokich lokat i wyróżnień!

E.G.

Z NOK

Laboratorium małego badacza
Dzieci bardzo lubią kreatywne zabawy. 
A jeśli towarzyszą im jeszcze wybuchy 
i różne eksperymenty, to mogą także cze-
goś nowego się nauczyć. 

Takie ciekawe zajęcia zaoferował najmłod-
szym Nasielski Ośrodek Kultury, 13 listopa-
da br., zapraszając instruktorów Pracowni 
Edukacyjnej Wiatrak z Poznania z warszta-
tami pt. „Laboratorium chemiczno-fizycz-
ne”. 

Zanim rozpoczęto pracę, dzieci musiały 
założyć odpowiednio przygotowane dla 
nich fartuchy i zabezpieczyć oczy spe-
cjalnymi okularami. Zajęcia zaczęły się 
magicznie od wytwarzania dymu. Później 
uczestnicy do talerzyków z mlekiem zakraplali barwniki, po czym za pomocą patyczka higienicznego nasączo-
nego płynem do naczyń tworzyli piękne gwiazdki, które stawały się mozaiką. Chwilę później czekały ich spekta-
kularne eksperymenty, tym razem były to erupcje wulkanu, który przez długi czas wylewał z siebie „lawę”. Duże 
wrażenie na dzieciach zrobiły także balony, które „same” napompowały się na butelkach. Na zakończenie spo-
tkania jeden z pracowników NOK władał ogniem, na jego dłoni z piany powstał wysoki płomień, który po chwili 
samoistnie znikł. Czy te zajęcia to naprawdę była sama magia? Uczestnicy naszych warsztatów dokładnie poznali 
sekrety tych zjawisk. Okazało się, że u ich podstaw stoi nauka, a praca w laboratorium może być fascynująca. 

E.G.

NOK. Spotkanie z Filharmonią

Muzyka  
barokowego mistrza
W gościnnych murach Nasielskiego Ośrodka Kultury we wtorek, 16 listopa-
da br., rozbrzmiewały dźwięki muzyki barokowej. Bohaterem tego spotkania 
z filharmonikami był niemiecki muzyk i kompozytor przełomu XVII i XVIII 
w. - Georg Friedrich Händel. Na widowni zasiedli uczniowie szkół podstawo-
wych z Nasielska (SP nr 1 i SP nr 2) oraz z Bud Siennickich. Prowadzący tę nie-
zwykłą lekcję muzyki – Jarosław Praszczałek, w wielkim skrócie przedstawił 
dzieciom najważniejsze wydarzenia z życia G.F. Händla. Kompozytor uro-
dził się w Halle, a jego muzyczny talent bardzo wcześnie został dostrzeżony 
i wspierany przez matkę. Dzięki temu, już jako mały chłopiec, grał na orga-
nach, klawesynie i skrzypcach. Od jednego z możnowładców otrzymywał 
stypendium. Händel mieszkał też w Hanowerze, odwiedzał Włochy zafa-
scynowany muzyką tego kraju, szczególnie włoską operą. Później przepro-
wadził się do Wielkiej Brytanii, gdzie odniósł ogromny sukces i jest uznawany  
za narodowego kompozytora tego kraju. Jest jednym z najwybitniejszych 
twórców baroku, komponował m.in. oratoria i opery. Uczestniczące w spo-
tkaniu dzieci miały okazję wysłuchać kilku utworów stworzonych przez mi-
strza barokowej muzyki, w tym fragmenty Muzyki na wodzie i opery Rinaldo. 

W arii operowej zaprezentował się publiczności śpiewający kontratenorem 
Grzegorz Hardej. Na instrumentach popularnych w epoce baroku grały: 
Anna Hajduk - Rymkowicz (klawesyn), Gabriela Pietraszewska – Bryła (obój) 
i Adela Czaplewska (viola da gamba).

Kolejne muzyczne zajęcia dla dzieci w ramach cyklu Spotkania z Filharmonią 
odbędą się w NOK 7 grudnia br., a jego tematem przewodnim będzie jazz.

(i.)
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Fundacja działa już 10 lat!
pełną ciepła i energii Teresą Skrzynecką, która, jako prezes Fundacji „Bądźmy razem”, już od 10 lat  
z wielką wytrwałością realizuje różne działania i projekty, m.in.: NUTW.

Proszę przypomnieć naszym 
Czytelnikom, skąd wziął się po-
mysł na założenie Fundacj i , 
a później Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Nasielsku?

 – Powstanie Fundacji było wyj-
ściem naprzeciw oczekiwaniom 
wielu Nasielszczan, by mogła ona 
podejmować inicjatywy i działa-
nia dla osób niepełnosprawnych 
oraz by mogła aktywizować osoby 
starsze, a także pomagać dzieciom 
z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. 
W pierwszych latach działalności 
organizowaliśmy pikniki i wyjazdy 
dla dzieci i osób niepełnospraw-
nych. Stopniowo nasza działalność 
zwiększała się – organizowali-
śmy bale, kursy tańca towarzy-
skiego, turnieje sportowe i kolonie 
dla dzieci, jak również wyjazdy na 
koncerty.

Pomysł zrodził się po moim odej-
ściu z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wych, a widziałam oczekiwania 
mieszkańców do bycia ze sobą, 
dostawałam takie sygnały, by być 
razem, dlatego też i nawiązaliśmy 
do tego nazwą „Bądźmy razem”. 
Pomógł mi ją założyć pan Grze-
gorz Kacperski. Początkowo pod 
skrzydłami tej fundacji miał się zna-
leźć WTZ, jednak wszystko poukła-
dało się inaczej i zrodził się pomysł 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
który wyjdzie naprzeciw oczeki-
waniom osób, które chcą aktywnie 
spędzać czas w różnych zajęciach 
i nabywać nowe umiejętności, czy 
też uczestniczyć w ciekawych wy-
kładach i spotkaniach.

Czy siedziba Fundacji była zawsze 
w budynku Biblioteki Miejskiej?

 – Nie, na początku siedzibę mie-
liśmy w budynku przy GS na ulicy 
Warszawskiej. Później, z pomocą 
Bogdana Ruszkowskiego – obec-
nego burmistrza Nasielska, dosta-
liśmy pomieszczenie w Bibliotece 
Miejskiej. Był też pomysł, by prze-
nieść nas do wyremontowanego 
Domu Nauczyciela; ostatecznie 
tam utworzono nasielskie mu-
zeum, a my zostaliśmy w biblio-
tece.

Działalnością Fundacji kieruje za-
rząd, z prezesem na czele. Kto 
poza Panią w nim pracuje?

 – W skł ad zarządu wchodzą  
3 osoby. Na początku w zarządzie 
była Luiza Kapczyńska, którą póź-
niej zastąpiła Hanna Wróblewska 
oraz Karolina Świgoniak-Suwiń-
ska, którą później zastąpiła Maria 
Domagała i w tym składzie dzia-
łamy do dziś. Jest też Rada Funda-
cji, która rozlicza i opiniuje naszą 
pracę. Księgowością zajmuje się 
pani Ewa Kacperska. Jest też Rada 
Programowa, która ustala program 
i działania Fundacji na dany rok. 
Uniwersytet prowadzony jest spo-

łecznie, ale siła bycia razem i do-
brego samopoczucia tworzonej 
więzi społecznej jest fantastyczną 
gratyfikacją.

Jakie było zainteresowanie UTW? 
Jak zmieniała się oferta UTW i ja-
kie jest zainteresowanie? 

– Na początku było nas 30 osób, 
a przed pandemią było już 115 
osób. Od początku w ofercie Uni-
wersytetu były zajęcia literackie, 
gimnastyczne, artystyczne, kom-
puterowe i muzyczne, które wpi-
sują się w stały harmonogram 
działalności Uniwersytetu i Fun-
dacji, które mają także za cel in-
tegrować seniorów. Przez dwa lata 
były też zajęcia z nauki języka an-
gielskiego, a od dwóch lat w naszej 
ofercie jest nording walking. Poza 
tym oferta wzbogacona jest o wy-
kłady monograficzne z ciekawymi 
osobowościami.

Czy uczestnictwo w UTW wiąże 
się z jakimiś opłatami?

 – Tak, członkowie opłacają obec-
nie składkę semestralną 60 zł 
i jednorazowe wpisowe 20 zł dla 
nowych członków.

Jak można scharakteryzować na-
sielskiego seniora z UTW?

 – To na pewno osoby ciekawe 
świata, aktywne, otwarte, które nie 
potrafią siedzieć w domu i obser-
wować świat przez okno.

W 2014 roku Fundacja przystąpiła 
do realizacji pewnego ciekawego 
i ważnego projektu... 

 – Był to projekt „Nasielscy Senio-
rzy 60+ Współtworzą Senioralną 
Strategię Działań Miasta”, a jego 
efektem była „Strategia senioralna 
Nasielszczanie 60+”. Wskazaliśmy 
w niej władzom Gminy Nasielsk 
kierunki i możliwości polepszenia 
bytu osób starszych w naszej gmi-
nie. 

W latach 2016-2017 stworzyliśmy 

„Międzypokoleniowe centrum wo-
lontariatu”, zapraszając do współ-
pracy młodzież z nasielskiego 
Liceum Ogólnokształcącego oraz 
członków Klubu Seniora. Mimo 
zakończenia projektu, osoby an-

gażujące się w wolontariat nadal 
działają aktywnie.

Fundacja prężnie współpracu-
je z samorządami oraz różny-
mi instytucjami, organizacjami 
i przedsiębiorcami. Czy Fundacja 
może liczyć na jakieś wsparcie ze-
wnętrzne?

 – O gromne wsp arc ie mamy 
z Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
a burmistrz Bogdan Ruszkowski jest 
naszym „dobrym duchem”, któ-
ry zawsze stara nam się pomagać. 
Mamy też przyjaciół wśród rad-
nych na czele z Przewodniczącym 
RM Jerzym Lubienieckim. Duże 
wsparcie mamy od pracowników 
Wydziału Administracji w Urzędzie 
Miejskim, za co naprawdę zasługu-
ją na pochwałę. Mamy przyjaciół 
w wielu firmach, wśród nich jest 
np. sklep „Mrówka”. Słowa uznania 
kieruję do dyrektor SP ZOZ Marii 
Michalczyk, z którą sprawnie zor-
ganizowaliśmy grupowe szcze-
pienia przeciwko COVID-19 dla 
naszych słuchaczy.

Mamy też wsparcie z Urzędu Mar-
szałkowskiego, zwłaszcza na in-
auguracje roku akademickiego. 
W pierwszych latach działalno-
ści pomagała nam radna sejmi-
ku, a obecnie poseł RP, Bożena 
Żelazowska, z którą współpracuję 
od wielu lat. Nie można pominąć 
współpracy i pomocy otrzymy-
wanej od Starostwa Powiatowego 
oraz Magdaleny Biernackiej, która 
obecnie pracuje w Urzędzie Mar-
szałkowskim.

Gdy powołaliśmy do życia Fun-
dację „Bądźmy razem”, przeło-
mowym momentem w histori i 
jej działalności był czerwiec 2013 
roku, gdy nawiązal i śmy kon-
takt z działającym od 2006 roku 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
w Legionowie oraz podpisaliśmy 
porozumienie ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Potrzebującym „Nadzie-
ja” w Legionowie. Z ich pomocą 
udało się stworzyć taki Uniwer-
sytet w Nasielsku, a pierwszy rok 
działalności został zainaugurowa-
ny 1 października 2013 r. Od tego 

czasu wraz z UTW w Legionowie 
i z Serocką Akademią Seniora zor-
ganizowano i uruchomiono Uni-
wersytet dla Seniorów w Nasielsku. 
Przez cały czas organizowaliśmy 
wieczorki integracyjne, majówki 

sportowe, wspólne wyjazdy. Mam 
nadzieję, że po zakończeniu pan-
demii uda się do tego wrócić, gdyż 
tęsknimy za tym bardzo.

Rozmawiamy na temat Fun-
dacji i Uniwersytetu, ale prze-
cież jest Pani laureatką nagrody 
Lwa Nas ie l ska w 2015 roku . 
A Pani aktywność i zaangażowa-
nie w sprawy społeczne znane 
jest od dawna, proszę powiedzieć 
kilka słów o swojej wcześniejszej 
działalności.

 – W latach 60. XX w. praco-
wałam w Szkole Podstawowej 
w Pieścirogach jako nauczyciel 
klas młodszych oraz wychowa-
nia fizycznego i biologii. Wtedy też 
prowadziłam Szkolne Koło Spor-
towe i zespół taneczny. Byłam 
Komendantem Szczepu Harcer-
skiego ZHP i Komendantem Hufca 
ZHP w Nasielsku, któremu zostało 
nadane imię Jadwigi Rostkowskiej 
wraz ze sztandarem. Organizo-
wałam liczne imprezy sportowe 
i muzyczne, obozy krajowe i za-
graniczne dla dzieci i młodzieży. 
W czasie, gdy byłam dyrektorem 
szkoły w Starych Pieścirogach, 
od 1999 roku, udało się zbudo-
wać ogrodzenie i rozbudować 
szkołę, a także przywrócić imię 
tej placówce – Księcia Józefa Po-
niatowskiego. W międzyczasie od 
1994 roku byłam radną Rady Mia-
sta Nasielska, w której pełniłam 
funkcję Przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, a później 
od 1998 przez kolejne dwie kaden-
cje radną Rady Powiatu Nowo-

dworskiego, a w lach 2005-2006 
byłam Wiceprzewodniczącą tejże 
rady. Po przejściu na emeryturę nie 
zamknęłam się w czterech ścia-
nach. Nie umiałam. Rozpoczęłam 
współpracę z panem Januszem 
Konerbergerem i od 2006 do 2011 
roku byłam Kierownikiem Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej dla osób 
niepełnosprawnych, w ramach 
których organizowaliśmy wyjaz-
dy do teatrów, turnusy rehabilita-
cyjne, Powiatowe Turnieje Tenisa 
Stołowego dla niepełnosprawnych. 

A jakie są Pani plany na przy-
szłość?

 – Wszystko zależy od tej pande-
mii. W planach, poza regularnymi 
zajęciami artystycznymi, literacki-
mi, gimnastycznymi, muzycznymi 
i komputerowymi są kolejne wy-
jazdy i turnusy. Angażujemy się 
też we wspieranie finansowe osób 
niepełnosprawnych – obecnie dla 
jednej pani w zakup leków, a dla 
drugiej dziewczynki wyjazdu reha-
bilitacyjnego.

W tym miejscu chciałabym po-
dziękować wszystkim przyjaciołom 
Fundacji za wsparcie, życzliwość 
i zaangażowanie w jej funkcjono-
wanie.

Dziękuję za rozmowę i w imie-
niu Czytelników życzę siły i po-
zytywnej energii na kolejne lata 
działalności Fundacji „Bądźmy ra-
zem”!

Michał Brodowski
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CHECHNÓWKA 

Poświęcenie 
przydrożnej kapliczki 
Gmina Nasielsk jest znana z tego, że posiada bardzo dużo sołectw oraz 
przydrożnych krzyży, kapliczek i figurek. Tych pierwszych jest 65. Na-
tomiast tych drugich ponad 600. Średnio przypada ich więc około dzie-
sięciu na sołectwo. W niektórych sołectwach jest ich znacznie więcej niż 
wskazuje na to średnia, w innych zaś znacznie mniej niżby to wynikało  
z ogólnego rachunku. Najczęściej jest to wynikiem liczby mieszkańców  
w poszczególnych wioskach czy sołectwach.
Tu od razu trzeba dodać, że lokalne miejsca kultu w naszej gminie są za-
dbane. To zasługa mieszkańców, którzy nie żałują sił i pieniędzy, aby nie 
tylko te miejsca utrzymać w porządku, ale także w porę je reperować, 
a nawet systematycznie je unowocześniać. Tymi obiektami możemy się 
pochwalić.
Chechnówka jest niewielką wioską. Do tego stosunkowo młodą, chociaż 
liczy już sobie ponad sto lat. Obecnie mieszka tu około siedemdziesięciu 
osób. Sołectwo posiada tylko jedno miejsce lokalnego kultu religijnego – 
przydrożną kapliczkę. Wieś położona jest wzdłuż drogi wojewódzkiej łą-
czącej Dębe z Nasielskiem. To bardzo ruchliwa droga, a zwiększony ruch 
raczej nie pomaga potrzebnej w takich miejscach zadumie. Nie świad-
czy to jednak, aby kapliczki i krzyże z tego rodzaju miejsc usuwać. Moż-
na się tu modlić w godzinach, kiedy ruch staje się mniejszy. W dodatku 
mieszkańcy w tych godzinach mają czas, aby po powrocie z pracy lub 
po zakończeniu prac w swoich gospodarstwach rolnych spotkać się przy 
figurkach.

Przez wiele lat wiejskiej społeczności tej wsi przewodził sołtys, pan Cze-
sław Żołnierzak. Znany był nie tylko w swojej wsi, ale również w całej 
gminie Nasielsk. Ostatnio zdecydował jednak, że po latach żmudnej pra-
cy przyszedł czas na odpoczynek. Wiele osób było tym zaskoczonych.  
9 lipca br. odbyły się w Chechnówce wybory nowego sołtysa. Została 
nim synowa pana Czesława, pani Alina Żołnierzak. Życzono jej wytrwałości  
i powodzenia w realizacji planów i zamierzeń.
Nowa pani sołtys jest osobą ambitną i zorganizowaną. Świadczy o tym 
najlepiej pierwsze jej duże przedsięwzięcie. A była nim rewitalizacja przy-
drożnej wioskowej figurki – kapliczki. Wyglądem odbiega od poprzedniej, 
niemniej bardzo ładnie wpisuje się w otoczenie. Centralnym jej punktem 
jest okazała figura Matki Bożej.

W niedzielę, 24 października br., odbyło się jej poświęcenie. Obrzędu tego 
dokonał proboszcz parafii w Nunie ksiądz Waldemar Marciniak, do której 
to parafii należy Chechnówka. Wcześniej mieszkańcy wioski uczestniczyli 
w niedzielnej sumie w kościele parafialnym. Po sumie i krótkim odpo-
czynku spotkali się przy figurce w Chechnówce, gdzie razem ze swym 
księdzem proboszczem się modlili.
Po akcie poświęcenia, zebrani udali się całą grupą do miejsca, gdzie odby-
ła się dalsza część spotkania. Tym razem spotkano się przy ognisku. Była 
to impreza integracyjna. Uczestniczyli w niej nie tylko dorośli, ale i dzieci, 
dla których też przygotowano szereg atrakcji. Obecny na niej był również 
ksiądz proboszcz.

andrzejzawadzki

NASZE SPRAWY

Warsztaty ceramiczne
W listopadzie br. Koło Go-
spodyń Wiejskich „Optymiści 
z klasą” w Ruszkowie realizu-
je cykl warsztatów dla dzieci 
i młodzieży w ramach projek-
tu „Wspólnie z NOKiem działa-
my – pszczołom pomagamy”, 
który jest finansowany ze środ-
ków Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury w ramach programu „Mam 
patent na kulturę – inicjatywy 
młodzieżowe”.

P ierwszymi zajęciami był y 
warsztaty edukacyjne o tema-
tyce pszczelarskiej skierowane 
do najmłodszych dzieci. Kolej-
ne spotkanie to warsztaty ceramiczne, które prowadziła Anna Wijatkowska z Wylepiarni. Podczas dwóch sesji 
warsztatowych dzieci i młodzież tworzyli pojemniki na miodowe ciasteczka. Na pierwszych zajęciach uczestnicy 
wyrabiali glinę, formowali pojemniki, pszczoły i plastry miodu. Mogli również wysłuchać ciekawostek na temat 
życia pszczół i właściwości miodu. Następnie prowadząca zabrała wykonane pojemniki do wypalenia w specjal-
nym piecu. Na kolejnych zajęciach uczestnicy kolorowali wypalone rzeczy. Po szkliwieniu każda osoba otrzy-
ma swój pojemnik ze słodką niespodzianką w środku. Warsztaty mają na celu rozwój sensoryczny, szczególnie 
rozwój małej motoryki uczestników, rozwój umiejętności artystycznych i kreatywnych. 

Kolejnymi warsztatami w ramach realizacji projektu będą warsztaty edukacyjne dla młodzieży oraz warsztaty 
tworzenia domków dla owadów.

(oz)

ZE SZKÓŁ. SP Budy Siennickie

Spotkanie uczniów z Prezydentem 
Międzynarodowego  
Komitetu Olimpijskiego
W gościnnych progach Centrum Olimpijskiego w Warszawie, które jest siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 
odbyło się wyjątkowe spotkanie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich we wtorek, 16 listopada br., 
mieli zaszczyt uczestniczyć w wizycie prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dr Thomasa Bacha 
w Polsce. Zaproszenie było nie lada niespodzianką, a wszystko za sprawą patrona szkoły w Budach Siennickich, Pier-
re’a de Coubertina, który jest postacią wybitną, ale mało znaną społeczności lokalnej. To właśnie baron de Coubertin 
uznawany jest za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, założył i był pierwszym prezydentem Międzynarodowe-
go Komitetu Olimpijskiego. Zaprojektował także flagę olimpijską, wprowadził motto igrzysk olimpijskich (łac. citius, 
altius, fortis – szybciej, wyżej, silniej), ułożył tekst pierwszej przysięgi olimpijskiej, opracował ceremonię otwarcia  
i zamknięcia igrzysk, zainicjował włączenie konkursów literackich i plastycznych do programu igrzysk olimpijskich.

S z k o ł a  P o d s t a w o w a  
im. Pierre’a de Couberti-
na w Budach Siennickich 
znalazła się w gronie zale-
dwie 4 szkół z całej Polski 
wytypowanych do udzia-
łu w uroczystości. Grupa 
uczniów z naszej szkoły 
pod opieką dyrektor Ewy 
Strzelczak oraz nauczyciel-
ki Katarzyny Tomasińskiej 
miała przyjemność spędzić 
ten niezapomniany dzień 
wśród olimpijczyków i wy-
bitnych działaczy sporto-
wych.

W części oficjalnej spotkania znalazło się wiele atrakcji, pokazy judo, prezentacje zaproszonych szkół i Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przedstawienie dokonań Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Klubu 
Fair Play. Niezapomnianym momentem była rozmowa Thomasa Bacha z zaproszoną młodzieżą. Nasi uczniowie 
świetnie spisali się podczas prezentowania szkoły, choć zadanie nie było łatwe, ponieważ cała impreza odbywała 
się w języku angielskim. Prezydent MKOl Thomas Bach okazał się przesympatycznym człowiekiem, który z wielką 
swobodą odpowiadał na pytania młodych ludzi.

Po zakończeniu części oficjalnej wzięliśmy udział w zwiedzaniu Muzeum Sportu i Turystyki oraz spotkaniu z pol-
ską olimpijką, wioślarką Agnieszką Kobus-Zawojską. Pani Agnieszka z humorem i otwartością dzieliła się z uczniami 
historią swojej przygody ze sportem. Opowiedziała o karierze sportowej, o sukcesach, porażkach, a także o swojej 
drużynie wioślarskiej, z którą zdobyła wiele medali, m.in. srebrny i brązowy medal olimpijski. Chętnie odpowiada-
ła na pytania, które zadawali zaciekawieni słuchacze, dawała autografy, pozowała do pamiątkowych zdjęć, a także 
zaprezentowała swoje medale olimpijskie. Każdy mógł wziąć je w swoje ręce i przekonać się, jakie są ciężkie i im-
ponujące. Dzień pełen wrażeń zakończyliśmy wspólnym obiadem w restauracji na szóstym piętrze Centrum Olim-
pijskiego, z pięknym widokiem na Warszawę w jesiennej szacie.

Zachęcamy również do zapoznania się z relacją z wizyty Prezydenta MKOl w Warszawie na stronie Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego

https://olimpijski.pl/thomas-bach-z-wizyta-w-centrum-olimpijskim-pkol/
Katarzyna Tomasińska

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki
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DO ADOPCJI

Rysia  
czeka na dom
Rysia to około 3-letnia sunia, która właśnie staje na progu nowego, lep-
szego życia. Jest niesamowicie sympatycznym i wesołym psiakiem, złak-
nionym miłości człowieka. Sunia jest promyczkiem słońca w pochmurny 
dzień. Wesoła, zabawna i skora do zabawy. Zachowuje czystość i nie wy-
kazuje lęku separacyjnego. Nad smyczą jeszcze trzeba popracować. 
Zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt pod numerem tel. 570 
512 956.

ABC OGRODNICTWA

Cięcie drzew 
i krzewów
Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów 
jest wykonywanie cięć. Prawidłowe cięcia mają na celu poprawę pokro-
ju, ograniczenie rozmiaru, a także skłonienie do obfitszego kwitnienia 
i owocowania. Drzewa owocowe przycinamy od stycznia do maja. Naj-
lepszy okres cięcia zimowego drzew i niektórych krzewów rozpoczyna 
się w lutym, a kończy w kwietniu. W okresie przedwiośnia tniemy jesz-
cze drzewa wytrzymalsze na mrozy, tniemy jabłonie, następnie grusze 
i śliwy. W kwietniu brzoskwinie i morele w okresie wybudzania pąków. 
Wszystkie te drzewa można ciąć jeszcze w maju. Należy pamiętać, że 
miejsce cięcia należy zabezpieczyć maścią ogrodniczą.

Cięcie w czasie przedwiośnia pobudza wzrost pędów, natomiast po 
kwitnieniu osłabia wzrost. Zalecane jest ono dla drzew silnie rosnących. 
Latem tniemy tylko pędy, które nie mają owoców. Cięcie letnie w okre-
sie od czerwca do września jest uzupełnieniem zimowego i polega na 
usunięciu głównie dzikich pędów tzw. wilków, które zaleca się przepro-
wadzać na 4 tygodnie przed zbiorem owoców. Wiśnie i czereśnie oraz 
morele najlepiej jest ciąć po zbiorze owoców, np. w sierpniu, a nawet 
październiku. W tym czasie istnieje mniejsze ryzyko infekcji rakiem bak-
teryjnym.

Aktinidia wymaga cięcia zimowego najpóźniej w lutym, gdyż później, 
podobnie jak pędy krzewów winogron, puszcza soki. Zaleca się zosta-
wienie 3-4 pędów poziomych. Końce pędów przycina się w sierpniu. 
Zalecane jest cięcie zimowe aktinidii i winogron, które przeprowadza 
się najpóźniej w lutym. Późniejsze cięcie powoduje puszczanie soków 
z pędów, co może spowodować całkowite uschnięcie rośliny. Pędy ma-
lin zaleca się przycinać jesienią lub wczesną wiosną. Modrzewie tnie się 
wczesną wiosną przed rozwojem igieł. Karłowe odmiany sosen tniemy 
tylko wtedy, gdy chcemy roślinę zagęścić czy też ograniczyć rozmiar. 
Zalecane jest skracanie młodych przyrostów, zanim igły wyłonią się 
z pochewek. Żywotniki tniemy kilka razy w roku. Pierwsze cięcie prze-
prowadzamy przed ruszeniem wegetacji.

Azalie nie wymagają cięcia, gdyż nie zagęszczają się. Krzewy można od-
młodzić, przycinając je w marcu. Lilaki (bzy) przycina się corocznie po 
kwitnieniu, przycinając 1/3 pędów najstarszych.

Budleja jest wrażliwa na przemarzanie. Dlatego kopczyki, którymi ob-
sypane powinny być korzenie zaleca się przykryć liśćmi, czy też kom-
postem. Jesienią też powinno się usunąć przekwitłe kwiatostany. Wiosną 
przed ruszeniem wegetacji należy odkryć korzenie i przyciąć krótko 
pędy zeszłoroczne.

Dereń o intensywnie kolorowych pędach przycina się na przedwiośniu. 
Wtedy młode pędy będą ładnie wybarwione.

Forsycję, podobnie jak inne krzewy kwitnące wiosną, przycinamy po 
kwitnieniu. Pędy, które wyrastają późnym latem, nie zakwitną następnej 
wiosny, dlatego też nie należy ich przycinać jesienią, ani przed kwitnie-
niem wczesną wiosną.

Przekwitłe kwiatostany hortensji drzewkowatych usuwamy we wrześniu 
lub dopiero na wiosnę nad parą dobrze wykształconych pąków. Horten-
sje ogrodowe kwitną na zeszłorocznych pędach, pąki kwiatowe, zawią-
zują się pod koniec lata, dlatego nie przycinamy pędów jesienią. Wiosną 
przycinamy tylko resztki zeszłorocznych kwiatów i przemarzniętych pę-
dów.

Magnolie nie lubią cięcia, ale jeśli jest ono konieczne, to powinno nastą-
pić pod koniec lata.

Krzewuszka kwitnie wiosną. Podobnie jak wszystkie rośliny kwitnące 
wiosną przycinamy ją niezwłocznie po kwitnieniu. Zabieg ten przepro-
wadzony po kwitnieniu spowoduje, że krzewuszka zakwitnie wiosną 
w następnym roku. 

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Zaangażowanie  
w pomoc zwierzętom
Szanowni Mieszkańcy gminy Nasielsk,
od kilku już lat Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk prowadzi akcje kastracja, w ramach 
której postępowi i świadomi właściciele zwierząt domowych mogą zadbać o zdrowie swoich podopiecz-
nych, jak i zabezpieczyć przed niekontrolowanym ich rozmnażaniem. Również Urząd Gminy Nasielsk 
wspiera walkę z bezdomnością i rozmnażaniem zwierząt, przeznaczając co roku fundusze na kastracje 
psów i kotów właścicielskich w naszej gminie. 

Ten rok dobiega końca i pieniądze już są na wyczerpaniu, co świadczy o coraz większym zainteresowa-
niu zabiegami. Zachęcamy do śledzenia budżetu gminy oraz nowych projektów, jakie zapowiada Wydział 
Środowiska na kolejny 2022 rok. Mamy nadzieję, że gminie Nasielsk uda się pozyskać dodatkowe środki 
finansowe z zewnątrz na kolejny program. Trzymamy mocno kciuki. Warto też powiedzieć, że w naszej 
gminie zaangażowanie w pomoc potrzebującym zwierzętom jest coraz większe. Począwszy od Bogdana 
Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, poprzez pracowników ZGKiM, pracowników firmy ochroniarskiej 
Pleban, pracowników oświaty, sołtysów, a szczególnie sołtysa wsi Krzyczki oraz wszystkich niezrzeszonych, 
indywidualnych mieszkańców, którzy sami zgłaszają się do nas z chęcią pomocy. Serdecznie dziękujemy!

My ze swojej strony nieprzerwanie będziemy prowadzić stacjonarna akcję kastracji oraz akcje mobilną 
pt. „Nadjeżdża sterylkobus”. Z informacji, które do nas docierają, wiemy, że sąsiednie gminy weszły, bądź 
wchodzą w podobne projekty. Tylko takie działania przyniosą w przyszłości duże oszczędności, zwiększe-
nie bezpieczeństwa oraz zapobiegną cierpieniu zwierząt.

Anna Z.

Dziękujemy Primavera Group!
Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że firma Primavera Group rozpo-
częła akcję „Kupując Pomagasz”. Za 
każdy zakupiony produkt f irmy But-
cher’s, któryś z naszych psiaków otrzy-
ma miskę jedzenia! To wspaniała akcja, 
zachęcamy do udziału! Ile razy, przy 
zwykłych zakupach, można zrobić tyle 
dobrego...?!

Serdecznie dziękujemy firmie @Pri-
mavera group za dostrzeżenie naszych 
działań i wybranie podopiecznych Sto-
warzyszenia do tej akcji. 

Primavera Group, angażując nas w akcję, 
wychodzi na przeciw naszym proble-
mom z wiązanym właśnie z deficytem 
karmy. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału! 

Ale to nie koniec dobrych informacji związanych z firmą Primavera Group. Prezes firmy Pan Łukasz Paczewski, 
ufundował dla naszych podopiecznych kotów, znajdujących się w domach tymczasowych, 5 palet po około 
800 kg, ekologicznego żwirku. Jest to olbrzymia ilość, którą postanowiłyśmy podzielić się z Fundacją Azylu 
Koci Świat, działającą również na terenie gminy Nasielsk. 

Tą oficjalną drogą chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Firmie Primavera za zaangażowanie i pomoc 
niesioną dla zwierząt niejednokrotnie bardzo skrzywdzonych przez człowieka. Taki gest, oprócz olbrzymiego 
wymiaru materialnego, niesie za sobą wydźwięk edukacyjny. Tworzy nowe wzorce postępowania, dla nasze-
go społeczeństwa.
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Spacer  
po Wojskowych 
Powązkach
W piątek, 12 listopada 2021 
roku, grupa 37 uczniów Li-
ceum Ogólnokształcącego 
im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku pod opieką trzech 
nauczycieli uczestniczy-
ła w niezwykłej lekcji historii. 
Spacerując Szlakiem Pamię-
ci, uczniowie słuchali wykładu 
o heroicznej walce „o niepod-
ległość, całość i wolność Oj-
czyzny naszej” kilku pokoleń 
Polaków.

Cmentarz został założony 
na początku XX wieku, jesz-
cze za czasów carskich, ale od 
pierwszych dni niepodległo-
ści władze państwowe i spo-
łeczeństwo polskie starały się 
nadać mu charakter centralnej nekropolii wojskowej. Od 1921 Powązki stały się 
miejscem spoczynku uczestników powstań z okresu zaborów. Szczególną czcią 
otaczana była kwatera, w której złożono prochy tych, którzy zginęli w Powstaniu 
Styczniowym. Również pochowano tu 2,5 tys. żołnierzy polskich walczących 
w I Wojnie Światowej. Potem w czasie Wojny Polsko-Bolszewickiej w latach 
1919-1920 ciała poległych ekshumowano z pól bitewnych i przeniesiono także 
na Powązki. W 1929 r. ich pamięć uczczono Pomnikiem Orląt Polskich.

W czasie II Wojny Światowej cho-
wanie poległych na cmentarzu 
wojskowym wiązało się z olbrzy-
mim ryzykiem, a mimo to jeszcze 
przed Powstaniem Warszawskim 
jedna z działek cmentarnych zapeł-
niła się brzozowymi krzyżami, pod 
którymi spoczęli żołnierze Armii 
Krajowej. Do dziś jest to miejsce, 
które wywiera ogromne wrażenie 
na zwiedzających cmentarz. Tu, 
w Kwaterze Brzozowych Krzyży, 
uczniowie odnaleźli groby „Zoś-
ki”, „Rudego” i „Alka”, bohaterów 
książki „Kamieni na szaniec”, obok 
których pochowano jej autora, 
Aleksandra Kamińskiego. W pobliżu 
znajduje się mogiła poety Krzyszto-

fa Kamila Baczyńskiego i jego żony Barbary. Kwatery żołnierzy poległych w Po-
wstaniu Warszawskim zajmują rozległy obszar, w centrum którego znajduje się 
pomnik „Gloria Victis”.

Kolejne kwatery cmentarza zajmują mogiły żołnierzy września 1939 r.: 
obrońców Warszawy, twierdzy Modlin i bitwy nad Bzurą. Spoczywają tam 
też żołnierze I Armii Ludowego Wojska Polskiego, którzy zginęli w walce 
o wyzwolenie Warszawy w 1945 r. Uwagę zwiedzających przykuwa też 
Pomnik Pamięci Tysięcy Polaków Zamordowanych w Ponarach k/Wilna 
w latach 1941 – 1944. Była to największa zbrodnia popełniona w okresie 
okupacji niemieckiej na Kresach. Liczbę zamordowanych osób szacuje 
się na około 80/100 tys.

Na terenie cmentarza znajdują się liczne symboliczne groby. Jednym 
z nich jest „Dolinka Katyńska”. Od lat 70. XX wieku corocznie odbywały 
się tu nieformalne uroczystości patriotyczne poświęcone ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej. Morze zapalonych zniczy było świadectwem pamięci o tych, 
którzy zginęli na Wschodzie. W 1981 roku stanął tu Pomnik Katyński, 
wzniesiony konspiracyjnie. Usunięty potajemnie przez SB wrócił na swoje 
miejsce i stoi dziś obok pomnika rządowego wzniesionego w 1985 r. Oby-
dwa są traktowane jako jeden monument i nazywane Krzyżem Katyńskim.

Na jednym z krańców nekropolii, przy cmentarnym murze, znajduje się 
Łączka, miejsce skrytego pochówku patriotów walczących o Niepodle-
głą Ojczyznę, zamordowanych przez organy reżimu komunistycznego 
w latach 1945–1956, głównie w więzieniu mokotowskim. Tym żołnierzom 
dopiero w ostatnich latach przywracane są nazwiska, pamięć i godność. 
W 2015 r. odsłonięto umieszczony na tej kwaterze Panteon – Mauzoleum 
Wyklętych-Niezłomnych.

Nie sposób wymienić wszystkich odwiedzonych przez nas miejsc, gdzie 
spoczywają polscy żołnierze wszystkich powstań i wojen od połowy XIX 
wieku. Powązki Wojskowe to podręcznik historii o drodze Polaków do 
Niepodległości, który na pewno warto poznać.

AŻ

Podziękowania
Społeczność Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich  

dziękuje Radzie Miejskiej w Nasielsku oraz Bogdanowi Ruszkowskiemu Burmistrzowi Nasielska  
za przekazanie środków i zrealizowanie inwestycji – szkolnego boiska.

Radość dzieci z możliwości korzystania z nowego obiektu sportowego jest ogromna.  
Boisko zostało znakomicie wkomponowane w otoczenie szkoły i otwiera przed uczniami wiele możliwości. 

Uroczyste otwarcie obiektu będzie połączone  
z obchodami święta Patrona szkoły w najbliższym możliwym terminie.

Dyrektor szkoły składa również podziękowania Burmistrzowi Nasielska  
za zorganizowanie transportu do Warszawy na niecodzienną uroczystość.  
Było to spotkanie uczniów z dr Thomasem Bachem Prezydentem MKOl,  

następcą Patrona szkoły, barona Pierre’a de Coubertina.

Ewa Strzelczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich

PODZIĘKOWANIA

Stowarzyszenie Artystyczno Społeczne Skafander pragnie serdecznie podziękować WSZYSTKIM osobom i instytucjom, które wsparły 
nasz pomysł i starania, aby w Nasielsku powstał muralu upamiętniający przedwojenną fabrykę guzików.
Składamy wyrazy wdzięczności fundatorom oraz wszystkim, którzy pomagali, choćby wrzucając guziki do puszki. Bez tej pomocy, 
wyrazów wsparcia dla naszej inicjatywy i pozytywnego odzewu, nie udało by się realizować tego projektu. Nie mielibyśmy motywacji 
i przekonania, że jest on potrzebny.
Cieszymy się, że mimo niesprzyjającej pogody, przyszliście na uroczystość odsłonięcia i miło było z Wami dzielić naszą radość z ukoń-
czonego dzieła. Współorganizatorem wydarzenia był Nasielski Ośrodek Kultury.
Mamy nadzieję, że widok muralu dostarczy pozytywnych wrażeń estetycznych.
Pieniądze na mural pozyskaliśmy z:
 – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z zadania: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego: „To także nasze dziedzictwo”, 
 – Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, 
 – Gminy Nasielsk/Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
Powstanie muralu i uroczyste otwarcie finansowo wsparli także mieszkańcy gminy Nasielsk, sympatycy tego projektu z całej Polski 
i zagranicy, poprzez zorganizowaną zbiórkę przez portal – zrzutka.pl
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poniższa lista wsparcia była kompletna. Prace trwały na przestrzeni lat, więc z góry przepraszamy, 
że mogliśmy kogoś niechcący pominąć. 
DZIĘKUJEMY!!!!
 – Panu Andrzejowi Zawadzkiemu, historykowi z Nasielska (to właśnie Pan Andrzej był pierwszą osobą, która opowiedziała nam 
historię fabryki guzików)
 – Pani Magdalenie Biernackiej, zastępcy Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
 – Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu, Burmistrzowi Nasielska
 – Panu Krzysztofowi Kapuście Staroście Nowodworskiemu i członkom zarządu Powiatu Nowodworskiego
 – Panu Jerzemu Lubienieckiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku i wszystkim radnym
 – Pracownikom Nasielskiego Ośrodka Kultury
 – Pani Agnieszce Malinowskiej, Prezesowi Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego oraz pracownikom
 – Pani Monice Nojbert, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 – Panu Krzysztofowi Millerowi, Kierownikowi  ydziału Administracji i Nadzoru UM w Nasielsku
 – Pani Jadwidze Szymańskiej, Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska UM w Nasielsku
 – Pani Magdalenie Ulejczyk, Dyrektorowi Mazowieckiego Instytutu Kultury
 – Pani Marzenie Boczek, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim
 – 1 Nasielskiej Drużynie Harcerzy „Błękitna Armia”
 – Panu Jackowi Białoruckiemu z Cukierni PTYŚ
 – Państwu Monice i Marcinowi Chrustowskim Berta @ Gravomach
 – Państwu Beacie i Andrzejowi Jeziorskim ze Śmiechominka rodzinnego parku rozrywki w Secyminku
 – KGW Wiejskie Sprawy Kobiet z Cieksyna
 – Panu Radosławowi Rosiakowi Foto-Video Rosiak
 – Pani Elżbiecie Chyczewskiej, Dyrektor Niepublicznych Placówek „Pod Fiołkami”
 – Pani Joannie Orłowskiej/ Biuro Rachunkowe
 – Pani Agacie Nowak Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku 
 – Panu Marcinowi Traczowi/ Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk
 – Panu Tomaszowi Krasoniowi/Nasielsk Wczoraj i Dziś
 – Panu Stanisławowi Tycowi, Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Nasielsku
 – Panu Arturowi Nojbertowi /Dawny Nasielsk
 – Panu Zdzisławowi Suwińskiemu
 – Panu Andrzejowi Wójciakowi
 – Panu Januszowi Konerbergerowi Spółdzielna Socjalna „Nasielszczanie”
 – Panu Dariuszowi Podgrudnemu
 – Pani Wiesławie Borzym
 – Panu Janowi Hochmutowi
 – Pani Edycie Augustyniak Studio Format
 – Pani Marzenie Dobraczyńskiej
 – Annie i Tomkowi Kaczorom
 – Annie Pietraszko/ Fundacja Obserwatorium 
 – Tomkowi Zawadzkiemu 
 – Mani Turowskiej 
 – Annie Mice i Piotrowi Świtalskiemu
 – Dorocie i Grzegorzowi Czeszejko-Sochackim
 – Zespołowi Misz Masz 
Z całego serca dziękujemy autorce projektu Ani Eichler oraz malarkom z RedSheels.
Dziękujemy również patronom medialnym:
 – ŻYCIE NASIELSKA
 – TYGODNIK MAZOWIECKI
 – TYGODNIK NOWODRWORSKI



12 Życie Nasielska nr 25 (593); 26.11.2021–9.12.2021ROZMAITOŚCI
NA SPORTOWO NASZE DZIECI

Warsztaty plastyczne 
Samorządowe P rzed-
szkole w Nasielsku od 
p o c z ą t k u  b i e ż ą c e -
go roku szkolnego re-
al izuje Międzyszkolny 
P r o j e k t  E d u k a c y j n y 
o Kulturze Żydowskiej 
„To nasza wspólna hi-
storia”, a jego celem jest 
poznanie kultury żydow-
skiej oraz wielokulturowej historii Nasielska. Tym razem przedszkolaki 
uczestniczyły w warsztatach plastycznych prowadzonych przez Beatę 
Olechowicz, która zaproponowała dzieciom wykonanie białych gołębic,  
co w tradycji żydowskiej jest symbolem nowego życia, zdrowia, szczę-
ścia i pokoju. Uczestnicy zajęć wycinali kształty ptaków, składali je i ozda-
biali cekinami, piórkami, a także przekładali harmonijkowe skrzydła przez 
szablon i zawieszali na sznurku. Choć zadanie nie należało do najłatwiej-
szych, ponieważ wymagało wielu manualnych umiejętności, to sprawi-
ło przedszkolakom wiele radości i oczywiście satysfakcji z samodzielnie 
wykonanej pracy. Warsztaty odbyły się w grupach Pajacyków, Motylków, 
Krasnoludków oraz Wiewióreczek i zostały sfinansowane przez Nasielski 
Ośrodek Kultury w ramach projektu lokalnego „Mam patent na kulturę – 
inicjatywa młodzieżowa”.

SPN

Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka 
Po raz kolejny Samo-
rządowe Przedszko-
le w Nasielsku realizuje 
zajęcia i zabawy wokół 
M i ę d z y n a r o d o w e -
go Dnia Praw Dziecka 
z UNICEF, który przy-
pada 20 listopada. Przez 
cały tydzień nauczy-
cielki organizowały za-
jęcia uświadamiające 
dziec iom ich prawa 
i obowiązki, opowiadały o dokumentach i instytucjach czuwających nad 
przestrzeganiem praw najmłodszych i niosących im pomoc. Jest to czas, 
gdy zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż na świecie są miejsca, w któ-
rych prawa dziecka są drastycznie łamane, a także okazja, aby przypo-
mnieć, że każdy mały człowiek, bez względu na płeć, pochodzenie, kolor 
skóry czy wyznanie ma prawa, a dorośli powinni otaczać najmłodszych 
szczególną opieką i ochroną. 

W piątek, 20 listopada, nauczycielki zorganizowały finał wydarzenia, 
proponując dzieciom stworzenia wspólnej pracy plastycznej. Wszystkie 
przedszkolaki odbiły rączki zanurzone w niebieskiej farbie i odcisnęły swo-
je dłonie na rozciągniętej w korytarzu placówki folii malarskiej. Starsze gru-
py ozdobiły plakat, malując sylwety dzieci i niebieskie słoneczka. 

SPN

KONKURS

Najpiękniejsza kartka 
bożonarodzeniowa 
Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. A wraz z nimi rodzinne spo-
tkania przy wigilijnym stole, rozmowy i kolędowanie. To czas pełen magii i radosnych 
chwil. 

W zeszłym roku Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie zorgani-
zowało konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Kartki zostały przekaza-
ne podopiecznym Domu Seniora „Anna” w Smulskach. Podopieczni Domu Seniora 
byli szczęśliwi i niezwykle wzruszeni, czytając życzenia od naszych pociech. To był 
wspaniały projekt, który połączył pokolenia, uwrażliwił najmłodszych na potrzeby 
i problemy osób mieszkających w domach seniora oraz rozwinął w nich umiejętności 
kreatywne i artystyczne. 

W tym roku ponownie chcemy podarować uśmiech na twarzach osób, które na co 
dzień mieszkają z dala od swoich rodzin. 

Tym razem kartki świąteczne trafią do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 
w Karolinowie. Zapraszamy dzieci i młodzież do stworzenia kartek świątecznych! Każ-
da kartka wywoła radość oraz wzruszenie. Sprawi, że w sercach wielu osób zagości 
ciepło i magia Świąt Bożego Narodzenia.

Szczegóły na plakacie i w regulaminie zamieszczonym na funpage Facebook KGW!

Jakub Wrzosek na podium
W sobotę, 23 października 2021 r., 
w Hali Sportowo-Widowiskowej 
„Polonia” w Częstochowie, odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Makrore-
gionu Południowego OYAMA PFK 
w konkurencjach KUMITE, pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Często-
chowy Krzysztofa Matyjaszczyka 
i Prezesa OYAMA Polskiej Federacji 
Karate Jana Dyducha. 

Wystartowało w nich blisko 250 
zawodniczek i zawodników, repre-
zentujących 27 klubów Oyama 
karate i Kyokushin. Wśród uczestni-
ków byli również mieszkańcy naszej 
gminy. Jeden z nich – Jakub Wrzo-
sek – odniósł ogromny 
sukces, zajmując dru-
gi stopień na podium. 
Chłopiec ma 12 lat i od  
5 roku życia trenuje 
karate. Jak sam mówi: 
– Odkąd p amiętam, 
trenuję karate. Robię to 
praktycznie od zawsze. 

Rodzice wspominają, że 
Jakub od zawsze był ru-
chliwym dzieckiem. Już 
nauczyciele w przed-
szkolu zasugerowal i , 
żeby tę energię spożyt-
kować i zapisać go na za-
jęcia sportowe. Najpierw 
w formie zabawy, potem 
na zasadzie profesjonal-
nego treningu. 

 – Zawsze nam się wy-
dawało, że aktywność w formie sa-
moobrony i nauki odparcia ataków 
może się przydać w życiu codzien-
nym – opowiada Monika Wrzosek, 
mama Jakuba. – Ponadto ważna 
była dla nas dyscyplina, której trener 
wymaga podczas każdych zajęć. 
Zajęcia karate to także nauka dobrej 
postawy i zniwelowania wad posta-
wy. Te wszystkie aspekty utwierdzi-
ły nas w przekonaniu, że karate to 
dobry wybór na zajęcia dla naszego 
syna – dodaje. 

Jakub należy do Klubu Akademia 
Mistrzów z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. 

 – Zajęcia odbywają się dwa razy 
w tygodniu – mówi Jakub. – Przed 
mistrzostwami są to trzy treningi 
w tygodniu, czyli łącznie 4 godzi-
ny. Od samego początku trenuje 
z wspaniałym trenerem Danielem 
Maciejko, z którym bardzo dobrze 
się rozumiemy. Obecnie mam żółty 
pas karate – kontynuuje.

Do tej pory Jakub trzy razy brał 
udział w zawodach, a z dwóch wró-
cił z nagrodami. Aby móc wziąć 
udział w zawodach, trzeba osią-
gnąć odpowiedni wiek i odpowied-
ni stopień w karate (niebieski pas). Po 
pierwszych zgłoszeniach trenera do 
zawodów należy wykonać badania 
lekarskie kwalifikujące do uczestnic-
twa w nich. Następnym etapem jest 
zgłoszenie odpowiedniej kategorii 
wagowej, żeby organizatorzy mogli 
przydzielić zawodnika do określo-
nych walk.

 – Od tego momentu nie można 
już przytyć – zaznacza pani Moni-

ka. – Jeśli ktoś zostanie przydzielo-
ny do kategorii wagowej do 55 kg, 
to jeśli przytyje powyżej tej wagi nie 
zostanie po prostu dopuszczony do 
uczestnictwa w zawodach. Nie ma 
czegoś takiego jak przesunięcie do 
innej wagi. Dlatego utrzymanie od-
powiedniej wagi i nie przekroczenie 
wagi maksymalnej było najwięk-
szym wyzwaniem dla Jakuba przed 
zawodami – wspomina. 

Aby osiągnąć sukces, bardzo ważne 
jest również odpowiednie nastawie-
nie do każdych zawodów. Trzeba 
myśleć pozytywnie. 

 – Przed zawodami wierzę w to, że 

wygram i osiągnę sukces – mówi 
Jakub. – Nie biorę pod uwagę tego, 
że może być inaczej. To nastawie-
nie na pewno bardzo mi pomaga 
na każdych zawodach. Dzięki ta-
kiemu nastawieniu jestem bardziej 
zmotywowany i precyzyjny w swo-
ich ruchach – dodaje. 

Rodzice nie chcą przekonywać 
syna, że każdy wyjazd to zwycię-
stwo, nie oczekują tego i nie wy-
wierają presji. Ale też widzą, że Jakub 
coraz bardziej chce, coraz bardziej 
się przykłada, ma większą motywa-

cję do uczestnictwa w zajęciach. 

 – Jesteśmy bardzo dumni z sukce-
sów syna – mówi pani Monika. – 
Dopingujemy mu. Jeśli to możliwe, 
uczestniczymy w zawodach. Widzi-
my, że Jakub z trenerem mają bar-
dzo dobrą relację. Jest między nimi 
niezwykła więź, w której widać, że 
jedna i druga strona jest mocno za-
angażowana w osiągnięcie sukcesu. 
Jakub swoją pasją zaraził swojego 
młodszego brata Wiktora. Wiktor 
ma 8 lat i od dwóch lat również tre-
nuje karate – opowiada. 

Mimo pandemii, zajęcia karate 
w Klubie odbywają się regularnie. 

W czasie największych 
obostrzeń, zajęcia odby-
wały się w formie online. 

 – Trener pokazywał po-
zycje, które mieliśmy wy-
konać w domu – mówi 
Jakub. – Mieliśmy zaję-
cia z butelką wody, która 
miała służyć jako ciężarek 
albo z obciążonym ple-
cakiem. W formie online 
odbyły się nawet zawody 
klubowe. Podczas takich 
zawodów musiel i śmy 
wykonać określone po-
zycje w podanym przez 
trenera czasie – wspo-
mina.  

Na utrzymanie dobrej for-
my oraz przygotowanie 
do kolejnych zawodów 

Jakub poświęca dużo czasu. Mimo 
to, zdobywa rewelacyjne oceny 
w szkole, otrzymuje stypendium 
sportowe i naukowe. Idealnie uda-
je się mu się połączyć naukę i sport. 

Następne zawody, w których chło-
piec będzie uczestniczył odbędą 
się już 26 i 27 listopada br. Będą to 
Mistrzostwa Polski w Rzeszowie 
w Kumite – walkach. 

Trzymamy kciuki za kolejne sukce-
sy Jakuba i jego kolegów z Klubu.

(oz)
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Baran 21.03-20.04
Musisz w końcu porozmawiać z kimś, 
kto irytuje Cię w pracy lub wśród znajo-
mych. Nie musicie się lubić, ale powin-
niście się szanować. Jeśli zdecydujesz się 
coś zakończyć, nie przeciągaj sprawy.

Byk 21.04-20.05
Nie pozwól, by Twój spokój wewnętrz-
ny wyleciał w powietrze! Działaj ostroż-
niej. Teraz skup się na sprawach ważnych 
i aktualnych, ale nie wybiegaj za daleko 
w przyszłość. Odżywiaj się zdrowo.

Bliźnięta 21.05-21.06
Jeśli jakaś delikatna sprawa „wisi na wło-
sku”, użyj całego swojego talentu dy-
plomatycznego. Dzięki temu uda Cię się 
załatwić kompromisowo jakiś poważny 
spór i wybrniesz z klasą z trudnej sytuacji.

Rak 22.06-22.07
Kariera i miłość będą Cię teraz absorbo-
wać. Przed Tobą jednak sporo obowiąz-
ków, a ambicje mocno popychają Cię do 
przodu. To dobry czas na realizację pla-
nów wymagających zdecydowania.

Lew 23.07-23.08
Dobrze przestudiuj drogę, którą zamierzasz 
iść, aby nie zgubić się w labiryncie sprzecz-
nych dążeń. Nastaw się na przyjemne ser-
cowe niespodzianki. Warto zainwestować 
w zdobywanie nowych umiejętności. 

Panna 24.08-22.09
Idzie nowe! Jeśli nie byłeś dotąd całkiem 
sobą, pora pokazać, na co naprawdę Cię 
stać. Nowa, ciekawsza praca, większa gotów-
ka, bardziej satysfakcjonujący związek – to 
wszystko jest w zasięgu Twoich możliwości.

Waga 23.09-23.10
Czas sprzyja rozwijaniu talentów. Możesz 
zdobyć czyjąś sympatię, przyjaźń, zrobić 
doskonałe wrażenie w nowym środowi-
sku. Omijaj osoby, które podkopują w To-
bie wiarę w siebie.

Skorpion 24.10-22.11
To czas konsekwentnego pokonywania 
trudności, rozwiązywania tego, co się po-
plątało. Chwilami jeszcze będzie pod górkę, 
ale nie martw się. Dzięki mądrym decy-
zjom możesz osiągnąć sukces.

Strzelec 23.11-21.12
Pora na nowy cel. Jednak przedtem war-
to radykalnie rozwiązać stare sprawy. Jeśli 
masz jakieś problemy, otwarcie porozma-
wiaj z przyjacielem, do którego masz za-
ufanie. Nie szastaj pieniędzmi.

Koziorożec 22.12-20.01
W finansach jest Ci potrzebne większe 
wyczucie. Nie ulegaj silnym pokusom 
posiadania. Sercowe dylematy najszybciej 
rozwiążesz, kiedy przyznasz się do tego, 
co czujesz. Korzystaj z życia!

Wodnik 21.01-19.02
W pracy umocnisz swoją pozycję, de-
klarując chęć dokształcania, demon-
strując świetne przygotowanie itp. Ale 
nie popisuj się, bo granica między pew-
nością siebie a prowokacją bywa cienka.

Ryby 20.02-20.03
Ludzie będą teraz dla Ciebie życzliwi i po-
mocni. Przyniosą dobre wieści, włączą się 
w Twoje plany zawodowe lub zapoznają 
Cię z osobami, które odegrają w Twoim 
życiu ważną i pozytywną rolę.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
26-27 listopada godz. 14:30 2D dubb.

30 listopada godz. 14:30 2D dubb.

1-2 grudnia godz. 14:30 2D dubb.

RON USTERKA

Animacja; USA, Wielka Brytania; Czas trwania:  

1 godz. 46 min.

Barney jako jedyny w szkole nie ma przyjaciela 

ani jego namiastki - podręcznego robota. Dostaje 

go wreszcie na urodziny, ale wadliwego, co powo-

duje masę niespodziewanych problemów.

26-27 listopada godz. 16:45 2D PL

30 listopada godz. 16:45 2D PL

1-2 grudnia godz. 16:45 2D PL

WSZYSTKIE NASZE STRACHY

Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Daniel - artysta, katolik i aktywista - postanawia 

rozprawić się z homofobią lokalnej społeczności.

26-27 listopada godz. 18:40 2D PL

30 listopada godz. 18:40 2D PL

1-2 grudnia godz. 18:40 2D PL

PITBULL

Dramat, Sensacyjny; Polska; Czas trwania: 

 1 godz. 55 min.

Znany z serialu syn Gebelsa, Jarek, który jest stu-

dentem informatyki na politechnice, wraz z ko-

legami znajduje ryzykowny sposób na szybki 

zarobek i przy wykorzystaniu wiedzy zaczyna 

dokonywać włamań do willi bogatych ludzi. Pech 

chce, że którejś nocy wybiera niewłaściwy dom, 

a Gebels staje przed sytuacją bez wyjścia, w której 

musi wsadzić własne dziecko do więzienia. Może 

być policjantem, który aresztuje przestępcę. Albo 

ojcem, który uratuje dziecko.

3-5 grudnia godz. 14:00 2D dubb.

8-9 grudnia godz. 14:00 2D dubb.

PSZCZÓŁKA MAJA:  

MAŁY WIELKI SKARB

Animacja; Australia, Niemcy; Czas trwania: 

 1 godz. 28 min.

Maja i Gucio wyruszają z tajną misją. Od tego czy 

uda im się uratować małą księżniczkę mrówek za-

leżą losy całej łąki.  

3-5 grudnia godz. 15:45 2D nap.

8-9 grudnia godz. 15:45 2D nap.

ETERNALS

Akcja, Sci-Fi; USA, Wielka Brytania; Czas trwania  

2 godz. 37 min.

Opowieść o Eternals - przedwiecznej rasie nie-

śmiertelnych istot, które zamieszkiwały Ziemię 

i ukształtowały jej historię.

3-5 grudnia godz. 18:45 2D PL

8-9 grudnia godz. 18:45 2D PL

BO WE MNIE JEST SEKS

Biograficzny, Obyczajowy; Polska; Czas trwania  

1 godz. 45 min.

Kalina Jędrusik - zjawiskowa aktorka i piosenkarka. 

Ma opinię naczelnej skandalistki i seksbomby PRL, 

polskiej Marilyn Monroe, a przecież największy 

skandal dopiero się zacznie...

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

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

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

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

Sprzedam działkę ze wszystki-

mi 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.

Szukam dzierżawy ziemi 

pod trwałe użytki zielone 

w miejscowościach: Mokrzyce, 

Malczyn, Chlebiotki, Ruszkowo.  

Tel. 696 623 424. 

Sprzedam słomę w belach. 

Okolice Nasielska. Tel. 696 192 

108.

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

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.

6.12.–12.12.2020 r.  Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
13.12.–19.12.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, 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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Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Nasielski Ośrodek Kultury 
serdecznie zapraszają 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 roz-
błyśnie pierwsza gwiazdka! Uro-
czyście otworzymy pierwszy 
nasielski Jarmark Bożonarodze-
niowy! Będzie to także okazja do 
podziękowania partnerom wyda-
rzenia oraz wszystkim zaangażo-
wanym osobom i wystawcom, 
dzięki którym będziemy mogli 
tego dnia świętować zbliżające 
się Boże Narodzenie i cieszyć się 
prawdziwie bajkową scenerią. 

Konkursy, zabawy rodzinne – 
4.12.2021 r. (sobota)

W magiczny kl imat wprowa-

dzą nas mieszkańcy Cieksyna 
– program artystyczny zapew-
ni Sagitarius Projekt Agencja Ar-
tystyczno-Reklamowa na czele 
z Panią Kingą Szczypek. Już od 
godziny 16:15 możemy się spo-
dziewać oprawy świątecznej w naj-
lepszym wydaniu, gdyż, jak mówi 
Pani Kinga: Pod nazwą „Sagitarius 
Projekt” kryje się wyobraźnia osób 
gotowych podjąć każde wyzwanie. 
Konkursom i zabawom rodzinnym, 
które poprowadzą Pan Szron i Kró-
lowa Śniegu nie będzie końca. 

Spektakl teatralny – 4.12.2021 r. 
(sobota)

Atrakcją dla najmłodszych i nie tyl-
ko… z pewnością będzie spektakl 
teatralny pod nazwą „Tajemnicze 
przypadki Św. Mikołaja”. Świat pę-
dzi do przodu, każdy z nas biegnie, 
byle szybciej, byle zdążyć... Ale 
przychodzi ten specjalny, świątecz-
ny czas i warto się zatrzymać, żeby 
choć przez krótką chwilę znów 
być dzieckiem, by uśmiechnąć się 
do siebie i innych, by przypomnieć 
sobie, jak to jest cieszyć się z ma-
łych rzeczy.

Spektakl przepełniony jest humo-
rem, piosenkami i ciepłem nad-
chodzących świąt. To wspaniała 
rozrywka dla całej rodziny.

Spotkanie ze świętym Mikołajem 
– 4.12.2021 r. (sobota)

Prawdziwy Jarmark nie mógłby się 
odbyć bez Świętego Mikołaja, któ-
ry prosto ze swej śnieżnej krainy 
przybędzie, by rozdać podarunki 
najgrzeczniejszym dzieciom. Od 
godziny 17:30 będzie możliwość 

zrobienia pamiątkowego zdjęcia 
z Mikołajem w specjalnie przygoto-
wanej, magicznej Chatce Świętego 
Mikołaja. Pomagać Mikołajowi będą 
białe, ogromne anioły na szczu-
dłach, które z pewnością dostrzegą 
z góry wszystkie maluchy czekają-
ce na prezenty.

Koncert Weroniki Wapniewskiej – 
4.12.2021 r. (sobota)

Jarmark Bożonarodzeniowy to nie 
tylko podarunki i uczta dla oczu, ale 
także coś dobrego dla duszy. Pod-
czas wydarzenia o godzinie 18:30 
zaśpiewa dla nas Weronika Wap-
niewska – niezwykle 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 zaprasza-
my do wyśpiewania najpiękniej-
szych pieśni bożonarodzeniowych 
z naszym nasielskim chórem „Lira”, 
który wykona specjalnie dla Pań-
stwa cudowne kolędy, świętując 
przy okazji 95-lecie swojego ist-
nienia.

Food trucki – 4.12.2021 r. (sobota)

Uczta dla duszy, uczta dla ciała, a co 
z ucztą dla podniebienia? Wszyst-
kich lubiących dobrze zjeść ucieszy 
pojawienie się na naszym Jarmar-
ku Food trucków! Są to specjalnie 
przygotowane, ogromne wozy 
z jedzeniem, które jeżdżą po całym 
kraju. Będzie to więc strefa dla ła-
komczuchów, moc pyszności, oka-
zja do posmakowania dań, których 
zawsze chcieliśmy spróbować oraz 
swoich ulubionych smakołyków! 
Zapraszamy na smakowitą biesiadę 
na Jarmarku Bożonarodzeniowym, 
gdzie blask światełek, przenikający 
się zapach grzańca i wyśmienitych 
przysmaków rozgrzeją ten zimo-
wy, chłodny dzień. Będzie można 
tu miło spędzić czas i spotkać się 
ze znajomymi. Food trucki pierw-
szy raz odwiedzą Nasielsk!

Dodatkowo Burmistrz Nasielska 
wraz ze swoimi pracownikami ser-
wować będzie bezpłatną, zimową 
herbatę dla każdego.

Kraina Śniegu – 4.12.2021 r. (so-
bota)

Prawdziwą atrakcją i  radością 
dla dzieci będzie Kraina Śniegu 

z uwielbianymi przez nasze pocie-
chy Olafem, Elsą i reniferami, któ-
rych zaprosi do nas Pani Monika 
Duchnowska i pracownicy Niepu-
blicznego Przedszkola Sakolandia 
w Nasielsku. To jedyna okazja, by 
zrobić sobie zdjęcia z bajkowymi 
bohaterami!

Centrum sensorycz-
ne – 4.12.2021 r. (sobota)

Jarmark Bożonarodzeniowy to 
atrakcje dla wszystk ich dzieci 
bez wyjątku. Na terenie Jarmar-
ku pojawi się namiot Pani Ewy 
Zakrzewskiej z „FIZJO MED” Re-
habilitacja i Integracja Sensorycz-
na. Będzie to prawdziwe centrum 
sensoryczne z zabawami senso-
plastycznymi i sensorycznymi 

związanymi z tematyką świątecz-
ną, a także z malowaniem buziek, 
warsztatami rękodzielniczymi, ba-
lonami oraz loterią! Dzieci będą 
mogły własnoręcznie wykonać 
bombki, aniołki czy choinki.

Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna – 4.12.2021 r. (sobota)

Nie zabraknie także przemiłych Pań 
Śnieżynek z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej Filia w Nasielsku 
pod kierunkiem Pani Bogusławy 
Słomy. W tym namiocie dzieci 
będą miały możliwość przygoto-
wania listu do Świętego Mikołaja, 
ozdabiania pierniczków, koszulek, 
bombek czy gniotek, które będzie 
można zabrać ze sobą do domu! 
Będziemy rozwijać kreatywność 
i zdolności manualne, wzmac-
niać więzi rodzinne. Także rodzice 
otrzymają wiele cennych wska-
zówek na temat włączania dzieci 
w atmosferę świąt i tego, jak z nimi 
rozmawiać. Dużą atrakcją będzie 
łańcuch świąteczny, który stwo-
rzymy wszyscy razem dołączając 
kolejne kółeczka łańcucha z wypi-
sanymi przez siebie życzeniami dla 
innych. 

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. 

S t o i s ka  w ys t aw i e n n i cz e  – 
4.12.2021 r. (sobota)

Bogata oferta świąteczna w na-
miotach, stoiskach oraz domkach 

„jarmarkowych” będzie dostęp-
na dla Państwa przez cały czas 
trwania Jarmarku (4 i 5 grudnia)! 
Producenci, rękodzielnicy świec 
zapachowych, obrazów, unikato-
wej ceramiki, ciasteczek, ozdób 
choinkowych, dekoracji świątecz-
nych, wytworów z wosku, plusza-
ków i wielu, wielu innych! Każdy 
znajdzie coś pięknego lub dobre-
go dla siebie.

Z b i ó r k a  c h a r y t a t y w n a  –  
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 Bożonarodze-
niowego w Nasielsku. Potwierdze-

niem, że w święta warto, a nawet 
trzeba pomagać, będzie zbiórka 
pieniędzy zorganizowana przez 
Wydział Administracji i Nadzoru 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
by wesprzeć chłopca z terenu na-
szej gminy w walce o powrót do 
zdrowia. 

Zakończenie I dnia Jarmarku – 
4.12.2021 r. (sobota)

Po wysłuchaniu ostatniej, odśpie-
wanej przez Chór „Lira” kolędy 

rozejdziemy się we wspaniałej, 
rodzinnej atmosferze do swych 
domów.

Wszystkich z Państwa, którzy nie 
zdołali przybyć tego dnia na skwer 
Jana Pawła II lub chcieliby dłużej 
cieszyć się nasielskim Jarmar-
kiem, zapraszamy także 5 grud-
nia w niedzielę! Nadal będą mogli 
Państwo skorzystać z oferty wy-
stawców, a także rozsmakować 
się w potrawach serwowanych 
z Food trucków, które będą cze-
kać na naszych mieszkańców aż 
do godziny 20:00.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców! W ten wspa-
niały, cudowny, magiczny czas 
warto być razem! Świętujmy! 

Cieszmy się zbliżającym Bożym 
Narodzeniem!  Świąteczne ilu-
minacje, różnorodne smakołyki, 
oryginalne prezenty i magiczna at-
mosfera gwarantowana!

Zapraszamy na stronę internetową, 
na której znajdą Państwo szczegó-
łowe informacje: www.jarmark.na-
sielsk.pl

Wydział Administracji i Nadzoru

NASIELSK BASZTA TEAM

Bieg Niepodległości  
z naszymi Bohaterami 
Serdecznie dziękujemy za wspólnie, aktywnie spędzony czas, w tak waż-
nym dla każdego Polaka dniu – Narodowym Świecie Niepodległości. 
Dystans 10 km pokonaliśmy, jak kto lubi: biegowo, rowerowo lub nor-
dic walking.

Uczciliśmy pamięć nasielskiego bohatera Pana Burmistrza Feliksa Rost-
kowskiego w 60. rocznicę śmierci, składając kwiaty na Jego grobie. 

Kolejny raz udowodniliśmy wspólnie, że możemy być RAZEM, bez 
względu na wiek czy przekonania – NIEPODLEGŁA jest dla KAŻDEGO.

Sportowe pozdrowienia,
Marcin Krzewski, Prezes Stowarzyszenia



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

Brydż
Wyniki XV Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego, 19.11.2021 r.:
1. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   185 pkt (57,81%)

2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   183 pkt (57,19%)

3. Waldemar Gnatkowski – Paweł Wróblewski  162 pkt (50,63%)

4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  158 pkt (49,38%)

5. Janusz Muzal – Janusz Wydra    139 pkt (43,44%)

6. Józef Dobrowolski – Józef Skrzypczak  133 pkt (41,56%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1-2. Piotr Kowalski      73 pkt

 Grzegorz Nowiński      73 pkt

3. Alicja Bartosik      64 pkt

4. Janusz Wydra      58 pkt

5. Krzysztof Brzuzy      53 pkt

6-8. Józef Dobrowolski      51 pkt

 Janusz Muzal      51 pkt

 Krzysztof Morawiecki     51 pkt

9. Józef Skrzypczak      48 pkt

10. Mariusz Figurski      45 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu dwóch najgorszych wyników.

PK

PIŁKA NOŻNA

Koniec rundy jesiennej
NA SPORTOWO

Nasielski 
samorządowiec 
zwyciężył
W sobotę, 6 listopada br., w hali sportowej GCSiR w Wąsewie odbyła się 
II edycja Mistrzostwa Mazowsza Samorządowców w tenisie stołowym. 
Impreza odbywała się pod patronatem marszałka województwa mazo-
wieckiego. W zawodach uczestniczyło 20 samorządowców (kobiet i męż-
czyzn) z województwa mazowieckiego. Nasielski samorząd reprezentował 
Marek Stamirowski – pracownik Nasielskiego Ośrodka Kultury, który zajął 
I miejsce w Mistrzostwach.

Tegoroczna edycja zawodów stała na bardzo wysokim poziomie sporto-
wym, czego efektem było mnóstwo wyrównanych pojedynków w kate-
goriach kobiet oraz mężczyzn. W mistrzostwach udział brał także Mirosław 
Krusiewicz, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego.

Klasyfikacja końcowa II Mistrzostw Mazowsza Samorządowców:

Kategoria kobiet: 

I miejsce Magdalena Kalata (Urząd Gminy Wąsewo), II miejsce Katarzyna 
Gońko (Rada Powiatu Mińskiego), III miejsce Milena Waracka (Starostwo 
Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej)

Kategoria mężczyzn:

I miejsce Marek Stamirowski (Gmina Nasielsk), II miejsce Mirosław Kru-
szewicz (Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego), III miejsce Jarosław 
Pietruszewski (Urząd Miasta i Gminy Łosice).

Naszemu Koledze, Markowi Stamirowskiemu, gratulujemy zwycięstwa 
i życzymy dalszych sportowych sukcesów! 

(red.)

PIŁKA NOŻNA

Wygrane Wkry i Żbika II
Rundę jesienną sezonu 2021/22 zakończyła również okręgowa klasa-B, w której gra Wkra Cieksyn i Żbik II Nasielsk.

Ostatnią, 13. kolejkę, drużyny rozegrały 14 listopada br. Wkra Cieksyn przegrała mecz wyjazdowy z Wieczfnianką 
Wieczfnia - drużyną zajmującą ostatnie miejsce w tabeli. Ku zaskoczeniu, gospodarze wygrali pierwszą połowę dzięki 
bramce Norberta Rejniaka w 31. minucie.

W drugiej połowie zawodnicy Wkry Cieksyn zmobilizowali się i szybko odrobili straty. Dobrą passę rozpoczął Miłosz 
Kaczor, który najpierw w 49. minucie, a później w 78. minucie podwyższył wynik, wyprowadzając Wkrę na prowa-
dzenie. Kolejne gole padły pod koniec spotkania - w 82. minucie trzeciego gola dla Wkry strzelił Patryk Purzycki,  
a ostatniego, ustanawiając wynik na 1:4 w 85. minucie, Sebastian Mazurkiewicz.

Wkra Cieksyn zakończyła jesienną rundę na 7. miejscu z dorobkiem 16 punktów wywalczonych w pięciu wygranych 
meczach i w jednym remisie.

Zwycięstwem zakończył się również ostatni mecz Żbika II Nasielsk, który podjął na własnym boisku Jutrzenkę Unieck. 
Pierwsza połowa obfitowała w żółte kartoniki - sędzia pokazał aż 3 ostrzeżenia zawodnikom z Jutrzenki i jedną Dawi-
dowi Walczakowi ze Żbika II. Pierwsza połowa zakończyła się jednak golem Pawła Dłutowskiego, co pozwoliło Żbikowi 
II zakończyć pierwszą połowę w do-
brych nastrojach.

W drugiej połowie meczu sędzia po-
kazał kolejne dwa żółte kartoniki za-
wodnikom Jutrzenki. Żbik II natomiast 
zwiększył liczbę goli. W 73. minucie 
bramkę zdobył Jakub Żbikowski, a w 
80. minucie Łukasz Gałązka. Ostat-
niego gola dla Żbika zdobył najmłod-
szy zawodnik w drużynie Krystian 
Chołody. Dorobek czterech bra-
mek w ciągu całego meczu urato-
wał drużynę Żbika II przed porażką, 
gdyż w ostatnich minutach spotkania 
zawodnicy Jutrzenki zmobilizowa-
li się, zdobywając dwa gole (Daniel 
Tybuchowski - 83. minuta i Sebastian 
Wagner - 87. minuta). Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 4:2, dzięki 
czemu na konto Żbika II powędro-
wały kolejne 3 punkty. 

Żbik II zakończył rundę jesienną na 
8. miejscu z dorobkiem piętnastu 
punktów zdobytych w pięciu wy-
granych meczach.

Michał B.

NA SPORTOWO

Żbik ma trenera
Po kilku intensywnych tygodniach 
poszukiwań i negocjacji klub Żbik 
Nasielsk poinformował, że druży-
na seniorska ma nowego trenera. 

 – Zawodników w rundzie wio-
sennej poprowadzi znany w ma-
zowieckim środowisku piłkarskim 
trener Paweł Mazurkiewicz – 
mówi Marek Prusinowski Prezes 
Żbika Nasielsk.

Paweł Mazurkiewicz przez wiele 
lat prowadził IV ligowe drużyny, 
takie jak: od 2011 do 2014 MKS 
Ciechanów, w latach 2016/2017 
Błękitnych Raciąż i ostatnio od 
2017 roku MKS Przasnysz. Wszystkie drużyny kończyły sezony na wyso-
kich pozycji. Nowemu trenerowi i zawodnikom seniorskiej drużyny Żbika 
Nasielsk życzymy owocnej współpracy i sukcesów na boisku.

Michał B.

Runda jesienna w IV lidze dobie-
gła do końca. Ostatnie dwa mecze 
dla Żbika Nasielsk były próbą od-
robienia strat i zdobyciem sześciu 
punktów, które pozwoliłyby zająć 
maksymalnie najwyższą pozycję, 
choć niestety w strefie spadkowej.

W 16. kolejce Żbik Nasielsk w so-
botę, 13 listopada br., na własnym 
boisku zmierzył się z zajmującą 
ostatnie miejsce w tabeli Mako-
wianką Maków Maz. Drużyna ta 
awansowała do IV ligi w czerwcu 
2019 roku.

P r o wa d z e n i e  w  m e c z u  o b -
jął Żbik Nasielsk dzięki bram-
ce Jakuba Kopacza po podaniu 
Marcina Chyczewskiego w 28. mi-
nucie. Wynik „z główki” wzmocnił 
Łukasz Szczerbowski 6 minut później  
i ustalił wynik pierwszej połowy me-
czu na 2:0.

Druga połowa rozpoczęła się żół-
tą kartką dla Macieja Traczewskiego  
z Makowianki oraz kilkoma zmianami 
zawodników w obu drużynach. 

W 66. minucie Piotr Sulima, wy-
korzystując wyjście bramkarza, 
strzelił po podaniu od Marcina Chy-
czewskiego do pustej bramki. Zale-
dwie 3 minuty później ten sam duet 

zdobył kolejną bramkę, ustanawia-
jąc wynik spotkania do 4:0. W 71. 
minucie w końcu gola zdobył tak-
że Marcin Chyczewski po strzale  
z rzutu rożnego.

W 80. minucie spotkania padła hono-
rowa bramka dla Makowianki. Zdobył 
ją w rzucie karnym Krzysztof Pustoła. 
Pod sam koniec meczu sędzia po-
kazał jeszcze dwukrotnie żółte kart-
ki - obie zawodnikom Żbika Nasielsk: 
Łukaszowi Gałązce i Kacprowi Kac-
przyckiemu. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 5:1, dzięki czemu długo 
wyczekiwane 3 punkty powędrowa-
ły na konto naszej drużyny, zwięk-
szając łączny stan do 12 punktów,  
a tym samym rozbudzając nadzieję na 
zwycięstwo w ostatniej kolejce rundy 
jesiennej w spotkaniu z Sokołem Se-
rock.

***

Spotkanie z Sokołem odbyło się  
20 listopada br. na Stadionie Miej-
skim w Serocku przy ulicy Pułtu-
skiej.

Sokół w tabeli zajmował przed-
ostatnie miejsce z dorobkiem  
8 punktów. Pogoda sprzyjała za-
wodnikom, była idealna jak na li-
stopad - słonecznie i ciepło.

Niestety w wyjazdowym, derbo-
wym spotkaniu w sąsiedniej gminie 
nie udało się zwyciężyć, ani zdobyć 
choćby jednej bramki. Dla Sokoła 
Żbik nie był łatwym przeciwnikiem, 
jednak to Artur Rawa, autor dwóch 
bramek w tym spotkaniu dopro-
wadził do zwycięstwa Serocczan. 
Mecz zakończył się wynikiem 2:0. 
Drużyna Żbika na swoim profilu na 
Facebooku podziękowała kibicom 
za doping i obecność na trybunach, 
mówiąc do zobaczenia wiosną.

***

Runda jesienna w IV lidze mazo-
wieckiej nie jest jeszcze oficjalnie 
zakończona - do rozegrania został 
jeden zaległy mecz Mławianki Mła-
wa, która zajmuje drugie miejsce  
w tabeli z Escolą Varsovia War-
szawa. Bez względu na w ynik  
i ewentualne zwycięstwo drużyny 
z Mławy, zwycięzcą rundy jesien-
nej zostaje Wisła II Płock, która ma 
na koncie więcej zdobytych bra-
mek (51 w trzynastu spotkaniach) 
niż Mławianka (32 w dwunastu spo-
tkaniach). Podium w tabeli zamy-
ka Ząbkovia Ząbki z dorobkiem 38 
punktów.

Michał B. 


