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Przejście zmodernizowane

Z GMINY

Nowy stadion  
na ukończeniu
Z opóźnieniem, ale powoli dobiegają prace przy budowie nowego boiska 
na stadionie miejskim w Nasielsku. Pierwotnie oddanie obiektu do użyt-
kowania wyznaczono na 31 sierpnia 2021 roku, jednak termin ten został 
wydłużony. Temat budowy Stadionu Miejskiego na posiedzeniu 27 grud-
nia omawiała Gminna Rada Sportu. 

O aktualnej sytuacji inwestycji mówił Marek Prusinowski prezes MLKS Żbik 
Nasielsk – Obiekt jest na ukończeniu, pozostały do zamontowania lam-
py, które zamówione zostały z Chin – podkreślił prezes. Nie ma jednak 
gwarancji, że oświetlenie uda się zamontować do końca roku. – Boisko 
ze sztuczną nawierzchnią jest już ukończone i otrzymało stosowny cer-
tyfikat. Ukończony jest również kort tenisowy. Na placu zabaw natomiast 
pozostało wyrównać teren, zasadzić drzewa i uporządkować teren. Fir-
ma także wyraziła zgodę na użytkowanie płyty boiska na treningi – dodał 
prezes, dodając, że rozpoczęto już formalności, które dopuszczą boisko 
do użytkowania.

W nowej części Stadionu Miejskiego za trybunami znajduje się plac zabaw. 
Zainstalowano na nim kilkanaście urządzeń. – Plac zabaw robi wrażenie. 
Są na nim tyrolki, zjeżdżalnie i myślę, że będziemy mogli być z niego za-
dowoleni – dodał Marek Prusinowski.

Burmistrz Nasielska wydłużył termin wybudowania nowego stadionu  
do 31 października z uwagi na dostawę elementów do placu zabaw i zmia-
ny oświetlenia płyty boiska o strumieniu światła na 200 luksów, jednak do 
tego czasu wykonawcy, firmie Anmed Sp. z o.o. z Dzierżysław, nie udało 
się zakończyć prac. – Wykonawca tłumaczył się opóźnieniami związany-
mi z pandemią Covid-19 i opóźnieniami w dostawach, jednak nie przyj-
mujemy takich tłumaczeń i od 1 listopada będą naliczane kary umowne 
– tłumaczy Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku.

Według informacji, jaką uzyskaliśmy od kierownika Radosława Kasiaka, 
oświetlenie zostało zamontowane 28 grudnia.

Wartość inwestycji wykonywanej przez firmę Anmed Sp. Z o.o. wynosi 
3 792 920 zł.

Michał B.

Z UM

Wyposażenie lodowiska
Otwarte w 2019 r. lodowisko cie-
szy się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców – zarówno 
tych małych jak i dużych. W trosce 
o bezpieczeństwo łyżwiarzy zaku-
piliśmy ciągnik z przystawką, który 
pozwoli na utrzymanie lodowiska 
w dobrym stanie przez cały sezon. 
Maszyna regularnie będzie odśnie-
żać lód, oczyszczać i wygładzać.

Warto podkreślić, że zakupio-
na maszyna jest urządzeniem 
wielofunkcyjnym, które po za-
ko ń c z o n y m  s e z o n i e  z i m o -
wym będzie wykorzystywane 
do prac porządkowych (m. in . 
utrzymanie zieleni miejsk iej ).  
Koszt inwestycji: 130 000 zł
Wydział Administracji i Nadzoru

P r z e j ś c i e  d l a  p i e s z y c h 
n a  u l i c y  M ł y n a r s k i e j  p o -
m i ę d z y  s k r z y ż o w a n i e m 
z ulicą Folwark i ulicą Brzozową 
powstało kilka lat temu. Jednak,  
jak kilkakrotnie pisaliśmy w ŻN, 
jego usytuowanie nie było bez-
pieczne ani dla pieszych, ani dla 
kierowców. O dokonanie zmian  
na ul icy powiatowej zab iega-
li mieszkańcy i radni, zarówno 
Rady Powiatu Nowodworskiego,  
jak i Rady Miejskiej w Nasielsku. 

Dzięki staraniom radnych Rady 

Powiatu:  Monik i  Nojbert,  Ra-
dosława Kasiaka i Mariusza Kra-
szewskiego udało się w końcu 
zmodernizować to przejście dla 
pieszych i przenieść je kilka me-
trów dalej od zakrętu w kierunku 
Strzegocina.

 – W ramach tego zadania, które-
go wykonawcą była firma ESTYP 
z Nowego Dworu Maz, przenie-
sione zostało przejście dla pie-
szych i  zlokal izowano je przy 
skrzyżowaniu z ulicą Brzozową. 
Wykonany został także chodnik 

na długości około 80 metrów po 
zachodniej stronie ulicy Młynar-
skiej. W ten sposób zdecydowa-
nie poprawiło się bezpieczeństwo 
pieszych w tym miejscu – mówi 
Monika Nojbert członek zarządu 
powiatu nowodworskiego. Koszt 
modernizacji wyniósł ok. 20 tys. 
zł. – W przyszłym roku planowa-
na jest modernizacja przejścia dla 
pieszych na ulicy POW przy skle-
pie Netto – dodaje Monika Noj-
bert.

Michał B.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

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

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

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

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

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

Wydział Administracji i Nadzoru

Z UM

Zmiany w godzinach 
funkcjonowania Urzędu
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 141/21 Burmistrza Nasielska 
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku w dniach 22 i 31 grudnia 2021 roku:
– w dniach 22 grudnia (środa) i 31 grudnia (piątek) Urząd Miejski 
w Nasielsku będzie czynny w godzinach 8:00-14:00.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem 11/21 Burmistrza 
Nasielska z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku dni wolnych od pracy w 2021 roku dla 
pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zamian za dni świąteczne 
przypadające w soboty:
– 24 grudnia (piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie nieczynny.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za 25 grudnia 2021 
roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

Zgodnie z zarządzeniem 140/21 Burmistrza Nasielska z dnia 2 grudnia 
2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zamian za dzień świąteczny przypada-
jący w sobotę:
– 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie nieczynny.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za dzień 1 stycznia 2021 
roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

[Wisława Szymborska]

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku
składają

najszczersze i płynące z głębi serca  
wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

Ś.P. Jana Rogalskiego
członka Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  

i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Nasielsku
Pana Jana Rogalskiego zapamiętamy  

jako oddanego Polsce obywatela i wiernego sługę Ojczyzny,  
patriotę, na którego obecność mogliśmy liczyć  

podczas uroczystości historycznych  
ważnych dla naszej gminy i dla Polski.

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” 
[Wisława Szymborska]

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki 
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku 

składają  
najszczersze i płynące z głębi serca  

wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 

Ś.P. Urszuli Dąbrowskiej
sołtysa sołectwa Nowa Wieś w latach 2003-2019 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Nowe kamery już są! 
Miło nam poinformować, iż 1 grudnia 2021 r. zakończyliśmy i rozliczyli-
śmy projekt dotyczący rozbudowy monitoringu miasta. Gmina Nasielsk 
na ten cel po raz kolejny pozyskała środki w kwocie 15.000 zł z funduszu 
prewencyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). W ramach dotacji zakupiliśmy 
13 kamer wraz z nowym rejestratorem i 10 fotopułapek.

Z wyżej wymienionych środków rozbudowano system monitoringu  
na 6 skrzyżowaniach poprzez instalację kamer (przy Przedszko-
lu w Nasielsku – 1 kamera, przy Stacji Orlen – 2 kamery, przy Baszcie  
– 1 kamera, przy Kinie NIWA oraz przy Szkole Podstawowej nr 2 – po jed-
nej kamerze). Nowe kamery zostały również zainstalowane przed Urzę-
dem.

Koszt inwestycji: 29.990,56 zł (100%)

Wartość dofinansowania TUW PZUW: 15.000 zł (50%)

Środki własne Gminy: 14.990,56 zł (50%)

Kamery montowała firma New CONNECT Marcin Ciecierski z Nasielska.

W przyszłości będziemy rozbudowywać sieć kamer na terenie miasta 
i Gminy Nasielsk.

Wydział Administracji i Nadzoru



331.12.2021–13.01.2022; Życie Nasielska nr 1 (595) Z SAMORZĄDU
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Gminne przewozy 
pasażerskie
Informujemy, iż w wyniku przetargu na rok 2022 dotyczącego świad-

czenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charak-

terze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach 

pasażerskich na terenie Gminy Nasielsk najkorzystniejszą ofertę złożyła 

firma Sanimax – Transport s.c. Cena brutto oferty 874.744,20 zł. 

Oferta dotyczy 6 dotychczasowych linii, które funkcjonowały w 2021 

roku. Informujemy również, iż jeden z oferentów złożył odwołanie od 

wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym do cza-

su rozstrzygnięcia sprawy nie możemy podpisać umowy na realizację 

ww. usługi transportu zbiorowego od początku stycznia 2022 roku.

Ponadto informujemy, iż Urząd Miejski w Nasielsku złożył wniosek do 

Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie na realizację gminnych 

przewozów pasażerskich na rok 2022 w kwocie 795.222,00 zł z Fun-

duszu rozwoju przewozów autobusowych. W tej chwili czekamy na 

wynik oceny przez Wojewodę Mazowieckiego.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to program rządowy do-

tyczący rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczno-

ści publicznej, na mocy którego Wojewoda i Gmina dokładają środki 

finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować.

Z chwilą otrzymania pozytywnych informacji od KIO i Wojewody Ma-

zowieckiego oraz po wyrażeniu zgody na zwarcie umowy o świadcze-

nie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Radę 

Miejską w Nasielsku, uruchomimy usługę dla naszych mieszkańców, 

tak jak w 2021 na trasach 6 linii.

OBRADOWAŁA RADA

Zmiany uchwał

Z UM. Inwestycje

Odbiór ul. Krupki
W poniedziałek, 20 grudnia br., Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwestycji Zamó-
wień Publicznych i Programów Strukturalnych 
dokonał odbioru zadania pn. „Budowa drogi 
gminnej ul. Krupki w Nasielsku”.

W ramach prac wykonano m.in.: roboty przy-
gotowawcze, wykonanie podbudowy drogi, 
chodnika i zjazdów, wykonanie nawierzchni 
drogi, chodnika i zjazdów, remont i budowę 
rowów odwadniających, budowę przepustu 
pod zjazdami, wprowadzenie stałej organiza-
cji ruchu, uporządkowanie przyległego tere-
nu.

Koszt inwestycji: 1 950 000,00 zł.

Za wykonanie prac odpowiadała firma „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski.

Kanalizacja sanitarna 
W środę, 22 grudnia br., Radosław Ka-
siak kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych dokonał odbioru zada-
nia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Nasielsku”.

W ramach prac wykonano kanalizację 
sanitarną grawitacyjno-tłoczną wraz 
z przepompowniami na ulicach: Ogro-
dowa, Jaworowa, Cisowa, Sosnowa, Sa-
dowa, Gajowa, Grabowa i Leśna.

Koszt inwestycji: 2 113 736,05 zł.

Za wykonanie prac odpowiadała firma 
Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-
-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług 
M.M. Młyńscy Spółka jawna z Ciechanowa.

Wydział Administracji i Nadzoru

X X X V I  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j 
w Nasielsku odbyła się w czwartek, 
10 grudnia 2021 r. Obrady za po-
średnictwem internetu prowadził 
Jerzy Lubieniecki przewodniczą-
cy Rady Miejskiej. Sesja zwołana 
została na wniosek Bogdana Rusz-
kowskiego burmistrza Nasielska. 

Uzasadnieniem spotkania Rady 
była konieczność ustanowienia 
zmian w uchwale budżetowej na 
2021 r. dotyczących wprowadze-
nia do niej wydatków na „Labora-
torium przyszłości”, które muszą 
być zrealizowane do końca roku. 
Dodatkowo burmistrz zgłosił proś-
bę o dodanie do porządku ob-
rad uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz usta-
lenie wysokości stawki takiej opłaty. 
Jak wyjaśnił, zmiany treści dotyczą 
paragrafów 4 i 5, ale nie zmienia-
ją się ustalone w pierwotnej wersji 
uchwały kwoty opłat. 

Rada 13 głosami „za” przyję ła 
wniosek burmistrza o wprowadze-
niu projektu uchwały do porządku 
obrad, a następnie przegłosowano 
porządek sesji po zmianach (13 gło-
sów „za”).

Następnie przystąpiono do proce-
dowania uchwał. W pierwszej kolej-
ności omawiano zmianę uchwały 

budżetowej gminy Nasielsk na 
2021 r. 

Radny Rodryg Czyż zwrócił się do 
burmistrza z pytaniami dotyczą-
cymi urządzeń do konserwacji lo-
dowiska i płyty bocznego boiska 
na stadionie. Chciał wiedzieć, czy 
w umowie wynajmu lodowiska nie 
było zapisu o jego konserwacji. 

 – W kwestii stadionu: czy wiemy 
już, kto wygra kolejny przetarg na 
zarządzanie stadionem i ta osoba 
nie będzie miała w swoim parku 
maszynowym takiego urządzenia, 
czy idziemy w stronę NOSiRu i to 
jest właśnie pierwszy krok w tym 
kierunku? – dopytywał radny Ro-
dryg Czyż. 

Burmistrz Ruszkowski odpowie-
dział, że w umowie dotyczącej 
lodowiska nie było zapisu o jego 
konserwacji, a sprzęt do tego celu 
był  w yp oż yczany,  kosztowa ł  
ok. 7 tys. zł i był dość ciężki. – Dla-
tego przyszłościowo już chcemy 
kupić lżejszy sprzęt, który będzie na 
stanie szkoły nr 2 – mówił B. Rusz-
kowski. W sprawie stadionu zauwa-
żył, że jeśli będziemy dysponować 
własnym sprzętem znajdującym się 
na stanie stadionu, to ma nadzieję, 
że zarządzanie obiektem będzie 
tańsze.

Radny Andrzej Pacocha chciał 
wiedzieć, jakie pakiety będą ku-

p i o n e  w  r a m a c h 
„Laboratoriów przy-
szłości” i czy będą 
zróżnicowane w za-
leżności od wielkości 
szkół? 

Burmistrz Nasielska 
wskazał, że o zakupach 
decydować będą dy-
rektorzy szkół w po-
rozumieniu z CUW. 

Radny Marcin Szar-
szewski dopytywał 
o to, czy cena zakupu 
sprzętu zawiera także 
cenę przeszkolenia 
personelu użytkują-
cego go i kto zostanie 
do niego oddelego-
wany. Z wyjaśnień burmistrza wy-
nikało, że jeśli chodzi o stadion, 
przypuszcza on, że przeszkolenie 
będzie w ramach gwarancji na-
wierzchni. 

Radny Mirosław Świderski pytał 
o to, ko będzie sprawował konser-
wację lodowiska. Burmistrz wyja-
śnił, że za konserwację lodowiska 
odpowiedzialny jest dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 2. 

Rada przyjęła zmiany w uchwa-
le budżetowej na 2021 r. 14 gło-
sami „za”. Zgodnie z uchwałą na 
urządzenie do konserwacji lodo-
wiska przeznaczono 130 tys. zł, 

na urządzenie do konserwacji bo-
iska treningowego na stadionie 
miejskim – 60 tys. zł, zaś na pro-
gram „Laboratorium przyszłości” – 
548.100,00 zł . 

Następnie o konieczności podję-
cia uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz usta-
lenie wysokości stawki takiej opła-
ty, wyjaśnił Rafał Adamski skarbnik 
Nasielska. Nowe zapisy w para-
grafach 4 i 5 wynikają ze zmiany 
ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie (art. 6j, ust.3b, 
który obowiązywać będzie od  

1 stycznia 2022 r.) dotyczą opłaty: 
od domku letniskowego na nieru-
chomości albo od innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Uchwałę przyjęto 14 głosami „za”. 

Na zakończenie sesji Jerzy Lubie-
niecki przewodniczący RM złożył 
radnym oraz mieszkańcom życze-
nia świąteczne, zaś radny Mirosław 
Świderski wyraził swoje wsparcie 
dla tych, którzy strzegą granicy na-
szego państwa: – Za mundurem je-
steśmy murem – stwierdził radny. 

Na tym obrady zakończono. 
(red.)
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08.12. Chrcynno lotnisko – zabezpieczenie lądowiska LPR – ćwiczenia 
(2 zastępy OSP Nasielsk)

11.12. Nasielsk, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – alarm fałszywy – 
wg zgłoszenia pożar budynku mieszkalnego. (2 zastepy OSP Nasielsk)

23.12. Nasielsk, ul. Piłsudskiego – pożar biur i pomieszczeń magazyno-
wych (1 zastęp OSP Nasielsk)

24.12. Nasielsk, ul. Przemysłowa – zderzenie dwóch samochodów 
osobowych, 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala. (2 za-
stępy OSP Nasielsk)

26.12. 

Nowa Wrona – pożar budynku mieszkalnego (2 zastępy OSP Nasielsk)

Studzianki – pożar samochodu osobowego – na szczęście został uga-
szaony przed przybyciem służb (2 zastępy OSP Nasielsk)

27.12. Winniki – miejscowe zagrożenie – pomoc w wydostaniu się 
dwóm koniom ze stawu – niestety jedno z uwięzionych  zwierząt 
– roczny źrebak – przed przybyciem służb utopił się. (1 zastęp OSP 
Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Areszt za włamanie i kradzież

Z UM

Kontynuujemy akcję  
„Warto powracać bezpiecznie” 
We wtorek, 7 grudnia, Zastępca Burmi-
strza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordu-
lewski przekazał na ręce przewodniczącej 
samorządu uczniowskiego w Szkole Pod-
stawowej w Starych Pieścirogach – Marii 
Brzezińskiej elementy odblaskowe dla klas 
„0” oraz 1-3. Ponadto w spotkaniu uczest-
niczyli funkcjonariusze policji z Komisariatu 
Policji w Nasielsku – asp. Radosław Wasilew-
ski oraz asp. sztab. Katarzyna Rokicka, którzy 
na ręce dyrektora szkoły Cezarego Wiśniew-
skiego przekazali kamizelki odblaskowe dla 
nauczycieli. 

Dziękujemy kolejnej placówce oświatowej 
za włączenie się w gminną akcję „Warto po-
wracać bezpiecznie”, którą Urząd Miejski w Nasielsku realizuje od 2015 roku.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z PRZEDSZKOLA

Edukacja antysmogowa  
w przedszkolu
15 grudnia br., kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Jadwiga Szymańska, wraz z inspektorem Moniką Krzyczkowską, 
poprowadziły w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku prelekcję na 
temat działań proekologicznych w okresie zimowym. Dzieci poznały 
właściwości i rolę powietrza w życiu ludzi, roślin oraz zwierząt. Dowie-

działy się również, jakie czynniki sprzyjają zadymianiu, a co za tym idzie, 
degradacji środowiska. Zajęcia zostały zrealizowane w ramach programu 
„Czyste powietrze”, realizowanym przez Urząd Miejski w Nasielsku. Jest on 
skierowany głównie do właścicieli nieruchomości, którzy chcą pozyskać 
dofinansowanie na wymianę źródła ciepła. Jednak wśród założeń progra-
mu znajduje się także edukacja antysmogowa rozwijająca u najmłodszych 
postawy proekologiczne, aby w przyszłości, jako dorośli, świadomie dbali 
o naturę. Poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia podczas zimy jest, 
powodujący choroby układu oddechowego, smog. 

Wspólnie z prelegent-
kami z Urzędu Miej-
skiego przedszkolaki 
poznawały nie tylko 
przyczyny pojawiania 
się toksyn w powie-
trzu czy prawidłowe 
zachowania w przy-
padku ogłoszenia alar-
mu smogowego, ale 
przede wszystkim spo-
soby na zapobieganie 
zanieczyszczeniom, 

m.in. poprzez stosowanie sprzyjającego środowisku paliwa do ogrzewa-
nia budynków mieszkalnych, nie spalania śmieci w piecach, korzystania 
z transportu publicznego czy prawidłowej segregacji odpadów. Warto 
uświadamiać najmłodszym przyczyny degradacji środowiska i sposobów 
zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, bo to w ich rękach spoczywa 
przyszłość naszej planety.

Dyrektor, pracownicy oraz dzieci z Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku dziękują paniom: Jadwidze Szymańskiej oraz Monice Krzycz-
kowskiej za tę ciekawą i ważną lekcję ekologii. 

SPN

W piątek, 3 grudnia br., do nasiel-
skiego komisariatu wpłynęło zgło-
szenie o dokonaniu kradzieży 
pieniędzy z kasy fiskalnej w sklepie 
Żabka. Zgłaszający wyjaśnił, że do 
lokalu weszło dwóch mężczyzn. 
Jeden z nich zajął uwagę kasjerki, 
a drugi niepostrzeżenie otworzył 
kasę i wyciągnął z niej pieniądze, 
po czym oddalił się. Policjanci nie-
zwłocznie przystąpili do wyjaśnie-
nia okoliczności przestępstwa. Na 
podstawie zapisu monitoringu usta-
lono wizerunki sprawców oraz sa-
mochód, którym się poruszali.

Kilka dni później policjanci z Ze-
społu Patrolowo-Interwencyjnego 
nowodworskiej komendy zauwa-

żyli samochód, którym prawdo-
podobnie poruszali się sprawcy tej 
kradzieży.

Podjęli próbę zatrzymania pojazdu, 
jednak kierowca nie zatrzymał się 
i po krótkim pościgu został zatrzy-
many. Okazało się, że w samocho-
dzie było dwóch mężczyzn, ojciec 
i syn – obywatele Gruzji. Mężczyź-
ni zostali zatrzymani i doprowa-
dzeni, celem wykonania dalszych 
czynności procesowych.

W trakcie przesłuchania mężczyź-
ni przyznali się do dokonania kra-
dzieży pieniędzy ze sklepu Żabka, 
nie tylko w Nasielsku, ale również 
innych na terenie powiatu płoń-
skiego oraz Warszawy. Ponadto 

są podejrzewani o dokonanie kra-
dzieży z włamaniem do samocho-
du osobowego na terenie powiatu 
płońskiego.

Finalnie każdemu z mężczyzn 
przedstawiono 3 zarzuty kradzie-
ży, 1 zarzut kradzieży z włamaniem 
oraz 1 zarzut usiłowania kradzieży. 
Na wniosek policji i prokuratury sąd 
zastosował wobec mężczyzn tym-
czasowy areszt na okres 3 miesię-
cy.

Za przestępstwo kradzieży z wła-
maniem grozi kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

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

NA SYGNALE

Kolizja na Warszawskiej 
We wtorek, 21 grudnia, ok. godziny 8 na ul. War-
szawskiej w Nasielsku doszło do kolizji dwóch 
aut: samochodu osobowego i autobusu. Kieru-
jący Volkswagenem najechał na tył autobusu, za 
co ukarany został mandatem karnym. Strażacy 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli pojazdy 
z jezdni. W działaniach udział brały zastępy z JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki, WSP Pomiechówek, 
OSP Jackowo oraz zespół Ratownictwa Medycz-
nego z Nasielska i policjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego KPP Nowy Dwór Mazowiecki.

(red.) www.wirtualanynowydwor.pl

NA SYGNALE

Wypadek  
na Płońskiej
W środę, 29 grudnia, po godz. 16 doszło do 
zderzenia dwóch samochodów osobowych. 
Działania strażaków polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, neutralizacji płynów, usu-
nięciu resztek plastików i zepchnięciu pojazdów  
w bezpieczne miejsce. Droga na czas działań 
służb została zablokowana. Osoba poszkodowa-
na została przewieziona przez ZRM do szpitala. 

W działaniach udział brały: OSP Nasielsk, JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki, Zespół Ratownictwa Medycz-
nego, KP Nasielsk i WRD Nowy Dwór Mazowiecki.

(red). za: www.fb.ospnasielsk
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Podziękowanie
Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie, społeczność lokalna wsi,  
organizatorzy i dzieci bardzo dziękują sponsorom za wsparcie ZABAWY 
MIKOŁAJKOWEJ DLA DZIECI. 

Nasi Sponsorzy:
Barbara i Leszek Borzyńscy
Centrum Ogrodnicze Ogrodnik Nasielsk 
Dariusz Kaczyński Przedsiębiorstwo transportowe
Ka Ba Leszek Kaczyński
Lakiernia Meblowa Bryk Krzysztof
Marta Kowalewska Chmielewo
Mrówka Nasielsk  
Przedsiębiorstwo Handlowe Guliwer
Pierogarnia Pycha Micha 
Rafał Marchelewicz Rafi
TSL Wiolmar Transport Spedycja Marcin Osiński
Baz - Bruk Marek Bazylewski
Bud – Mar Marcin Myśliński 
Firma Maćko Siemborski Dariusz
Hydrotom Tomasz Mikulski
KOMPOL S.C T. Królikowski
KOSMO BUD Bożena Ampulska
Krzysztof i Bogumiła Podgrudni, ul. Wiejska 5 05-190 Nasielsk
MP – BUD Marek Popielarski 
Paweł Wawrzyńczak WS. Popielżyn Górny 7 09-131
Stan – Bud Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Stanisław Borowski
Brukarstwo Rafał Gronowski
Tani Dom Materiały Budowlane 
Zakład Usług Wielobranżowych Electrix Zbigniew Śliwiński

U SĄSIADÓW

Mikołajki dla dzieci
W niedzielę, 5 grudnia 
br., we wsi Chmielewo 
odbyła się zabawa mi-
kołajkowa dla dzieci. Jej 
tematem przewodnim 
była ekologia. Piękne, 
żywe choinki zostały 
udekorowane natural-
nymi ozdobami wyko-
nanymi przez rodziców. 
A podczas warsztatów 
dzieci wykonały stroiki świąteczne z naturalnych surowców. Wspaniale 
pachniały pierniczki, pomarańcze i jabłuszka zawieszone na drzewkach. 
Płonące świeczki w gałązkach świerku, lampki i inne dekoracje stworzyły 
magiczną świąteczną atmosferę.

Wiele emocji przeżyły dzieci uczestniczące w teatrzyku interaktywnym, 
kiedy to o zaśmiecaniu lasów opowiadał, obudzony niespodziewanie, 
brunatny miś. Spotkanie z nim sprawiło im wiele radości, choć też wywo-
łało trochę strachu u najmłodszych widzów. 

Na uczestników spotkania czekał też niewielki poczęstunek, natural-
ne soczki, łakocie. W prezencie od Mikołaja dzieci otrzymały książki.  
A na zakończenie Mikołajek wspólnie odśpiewano kolędę.

To wydarzenie, integrujące naszą lokalną społeczność, było możliwe dzię-
ki środkom przekazanym przez naszych lokalnych przedsiębiorców.

Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie

Z PRAC RADY

Koncepcja kompostowni  
jest gotowa
Jeszcze nie wiadomo, czy na tere-
nie międzygminnego składowiska 
odpadów w Jaskółowie powstanie 
kompostownia odpadów. Na razie 
Nasielskie Budownictwo Mieszkanio-
we Sp. z o.o. przedstawiło koncepcję 
budowy takiej instalacji, która w nie-
dalekiej przyszłości pozwoli podjąć 
ostateczną decyzję w tej kwestii.

 – Jej budowa pozwoliłaby obniżyć 
koszty utrzymania obecnego skła-
dowiska i obniżyć stawki za odbiór 
odpadów biodegradowalnych – 
mówił Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Ponadto zamknięcie 
kwatery wiąże się też z ponoszeniem 
kosztów jej utrzymania przez kolejne 
30 lat.

Prezes NBM Agnieszka Malinow-
ska przekazała nasielskim radnym 
koncepcję, aby mogli się oni z nią 
zapoznać. Określa ona wytyczne 
i stanowi podstawę do opracowania 
dokumentacji projektowej na budo-
wę instalacji do biologicznego prze-
twarzania bioodpadów, opracowania 
dokumentacji budowy niezbędnych 
obiektów towarzyszących oraz do-
kumentacji przebudowy istniejącego 
zakładu w Jaskółowie. W opracowa-
niu dokonano również rekomenda-
cji wyboru najkorzystniejszej spośród 
dostępnych technologii. – Przepi-
sy mówią o tym, że odpady mu-
szą zostać przetworzone i nie mogą 
być składowane, a więc surowcem 
końcowym przetworzenia nie bę-
dzie odpad, a nawóz organiczny (...) 
przeznaczony do sprzedaży – mó-

wiła prezes NMB. Działania te mają 
doprowadzić do zamknięcia obec-
nie działającej jeszcze kwatery i do 
rozpoczęcia procesu rekultywacji 
oraz zagospodarowania terenu in-
stalacją przetwarzającą odpady zie-
lone. Przedstawiciele z gmin Nasielsk 
i Wieliszew udali się także do Łeby 
i Tczewa, aby obejrzeć tego typu in-
stalacje.

O powstaniu kompostowni pozy-
tywnie wypowiada się także wójt 
gminy Wieliszew. – To pomysł na 
wykorzystanie terenu, którego jeste-
śmy współwłaścicielem i tylko, gdy 
władze samorządowe będą tego pil-
nować, a nie prywatny interes, to bę-
dzie to właściwie realizowane. Mając 
taką instalację, to może uchronić 
mieszkańców przed dodatkowymi 
opłatami w przypadku, gdy tego ro-

dzaju odpadów nie zagospodaruje-
my i nie przetworzymy na produkt, 
jak ziemia czy nawóz – mówił Paweł 
Kownacki wójt Wieliszewa.

Do powstania potencjalnej kom-
postowni jest jeszcze długa droga. 
W tej chwili nie ma żadnego pro-
jektu, a taka inwestycja wiąże się 
z wydaniem decyzji środowisko-
wej, przygotowaniem raportu od-
działywania na środowisko, a przede 
wszystk im z szukaniem środ-
ków finansowania, gdyż obecnie 
w budżetach gmin nie ma na ten cel 
zabezpieczonych żadnych fundu-
szy. Ostateczna decyzja o tym, czy 
w ogóle prace nad kompostow-
nią ruszą, zależeć będzie od decy-
zji samorządowców z gmin Nasielsk 
i Wieliszew.

(red.)

Z okazji Nowego Roku  
najlepsze życzenia zdrowia,  

pomyślności, a także wielu sukcesów  
w życiu osobistym i zawodowym

Mieszkańcom Nasielska 
składa

Mirosław Świderski
Radny Rady Miejskiej w Nasielsku

O G Ł O S Z E N I E

Z MIASTA

Grudniowa demonstracja 
W niedzielę, 19 grudnia 2021 r. 
o godz. 19.00 na parkingu przy 
parku im. Jana Pawła II zebrała się 
grupa mieszkańców naszej gminy 
popierających tzw. wolne media, 
by zaprotestować przeciw 
przyjętej 17 grudnia przez 
Sejm RP ustawie zwanej Lex 
TVN. Kontrowersyjna usta-
wa to poselski projekt no-
welizacji ustawy o radiofonii 
i telewizji, który dążył do 
ograniczenia udzielenia kon-
cesji w przypadku mediów 
z przeważającym zagranicz-
nym kapitałem pochodzą-
cym spoza UE. 

Przypomnijmy, że nowe-
lizacja tej ustawy została 
zgłoszona przez grupę po-
słów PiS w lipcu, a ostatecz-
nie przyjęta przez Sejm RP 
w sierpniu 2021 r. Jednak 
we wrześniu Senat ustawę 
odrzucił i dopiero 17 grud-
nia traf i ła ona ponownie 
pod obrady Sejmu, a posło-
wie odrzucili senackie veto. 
Decyzja Sejmu dotycząca 
nowelizacji ustawy o radio-

fonii i telewizji uderzająca przede 
wszystkim w T VN spotkała się 
z protestami w całej Polsce.

Prezydent RP Andrzej Duda 27 
grudnia odmówił podpisania no-

welizacji ustawy medialnej i tym 
samym powróciła ona do ponow-
nego rozpatrzenia przez Sejm. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Gdy budzi się zazdrość…
W najnowszej książce popular-
nego norweskiego pisarza, Jo 
Nesbo pt. Zazdrość znajdziemy 
siedem opowiadań, w których 
motywem przewodnim jest wła-
śnie to uczucie. Najczęściej to-
warzyszy nam ono wtedy, kiedy 
bardzo chcemy mieć coś, co na-
leży do kogoś innego. Czasem 
jednak zazdrość dotyczy innej, 
często ukochanej osoby, może 
stać się obsesją i prowadzić do 
samobójstw lub zabójstw w afek-
cie. Nie bez powodu w podtytule książki Nesbo znajduje się 
zadanie: Gdy budzi się zazdrość, zasypia sumienie. Większość 
znajdujących się tu opowiadań: Londyn, Zazdrość, Śmieć, 
Przyznanie się do winy, Odd czy Kolczyk pokazują, jak nie-
wiele wystarczy, by wielka miłość stała się przyczyną wielkiej 
zazdrości, a później zemsty i tragedii. Okazuje się, że ludzie 
sami potrafią sobie zgotować piekło i wciągnąć do niego in-
nych. Tylko w króciutkiej Kolejce pojawia się inna odsłona 
zazdrości, być może jest to zemsta ze złości, na sytuację ży-
ciową, w której znalazła się główna bohaterka utworu. Moim 
zdaniem to jeden z najlepszych utworów w tym zbiorze – 
z ciekawie zarysowanymi postaciami i nieco makabrycznym 
poczuciem humoru. 

Na uznanie zasługują także opowiadania Londyn i Przyzna-
nie się do winy – oba tyczą zdrady i skrajnie różnych reakcji 
na nią, a ich największą zaletą jest zaskakujące zakończenie.

Wszystkie utwory są świetnie napisane, choć historia niespeł-
nionego pisarza w Odd jest mocno przegadana i zbyt przewi-
dywalna. Natomiast tytułowa Zazdrość, której akcja rozgrywa 
się na słonecznej, greckiej wyspie Kalimnos, zawiera tak dużo 
różnych historii, dygresji i odnośników, że z konieczności są 
one potraktowane schematycznie. Z pewnością jest to do-
skonały materiał na pełnometrażową bogatą w różnorodne 
emocje powieść.

Nesbo, który zdobył uznanie czytelników na całym świecie 
jako twórca kryminałów (np. Łowcy głów, Krew na śniegu, 
Królestwo, Więcej krwi, Macbeth), w tym wielokrotnie nagra-
dzanego cyklu powieści z komisarzem Harrym Hole, kilka lat 
temu stworzył serię książek dla dzieci o Doktorze Proktorze. 
Teraz zaś zaskakuje kolejnym eksperymentem pisarskim – 
opowiadaniami. Trzeba przyznać, że zarówno w dłuższych, 
jak i krótszych formach literackich, ten norweski pisarz potra-
fi zaintrygować czytelnika i utrzymać jego uwagę do końca 
lektury. Moim zdaniem Nesbo zdecydowanie lepiej wypada 
w stylowych powieściach kryminalnych, gdzie, jak mało kto, 
potrafi stworzyć prawdziwy skandynawski mrok. Zazdrość 
polecam, jako zbiór historii o ludzkiej, nieprzewidywalnej 
naturze.

iwona pęcherzewska

Z BIBLIOTEKI

Zimowo-świąteczna lekcja 

Z BIBLIOTEKI

Nowe wyposażenie 
Nasza placówka zyskała ostatnio nowe wy-
posażenie. Są to: poduszki do siedzenia dla 
dzieci, stojaki (60 poduszek i 6 stojaków 
do kompletu), gablota informacyjna, stojak 
na rowery, 4 wieszaki na ubrania dla dzieci 
oraz teatrzyk kamishibai wraz z dwunasto-
ma bajkami. Wszystko to dzięki działaniom 
Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pod kierownic-
twem Krzysztofa Millera, którzy zgłosili bu-
dynek naszej biblioteki do I edycji konkursu 
„Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. 

Jego organizatorem był Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego. Budy-
nek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku zdobył wyróżnienie i tym samym nagrodę w kwocie 5 tys. zł. Warto w tym miejscu podkreślić, że 
kryteria oceny jury, w skład którego weszli przedstawiciele m. in. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Sto-
warzyszenia Konserwatorów Polskich czy Narodowego Instytutu Dziedzictwa, było wielowymiarowe: wysoki 
poziom i właściwy zakres badań konserwatorskich, jakość i forma programu prac konserwatorskich i wykonania, 
zachowanie integralności i utrwalenie autentyzmu substancji zabytkowej, jakość i trafność adaptacji do nowych 
potrzeb, uwzględnienie potrzeb społecznych, oddziaływanie konserwatorskie na życie miejscowej społeczności 
i krajobraz kulturowy, aktywność w pozyskiwaniu środków, skala, waga i złożoność problemu konserwatorskie-
go, jaki został rozwiązany.

Pragniemy serdecznie podziękować Bogdanowi Ruszkowskiemu, burmistrzowi Nasielska, za przekazaną naszej 
placówce nagrodę w postaci środków finansowych, za którą mogliśmy doposażyć bibliotekę. Były one bardzo 
potrzebne do codziennego funkcjonowania naszej placówki. 

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku

Z BIBLIOTEKI. Spotkanie DKK

Przedświąteczne rozmowy  
o książkach

9 grudnia br. przeprowadziliśmy 
lekcję biblioteczną dla uczniów kla-
sy IV, a ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku. Na począt-
ku spotkania rozmawia-
liśmy z dziećmi o zimie 
i zmianach zachodzą-
c yc h  w  p r z y r o d z i e , 
o śniegu oraz o zwie-
rzętach, które można 
spotkać zimową porą. 
Kolejnym tematem były 
Święta Bożego Naro-
dzenia i związane z nimi 
tradycje, wieczerza wi-
gil i jna, wyczekiwanie 
pierwszej gwiazdki oraz 
rozpakowywanie prezentów zna-
lezionych pod choinką.

W drugiej części spotkania przed-
stawiliśmy uczniom ciekawostki 

związane z celebrowaniem świąt 
w innych krajach. I tak, na przykład 
w Hiszpanii odpowiednikiem opłat-

ka jest chałwa, a na prezenty trze-
ba czekać do 6 stycznia. W Anglii 
nie ma tradycyjnej wigilii, a główne 
świąteczne spotkanie rozpoczy-
na się obiadem w pierwszy dzień 
świąt - tradycyjnym daniem jest 

indyk nadziewany kasztanami. We 
Włoszech celebruje się tysiąclet-
nią tradycję, wysyłając kartki z ży-

czeniami, a choinkę ubiera 
się 8 grudnia i buduje się 
żłobki. Kolację wigilijną, 
podobnie jak w Polsce, 
przygotowuje się 24 grud-
nia. Jedno jest pewne, we 
wszystkich krajach Boże 
Narodzenie jest świętem 
rodzinnym i w każdym 
z nich rozdawane są pre-
zenty.

Na zakończenie spotkania 
uczniom wydaliśmy elek-

troniczne karty biblioteczne oraz 
wypożyczyliśmy książki. Była to 
niezwykle miła, zimowo-świątecz-
na lekcja biblioteczna.

(bibl.)

W piątek, 10 grudnia br., w czy-
telni Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Nasielsku odbyło 
się grudniowe spotkanie klubowi-
czek Dyskusyjnego Klubu Książki.  
W niezwykle miłym gronie spo-
tkałyśmy się po to, by porozma-
wiać o ciekawej książce Agnieszki 
Jeż i Pauliny Płatkowskiej pt. Nie-
wierność. Uwikłani w historię. Jest 
to zaskakująca powieść, której bo-
haterami są Ruta i Jakub oraz Kry-
styna i Janusz. 

Łódzcy Żydzi, Ruta i Jakub, prze-
chodzą przez piekło Holokaustu  
i rozpoczynają nowe życie w War-
szawie. Utracili najbliższe im osoby, 

Ruta straciła ukochanego Reinera,  
a Jakub Deborę – swoją narzeczo-
ną, a zarazem siostrę Rut. 

Po wojnie nic nie jest już takie 
samo: pamięć o tragicznych wy-
darzeniach zbliża ich do siebie i nie 
daje wyboru, muszą być ze sobą, 
aby stawić czoła otaczającej ich 
pustce. Przyjmują polskie nazwi-
sko, osiągają zawodowy sukces, 
wychowują dwóch synów, któ-
rzy mają nigdy nie dowiedzieć się 
o swoim pochodzeniu. Jednak ich 
związek pozbawiony jest namięt-
ności i pasji.

Pewnego dnia Janusz poznaje mło-
dą Polkę – Krystynę, przygotowu-
jącą się do pracy przedszkolanki.  
I tak rozpoczyna się pomiędzy 
nimi romans, który trwa przez po-
nad pół wieku. Historia przedsta-
wiona w Niewierności daleka jest 
jednak od banału, w tle rozgrywają 
się wydarzenia, które zmieniają ob-
licze Polski i świata. Te dwie histo-
rie różnią się od siebie pod każdym 
względem, jednak łączą się one  
w zaskakujący sposób.

Powieść opowiada o powojen-
nych losach bohaterów i pokoleń, 
które są uwikłane w tę historię. Nie 
jest banalna, wymaga uwagi. Jed-

nakże czyta się ją bardzo szybko  
i przyjemnie. Mamy tu wiele historii 
o wierności i niewierności, a także 
ludzkiej psychiki i ludzkich losów. 
Utwór ten bardzo spodobał się na-
szym klubowiczkom, a styl pisarski 
Agnieszki Jeż i Pauliny Płatkowskiej 
przypadł im do gustu. 

W nowym, 2022 roku, życzymy 
sobie więcej takich książek, a dys-
kusje, by były tak bogate, jak ta  
z naszego grudniowego spotkania.

Nowy rok to świetny czas, by do-
łączyć do grona naszych klubowi-

czów, zatem serdecznie Państwa 
zapraszamy w nasze progi. Spoty-
kamy się raz w miesiącu, a tema-
tem przewodnim spotkania jest 
dyskusja nad propozycją wydawni-
czą, którą każdy uczestnik otrzyma 
miesiąc wcześniej od moderatorek 
Dyskusyjnego Klubu Książki.

Kolejne spotkanie DKK odbędzie 
się w styczniu. Porozmawiamy  
o książce W. Bruce Camerona pt. 
Był sobie pies . O szczegółach ko-
lejnego spotkania poinformujemy 
Państwa wkrótce!

(b)
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Z NOK. Spotkania z Filharmonią

Jazzowe granie
Jak co miesiąc, w Nasielskim Ośrodku Kultury, we wtorek, 14 grudnia br., 
gościliśmy muzyków warszawskiej Filharmonii Narodowej, którzy przybli-
żają dzieciom i młodzieży różne gatunki muzyczne. Tym razem tematem 
przewodnim był jazz, a na widowni zasiadły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nasielsku.

Tradycyjnie spotkanie pt. „Zaczęło się w Hybrydach” poprowadził znany 
i lubiany Jarosław Praszczałek, polski dyrygent, kompozytor, instrumentali-
sta, popularyzator wiedzy o muzyce. Najpierw wyjaśnił on dzieciom samo 
pojęcie „jazz”. Słowo to tłumaczono jako jazgot, dlatego ten gatunek na-
zywano głośną muzyką. W Polsce, właśnie w klubie Hybrydy można było 
po raz pierwszy posłuchać tej muzyki. Miłośnicy jazzu spotykali i wciąż 
spotykają się też na tzw. jam session, co oznacza, że w oparciu o tradycyj-
ne muzyczne jazzowe utwory improwizują, tworząc nowe aranżacje. Pod-
czas koncertu usłyszeć można było m.in. „Jej portret” Bogusława Meca, 
a także utwory polskich jazzmenów: Bronisława Kapera, Wiktora Junga, 
Krzysztofa Komedy Trzcińskiego i Zbigniewa Namysłowskiego.

Przed nasielską publicznością wystąpili: Jarosław Praszczałek (fortepian), 
Dominik Lechowicz (gitara basowa) i Kacper Majewski (perkusja). 

Jazzowe granie bardzo przypadło do gustu młodym ludziom, którzy na-
grodzili brawami warszawskich muzyków.

(ei)

Z NOK

Bombkowe warsztaty 
Super bombka 3 D może być dekoracją świątecznego stołu, może zostać 
ozdobą choinkową, ale może stać się również doskonałym prezentem dla ko-
goś bliskiego. 

Jak wygląda taka przestrzenna ozdoba, a przede wszystkim w jaki spo-
sób można ją wykonać samodzielnie? O tym wszystkim dowiedziały się 
dzieci, które uczestniczyły w bombkowych warsztatach prowadzonych 
przez panie z Pracowni Justewalia. Odbyły się one w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury w sobotę, 11 grudnia br. W dwóch spotkaniach wzięło udział 
ok. 40 osób. Każde dziecko miało przygotowane swoje miejsce pracy,  

na którym znalazły się dwie połowy dużej przezroczystej, plastikowej bombki. 
Potem dzieci otrzymały od prowadzących dokładne instrukcje, w jaki sposób 
i w jakiej kolejności należy w jednej z plastikowej części bombki, na odpowied-
nio przygotowanej podstawce, umieszczać ozdoby: szyszki, kokardki, gwiazdki 
czy też zielone gałązki świerku i wiele innych. To jakie elementy trafiły do środ-
ka bombki 3D i jaka królowała w niej kolorystyka zależało od kreatywności 
dzieci, a wybór drobiazgów był ogromny.

Układanie kompozycji okazało się zajęciem wymagającym uwagi, cierpliwości 
i precyzji, przy którym młodszym dzieciom pomagali rodzice. Często z pomo-
cą przychodziły też panie prowadzące spotkanie. Następnie trzeba było dwie 
części bombki złożyć w całość i ozdobić wstążką, a później zapakować do tek-
turowego pudełka i na koniec opieczętować.  

Podczas pracy przy efektownych super bombkach było wiele zabawy i radości, 
a dzieci uczestniczące w warsztatach były bardzo zadowolone z wykonanych 
przez siebie ozdób. 

(i.)

Z NOK

Gdzie jesteś kochany św. Mikołaju?
Święta Bożego Narodzenia to czas 
spotkań z najbliższymi, życzeń, de-
korowania choinki, kolacji wigilijnej 
i pojednania. Dla najmłodszych to 
przede wszystkim okres oczeki-
wania na św. Mikołaja. Z tej okazji 

w Nasielskim Ośrodku Kultury Te-
atr Pana O., w sobotę, 18 grudnia, 
wystąpił na nasielskiej scenie ze 
spektaklem „Gdzie jesteś kochany 
św. Mikołaju?”. 

Dzieci podczas widowiska po-

znały świąteczne tradycje na ca-
łym świecie opisane w listach do  
św. Mikołaja napisanych przez dzie-
ci z różnych krajów. Mikołaj, nie 
dość, że na początku przedstawie-
nia przez chwilę zginął z oczu Śnie-
żynce i elfowi Psotce, to gdy się 
znalazł, zawstydził się, bo komplet-
nie nie wiedział, co należy do jego 
obowiązków i czym są prawdziwe 
święta. Historie opisane w listach 
pomogły Św. Mikołajowi odzy-
skać pamięć. Czy jednak wszystkie 
dzieci, które napisały swoje listy 
do Mikołaja dostaną wymarzone 
prezenty? Jak zauważyła Śnieżka, 
w niektórych krajach na niegrzecz-
ne dzieci czekać miała rózga bądź 
grudka węgla. Okazuje się też, że 
nie wszędzie czeka się na św. Mi-
kołaja. W Rosji najmniejsi wyglą-
dają dziadka Mroza, zaś dzieci we 
Włoszech czekają na Befanę, czyli 
staruszkę, jeszcze inni oczekują na 
Trzech Króli. 

Aktorzy do stworzonego przez 
siebie świątecznego świata zapra-
szali zgromadzoną publiczność, 
dzięki czemu spektakl był interak-
tywny, a widzowie mieli okazję 
poznać kroki tańców z różnych 
zakątków świata. Nie zabrakło rów-
nież pamiątkowych zdjęć z Mikoła-
jem i jego pomocnikami. Jakby to 
podsumował występujący elf, „jołki 
połki” warto było tego dnia spotkać 
się w NOK, aby wspólnie „hołhoło-
wać” i świętować.

E.G.
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Z BIBLIOTEKI

Mikołajkowe spotkanie

Z GMINY. Projekt LOWE

Nowe umiejętności  
i integracja
Zajęcia w ramach projektu LOWE przyczyniają się do integracji  i rozwoju mieszkańców. Po cyklu zajęć sporto-
wych jesienne miesiące upłynęły nam na rozwijaniu zainteresowań i umiejętności artystycznych.

Przypomnijmy, że latem w szkole w Popowie Borowym trwały spotkania aktywnych sportowo mieszkańców, 
którzy na zajęciach „Joga-zdrowy kręgosłup” dzielnie zmagali się z fizycznymi wyzwaniami, pod okiem Kata-
rzyny Pieńskiej.

W Cieksynie od września kontynu-
owany jest kurs języka angielskiego 
prowadzony przez nauczycielkę szko-
ły Magdalenę Ogrodowską. Warsztaty 
kulinarne odbyły się pod okiem  Kata-
rzyny Kornatowskiej – przedstawiciel-
ki lokalnej firmy cateringowej „Party 
od a do z”. Warsztaty makramy pro-
wadziły Aleksandra Ziółek i Monika 
Sekudewicz z KGW „Optymiści z kla-
są” z Ruszkowa. Warsztaty wokalne 
po przerwie rozpoczęła Wiejska Spec 
Kapela z Cieksyna. 

W listopadzie odbyły się warsztaty ro-
bienia kosmetyków naturalnych oraz 
nalewek i antybiotyków prowadzo-
ne przez firmę „Naturalnie naturalni”. 
Rozpoczęła się także nauka tańca to-

warzyskiego, odbyły się warsztaty dekoratorstwa z PopoWiankami. Małgorzata Parzonka przeprowadziła warsz-
taty robienia naturalnych mydełek dla uczniów i ich rodziców.

W Popowie jesień pozwoliła kontynuować najbardziej popularne zajęcia z edycji warsztatów wiosennych. Po-
nownie spotkaliśmy się na warsztatach wykonywania biżuterii 
z zastosowaniem metody sutaszu oraz na warsztatach z Popo-
Wiankami. 

Dzięki tym spotkaniom powstały przepiękne prace – orygi-
nalne wisiory i bransoletki oraz wianki, które będą wspaniałą 
dekoracją niejednego domu, w okresie świąt. Sutasz, meto-
da polegająca na zszywaniu cienkich sznureczków i ozdabia-
nia ich koralikami to dość misterna praca. Zajęcia te nauczyły 
nas cierpliwości, wyzwoliły kreatywne pomysły, napawały nas 
dumą po skończonej pracy i pozwoliły na nawiązanie nowych 
relacji, bo o czym rozmawiać podczas dwudniowych warszta-
tów, jak nie o życiu i nas samych. PopoWianek nie trzeba chyba 
przedstawiać. To rodzinna firma z nasielskimi korzeniami. Ar-
tystyczny profil społecznościowy, polecane przez znane oso-
by dekoracyjne wianki kwiatowe, w końcu piękne dekoracje 
i wysublimowane wykonanie. I to wszystko w jednym miejscu, 
na warsztatach artystycznych. Kto nie był, niech żałuje. Roz-
mowy, pomysły i piękne prace. Tak w kilku słowach można 
opisać to, co dzieje się na takich spotkaniach. Radosna atmos-
fera pozostaje z uczestnikami na długo, a miłe komentarze są 
najlepszą oceną.

Projekt LOWE to również zajęcia, dzięki którym poznajemy 
talenty naszych mieszkańców. I tak w roli prowadzącej warsz-
taty szydełkowe, wystąpiła Elżbieta Golańska, którą wielu z nas 
zna z okienka urzędu pocztowego. Dzięki warsztatom mogli-
śmy się przekonać, jak artystyczne pomysły pani Eli pozwa-
lają na stworzenie misternych bombek i dekoracji za pomocą 
małego szydełka i włóczki. Szydełkowanie to dość popularna 
metoda relaksacji po długim dniu, a piękne dekoracje jeszcze 
długo cieszą oko i wywołują uśmiech na naszej twarzy.

W projekcie znalazła się również oferta dedykowana najstar-
szym mieszkańcom gminy. Dzięki projektowi nasielscy se-
niorzy spotkali się w klubie Seniora na warsztatach makramy 
i nauki wykonywania lampionów. 14 października 2021 r. człon-
kowie Nasielskiego Klubu Seniora uczestniczyli w warsztatach 
w Ośrodku Szkoleniowo – Integracyjnym Młyn Gąsiorowo. 

Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze kilka nie-
zwykle twórczych spotkań w ramach projek-
tu LOWE. Na zbliżające się tygodnie planujemy 
spotkania z teatrem w Popowie. Osoby zainte-
resowane prosimy o kontakt telefoniczny pod 
nr 22 794 34 05. Wszystkich sympatyków zajęć 
Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji zaprasza-
my na nasz profil FB.

IŁ

Cenne materiały trafiły  
do naszego muzeum
10 grudnia b r.  Dar iusz Sa-
w i c k i ,  r a d n y  R a d y  M i e j -
skiej w Nasielsku przekazał 
naszej placówce niezwykle 
cenne historycznie dokumen-
ty. Na pierwszym miejscu na-
leży wymienić świadectwo 
urodzenia Stanisława Sawickiego  
(ur. w 1899 r.) , przodka dar-
czyńcy z 1920 roku z pieczę-
cią łacińską parafii Św. Rocha 
w Cieksynie. 

Kolejnym, bardzo wartościo-
wym materiałem historycznym 
jest metryka ślubu wzmianko-
wanego Stanisława z 1923 roku, 
jak również karta identyfikacyj-
na umożliwiającą podróż kole-
ją, wydana Barbarze Sawickiej 
przez Okupacyjne Władze Nie-
mieckie z 1945 roku. Na szczególną 
uwagę zasługują Obligacje Skarbo-
we II Rzeczypospolitej wydane na 
nazwisko subskrybenta Wilhelma 
Serwatki. 

Pan Dariusz przekazał również Na-
sielskiemu Domowi Edukacji i Hi-
storii osiem banknotów: banknot 
100 marek niemieckich z 1910 
roku, dwa banknoty rosyjskie 
z 1910 roku o nominałach 100 
i 25 rubli, banknot 100 zł z okresu  
II Rzeczpospolitej, cztery banknoty 
z okresu okupacji niemieckiej emi-
towane w Krakowie o nominałach 
500, 100, 50 i 10 złotych.

Niezwykle interesującym ekspo-
natem wśród przedmiotów prze-
kazanych przez pana Dariusza jest 
XIX-wieczny krzyż prawosławny 
używany przez popa, czyli kapłana 
religii prawosławnej, prawdopodob-
nie kapelana rosyjskiej armii.

Uzupełnieniem kolekcji przekaza-
nej naszemu muzeum są dwa me-
dale. Jeden srebrny medal za zasługi 
dla obronności kraju oraz drugi, 
poświęcony Maksymilianowi Marii 
Kolbe z 1892 roku.

W imieniu wszystkich nasielszczan 
odwiedzających Nasielski Dom 
Edukacji i Historii dziękujemy panu 
Dariuszowi Sawickiemu za cen-
ną, godną naśladowania inicjatywę 
przekazania pamiątek rodzinnych 
i innych bardzo wartościowych 
materiałów historycznych na rzecz 
naszej placówki. Wiele zwiedzają-
cych osób będzie miało możliwość 
obejrzenia i podziwiania ich. Jed-
nocześnie serdecznie zachęcamy 
Państwa, aby brać przykład z postaw 
tego typu i przekazywać przedmio-
ty związane z  ziemią nasielską. 

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 
23 6912552 lub 531 147 802.

(bibl.)

W Mikołajkowy Dzień - 6 grudnia, 
naszą bibliotekę odwiedzili ucznio-
wie klasy VI z wychowawczynią 
Jadwigą Szymańską ze Szkoły Pod-
stawowej w Popowie Borowym. 
Na wstępie spotkania zapoznali-
śmy przybyłych z nowościami wy-
dawniczymi oraz opowiedzieliśmy  
o tym, jaką drogę przechodzi książ-
ka od momentu zakupu do chwili 
postawienia jej na półkę. Nasi mili 
goście powiększyli grono czytel-
ników, otrzymując elektroniczne 
karty biblioteczne i wypożycza-

jąc wybrane przez siebie pozycje 
książkowe. Następnie pojawiła się 
Mikołajka ze słodkimi upominkami. 
Przedstawiła ona wywiad, jaki prze-
prowadziła ze Świętym Mikołajem 
oraz odczytała anegdoty dotyczą-
ce jego postaci. Po tym niezwy-
kle miłym spotkaniu w bibliotece, 
nasi goście udali się do Nasielskie-
go Domu Edukacji i Historii, gdzie 
mieli możliwość obejrzenia nie-
zwykle historycznie cennych eks-
ponatów.

(b.)
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CHARYTATYWNIE

W Nasielsku działy się cuda
W sobotę, 11 grudnia oraz niedzielę, 12 grudnia 2021 r. w ca-
łej Polsce odbywał się ,,Weekend cudów” - akcja rozpoczęta 
przez Stowarzyszenie Wiosna, organizujące Szlachetną Paczkę. 

W tym roku do pomocy włączyli się również mieszkańcy 
gminy Nasielsk. We wrześniu oficjalnie zostało potwierdzone, 
że rejon Nasielsk będzie znów działać, a liderką rejonu zosta-
ła Weronika Mokos. Zaczęto pozyskiwać wolontariuszy, od-
wiedzać rodziny i szukać darczyńców. Do tegorocznej edycji 
dołączyło 8 rodzin, a wartość paczek, które zostały dla nich 
pozyskane, wyniosła około 30 tys. zł.

Pierwszego dnia „Weekendu cudów”, wolontariusze zjawi-
li się już z samego rana, aby przygotować magazyn na przy-
jęcie darczyńców i paczek. W kilka chwil miejsce to nabrało 
świątecznej atmosfery, pojawił się poczęstunek. Warto wspo-
mnieć, że w tym roku, jednym z głównych sponsorów Szla-
chetnej Paczki był sklep Biedronka, który przekazał każdemu 
rejonowi w Polsce pierniki.

Z każdym z darczyńców przeprowadzono rozmowy na temat 
motywacji do zrobienia paczki oraz procesu jej przygotowania. 
Powody były różnorodne, ale najczęściej przewijało się: osobi-
sta trudna sytuacja w przeszłości, czy też wzruszenie po przeczytaniu historii danej rodziny. Było wiele łez przy 
opowiadaniu o tym, co skłoniło darczyńców do przygotowania paczki. Wzruszenia udzieliły się też wolontariu-
szom oraz obdarowanym rodzinom. Pierwszego dnia odwiedzono 3 rodziny.

Kolejnego dnia wróciliśmy do magazynu pełni energii i chęci do działań. Zostało przyjętych 5 darczyńców, 
a wśród darów dla rodzin było łóżko, pralka, kuchenka, meble. 

Do pomocy w rozwiezieniu darów dołączył „Choinkowy kurier”, firma, która na co dzień zajmuje się dostar-
czaniem choinek do domów, w tym roku postanowili pomóc naszemu rejonowi. Samochody były załadowane 
po brzegi. Około godziny 16 zamknęliśmy magazyn i wyruszyliśmy do rodzin. A co nas tam spotkało? Ogrom 
ciepłych słów, łzy wzruszenia i szczęścia, okrzyki radości i zdziwienie, że ktoś bezinteresownie chciał im pomóc. 

To nie koniec działań naszych wolontariuszy. Edycja Szlachetnej Paczki trwa do połowy maja; w tym czasie zno-
wu spotkamy się z rodzinami, aby pomagać im dalej w wyjściu z trudnej sytuacji.

Do akcji włączyło się Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”, udostępniając salę na nasz magazyn, w którym 
przyjmowaliśmy darczyńców.

Przepiękne podarunki dla darczyńców — aniołki z makramy oraz karty świąteczne, zostały wykonane przez 
panie z „KGW Optymiści z klasą” w Ruszkowie. Ogromnie im dziękuję.

Jako liderka chcę przede wszystkim podziękować wolontariuszom, bez których tegoroczna edycja Szlachetnej 
Paczki nie zawitałaby do Nasielska. Dziękuję!

Weronika Mokos
Liderka Szlachetnej Paczki

Z NUTW

Świąteczne spotkania 
Przez kolejne trzy dni 14, 15 i 17 grudnia 2021 r. od-
bywały się spotkania wigilijne słuchaczy Nasielskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Po raz pierwszy miały one miejsce w naszych po-
mieszczeniach w Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Nasielsku. Takie spotkania opłatkowe są 
bardzo budujące i potrzebne nam wszystkim.

Przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami 
były rozmowy, a nawet rozważania filozoficzne. 
Rozmawialiśmy o tradycjach i obyczajach, jakie pa-
nowały w naszym kraju i w naszych domach. Za-
stanawialiśmy się, co pozostało w naszych sercach 
z tamtych lat i jak obchodzone są obecnie Święta 
Bożego Narodzenia. Oczywiście nie zabrakło też 
życzeń oraz wspólnego śpiewania kolęd.

Życzenia świąteczne złożył nam Zarząd Fundacji „Bądźmy Razem”, jednocześnie organizator całego spotkania: Teresa 
Skrzynecka - Prezes Fundacji „Bądźmy Razem”, Han-
na Wróblewska i Maria Domagała - członkinie Zarządu. 

Życzyły wszystkim, aby nam się „chciało chcieć”. 
Byśmy mieli w sobie nadzieję, miłość, ciekawość 
i empatię. By nasz kraj stał się przyjazny dla wszystkich 
i zapanowała zgoda. Aby nasze dzieci i wnuki mogły 
żyć w spokojnym i bezpiecznym świecie. Życzyliśmy 
sobie wzajemnie dużo zdrowia, bo czasy są trudne. 
Niech Narodziny Bożego Dzieciątka dadzą nam na-
dzieję, przyniosą optymizm i radość. 

Życzenia świąteczno - noworoczne kierujemy 
również do wszystkich Nasielszczan i Przyjaciół, 
którzy wpierają  naszą działalność.

(nutw)

NASZE DZIECI

Kartki świąteczne  
od przedszkolaków
Boże Narodzenie to czas radości i pojednania. To również najpiękniejsze 
święta, którym towarzyszą bogate tradycje religijne, ludowe oraz baśnio-
we – związane z postacią św. Mikołaja. Dzieci z niecierpliwością wycze-
kują pierwszej gwiazdki, by po kolacji wigilijnej rozpakować prezenty. Jest 
to także dobry czas, aby rozwijać u najmłodszych empatię, ucząc gestów 
życzliwości, angażując dzieci w różnorodne akcje sprzyjające niesieniu 
pomocy i wsparcia potrzebującym. 

W tym roku przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku 
przygotowały kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi, aby podzielić się 
z innymi  radością, jaką niosą te święta. Najmłodsi – grupy trzylatków – Mi-
sie i Żabki zrobiły kartki świąteczne dla mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku w ramach realizacji Ogólnopolskiego 

Projektu Edukacyjnego „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne dziecko”, 
otaczając pamięcią tych, którzy nie mogą spędzić tego szczególnego 
czasu z rodzinami. Krasnoludki i Biedroneczki, czyli cztero- i pięciolatki, 
wysłały świąteczne życzenia do kombatantów wojennych w akcji „Bo-
żonarodzeniowa Kartka dla Bohatera” towarzysząca akcji charytatywnej 
„Paczka dla Bohatera”, w której już po raz jedenasty udzielane jest wsparcie 
materialne i duchowe ludziom, którzy walczyli o wolność ojczyzny. Dzie-
ci z grupy Pajacyki przygotowały życzenia świąteczne dla Glenna Kurtza 
oraz pana Maurice’a Chandlera, aby przekazać gest przyjaźni potomkom 
nasielskiej społeczności żydowskiej w ramach Międzyszkolnego Projek-
ty Edukacyjnego o Kulturze Żydowskiej „To nasza wspólna historia”. Na-
tomiast czterolatki z Wiewióreczek wysłały życzenia bożonarodzeniowe 
na przygotowanych własnoręcznie kartkach rówieśnikom z Publicznego 
Przedszkola w Marcinowicach w akcji „Kartki z iskierkami emocji”. W za-
mian grupa Jagódek z przedszkola w Marcinowicach przysłała nasielskim 
Wiewióreczkom drobne upominki, piękny list i oczywiście kartki świą-
teczne.

SPN
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DO ADOPCJI

Niesamowity 
Zyzio
Zyzio to 1,5 roczny kundelek, mający wśród 
najbliższych krewnych husky. Pies jest pozy-
tywnie nastawiony do wszystkich. Umie cho-
dzić na smyczy i zachowuje czystość. Jest 
psem bardzo emocjonalnym i empatycznym. 
Potrzebuje przewodnika, który da mu zrozu-
mienie i pomoże uspokajać emocje. Zyzio 
jest psiakiem wymagającym czasu i empatii 
od przyszłych opiekunów. Potrzebuje rodzi-
ny, która znajdzie czas na zabawy węchowe i 
spacery. Ze względu na jego ponadnormatyw-
ny entuzjazm, nie polecamy adopcji do domu  
z małymi dziećmi.

Jest zaszczepiony, zaczipowany i wykastrowa-
ny, więc gotowy do adopcji.

Zainteresowanych adopcją zachęcamy do 
kontaktu pod nr 570 512 956 lub 508 607 080 
( w dni powszednie kontaktu po godz.17).

Jeśli nie odbieramy prosimy o SMS.

ABC OGRODNICTWA

Kolorowo kwitnący 
zigokaktus 
Jedną z ciekawszych roślin, które mogą ozdobić nasz dom w okresie 
bożonarodzeniowym, jest schlumbergera znana jako zigokaktus po-
wszechnie nazywana grudnikiem. Kwitnie ona w okresie od listopada 
do stycznia. 

Jest to roślina o pokroju krzaczastym z wyprostowanymi, a dalej zwisa-
jącymi pędami składającymi się ze spłaszczonych, podłużnych, błysz-
czących i zielonych członów pędu o karbowanych brzegach. Grudnik 
nie ma liści, a na wierzchołkach jego pędów, w połowie listopada, wyra-
stają osadzone w dwóch rzędach barwne kwiaty z pręcikami i płatkami 
o różnej długości i o różnych barwach: białej, różowej, pomarańczowej, 
fioletowej, czerwonej, a nawet dwukolorowych.

Roślina ta, jeśli ma zapewnione odpowiednie warunki, rośnie bardzo 
szybko i bardzo ładnie kwitnie. Nie lubi zbyt wysokiej temperatury oto-
czenia. Optymalna temperatura dla niej to 15 stopni C.

Zigokaktus nie lubi zmiany miejsca w okresie wytwarzania pąków i w 
czasie kwitnienia. Nie należy go też obracać, gdyż może zareagować 
zrzucaniem kwiatów. Nie zdziwmy się więc, gdy przyniesiemy ze sklepu 
pięknie kwitnący okaz, a on zacznie zrzucać kwiaty i zakończy kwitnie-
nie. Dlatego lepiej jest wybierać roślinę bez kwiatów. Warto też na czas 
podróży zawinąć ją np. w papier. 

Gdy na dworze jest niska temperatura, to nie należy też od razu rozpa-
kowywać zakupionej rośliny, ponieważ na zrzucanie kwiatów mają też 
wpływ gwałtowne zmiany temperatury otoczenia, wilgotności podłoża 
oraz intensywności oświetlenia. Zaleca się podlewanie jej wodą odstaną 
lub deszczówką. Nie należy podlewać grudnika wodą prosto z kranu, bo 
może mu zaszkodzić. Przeżyje wtedy szok termiczny, gdyż woda ta jest 
dla niego za zimna. 

Żeby grudnik pięknie zakwitł, potrzebuje dwa razy w roku dwumiesięcz-
nych okresów spoczynku. Pierwszy należy zrobić po kwitnieniu zimo-
wym w lutym i marcu, a drugi we wrześniu i październiku. Należy w tym 
czasie ograniczyć podlewanie i zapewnić mu niższą temperaturę oto-
czenia - latem ok. 20 stopni C, a jesienią w okresie zawiązywania pąków 
ok.10 stopni C.

Grudniki nie tolerują ostrego słońca i reagują na nie więdnięciem pę-
dów. Należy je przenieść w chłodniejsze miejsce i oszczędniej podlewać.  
W sprzyjających warunkach roślina może kwitnąć nawet dwa razy na 
rok. Warto też w czasie wegetacji stosować nawozy do roślin zielonych, 
a od sierpnia nawozy o zwiększonej ilości fosforu. W czasie spoczynku 
nie nawozimy ich wcale.

Grudników nie należy przesadzać zbyt często. Jeśli już musimy to zrobić, 
to w doniczkę większą o 1-2 cm, w której korzenie będą miały dość cia-
sno, wtedy szybciej zakwitają. Należy pamiętać, że przesadzanie grud-
ników przeprowadza się tylko w okresie spoczynku roślin. Potem należy 
odczekać ok. 2 tygodnie i dopiero wystawić je na parapet. Pojawiają-
ce się na pędach nowe zaczątki członów pędu oznaczają, że roślina się 
przyjęła. 

Można ją rozmnażać w okresie spoczynku, wiosną lub wczesnym latem 
przez sadzonki pędowe. Oderwane człony czasami mają małe korzon-
ki powietrzne, właśnie takie lepiej się ukorzeniają. Odcięte części pędu 
należy zostawić na kilka godzin do obeschnięcia i dopiero ukorzeniać. 
Aby bez problemu rosły w domu, wystarczy im odrobina troskliwości. 

Grudniki są mało kłopotliwe w uprawie i jeśli będziemy się stosować do 
wymienionych zasad, odwdzięczą się nam pięknymi kwiatkami. Naj-
większym wrogiem tych roślin jest ich nadmierne podlewanie. 

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Raport z działań i osiągnięć Stowarzyszenia 
Zgodnie z  uchwałą Rady Mi-
nistrów z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o ochronie zwierząt, poz. 
122 z późn.zm.,  każda gmina 
zobowiązana jest do opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi. Na 
jej barkach leży wyłapanie zwie-
rzęcia i umieszczenie w schroni-
sku, czyli miejscu zapewniającym 
bezpieczeństwo. 

Jako stowarzyszenie 
z w ykłe dzia łamy na 
rzecz gminy Nasielsk 
o d  p o c z ą t k u  r o k u 
2018. Od tego roku 
przejmujemy nieod-
płatnie od gminy śred-
nio po ok. 85 zwierząt 
(2018 r.  – 50 psów, 
2019 r.  –  70 p sów, 
2020 r. – 135 psów, 
2021 r. – ponad 100), 
zgłoszonych błąkają-
cych się bezdomnych 
psów rocznie. Koszt, 
który musiałaby po-
nieść Gmina Nasielsk, 
zgodnie z  p odpisa-
ną umową z Fundacją 
Ochrony Środowiska, 
prowadzącą dzia łal-
n o ś ć  go s p o d a rc z ą , 
m ó w i ą c  w p r o s t  – 
pr y watne przedsię-
biorstwo, wyniósłby 
średnio ok. 192 632 
zł rocznie – przyjęcie 
jednego psa to opła-
ta ponad 2.100,00 zł 
jednorazowo.

Dla przypomnienia w 2012 r. – 
wydano 71.771,00 zł; w 2015 r. – 
wydano 58.008,14 zł; w 2016 r. 
– wydano 49.737,00 zł .

Gmina również zobowiązana jest 
do podpisania umowy na odła-
wianie bezpańskich psów. 

Do roku 2020 koszt odłowienia 
zwierzęcia wynosił ponad 500 
zł, a w 2021 r. ta kwota znacząco 
wzrosła i wynosiła ponad 900 zł 

za odłowienie jednego psa. Bilans 
za lata 2018 2020 to ponad 125 
tys. zł, a za 2021 r.  ponad 95 tys. 
zł.

Dzięki naszej wolontariackiej pra-
cy pieniądze pozostały w kasie 
gminy, dzięki czemu mogła ona 
przynajmniej częściowo zaosz-
czędzone środki finansowe, zain-
westować w program profilaktyki 

i ograniczanie bezdomności, pro-
wadząc bezpłatne akcje kastracji 
zwierząt właścicielskich.

Z  a kc j i  s ko r z ys t a ł o  j u ż  w i e -
lu mieszkańców naszej gminy, 
a świadomość i zainteresowa-
nie  kastracją zwirząt jest coraz 
większe. Powyższe działania za-
pobiegające niekontrolowane-
mu rozmnażaniu czworonogów, 
przyniosą znaczne oszczędności 
gminie z zakresu opieki nad bez-
domnymi zwierzętami.

Ciągłość akcji kastracji oraz akcji 
edukacji, której jesteśmy gwaran-
tem, (współpraca stowarzyszenia 
ze szkołami, przedszkolami oraz 
społecznością lokalną) zredu-
kuje ilość bezdomnych zwierząt 
w przyszłości.

Z całą stanowczością twierdzimy, 
że pojawienie się Stowarzysze-
nia i jego działalności, wprowa-

dziło „NOWĄ JAKOŚĆ” 
w działaniu gminy, a co 
za tym idzie, nowy – 
cywilizowany wizeru-
nek gminy Nasielsk. 

Mamy nadzieję, że na-
sza ciężka, bezp łatna 
praca na rzecz naszej 
gminy i jej mieszkań-
c ó w,  w y p r a c o w a -
ne oszczędności oraz 
działalność edukacyjna 
przyczynią się zarów-
no do poz yt y wnych 
opinii wśród mieszkań-
ców gminy, jak i chęci 
współpracy z naszym 
S t o w a r z y s z e n i e m 
w Nowym Roku. 

Nasze zaangażowanie 
prz ynosi efekt y, po-
nieważ udało nam się 
w y p r a c o w a ć  n o w y 
w i z e r u n e k  g m i n y 
Nasielsk, który już pro-
centuje w pro zwierzę-
cej Polsce – dostaliśmy 
na wyłączność, jedną 

z dwóch mobilnych sal operacyj-
nych dla zwierząt, zgodną z pra-
wem i pozytywnie zaopiniowaną 
przez powiatowego lekarza wete-
rynarii, podczas inspekcji trwania 
akcji w terenie.

Nadmieniamy, że Stowarzyszenie 
nieprzerwanie prowadzi kastracje 
psów i kotów właścicielskich. Sta-
ramy się pozyskiwać środki z ze-
wnątrz na ten cel.

Anna Z.
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Nasielsk na Forum Dialogu
U NAS
Nasielszczanie jak jedna rodzina
Czy potrzeba aż tak górnolotnego hasła, abyśmy byli przekonani, że istnie-
je potrzeba przyznawania się do tego, że pochodzimy z ziemi nasielskiej, 
kochamy ją i wzajemnie sobie w życiu pomagamy? I żebyśmy o tę naszą 
nasielską ziemię  dbali niezależnie od tego, gdzie rzucił nas los. A ten los, 
niestety, nie jest dla nas łaskawy. Nasielszczan można spotkać na wszystkich 
kontynentach. I te, niespodziewane niekiedy spotkania są częste i odbywają 
się zazwyczaj w przyjaznej atmosferze. Mamy tego liczne przykłady.

Nasielszczanie starali się nie tracić ostatecznie związków z ziemią swojego 
pochodzenia i nawet organizowali się w większe grupy, aby ta więź była bar-
dziej trwała.

Spójrzmy na dom na rogu na ul. Warszawskiej w Nasielsku. To dom koja-
rzony z państwem Grzybowskimi, Krzyczkowskimi, a ostatnio z państwem 
Ziółkowskimi. To tuż przy pawilonie GSu. Na tym domu są dwa piękne szyl-
dy - jeden w języku polskim, drugi w jęz. angielskim. Napisane jest na nich 
Herbaciarnia.

Historia tej herbaciarni związana jest z warszawską herbaciarnią - kawiarnią 
z ul. Kasprowicza Aleksandra Gąsiorowskiego i jego kuzynki Bogusi Gąsio-
rowskiej – Boguty. Pani Bogusia prowadziła przez wiele lat tę kawiarnię ze 
swoim wujkiem, który miał już spore doświadczenie w prowadzeniu tego 
typu lokali. Ważne było też to, że obracał się dodatkowo w światku arty-
stycznym. Sam też związany był z teatrem. Na brak klientów nie można było 
więc narzekać. 

Tym bardziej, że bratanica, 
Bogusia, też miała wielu zna-
jomych. Z jej i jego Nasielska. 
W tej kawiarni spotykali się 
mieszkańcy Nasielska, któ-
rych los „rzucił” do War-
szawy. Tu odbywały się ich 
spotkania. Pan Edward Kę-
sicki, nauczyciel z nasielskiej 
Szkoł y Zawodowej, który  
w tych spotkaniach uczestni-
czył ze swą małżonką panią 

chirurg Elżbietą Tabisz  wspomina też pobyt w tej placówce pani prof. dr 
hab. Bogdy Milewskiej (pediatria), dr. Krzysztofa Kraszewskiego – kardiolo-
ga, dr Stanisławy Rejchert z mężem Jerzym, pani ginekolog Janiny Kęsickiej, 
prawników dr. hab. Jerzego Kucińskiego z małżonką, radcą prawnym, która 
ponadto oddawała się śpiewowi operowemu. Wspomina też o dr Wandzie 
Mróz – pracowniku naukowym SGH, która niestety dość młodo zmarła,  
a w której pogrzebie w Nasielsku uczestniczyli profesorowie i inni pracow-
nicy naukowi SGH. Warte odnotowania są również pobyty w tej placówce 
naszej nasielskiej poetki, obecnie dyrektor biblioteki w Jabłonne pani Anny 
Czachorowskiej z domu Prusik czy badacza Arktyki Zdzisława Wrzeszcza. 
Odbywały się tutaj też spotkania integracyjne z aktualnymi mieszkańcami 
Nasielska. Przyjazd jednej z grup zorganizował pan Janusz Konerberger.  
W spotkaniu tym uczestniczyło około 80 osób.

Po śmierci wujka pani Bogusi, pana Aleksandra Gąsiorowskiego, lokal  
w Warszawie został zamknięty, a ona z mężem Kazimierzem Bogutą prze-
niosła się do Nasielska.

I w ten sposób powracamy do wspomnianej na początku herbaciarni przy 
ul. Warszawskiej w Nasielsku. Lokal założyła wspólnie z panią Wandą Ziół-
kowską w jej domu rodzinnym. Tu również odbywały się różnego rodzaju 
spotkania. O jednym z nich pisało przed laty Życie Nasielska. Główną jego 
postacią była pani prawnik Barbara Kucińska (z domu Ziemiecka). Towarzy-
szył jej mąż, również prawnik, pan Jerzy Kuciński. Wcześniej, opisując spo-
tkania warszawskie, napisaliśmy, że pani Barbara była więcej niż fanką muzyki 
operowej i operetkowej. Nie tylko lubiła jej słuchać, ale chętnie wykonywała 
utwory z tej dziedziny. I właśnie wspomniane spotkanie zostało zorganizo-
wane z okazji wydania pierwszej solowej płyty pani Barbary z tymi pieśniami. 
To była prawdziwa uczta kulturalna w Nasielsku. 

Pisząc tu o dumie z tego, że jest się nasielszczaninem, przyznawania się do 
tego, że pochodzi się z tej ziemi, warto zwrócić uwagę na jeden niepoko-
jący aspekt. 

Mamy w naszej nasielskiej gminie bardzo dobre szkoły podstawowe, dwie 
bardzo dobre szkoły średnie, a rodzi się niepokojące zjawisko, że młodzież 
z Nasielska wybiera szkoły średnie poza terenem gminy, bo podobno tam 
są szkoły lepsze, lepiej kształcą. Nic bardziej mylnego. Popatrzcie na wspo-
mniane tutaj osoby. Wszyscy ci państwo uczęszczali do naszych nasielskich 
szkół. Osób z różnego rodzaju tytułami, którzy kończyli nasielskie szkoły 
możemy wymienić kilkakrotnie więcej. I tak na zakończenie: w paździer-
niku br. z inicjatywy pana Edwarda Kęsickiego doszło w Restauracji Hotelu 
Stary Młyn pana Józefa Woźniaka do spotkania, na które poprzez Internet 
zaproszono tych wszystkich, którzy uważają się za miłośników Nasielska  
i ziemi nasielskiej. Na zaproszenie odpowiedziało około 40 osób. Niestety 
na spotkanie przybyło tylko 6 osób. Dwóch panów z Warszawy, dwóch z 
Nasielska i dwie panie z Nasielska. Być może przeszkodziła pandemia, ob-
serwowaliśmy bowiem wtedy wzrost zakażeń. Wydaje się, że próbę warto 
powtórzyć i lepiej ją nagłośnić.

andrzejzawadzki

W czwartek, 9 grudnia br., podczas 
spotkania online, zorganizowane-
go przez Forum Dialogu, znany 
nasielszczanom Glenn Kurtz opo-
wiadał o „Przypadkowym odkryciu 
i nieprzypadkowych relacjach”. Było 
to webinarium skierowane do edu-
katorów i nauczycieli z całej Polski, 
podczas którego dr Kurtz przybliżył 
uczestnikom historię odkrycia nie-
zwykłego nagrania swojego dziadka, 
Davida Kurtza, z wizyty w Nasielsku 
w 1938 r., opowiadał także o latach 
badań dokumentu i efektach swojej 
pracy. 

Słuchacze mieli okazję poznać histo-
rię nasielskiej społeczności żydow-
skiej, a także długotrwałego procesu 
odkrywania tożsamości, niestety 
tylko części osób uchwyconych na 
trzyminutowym filmie swojego 
dziadka. Amerykanin opowiedział 
o swoich wizytach w Nasielsku, miej-
scach, które odwiedził i osobach, 
które tu poznał, które wniosły wkład 
w jego działania na rzecz społecz-
ności żydowskiej mieszkającej przez 
czterysta lat w naszym miasteczku. 

To niepozorne nagranie, zaledwie 
kilka ujęć z małej miejscowości na 
Mazowszu, zjednoczyło potom-
ków nasielskiej gminy żydowskiej, 
rozproszonych po całym świecie 
– od Stanów Zjednoczonych i Ka-
nadę poprzez Izrael aż 
do Australii - w Sto-
warzyszeniu Nasielsk 
Society for Remem-
brance and Reconci-
liation, które powstało, 
aby przywrócić pa-
mięć o Żydach miesz-
kających do II Wojny 
Światowej w Nasielsku. 
Słuchacze mogli zo-
baczyć, jak wygląda-
ła z zewnątrz, niegdyś 
okazała, synagoga. Po 
prawie 70 latach od rozbiórki żydow-
skiego domu modlitwy w Nasielsku, 
udało się odnaleźć okna budynku, 
z których wykonana została Brama 
Pojednania posadowiona na miej-
scowym cmentarzu żydowskim. 
Jednym z działań Glenna Kurtza 
jest współpraca przy realizacji pro-
jektu edukacyjnego w nasielskich 
placówkach edukacyjnych, opraco-
wanego i wdrożonego przez grupę 
miejscowych nauczycieli. O Mię-
dzyszkolnym Projekcie Edukacyj-
nym o Kulturze Żydowskiej „To nasza 
wspólna historia” opowiedziała pod-
czas webinarium Olga Ickiewicz, ko-
ordynatorka tego przedsięwzięcia. 

Głównym celem tych działań edu-
kacyjnych jest zachęcenie mło-
dego pokolenia do odkrywania 
międzykulturowej historii Nasielska, 
poszerzanie wiadomości o miejsco-
wej społeczności żydowskiej, a także 
rozwijanie postaw tolerancji wobec 
odmienności kulturowej. Do pro-
jektu początkowo przystąpiło pięć 
placówek oświatowych: Liceum 
Ogólnokształcące im. Jarosława 
Iwaszkiewicza z koordynatorkami: 
Agatą Żbikowską oraz Ewą Tylińską, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja, gdzie koordynator-
ką jest Edyta Pałaszewska, Szkoła 

Podstawowa nr 2 z koordynatorką 
Anną Tomasińską, Szkoła Podstawo-
wa im. ks. J. Poniatowskiego z Ewą 
Tylińską – koordynatorką, Samo-
rządowe Przedszkole w Nasielsku, 
gdzie koordynatorką jest Olga Ic-
kiewicz. Jednocześnie są to autorki 
projektu. Jako ekspertów do współ-
pracy zaproszono Danutę Białoruc-
ką, która kilka lat temu opracowała 
i wdrożyła własny program o kultu-
rze żydowskiej w nasielskim liceum, 
a także Zdzisława Suwińskiego, po-
siadającego obszerną i rzeczową 
wiedzę o nasielskiej społeczności 
żydowskiej. Ogromnym wsparciem 
w realizacji projektu jest Nasielski 
Ośrodek Kultury, z koordynatorką: 
Iwoną Pęcherzewską. 

Dzięki NOK, korzystając z grantu 
w projekcie lokalnym „Mam patent 
na kulturę - inicjatywa młodzieżo-
wa”, uczniowie z nasielskich szkół 
mogli odkrywać kulturę żydowską 
poprzez warsztaty tańca izraelskie-
go, warsztaty plastyczne oraz zajęcia 
edukacyjne w Muzeum Historii Ży-
dów Polskich Polin. 

W październiku br. do projektu do-
łączyło również Samorządowe 
Przedszkole w Pieścirogach Sta-
rych (koordynator: Monika Chrza-
nowska). Młodsze dzieci poznają 
kulturę żydowską poprzez zajęcia 

kulinarne, taneczne czy plastycz-
ne. Oglądają również cykl baśni ży-
dowskich opracowanych przez 
Polin. Samorządowe Przedszkole 
w Nasielsku nawiązało współpracę 
z przedszkolem żydowskim Frajda 
działającym przy JCC Kraków. Dzie-
ci przygotowały i wysłały do siebie 
kartki przyjaźni, a w grudniu zagrały 
online w drejdla – chanukową grę 
– z rówieśnikami z Frajdy. Anna To-
masińska ze SP nr 2 realizuje cieka-
wy projekt z oferty Polin „Muzeum 
w Pudełku”, gdzie uczniowie w grze 
narracyjnej odbywają podróż w cza-
sie do przedwojennego miastecz-
ka polsko – żydowskiego i wspólnie 
z bohaterami gry odkrywają tradycje 
i kulturę polskich Żydów. W grud-
niu pani Tomasińska odwiedziła LO 
im. J. Iwaszkiewicza, gdzie wspólnie 
z Agatą Żbikowską poprowadziła za-
jęcia o kulturze żydowskiej z wyko-
rzystaniem „Muzeum w Pudełku”. 
W październiku licealiści uczestni-
czyli w wycieczce do Łodzi po-
znając historię getta łódzkiego.
Odwiedzili synagogę i cmentarz ży-
dowski. W tym samym miesiącu, 
młodzież z LO uporządkowała nasiel-
ski kirkut. Uczniowie z ogólniaka byli 
również w Nasielskim Domu Edu-
kacji, gdzie wysłuchali wykładu dr. 
Stanisława Tyca o społeczności ży-

dowskiej z naszego miasta. Natomiast 
we wrześniu starsi uczniowie z SP nr 
1, SP nr 2 oraz SP w Pieścirogach Sta-
rych i licealiści wraz z nauczycielami 
połączyli się online i wysłuchali hi-
storii Maurice’a Chandlera, urodzo-
nego w latach 20. XX w. w Nasielsku, 
a obecnie mieszkającego w USA. Pan 
Chandler rozpoznał kilkadziesiąt osób 
na nagraniu Davida Kurtza, przywra-
cając im w ten sposób tożsamość. 
W międzyczasie koordynatorom 
projektu udało się nawiązać współ-
pracę z HAMEC (Holocaust Aware-
ness Museum and Education Center) 
w Filadelfii, której owocem było wir-
tualne spotkanie z Davidem Tuc-
kiem, byłym więźniem Auschwitz 
i getta łódzkiego. Do tego niezwy-
kłego wydarzenia doszło dzięki Eli 
i Jill Rabinowitz z Perth w Australii – 
Jill Rabinowitz wywodzi się z rodziny 
Rotsztejnów, dawniej mieszkającej 
w Nasielsku. 

Na początku grudnia starsi i młod-
si uczestnicy projektu poznali tra-
dycje żydowskiego święta świateł 
Chanuka i grali m.in. w drejdla. Ko-
ordynatorzy projektu dobierają so-
bie indywidualnie zespół, z którym 
wspólnie realizują wyznaczone zada-
nia. W SP nr 1 jest to Edyta Pałaszew-
ska wraz z Wioletą Sadowską, w SP nr 
2 Anna Tomasińska z Anną Korycką 

oraz Krzysztofem Ma-
ciasem, a od niedawna 
Moniką Kozarzewską, 
w SP w Pieścirogach 
Starych Ewa Tylińska, 
w L iceum Ogólno-
kształcącym Agata Żbi-
kowska z Ewą Tylińską 
ze wsparciem Ewy Ko-
majdy, a w przedszko-
lu w Nasielsku Olga 
Ickiewicz z l icznym 
zespołem: Agniesz-
ką Puławską, Martyną 

Raczkowską, Hanną Jaworską, Edytą 
Zakrzewską, Małgorzatą Krzyczkow-
ską i Leną Osińską. 

W spotkaniu uczestniczyli również 
mieszkańcy Nasielska, m.in. Marek 
Maluchnik, sekretarz Nasielska, który 
w imieniu lokalnych władz samorzą-
dowych wykazał chęć współpra-
cy z potomkami nasielskich Żydów. 
Sam projekt spotkał się z uznaniem 
zarówno organizatorów, uczestni-
ków z Polski oraz USA. Relacjom 
z polsko- żydowskiej współpracy na 
terenie naszego miasteczka przysłu-
chiwała się Bianca Stigter, holender-
ska reżyserka filmu dokumentalnego 
powstałego na podstawie nagrania D. 
Kurtza. Dokument otrzymuje przy-
chylne recenzje na festiwalach na 
całym świecie. W maju 2022 r. praw-
dopodobnie będzie można obejrzeć 
go na festiwalu filmów dokumental-
nych w Warszawie. Tymczasem star-
si uczniowie ze szkół realizujących 
projekt przygotowują się do prze-
prowadzenia wywiadów z członkami 
rodzin żydowskich, mających swoje 
korzenie w Nasielsku. 

W drugim semestrze na uczestników 
projektu czekają kolejne ciekawe 
wydarzenia dotyczące historii na-
szego miasteczka. 

(red.)
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Podziękowania
Z całego serca dziękuję wszystkim osobom, które w tym roku wsparły 
zbiórkę darów dla Domu Dziecka w Chotomowie oraz dla najbardziej 
potrzebujących rodzin z Gminy Nasielsk. 

Dziękuję za każdy, nawet najmniejszy drobiazg, który umieściliście 
w kolorowych kartonach przygotowanych na ten cel. Kolejny raz 
stworzyliśmy piękną budowlę, która składa się nie z zabawek, słodyczy,  
czy pluszaków, ale z dobroci Waszych serc. 

Dziękuję Dyrektorom wszystkich szkół, przedszkoli i żłobka z terenu 
gminy Nasielsk (państwowym oraz prywatnym), że kolejny raz Wa-
sze placówki wzięły czynny udział w tej akcji. Dziękuję właścicielom 
sklepów: Guliwer, PSB Mrówka i Merkury, za to, że pudła mogły stanąć 
w waszych sklepach. Paczki dotarły już do Domu Dziecka w Choto-
mowie oraz do MOPS Nasielsk, gdzie zostaną rozdysponowane, dzię-
ki pomocy i wsparciu Dyrektorów oraz pracowników tych placówek. 

Dawid Domała
Komitet Społeczny „Z czystego serca”

NA SPORTOWO

Mistrzostwach Polski 
Oyama Karate w Kumite - 
walkach w Rzeszowie
27 listopada Klub Sportowy Akademia Mistrzów z Nowego Dworu Ma-
zowieckiego brał udział w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w Kumite 
- walkach w Rzeszowie.

Akademię Mistrzów reprezentował trener Sensei Daniel Maciejko i Sem-
pai Bartek Kubiak oraz karatecy trenujący w sekcjach w Nowym Dworze 
Mazowieckim i Nasielsku: Robert Kubiak, Yanuo Yang i Jakub Wrzosek.

Na podium stanął Robert Kubiak, staczając trzy pojedynki i zajmując osta-
tecznie trzecie miejsce. Yanuo Yang, po trzech walkach musiał uznać lep-
szą dyspozycję rywala i przegrał w walce o trzecie miejsce. Natomiast 
Jakub Wrzosek, po bardzo zaciętej walce, został pokonany w ćwierćfinale.

Dla zawodników były to pierwsze Mistrzostwa Polski, w których brali 
udział.

Wszyscy stoczyli bardzo emocjonujące pojedynki i nie poddawali się, wal-
cząc do samego końca. Prawdziwi wojownicy! Cały wyjazd na zawody 
został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Ma-
zowieckim oraz Urząd Miejski w  Nowym Dworze Mazowieckim. Dzię-
kujemy za tak duże wsparcie młodych sportowców.

Zawodnicy Akademii Mistrzów wraz z trenerem nie zwalniają tempa 
i przygotowują się na kolejne turnieje, które odbędą się w 2022 roku. 
Trzymamy mocno kciuki za naszych sportowców.

dm

KGW RUSZKOWO. Konkurs 

Najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe
Dobiegł końca konkurs organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
„Optymiści z klasą” w Ruszkowie „Podaruj uśmiech – ktoś na niego 
czeka!”. Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Nasielska, Na-
sielskiego Ośrodka Kultury i Redakcji „Życie Nasielska”.

Konkurs polegał na wykonaniu karty świątecznej, w której należało 
napisać życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dedykowany był 
dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. W ramach konkursu zo-
stało dostarczonych 40 prac: w kategorii I (dzieci w wieku 5-9 lat) –  
33 karty, z których 3 były niezgodne z regulaminem, w kategorii II 
(dzieci w wieku 10-15 lat) – 7 kart. Wszystkie były wyjątkowe oraz wy-
konane z niezwykłą starannością.

Komisja w składzie: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna gazety lokalnej „Życie Nasielska”, Marta Paczkowska 
– inspektor w Wydziale Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Anita Kanigowska – członkini Koła 
Gospodyń Wiejskich w Winnikach dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców konkursu. 

Kategoria I (wiek 5-9 lat):
I miejsce – Dariusz Domżała i Hanna Jaroszewska,
II miejsce – Zofia Dębska,
III miejsce – Maciej Chrzanowski,
Wyróżnienia: Aleksandra Ziółek, Aleksandra Chodkowska, Lucyna Ciskowska
Kategoria II (wiek 10-15 lat):
I miejsce – Maciej Kućmiński,
II miejsce – Maja Karabin,
III miejsce – Wiktoria Gajewska i Patryk Winniak
Wyróżnienia: Nikola Krupińska, Filip Łuszczewski, Joanna Domżała

 – Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom organizowanego przez nasze KGW konkursu – mówi Aleksandra 
Ziółek, członkini KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. – Dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój 
czas na przygotowanie kartek świątecznych. Wszystkie karty trafiły do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej 
w Karolinowie. Z całą pewnością wzbudziły uśmiechy i wzruszenie na twarzach wielu osób. Ponadto sprawiły, że 
w sercach podopiecznych DPS-u zagościło ciepło i magia Świąt Bożego Narodzenia – dodaje A. Ziółek. 

(o.)
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Baran 21.03-20.04
Spróbuj krytycznie spojrzeć na sytuację, 
w której się znalazłeś. Poproś najbliż-
szych o wsparcie. Spokój i pragmatyzm 
pomogą Ci przetrwać gorsze chwile 
i znaleźć wyjście z kłopotów.

Byk 21.04-20.05
Bądź odpowiedzialny i szczery, a najle-
piej na tym wyjdziesz. Niekontrolowane 
emocje będą Ci teraz przeszkadzać nie 
tylko w pracy. Myśl pozytywnie i zrób 
sobie dobry plan działania.

Bliźnięta 21.05-21.06
Szukaj ciekawych zleceń, ale unikaj ryzy-
ka. Zawodowe sprawy nie będą teraz dla 
Ciebie najważniejsze. Nie bądź zbyt roz-
rzutny i kontroluj wydatki. Jedz więcej wa-
rzyw i owoców.

Rak 22.06-22.07
Twoje zaangażowanie w zawodowe 
przedsięwzięcia w końcu zacznie przyno-
sić wymierne efekty. Postaraj się bardziej 
uważać na drobiazgi i dotrzymuj słowa. 
Będziesz miał szczęście w finansach. 

Lew 23.07-23.08
Nie odmawiaj, gdy ktoś ze znajomych po-
prosi Cię o pomoc. Ale nie daj się wyko-
rzystywać. Zacznij liczyć swój czas i swoje 
pieniądze. Będziesz teraz potrzebować tro-
chę więcej snu i wytchnienia.

Panna 24.08-22.09
Czeka Cię trochę zamieszania i nieporozu-
mień w pracy. Możesz być skory do kłótni. 
Postaraj się być bardziej elastyczny, a osią-
gniesz swoje cele. Nie przekładaj ważnych 
spraw na później.

Waga 23.09-23.10
Szanuj swoje nerwy, uważaj za kierowni-
cą, nie denerwuj się na ludzi. W sprawach 
osobistych podejmiesz radykalne decyzje 
i uporządkujesz swoje życie. Zwolnij tem-
po i staraj się więcej odpoczywać.

Skorpion 24.10-22.11
Odpuść przeprowadzki, remonty, czy duże 
zakupy, jeszcze przyjdzie na nie czas. Dzię-
ki swojej przezorności unikniesz kłopotów. 
Poświęcaj innym więcej uwagi i działaj 
z większym wyczuciem.

Strzelec 23.11-21.12
Nie będziesz teraz wzorem cierpliwości 
i wyrozumiałości. Pochłoną Cię nowe za-
interesowania i pasje. Pozbędziesz się róż-
nych zaległości, a dzięki temu staniesz się 
spokojniejszy.

Koziorożec 22.12-20.01
Unikaj malkontentów, którzy będą próbo-
wali Cię do wszystkiego zniechęcić. Mów 
jasno czego chcesz, a unikniesz wielu nie-
porozumień. Zamiast myśleć o przeszło-
ści, uwierz w siebie. 

Wodnik 21.01-19.02
Uważaj na nierzetelnych wykonawców 
bądź zleceniodawców, którzy będą 
chcieli na Tobie zarobić. Zastanów się 
na kogo naprawdę możesz liczyć. Uni-
kaj nieprzemyślanych zakupów.

Ryby 20.02-20.03
Przed Tobą czas bardzo intensywnej pracy, 
dlatego postaraj się znaleźć czas na odpo-
czynek. Nie bądź małostkowy, bo możesz 
stracić przyjaźń wartościowej osoby. Spę-
dzaj z rodziną więcej czasu.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

2 stycznia godz. 13:30 2D dubb.

2 stycznia godz. 17:15 2D dubb.

4-6 stycznia godz. 13:30 2D dubb.

4-6 stycznia godz. 17:15 2D dubb.

CLIFFORD.  

WIELKI CZERWONY PIES

Animacja, Familijny; Kanada, USA; Czas trwania: 

1 godz. 36 min.

Miłość małej dziewczynki do szczeniaczka imie-

niem Clifford sprawia, że rośnie on do gigantycz-

nych rozmiarów.

2 stycznia godz. 15:25 2D dubb.

4-6 stycznia godz. 15:25 2D dubb.

MISIEK: EKIPA NA WAKACJACH

Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania: 

1 godz. 30 min.

Zmęczony obowiązkami króla polarnego, Misiek 

postanawia zrobić sobie wolne i poświęcić więcej 

czasu rodzinie. Niestety ktoś wykorzystuje urlop 

władcy i kradnie mu koronę...

2 stycznia godz. 19:15 2D PL

4-6 stycznia godz. 19:15 2D PL

BIAŁY POTOK

Komedia obycz.; Polska; Czas trwania: 1 godz. 19 min.

Przyjaźń dwóch małżeństw zostaje wystawiona 

na próbę, gdy jedna z kobiet wyznaje swoją ta-

jemnicę.

7-9 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

12-13 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA

Animacja, Przygodowy; Francja; Czas trwania: 

 1 godz. 23 min.

Obieżyświat i żaba podejmują szalone wyzwanie 

objechania świata w 80 dni w czasach, gdy o sa-

molotach nikt jeszcze nawet nie śnił.

7-9 stycznia godz. 17:00 2D PL

12-13 stycznia godz. 17:00 2D PL

POWRÓT DO TAMTYCH DNI

Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 44 min.

Po latach emigracji do USA wraca do Wrocławia 

ojciec 14-letniego Tomka. Oprócz pieniędzy 

przywozi swoją chorobę alkoholową, która stop-

niowo niszczy ich rodzinę.

7-9 stycznia godz. 19:00 2D nap.

12-13 stycznia godz. 19:00 2D nap.

MATRIX ZMARTWYCHWSTANIA

Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania 2 godz. 28 min.

Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie  

w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje 

mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu 

czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł 

na świat Matrix.

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 siano w kostkach psze-
nicę, żyto, pszenżyto, wóz że-
laźniak, kupię drewno opałowe.  
Tel. 512 179 468.

D o  w y n a j ę c i a  k a wa l e r k a  
ul. Warszawska. Tel. 519 630 841,  
po godz. 18.00.

Dyżury 
aptek

W dni powszednie, niedziele, 
dni świąteczne oraz inne dni 
wolne od pracy dyżur roz-
poczyna się o godzinie 2200 
i trwa do godziny 730 dnia 

następnego pod numerem 
telefonu 572 388 046

27.12.–31.12.2021 r.   
Apteka Arnica,  

ul. Rynek 21, Nasielsk,
1.01.–9.01.2022 r.   
Apteka Arnica,  

ul. Rynek 21, Nasielsk,
10.01.–16.01.2022 r.   

Apteka,  
ul. Młynarska, Nasielsk,

17.01.–23.01.2022 r.   
Apteka,  

ul. Czarnieckiego 4,  
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

KONKURS 

Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego 
ogłosił konkurs dla sołectw pt. „Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa”. Jego celem jest m.in.: akty-
wizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 
inicjatyw dotyczących rozwoju obszarów wiej-
skich, prezentacja dobrych praktyk oraz promocja 
wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-za-
wodowego.

To już czwarta edycja konkursu, w którym udział 
mogą wziąć sołectwa pod warunkiem, że w la-
tach 2010–2021 realizowały projekty finansowane  
ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu 
sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił 
wkład.

Pula nagród w konkursie to 12 000 zł. Laureat 
pierwszego miejsca będzie nominowany do etapu 
ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać  
do urzędy marszałkowskiego do 15 stycznia 2022 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). 

(red.) za: www.mazovia.pl

KOMUNIKAT Z US

Likwidacja  
punktów kasowych
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. 
w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Mone-
tia Sp. z o.o. zostaną zlikwidowane punkty kasowe.  

Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych na-
leżności budżetowych można dokonać bezgotów-
kowo za pośrednictwem rachunku bankowego albo 
w formie gotówkowej w placówkach bankowych, 
pocztowych i innych instytucjach płatniczych.  

Równocześnie przypominamy, że podatnicy i płat-
nicy od 1 stycznia 2020 r. posiadają indywidualne 
mikrorachunki, na które należy dokonywać wpłat 
m.in. z tytułu podatku PIT, CIT i VAT. 

Rozliczając się elektronicznie za pośrednictwem 
serwisu e-Urząd Skarbowy (link otwiera się w no-
wym oknie), można również skorzystać z auto-
matycznego przekierowania do swojego banku 
i szybkich płatności on-line.

Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu 
innych podatków, opłat i niepodatkowych należ-
ności budżetowych są dostępne na stronach inter-
netowych poszczególnych urzędów skarbowych.
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Nowe stawki opłat, 
podatków i wynagrodzeń
Podatek rolny:
Od 1 ha przeliczeniowego – 145 zł;
Od 1 ha fizycznego – 290 zł
Przyjęta cena skupu żyta to 58 zł.
Podatek od nieruchomości:
1.Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m 2 pow.  
– 1 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi od 1 ha pow. – 5 zł;
c) pozostałych od 1 m2 pow. – 0,40 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji  od 1 m2 pow. – 
0,40 zł.
2.Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 pow. użytkowej – 0,85 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 pow. 
użytkowej – 25 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej – 11,25 zł, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń od 1 m2 pow. użytkowej – 5 zł,
e) pozostałych, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,60 zł;
z wyjątkiem:
 – zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka wy-
nosi od 1 m2 pow. użytkowej – 7 zł,
 – budynków gospodarczych i garaży niezwiązanych z działalnością go-
spodarczą, dla których stawka wynosi od 1 m2 pow. użytkowej – 7 zł,
3.Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Opłata za gospodarowanie odpadami:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli są one zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny – 35 zł od osoby (w przypadku 
niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów – 140 zł od 
osoby);
Roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej wy-
korzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe , jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny – 191, 90 zł (w przypadku nie-
dopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów – 767, 60 zł);
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nierucho-
mości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od worka 
o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
 – za worek o pojemności 120 l – 24,94 zł (za niedopełnienie obowiązku 
selekcji – 99, 76 zł) 
 – za worek o pojemności 240 l – 49,88 zł (za niedopełnienie obowiązku 
selekcji – 199, 52 zł)
Ile będzie wynosiła dieta radnego RM w Nasielsku w zależności od peł-
nionej funkcji?
Przewodniczący Rady: 2.254 zł
Wiceprzewodniczący Rady: 1.932  zł
Przewodniczący komisji: 1.610 zł
Radny nie pełniący żadnej funkcji: 1.288 zł
Miesięczne diety wszystkich radnych: 23.506 zł (rocznie diety radnych: 
282.072 zł)
Diety radnych przed zmianą:
Miesięczne diety wszystkich radnych: 15.752 zł
Rocznie diety radnych: 189.024 zł (sumarycznie więcej na cały rok: 
93.048 zł)
Ile będzie wynosiło obecnie wynagrodzenie Burmistrza Nasielska?
Wynagrodzenie zasadnicze: 10.430 zł
Dodatek funkcyjny: 3.450 zł

Dodatek specjalny: 4.164 zł

Dodatek za wieloletnią pracę (stażowe): 2.086 zł

Razem wynagrodzenie Burmistrza 20.130 zł (rocznie 241.560 zł)

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Dzieci w czasie pandemii
Sytuacja, której doświadczaliśmy – 
zamknięcie w domach, zdalne lekcje, 
brak kontaktu z rodziną, ze znajo-
mymi, a dzieci z rówieśnikami, zakaz 
korzystania z placów zabaw, a nawet 
wejścia do lasu – zostawiła pewne śla-
dy nie tylko w życiu dorosłych. Pan-
demia zatrzymała nas w domach na 
długo. Nakazała niejako ustalić nowe 
reguły bycia razem, bo przecież rzad-
ko zdarza się, by wszyscy domownicy 
spędzali ze sobą 24 godziny na dobę.

Do wielu rzeczy zdążyliśmy się 
wprawdzie przyzwyczaić i przeko-
nać. Zorganizowaliśmy przestrzeń 
w domu, dezynfekujemy dłonie, 
staramy się utrzymać społeczny dy-
stans, nosimy maseczki. Czasami na-
wet z tego żartujemy. Choć wielu 

z nas „poukładało” sobie już tę sytu-
ację w głowach i znalazło bardziej lub 
mniej tymczasowe rozwiązania bieżą-
cych problemów, to nadal towarzyszy 
nam obawa przed tym, co przyniosą 
kolejne dni, tygodnie… Wciąż nie 
mamy pewności, jak wyglądać bę-
dzie przyszłość.

Jako dorośli lepiej rozumiemy to, co 
się wokół nas dzieje. Wiele razy by-
liśmy w sytuacjach, które wymaga-
ły od nas adaptacji, nabycia nowych 
umiejętności. W każdym kryzysie 
bogate doświadczenie może pomóc. 
Pozostaje jednak pytanie, jak z wy-
zwaniami pandemii radzą sobie dzieci?

Mimo tego, że może być to trud-
ne w tym zagonieniu i niepewności, 
z którą sami się mierzymy, powin-
niśmy pochylić się nad tymi, któ-
rzy w swoim, jeszcze krótkim życiu, 
zostali przez pandemię „okradzeni” 
z pewnych doświadczeń. Bo jak ina-
czej nazwać sytuację, w której zabra-
nia się zabawy z rówieśnikami, a lekcje 
w szkole zastępowane są siedzeniem 
przed komputerem, często jednym 
na całą rodzinę (jeśli w ogóle jest 
w domu)?

Dzieci mogą nie rozumieć, dlaczego 
to wszystko się dzieje i mieć w związ-
ku z tym własne obawy. Wiele zależy 
więc od tego, jak zostaną potrakto-
wane przez dorosłych, jaką narrację 
o tym, co się dzieje, otrzymają, jak 

się nimi zaopiekujemy i jak zadbamy 
o ich emocje…

Spróbujmy dostrzec i wykorzystać 
to, co, paradoksalnie, dzięki pandemii 
możemy zyskać, dla siebie, dla dzie-
ci i dla całych rodzin. Przyjrzyjmy się 
sobie, naszym najmłodszym i rodzin-
nym relacjom. Życzliwie, spokojnie, 
może z innej niż dotychczas, nieco 
wymuszonej sytuacją, perspektywy. 
Zobaczmy, z czym się mierzymy. 
Przede wszystkim bądźmy uważni na 
siebie i innych, słuchajmy, poświęć-
my czas na to, co ważne, na budowa-
nie relacji.

Pamiętaj, że każda zmiana 

zachowania dziecka jest 
warta uwagi i rozmowy!
KIEDY DZIECKO JEST WYCOFANE, 
PRZYGNĘBIONE, ZMĘCZONE- mo-
żesz powiedzieć: Widzę, że coś się 
dzieje. Martwię się. Zastanawiam się, 
czy jest coś, co mogłoby ci teraz po-
móc. 

KIEDY DZIECKO JEST AGRESYWNE, 
POBUDZONE - możesz powiedzieć: 
Domyślam się, że wydarzyło się coś 
trudnego. Czy chcesz mi o tym po-
wiedzieć? 

KIEDY DZIECKO SYGNALIZUJE,  
ŻE COŚ SIĘ DZIEJE - możesz powie-
dzieć: To ważne, że mi o tym mówisz. 
Rozumiem teraz lepiej, co przeży-
wasz. 

KIEDY DZIECKO ZROBI COŚ, CZEGO 
NIE CHCEMY, ZAWIEDZIE NAS - mo-
żesz powiedzieć: Zastanawiam się, co 
sprawiło, że tak się zachowałeś(-aś)? 

NAWET, KIEDY WSZYSTKO WYDAJE 
SIĘ W PORZĄDKU - możesz powie-
dzieć: Chciał(a)bym cię lepiej zrozu-
mieć. Zastanawiam się, co myślisz/
czujesz/czego potrzebujesz?

Opracowano na podstawie informa-
cji zawartych na stronie internetowej 
https://kulczykfoundation.org.pl

Anna Gródek - psycholog
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 
w NDM Filia w Nasielsku
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BRYDŻ
Brydżyści zakończyli 22 sezon rozgrywek o Grand Prix Nasielska. W całym cyklu wzięło 
udział 21 zawodników. Po rozegraniu 17 turniejów wyłoniono zwycięzców. Nagrody dla 
najlepszych brydżystów Nasielska 2021 odebrali Piotr Kowalski i Grzegorz Nowiński. 
Organizatorzy dziękują Markowi Olbrysiowi, właścicielowi pizzerii „U Kabana” za spon-
sorowanie turnieju finałowego oraz Markowi Prusinowskiemu, Prezesowi MLKS „Żbik” 
za opiekę nad sekcją brydżową. 

Wyniki turnieju „finałowego”, 17.12.2021 r.:
1. Krzysztof Michnowski – Paweł Wróblewski   180 pkt (62,50%)
2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  173 pkt (60,07%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    145 pkt (50,35%)
4. Józef Dobrowolski – Józef Skrzypczak  142 pkt (49,31%)
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   133 pkt (46,18%)
6. Adam Banasiuk – Jacek Jeżółkowski   119 pkt (41,32%)
7. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  116 pkt (40,28%)

KOŃCOWA KLASYFIKACJA „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1-2. Piotr Kowalski      77 pkt
 Grzegorz Nowiński      77 pkt
3. Alicja  Bartosik      74 pkt
4. Janusz Wydra      65 pkt
5. Krzysztof Morawiecki     62 pkt
6. Janusz Muzal      58 pkt
8. Józef Dobrowolski      55 pkt
7. Krzysztof Brzuzy      53 pkt
9. Józef Skrzypczak      52 pkt
10. Mariusz Figurski      52 pkt
11. Krzysztof Michnowski     49 pkt
12. Paweł Wróblewski      46 pkt
13. Marek Olbryś      46 pkt
14. Waldemar Gnatkowski     42 pkt
15. Adam Banasiuk      23 pkt
16. Jacek Jeżółkowski      11 pkt
17. Zbigniew Michalski     7 pkt
18. Marek Prusinowski     6 pkt
19-20. Małgorzta Humeniuk     4 pkt
 Andrzej Lenart      4 pkt
21. Emilian Tysa       1 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

NA SPORTOWO

Żbikowy Mikołaj
Z p owo du o g ran i c ze ń 
związanych z epidemią 
Covid-19 w tym roku nie 
zorganizowano tradycyj-
nej przedświątecznej wigilii 
dla zawodniczek i zawodni-
ków w klubie Żbik Nasielsk. 
Nie zabrakło jednak Żbi-
kowego Mikołaja, który 
w grudniu 2021 r. odwie-
dzał młodych zawodni-
ków. Dostojny gość z białą 
brodą, ubrany w charakte-
rystyczny czerwony strój, 
przybył z prezentami na 
treningi wszystkich roczni-
ków. Każdy z zawodników 
otrzymał klubowy worek, 
w którym znaleźć można 
było słodkości.

Mikołaj życzył wszystkim zawodnikom wytrwałości w treningach, co przełoży się na efektowną grę w rundzie 
wiosennej i zapewnił, że będzie śledził ich poczynania przez cały kolejny rok!

Michał B.

PIŁKA NOŻNA 

Dziewczyny coraz wyżej
Z UM

Sezon łyżwiarski 
rozpoczęty!
20 grudnia br., zostało otwarte lodowisko (sezon 2021/2022), które funk-
cjonuje przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Przybyłych na wy-
darzenie gości powitał Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 – Mariusz Kraszewski. 

Już w pierwszych godzinach funkcjonowania obiektu, zainteresowanie 
było bardzo duże. Dzieci, młodzież, dorośli – wszyscy bawili się fanta-
stycznie przy dźwiękach muzyki. 

Przypominamy, że lodowisko będzie czynne:
 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 młodzieżowe grupy 
zorganizowane z opiekunami (po wcześniejszym ustaleniu terminu z oso-
bą odpowiedzialną za prawidłową pracę obiektu) i w godz. 15.00-20.00 
wejścia indywidualne,
 – w soboty i niedziele w godz. 10.00-20.00,
 – podczas ferii zimowych od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-
20.00.
Ostatnie wejście na lodowisko o godz. 19.00. 
Regulamin korzystania z lodowiska (w tym harmonogram pracy lodowi-
ska) znajduje się pod linkiem: https://bit.ly/3DqKHHv
Serdecznie zapraszamy!

Wydział Administracji i Nadzoru

Kobieca drużyna Żbika Nasielsk 
z sezonu na sezon coraz bardziej 
wzmacnia swoją pozycję w IV lidze 
mazowieckiej. W jesiennej rundzie, 
dziewczyny pod wodzą trenera Łu-
kasza Zalewskiego, zdobyły łącznie 
w jedenastu spotkaniach 17 punktów. 
Pięć spotkań zakończyło się zwycię-
stwem, dwa remisem, a cztery mecze 
okazały się przegrane. Taki dorobek 
zagwarantował piątą pozycję w ta-
beli. Żbiczanki tracą do liderek (Fuks 
Pułtusk) 11 punktów. Na podium zna-
lazły się także dziewczyny z Legii Soc-
cer Schools Warszawa i MKS Polonia 
Warszawa.

Królową strzelców w minionej run-
dzie została Martyna Sobczyńska, 
która zdobyła łącznie 10 goli. Po trzy 
bramki zdobyły Natalia Zalewska i Julia 
Werczyńska. Łącznie kobieca druży-
na Żbika Nasielsk w rundzie jesiennej 
zdobyła 23 bramki, a 17 straciła.

Na koncie zawodniczek znalazły się 
także żółte kartki - łącznie sędziowie 
pokazywali je 13 razy. Najwięcej, bo 
3, z czego dwie w ostatnim meczu 
w doliczonym czasie gry, Joannie Ro-
siak, co skutkowało dla niej czerwoną 
kartką i nieudaną próbą zremisowania 
w tym spotkaniu z drużyną Vulcan 
Wólka Mlądzka. 

Już początek sezonu rozpoczął się 
obiecująco. W meczu rozegranym 
29 sierpnia dziewczyny pokonały KS 
Wilanów (Warszawa) 4:0, a bohaterką 
spotkania była Martyna Sobczyńska, 
która ustrzeliła hattricka. W drugiej ko-
lejce tym samym wynikiem pokona-
ły KU-AZS UW II Warszawa. Kolejny 
mecz okazał się być porażką, gdyż 
11 września drużyna uległa na boisku 
MKS Polonii Warszawa aż 0:7.

Mecz czwartej kolejki został odwołany 
w pierwotnym terminie i przełożony 
na 30 października. W piątej kolejce 
(28 września) dziewczyny zaczęły od-
rabiać straty i zremisowały z Ostrovią 
Ostrów Mazowiecka 2:2.

W szóstej kolejce (3 października) na-
sielska kobieca drużyna pokonała 2:0 
rywalki z KS II Raszyn. Niestety, w ko-
lejny weekend przegrały 1:0 z zespo-
łem Fuks Pułtusk.

17 października w zaciętej walce zwy-
ciężyły ze Świtem Barcząca, która do-
łączyła w tym sezonie do rozgrywek 
i przez większość spotkania prowadziła 
1:2. Na uwagę zasłużył wyczyn kapi-
tan drużyny Juli Werczyńskiej, która 
w końcówce meczu strzeliła dwie 
bramki w ciągu zaledwie dwóch mi-
nut.

Jeden punkt udało się przywieźć 24 
października z meczu z KS Gosiorki 
Piaseczno, który zakończył się wyni-
kiem 1:1.

30 października rozegrany został 
przełożony mecz z czwartej kolej-
ki z Legią Soccer Schools Warszawa. 
Mimo że dziewczyny ze Żbika były 
gospodarzami, to jednak musiały od-
dać 3 punkty warszawiankom.

Deszcz goli i to tylko ze strony dziew-
czyn Żbika padł w spotkaniu w dzie-
siątej kolejce. Żbiczanki pokonały 
Mazovię Grodzisk Mazowiecki 6-0. 
Po dwie bramki strzeliły Martyna Sob-
czyńska i Natalia Zalewska, a dwie 
pozostałe Dominika Skolimowska 
i Andżelika Chrzanowska.

Ostatni mecz w jesiennej rundzie na-
sze zawodniczki przegrały. Rywal-
ki z Vulcan Wólka Mlądzka (Otwock) 
pokonały je na swoim boisku 2:1. 

Honorowego gola na zakończenie 
rundy zdobyła brawurowo w 89. mi-
nucie kapitan Julia Werczyńska. W do-
liczonym czasie gry dwie żółte kartki 
otrzymała Joanna Rosiak.

Z końcem listopada z prowadzenia 
drużyny kobiecej zrezygnował trener 
Łukasz Zalewski, który objął tę funk-
cję w sierpniu 2020 roku po Danielu 
Gołębiewskim. Pod jego skrzydłami 
dziewczyny rozegrały 29 ligowych 
spotkań, a efektem ponad rocznej 
współpracy jest wysokie miejsce w IV 
lidze mazowieckiej. 

Mimo trwającej przerwy między run-
dą jesienną a wiosenną, dziewczyny 
występują obecnie w rozgrywkach 
warszawskiego Ligowca. Za nimi już 
trzy mecze, w których dziewczyny 
uzbierały komplet punktów, wygry-
wając kolejno 5:3 z FC WAP, 4:3 z AZS 
UW oraz 4:3 z Szalonymi Śledziami 
(Radom). Do końca rozgrywek zosta-
ło 7 spotkań, w których na pewno nie 
zabraknie emocji. Najbliższe spotkanie 
już 9 stycznia 2022 r. 

W rundzie wiosennej w lidze ma-
zowieckiej w pierwszym me-
czu dziewczyny ze Żbika Nasielsk 
podejmą gości z KU-AZS UW II 
Warszawa. Naszym zawodnicz-
kom pozostaje życzyć utrzyma-
nia bardzo dobrej formy do końca 
sezonu i wygrania wszystkich re-
wanżowych meczów  w rundzie 
wiosennej.

Michał B.


