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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Otwarcie Stadionu Miejskiego
Serdecznie zapraszamy do sym-
bolicznego otwarcia zmoderni-
zowanego Stadionu Miejskiego 
w Nasielsku. Uroczystość ta po-
łączona z piknikiem rodzinnym 
odbędzie się w sobotę, 18 czerw-
ca 2022 r. Zaczynamy o godz. 
10:00 turniejem tenisa ziemnego 
oraz turniejem piłkarskich drużyn 
młodzieżowych. Na godz. 14:00 
zaplanowaliśmy symboliczne 
przecięcie wstęgi, którego wraz  
z Burmistrzem Nasielska będą 
mogli dokonać najmłodsi miesz-
kańcy gminy. Drodzy Rodzice, przyprowadźcie w sobotę swoje pociechy na Stadion! O godzinie 14:30 roz-
pocznie się mecz „gwiazd”, zaś o 17:00 nasielski „ŻBIK” w ramach rozgrywek IV ligi podejmie piłkarzy z Sokoła 
Serock. 

Na razie nic więcej nie zdradzimy! Śledźcie wydarzenia na Facebooku, gdyż będziemy informować o nowych 
atrakcjach. Do zobaczenia 18 czerwca 2022 roku na nasielskim Stadionie!

Wydział Organizacji i Promocji
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643 510 zł na cyfryzację 
Gminy Nasielsk
28 marca i 11 maja 2022 r. Gmina Nasielsk podpisała umowy na dotacje w łącz-
nej kwocie 643 510,00 zł.

Zgodnie z umowami zrealizowane zostaną dwa zadania:

–„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR”, w ramach którego zakupionych zostanie 14 komputerów/laptopów 
wraz z oprogramowaniem (edycja/tworzenie tekstu, arkusz kalkulacyjny, two-
rzenie prezentacji) dla dzieci z rodzin pegeerowskich;

–„Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zakupiony zostanie sprzęt komputero-
wy wraz z oprogramowaniem do modernizacji Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Umowy zostały zawarte w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagro-
żenia dotycząca realizacji projektu grantowego. Kwoty grantów są w 100 
procentach współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cy-
frowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.
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Bramki są,  Bramki są,  
ale za mało!ale za mało!

Czy była Pani w Nasielsku i czy 
rozmawiała Pani z mieszkańca-
mi o jego historii, społeczno-
ści żydowskiej, mieszkającej tu  
do II wojny światowej?

 – Kiedy poproszono mnie o wy-
konanie eseju filmowego na Mię-
dzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Rotterdamie w 2015 r., skontak-
towałam się z Glennem Kurtzem, 
który na szczęście był zaintereso-
wany współpracą ze mną i poprosił 
Museum Holokaustu, abym otrzy-
mała dostęp do nagrania. 

O Trzech minutach zawieszonych w czasie
ROZMOWA Z…
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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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Wznowiona działalność 
Punktu Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej! 
Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z Punktu nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku:

Doradca obywatelski/mediator - poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek, 
środa 12.00 - 16.00, tel. 733 134 153, e-mail: t.sowa@fundacjaepb.pl

Doradca obywatelski/mediator - czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 
– 15.00 tel. 884 800 253, e-mail: d.sobon@fundacjaepb.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.nowodworski.pl/610,nie-
odplatna-pomoc-prawna lub pod nr tel. 22 765 32 37 lub 664 193 746, 
e-mail: npp@nowodworski.pl

Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Organizacji i Promocji
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Szanowni Państwo,

Pragniemy, jak co roku, uczcić ko-
lejną rocznicę tragicznych wyda-
rzeń, jakie miały miejsce na naszej 
ziemi, w Popowie Borowym.

To tutaj śmierć ponieśli Niezłomni 
Żołnierze Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego z samodziel-
nego p atrolu n ależącego do 
oddziału ppor. Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps . „Rój ”: ppor. 
Władysław Grudziński ps. „Pilot” – 
dowódca patrolu, ppor. Kazimierz 
Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, 
ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” 
i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbi-
kowski ps. „Gwiazda” i „Twardow-
ski”. 

Ci Bohaterowie zajmują szcze-
gólne miejsce w naszych sercach 
i naszej pamięci - byli oni trwale 
związani z Nasielską Ziemią, dziel-
ni i waleczni.

Od kilku lat rocznicę ich ostatniej 
walki upamiętniamy w Popowie 
Borowym w niedzielę przypadają-
cą najbliżej daty śmierci. Sytuacja 
epidemiologiczna w kraju nie po-
zwala przez ostatnie dwa lata na 
organizację wydarzenia w sposób 

tradycyjny.

W tym roku wracamy!

P am i ęć B oh aterom odd amy 
w niedzielę, 19 czerwca br. Uda-
my się pod krzyż w Popowie Boro-
wym upamiętniającym poległych 
Żołnierzy Niezłomnych, gdzie od-
będzie się msza święta w intencji 
żołnierzy Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego, odczytany 
zostanie także Apel Poległych oraz 
złożone będą wiązanki. 

Organizowany od 2018 roku w Po-
powie Borowym przy okazji uro-
czystości Bieg „Tropem Wilczym” 
również odbędzie się w formie tra-
dycyjnej! Tuż po uroczystości przy 
krzyżu spotkamy się w Popowie 
Borowym przy Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej. 

Zapisy na oba b iegi ruszą już 
w  p i ą te k ,  2 0  m a j a  2 022  r . ! 
Uczestn icy b iegu b ędą mie l i  
do wyboru dwa dystanse: 1963 m 
i 6 km. Więcej informacji wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Wydział Organizacji i Promocji
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
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Niezapomniany  
kadr z Nasielska!
Już niebawem w naszym mieście zrealizowana zostanie kolejna inicjaty-
wa lokalna! Za sprawą grupy nasielszczan, którą reprezentuje Pan Dawid 
Domała, podczas Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej nr 2, 4 czerw-
ca br., nastąpi oficjalne odsłonięcie pierwszej i przede wszystkim jedynej  
w swoim rodzaju fotościanki!

Mieszkańcy oraz turyści będą mogli zrobić wyjątkową fotografię w ko-
lorowej, bajecznej scenerii. Nie ujawnimy wszystkich szczegółów - mo-
żemy zdradzić tylko, że autorem niepowtarzalnej grafiki jest Pan Leszek 
Gałężewski - instruktor rysunku, który od 18 lat współpracuje z Nasielskim 
Ośrodkiem Kultury. 

4 czerwca br. podczas Dnia Dziecka inicjatorzy zapraszają również do 
udziału w konkursie na własną wizję herbu Nasielska malowanego kredą 
na kostce brukowej. Dla zwycięzców zaplanowano atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez pomysłodawcę projektu Pana Dawida Domałę.

Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli być z nami podczas 
odsłonięcia fotościanki mamy wspaniałą informację… Wpisze się ona 
w krajobraz Nasielska na stałe! Każdego, kto będzie chciał zrobić nieza-
pomnianą fotografię z naszego miasta, zapraszamy na skrzyżowanie ulic: 
Młynarskiej i Rynek. To tam już w drugiej połowie czerwca br. przeniesio-
na zostanie na stałe nasza unikalna fotościanka.

Wydział Organizacji i Promocji
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OBRADOWAŁA RADA

Terminowe uchwały
W czwartek, 26 maja br., odbyła się kilkuminutowa sesja XLII Rady Miej-
skiej w Nasielsku. Została ona zwołana na wniosek radnych pracujących 

w komisji skarg, wniosków i petycji: Jana Lewandowskiego, Janusza Gersa, 
Michała Brodowskiego i Krzysztofa Fronczaka. 

Obrady, w których uczestniczyło 15 radnych, prowadził Jerzy Lubieniec-
ki przewodniczący RM. Rada bez uwag, jednogłośnie przyjęła porządek 
obrad. A następnie przewodniczący RM przedstawił dwa projekty uchwał. 
Jeden z nich dotyczył wniosku mieszkańców Pomiechówka w sprawie 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Borkowo. A drugi wniosku mieszkańców Siennicy, którzy zwró-
cili się do Rady z prośbą o wykupienie działki przeznaczonej na poszerze-
nie drogi. 

Oba projekty uchwał negatywnie zaopiniowała komisja skarg, wniosków 
i petycji z uwagi na brak środków w budżecie przeznaczonych na te za-
dania. Radni nie mieli pytań do projektów uchwał i zostały one przyjęte 
jednogłośnie, podtrzymując opinię komisji. 

Przewodniczący RM złożył życzenia słuchającym obrad Rady z okazji 
Dnia Matki i na tym obrady zakończono. 

(red.)

NASZE SPRAWY

Spółka SIM KZN  
Mazowsze Centrum sp. z o.o.
W środę, 18 maja br., w Urzędzie Gminy Wieliszew podpisano akt notarialny powołujący Spółkę Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum sp. z o. o. 

Jej założycielami – wspólnikami są: dziesięć gmin z województwa mazowieckiego oraz Krajowy Zasób Nieru-
chomości, zaś siedzibą spółki jest Wieliszew. 

Wśród 10 gmin, które są jej założycielami, jest Nasielsk. Pozostałe gminy to: Grodzisk Mazowiecki, Kozienice, 
Grójec, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Żabia Wola, Serock, Wieliszew, Maków Mazowiecki. To już trzeci SIM 
na Mazowszu.

Gmina Nasielsk objęła w Spółce 60.000 udziałów. Wspólnie z Gminą Wieliszew powołała jednego członka Rady 
Nadzorczej. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Szacunkowe plany inwestycyjne spółki wynoszą co najmniej 1200 mieszkań.

W dniu podpisania umowy, KZN wniósł aportem do spółki nieruchomość położoną w Wieliszewie przy ulicy 
Kościelnej. Na działce usytuowanej w obrębie ewidencyjnym nr 17, o numerach 44/157 i 44/147 i łącznej po-
wierzchni ponad 61 tys. mkw., może powstać 410 mieszkań o średniej wielkości 52 mkw. Lokale mieszkalne 

wybudowane zostaną w ramach jedenastu trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych. Rozpatrywana 
nieruchomość została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Grunty pod budowę 
inwestycji w pozostałych gminach, które przystąpiły do SIM-u są obecnie przygotowywane do wniesienia ich 
aportem do spółki.

Przypomnijmy, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM) to spółka realizująca budownictwo mieszkaniowe. 
Jej zadaniem jest m.in. budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Mieszkania będą przezna-
czone dla osób nie posiadających własnego mieszkania w określonej miejscowości, którzy dysponują środkami 
na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na 
zakup mieszkania.  

(red.) za:www.www.kzn.gov.pl

U NAS

Prezent urodzinowy
Mieszkaniec Żabiczyna, pan Wie-
sław Romanowski, kilkanaście dni 
temu ukończył 70 lat. Było to do-
kładnie 5 maja br. Dzięki kolegom 
z pracy z Aeroklubu Warszawskie-
go, a dokładnie z Ośrodka Szkole-
nia Spadochronowego, zapamięta 
te urodziny do końca życia. 

Pan Wiesław, który znany jest nie 
tylko rodzinie, ale i braci studenc-
kiej Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku ze swojego opty-
mizmu i poczucia humoru, ob-
serwując skoczków zażartował do 
kolegów, że też chętnie skoczyłby 
ze spadochronem. Nie spodziewał 

się jednak, że już 
następnego dnia 
dostanie taki skok 
w prezencie.

 – Pracuję w week-
endy na lotnisku 
w C h rcyn n i e  o d 
kwietnia br. i jestem 
odpowiedzialny za 
tankowanie samo-
lotów. Obserwu-
ję, jak wiele osób 
w różnym wieku tu 
przyjeżdża, z całej 
Polski, żeby skakać 
ze spadochronem. 
Skaczą pojedyn-
czo i w tandemie, 
niektórzy mają po 
ki l ka s e t  s ko ków 

na swoim koncie, 
a instruktorzy po 
kilka tysięcy. Bar-
dzo mi się te sko-
ki podobały, więc 
z a ż a r t o w a ł e m , 
ż e  te ż  t a k  c h c ę 
–  op owiada pan 
Wiesław. – Byłem 
w szoku, jak na-
stępnego dnia dali 
mi do wypełnie-
nia oświadczenia, 
potem dosta łem 
kombinezon i wraz z instruktorem 
Arturem „Zielonym” Zielińskim 
wsiedliśmy do samolotu. Było 
w nim już 18 osób, które, gdy by-
liśmy już w powietrzu, odśpiewały 
mi „100 lat”. Samolot wspiął się na 
wysokość 4 tys. metrów i wysko-
czyliśmy. Najpierw ok. minuty bez 
spadochronu otwartego, a później 
ze spadochronem. To było niesa-
mowite wrażenie. Nie bałem się 
w ogóle i chętnie jeszcze raz bym 
skoczył, to wspaniała przygoda – 
dodaje. 

W ramach prezentów często sko-
ki ze spadochronem wybierają 30 
i 40-latkowie, ale 70 – latkowie 
raczej się nie zdarzają. Chyba, że 
skaczą od lat i są w dobrej formie 
fizycznej. 

Pan Wiesław jest bardzo energicz-
ną osobą. W wieku 56 lat przebiegł 
maraton, przed pandemią, dwu-
krotnie pielgrzymował do Czę-
stochowy. Od lat jest związany 
z Aeroklubem Warszawskim, pra-
cował tu wcześniej w sekcji śmi-
głowców i sekcji motolotniowej. 
W przeszłości latał na motolotniach. 

Teraz ma zaliczony również skok 
ze spadochronem, za co otrzymał 
certyfikat, a na pamiątkę film i do-
kumentację zdjęciową. 

 – Chciałbym serdecznie podzię-
kować za ten prezent mojemu 
instruktorowi panu Arturowi „Zie-
lonemu” Zielińskiemu oraz całej 
sekcji spadochronowej Aeroklubu 
Warszawskiego – mówi pan Wie-
sław Romanowski.

Gratulujemy panu Wiesławowi od-
wagi i życzymy spełnienia kolej-
nych marzeń!

(i.)
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18.05. Jackowo Dwor-

skie – wypadek dro-

gow y (1 zastęp OSP 

Nasielsk)

20.05. Jackowo Wło-

ściańskie – pożar lasu  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

24.05. Głodowo Wiel-

k ie – pożar drzewa  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

27.05. Miękoszyn – 

alarm fałszywy – wg 

złoszenia pożar domu 

j e d n o r o d z i n n e g o  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

28.05. Popowo Północ – usunięcie powalonego drzewa na drodze 

wojewódzkiej (1 zastęp OSP Nasielsk)

29.05. Jaskółowo – zdarzenie drogowe z udziałem auta osobowego  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Pijany holował pijanego
We wtorek, 10 maja br., po godz. 16:00 policjanci patrolujący teren gminy Nasielsk otrzymali informację o dwóch 
holujących się autach, których kierujący mogą być pijani. Mundurowi natychmiast udali się do miejscowości Mazewo 
Dworskie, gdzie na drodze zauważyli holujące się pojazdy – opla z wybitymi szybami oraz skodę. Policjanci zatrzymali 
kierujących pojazdami do kontroli.

Szybko okazało się, że 41 – letni kierowca skody, holujący opla, ma w organizmie 1,88 promila alkoholu. Dodatkowo 
mieszkaniec gminy Sochocin, posiadał wydany przez Sąd Rejonowy w Płońsku, zakaz prowadzenia wszelkich pojaz-
dów mechanicznych. Badanie policyjnym alkomatem drugiego kierującego wykazało, że również jest nietrzeźwy.  
32 – latek z gminy Nowe Miasto miał w wydychanym powietrzu 1,95 promila alkoholu i w ogóle nie posiadał upraw-
nień do kierowania.

Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu mechanicznego, znajdując się w stanie nietrzeźwości 32-lat-
kowi grozi do 2 lat więzienia. Ponadto, za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, od 1 stycznia 2022 r. 
kierowany jest wniosek do sądu, gdzie orzekana jest grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

41 – latkowi natomiast, grozi do 5 lat pozbawienia wolności za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia 
pojazdów i kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.

(r.) za: www.nowydwor.policja.gov.pl

Z POWIATU

Obradowała Rada 
30 maja br. odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. 
Odbyła się ona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość, czyli zdalnie. Jak podkreślił Przewodniczący Rady Zdzi-
sław Szmytkowski, samorządy jeszcze mogą w ten sposób organizo-
wać swoje posiedzenia. W sesji wzięło udział 17. radnych. Nieobecne 
były radne Elżbieta Kapałka i Anna Małecka.

W posiedzeniu wzięli udział także Stanisław Brzozowski Komendant 
Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Maciej 
Wierzchoń Powiatowy Lekarz Weterynarii, mł. insp. Rafał Trzaskoma 
Komendant Powiatowy Policji oraz Jacek Kacperski dyrektor Nowo-
dworskiego Centrum Medycznego.

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z XLII sesji, radni prze-
szli do głosowania nad uchwałami.

Najpierw przegłosowano uchwałę dotyczącą zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej, za jej przyjęciem opowiedziało się 16 rad-
nych, przy jednym głosie wstrzymującym się. Przy okazji radna Anna 
Maliszewska zapytała o zakres rozbudowy budynku Starostwa Po-
wiatowego i jak finalnie zakończył się przetarg na to zadanie, z racji 
zwiększenia kwoty na rozbudowę. Starosta Krzysztof Kapusta od-
powiedział, że przetarg został rozstrzygnięty, jednak najniższa oferta 
przewyższała zakładane minimum, dlatego w tym trudnym okresie, 
trzeba będzie dołożyć około 370 tys. zł.

Następnie radni głosowali nad zmianą uchwały budżetowej. Wynik 
głosowania był identyczny, jak w przypadku zmian w WPF. W uchwa-
le znalazł się m.in. zapis o przesunięcie ponad 9 tys. zł na wykona-
nie dokumentacji geodezyjnej przebiegu drogi powiatowej 2423W 
Nasielsk-Prusinowice-Kościesze-Strzegocin, celem regulacji stanów 
prawnych.

Trzecia uchwała dotyczyła powierzenia przez Powiat Nowodworski 
gminie Zakroczym zadania zarządzania drogą powiatową nr 3001W 
Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym do drogi nr 62 i została pod-
jęta jednogłośnie. Uchwała daje możliwość zawarcia porozumienia 
regulującego wzajemne rozliczenia finansowe, ze względów ekono-
micznych, jak i logistycznych.

Ostatnią uchwałą było wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych w drodze darowizny na rzecz Gminy Nasielsk. Uchwałę 
poparło 16 radnych.

Bez uwag radni przyjęli informację za rok 2021 z dokonanych umo-
rzeń należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przepadających Powiatowi Nowodworskiemu na podstawie uchwa-
ły Rady Powiatu Nowodworskiego. Uwag i pytań nie było do spra-
wozdań na temat stanu bezpieczeństwa publicznego, sanitarnego 
i weterynaryjnego na terenie Powiatu Nowodworskiego, a także do 
sprawozdania z pracy Zarządu pomiędzy sesjami.

W  s p r a w a c h  r ó ż n y c h 
P r z e w o d n i c z ą c y  R P 
z a p r o s i ł  r a d n y c h  n a 
samorządowy spływ ka-
jakowy, który odbędzie 
się 4 czerwca.

Radna Anna Maliszewska 
zapytała o powiększenie 
sali posiedzeń Rady Po-
wiatu w ramach rozbudo-
w y budynku Starost wa, 
a tak że o remont drogi 
w miej scowoś c i  G órk i . 
Starosta odpowiedział, że 
droga powinna znaleźć się 
w kalendarzu inwestycji, 
zaś w przypadku rozbu-
dowy sali posiedzeń, na 
razie nie jest to planowa-
ne, jednak w przypadku 
możliwości f inansowych 
b ę d z i e  t o  b r a n e  p o d 
uwagę. Natomiast radny 
Marcin Manowski zasu-
gerował bieżące naprawy 
drogi do Kampinosu. Sta-
rosta zauważył, że przed 
powiatem stoi wyzwanie 
rozbudowy szpitala, a nie-
stety weszliśmy w trudny 
okres dla realizacji inwe-
stycji. Na tym obrady za-
kończono.

(Michał B.)

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z POLICJI

NIETYPOWY PASAŻER 
Przed południem, we wtorek 31 maja, dzielnicowy z Komisariatu Policji  
w Nasielsku wspólnie z Komendantem Straży Miejskiej uratowali życie ma-
lutkiej sarny, która wyszła na jezdnię, wprost przez nadjeżdżający radiowóz. 
Funkcjonariusze zaopiekowali się osłabionym i głodnym zwierzęciem, które 
następnie przekazali do specjalistycznej placówki weterynaryjnej. Kiedy sa-
renka nabierze sił zostanie wypuszczona na wolność.

Maleńka, wystraszona i z trudem utrzymująca się na nogach sarenka wyszła 
z pól, wprost na środek drogi w Mokrzycach Dworskich gm. Nasielsk, którą 
akurat przejeżdżał dzielnicowy z nasielskiego komisariatu policji.

St. asp. Michał Glinka nie został obojętny na los zwierzęcia. Zatrzymał radiowóz 
i ruszył jej z pomocą. Zwierzątko było bardzo wychudzone i ostatkiem sił wy-
szło na jezdnię w poszukiwaniu pomocy. Było zbyt małe by samodzielnie eg-
zystować na wolności. W dodatku mogło zostać potrącone przez samochód.

Policjant wspólnie ze strażnikiem miejskim podjęli decyzję o przeniesieniu sa-
renki do radiowozu, gdzie okryli ją folią termiczną i zaopiekowali się małą zgu-
bą. Zwierzę było tak wycieńczone, że nie miało siły samodzielnie podnieść  
i utrzymać głowy. W pobliżu nie było też jego matki.

Dzielnicowy natychmiast przewiózł maleństwo do weterynarza, gdzie otrzymało ono fachową pomoc. Sarenka została 
nakarmiona przez pracowników mlekiem, które natychmiast zaczęła łapczywie pić, a następnie umieszczona w prowa-
dzonej przez właściciela, wyspecjalizowanej placówce, zajmującej się pomocą dzikim zwierzętom.  Będzie tam docho-
dziła do zdrowia i odzyskiwała siły.

W rozmowie z pracownikiem weterynarii mundurowi ustalili, że zwierzę nie jadło od co najmniej dwóch dni i prawdopo-
dobnie odłączyło się od matki lub ta zginęła.

asp. sztab. Joanna Wielocha/jn
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Z UM

XXV 
Sacrosong 
W sobotę, 11 czerwca, w Nasielsku we współpracy z Urzę-
dem Miejskim w Nasielsku organizowany jest Sacrosong. 
Jest to diecezjalny festiwal piosenki religijnej, w którym bę-
dziemy gościć w naszym mieście prawie 500 osób z tere-
nu całej diecezji płockiej. 

Artyści będą podzieleni na cztery kategorie: chóry, schole, 
zespoły młodzieżowe i pozostałe zespoły. 

Przesłuchania rozpoczną się o godzinie 10:30 w trzech 
lokalizacjach: 

 – kościół w Nasielsku – chóry, 

 – sala kina „Niwa” – zespoły,

 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku – schole. 

Na godzinę 14:45 planowana jest Msza św., którą celebro-
wać będzie ks. Bp Mirosław Milewski, zaś po mszy ok. godz. 16:00 zostaną ogłoszone wyniki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym muzycznym wydarzeniu. 
Wydział Organizacji i Promocji

Z GMINY 

Podsumowanie 
działań LOWE
W marcu br. zakończyliśmy realizację zajęć w ramach projektu Lokal-
nego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na terenie Gminy Nasielsk. Zajęcia 
te niewątpliwie przyczyniły się do integracji i rozwoju mieszkańców, 
co okazało się szczególnie cenne w czasie pandemii i związanej z nią 
izolacji społecznej. Dzięki tym spotkaniom prawie 320 uczestników 
miało możliwość zdobycia nowych umiejętności, odkrycia talen-
tów i pasji, a także, a może przede wszystkim, nawiązania kontak-
tów z innymi osobami. Szeroka gama zajęć obejmowała zarówno 
kursy specjalistyczne, dzięki którym określone grupy zawodowe, 
jak nauczyciele czy strażacy, mogli poszerzyć swoje umiejętności 
i doskonalić warsztat pracy. Było wiele zajęć sportowych takich jak 

ćwiczenia dla „zdrowego kręgosłupa”, zumba czy taniec towarzyski. 
Różnorodna tematyka warsztatów artystycznych pozwoliła odkryć 
nowe talenty w tworzeniu kosmetyków, mydełek, świec, ozdób, bi-
żuterii, makramy czy innych misternych i przepięknych wytworów. 
Rozwijaniu zainteresowań i odkrywanie własnego potencjału sprzy-
jały również zajęcia językowe i komputerowe. Można było również 
wziąć udział w warsztatach kulinarnych, podczas których pod okiem 
wyśmienitych szefów kuchni powstawały przepyszne przystawki, da-
nia i rarytasy nie tylko polskiej kuchni. 

Zajęcia odbywały się w różnych miejscach nasielskiej gminy, jed-
nak zdecydowana ich większość realizowana była na terenie szkół 
podstawowych w Cieksynie i Popowie Borowym. Dzięki podjętej 
współpracy organizacja zajęć pozwoliła zaktywizować wiele gmin-
nych organizacji, jak koła gospodyń wiejskich czy znane, lokalne 
stowarzyszenia. Dzięki projektowi okazało się, że w najbliższych oko-
licach mamy wspaniałe grono utalentowanych osób, które choć na 
co dzień nie ujawniają swoich pasji, to mogą się pochwalić ogrom-
nym talentem. 

W projekcie znalazła się również oferta dedykowana najstarszym 
mieszkańcom gminy. Dzięki projektowi nasielscy seniorzy spotkali 

się w klubie Seniora na warsztatach makramy i nauki wykonywania 
lampionów, a uczestnicy Nasielskiego Klubu Seniora uczestniczyli 
w warsztatach w Ośrodku Szkoleniowo - Integracyjnym Młyn Gą-
siorowo. 

Oferty zajęć i relacje z przebiegu projektu publikowane były na bie-
żąco na stronach szkół w Popowie i Cieksynie oraz na profilu FB Lo-
kalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w gminie Nasielsk.

IŁ

OŚWIATA

Ósmoklasiści już po egzaminach
Uczniowie ostatnich klas szkół pod-
stawowych, podobnie jak w ubie-
głym roku, przez kolejne trzy dni 
maja, a nie kwietnia, jak przed pande-
mią, przystąpili do obowiązkowych 
egzaminów pisemnych. Odbywa-
ły się one: 24 maja – z języka pol-
skiego, 25 maja – z matematyki i 26 
maja z języka obcego nowożytnego. 
Zgodnie z harmonogramem Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej rozpo-
czynały się one punktualnie o godz. 
9:00. Uczniowie mieli określony 
czas na rozwiązanie zadań testowych 
z poszczególnych przedmiotów. Eg-
zamin z języka polskiego trwał 120 
minut (wydłużenie do 180 minut), 
matematyka 100 minut (wydłużenie 
do 150 minut), zaś język obcy nowo-
żytny – 90 minut (wydłużenie do 135 minut). 

W naszej gminie do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 
259 uczniów ze szkół podstawowych, dla których orga-
nem prowadzącym jest gmina Nasielsk oraz 7 uczniów  
z Niepublicznej Szkoły „Pod Fiołkami”. 

Najwięcej, bo 95 osób, egzamin zdawało w Szkole Podsta-
wowej nr 2, w tym 20 uczniów wymagających dostoso-
wania warunków i form przeprowadzenia egzaminu – ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i cudzoziemców. 
W Szkole Podstawowej nr 1 do egzaminu przystąpiło 59 
uczniów, w tym 5 osób ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. W Szkole Podstawowej w Cieksynie pisało go 
31 uczniów, w tym 2 wymagały dostosowania. W Szkole 
Podstawowej w Starych Pieścirogach przystąpiło do nie-
go 26 uczniów, w tym 5 ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi. W Szkole Podstawowej w Dębinkach egzamin 
pisało 17 osób (1 osoba wymagała dostosowania), w Szkole 
Podstawowej w Budach Siennickich było 16 zdających (w 
tym 7 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), zaś w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym egzamin zda-

wało 15 osób. Z 7 ósmoklasistów piszących 
egzamin w Niepublicznej Szkole „Pod Fioł-
kami” 2 osoby wymagały dostosowania. 

Większość uczniów pisało test z języka 
angielskiego, tylko jedna osoba, w Szkole 
Podstawowej nr 2, wybrała język rosyjski.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 ogło-
szone będą już w wakacje – 1 lipca br. Za-
świadczenie o szczegółowych wynikach 
egzaminu absolwenci szkół podstawowych 
będą mogli odebrać 8 lipca br. 

                                                                           (i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Mniej rzeczy, zakupów 
i toksycznych relacji
Minimalizm to filozofia, któ-
rej celem jest ograniczenie 
potrzeb konsumpcyjnych, 
dążeń do nich i wymagań 
wobec siebie. Sprowadza się 
głównie do przewartościo-
wania priorytetów tak, by 
pozbyć się nadmiaru niepo-
trzebnych rzeczy. Tą ideą za-
interesowałam się jakiś czas 
temu i w związku z tym po-
stanowiłam zgłębić temat 
i przeczytać kilka książek 
o tym sposobie życia. Tak tra-
fiła do mnie książka Katarzy-
ny Kędzierskiej, autorki bloga Simplicite, pt. Chcieć mniej. Minimalizm 
w praktyce.

Autorka w swojej pracy zapoznaje czytelnika z filozofią minimalizmu, 
przedstawiając przykłady ze swojego życia. Poznajemy kilka teorii na 
ten temat oraz wiele ciekawych cytatów. Na końcu widnieje poradnik 
na temat tego, jak w 21 dni pozbyć się nadmiaru i pokochać ideę mini-
malizmu.

Ten poradnik to zbiór podstawowych kroków prowadzących do rozpo-
częcia drogi ku minimalizmowi. Katarzyna Kędzierska używa owej idei 
nie tylko pod kątem materialnym, ale również psychologicznym.

Książka otwiera czytelnikom oczy na to, jak bardzo zagracona jest ich 
przestrzeń. Nasze kuchnie, łazienki, szafy przepełnione są niepotrzebny-
mi rzeczami. A pozbycie się nadmiaru pomaga oczyścić głowę.

Chcieć mniej to poradnik idealny dla osób początkujących w dążeniu do 
minimalizmu, ponieważ jego lektura może pomóc zasiać ziarenko, z któ-
rego wykiełkuje myśl o wprowadzeniu zmian w swoje życie. Niezwykle 
pomocne mogą okazać się wskazówki przedstawione przez autorkę, 
które pokażą, jak krok po kroku zabrać się za nasz dostatek.

To książka dla każdego, kto czuje, iż przedmioty zdominowały jego ży-
cie. Z pewnością będzie to dobry pierwszy krok do prostszego życia 
i wprowadzenia do niego minimalizmu. Jednym słowem, Chcieć mniej. 
Minimalizm w praktyce, to mądra książka, z której może skorzystać każ-
dy, niezależnie czy jest początkującym, czy zaawansowanym minimali-
stą. A ów minimalizm można zastosować nie tylko do otaczających nas 
rzeczy, ale także do więzi z ludźmi i otaczającym nas światem.

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Wyprawa po księżycowe kamienie
„Kroniki przygody: wyprawa po 
księżycowe kamienie”, w Polsce 
wydana przez Lucky Duck Ga-
mes, to kooperacyjna gra rodzinna 
przeznaczona dla 1-4 graczy od 
siódmego roku życia. Podczas za-
bawy przenosimy się do królestwa 
Lata oraz Zimy, nad którymi czu-
wał przez wieki jeden czarodziej 
- Merlin. Jego moc niestety coraz 
bardziej słabnie, dlatego potrze-
buje uczniów, którzy go zastąpią. 
Wcielamy się, więc, w adeptów 
magii, przemierzając obie krainy 
w poszukiwaniu czterech kamieni 
księżycowych. Podczas wędrów-
ki spotykamy ciekawe postacie, 
zdobywamy przedmioty i prze-
szukujemy tajemnicze miejsca. 
W razie kłopotów zawsze mo-
żemy liczyć na pomoc naszego 
towarzysza i przyjaciela księży-
cowego kota Nillsa. W pudełku 
znajdziemy dwustronną planszę, 
z czego na jednej przestawiono 

krainę Lata, a na drugiej krainę 
Zimy. Ponadto, gra wyposażona 
została w karty postaci oraz 
przedmiotów. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje piękna, 
baśniowa grafika. 

Celem jest rozegranie  
5 scenariuszy, aby zdo-
być wspomniane ka-
m i e n i e  k s i ę ż yc owe 
reprezentujące żywio-
ły i wprowadzające nas 
w tajniki magii, żeby-
śmy w finale pomyśl-
n ie  zda l i  eg zamin 
u samego Merlina. 
Każdy ze scenariu-
szy rozpoczyna się 
wprowadzeniem, 
po którym otrzy-
mujemy zadanie do 
wykonania i zagadkę 
do rozwiązania. Przemieszczając 
się po planszy, losujemy karty, na 

których znajdujemy kolejne wska-
zówki sprzyjające rozwiązaniu za-
gadki. Czasem musimy udzielić 

pomocy napotkanej postaci (np. 
rozwiązując jego problem lub 
zdobywając dla niego przedmiot), 

a ona odwdzięcza nam się pod-
powiedzią lub artefaktem.  Nie są 
to jednak zwykłe karty z opisem. 

„Kroniki przygody: wypra-
wa po księżycowe ka-
mienie” różni  s ię  od 
zwykł ych planszówek 
tym, że do rozgrywki 
niezbędna jest darmo-
wa aplikacja na telefon 
lub tab let K ids Chro-
nicles. Każda karta opa-
trzona zosta ła kodem 
QR, któr y skanujemy, 
aby przepytać napotka-
ną postać, wykonać za-
danie, zdobyć przedmiot 
czy przeszukać miejsce. 
Po zeskanowaniu kodu na 
ekranie urządzenia wy-
świetla się karta z tekstem 
zawierającym wskazówki 

i niezbędne informacje do 
kontynuacji gry, a także podgląd 
danej lokacji. Otrzymujemy rów-

nież informację, gdzie na planszy 
daną kartę należy umieścić lub 
przenieść z jednego miejsca na 
drugie. Podczas zabawy uczestni-
cy wspólnie podejmują decyzje, 
dedukują, dyskutują o dalszych 
działaniach, aby wspólnie przeżyć 
wspaniałą przygodę i osiągnąć za-
mierzony cel. Czas rozgrywki nie 
powinien przekroczyć 45 minut. 
Choć nie ma tu wyścigu z czasem, 
możemy grać w swoim własnym 
tempie.

G ra  j e s t  up ro szc zoną we rs j ą 
„Kronik zbrodni” i choć nie od-
ciąga uczestników od smartfona, 
wręcz przeciwnie, może być cie-
kawą odmianą dla klasycznych 
gier planszowych. Być może ta-
kie połączenie świata wirtualnego 
z kartonową planszą zachęci mi-
łośników gier komputerowych do 
sięgania po gry planszowe?

OI

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie  
z Zofią Stanecką
W środę, 18 maja br., nasza 
placówka, w ramach dzia-
łającego prężnie przy niej 
Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla dzieci zorganizowa-
ła dla uczniów klas I-IV ze 
Szkoł y Podstawowej nr 1 
w Nasielsku spotkanie autor-
skie z Zofią Stanecką, pisarką 
książek przeznaczonych dla 
dzieci.

Na wstępie autorka przybli-
żyła dzieciom swoją twór-
czość, a następnie odczytała 
fragment z książki pt. Księga 
Ludensona. Pani Zofia opo-
wiedziała o tym, jak wygląda 
praca pisarza oraz jak nie-
zwykle istotna w tym zawo-
dzie jest wyobraźnia. Choć 
napisała wiele książek, jednak naj-
większą popularność zdobyła dzię-
ki cyklowi publikacji pt. Basia. I to 
właśnie tej głównej bohaterce po-
święcona była zdecydowanie dłuż-
sza część spotkania. Seria Basia to 
historie z życia małej dziewczynki, 
która każdą przeszkodę, jaką napo-
tyka na swej drodze, jest w stanie 
zamienić w niezapomnianą przy-
godę.

Basia ma pięć lat i zwyczajne ży-
cie. Trudno się jednak z nią nudzić, 
ponieważ nieustannie wpada na 
świetne pomysły, a jej przygody 
stale zaskakują. Mieszka z rodzica-
mi i rodzeństwem, a towarzyszą jej 
także żółw Kajetan i pluszowy Mi-
siek Zdzisiek. 

Basia, jak i cała jej rodzina nie jest 
idealna, mierzy się z niedosko-
nałym światem, gdzie dorośli nie 
zachowują się tak, jak powinni. Ro-
dzice mają swoje słabości, które 
dzieci zauważają i komentują, zaś 
Basia i jej rodzeństwo mają swoje 
humorki i po swojemu radzą sobie 

ze swoimi emocjami. Ciepła rela-
cja pomiędzy członkami rodziny 
sprawia, że wszystkie przeciwności 
losu przyjmują ze zrozumieniem 
i rozmową próbują je rozwiązać. 
Mrugnięcie oka do dorosłych czy-
telników potrafi rozweselić nie-
jednego rodzica, który w Mamie 
i Tacie znajdzie swój odpowiednik.

Główna bohaterka to współcze-
sna, zabawna i mądra przyjaciółka 
dzieci. Przygody rezolutnej Basi i jej 
dowcip pomagają najmłodszym 
zrozumieć świat, pokazują, jak po-
radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

Dzieci poznają świat razem z Basią 
i utożsamiają się z nią. Każda część 
serii, a jest ich ponad sześćdzie-
siąt, porusza inny ważny temat np.: 
pobyt dziecka w szpitalu, choroba 
dziadka, trudne emocje, zazdrość 
o młodsze rodzeństwo, ekologia 
i wiele innych. Dzięki temu dziec-
ko może oswoić te tematy, lepiej 
zrozumieć świat i wiedzieć, jak się 
zachować, gdy podobne sytuacje 
spotkają je w przyszłości. Edukacja 
w bardzo przystępnej i łatwo przy-

swajalnej formie to kolejna jej wiel-
ka zaleta. 

Seria Basia to świetna, współczesna 
literatura dziecięca, dowcipnie zi-
lustrowana, w nowoczesnej opra-
wie graficznej. Pierwsza na polskim 
rynku próba wypromowania na 
szeroką skalę polskiego współcze-
snego bohatera dziecięcego. 

Podczas spotkania autorskiego pi-
sarka przybliżyła również uczniom 
proces powstania książki od po-
mysłu, który „rodzi się” w głowie 
pisarza do momentu, w którym 
pojawia się ona na bibliotecznej 
półce. A dodatkowo ilustrowała 
omawiane tematy w trakcie całego 
spotkania.

Na zakończenie tego niezwykłego 
wydarzenia uczestnicy zadawali pi-
sarce pytania, na które odpowiadała 
z zapałem, a potem nadszedł czas na 
wykonanie pamiątkowych fotografii. 
Było to niezwykle pouczające i peł-
ne humoru spotkanie, tak, jak książki 
Zofii Staneckiej, z Basią na czele.

(b)
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Czytamy dzieciom 
Co roku, w maju i czerwcu nasza placówka włącza się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, czyli kampanii spo-
łecznej rozpoczętej w czerwcu 2001 r. przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom” mającej na celu 
propagowanie codziennego czytania najmłodszym. 

We wtorek, 17 maja br., w akcji Cała Polska Czyta 
Dzieciom uczestniczyła klasa 2b wraz z wycho-
wawczynią, panią Moniką Kozarzewską ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku. Fragment książki 
pt. „Detektyw Pozytywka” autorstwa Grzegorza 
Kasdepke naszym miłym gościom odczytały: 
pani Teresa Skrzynecka, prezes fundacji „Bądźmy 
Razem” i założycielka Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, pani Hanna Wróblewska, wice-
prezes fundacji „Bądźmy Razem” oraz pani Ma-
ria Domagała, przedstawicielka zarządu fundacji 
„Bądźmy Razem”.

Natomiast, w piątek, 27 maja br. do udziału w tej 
szczytnej akcji włączył się pan Marek Maluchnik 
sekretarz Nasielska, który uczniom klasy 2a ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku przeczytał 
fragment książki pt. „Sposób na Elfa”  autorstwa 
Marcina Pałasza. 

Serdecznie dziękujemy Panu Sekretarzowi, 
przedstawicielkom Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz uczniom wraz z wycho-
wawczyniami, a wszystkich miłośników czytania 
zapraszamy do włączenia się do akcji.  Wszelkie  
informacje pod numerem telefonu (23) 69 12 
552. Do zobaczenia!

(b.)

Z NOK. Teatralnie

Spróbujmy jeszcze raz

Z NOK. Warsztaty Kreatywne

Dzień Matki
Nie trzeba nawet przekonywać, że mama jest osobą wyjątkową w rodzi-
nie. Odgrywa bardzo ważną rolę dla swoich dzieci. Nie dziwi więc też fakt,  
że w dniu jej święta, które przypadało w czwartek, 26 czerwca, uczestnicy 
kreatywnych warsztatów, jakie mają miejsce w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury, bardzo przykładali się do swoich prac. Potrzebowali styropianowych 

kubków, patyczków do balonów, kolorowych kartek, wstążek, nożyczek 
i klei. W pierwszej kolejności dzieci wycinały kwiatki i liście, które naklejały 
na patyczki. Następnie ozdabiały kubeczki i pisały specjalne listy do mam, 
w których wyznawały im swoją miłość i wdzięczność za poświęcenie i tro-
skę, jaką je obdarzają każdego dnia. Zwinięte laurki zostały przywiązane 
go łodyg wstążeczkami. Każda odbierająca małego uczestnika warsztatów 
mama została obdarowana tymi pięknymi kwiatami.

E.G.

Miłość ma różne oblicza. Jej czę-
stą konsekwencją jest małżeństwo, 
w którym relacje nie zawsze są 
oczywiste i standardowe. Wpły-
wa na to staż małżeński, jak i sam 
stosunek żony i męża do związ-
ku. Jak to bywa w życiu nie zawsze 
jest kolorowo, co przypomnieli 
występujący na nasielskiej scenie, 
w niedzielę, 29 maja, aktorzy: Lu-
cyna Malec i Marek Siudym. Za-
prezentowali sztukę „Spróbujmy 
jeszcze raz”, czyli komedię graną  
w dwóch aktach, z których każdy 
jest oddzielną historią, opowiada-
jącą o perypetiach par w średnim 
wieku. Tekst Murraya F. Schisgalla to 
światowy hit komediowy, napisany 
przez autora niezapominanego fil-
mu „Tootsie” (z Dustinem Hoffma-
nem w roli głównej).

W pierwszej części spektaklu mie-
liśmy do czynienia z nieoczywistą 

parą sąsiadów – aktor i policjant-
ka. Ona wydawałoby się kobieta 
silna, niezależna, twardo stąpają-
ca po ziemi. On od razu osądzony 
o wieczną grę, zwodzenie trzech 
żon, które z jego to powodu mia-
łyby odejść od niego, pokrzyw-
dzone przez los. Przewrotność 
sytuacji pokazała, że nic w życiu 
nie jest oczywiste, a stereotypy się 
nie potwierdzają. Obydwoje ze zła-
manymi sercami i z różnymi przej-
ściami, doświadczeniami, mimo 
stanowczego podejścia do tematu 
kolejnego małżeństwa ostatecznie 
zdecydowali się dać sobie jeszcze 
jedną szansę na ułożenie życia pry-
watnego razem. Zaraz po przerwie 
spotkaliśmy na scenie kolejną parę, 
tym razem małżeństwo z 26-let-
nim stażem. Trzy lata w domu bez 
dzieci, on zapracowany, ona pozo-
stająca na utrzymaniu męża. W ich 

życie wkradła 
s ię nuda, ru-
tyna. Okazało 
się, że długo-
letni staż mał-
żeński nie był 
powodem do 
dumy wś ró d 
kolegów, stąd 
zrodził się po-
mysł poinfor-
mowania ich 
o drugim już 
małżeństwie, 
co mija ło się 
z prawdą. Ra-
tunkiem dla małżeństwa miała być 
terapia kontrowersyjnego seksu-
ologa. W efekcie on przyznał się 
do swoich zdrad, ona jeszcze bar-
dziej przygnębiła się swoją sytu-
acją. Ostatecznie jednak spróbowali 
jeszcze raz o siebie zawalczyć.

Spektakl cieszył się dużym powo-
dzeniem, po raz kolejny nasielsz-
czanie pokazali, że kultura nie jest 
im obojętna. Tym samym wypeł-
niona była cała sala. Starania akto-
rów zostały przez nich docenione 

i nagrodzone owacjami na stojąco. 
W ten sposób pracownicy ośrodka 
kultury wraz z zaproszonymi go-
śćmi uczcili Dzień Działacza Kultu-
ry, który obchodzony jest właśnie  
29 maja.                              E. Gizińska

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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ROZMOWA Z…

O Trzech minutach zawieszonych w czasie  
– od Irlandii po Tajwan
Bianką Stigter, reżyserką nagradzanego na festiwalach filmowych obrazu pt. „Trzy minuty zawieszone w czasie” opowiadają-
cego o nasielskich Żydach, która 16 maja br. gościła w  naszym mieście na premierze swojego filmu. 

Jak Pani trafiła na nagranie Davi-
da Kurtza z jego wycieczki do 
Nasielska w 1938 roku? Jakie było 
Pani pierwsze wrażenie po obej-
rzeniu nagrania? Dlaczego wydało 
się Pani interesujące?

 – Po raz pierwszy natknęłam się 
na nagranie, przeglądając Face-
booka w grudniu 2014 r. Zoba-
czyłam post zatytułowany „Three 
Minutes in Poland”, pomyślałam, 
że to intrygujący tytuł. Trzy minu-
ty w kraju to absurdalnie krótko. 

Z postu wynikało, że „Trzy Mi-
nuty w Polsce” zostało opisane 
w książce przez amerykańskiego 
pisarza Glenna Kurtza. Interesują-
cy był również podtytuł „Discove-
ring a Lost World in a 1938 Family 
Film” (Odkrywając utracony świat 
z rodzinnego filmu z 1938 r.). Tym 
rodzinnym filmem były trzy minuty 
z nagrania dziadka Glenna Kurtza, 
Davida Kurtza, który wyemigro-
wał jako dziecko z Nasielska, swo-
jego rodzinnego miasta, do USA. 
Zamówiłam książkę i obejrzałam 
nagranie na stronie internetowej 
United States Holocaust Memorial 
Museum (Muzeum Pamięci o Ho-
lokauście w Stanach Zjednoczo-
nych), któremu Glenn przekazał 
film nakręcony przez jego dziadka. 
Temat zainteresował mnie, ponie-
waż jestem historykiem i kryty-
kiem filmowym, a to nagranie jest 
połączeniem obu dziedzin. Mate-

riał natychmiast mnie zafascyno-
wał. Można tam zobaczyć kulturę 
żydowską, którą naziści próbowali 
zniszczyć. Ponadto, nagranie zo-
stało wykonane w kolorze, co było 
rzadkością w tamtych czasach. 
Mamy tendencję do oglądania 
czarno-białych obrazów świata 
sprzed 1950 roku, a tu nagle wi-
dzimy go w kolorze, który bardzo 
przybliża przeszłość. Ponadto, wy-
daje się, że film kręcono bez filtra 
– nie był ani propagandowy, ani 

artystyczny. Widzimy fragment 
prawdziwego, codziennego życia 
w małym miasteczku, pewnego 
letniego dnia w 1938 r., rok przed 
początkiem niemieckiej okupacji 
w Polsce. Większość osób, które 
oglądamy na nagraniu, nie prze-
żyło Holokaustu. Kiedy te trzy mi-
nuty dobiegły końca, pomyślałam, 
czy nie byłoby dobrze, gdybyśmy 
mogli w jakiś sposób przedłużyć 
nagranie, aby zachować tę prze-
szłość w teraźniejszości na dłużej?

Jak długo pracowała Pani nad fil-
mem? Kiedy zapadła decyzja 
o nakręceniu dokumentu? Czy 
była Pani w Nasielsku i czy rozma-
wiała Pani z mieszkańcami o jego 
historii, społeczności żydowskiej, 
mieszkającej tu do II wojny świa-
towej?

 – Kiedy poproszono mnie o wy-
konanie eseju filmowego na Mię-

dzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Rotterdamie w 2015 r., skon-
taktował am się z G lennem 
Kurtzem, który na szczęście był 
zainteresowany współpracą ze 
mną i poprosił Museum Ho-
lokaustu, abym otrzymała do-
stęp do nagrania. Przeczytałam 
świetną książkę Glenna i prze-
prowadziłam obszerny wywiad 
z nim, co było podstawą projek-
tu. Glenn przyleciał do Holandii 
i zaprezentowaliśmy na Festi-

walu Filmowym w Rotter-
damie krótką wersję tego, 
co potem przekształcili-
śmy w „Three Minutes – 
A Lengthening”. Ta wersja 
miała około 25 minut. Ale 
czułam, że mogliśmy te 
trzy minuty jeszcze wy-
dłużyć, w znaczący, pełen 
szacunku sposób, aby wy-
dobyć z materiału tak dużo 
informacji, jak tylko mogli-
śmy. Powoli gromadziliśmy 
dokumentację. Wybraliśmy 
się z Glennem do Detroit, 
aby przeprowadzić wywiad 
z Mauricem Chandlerem 
i jego rodziną, którzy po-
dzieli l i się z nami swoją 
historią tak swobodnie… 
Pojechałam również do 
Nasielska, gdzie Zdzisław 
Suwiński okazał się wspa-
niałym przewodnikiem po 
historii Nasielska związanej 
z filmem. Ponadto, nasze ba-
dania wzbogaciła Katarzyna 
Kacprzak z Warszawy.

Czy spotkała Pani potom-
ków nasielskiej społeczności 
żydowskiej? Czy byli w sta-
nie opowiedzieć o Nasielsku, 
jego mieszkańcach sprzed II 
wojny?

 – Tak, rozmawiałam z Mau-
ricem Chandlerem, który 
pojawia się w nagraniu jako 
13-letni chłopiec. Zrobiliśmy 

wywiad z nim, jego córką oraz 
wnuczką w Detroit, gdzie miesz-
kają. To właśnie wnuczka pana 
Chandlera, Marcie Rosen, rozpo-
znała dziadka, gdy oglądała na-
granie Davida Kurtza na stronie 
internetowej US Holocaust Me-
morial Museum. Gdy pan Chan-
dler zobaczył film z 1938 po raz 
pierwszy, powiedział swojej rodzi-
nie: „Teraz już wiecie, że nie jestem 
z Marsa”. W końcu mógł pokazać 
im migawkę ze swojej przeszłości. 
A do Glenna Kurtza zwrócił się ze 
słowami: „Zwróciłeś mi moje dzie-
ciństwo”.

Czy podczas prac nad f i lmem 
udało się rozpoznać osoby, któ-
rych nie zidentyfikowano wcze-
śniej?

 – Niestety, nie udało mi się roz-
poznać więcej osób niż dokonał 
tego Glenn Kurtz podczas swoich 

poszukiwań i pracy nad książką, 
z pomocą pana Chandlera i in-
nych potomków oraz ocalałych, 
do których dotarł. Ale kto wie, co 
może się jeszcze wydarzyć, gdy 
więcej osób zobaczy dokument 
lub przeczyta książkę Glenna? Bar-
dzo polecam lekturę „Trzech minut 
w Polsce”. Książka dostarcza boga-
tych informacji oraz spostrzeżeń, 
których nie bylibyśmy w stanie od-
dać w filmie dokumentalnym.

Nie widzimy osób, które wypo-
wiadają się w filmie, tylko obra-
zy z nagrania z 1938 r. Dlaczego 
wybrała Pani taką formę przeka-
zu w „Trzech minutach zawieszo-
nych w czasie?”

 – To był mój oryginalny pomysł, 
a materiał filmowy jest tak bogaty, 
że mogliśmy się trzymać tej kon-
cepcji. Dokument próbuje zaanga-
żować widza w rodzaj powolnego 
oglądania, ukazuje, co może się 
stać, gdy naprawdę koncentru-
jemy się na czymś. Jednocześnie 
mam nadzieję, że film jest rodza-
jem upamiętnienia wszystkich 
osób, które się tam pojawiają.

Czy praca nad filmem wymaga-
ła wysokiego budżetu? Czy uda-
ło się Pani zdobyć dofinansowanie 
na jego produkcję?

 – Uważam, że produkcja do-
kum en tu był a  wzg l ę dn i e  ta-
nia, ponieważ nie nagrywaliśmy 
żadnych obrazów, tylko dźwięk. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie 
z Holenderskiego Funduszu Filmo-
wego i Amsterdamskiego Fundu-
szu dla Sztuki, za co jestem bardzo 
wdzięczna.

Film odnosi sukcesy w wielu miej-
scach na świecie. Czy jest to dla 
Pani zaskoczenie? Jakie nagrody 
zdobył i jak jest odbierany przez 
widzów z różnych zakątków świa-
ta?

 – Bardzo się cieszę, że film mogą 
obejrzeć widzowie z różnych stron 
świata – od Irlandii po Tajwan! Taka 
jest właśnie moc płynąca z nagra-
nia Davida Kurtza. Mam nadzieję, 
że „Trzy minuty zawieszone w cza-
sie” pomogą w zachowaniu pa-
mięci o historii Holokaustu.

Czy może Pani powiedzieć coś 
o sobie?

 – Jestem historykiem i krytykiem 
kultury z Amsterdamu w Holan-
dii. Podczas prac nad filmem „Trzy 
minuty zawieszone w czasie” pra-
cowałam jednocześnie nad książką 
„Atlas of an Occupied City – Am-
sterdam 1940-1945” („Atlas okupo-
wanego Amsterdamu 1940-1945). 
To rodzaj przewodnika po Amster-
damie podczas II Wojny Światowej, 
który był okupowany przez pięć lat 
przez nazistowskie Niemcy. Zawsze 
poszukuję nowych sposobów na 
ukazanie historii.

Dziękuję za rozmowę.
Olga Ickiewicz
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ZE SZKÓŁ. UROCZYSTOŚCI

Święto Patrona Szkoły
„Pójdź dziecię, ja 
c i ę  u c zyć  ka ż ę” 
–  t a k i e  s ł o w a 
przyświęcał y ob-
chodom Dnia Pa-
trona Szko ł y im. 
Marii Konopnickiej 
w Popowie Boro-
wym. Po raz pierw-
sz y sp o łeczność 
szkolna: uczniowie, 
rodzice i nauczy-
ciele przygotowa-
li się do wspólnego 
celebrowania 180. 
rocznicy urodzin poetki, tłumacz-
ki, aktywnej działaczki oświatowej 
i na rzecz obrony polskości – Marii 
z Wasiłkowskich Konopnickiej. 

Patronka szkoły żyła w latach 1842-
1910. Znana jest przede wszystkim 
jako autorka ,,Roty”. Ten utwór był 
przez pewien czas nieformalnym 
hymnem Polaków w czasie zabo-

rów. Ale Konopnicka to nie tylko 
twórczyni pieśni ,,Rota”, czyli przy-
sięga. Spod pióra poetki wyszły też 
przepiękne utwory dla dzieci: ,,Na 
jagody”, „Co słonko widziało”, 
,,O krasnoludkach i sierotce Mary-
si”. Któż z nas nie pamięta ,,Stefka 
Burczymuchy”? Utwory Konop-
nickiej w sposób nieco staroświec-
ki, ale nie nachalny uczą, bawią, 
a przede wszystkim zwracają uwa-
gę na ważne społecznie problemy, 
takie jak: krzywda dziecka, bieda, 
czy bezsens wojny (,,A jak poszedł 
król na wojnę…” ). Maria Konop-
nicka za swoje zasługi dla Polski, 
Polaków oraz literatury, otrzymała 
w 1903 roku od narodu polskiego 
dar w postaci dworku w Żarnowcu 
na Podkarpaciu. Dziś mieści się tam 
Muzeum M. Konopnickiej.

Imię poetki Szkoła Podstawowa 
w Popowie Borowym otrzymała 
26.11.2020 r. Ze względu na ogra-
niczenia pandemiczne, nie odbyło 
się jednak uroczyste nadanie imie-
nia. Dopiero tegoroczne Święto 
Patrona pozwoliło społeczności 
szkolnej i zaproszonym gościom 
cieszyć się wspólnie z różnorod-
nych działań. Uczniowie wraz 
z wychowawcami układali puzzle 
z ilustracjami do utworów M. Ko-
nopnickiej. Przedstawiciele klas 
grali na terenie szkoły w grę „Po-
znaj Patronkę”. W części głównej 
uroczystości zaproszeni goście: 

Burmistrz Bogdan Ruszkowski, 
Waldemar Kordulewski – zastęp-
ca Burmistrza, przedstawiciele 
Rady Miejskiej D. Kordowski, D. 
Domała, M. Brodowski, oraz Han-
na Pietrzak dyrektor CUW, J. Bu-
dziszewska-Rogalska – dyrektor 
MGBP w Nasielsku, M. Nojbert – 
dyrektor MOPS, M. Michalczyk 
dyrektor SPZOZ w Nasielsku i L . 

Rutkowska – dyrektor ZGKiM oraz 
dyrektorzy szkół i placówek z tere-
nu gminy Nasielsk, rodzice i sym-
patycy szkoły. Wyjątkowi goście 
to państwo Hanna i Kazimierz Ma-
kowscy, którzy przed wielu laty 
pracowali w tej szkole. Pan Kazi-
mierz Makowski był wieloletnim 
dyrektorem placówki, zaś jego 
żona nauczycielem wychowania 
przedszkolnego. W czasie gali go-
ście i uczniowie wraz z rodzicami 
obejrzeli przedstawienie ,,Obraz-
ki z dawnych lat” oparte na poezji 
Patronki szkoły. Na scenie zapre-
zentowały się też najmłodsze dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych: 3-4 
latki oraz 5-6 latki. Po występach 

rozdano nagrody w konkursie „M 
jak Maria”, „Życie i twórczość Marii 
Konopnickiej” oraz ,,Ortograficzna 
corrida”. Konkursy zorganizowa-
li nauczyciele: Kamila Bieżońska, 
Jadwiga Szymańska oraz p. Joan-
na Prusik. Nagrody wręczali: Iwo-
na Łyczkowska – dyrektor szkoły, 
Burmistrz Bogdan Ruszkowski oraz 
Jolanta Budziszewska-Rogalska 

dyrektor Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Nasielsku. 
Burmistrz Nasielska oraz Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Nasielsku objęli patronatem 
honorowym II edycję Gminne-
go Konkursu „Ortograf iczna 
corrida”. Konkurs plastyczny „M 
jak Maria” miał zasięg ogólno-
polski i był adresowany do dzie-
ci w wieku 3-6 lat.  

W swoich wypowiedziach go-
ście podkreślali klimatyczność 
placówki, jej indywidualny cha-
rakter oraz wkomponowanie się 
w otaczającą naturę. Pan K. Ma-
kowski zwrócił uwagę na trady-
cje szkoły, które trwają do dzisiaj, 
a są nimi liczne działania mające 
na celu scalać lokalną społeczność 

szkolną i dom rodzinny ucznia. Wy-
jątkowym gościem była też … Ma-
ria Konopnicka, w którą wcieliła się  
J. Szymańska. Uroczystość uświetnia-
ły też wystawy: ,,Portret Marii Konop-
nickiej”, ,,Szkoła w obiektywie” oraz 
,,M jak Maria”, które mogli podziwiać 
goście. Na szczególną uwagę zasłu-
żyła wystawa fotografii, przedstawia-
jących historię uczniów, nauczycieli 
i szkoły na przestrzeni dziesięcioleci. 
Uczniowie wraz z wychowawcami 
i Marią Konopnicką pozowali też na 
tle muralu, powstałym dzięki zaan-
gażowaniu Stowarzyszenia ,,Szkoła 
w Popowie to MY!”

Jadwiga Szymańska

UROCZYSTOŚCI

Żłobek  
„Wesoła Ciuchcia” 
Samorządowy Żłobek w Nasielsku oficjalnie nosi już imię. Wybór padł  
na „Wesołą Ciuchcię”, co w pewnym stopniu nawiązuje do faktu, iż 
Nasielsk był miastem kolejowym.

Plany dotyczące uroczystości były nieco inne - miał być to piknik na świe-
żym powietrzu, jednak warunki pogodowe - silnie wiejący wiatr i przelot-
ne opady deszczu - wymusiły ich zmianę. Dlatego odbyła się ona w dużej 
sali Samorządowego Przedszkola.

Wśród przybyłych gości byli: Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski, 
Zastępca Burmistrza Andrzej Kordulewski, Sekretarz Nasielska Marek 
Maluchnik, Skarbnik Rafał Adamski, Przewodniczący Rady Miejskiej Je-
rzy Lubieniecki, Wiceprzewodniczący RM Dariusz Kordowski, radni Mi-
chał Brodowski i Dawid Domała, dyrektor CUW Hanna Pietrzak, dyrektor 
ZGKiM Lidia Rutkowska, dyrektor DPS Agata Nowak, Kierownik Wydziału 
Inwestycji Radosław Kasiak oraz dyrektorzy nasielskich placówek oświa-
towych. Licznie przybyli także rodzice z dziećmi, które uczęszczają do 
Żłobka.

O część artystyczną zadbały dzieci z grupy Biedroneczki z Samorządowe-
go Przedszkola im. Juliana Tuwima w Nasielsku pod kierunkiem Martyny 
Raczkowskiej i Olgi Ickiewicz.

W programie było przedsta-
wienie wiersza „Lokomotywa”, 
w którym dzieci przebrane były 
za wszystkich bohaterów słynnej 
rymowanki. Przedstawienie zo-
stało nagrodzone gromkimi bra-
wami. Następnie dzieci zaprosiły 
gości do wspólnej zabawy i po-
rwały do tańca w rytm piosenki 
„Jedzie pociąg z daleka”, objeż-
dżając „wężykiem” całą przed-
szkolną salę. 

Później przyszedł czas na prze-
mówienia. Radości ze spotkania 
nie kryła Agnieszka Pałaszewska 
dyrektor Żłobka, która zazna-
czyła, że do tej pory nie było 

zbyt wielu okazji do spotkań i podkreśliła, że jest to miejsce, w którym 
najmłodsze dzieci się dobrze czują i chętnie do niego wracają. Odczy-
tała także uchwałę Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2022 
roku w sprawie nadania imienia tej placówce. Głos zabrał także Burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski, który podkreślił swoje zadowolenie z dzia-
łalności placówki. 

Dyrektor CUW Hanna Pietrzak życzyła dzieciom uczęszczającym do 
żłobka, aby czuły się w nim szczęśliwe i bezpieczne, a rodzicom, aby po-
strzegali to miejsce jako magiczne i niepowtarzalne. Natomiast Przewod-
niczący Rady Miejskiej życzył, aby Żłobek o nazwie „Wesoła ciuchcia” był 
pozytywnym startem do kolejnych etapów edukacyjnych.

Michał B.

fot. D. Domałafot. D. Domała
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ABC OGRODNICTWA

Różnobarwne 
piwonie
Piwonie rozpoczynają swoje kwitnienie w maju, a w czerwcu królują już 
na rabatach w pełnym rozkwicie. Inaczej zwane są też peoniami. Są to 
wieloletnie byliny lub krzewy. Piwonie krzewiaste podobnie rozpoczy-
nają kwitnienie pod koniec maja. Okres kwitnienia piwonii może się nie-
co różnić w zależności od pogody.

W ogródkach przydomowych najczęściej sadzone są piwonie chińskie, 
które mają liście pierzaste szarozielone lub ciemnozielone przebarwia-
jące się lekko na kolor miedziany. Kwiaty piwonii chińskiej rozwijają się 
pod koniec maja i na początku czerwca. Mogą być pojedyncze lub pełne 
w kolorze białym, czerwonym, żółtym, czy w różnych odcieniach różu.

Innym rodzajem są majowe piwonie lekarskie (najczęściej o kwiatach 
pełnych i pachnących), czy też piwonie japońskie, piwonie anemonowe 
białe z żółtym środkiem, piwonie pełne oraz piękne piwonie drzewiaste. 

Wybierając te kwiaty do swojego ogrodu, należy zwrócić uwagę na ce-
chy danej odmiany. Różnią się one barwą, kształtem kwiatów, ulistnie-
niem, siłą wzrostu, a także zapachem kwiatów i terminem kwitnienia. 

Piwonie najlepiej rosną na glebie żyznej i przepuszczalnej, lekko kwaśnej, 
umiarkowanie wilgotnej, bogatej w składniki pokarmowe. Lubią stanowi-
sko słoneczne, a najlepiej jakby było nasłonecznione w drugiej połowie 
dnia.

Piwonie często są sadzone w ogrodach wiejskich. Ładnie wyglądają 
w kompozycji z roślinami o odmiennych kształtach, np. w towarzystwie 
naparstnic, ostróżek, łubinów, czosnków, szałwii liliowców, kosaćców 
itp. Ich urodę ładnie podkreśli obwódka z bukszpanu. Taka rabata będzie 
atrakcyjna cały rok.

Kwiaty piwonii ścinamy do wazonu, kiedy są w fazie pąka, gdy pierwsze 
zewnętrzne płatki zaczynają się odchylać. Zbyt wczesne ścięcie pąków 
może spowodować, że kwiaty w ogóle się nie rozwiną. Zbyt późne spo-
woduje ich krótki żywot, a ich płatki szybko poopadają. Ważne też jest, 
żeby kwiaty piwonii ścinać późnym wieczorem i od razu wstawiać je do 
zimnej wody.

Jeśli kwiaty zostały ścięte, gdy pąki są jeszcze zamknięte, będą utrzymy-
wały się w wazonie bardzo długo.

Trwałość kwiatów w wazonie możemy też wydłużyć, dodając do wody 
rozcieńczoną pożywkę Floralife czy Chrysal Professional. Nie zaleca się 
wycinania wszystkich kwiatów i liści na raz i całych łodyg przy ziemi, 
gdyż taki zabieg może osłabić rośliny, co odbije się na jakości kwitnienia.

Piwonie są pięknymi kwiatami, ale dość wymagającymi. Nie lubią częste-
go przesadzania. Dobrze rosną w tym samym miejscu wiele lat. Po prze-
sadzeniu w nowe miejsce potrafią nie kwitnąć lub kwitnąć słabo przez 
pierwsze 3-4 lata. Warto zwrócić uwagę przy ich wykopywaniu, by nie 
zniszczyć korzeni. Zaleca się wykopywanie całej kępy, kopiąc w odle-
głości ok 20 cm od niej. Przesadzanie piwonii rozpoczynamy w drugiej 
połowie sierpnia i pierwszej połowie września. 

Choć kwitnienie piwonii ogrodowych jest sezonowe i krótkie, to warto 
je mieć w swoich ogrodach, gdyż zdobią je dłużej, od momentu gdy 
wiosną ich grube zielone lub brązowawe pędy wyłaniają się spod ziemi 
aż do jesieni, gdy przebarwiające się efektowne liście zdobią rabaty po 
zakończeniu kwitnienia. 

Elżbieta K.

MOIM ZDANIEM

U NAS

GRAMY  
DLA MARZENY!
W niedzielę, 5 czerwca br,. przy Szkole Podstawowej w Sta-
rych Pieścirogach odbędzie się Charytatywny Turniej Pił-
ki Nożnej „Gramy dla Marzeny!”. Oprócz pełnego emocji 
Turnieju, podczas wydarzenia będzie zorganizowana zbiór-
ka pieniędzy na kosztowne leczenie i rehabilitację Marzeny 
Iwaniuk. Zapraszamy od godz.12.00.

8 lutego br. podczas snu u pani Marzeny doszło do nagłe-
go zatrzymania krążenia. Niedotlenienie mózgu doprowa-
dziło do rozległego uszkodzenia układu nerwowego. Stan 
był krytyczny, jednak Marzena nie poddaje się. Niestety do 
chwili obecnej jest w śpiączce mózgowej, potrzebuje spe-
cjalistycznej pomocy i kosztownej rehabilitacji.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, ki-
bicowania oraz dołożenia cegiełki dla potrzebującej wspar-
cia Marzeny.

Na uczestników będą czekać m.in. przekąski z grilla, chleb 
ze smalcem, wata cukrowa, popcorn, lody, dmuchańce 
i inne atrakcje, wszystko w promocyjnych cenach.

SP ZOZ

Badania 
laboratoryjne
W sobotę, 28 maja br., z okazji Dnia Diagnosty 
Laboratoryjnego odbyła się akcja wykonania 
bezpłatnego pakietu badań laboratoryjnych. 
Bardzo dziękujemy wszystkim pacjentom, 
którzy w tym dniu skorzystali z naszych usług. 
Była to również okazja do wykonani innych 
badań i spora część osób wykorzystała moż-
liwość wykonania ich w sobotę. Dla pacjentów 
została przygotowana loteria, każdy został ob-
darowany drobnym upominkiem. Dziękujemy 
wszystkim za miłe słowa i życzenia dla nasze-
go zespołu MLD. Zaufanie, jakim darzą nas 
pacjenci, motywuje nas do nieustannego roz-
woju. Niezmiernie miło jest mi poinformować, 
iż nasze laboratorium zostało wyposażone 
w nowy analizator do badań immunochemicz-
nych. Dzięki temu możemy rozszerzyć ofertę 
badań wykonywanych na miejscu o oznacze-
nie poziomu witaminy D3 oraz Insuliny.  
Serdecznie zapraszamy.

Magdalena Szablewska

Majowe przy figurkach 2022
Dla mnie maj był jednym z naj-
piękniejszych miesięcy w roku. 
Czuć było już nadciągające lato. 
Ale maj był to także czas tanecz-
nych majówek, radosnego śpie-
wania przy figurkach, kapliczkach 
i krzyżach przydrożnych no i ma-
jowego nabożeństwa w kościołach.  
W Nasielsku była jeszcze jedna 
piękna tradycja. Po każdym nabo-
żeństwie majowym w kościele z 
wieży naszego kościoła rozlegała 
się pieśń maryjna grana na trąbce 
z balkoników kościelnych. Przez 
dłuższy czas melodie te grał nie-
kiedy pan Witek, niewidomy mu-
zyk. A wejście na balkoniki to był 
nie lada wyczyn nawet dla zdrowe-
go człowieka. 

Teraz tradycja tanecznych ma-
jówek w otwartej przestrzeni już 
właściwie zanikła. Nabożeństwa 
majowe odbywają się nadal. Wy-
daje się jednak, że bierze w nich 
udział coraz mniejsza liczba osób. 
Mnie ciekawiło od pewnego cza-
su zwłaszcza to, czy odbywają się 
nadal spotkania modlitewne przy 
przydrożnych miejscach kultu re-
ligijnego. Wiedząc, że tych miejsc 
w naszej, nasielskiej gminie, jest 
ponad 600 (!!!) wybrałem się, aby 
zrobić dokumentację zdjęciową, 
gdzie takie modlitewne spotka-
nia nadal się odbywają. Wybrałem 
trzy z nich, które wydawały mi się 
najbardziej interesujące. Pierwsze 
znajduje się tuż za miastem w Ma-
zewie Włościańskim, przy posesji 
państwa Doroty i Dariusza Krajew-
skich. Pani Dorota pełni w tej miej-
scowości funkcję sołtysa swej wsi  
i ona przy okazji przewodzi mo-
dlitwom przy f igurce. Historia 
tej figurki niedawno kilkakrotnie 
była opisywana w naszym piśmie,  
a to za sprawą zuchwałej kradzie-
ży pięknej statuetki Matki Bożej 
przez miłośnika tego typu świąt-
ków. Od dwóch lat po odzyskaniu 
statuetki jest już spokój i systema-

tycznie odbywają się modlitewne 
spotkania. W dniu, kiedy odwie-
dziłem Mazewo, modliły się same 
kobiety. Było ich mniej niż kiedyś. 
Wszystkie miały przygotowane na 
okoliczność tych nabożeństw tek-
sty maryjnych pieśni. W program 
spotkań wchodzi też odmawianie 
litanii loretańskiej. Atmosfera tych 
modlitewnych spotkań jest bardzo 
serdeczna.

Tego dnia zdążyłem też dotrzeć 
do miejscowości Chlebiotki. Tu 
także sołtysem jest kobieta, pani 
Halina Kamińska, ona też przewo-
dziła modłom. W dodatku warto 
wiedzieć, że pani Halina Kamińska 
już od ponad trzydziestu lat kieruje 
nasielską Akcją Katolicką. Przy „od-
świętnie” umajonej figurce modli-
ło się około 10 osób. Kolejnym 
miejscem, w którym udało mi się 
spotkać grupę modlących się przy 
figurce mieszkańców, było Maze-
wo Dworskie. Tu modlitwami kie-
rowała pani Celina Bachanek. I tak 
jest od lat. Uczestnicy majowego 
przy figurce korzystają, podobnie 
jak w Chlebiotkach z książeczek 
do nabożeństwa. Tę grupę od po-
zostałych różniło to, że w modli-
twach brali udział także mężczyźni 
oraz dzieci. Prawdopodobnie ma-
jowe nabożeństwa odbywają się, 

chociaż nieregularnie jeszcze przy 
dwóch figurkach. Jedno, co daje 
się zauważyć, to zanikanie tej for-
my modlitwy i znaczne zmniejszeni 
liczby osób w niej uczestniczących.

andrzejzawadzki

Do tekstu dodaję też okazjonalny 
wiersz napisany przez panią pre-
zes AK Haliny Kamińskiej.

Pozdrawiamy Cię Maryjo
Matko nasza i Królowo świata
Cała Polska umajona
Wiosennymi kwiatami ozdobiona

My przy wiejskim krzyżu,
Ci Maryjo śpiewamy i wysławiamy
Cześć i Chwałę Ci składamy

Byłaś cicha i piękna jak wiosna
Ty nam Boga na świat przyniosłaś.
Gwiazdo zaranna, opiekunko ludzi
Błogosław nas i rodziny nasze 
Wspieraj nas w potrzebie.

Serdeczna matko prosimy
I liczymy tylko na Ciebie.
Miej w opiece Naród Ukrainy cały
Uproś, aby wojna się skończyła, 
A ludność ukraińska
Do Ojczyzny swej wróciła

Królowo pokoju – módl się za nami
3.V.2020 Halina Kamińska  
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Uczniowie  
na trasach wycieczek edukacyjnych 
W maju uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych dofi-
nansowanych w ramach rządowego programu ,,Poznaj Polskę”, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyj-
nego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej kultury, historii, zabytków, tradycji, środowiska 
przyrodniczego oraz osiągnięć polskiej nauki.

Uczniowie klas VII i VIII udali się do Grunwaldu i Olsztyna, natomiast klas IV, V i VI – do Olsztyna i Olsztynka. W pro-
gramie pierwszej wycieczki znalazło się zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, podróż do Olsztyna wraz  
z wizytą na Zamku Kapituły Mazurskiej, spacer po Rynku Starego Miasta oraz seans w Planetarium. Uczestnicy drugiej 
z wycieczek zaczęli przygodę od wizyty w Hucie Szkła Artystycznego w Olsztynku, gdzie na oczach obserwatorów 
artyści-rzemieślnicy dmuchają i formują gorącą masę szklaną, tworząc artystyczne formy, np. bombki, postaci zwie-
rzęce, a nawet biżuterię szklaną. Kolejnym punktem programu był spacer po muzeum na wolnym powietrzu, czyli 
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. W Olsztynie uczniowie zwiedzali Rynek Starego Miasta oraz wzięli 
udział w seansie w Planetarium.

Jedna z uczestniczek wycieczki do Grunwaldu i Olsztyna tak opisała swoje wrażenia:

Wczesnym rankiem, w promieniach słońca, wyruszyliśmy w stronę Grunwaldu, to pierwszy punkt naszej wyprawy. 
Odbyliśmy spacer wraz z przewodnikiem po rozległych polach najsłynniejszej bitwy średniowiecza, a także zwiedzi-
liśmy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Spod granitowego pomnika rycerzy, który jest centralnym punktem pola 
bitwy, mogliśmy podziwiać całą panoramę. 

Po dość intensywnym spacerze i bogatym w wiedzę historycznym wykładzie przewodnika, udaliśmy się w dalszą 
podróż w kierunku Olsztyna, stolicy województwa warmińsko-mazurskiego. Olsztyn to urocze, pięknie położone 
miasto, pełne zieleni, zabytków i atrakcji turystycznych. Po krótkim spacerze malowniczymi uliczkami dotarliśmy do 
ławeczki Mikołaja Kopernika, gdzie obowiązkowo każdy chciał usiąść u boku słynnego astronoma. Po wykonaniu 
pamiątkowych zdjęć przeszliśmy mostem do Zamku Kapituły Mazurskiej, gdzie znajduje się m.in. tablica astronomicz-
na wykonana własnoręcznie przez Mikołaja Kopernika. Następnie udaliśmy się do Planetarium, gdzie obejrzeliśmy 
fascynujący seans poświęcony tajemnicom galaktyk i zjawiskom w nich zachodzącym.

Miłym zaskoczeniem był obiad w restauracji ,,Greco”, urządzonej w stylu greckim. Po obfitym posiłku wyruszyliśmy 
spod Wysokiej Bramy na Rynek Starego Miasta, gdzie mieliśmy czas wolny, przeznaczony na zakup pamiątek i dal-
sze delektowanie się klimatem miasta. Zmęczeni, ale urzeczeni pięknem zwiedzanych miejsc, wróciliśmy do naszych 
domów. To była bardzo udana edukacyjna podróż w ciekawe polskie zakątki, do których z przyjemnością wrócimy.

Z BIBLIOTEKI. NASIELSKI DOM EDUKACJI I HISTORII

Głaz w Ruszkowie
Głaz nosi imię „Napole-
on” i według ustnej tra-
dycji obrosłej już legendą 
odpoczywał na nim ce-
sarz Francuzów Napoleon 
I podczas odwrotu spod 
Moskwy w 1813 r., kiedy 
to przez Pułtusk, Nasielsk, 
Ruszkowo kierował się do 
Płocka i dalej ku Francji. 
Inne podanie mieszkań-
ców mówi, że krzyż został 
ufundowany przez rodzinę 
poległego tam oficera na-
poleońskiego. Jest to jed-
nak mało prawdopodobne, 
ponieważ w Ruszkowie nie 
miała miejsca żadna po-
tyczka w czasach poroz-
biorowych.

Po raz pierwszy głaz z krzyżem został zaznaczony na niemieckiej mapie 
po 1877 r., co daje podstawę do stwierdzenia, że krzyż posadowiono na 
nim w latach 60/70. XIX w. Wskazuje to jednoznacznie na fundatora, któ-
rym niewątpliwie był Hilary Ostrowski – marszałek szlachty guberni płoc-
kiej i właściciel obszernych dóbr ziemskich, w skład których, obok Czajek, 
Mokrzyc i Kosewa, wchodziło również Ruszkowo. Krzyż został odlany 
prawdopodobnie w zakładach Lilpopa w Warszawie (założone w 1866 
r.). Posiada bogate zdobienia o motywach roślinnych, aniołów i postaci 
świętych. Podobny krzyż żeliwny znajduje się we wsi Nowa Sucha koło 
Sochaczewa w byłych dobrach wspomnianego Hilarego Ostrowskiego. 
Jest to kolejna poszlaka potwierdzająca tego fundatora. Prawie identyczny 
żeliwny, ażurowy krzyż mieści się również w Ciepielowie – miejscowości 
na południu województwa mazowieckiego. Głaz ten jest świadectwem 
obecności dawnego lądolodu w rejonie Ruszkowa. Być może ze względu 
na rozmiar został wybrany dodatkowo na miejsce kultu religijnego. Głaz 
posiada wyraźne rysy polodowcowe. Uznany został za pomnik przyrody 
w 1955 r. 

W jednym z opisów można znaleźć informacje, że był ogrodzony drew-
nianym płotkiem. Aktualnie głaz z krzyżem znajduje się na działce państwa 
Marszałek.

dr S. Tyc

ZE SZKÓŁ. SP nr 1 w Nasielsku

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa w SP nr 1

Z BIBLIOTEKI. DKK DLA DOROSŁYCH

Pszczoły  
– nasza przyszłość
W piątek, 27 maja br., w Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku odbyło się majowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 
W nieco deszczowym, wiosennym klimacie spotkaliśmy się po to, by po-
rozmawiać o książce Mai Lunde Historia pszczół.

Są to trzy osobne historie, dziejące się w trzech różnych czasach, przed-
stawiające trzech różnych bohaterów, których losy są ze sobą powiązane 
– łączą je pszczoły.

Anglia, rok 1857. William marzył o karierze naukowca przyrodnika. Los 
jednak zdecydował inaczej. Żona, gromadka dzieci i sklep z nasionami. 
Poczucie życiowej porażki sprawiło, że William pogrąża się w depresji. Po-
nowne natchnienie przychodzi wraz z dawnym naukowym wywodem 
na temat życia pszczół. William postanawia zbudować ul, który przyniesie 
jemu i jego potomkom zaszczyty i sławę, a także pomoże wyjść z depresji.

Stany Zjednoczone, rok 2007. George jest hodowcą pszczół i właścicie-
lem kilkuset uli. Chce rozwijać swoją farmę, by przekazać ją w spadku je-
dynemu synowi. Jednak szybko okazuje się, iż jego marzenia są dalekie 
od pragnień syna. W dodatku wśród pszczelarzy coraz częściej pojawiają 
się pogłoski o niewyjaśnionej śmierci setek tysięcy owadów.

Chiny, rok 2098. Jedyne miejsce na ziemi, które poradziło sobie z kata-
strofą. Młoda kobieta Tao całymi dniami ręcznie zapyla drzewa owoco-
we, które są podstawą gospodarki Chin. Rozpaczliwie chce dać synkowi 
szansę lepszego życia. Niespodziewana sytuacja wywrze ogromne szkody 
w życiu Tao i jej męża.

Dyskusja podczas spotkania DKK nie była podzielona, gdyż powieść każ-
demu przypadła do gustu. Uzgodniliśmy, iż historie zawarte w tej książce 
są niezwykłe na swój sposób i mogą być ważną lekcją dla nas wszystkich.

Kolejne spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2022 roku o godzinie 15.30. 
Tym razem omówimy książkę naszej noblistki – Olgi Tokarczuk pt. Pro-
wadź swój pług przez kości umarłych. Serdecznie zapraszamy!

(m)

W ramach Mazowieckiego Ty-
godnia Bezpieczeństwa, zaini-
c j owane go p rzez Woj ewodę 
Mazowieckiego oraz Mazowieckie-
go Kuratora Oświaty, w dniach 16 
– 20 maja 2022 r., w naszej szkole 
odbyła się akcja pod hasłem: ,,Bez-
pieczny uczeń, bezpieczny obywa-
tel, więc wiem, dbam i zapobiegam”, 
która miała na celu edukację dzieci 
i młodzieży z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, radze-
nia sobie w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia, udzielania pierwszej 
pomocy. Za organizację akcji od-
powiedzialny był szkolny zespół ds. 
bezpieczeństwa, którego prace ko-
ordynowała p. Anna Chmielewska. 

W dniu 14 maja br. uczniowie pod 
opieką nauczycieli wybrali się do 
Miasteczka Ruchu Drogowego 
w Modlinie, gdzie wzięli udział w wy-
kładzie ,,Bezpieczne zachowanie na 
drodze”. Po wykładzie mieli okazję 
wykorzystać nabytą wiedzę i wyka-
zać się praktycznymi umiejętnościa-
mi – przemieszczali się na rowerach, 
obserwując znaki drogowe i reagując 
adekwatnie do zaistniałej sytuacji na 
drodze. Z pewnością takie ćwiczenia 
praktyczne przekonały uczniów,  jak 
ważna jest znajomość znaków dro-
gowych i zasad poruszania się po 
drodze i jak łatwo jest spowodować 
kolizję. Dzięki nabytym umiejętno-
ściom i doświadczeniu łatwiej będzie 
uczniom zdać egzamin na kartę ro-
werową.

17 maja br. odbyło się spotkanie 
z policjantami z Zakładu Ruchu Dro-
gowego Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie. Oprócz przypomnie-
nia reguł bezpiecznego poruszania 

się po drodze, uczniowie zostali wy-
czuleni na stosowanie ograniczo-
nego zaufania wobec osób obcych. 
Dzieci przekonały się również, jak 
bardzo ważne jest noszenie ubrań 
z elementami odblaskowymi lub ga-
dżetów odblaskowych.

W ramach akcji pielęgniarka szkolna 
przeprowadziła pogadankę na temat 
udzielania pierwszej pomocy.

Dzieci z klas trzecich pod kierunkiem 
opiekunów: p. Justyny Jankowskiej 
oraz p. Joanny Pichalskiej przygo-
towały dla uczniów klas młodszych 
i oddziałów przedszkolnych spektakl 
profilaktyczny pod hasłem ,,Bądź 
bezpieczny na drodze”. Spektakl był 
lekcją przestrogi i spotkał się z entu-
zjastycznym przyjęciem przez młod-
szych kolegów. Taka forma przekazu 
w łatwy i skuteczny sposób trafia do 
dzieci.

W ramach Mazowieckiego Tygodnia 
Bezpieczeństwa odbył się konkurs 
plastyczny pt. „Bezpieczny w ru-
chu drogowym”. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem naszych 
najmłodszych artystów. Zgłoszone 
prace zostały wykonane bardzo sta-
rannie, różnymi technikami. Ucznio-
wie wykazali się kreatywnością 
i wyczuciem estetycznym, co spra-
wiło nie lada wyzwanie dla członków 
jury. Wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Zuzanna Gontarz – kl. 2b, 
Alicja Drążdżewska – kl. 2b

II miejsce – Amelia Stonio – kl. 2b, 
Kacper Siekierzycki – kl. 3b

III miejsce – Aleksandra Sokołowska 
– kl. 1b

Wszystkim uczniom dziękujemy 
za udział w konkursie i za zaanga-
żowanie. Szczególne gratulacje 
dla zwycięzców konkursu! Życzy-
my kolejnych sukcesów, rozwijania 
twórczego myślenia i nieustających 
pomysłów.

W piątek, 20 maja br., odbył się pik-
nik z okazji Mazowieckiego Tygo-
dnia Bezpieczeństwa. Ta wyjątkowa 
impreza zorganizowana na terenie 
naszej szkoły była doskonałą oka-
zją do wspólnej zabawy, ale przede 
wszystkim do propagowania idei 
bezpiecznego poruszania się po dro-
dze, jak również udzielania pierwszej 
pomocy. Uczniowie mogli również 
przekonać się, jak wygląda praca 
policjantów, strażaków, ratowników 
medycznych, czyli wszystkich ludzi, 
których łączy wspólny cel – pomoc 
drugiemu człowiekowi, ratowanie 
ludzkiego życia, dbanie o bezpie-
czeństwo na drodze. Uczniowie mie-
li okazję obejrzeć sprzęt pożarniczy 
i policyjny. Ponadto, uczestniczyli 
w pokazie ratownictwa medyczne-
go. Składamy podziękowania OSP 
w Nasielsku, OSP w Psucinie, a także 
CSP w Legionowie.

Program Mazowieckiego Tygodnia 
Bezpieczeństwa zorganizowany 
w Szkole Podstawowej im. Konstytu-
cji 3 Maja w Nasielsku był niezwykle 
bogaty w wydarzenia, spełnił wiele 
celów edukacyjnych i integrujących 
zespoły klasowe. Dziękujemy ser-
decznie wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji wielu 
ciekawych przedsięwzięć związa-
nych z tak ważną inicjatywą.

Anna Ł.
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Baran 21.03-20.04 
W pracy staraj się być bardziej zorgani-
zowany, będziesz miał mnóstwo zadań 
służbowych do wykonania. Nie oszczę-
dzaj na podróżach i książkach. Zacznij 
biegać lub chodzić na spacery.

Byk 21.04-20.05
Nie masz teraz szczęścia do pieniędzy, 
musisz więc oszczędzać. Staniesz się 
zdecydowany, a nawet trochę zbyt pew-
ny siebie! Zanim na kogoś nakrzyczysz, 
upewnij się, że masz rację. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Szalone tempo życia może niekorzystnie 
odbić się na Twoim zdrowiu, dlatego tro-
chę ogranicz swoje zajęcia. Bez wahania 
podejmiesz w końcu ważne decyzje fi-
nansowe. 

Rak 22.06-22.07
Uważaj, bo możesz spotkać osobę, któ-
ra pod pretekstem współczucia zacznie 
Tobą manipulować. Wszystkie wydatki 
konsultuj z partnerem, wtedy wybrnie-
cie z kłopotów. 

Lew 23.07-23.08
Nie poprawiaj sobie kiepskiego nastroju 
zakupami, bo stracisz pieniądze i narobisz 
sobie problemów. Zajmij się tym, co lubisz 
i nie czuj z tego powodu wyrzutów sumie-
nia.

Panna 24.08-22.09
Nie zapominaj o przyjaciołach i nie wyma-
wiaj się brakiem czasu, kiedy zaproszą Cię 
na spotkanie. Możesz być nerwowy i nie-
spokojny, więc poświęcaj więcej czasu na 
odpoczynek.

Waga 23.09-23.10
Najbliżsi będą Ci kibicować, jeśli zdecy-
dujesz się zmienić pracę, ale przemyśl ten 
pomysł. Uważaj na to, co podpisujesz, bo 
niefrasobliwością możesz narobić sobie 
kłopotów. 

Skorpion 24.10-22.11
Nie zaniedbuj swojego życia towarzyskie-
go. Rodzina doskonale da sobie radę bez 
Ciebie, kiedy Ty pójdziesz do kina. W koń-
cu zajmiesz się tym, na co dotychczas bra-
kowało Ci czasu lub odwagi.

Strzelec 23.11-21.12
Przestań się wszystkimi wokoło aż tak bar-
dzo przejmować, bo inaczej staniesz się 
zestresowany i zniechęcony. Odkryjesz 
w sobie pasję do gotowania i wymyślania 
potraw.

Koziorożec 22.12-20.01
Poradzisz sobie nawet z najtrudniejszy-
mi wyzwaniami. Zajmuj się tylko tym, co 
naprawdę istotne i więcej wypoczywaj. 
Dotrzymuj obietnic. Nie lekceważ pro-
blemów z układem krążenia. 

Wodnik 21.01-19.02
Nawet jeśli ludzie będą Cię irytować, nie 
daj tego po sobie poznać. Nie warto się 
nimi aż tak przejmować. Ludzie będą Ci 
przychylni i chętnie pomogą w załatwia-
niu różnych trudnych spraw.

Ryby 20.02-20.03
Nareszcie wyprowadzisz na prostą zale-
głe sprawy finansowe. Nie prowokuj sytu-
acji konfliktowych. Jeśli tylko poczujesz, że 
masz wszystkiego dosyć, to wybierz się na 
urlop.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
3-5 czerwca godz. 15:00 i 17:00 2D

8-9 czerwca godz. 15:00 i 17:00 2D

DETEKTYW BRUNO

Familijny; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.

Oskar najbardziej na świecie lubi rozwią-
zywać zagadki i oglądać serial „Detek-
tyw Bruno”. Kiedyś chciałby być taki, jak 
jego bohater, na razie jednak ma osiem 
lat i mieszka w rodzinnym domu dziecka. 
Jest mu tu dobrze, ale oczywiście tęskni 
za rodzicami. Dlatego, gdy odkrywa przy-
gotowaną przez nich zabawę w poszukiwanie urodzinowego skarbu, 
koniecznie chce ruszyć na poszukiwania. Zagadka nie jest łatwa, posta-
nawia więc wynająć najlepszego detektywa na świecie, czyli Bruna. Nie 
przyjmuje do wiadomości, że Bruno Księski to tylko aktor, w dodatku 
niezbyt sympatyczny. Z całej przygody pewnie wyszłyby nici, gdyby 
nie fakt, że gwiazdor ostatnio traci na popularności, a jego menedżer-
ka dostrzega w pojawieniu się Oskara szansę na podreperowanie wi-
zerunku.

3-5 czerwca godz. 19:00 dubb.

8-9 czerwca godz. 19:00 dubb.

DOKTOR STRANGE  

W MULTIWERSUM OBŁĘDU

Fantasy, Przygodowy; USA; Czas trwania 2 godz. 

6 min.

Po wydarzeniach z „Avengers: Koniec 
gry” dr Stephen Strange kontynuuje walkę 
ze złem. Tym razem stawi czoło swojemu 
byłemu przyjacielowi Mordo.

10-12 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

15 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

YAKARI I WIELKA PODRÓŻ

Animacja, Familijny, Przygodowy; Belgia, Francja, 

Niemcy; Czas trwania 1 godz.22 min.

Siuksowie, plemię małego Yakariego, mu-
szą uciekać przed nadciągającym torna-
dem. Chłopiec postanawia wykorzystać 
ostatnią szansę, aby odnaleźć niedości-
gnionego mustanga, Małego Pioruna. Pod-
czas wędrówki na drodze Yakariego staje Wielki Orzeł. Obdarowuje go 
niesamowitą zdolnością, która pozwala mu rozmawiać ze zwierzętami. 
Chłopiec, zdany wyłącznie na siebie, musi przeprawić się przez rwącą 
rzekę, przejść wielkie równiny i pokonać strzeliste góry, aby ostatecz-
nie zmierzyć się ze złowieszczym żywio-
łem. 

10-12 czerwca godz. 16:45 2D nap.

15 czerwca godz. 16:45 2D nap.

BOSCY

Dramat, Komedia; Hiszpania; Czas trwania 1 godz. 

54 min.

Bogaty biznesmen wynajmuje słynnego 
reżysera, aby pomógł mu nakręcić prze-
bojowy film.

10-12 czerwca godz. 19:00 2D nap.

15 czerwca godz. 19:00 2D nap.

INFINITE STORM

Dramat, Thriller; Australia, Polska, Wielka Brytania; 

Czas trwania 1 godz. 38 min.

Kobieta wybiera się na samotną wspinacz-
kę na Górę Waszyngtona. Gdy gwałtownie 
załamuje się pogoda odnajduje ślady spor-
towych butów na śniegu, zaczyna więc 
poszukiwania nieprzygotowanego turysty.
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DROBNE

Ocieplenia domów – remonty. 

Tel. 667 569 562.

Wycinka drzew, pielęgnacja 

ogrodów. Tel. 667 569 562.

Sprzedam działkę budowlaną 

Siennica 1050 m2. Tel. 669 950 

408.

Sprzedam działkę budowlaną 

2000 m2, ogrodzoną, pełne me-

dia (prąd woda kanalizacja),  

ul. Wiejska. Tel. 607 427 020.

Sprzedam dom Nasie lsk  

ul. Jaśminowa. Tel. 509 089 355.

Wynajmę pokój z kuchnią, 

WC, łazienką. Tel. 694 391 972. 

Ogrzewanie centralne.

W y n a j m ę  z i e m i ę  p o d 

Fotowoltaikę 4,5,6 klasa.  

Tel. 537 411 996.

Zatrudnię fryzjerkę - Nasielsk. 

Tel. 889 307 122.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy 

dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego 
pod numerem telefonu 572 388 046

30.05.–12.06.2022 r.  Apteka Alma 
ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

13.06.–19.06.2022 r.  Apteka z Uśmiechem 
ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.

20.06.–26.06.2022 r.  Apteka Dbam o zdrowie 
ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00  

na mityng
Tel. 573 237 400.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku apeluje 

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ
Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, że 
od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w której zgodnie z art. 124. „Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, 
corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy. 

Wypalanie jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. 

Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, 
jak i samego człowieka.

Wypalanie traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. 

Giną organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, dżdżownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających 
gniazda ptaków. Zdarza się, że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione.

Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na zie-
mi lub w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych 
przez nas wszystkich skowronków).

Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie 
liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. 

Giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają 
zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca 
bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ro-
puchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki 
zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewie-
trzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca 
wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej 
właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

Apelując do Państwa o poszanowanie przyrody przypominamy, ze zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody, 
Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega 
karze aresztu albo grzywny.
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Czas wystawiania 
ocen w szkole
Wielkimi krokami zbliża się ko-
niec roku szkolnego, a co za tym 
idzie, konieczność jego podsu-
mowania, wystawienia ocen ze 
wszystkich przedmiotów, roz-
liczenia wszelkich prac, doko-
nania poprawek i td.  Dla wielu 
uczniów to czas pełen napięcia 
i stresu, bo przecież oceny, które 
otrzymają, tak wiele dla nich, dla 
rodziców, dla nauczycieli zna-
czą. Problem jest dużo szerszy, 
nie dotyczy konkretnych dzie-
ci, jednej szkoły, ale całego pol-
skiego systemu oceniania. Polska 
szkoła bardzo różni się od wielu 
szkół zachodu właśnie w podej-
ściu do systemu oceniania. O ile 
na etapie nauki wczesnoszkol-
nej stopnie mają charakter opi-
sowy, o tyle w wyższych klasach 
jest już mocno stygmatyzują-
ca sześciostopniowa skala ocen. 
Oczywiście wszyscy się do tego 
przyzwyczailiśmy, wręcz uzależ-
niliśmy, sami uczniowie często 
domagają się ocen, by móc przy 
pomocy tych zewnętrznych not 
się jakoś zdefiniować. Sprowadza 
się to natomiast do tego, że niska 
ocena jest karą, a wysoka nagro-
dą za wyniki w nauce. Prowadzi to 
do pogoni za dobrymi stopniami, 

podsuwając tym samym przeko-
nanie: „coś za coś”. Uczę się do-
brze, więc zasługuję na prezenty, 
pochwał y rodziców, uśmiech 
kolegów, uznanie nauczyciela itd. 
Gorzej, jeśli oceny są słabe – bo 
jestem mniej zdolny, wolniej pra-
cuję albo miałem stresujący etap 
w życiu, gorszy dzień, spadek 
motywacji itd. – i co wtedy? Czy 
już nie zasługuję na te przyjem-
ności, co mój kolega z piątkami? 

P i szę  to  ś w i a do m i e  w  t a k i m 
mocnym uproszczeniu, by móc 
pokazać Państwu – będącymi 
rodzicami, by zwrócić uwagę, że 
ocena szkolna bardzo często ko-
reluje z samooceną dziecka. Po-
móżmy naszym dzieciom przejść 
przez etap szkoł y w poczuciu 
pełnej akceptacji, zrozumienia 
i  poszanowania ich w yborów. 
Dlatego też:

• nie porównujmy swoich dzieci 
„on ma same piątki , a Ty?”:

• n ie patrzmy na swoje dzie-
ci przez pryzmat liczby zdo-
bytych piątek, czwórek czy 

jedynek. Niskie oceny traktuj-
my wyłącznie jako sygnał, że 
dziecko ma problemy i należy 
mu pomóc;

• szukajmy przyczyn, źródeł nie-
powodzeń dzieci - często ich 
nazwanie, zrozumienie już wie-
le rozwiązuje, umożliwia szybką 
pomoc;

• pozwalajmy im wybierać, np.: 
„przygotuję się bądź zgłoszę 
nieprzygotowanie”, „nauczę 
się lub dostanę 1” tym samym 
doświadczać skutków podej-
mowanych decyzji, wspierając, 
nie oceniając i nie pouczając. 
Dojrzewanie do dorosłości jest 
trudne i wymaga czasu, wysił-
ku i umiejętności podejmowa-
nia własnych decyzji; 

• nie oczekujmy, że dziecko do-
pasuje się do naszego idealne-
go obrazu o nim, czy że spełni 
nasze niespełnione marzenia;

• okażmy zrozumienie dla ob-
ciążenia materiałem, obowiąz-
kami;

• pozwólmy nastolatkom bory-
kającym się z wyborem ścież-
k i  zawodowej skupić s ię na 
tym, co dla nich najważniejsze. 

Trudno też być najlepszym we 
wszystkim, więc uwzględniając 
ich zainteresowania, pozwólmy 
im wybierać i zaakceptujmy, na 
jakich przedmiotach, chcą sku-
pić swoją energię;

• pomóżmy w rozwijaniu ich pa-
sji;

• stwórzmy w domu odpowied-
nie warunki do nauki poprzez 
zadbanie o atmosferę życzli-
wości, zaufania, poczucia bez-
pieczeństwa. Pamiętajmy, że 
dziecko, które czuje się do-
ceniane, rozumiane, które ma 
spokój i swoje miejsce w ro-
dzinie, lepiej motywuje się do 
nauk i  n i ż  t a k i e ,  któ re  ż y j e 
w ciągłym strachu i poczuciu 
nieakceptacji;

• pamiętajmy, że dzieci są różne 
i mają różne talenty, potrzeby 
i możliwości.

Magda Wiktorowicz
psycholog Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej
Filia w Nasielsku

Harmonogram
WYWOZU ODPADÓW

ROK 2022

 Nasielsk – Działki rekreacyjne

Odpady Wielkogabarytowe, elektrośmieci, małe opony samochodowe
Miejscowość Godzina Data 
Cieksyn - punkt odbioru przy aptece ul. Piłsudskiego 12:00 - 14:00 11.06.2022
Borkowo  - punkt odbioru ul. Sportowa (wał przy sklepie) 9:30 - 11:30 11.06.2022
Lelewo i Zaborze - punkt odbioru naprzeciwko posesji Lelewo 
123

7:00 - 9:00 11.06.2022

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmiary 
lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: stoły, 
krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, małe 
opony samochodowe itp.

UWAGA!!!
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne takie jak deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, 
płytki, rolety jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady 
ogrodowe, odpady  rolnicze, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Nie wyrzucamy również 
opon od samochodów ciężarowych lub ciągników.

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to wszystkie popsute, od dawna  nieużywane, już 
niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie np. lodówki, pralki, 
suszarki, radia, telewizory, golarki, zabawki, komputery, drukarki, odtwarzacze DVD, wiertarki itp. 
Niekompletny sprzęt elektroniczny (obudowy, części urządzeń) nie będzie zabierany!!!

PPIS 

Żyj Dobrze
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Nowym Dworze Ma-
zowieckim zachęca do wzięcia 
udziału w kampanii edukacyjnej 
#Żyj Dobrze.

Kampania została zainicjowana, 
aby zachęcić kobiety i mężczyzn 
do wprowadzenia zmian na lep-
sze w swoim życiu po okresie pan-
demii koronawirusa. Pandemia 
licznym odebrała życie, a wielu lu-
dziom znacznie pogorszyła zdro-
wie i ogólny dobrostan.

Zależy nam na tym, aby nie być 
tylko czytelnikiem podanych ha-
seł, lecz ciągł ym realizatorem 
zdrowego stylu życia. Wiosna to 
czas rozwijającego się życia. Za-
zieleniają się drzewa i krzewy, roz-

kwitają feerią barw kwiaty. Dlatego 
też symbol rozkwitającego pąka, 
towarzyszący naszej kampanii, ma 
skierować uwagę odbiorców na te 
obszary życia, które – pielęgnowa-
ne  –  rozkwitną na nowo – zosta-
ną wzmocnione. Celem głównym 
kampanii jest przypomnienie, że 
wyborów wpływających na nasze 
życie dokonujemy każdego dnia.

Obszary tematyczne kampanii:

1.Aktywność fizyczna

2.Higiena

3.Zdrowe żywienie

4.Zdrowie psychiczne

5.Profilaktyka (w tym: regularne ba-
dania diagnozujące stan zdrowia po 

COVID-19, sezonowe szczepienia, 
PSO, mammografia, itp.)

Kampania real izowana będzie 
w mediach społecznościowych od 
piątku, 20 maja, do początku waka-
cji, do 24 czerwca.

Informujemy, że co tydzień na fa-
cebooku Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej oraz stronie 
internetowej Wojewódzkiej Stacji 
https://www.gov.pl/web/wsse-
-warszawa, w zakładce Kampa-
nii będzie opublikowany artykuł 
popularnonaukowy dotyczący 
każdego obszaru tematycznego. 
Kampanię zaczęliśmy od aktyw-
ności fizycznej. Zachęcamy do śle-
dzenia portali. 
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiątego”, 6.05.2022 r.:
1. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak   66 pkt 
2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   65 pkt 
3. Krzysztof Brzuzy – Paweł Wróblewski    59 pkt
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   59 pkt 
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    51 pkt 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:

1. Krzysztof Michnowski     53 pkt
2. Waldemar Gnatkowski     49 pkt
3. Alicja Bartosik      31 pkt
4. Piotr Kowalski      29 pkt
5. Janusz Wydra      28 pkt
6-7. Grzegorz Nowiński      26 pkt
 Paweł Wróblewski      26 pkt
8. Krzysztof Morawiecki     24 pkt
9. Józef Skrzypczak      22 pkt
10. Zbigniew Michalski     21 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Bramki są,  
ale za mało!
Nie mamy dobrych wieści z IV ligi mazowieckiej. Wygrany mecz 3:1 
z Wkrą Żuromin 18 maja br. w ramach 28. kolejki rozbudził nadzieje piłka-
rzy i kibiców Żbika na kolejne wygrane spotkania, to jednak kolejne dwa 
ostatnio rozegrane nie przyniosły punktów. Gole padały, ale niestety, nie 
z korzyścią dla Żbika Nasielsk.

Najpierw w 29. kolejce Żbik Nasielsk rozegrał wyjazdowe spotkanie z Unią 
Warszawa na terenie Bemowskiego Ośrodka Sportu. Mecz odbył się 22 
maja o godz. 11.00.

Na prowadzenie już w 16. minucie wyszła drużyna Unii Warszawy po 
strzale Jakuba Mydłowieckiego. W ciągu zaledwie 10 minut Nasielszcza-
nom udało się doprowadzić do remisu po strzale Maksymiliana Czyżew-
skiego. Ten wynik utrzymał się już do końca pierwszej połowy, w trakcie 
której na boisko wyszedł Tomasz Okleka za Gigi’ego Baidarashvili’ego, 
a zawodnik Unii Warszawa otrzymał żółtą kartkę.

Pierwsze 20 minut drugiej połowy były wyrównane i żadnej ze stron nie 
udawało się objąć prowadzenia. Za to sędzia w 65. minucie pokazał żółtą 
kartkę Mateuszowi Turkowskiemu ze Żbika Nasielsk.

Niestety na 14. minut przed końcem meczu Warszawiacy objęli prowa-
dzenie po strzale Bartosza Goździewskiego, a dwie minuty później kolej-
nego gola zdobył ponownie Jakub Mydłowiecki i tym sposobem wynik 
meczu błyskawicznie zmienił się na 3:1 dla Uniaków.

Na nic zdały się wysiłki drużyny Żbika, która do domu wróciła bez punk-
tów.

W 30. kolejce rozegranej 28 maja o godzinie 14.00 Żbik Nasielsk podjął 
gości z KS Stoczniowiec Płock, a ci objęli prowadzenie już w 3. minucie. 
Autorem celnego strzału był Przemysław Kowalczyk. W kolejnych minu-
tach posypały się żółte kartki. Najpierw otrzymał ją Sebastian de Andres 
i Maksymilian Czyżewski ze Żbika, a później Jakub Wiśniewski ze Stocz-
niowca.

W 22. minucie udało się wyrównać wynik meczu Mateuszowi Bramowi-
czowi. Jednak utrzymał się on do 36. minuty, gdy na korzyść rywali bram-
kę zdobył Jakub Kuster.

W drugiej połowie przeciwnicy Żbika zwiększyli bilans bramkowy w 54. 
minucie. Autorem gola był Adrian Bieńkowski.

Od 59. minuty, po drugiej żółtej kartce dla Jakuba Wiśniewskiego, Stocz-
niowcy musieli grać w dziesiątkę. Mimo to drużynie Żbika nie udało się 
zdobyć kolejnych goli. Do końca spotkania sędzia czterokrotnie pokazy-
wał jeszcze żółtą kartkę - trzy trafiły na konta zawodników Stoczniowca, 
a jedna do Krystiana Omena ze Żbika Nasielsk. 

1 czerwca Żbik Nasielsk rozegrał wyjazdowy mecz z Hutnikiem Warsza-
wa na warszawskich Bielanach. Spotkanie odbyło się o godzinie 18.00, 
w związku z tym informację o wynikach podamy w następnym numerze 
„Życia Nasielska”. 

Kolejne mecze rozegrane zostaną w ramach 32. i 33. kolejki. 4 czerw-
ca odbędzie się spotkanie, w którym Żbik o godz. 14.00 podejmie gości 
z Drukarza Warszawy. Natomiast 11 czerwca rywalami Żbika na wyjeździe 
będzie Makowianka Maków Maz. Mecz zaplanowano na godzinę 17.00.

Michał B.

NA SPORTOWO

SPORT SZKOLNY

Czwórbój lekkoatletyczny

Półmaraton Trzech Rzek 2022
W niedzielę, 29 maja, 
odbyła się V już edycja 
Półmaratonu Trzech 
R z e k ,  n a j w i ę k s z e j , 
pod względem dy-
stansu, imprezy bie-
g o we j  w  p o w i e c i e 
nowodworskim, or-
g a n i zowa n e j  p r z e z 
Stowarzyszenie Roz-
biegamy Nowy Dwór 
i Stowarzyszenie Ak-
tywni dla Mazowsza. 
Przedsięwzięcie od-
było się pod patro-
natem honorow ym 
Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, 
Burmistrza Nasielska 
i Wójta Gminy Pomie-
chówek. Sportowe emocje, po-
dobnie jak rok temu, towarzyszyły 
biegaczom na trasie, pięknego kra-
jobrazowo, Niebieskiego Szlaku Tu-
rystycznego Cztery Pory Roku nad 
Wkrą, a start biegu i centrum wyda-
rzenia znajdowało się w Cieksynie. 
Oprócz biegu na dystansie około 
21 km, odbył się także spływ kaja-
kowy, a całej imprezie przyświecał 

cel charytatywny - zbiórka fundu-
szy dla Nikoli, która potrzebuje spe-
cjalistycznej operacji. 

Pogoda, mimo przejściowego 
deszczu, sprzyjała sportowemu 
wyzwaniu na dość trudnej, trialo-
wej trasie. Wszystkim zawodnikom 
udało się dotrzeć do mety i zdobyć 
upragniony medal. 

Zwycięzcami w kategorii OPEN zo-

stali: 

Kobiety: 

I miejsce Julia Nikołajuk,

II miejsce  Monika Wójcik,

III miejsce Marta Zawada;

Mężczyźni: 

I miejsce Tomasz Mikulski,

II miejsce Wojciech Dudek,

III miejsce Dawid Zarodkie-
wicz.

Wśród kajakarzy na po-
dium stanęli : 1. Katarzyna 
Owczarek i Dariusz Ba-
gnicki, 2. Katarzyna Stra-
dza i Andrzej Wanowski, 3. 
Amelia Bisowska i Szymon 
Bisowski.

Wszystkim uczestnikom skła-
damy wielkie gratulacje i już 
zapraszamy na kolejną edycję 
Półmaratonu Trzech Rzek.

Anna Jaworek
Stowarzyszenie  

RozbiegaMy Nowy Dwór

26 maja, na boisku Szkoły Pod-
stawowej w Starych Pieścirogach, 
odbyły się powiatowe zawody w 
czwórboju lekkoatletycznym. Na 
czwórbój składają się: bieg na 60 
m., skok w dal, rzut piłeczką palan-
tową oraz bieg na 600 m. (dziew-
częta) i 1000 m. (chłopcy). 

W rywalizacji wzięło udział 72 
uczniów z 5 szkół z naszej gminy 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Po-
miechówku. Każda szkoła wysta-
wiła 6 – osobową reprezentację 
dziewcząt i chłopców z roczników 
2009-2010. Po przeprowadze-
niu wszystkich konkurencji, wyni-
ki zostały przeliczone na punkty. 
Rezultat ucznia, który uzyskał naj-
mniejszą liczbę punktów dla danej 
szkoły, został odrzucony. 

Po zsumowaniu pięciu pozosta-
łych wyników ustalono końcową 
kolejność zespołów. Wśród dziew-
cząt i chłopców najlepsi okazali się 
uczniowie z Pomiechówka. Spo-

śród szkół z gminy Nasielsk najle-
piej zaprezentowali się gospodarze 
ze Szkoły w Starych Pieścirogach, 
którzy w kategorii chłopców za-
jęli drugie, a w kategorii dziewcząt 
trzecie miejsce. Indywidualnie naj-
lepsze wyniki uzyskali: Kamil Ka-
zimierski z Pomiechówka – 183 
pkt, Mateusz Majewski z Cieksy-
na – 179 pkt, Damian Łosiewicz ze 
Starych Pieścirogów – 152 pkt, Ni-
kola Klimko z Pomiechówka – 183 
pkt, Helena Januszewska z Pomie-
chówka – 166 pkt oraz Karolina 
Stachowicz ze SP nr 2 w Nasielsku 
– 146 pkt Drużyny z pierwszych 
trzech miejsc otrzymały puchary, 
a wszystkie pamiątkowe dyplomy.

Organizatorem zawodów była 
Szkoła Podstawowa w Starych Pie-
ścirogach. Dziękujemy Urzędowi 
Miejskiemu w Nasielsku za pomoc 
w zorganizowaniu sportowej rywa-
lizacji.

Wyniki powiatowych zawodów 
w czwórboju lekkoatletycznym  
2022

Dziewczęta:
1. SP Pomiechówek 636 pkt

2. SP nr 2 Nasielsk 535 pkt

3. SP Stare Pieścirogi 485 pkt

4. SP Budy Siennickie 398 pkt

5. SP Cieksyn 274 pkt

6. SP nr 1 Nasielsk 233 pkt

Chłopcy:
1. SP Pomiechówek 674 pkt

2. SP Stare Pieścirogi 603 pkt

3. SP Cieksyn 538 pkt

4. SP nr 2 Nasielsk 494 pkt

5. SP Budy Siennickie 455 pkt

6. SP nr 1 Nasielsk 211 pkt

PK


