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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Utrudnienia w ruchu
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, że w związku 
z organizowanym 19 czerwca 2022 roku (niedzie-
la) w Popowie Borowym biegiem pn. „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, wystąpią 
w tym dniu utrudnienia w ruchu w godz. 14.00-
16.30. 

Utrudnienia wystąpią w sołectwach, w których wy-
tyczona została trasa biegu, tj.: 
• Popowo Borowe 
• Jaskółowo
Start i meta biegów będzie znajdowała się przy par-
kingu bocznym Szkoły Podstawowej w Popowie Bo-
rowym.

Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz po-
leceń osób kierujących ruchem. 

Za utrudnienia przepraszamy!
Wydział Organizacji i Promocji

Z GMINY

Rekrutacja do żłobka
Do końca dobiegają właśnie prace przy budowie nowej siedziby przedszkola 
w Starych Pieścirogach. W nowym budynku mieścić się będzie również Samo-
rządowy Żłobek.

 – Na obecnym etapie trwają odbiory instalacji elektrycznych, wodnych, wen-
tylacyjnych i tym podobnych. Ponadto trwa też utwardzanie terenu przed 
budynkiem. W lipcu natomiast przewidywany jest jego odbiór i uzyskanie po-
zwolenia na użytkowanie – mówi Radosław Kasiak, Kierownik Wydziału Inwe-
stycji w nasielskim Urzędzie Miejskim.

Dlatego też 13 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja do nowej placówki. Kar-
ty zgłoszeń można otrzymać w sekretariacie Samorządowego Przedszkola 
w Starych Pieścirogach przy ul. Kolejowej 65B lub pobrać ze strony interneto-
wej przedszkola.

Wypełnione zgłoszenia można składać w sekretariacie Samorządowego Przed-
szkola w Starych Pieścirogach.

W razie pytań dyrekcja placówki zachęca do kontaktu telefonicznego pod nu-
merem telefonu 23 69 30 109 lub drogą elektroniczną sekretariat@przeszko-
lepiescirogi.pl

 – W pierwszych dniach wpłynęło już 10 zgłoszeń. Planowane jest utworzenie 
dwóch oddziałów w Żłobku, a każdy z nich będzie liczył 20 dzieci – mówi Han-
na Pietrzak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Wygląda na to, że od 1 września maluchy będą uczęszczać już do nowej pla-
cówki.

Michał B.

Dla każdego coś ciekawego!
czytaj na str. 9

U NAS 

Biskup na Sacrosongu
11 czerwca br. w nasielskiej parafii odbyło się wyjątkowe wy-
darzenie. Był to Sacrosong, czyli festiwal pieśni i piosenek re-
ligijnych. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycił wyjątkowy 
gość biskup Mirosław Milewski. Odwiedził on wszystkie miejsca, 
w których zorganizowane zostały przesłuchania konkursowe: 
kościół parafialny, Nasielski Ośrodek Kultury i Szkołę Podsta-
wową nr 2. Po części konkursowej przewodniczył mszy świętej, 
w której uczestniczyły wszystkie zespoły i grupy biorące udział 
w Sacrosongu, a także nasielscy parafianie.

Po mszy świętej ogłoszono wyniki konkursu i wręczono na-
grody laureatom.

W kategorii chórów zwyciężył chór Gaudium Cantus z parafii św. Mateusza w Pułtusku, natomiast w kategorii 
schola najlepsza okazała się schola parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Zespół młodzieżowy Credo z parafii 
Matki Bożej Szkaplerznej w Żmijewie zdobył pierwsze miejsce w kategorii zespołu młodzieżowego, a w kategorii 
innych zespołów jury najwyżej oceniło D.E.B. Drwęckie Echo Boga.

Obszerną relację z wydarzenia przedstawimy w następnym numerze „Życia Nasielska”.
Michał B.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Raport o stanie Gminy 
Nasielsk za 2021 rok  
– zgłoszenie  
do zabrania głosu w debacie
Poniżej publikujemy „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2021 rok”. Zgod-
nie z art. 28 aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym raport ten będzie przedmiotem debaty podczas sesji Rady Miejskiej 
w Nasielsku. 

Stosownie do art. 28aa ust. 6-8 przywołanej ustawy w debacie nad ra-
portem może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy Nasielsk. Mieszkaniec 
Gminy Nasielsk, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, jest 
zobowiązany złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku 
pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców 
Gminy Nasielsk. 

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz w po-
staci skanu drogą mailową na adres: um@nasielsk.pl . 

O zakwalifikowaniu do debaty decyduje kolejność zgłoszeń oraz ich po-
prawność (spełnienie wymogów formalnych). 

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 
zwołana zostanie sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, podczas której ma być 
procedowany raport.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie oraz Raport o stanie Gmi-
ny Nasielsk za 2021 rok dostępne są pod linkiem https://bit.ly/38XbwKg 

Urząd Miejski w Nasielsku

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dbamy o jakość powietrza  
– kolejne środki pozyskane
W czwartek br., 2 czerwca, Zastępca Burmistrza Nasielska Andrzej Kordulew-
ski oraz Skarbnik Nasielska Rafał Adamski podpisali umowę z Zarządem Woje-
wództwa Mazowieckiego na zakup drona do monitorowania jakości powietrza 
na terenie gminy Nasielsk.

Wniosek przygotowany przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” został po-
zytywnie rozpatrzony i przyznano 90 000 zł. na dofinansowanie ww. zadania.

Przy okazji przypominamy, że w latach ubiegłych pozyskiwaliśmy środki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, na wymianę źródeł ogrzewania, których udało się wymienić kilkadziesiąt.

Ze środków pozyskanych z „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochro-
ny Powietrza MAZOWSZE 2019” zakupiono i zainstalowano 7 sensorów po-
miarowych oraz tablicę LED informującą o jakości powietrza na terenie Gminy 
Nasielsk.

Otrzymaliśmy dotację na opracowanie PONE (Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji), oraz dotację na opracowanie PGN (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej) – 
dokument niezbędny do pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Pozyskaliśmy środki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochro-
ny Powietrza MAZOWSZE 2020” na przeprowadzenie inwentaryzacji indywi-
dualnych źródeł ciepła w Gminie Nasielsk (dotacja wyniosła ponad 140 tys. zł.).

W 2021 roku Rada Miejska podjęła uchwałę określającą zasady przyznawania 
dotacji celowej na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gmi-
ny Nasielsk i w ramach środków przyznawanych z budżetu gminy w 2021 oraz 
w 2022 roku wymieniane są nieekologicznie źródła ciepła na spełniające wy-
mogi ekoprojektu. 

W roku ubiegłym Burmistrz Nasielska zawarł porozumienie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na mocy 
którego utworzony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czy-
ste Powietrze”.

W Punkcie pracownicy Wydziału ŚROW świadczą wszechstronną pomoc 
w przygotowaniu, złożeniu oraz rozliczaniu wniosków, w których dotacja 
może wynieść nawet 90%. Do chwili obecnej z pomocy skorzystało ok. 
200 wnioskodawców oraz bardzo duża ilość osób zwróciła się o porady 
w sprawie możliwości skorzystania z dotacji.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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260 000 zł wpłynie  
do Gminy Nasielsk
3 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Za-
stępca Burmistrza Nasielska Andrzej Waldemar Kordulewski oraz Skarb-
nik Nasielska Rafał Adamski w towarzystwie Wicemarszałka Województwa 
Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Marcina Podsędka, Radnych Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego: Anny Brzezińskiej i Piotra Kandyby podpisali 
umowy w ramach:

 – programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 
2022 na realizację zadań w 17 sołectwach Gminy Nasielsk. Szczegółowe 
informacje dotyczące sołectw, które otrzymały dofinansowanie znajdują 
się pod linkiem: https://bit.ly/3m7mNKS

Kwota dofinasowania: 170 000 zł

 – programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” na realizację pro-
jektu pt. „Zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie 
Gminy Nasielsk”

Koszt zadania: 180 000 zł, dofinasowanie 90 000 zł
Wydział Organizacji i Promocji

NASZE SPRAWY

Mazowsze Lokalnie  
w naszej gminie
Latem w Cieksynie i w Ruszkowie będzie się działo! Wszystko dzięki dofi-
nansowaniu, które otrzymają dwie grupy nieformalne w ramach programu 
Mazowsze Lokalnie.

Grupa nieformalna Naturalnie Cieksyn będzie realizowała projekt pn.: 
Cykl warsztatów teatralnych „Leśne opowieści”. W ramach inicjatywy 
będą przeprowadzone warsztaty teatralne dla dzieci polsko – ukraińskich. 
Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie organizacja wydarzenia dla mieszkań-
ców, podczas którego nastąpi pokaz pracy warsztatowej oraz występ ze-
wnętrznego teatru. Natomiast grupa nieformalna Aktywnie dla Ruszkowa 
będzie realizowała projekt pn.: Sielsko anielsko - nowe oblicze przystanku 
w Ruszkowie. W ramach inicjatywy będzie przeprowadzona rewitalizacja 
przystanku autobusowego w Ruszkowie, zostaną wykonane prace remon-
towe oraz powstanie mural stworzony przez społeczność lokalną.

Każda z grup otrzyma dofinansowanie w kwocie 6 000 zł. 

Mazowsze Lokalnie to program realizowany przez cztery organizacje 
pozarządowe: Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Sto-
warzyszenie SOKiAL oraz Fundację Fundusz Współpracy. Konkurs do-
finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu NOWEFIO, a także 
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W obecnej edycji konkursu wpłynęły 343 wnioski w ramach dwóch 
ścieżek: Inicjatywy oddolne oraz Rozwój organizacji. Do drugiego eta-
pu zakwalifikowane zostały 183 projekty. Ich przedstawiciele spotkali się 
z ekspertami podczas Komisji Oceniających. Komisje odbywały się w tym 
roku zarówno w formie zdalnej (online), jak i stacjonarnej (w Warszawie, 
Siedlcach, Radomiu i Ostrołęce).

W tym roku na mikro dotacje zostało przeznaczonych łącznie: 692 
082.99 zł.

Wśród 121 dofinansowanych projektów znalazły się: 51 projekty w ścieżce 
Rozwój organizacji; 70 projekty w ścieżce Inicjatywy oddolne. Gratuluje-
my sukcesów i kreatywności laureatom konkursu!

(o.)

Z GMINY. Chrcynno

Interweniują w MZDW
 – Niejednokrotnie zdarzało się, 
że samochody poruszające się 
z nadmierną prędkością drogą 
wojewódzką wypadały z zakrętu 
i wjeżdżały do rowu lub w ogro-
dzenie terenu pałacu w Chrcyn-
nie – czytamy w petycji złożonej 
przez mieszkańców Chrcynna, 
pod którą podpisy złożyło oko-
ło stu osób.

Chrcynno jest położone wzdłuż 
bardzo ruchliwej drogi woje-
wódzkiej DW 632, którą co-
dziennie przejeżdżają setki aut 
w kierunku takich miejscowości 
jak Warszawa, Legionowo, Dębe 
czy Serock.

Dlatego mieszkańcy tej wsi, na cze-
le z sołtysem Jerzym Wierzbickim, 
domagają się zwiększenia bez-
pieczeństwa dla wszystkich osób 
korzystających z biegnącej tędy 
drogi wojewódzkiej. Postanowili 
interweniować i złożyli petycję do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie. 

Wskazano w niej, że sprawa doty-
czy krótkiego odcinka drogi od 
przystanku w Chrcynnie do drogi 
gminnej prowadzącej w kierunku 
Siennicy.

Mieszkańcy wnioskują o „zamon-
towanie inteligentnej sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu z drogą 
gminną naprzeciwko pałacu, pro-
wadzącą przez główną część wsi” 
i dostosowaniu „częstotliwość cy-
kli świetlnych do natężenia ruchu 
na drodze gminnej”. 

 – Droga wojewódzka jest bardzo 
ruchliwa, a na tym odcinku istnie-
je ograniczenie prędkości tylko do 

60 km/h. Wyjazd z drogi gminnej 
znajduje się zaraz za ostrym za-
krętem, co bardzo ogranicza wi-
doczność przy wyjeździe w lewo, 
w kierunku Warszawy – mówi Je-
rzy Wierzbicki. – Kiedyś był to teren 
zabudowany, na którym obowią-
zywało ograniczenie prędkości do 
50 km/h, a później zamieniono 
znaki na tym odcinku i wprowa-
dzono tylko ograniczenie do 60 
km/h – mówi sołtys Chrcynna. 

Mieszkańcy uważają, że zamon-
towanie na skrzyżowaniu drogi 
gminnej z wojewódzką sygnalizacji 
świetlnej (reagującej na dojeżdża-
jące drogą gminną samochody) 
w znikomym stopniu wpłynęłoby 
to na płynność ruchu na drodze 
wojewódzkiej.

Dodatkowym rozwiązaniem, któ-
re zwiększyłoby bezpieczeństwo 
pieszych byłoby wybudowanie 
chodnika na odcinku od drogi pro-
wadzącej do miejscowości Sienni-
ca, do przystanku autobusowego 
w Chrcynnie. Obecnie dzieci i do-

rośli, którzy chcą dotrzeć do przy-
stanku, muszą chodzić trawiastym 
poboczem drogi wojewódzkiej. Na 
tym odcinku jest ono jednak bar-
dzo wąskie i wydarzył się  tu śmier-
telny wypadek. 

 – Zimą jest to szczególnie nie-
bezpieczne, gdyż leżący śnieg 
dodatkowo zmniejsza pobocze – 
stwierdza sołtys Wierzbicki.

Rada Miejska na sesj i 30 mar-
ca br. jednogłośnie poparła pe-
tycję mieszkańców Chrcynna, 
podkreślając w swoim stanowisku, 
że zapewnienie bezpieczeństwa 
użytkownikom drogi jest sprawą 
priorytetową. 

Sołtys Chrcynna, otrzymał infor-
mację z Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, że petycja 
została przekazana do Urzędu Mar-
szałkowskiego, który ma 90 dni na 
rozpatrzenie pisma od daty jej zło-
żenia. Jaką mieszkańcy Chrcynna 
otrzymają odpowiedź? Do tematu 
na pewno będziemy wracać.

red.

Z POWIATU

Spotkanie z przedsiębiorcami
Ponad 50 przedsiębiorców z powiatu nowodworskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych i rządowych przy-
było we środę, 8 czerwca br., do Hotelu Mazovia w Nowym Dworze Mazowieckim na spotkanie informacyjno-promo-
cyjne organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz. 

Wśród przybyłych gości byli: Krzysztof Kapusta starosta nowodworski, Jacek Kowalski burmistrz Nowego Dworu Maz. 
i Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, a Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych reprezentowali: Wiesław Ko-
łodziejski i Paweł Stasiak.

Spotkanie miało na celu przybliżenie informacji na temat tego, co Urząd Pracy chce zaoferować lokalnym przedsiębior-
com w najbliższym czasie. Przedstawiono pilotażowy projekt „Pracuj z Rodziną na NOWO(dworskim)”. Jego celem jest 
wypracowanie i zweryfikowanie nowego instrumentu rynku pracy pod nazwą Centrum Doboru i Oceny jako nowator-
skiego narzędzia zwiększającego aktywne uczestnictwo mikro i małego przedsiębiorcy w pełnym procesie rekrutacji 
i selekcji kandydatów do pracy. Projekt jest realizowany ze środków zewnętrznych Funduszu Pracy. Liderem projektu jest 
PUP w Nowym Dworze Maz., a partnerem firma MW Consulting ze Szczecina. Temat ten szczegółowo omówił Doradca 
biznesowy i Coach - Jerzy Krzywnicki.

Starosta nowodworski Krzysztof Kapusta zauważył, że to kolejny ciekawy projekt Powiatowego Urzędu Pracy. 

W kolejnej części spotkania odbył się krótki panel dyskusyj-
ny, który poprowadził Jakub Urbaniak Prezes Stowarzyszenia 
Partnerstwa Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego. Jego 
tematem było funkcjonowanie przedsiębiorców w czasie pan-
demii. Przybliżono zagadnienie zamówień publicznych, które 
są szansą na rozwój przedsiębiorstw oraz możliwość skorzysta-
nia z instrumentów wsparcia przedsiębiorców, które omawiali 
zaproszeni goście. Głos zabrał także Janusz Konerberger Prezes 
Spółdzielni „Nasielszczanie”, który mówił o tym, w jaki sposób 
przedsiębiorcy mogą współpracować ze spółdzielnią socjalną.

Na zakończenie spotkania kwestie prawne związane ze zgłoszeniem znaku i wzoru towarowego omówiła Katarzyna 
Kręźlewicz radna powiatowa.

Dyrektor PUP Marzena Boczek wyraziła nadzieję, że przedstawione propozycje wzmocnią firmy i będą perspektywą na 
rozwój inwestycyjny oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Zapowiedziała już kolejne spotkania, o których PUP w No-
wym Dworze Maz. będzie na bieżąco informować. 

Michał B.
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01.06.2022

Nasielsk, ul. Żwirki i Wigury – pożar drzewa (1 zastęp OSP Nasielsk)

Stare Pieścirogi, ul. Makowa – usunięcie gniazda owadów błonkoskrzy-

dłych (1 zastęp OSP Nasielsk)

Stare Pieścirogi, ul. Kolejowa – pożar budynku (2 zastępy OSP Nasielsk)

03.06.2022

Nasielsk, ul. Kościuszki – 

pożar pustostanu (1 zastęp 

OSP Nasielsk)

04.06.2022

Nasielsk, ul. Słoneczna – 

Wyczuwalny zapach gazu 

(1 zastęp OSP Nasielsk)

06.06.2022

Paulinowo – pożar trawy (1 zastęp OSP Nasielsk)

10.06.2022

Nasielsk, ul. Rynek – otwarcie mieszkania (1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Pijana doprowadziła 
do kolizji 
We wtorek, 7 czerwca br., ok. godz. 10.30 w Krzyczkach-Pieniążkach do-
szło do kolizji dwóch pojazdów: opla i audi. Jak wynikało z relacji osoby 
zgłaszającej, kobieta kierująca oplem, jechała środkiem drogi, a podczas 
manewru wymijania doprowadziła do zderzenia lusterkami z samocho-
dem audi. Po całym zajściu odjechała na jedną z pobliskich posesji. Kieru-
jąca audi 20-latka z Pułtuska oświadczyła, że siedząca za kierownicą opla 
zachowywała się dziwnie i może być pijana.

Mundurowi na wskazanej przez zgłaszającą posesji zauważyli białego opla 
oraz 66-latkę, od której wyczuli woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 
wykazało w organizmie kobiety ponad 1 promil alkoholu.

Zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego, 
znajdując się w stanie nietrzeźwości, grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Pułtusku.
(red.) za:www.nowydwor.policja.gov.pl

Z POLICJI

Chciał ukraść alkohol
We wtorek, 7 czerwca br., nasielscy policjanci zostali wezwani do jed-

nego ze sklepów na terenie miasta z prośbą o interwencję. Okazało się,  

że próbował w nim zrobić zakupy bez płacenia mieszkaniec powiatu cie-

chanowskiego. 

Mężczyzna, który chciał wynieść alkohol, został ujęty przez pracownika 

ochrony i przekazany mundurowym.

Policjanci ustalili, że 38- latek ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwo-

ści. Zgodnie z nakazem doprowadzenia, wydanym przez Sąd Rejonowy  

w Pułtusku, do odbycia miał karę 46 dni pozbawienia wolności. Został 

przez mundurowych zatrzymany. Za kradzieżą sklepową funkcjonariusze 

nałożyli na niego mandat karny. Mężczyzna trafił już do jednostki peni-

tencjarnej.

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

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z LGD

Produkt 
lokalny 
W czwartek, 2.06.2022 r. Lokal-
na Grupa Działania Zielone Mosty 
Narwi zorganizowała szkolenie 
pn.: „Produkt lokalny szansą na 
wzmocnienie potencjału orga-
nizacji pozarządowych ”. Szko-
lenie odbyło się w Karczmie 
Wielka Lipa w Lipie. W szkoleniu 
poprowadzonym przez Barto-
sza Puchowskiego uczestniczy-
li przedstawiciele stowarzyszeń, 
fundacji i kół gospodyń wiejskich 
działających na terenie LGD Zie-
lone Mosty Narwi. Wśród uczest-

ników byli również reprezentanci 
stowarzyszeń działających na te-
renie gminy Nasielsk. W pierw-
szej części spotkania, uczestnicy 
podzielili się dotychczasowymi 
działaniami organizacji, pozna-
li definicję i przykłady produktu 
tradycyjnego, regionalnego oraz 
lokalnego oraz dowiedzieli się, jak 
identyfikować produkty tradycyj-
ne, regionalne i lokalne. Kolejną 
częścią szkolenia były ćwiczenia 
warsztatowe. 

Uczestnicy, pracując w trzech ze-
społach, wskazywali zasoby przy-
rodnicze, historyczne i kulturowe 
obszaru LGD Zielone Mosty Na-
rwi. Była to możliwość odkrycia 
zasobów, o których wiele osób 
nawet nie ma pojęcia, a które 
mogą być doskonałą podstawą do 
dalszych działań na rzecz rozwo-
ju obszarów wiejskich. Następnie 
uczestnicy poznali zasady wpro-
wadzania produktów tradycyj-
nych, regionalnych i lokalnych 
do obrotu oraz dowiedzieli się, 
jak kreować i promować produk-
ty tradycyjne, regionalne i lokal-
ne. Ponadto otrzymali informację 
na temat tego, w jaki sposób pro-
dukt lokalny może wpływać na 
wzmocnienie potencjału organi-
zacji pozarządowych oraz przy-
czyniać się do rozwoju obszarów 
wiejskich.  

Uczestnicy aktywnie brali udział 
w spotkaniu, dzielili się swoimi 
doświadczeniami oraz otrzymali 
ogromną dawkę wiedzy i inspira-
cji do dalszego działania w swoich 
organizacjach.

Szkolenie współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
na rzecz kosztów bieżących i ak-
tywizacji” objętego PROW na lata 
2014-2020.

(o.z.)

Z GMINY

Piknik w Cieksynie
Otwarcie MIS
Mieszkańc y C ieks y-
na skupieni wokół Sto-
warzyszenia Skafander, 
Koła Gospodyń Wiej-
skich, klubu sportowego 
Wkra Cieksyn, Stowa-
rzyszenia Dolina Wkry 
i OSP Cieksyn od lat or-
ganizują rozmaite cie-
kawe akcje. Kreatywni 
cieksynianie wspólnie 
dbają o rozwój i promocję swojej wsi, a także okolicznych miejscowości 
i całej gminy. Najnowszym osiągnięciem jest sfinansowane z funduszu so-
łeckiego i przez Urząd Miejski w Nasielsku Miejsce Integracji Społecznej. 
W urokliwym miejscu nad stawem, a także w bezpośrednim sąsiedztwie 
boiska KS „Wkra Cieksyn”, powstała scena plenerowa, altana i ławeczki. 
Miejsce to ma służyć integracji mieszkańców oraz wszystkim, którzy po-
trzebują przestrzeni dla ciekawych działań. Projekt MIS opracowało Sto-
warzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander.

Nieostatnia niedziela
3 lipca naprawdę warto być w Cieksynie. Na scenie MIS zaprezentują się 
lokalni artyści. Najmłodszych rozbawi Teatr Pinezka z Gdańska, emocji 
sportowych dostarczy mecz piłkarski klubu Wkra Cieksyn (oldboye kon-
tra młodziaki!). Wybierzemy także MISS Cieksyna (uwaga! czekają zabawne 
zadania!) Będą konkursy i atrakcje dla dzieci, mini-jarmark z produktami 
regionalnymi, sąsiedzka wymiana książek zorganizowana przez Stowa-
rzyszenie Dolina Wkry, a także twórcze warsztaty Skafandra i smakołyki 
przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Wiejskie Sprawy Kobiet. 
Palce lizać! Niespodziankę szykują sołtys Monika Sitkiewicz, radny Janusz 
Gers oraz Strażacy z OSP Cieksyn.

Scena dla wszystkich
Podczas pikniku będzie można zaprezentować się na scenie: zaśpiewać, 
zatańczyć, zaskoczyć publiczność piękną interpretacją wiersza, pochwalić 
się wyjątkową umiejętnością (jak w programie „Mam talent”).

Występy nie powinny trwać dłużej niż 7 minut, nie mogą zawierać treści 
wulgarnych i obraźliwych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie krót-
kiego (do 3 minut) filmu na adres skafander1313@wp.pl do 29 czerwca, 
pozwoli to na zweryfikowanie treści planowanych występów. Osoby nie-
pełnoletnie prosimy o załączenie zdjęcia/skanu pisemnej zgody rodzi-
ców.

Na ten sam adres można wysyłać zdjęcia rękodzieła i produktów spo-
żywczych, które chcieliby Państwo wystawić na naszym pikniku. Ma on 
lokalną i proekologiczną formułę, nie będziemy więc mogli zgodzić się na 
sprzedaż przedmiotów i przysmaków produkowanych masowo (e-mail 
służyć ma zatem weryfikacji). Prosimy o uczciwość i wyrozumiałość.

Piknik dofinansowano w ramach zadania publicznego Gminy Nasielsk. 

Do zobaczenia na pikniku!
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Wakacyjny rozkład jazdy 
Kolei Mazowieckich
Od 12 czerwca zmieni się rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich. 
Najważniejsze zmiany związane są z dalszą modernizacją stacji Warszawa 
Zachodnia, pracami na liniach Warszawa – Łowicz i Warszawa – Małkinia 
– Szulborze Wielkie oraz na liniach bocznych.

Specjalną, wakacyjną ofertą, jest powrót pociągu „Słoneczny”, a także uru-
chomienie dodatkowego połączenia do Trójmiasta – pociągu „Słonecz-
ny – BIS”. 

Pociąg „Słoneczny” będzie wyruszał codziennie ze stacji Warszawa Cen-
tralna o godzinie 5:55, a o 11:25 będzie już w Ustce. W drogę powrotną 
odjedzie o 12:11. Na stację Warszawa Centralna przyjedzie o 18:04. Z kolei 
pociąg „Słoneczny – BIS” będzie kursował w soboty, niedziele i święta. Ze 
stacji Warszawa Zachodnia odjedzie o godzinie 9:03 i zakończy bieg na 
stacji Gdynia Główna o 12:56.

W podróż powrotną wyruszy z Gdyni Głównej o 18:29 i zakończy bieg na 
stacji Warszawa Zachodnia minutę przed godziną 22.00.

Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do 3 września br.

Zmiany zajdą w kursowania pociągów KM relacji Sierpc – Nasielsk. Od 
1 lipca do 31 sierpnia, z uwagi na prace remontowo-naprawcze, będzie 
wstrzymany ruch pociągów na całej linii R91 Sierpc – Nasielsk. W zamian 
za odwołane pociągi zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja au-
tobusowa. 

(red.) za: www.mazowieckie.com.pl

Z Urzędu Miejskiego

Stoisko Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych 
w Popowie Borowym
W czasie uroczystości 72. rocz-
nicy śmierci żołnierzy Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego 
z patroli ppor. Władysława Gru-
dzińskiego ps. „Pilot”, które od-
będą się w niedzielę, 19 czerwca 
br., przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
przed, w trakcie i po biegu „Tropem Wilczym” będzie można odwiedzić 
stoisko Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki. 
Członkowie Związku w swoim namiocie zaprezentują historyczny ubiór  
i broń żołnierzy, których pamięć będziemy wspominać. Równolegle z re-
konstrukcją historyczną odbędzie się prezentacja Sekcji Sportowo-Obron-
nej działającej przy Związku Żołnierzy NSZ. W namiocie Związku Żołnierzy 
NSZ będzie można również nabyć pozycje książkowe dotyczące historii 
podziemia narodowego. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska.

Wydział Organizacji i Promocji

U NAS

Ostatnie pożegnanie 
Honorowego Obywatela
W poniedziałek, 13 czerwca br., 
Nasielsk pożegnał swego Hono-
rowego Obywatela ks. Rektora Ta-
deusza Tomasińskiego. 

Na uroczystościach pogrzebo-
wych obecni byli bliscy zmarłego 
z Francji: księża pallotyni i rodzina 
zmarłego. Była też rodzina z Pol-
ski, w tym i z Nasielska. Szkoły 
podstawowe reprezentowane 
były poprzez poczty sztandaro-
we oraz poczet sztandarowy OSP 
z Krzyczki.

Głównym celebransem żałob-
nej mszy św. był ksiądz superior 
Krzysztof Hermanowicz. Kon-
celebransami byli księża pallotyni 
z Francji i gospodarz uroczysto-
ści ksiądz dziekan z Nasielska Ta-
deusz Pepłoński. Modłom przy 
trumnie przewodził pallotyn ks. in-
fułat Stanisław Jeż z Francji w asy-
ście nasielskiego księdza dziekana. 
Honorowego Obywatela Nasielska 
pożegnał też burmistrz Nasielska 

Bogdan Ruszkowski.

Sprawne przeprowadzenie uro-
czystości pogrzebowej zmarłego 
w Paryżu ks. Tadeusza Tomasiń-
skiego to zasługa siostrzenicy Bar-
bary Turbo i jej męża Roberta oraz 
siostrzenicy Patrycji Kosta. W po-
grzebie uczestniczyła też najmłod-
sza siostra Zmarłego pani Helena 

ŚP. ks. Tadeusz Tomasiński należał do Stowarzyszenia Księży Pallo-
tynów. Urodził się w Nasielsku 25 czerwca 1923 roku. Z ośrodkiem 
pallotyńskim w Wadowicach związał się jeszcze przed wojną. Póź-
niej przyszły tragiczne wydarzenia związane z przebiegiem II wojny 
światowej. One wciągnęły też w swe tryby młodego człowieka, któ-
ry przygotowywał się do służby kapłańskiej. Wstąpił do Armii Krajo-
wej, a w roku 1944 uczestniczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie 
kontynuował naukę w seminarium duchownym. Końcową jej część 
odbywał w Rzymie skierowany tam przez swych pallotyńskich prze-
łożonych. Po skończeniu nauki nie mógł wrócić do kraju, ponieważ 
komunistyczne władze pozbawiły go polskiego obywatelstwa. Jego 
stowarzyszenie skierowało go do Francji. Tu dał się poznać jako czło-
wiek wielu talentów i pozostawił trwałe ślady swej działalności w pod-
paryskiej miejscowości Osny.

W Jego sercu tkwiła tęsknota za Polską i za Nasielskiem. Współpraco-
wał z Prymasem Tysiąclecia bł. kardynałem Stefanem Wyszyńskim. 
Owoce tej wieloletniej współpracy są imponujące. Służył Kościołowi, 
polskiemu Kościołowi, a także nasielskiemu Kościołowi. Do Nasielska 
przybył dopiero po pół wieku, kiedy miał już przywrócone polskie 
obywatelstwo. Wtedy po 50 już latach kapłaństwa w Nasielsku od-
prawił swą Mszę św. Prymicyjną. Władze miejskie nadały księdzu Ta-
deuszowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Chętnie spotykał się 
z jego mieszkańcami. Brał udział w różnego rodzaju uroczystościach, 
np. przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w Borkowie. Pamiętne jest spo-
tkanie księdza Tadeusza z burmistrzem Dariuszem Muchą i probosz-
czem ks. Kazimierzem Śniegockim.

Wojciechowska. W uroczystości 
pogrzebowej brała udział pani Te-
resa Błażejewska, która spisała 
życiowe wspomnienia księdza Ta-
deusza, które ukazały się nakładem 
wydawnictwa pallotyńskiego Apo-
stolicum. 

Był to smutny dzień w histori i 
Nasielska i nasielskiej parafii, po-
nieważ pożegnano wyjątkowego 
człowieka.

andrzejzawadzki
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WARTO PRZECZYTAĆ

Niezapomniany walc
Wioletta Piasecka to autorka ksią-
żek dla dzieci oraz dla dorosłych. 
Jestem ogromną fanką jej twór-
czości. Każda książka wycho-
dząca spod jej pióra robi na mnie 
ogromne wrażenie i pozytyw-
nie zaskakuje, tworząc przemi-
łe wspomnienia. Ponadto jest to 
niezwykle sympatyczna osoba, 
z którą miałam przyjemność kil-
ka razy porozmawiać. 6 czerw-
ca premierę miała jej najnowsza 
książka pt. Niezapomniany walc . 
Prócz tego, Wioletta Piasecka na-
pisała jeszcze trzy utwory dla swoich dorosłych czytelników: Przyjdzie 
pogoda na miłość, Przyjdzie pogoda na szczęście oraz Bez planu B. Jej 
książki to bardzo pozytywne powieści obyczajowe dla kobiet. Czyta się 
je z niezwykłą przyjemnością, a nasza dusza zostaje nakarmiona ogro-
mem pozytywnej energii.

Niezapomniany walc to historia Kaliny Kamińskiej, która wiedzie spokoj-
ne życie u boku męża i syna. Na rzecz rodziny, wiele lat temu, porzuciła 
pracę i od tego momentu zajmuje się domem i ogrodem. Do jej obo-
wiązków należy czysty dom, ugotowany obiad, czyste i wyprasowane 
ubrania członków rodziny, a także piękny ogród. Dla siebie Kalina nie 
ma zbyt dużo czasu i nie zwraca uwagi na wygląd. Najważniejsza jest dla 
niej rodzina i czysty dom. Przyjaźni się z Alicją, sąsiadką z domu obok, 
jedyną osobą, której może zwierzyć się ze swoich gorszych dni. A takie 
zdarzają się każdemu z nas.

Mąż Kaliny awansuje na dyrektorskie stanowisko w firmie budowlanej 
i od tego momentu bezpieczne życie naszej bohaterki zaczyna się zmie-
niać. Jak sama przyznaje, z mężem nie łączy ich już żadna bliskość. Kali-
na za wszelką cenę stara się to zmienić, jednak mąż jej nie docenia i nie 
zauważa. Gdy Kalina Kamińska dowiaduje się o zdradzie męża, buntuje 
się i wyjeżdża w nieznane – na grecką wyspę Rodos, gdzie ma zamiar 
odpocząć i poukładać swoje sprawy na odległość. To jednak niewiele 
pomaga. 

Dom zarasta brudem, brakuje czystych ubrań, ogrodem zawładnęły 
chwasty i nie ma komu tego ogarnąć, gdyż jedyna osoba, która się tym 
zajmowała – wyjechała. Nikt nie doceniał pracy Kaliny w domu, bo ona 
nie pracowała zawodowo, nie była nikim ważnym, a całe dnie spędzała 
w domu „nic nie robiąc”. Mąż i syn nie darzyli kobiety szacunkiem, nie 
liczyli się z jej zdaniem, w dodatku doszło do zdrady ze strony męża.

Na Rodos Kalina odnajduje siebie. Staje się piękną, zadbaną kobietą. Ma 
iskierki w oczach i chęć do życia. Z pasją maluje portrety turystom, za 
co otrzymuje wynagrodzenie. Wszystko to dzieje się w malowniczych 
okolicznościach. Poznaje tam również pewnego przystojnego Greka – 
Nikosa. Czy Kalina zakocha się na nowo?

Autorka zabiera nas w niezwykle malowniczą okolicę. Piękne wido-
ki, sympatyczni ludzie i wielka miłość – to Kalinę spotyka na greckiej 
wyspie. Treść książki, jak i przepiękna okładka, nawiązują do ciepłej po-
wieści, której akcja dzieje się w niezwykłym miejscu. Wraz z bohaterką 
przenosimy się na Rodos i doświadczamy tych pięknych miejsc, które 
one odwiedza. 

Niezapomniany walc to książka, którą oceniam bardzo wysoko. To 
typ powieści, który bardzo lubię, gdyż czyta się ją miło i przyjemnie, 
ale zawiera w sobie również morał, do którego dotrze każdy czytający 
tę książkę. Zawsze jest czas na miłość. Miłość to najpiękniejsze uczucie, 
które może spotkać każdego człowieka. Dajmy się nieść temu uczu-
ciu i bądźmy szczęśliwi. Nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje ży-
cie. Z całego serca polecam! To bardzo pozytywna powieść, a jej akcja 
dzieje się w przepięknym miejscu, które sama zapragnęłam odwiedzić. 
Spełniajmy marzenia!

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Otwórz się na siebie  
– poczuj barwy świata 

Z BIBLIOTEKI. XXI  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Polscy autorzy dla klimatu
W dniach 28 maja - 4 czerw-
ca 2022 r. nasza placówka wzięła 
udział w XXI Ogólnopolskim Ty-
godniu Czytania Dzieciom, które-
go hasło przewodnie w tym roku 
brzmi: „Polscy autorzy dla klima-
tu”. Jest on zainicjowany przez Fun-
dację ABC XXI Cała Polska Czyta 
Dzieciom.

We czwartek, 2 czerwca br., do 
tej szczytnej akcji włączyła się Ja-
dwiga Szymańska, kierownik Wy-
d zia ł u  Środowi ska i  Roz woju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, która uczniom 
klasy 2b ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Nasielsku przeczytała książkę pt. „Reginka szuka domu” autorstwa Ewy Nowak.

Natomiast w piątek, 3 czerwca br., Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku 
przeczytała uczniom klasy 5 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami” opowiadanie pt. „Operacja 
Rysiek” Marcina Kozioła.

Serdecznie dziękujemy pani Jadwidze i pani Monice, uczniom oraz wychowawcom, a wszystkich miłośników 
czytania zapraszamy do włączenia się do akcji, która potrwa jeszcze do końca czerwca. Wszelkie informacje pod 
numerem telefonu 23 69 12 552.

(b)

30 i 31 maja br. Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
zorganizowała siedem spotkań au-
torskich z Wiolettą Piasecką – au-
torką książek dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych, scenariuszy teatral-
nych, wierszy, tekstów piosenek 
oraz słuchowisk radiowych.

W poniedziałek, 30 maja br. odbyły 
się spotkania autorskie z panią Wio-
lettą dla uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Starych Pieścirogach, Szkoły 
Podstawowej w Dębinkach, Szkoły 
Podstawowej w Budach Siennickich 
oraz spotkanie dla dorosłych miesz-
kańców Gminy Nasielsk. 

Natomiast we wtorek, 31 maja br. 
miały miejsce spotkania autorskie 
w Szkole Podstawowej 
w Popowie Borowym, 
Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Nasielsku oraz 
w Szkole Podstawowej 
w Cieksynie.

Podczas wsz ystk ich 
spotkań autorsk ich, 
które odbyły się pod 
hasłem „Otwórz się na 
siebie – poczuj bar-
w y ś wiata”,  autorka 
w bardzo przystępny 
dzieciom sposób prze-
kazała, jak ważną rzeczą jest porzu-
cenie wszelkich uzależnień czy to 
od gier komputerowych, czy też 
aplikacji internetowych typu Tik-
-Tok i otworzenie się na własne 
umiejętności, na doszkalanie się, na 
realizację pasji i marzeń. Podkreśla-
ła również, jak ważna w życiu jest 
przyjaźń, by nikt nie pozostał sam 
i był akceptowany, a nawet i podzi-
wiany w środowisku, w którym do-
rasta. Przedstawiła to na przykładzie 
marzeń Ignacego Jana Paderew-
skiego, a także Hansa Christiana An-
dersena. Pokazała, że nawet osoba 

wychowująca się w biednej rodzinie, 
wydawałoby się, że bez szans, może 
podbić świat i zaczarować swoją pa-
sją, jeśli się tylko temu poświęcimy 
i nie ulegniemy pokusom XXI wie-
ku. Autorka uświadomiła również 
dzieciom i młodzieży, że warto być 
asertywnym, czyli umieć powie-
dzieć stanowczo nie, mieć w so-
bie tę odwagę i nie ulegać pokusie 
używek, gdy rówieśnicy namawia-
ją nas. Dzięki temu możemy ocalić 
własne zdrowie, a nawet życie. Po-
dawała przykłady z życia i wskazy-
wała drogę, by w razie zagrożenia 
umieć przyjąć pomoc i radzić sobie 
z nałogiem, nie zamykać się w swo-
im świecie, nie wstydzić się i umieć 
skorzystać z porad specjalistów. 

W trakcie spotkań autorskich pisarka 
przybliżyła dzieciom opowieść pa-
triotyczną o Ignasiu czyli chłopcu, 
który miał tylko dwa marzenia: być 
kimś i zrobić coś dla Polski. Słowa 
te powtarzał przy każdej nadarza-
jącej się okazji. A Polska w owym 
czasie potrzebowała ogromne-
go wsparcia, miłości i oddania. Czy 
pasja i ciężka praca wystarczyły, by 
pokonać liczne przeciwności losu? 
Książka o Ignacym Janie Paderew-
skim to wspaniała lektura, która ide-
alnie wpisywała się w temat spotkań 
autorskich. 

Opowiadała też o prawdziwej histo-
rii najznakomitszego pisarza świa-
ta, którą opisała w swojej książce pt. 
„Andersen. W poszukiwaniu szczę-
ścia”. Jego przykład pokazuje, jak 
wielka siła drzemie w każdym z nas 
i jak wiele możemy dokonać, jeżeli 
nie stracimy wiary w sens tego, co 
czynimy. 

Autorka przedstawiła uczestnikom 
spotkań swoją książkę pt. „Karol 
Wojtyła zanim został papieżem”. Jest 
to przepiękna opowieść o chłopcu, 
który nosił w sobie światło, dobro, 
pokorę i piękną duszę. Zaufał Bogu 
i ani śmierć bliskich, ani wojna nie 
odebrały mu wielkiej radości życia. 
Marzył, by zostać piłkarzem albo 
aktorem. Życie jednak przygotowa-

ło dla niego zupełnie inny 
scenariusz. 

Każde ze spotkań autor-
skich dla dzieci uświetnio-
ne było przedstawieniem, 
z pacynkami, jakie pisar-
ka odegrała na podstawie 
swojego wiersza pt. „Psia-
czek Wędrowniczek”. Nie 
zabrakło też bajkowych 
zagadek i dobrych wróżb. 

Na zakończenie spotkań 
był czas na pytania do pi-

sarki. Dzieci pytały m. in. o to, która 
z napisanych przez nią książek jest 
najbliższa jej sercu, co lubi jeść, jaki 
jest jej ulubiony kolor, gdzie się uro-
dziła, czy ma w domu zwierzaka, ile 
czasu zajmuje jej napisanie książki 
dla dzieci, a ile dla dorosłych, czy od 
zawsze chciała zostać pisarką.

Zadanie zostało dofinansowane 
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii. 

(b)
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Z BIBLIOTEKI. Spotkanie autorskie

Wioletta Piasecka  
dla dorosłych
W p oniedzia łek,  30 
maja, odbyło się niezwy-
kłe spotkanie autorskie 
z Wiolettą Piasecką, pi-
sarką i autorką książek dla 
dzieci oraz dla dorosłych. 
Jego hasło przewodnie 
brzmiało „Otwórz się na 
siebie – poczuj barwy 
świata”. Za pośrednic-
twem swoich bohaterów 
pani Wioletta przekazuje wiarę w moc własnych zdolności i możliwość realiza-
cji marzeń. Praca, miłość, zwycięstwo dobra nad złem, poszukiwanie prawdy, 
wiara w drugiego człowieka oraz sens własnych poczynań to tylko nieliczne 
wartości wynikające z jej twórczości.

Autorka opowiedziała uczestnikom spotkania, iż bohaterowie powieści są jej 
bardzo bliscy, a w książkach przedstawione jest także prawdziwe życie, w któ-
rym występują zdrady, choroby i potknięcia. Jednocześnie za sprawą swoich 
bohaterów pokazała możliwości rozwiązania tych problemów, na które od-
powiedzi szukają Czytelnicy jej książek.

Podczas spotkania autorskiego w naszej bibliotece Wioletta Piasecka zapowie-
działa, iż marzy o napisaniu baśni i powieści historycznej, ponadto podpisała 
umowę na trzecią i ostatnią już część „Pogodnej serii”. Pisarka opowiedziała 
nam o syndromie odstawienia po zakończeniu przygód trzech przyjaciółek, 
bo tak zżyła się z bohaterkami.

Wraz z nadchodzącą premierą najnowszej książki pt. „Niezapomniany walc”, 
która oficjalnie odbyła się 6 czerwca, uczestnicy spotkania mieli możliwość 
otrzymania tej powieści wraz z autografem. 

Wioletta Piasecka opowiedziała, jak wygląda jej praca, kto projektuje okładkę, 
kto wymyśla tytuł, a kto pisze notkę wydawniczą. A także to, czy ma okre-
ślone godziny pracy i rozpisany plan, czy czeka na tzw. wenę. To okazało się 
dla naszych gości niezwykle interesujące. Uczestnicy zadawali wiele pytań, na 
które pisarka z chęcią odpowiadała.

Było to niezwykle pasjonujące i interesujące spotkanie, które naładowało 
wszystkich uczestników ogromem pozytywnej energii. Autorka opowiadała 
z pasją o kulisach powstania swoich książek i o przygodach ze swojego ży-
cia. Dała się nam poznać jako ciepła, miła i sympatyczna osoba. Specjalnie dla 
czytelników naszej biblioteki, którzy nie mogli dotrzeć na spotkanie, Wioletta 
Piasecka przekazała swoje autorskie zakładki – czekają one na Państwa w Wy-
pożyczalni dla Dorosłych. Serdecznie zapraszamy! 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

(b)

Z NOK

Złote nutki rozdane!
Dwa lata trzeba było czekać, na powrót festiwalu.  
W końcu udało się i we wtorek, 24 maja, w 13. Fe-
stiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą 
Nutkę” swoich sił wokalnych próbowało 14 młodych 
uczestników. Ich zmagania oceniało jury w składzie: 
Tomasz Suwiński, Joanna Ostaszewska i Dawid Do-
mała. Zaprezentowane utwory były bardzo różne  
i oczywiście tematyką zróżnicowane, dopasowane 
do wieku. O ile dzieci z pierwszej kategorii wiekowej 
śpiewały o zwierzątkach czy kochanej mamie, o tyle 
w drugiej kategorii królowała muzyka młodzieżowa  
i piosenki Sanah. Konkurs przebiegł bardzo sprawnie. 
Śmiało można powiedzieć, że zachowana została formuła przyjemnego spotkania wśród bliskich, dzięki czemu 
uczestnicy mniej się stresowali. Wyłonieni laureaci przeglądu zaprezentowali się ponownie na scenie, tym razem 
już przed większą publicznością, 4 czerwca, podczas Gminnego Dnia Dziecka. 

Zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że w kolejnych latach liczba zgłoszeń będzie podobna albo i większa, 
jak w latach przed pandemią. 

Lista laureatów:
Kategoria I
I miejsce - Zuzanna Owczarczyk, „Dziś późno pójdę spać”, Szkoła Podstawowa w Cieksynie;
II miejsce - Amelia Sobczyńska, „Szary świat”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku;
III miejsce - Barbara Jobs, „Być kobietą”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku.
Wyróżnienie: Amelia Ickiewicz, „Bo co może mały człowiek”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku;
Wyróżnienie: Amelia Niezgoda, „Kocham Cię, Ti Amo, Je T’aime”, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym/ Przedszkole
Kategoria II
I miejsce - Urszula Górska, „Riptide”, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku;
I miejsce - Eliza Zdanowicz, „Aleja gwiazd”, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach
II miejsce - Joanna Domżała, „Odbicie”, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach
III miejsce - Zuzanna Tyc, „Ostatnia nadzieja”, Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach.

E.G. 

Z NUTW

Niebieskim szlakiem
W piątek, 3 czerwca br., prawie 20-osobo-
wa grupa słuchaczy Nasielskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku pod przewodnictwem 
Łukasza Malinowskiego ruszyła na ok. 5 km 
spacer niebieskim szlakiem turystycznym - 
pieszym od Zaborza do Cieksyna. Trasa była 
o tyle ciekawa, że prowadziła doliną rze-
ki, czyli wzdłuż malowniczej, meandrującej 
Wkry. 

Uczestnicy poznali historię wsi Zaborze, 
miejsce cmentarzyska z neolitu (epoka 
kamienia), przydrożne kapliczki, legendę 
o starcu i wykopanym przyrzecznym dole. 

W tej okolicy zobaczyli również głazy, doliny (parowy) i wąwóz, o których dowiedzieli się, że są świadectwem 
epoki lodowcowej. Słuchacze UTW widzieli różne ciekawe miejsca przyrodnicze m.in. klif nadrzeczny, jary, źró-
dła i strumyki, polanę (terasę nadzalewową) oraz sosny z odkrytym systemem korzeniowym na zboczu. Seniorzy 
poznali również ciekawostki o samej rzece Wkrze. Zobaczyli miejsca dawnej plaży w Lelewie i posadowienia 
młyna z tartakiem. 

Trasa miała wiele pięknych widoków krajobrazowych, które zachwycały. Bez wątpienia rejon Doliny Wkry jest 
najbardziej atrakcyjnym turystyczno-przyrodniczym obszarem w naszej gminie. Spacer zakończył się biesiadą 
przy ognisku w ośrodku wypoczynkowym Wiosełko w Cieksynie. Wycieczce sprzyjała piękna pogoda.

(łm)

Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Dawna Warszawa tańczy
P r z e z  c a ł y  r o k  s z ko l n y 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
odbywają się koncerty pt. Spo-
tkania z Filharmonią, na które za-
praszani są uczniowie placówek 
edukacyjnych. 

We wtorek, 14 czerwca, miał 
miejsce ostatni z cyklu koncer-
tów, pt. „Dawna Warszawa tań-
czy”. 

Prowadzący, Jarosław Praszczałek, zgromadzonym w sali widowiskowej NOK 
uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku i Szkoły Podstawowej w Budach 
Siennickich starał się przybliżyć atmosferę dawnej Warszawy, barwnie opowia-
dając o minionych czasach. Ciekawie mówił też o tym, jak ponad sto lat temu 
warszawiacy spędzali wolny czas, jakiej słuchali muzyki i co się wtedy tańczyło? 
Popularne melodie prezentowali publiczności pianista, Stanisław Łopuszyński 
i Krzysztof Krzyżanowski na klarnecie, zaś scenki obyczajowe odtańczyli: Mał-
gorzata Nowak i Bartłomiej Kamiński. 

W programie usłyszeć można było przedwojenne przeboje Henryka Warsa, 
m.in. „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Nikodem”. W opowieściach o naszej 
przedwojennej stolicy nie mogło zabraknąć wątku wielokulturowości tego mia-
sta. Do żydowskich motywów odwołano się przypominając kawiarnię na ulicy 
Gnojnej prowadzonej przez „Grubego Joska”, w której chętnie bawili się warsza-
wiacy. Została ona uwieczniona w znanym walcu „Bal na Gnojnej”. 

Artyści pożegnali się z młodymi widzami wspaniale zagranym i brawurowo od-
tańczonym fokstrotem. Kolejne spotkania z muzyką w wykonaniu artystów Fil-
harmonii Narodowej rozpoczną się we wrześniu.

E.G. (i.)

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski



REPORTAŻ8 Życie Nasielska nr 13 (607); 17.06.2022–30.06.2022

Z PRZEDSZKOLA

Konkurs plastyczny o twórczości 
J. Tuwima rozstrzygnięty
27 maja 2022 r. odbyło się pod-
sumowanie gminnego konkur-
su plastycznego pt. „Dziecięcy 
świat twórczości Juliana Tuwi-
ma” zorganizowanego przez 
Samorządowe Przedszkole im 
J. Tuwima w Nasielsku i obję-
tego patronatem Burmistrza 
Nasielska.

Celem konkursu było rozwi-
janie zainteresowań czytelni-
czych, rozbudzanie wrażliwości 
estetycznej, rozwijanie kre-
atywnego myślenia i aktywno-
ści twórczej. Jury stanęło przed 
niezwykle trudnym wyborem, 
ponieważ wpłynęło aż 130 prac 
wykonanych przez dzieci z oddziałów przedszkolnych i  uczniów klas „0” z placówek edukacyjnych z całej 
gminy. Zadaniem uczestników było zilustrowanie dowolną techniką płaską wybranego wiersza Juliana Tuwima. 
Dzieci wykazały się niezwykłą pomysłowością, wyobraźnią i oczywiście talentem. Nagrodzone prace zostaną 
wyeksponowane podczas uroczystości nadania imienia w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku, którego 
patronem został wybrany właśnie Julian Tuwim. 14 czerwca br. nagrody wręczył Andrzej Waldemar Kordulewski 
zastępca burmistrza Nasielska oraz Agnieszka Pałaszewska dyrektor przedszkola.

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów w czterech kategoriach wiekowych (6-latki, 5-latki, 4-lat-
ki i 3-latki):

I miejsce: Wiktoria Adamska, Maria Karaszewska, Olga Zawadzka, Zuzanna Nowacka, Maja Winnik;

II miejsce: Zuzanna Siekierska, Zofia Melaniuk, Zofia Przybysz, Oliwia Sobiecka;

III miejsce: Zuzanna Czarniecka, Alicja Jankiewicz, Liliana Zalewska, Alicja Osińska, Amelia Abramczyk, Zofia Kiliś;

Wyróżnienia: Wojciech  Jankowski, Hanna  Kuźniewska, Wojciech Wyszomirski, Liliana Ogonowska, Kornelia 
Charzyńska, Patrycja Matuszewska, Kacper Daniszewski, Magdalena Zaremba, Blanka Woźniak.

Gratulujemy!           SPN

UROCZYSTOSCI

Przedszkole ma patrona
Po 6 latach od momentu przeniesienia Samorządowego Przedszkola do no-
wego budynku, Agnieszka Pałaszewska dyrektor placówki wraz z Radą Pe-
dagogiczną i Radą Rodziców doprowadzili do nadania jej imienia. Patronem 
nasielskiego przedszkola, w wyniku konsultacji i plebiscytu, został wybrany Ju-
lian Tuwim.

W piątek, 10 czerwca br., w przygotowanej z tej okazji uroczystości licznie udział 
wzięli goście: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Andrzej Waldemar Kor-
dulewski zastępca burmistrza, Rafał Adamski skarbnik Nasielska, Jerzy Lubieniec-
ki Przewodniczący Rady Miejskiej, Mariusz Kraszewski Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Dariusz Kordowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz 
radny Michał Brodowski. Obecni byli także przedstawiciele jednostek organi-
zacyjnych: Lidia Rutkowska dyrektor ZGKiM, Monika Nojbert dyrektor MOPS, 
Maria Michalczyk dyrektor SPZOZ, Hanna Pietrzak dyrektor CUW, Jolanta Bu-
dziszewska-Rogalska dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Tere-
sa Skrzynecka Prezes Fundacji „Bądźmy Razem” oraz dyrektorzy szkół, kadra 
pedagogiczna, byli pracownicy przedszkola, rodzice i najmłodsi, bez których 
przedszkole nie mogłoby funkcjonować.

W imieniu przedszkolaków reprezentantka grupy „Pajacyki” Ala Zaręba wraz 
z dyrektor Agnieszką Pałaszewską otworzyły uroczystość. Pięciolatki zatańczyły 
Poloneza, co zrobiło na widzach ogromne wrażenie i wywołało gromkie brawa.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Agnieszka Pałaszewska, zapra-
szając na obejrzenie krótkiej prezentacji filmowej o poecie, podkreśliła, że 
według ustaleń nauczycieli placówki przedszkole działa w naszym mieście od 
1946 roku. 

– Wpisało się ono w krajobraz naszej miejscowości, lecz dopiero kilka lat temu 
zaczęło nam chodzić po głowie, by otrzymało ono imię. Planowaliśmy zrobić 
to już wcześniej, lecz plany pokrzyżowała pandemia – opowiadała pani dyrek-
tor dodając, że Julian Tuwim jest postacią wybitną w polskiej literaturze i bardziej 
się kojarzy z twórczością dziecięcą, niż z tą dla dorosłych. 

Po prezentacji dyrektor Samorządowego Przedszkola odczytała uchwałę Rady 
Miejskiej z dnia 30 marca br. o nadaniu placówce imienia Juliana Tuwima. 

Następnie poinformowała, że na tę uroczystość zaproszona została córka Ju-
liana Tuwima, Ewa Tuwim-Woźniak, która mieszka obecnie za granicą. Nieste-
ty, z przyczyn rodzinnych nie mogła przybyć na to wydarzenie, wystosowała 
jednak list do pani dyrektor oraz do przedszkolaków. W liście do dzieci córka 
Juliana Tuwima napisała, iż jest bardzo dumna z faktu nadania imienia jej taty 
nasielskiemu przedszkolu. 

Pewnie już wiecie, że Julian Tuwim był wielkim poetą. To znaczy, że pisał ta-
kie wiersze, że po ich usłyszeniu albo przeczytaniu chciałoby się je usłyszeć 
jeszcze raz, a może kilka razy, albo tyle razy, żeby je zapamiętać. Autorka listu 
przytoczyła tematykę kilku wierszy, jak „Taniec” czy „Wszyscy dla wszyst-
kich”. Wspomniała też, że jej ulubionym utworem jest „Ptasie radio”, które-
go bardzo trudno nauczyć się na pamięć i przywołała genialną interpretację 
wiersza przez Irenę Kwiatkowską. Życzę wam bardzo przyjemnej uroczystości 
nadania imienia waszemu przedszkolu, a potem wesołej zabawy i może na-
wet tańców. Serdecznie was pozdrawiam – napisała pani Ewa Tuwim-Woź-
niak.

Program artystyczny  rozpoczęli rodzice przedszkolaków ciekawą insceni-
zacją wiersza „Rzepka”, przedszkolaki z grupy „Pszczółek” zaprezentowały 
wiersz „Abecadło”, natomiast grupa „Motylki” przygotowała piosenkę „Trudny 
rachunek”. Laureat konkursu recytatorskiego „Łamańce językowe w ulubio-
nym wierszu Juliana Tuwima”, Franciszek Leszkiewicz, zaprezentował wiersz 
„Okulary”. Na koniec części artystycznej pięciolatki z grupy Biedroneczki wy-
stąpiły z inscenizacją „Lokomotywy”, którą zadedykowano córce Juliana Tu-
wima, Ewie.

Nie zabrakło też przemówień. Głos zabrali m.in. Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, dyrektor MOPS Monika Nojbert, Jolanta Budziszewska – Rogalska, 
dyrektor nasielskiej biblioteki, Hanna Pietrzak dyrektor CUW i Jerzy Lubieniec-
ki Przewodniczący Rady Miejskiej, który życzył wszystkim dzieciom dobrego 
startu w dalsze lata nauki.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zaproszeni goście otrzymali od dzieci 
na pamiątkę tego wyjątkowego dnia breloczki ze słoniem wykonane przez 
przedszkolaki.

Michał B., (o.)

CHARYTATYWNIE

Grali dla Marzeny
W niedzielę, 5 czerwca br., na terenie 
Szkoły Podstawowej w Starych Pie-
ścirogach odbył się Charytatywny 
Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Ma-
rzeny!”. Celem wydarzenia była zbiór-
ka pieniędzy na kosztowne leczenie  
i rehabilitację Marzeny Iwaniuk. Pani 
Marzena, mieszkanka Pieścirogów, 
obecnie znajduje się pod opieką le-
karzy z Instytutu Neurorehabilitacji 
w Olsztynie. Inicjatorem wydarzenia 
był Artur Szulkowski, a zorganizował 
je wraz z grupą sąsiadów i znajomych. 

Turniej rozpoczął się chwilę po go-
dzinie 12 pokazowym meczem  
z udziałem przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, m. in. Burmi-
strza Nasielska Bogdana Ruszkowskie-
go, zastępcy Burmistrza Waldemara 
Kordulewskiego oraz Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Nasielsku Je-
rzego Lubienieckiego. Po rozegraniu 
pierwszego meczu nadszedł czas na 
turniejowe rozgrywki, do których 
zgłosiło się aż 12 drużyn. 

Na uczestników wydarzenia czeka-
ły przekąski z grilla, ciasta, lemoniada, 
wata cukrowa, popcorn, lody. Naj-
młodsi mogli również bawić się na 
dmuchańcach. Na wydarzeniu poja-
wili się także strażacy z OSP Nasielsk, 
którzy prezentowali wóz strażacki, 
sprzęt oraz umundurowanie. Na tur-
niej tłumnie przybyli mieszkańcy 
gminy Nasielsk, którzy z zaciekawie-
niem kibicowali piłkarzom, korzystali 
z dostępnych atrakcji oraz włączyli się  
w zbiórkę pieniędzy dla mieszkanki 
Nowych Pieścirogów. 

- Bardzo dziękujemy pracownikom 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz 
Burmistrzowi Ruszkowskiemu za 
wsparcie w organizacji tej imprezy – 
mówi Artur Szulkowski. - Szczególne 
podziękowania kieruję do Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Starych Pie-
ścirogach! Serdeczne dzięki spon-
sorom, m. in. firmie HMB Nasielsk  
i Firmie Ogrodniczej Pawłowski i sy-
nowie Budy Siennickie oraz dla 
wszystkich naszych znajomych i przy-
jaciół, którzy pomagali przy obsłudze 
tego wydarzenia, w szczególności Li-
dii i Markowi Pawlak oraz Danusi Dą-
browskiej i Kamilowi Leszczyńskiemu. 
Dzięki wielkie dla Państwa Banach za 
dmuchańce oraz inne atrakcje. Dzięki 
dla Koła Gospodyń Wiejskich „Opty-
miści z klasą” z Ruszkowa za wspar-
cie w organizacji. W szczególności 
dziękujemy wszystkim piłkarzom 
oraz wszystkim Państwu za udział 
w imprezie oraz Waszą hojność, bo 
dzięki Wam zebraliśmy 14.540 zł. To 

naprawdę świetny wynik! – kontynu-
uje.

Marzena Iwaniuk jest mieszkanką No-
wych Pieścirogów. 8 lutego br. pod-
czas snu doszło u niej do nagłego 
zatrzymania krążenia. Niedotlenienie 
mózgu doprowadziło do rozległe-
go uszkodzenia układu nerwowego. 
Stan był krytyczny, jednak Marzena 
nie poddaje się. Niestety do chwi-
li obecnej jest w śpiączce mózgowej, 
potrzebuje specjalistycznej pomocy 
i kosztownej rehabilitacji.

Osoby, które chcą wspomóc leczenie 
Marzeny, zachęcamy do indywidual-
nych wpłat na konto:

Fundacja „Światło”
ul. Grunwaldzka 64
87-100 Toruń
PEKAO 34 1240 4009 1111 0000 
4490 9943
Tytułem: na leczenie Marzeny Iwaniuk

(o.z.)
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Z GMINY. Dzień Dziecka

Dla każdego coś ciekawego!

NASZE SPRAWY

W koło Nasielska z Bartkiem

W tym roku święto wszystkich dzie-
ci w gminie Nasielsk obchodziliśmy 
w sobotę, 4 czerwca br. na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2. Nasielski 
Ośrodek Kultury we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Nasielsku 
i Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej przygotowali  bogatą 
ofertę zajęć dla najmłodszych. 

Honorowym gościem i współor-
ganizatorem imprezy był rodowity 
nasielszczanin Jarosław Jarząbkow-
ski, znany jako Pasha, który  zorga-
nizował jednodniowy Pasha Gaming 
Camp. W ramach przedsięwzięcia 
ponad 90 uczniów nasielskich szkół 
podstawowych wzięło udział w za-
jęciach sprawnościowych, spotka-
niach z psychologiem i w turnieju 
CS:GO.

Zawodnicy grali w specjalnie przy-
gotowanym ogromnym namiocie, 
gdzie na uczestników czekały pro-
fesjonalne stanowiska, które po-
zwoliły im poczuć emocje, których 
na co dzień doświadcza Jarek Pa-
sha. Samo spotkanie z mistrzem, dla 
wielu było ogromnym wyróżnie-
niem i przeżyciem. Niektórzy mo-
gli także spróbować swoich sił, aby 
zmierzyć się w turnieju ze swoim 
idolem. Najlepszym graczem, czy-
li tzw. MVP, okazał się Tymoteusz 
Zalewski, uczeń Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Nasielsku, który wygrał 
komputer ufundowany przez fir-

mę Actina. Wszyscy uczestnicy 
jednodniowego obozu ubrani byli 
w identyczne koszulki. Czekały na 
nich również specjalnie przygoto-
wane posiłki. Gościem specjalnym 
wydarzenia był Piotr Skowyrski, 
pseud. „Izak” polski komentator e-
-sportowy, youtuber oraz streamer. 
Na uczestników obozu czekały po-
kazy boksu tajskiego i strefa speed 
ball, gdzie najmłodsi ubierali odpo-
wiednie do walki w paintballa stroje 
i walczyli z realnymi przeciwnikami.

Pasha Gaming Camp ruszył już 
o godz.8.00. Natomiast oficjalne 
otwarcie imprezy, którą prowadzi-
li animatorzy wcielający się w role: 
postacie Asteriksa i Obeliksa, mia-
ło miejsce w południe. Dokonał go 
burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski wraz z Jerzym Lubienieckim 
przewodniczącym RM i Dariuszem 
Kordowskim wiceprzewodniczą-
cym RM oraz Jarosławem Jarząb-
kowskim z rodziną.

Po części of icjalnej przed sce-
ną zaprazentowała się szkoła tańca 
FLASH, a dzieci mogły korzystać 
z przygotowanych atrakcji. Na sce-
nie wystąpił Teatr Duże Dzieci. Ar-
tyści opowiedzieli widzom historię 
rzymskiej księżniczki, która miała 
wygórowane oczekiwania w sto-
sunku do swoich zalotników i bar-
dzo źle ich traktowała. Ostatecznie 
jednak kawalerowie nauczyli ją do-

brych manier. Ale jak 
to w bajkach bywa, 
księżniczka odnalazła 
miłość i wszystko skoń-
czyło się dobrze. 

Sportowe emocje za-
pewniał specjalny tor 
przeszkód. Pod czuj-
nym okiem Panora-
mixa i Falbali można 
b y ł o  w z i ą ć  u d z i a ł 
w olimpiadzie Asteriksa 
i Obeliksa. Wśród przy-
gotowanych dyscyplin 
sportowych był m.in. 
wyścig rydwanów czy 
zjazd z Ol impu. Za 
sportową rywalizacje 
dzieci otrzymywa-
ły specjalne pieczęcie, a zebranie 
ich wszystkich umożliwiało wzięcie 
udziału w losowaniu cennych na-
gród.

Wielkie brawa od publiczności otrzy-
mali występujący na scenie laureaci 
XIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę”. 

Niezastąpioną atrakcją dla dzieci 
była także możliwość zapoznania 
się z pojazdami i wyposażeniem 
policjantów i strażaków. W cza-
sie spotkania strażacy z OSP Jac-
kowo zbierali środki na operację 
Nikoli Krupińskiej. Niepubliczne 
Przedszkola Sakolandia stworzyło 
miasteczko Minecraft, gdzie ma-

Najpierw po naszej gminie regularnie 
na rowerze zaczął jeździć tata, Leszek 
Gałężewski, później dołączył do nie-
go jedenastoletni syn, Bartek. Obaj lu-
bią w ten sposób spędzać wolny czas. 
Potem było zadanie domowe, które 
miał wykonać czwartoklasista. 

– Trzeba było zaplanować wyciecz-
kę po naszej okolicy. Pokazać za-
bytki historyczne, pomniki przyrody, 
ciekawe miejsca. Można było zro-
bić zdjęcia albo nakręcić film. Z tatą 
przygotowaliśmy trasę, na której 
w Nasielsku był stary dąb, kościół, 
rynek i kirkut, a dalej przez Krzycz-
ki dotarliśmy do Chrcynna. Zrobili-
śmy o tym film, w którym występuję 
i opowiadam o odwiedzanych miej-
scach – opowiada Bartek Gałężewski, 
uczeń klasy IV b Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Nasielsku. – Spodobało nam 
się kręcenie filmów i postanowiliśmy 
robić kolejne i pokazywać je na ka-
nale youtube. Już są tam cztery od-
cinki i planujemy następne – dodaje.  

Bartek za swoją filmową pracę do-
mową dostał szóstkę. Ale stanąć 
przed kamerą wcale nie było łatwo. 
– Pierwszy raz kiedy miałem powie-
dzieć do kamery kilka słów, to strasz-
nie się stresowałem. Wstydziłem się 
i nie mogłem z siebie wydusić ani 
słowa. Potem przyzwyczaiłem się do 
tego i oswoiłem się z kamerą. Teraz 
nagrywamy nawet, kiedy ktoś stoi 
obok – mówi chłopiec. – Wpadliśmy 
na pomysł, żeby nagrywać z mikro-
fonem w domu i domontowywać 

to. Nie tylko jeździmy i filmujemy, 
ale potem pracujemy nad tym ma-
teriałem. Montowanie filmu zajmuje 
ok. 9 – 10 godzin, a trzeba do niego 
jeszcze znaleźć muzykę. Przyglądam 
się jak tata montuje film, bo też chcę 
się tego nauczyć – podkreśla. 

Filmy trwają od 20 do 26 minut, wy-
jątkiem jest ponad 4 minutowy od-
cinek na temat aplikacji „Szlak Bitwy 
Warszawskiej 1920”.

Najczęściej w soboty można spotkać 
panów Gałężewskich kręcących fil-
my na drogach i bezdrożach naszej 
gminy. Samo nagrywanie filmu, jak 
mówi pan Leszek, trwa ok. 3 godzin.

 – Dokładnie planujemy swoje trasy, 
piszemy scenariusze, bo wiemy, co 
chcemy sami zobaczyć i pokazać 
widzom. Nagrywanie filmów to wie-
le emocji, przeżyć, zaskakujących 
wydarzeń. Zdziwiłem się bardzo na 
widok głazu narzutowego w Kro-
gulach, na którym jest wyryty napis 
upamiętniający przejście wojsk na-
poleońskich. Wrażenie zrobiły na 
mnie: ogromna sosna stojąca sa-
motnie na polu w Aleksandrowie, 
stary cmentarz niemiecki w Dębin-
kach, kurhan w Cieksynie, pozosta-
łości parku w Czajkach, nawiedzone 
jeziorko Bąbolec w Budach Siennic-
kich – relacjonuje pan Leszek. 

 – A mnie zdziwiło to, jak wygląda 
początek Nasielnej, czyli jej źródło, 
bo woda zbiera się na polu. Pokazali-
śmy wszystkie 17 mostów na Nasiel-

nej. Była super wyprawa z rowerami  
szynobusem do Cieksyna, a tam ko-
lorowe drzewa. Bardzo zaskoczy-
ły mnie bobry, to jak poobgryzały 
ogromne drzewa oraz ich żeremia 
– wspomina Bartek. 

Pan Leszek podkreśla, że o wielu 
ciekawych miejscach dowiedział się 
z aplikacji „Szlak Bitwy Warszawskiej 
1920 r.”. Niestety większość nie jest 
odpowiednio oznakowana. 

Działalność popularyzującą wa-
lory krajobrazowe i historyczne 
naszej gminy prowadzoną przez 
Bartka zauważyły i doceniły władze 
nasielskiego samorządu. Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska go-
ścił chłopca i jego tatę w nasielskim 
magistracie, gdzie pogratulował im 
pomysłu i podziękował za ciekawą 
promocję gminy. 

 – Dla Bartka rozmowa z burmi-
strzem Ruszkowskim była dużym 
przeżyciem. Tym bardziej, że został 
pochwalony za to, co robi. To dla 
niego ogromna motywacja – zdra-
dza pan Leszek. 

O filmach dowiedzieli się też koledzy 
i znajomi Bartka. 

 – Burmistrz powiedział, że podoba 
mu się to, co robimy z tatą. Koledzy 
z klasy też mi gratulowali i mówili, że 
fajnie się ogląda moje filmy. Bardzo 
mi kibicują i są nawet chętni, żeby 
jeździć z nami na te wyprawy – cie-
szy się chłopiec. 

Filmy z serii „wKOŁO Nasielska” 
z Bartkiem w roli przewodnika po na-
szej gminie publikowane są na youtu-
be (kanał: Bartek S-QAD). Okazuje się 
bowiem, że chłopiec wcześniej, rów-
nież z pomocą taty, pokazywał swoje 
dokonania jazdy quadem.

Każde dziecko chciałoby być youtu-
berem, ale nie każde ma tatę, który 
poświęca mnóstwo wolnego czasu 
na realizację pasji syna.

 – Chciałem, żeby te filmy mia-
ły sens, żeby można było je z przy-
jemnością obejrzeć i żeby można 
było się z nich czegoś dowiedzieć 
– mówi pan Gałężewski. – Jeździmy 
na rowerze, Bartek zainteresował się 
montażem filmów, a przede wszyst-
kim nabrał odwagi i pewności siebie, 
do tego mamy wiele pozytywnych 
reakcji na nasze filmy, jest więc wiele 

korzyści z tej naszej wspólnej pracy 
– stwierdza.

Jaka będzie tematyka kolejnych od-
cinków z serii „wKOŁO Nasielska”? 

– Będziemy szukać pięknych wido-
kowych miejsc. Ale czekamy też na 
propozycje od osób, które ogląda-
ją nasze filmy, można je podawać 
w komentarzach – dodaje pan Le-
szek. I podkreśla, że chcą wraz z Bart-
kiem pokazać różnorodne atrakcje 
naszej gminy: przyrodnicze, archi-
tektoniczne, historyczne. – Mamy 
naprawdę ciekawą historię naszego 
regionu, warto ją poznać i docenić – 
podsumowuje. 

A doskonałym czasem na poznanie 
naszego terenu mogą być zbliżające 
się wakacje, podczas których można 
skorzystać z propozycji Bartka. 

(i.p.)

luchy strzelały z wielkiej procy do 
celu, układały mur, czy szukały 
skarbów w przygotowanych misach 
sensorycznych. Jak zwykle ogrom-
nym powodzeniem wśród dzieci 
cieszyły się dmuchańce. 

Na głodnych i spragnionych czeka-
ły food trucki z ciepłymi posiłkami. 
Można było się ochłodzić mrożo-
nymi lemoniadami lub lodami. Nie 
zabrakło uwielbianej przez dzieci 
waty cukrowej. Najmłodsi, którzy 
chcieli tego dnia wyglądać wyjątko-
wo, mogli skorzystać z malowania 
buziek, które jak co roku oferowali 
uzdolnieni plastycznie pracownicy 
nasielskiego MOPS-u. 

W czasie imprezy miało też miejsce 
odsłonięcie tablicy - fotościanki z lwią 
rodziną, nawiązującą do nasielskiego 
herbu oraz motta „Nasielsk, warto 
powracać!”. Tablica została zakupio-
na przez Urząd Miejski w ramach 
inicjatywy lokalnej, którą złożył na-
sielski radny i pracownik NOK Da-
wid Domała, wraz z kinooperatorem 
i trenerem tenisa stołowego Markiem 
Stamirowskim oraz Natalią Domałą. 
Poza tablicą D. Domała był organiza-
torem i sponsorem nagród konkursu 
malowania kredą nasielskiego herbu. 
Tablica najprawdopodobniej stanie 
na stałe w parku przy baszcie i będzie 
stanowiła atrakcję turystyczną. 

E.G., i.

fot. D. Domałafot. D. Domała
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ABC OGRODNICTWA

Krzewy kwitnące  
w czerwcu
Jednym z krzewów wieloletnich o dzwonkowatych niezwykle dekora-
cyjnych kwiatach kwitnącym w czerwcu jest krzewuszka. Jest ona łatwa 
w uprawie. Może rosnąć w półcieniu, ale na stanowiskach słonecznych 
lepiej kwitnie. Cięcie krzewów kwitnących wiosną wykonuje się po prze-
kwitnięciu. 

Krzew ten często sadzony jest w ogrodach typu wiejskiego. Ładnie 
komponuje się z jaśminowcem czy też forsycją. Odmiany krzewuszek 
różnią się kolorem kwiatów i kształtem liści. Jedne mają purpurowe liście 
i różowe kwiaty, inne różowe kwiaty i liście z białymi brzegami, np. Nana 
Variegata. Odmiana Bristol Ruby ma kwiaty purpurowe, natomiast Snow-
flake kwiaty białe. Pofałdowane liście są charakterystyczne dla odmiany 
Caricature. Krzewuszki dorastają do wysokości 1 lub do 2m w zależności 
od odmiany.

Do krzewów kwitnących w maju i czerwcu należą m.in. azalie, róża-
neczniki. Dorastają od 0,5m do 2-3m wysokości i podobnej szerokości. 
Główną ich ozdobą są kwiaty. Kwitną obficie od kwietnia do czerwca, 
a niektóre odmiany nawet do lipca.

Krzewy te chętnie są sadzone na ogrodowych rabatach, na których wy-
glądają zjawiskowo, zwłaszcza w czasie kwitnienia. Pierwsze ich kolorowe 
kwiaty pojawiają się już pod koniec kwietnia i na początku maja. Najob-
ficiej jednak kwitną na przełomie maja i czerwca. Różaneczniki i azalie 
mają różne kolory: biały, kremowy, różowy, żółty, pomarańczowy, czer-
wony, purpurowy i różne odcienie fioletu.

Azalie mogą być większymi zimozielonymi krzewami, ale też niskimi, 
karłowymi krzewami o sezonowym bądź zimozielonym ulistnieniu. Od-
miany karłowe bardzo ładnie wyglądają posadzone w kompozycjach 
z karłowymi iglakami.

Azalie japońskie to niewielkie krzewy o zwartym pokroju osiągające 
1-1,5 m wysokości i podobnej szerokości. Kwitną w okresie bezlistnym 
bardzo obficie, a cały krzew obsypany jest wtedy kwiatami wyglądający-
mi jakby stanowiły jeden kwiatostan. Azalie należą do krzewów łatwych 
w uprawie. Posadzone w lekkim półcieniu w glebie kwaśnej przepusz-
czalnej i próchniczej odwdzięczą się masą kwiatów, które ożywią wiosną 
nasze ogrody.

Różaneczniki, podobnie jak azalie, preferują stanowiska półcieniste, 
osłonięte od wiatru i silnego słońca oraz glebę kwaśną, wilgotną, prze-
puszczalno – próchniczą. W miejscach wietrznych i słonecznych mogą 
zamierać im pąki. Zagrożeniem dla tych krzewów jest też przesuszenie 
gleby. Mimo problemowej uprawy różaneczników, warto je posadzić 
w ogrodzie w towarzystwie azalii i wrzosów, czy też innych roślin kwa-
solubnych, a odwdzięczą się pięknymi kwiatami i będą prawdziwą ozdo-
bą wiosennych rabat. Oczywiście warto też w okresie kwitnienia zasilać 
glebę nawozami do różaneczników i azalii.

Innym długo i obficie kwitnącym krzewem jest pięciornik krzewiasty. 
Kwitnie bardzo długo od czerwca, lipca nawet do września. Pięciorniki 
różnią się pokrojem krzewów, wzrostem oraz barwą kwiatów. Niektó-
re mają kwiaty białe, różowe i ciemniejsze pomarańczowe, czerwone 
i różowe. Jednak te ciemniejsze lepiej sadzić w półcieniu, gdyż wtedy 
kwiaty  nie tracą koloru. Pięciorniki to krzewy liściaste, łatwe w uprawie. 
Dorastają od 30 do 120 cm wysokości. Pięciorniki najlepiej komponują 
się z bylinami i krzewami o niebieskich i fioletowych kwiatach, takich jak 
lawenda budleja oraz karłowymi roślinami iglastymi. Ze względu na długi 
okres kwitnienia warto je posadzić w swoim ogrodzie.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE NE RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

DO ADOPCJI 

Bernardetka potrzebuje domu
Słodziutka i rezolutna bernadet-
ka, która ma ok. 8 miesięcy szu-
ka domu. Będzie dużym psem, 
docelowo może ważyć ok. 30 
kg. Bernadetka to mądry zwie-
rzak. Umie chodzić na smyczy, 
zachowuje czystość w domu. 
Suczka jest już odrobaczona, za-
szczepiona i zaczipowana. Jedy-
ne czego jej teraz potrzeba, to 
kochający dom na resztę życia.

O soby z a in tere sowane z a-
chęcamy do kontaktu pod nr 
570512956, 735084106. Berna-
detka mieszka obecnie w domu 
tymczasowym w Nasielsku.

Obowiązuje procedura adopcyj-
na.

Udar cieplny u psa  
– objawy, leczenie i zapobieganie
Mamy już wiosnę,  a  la to tuż, 
tuż .  Coraz częściej  chodzimy 
na dłuższe spacery, coraz czę-
ściej wyjeżdżamy za miasto, a za 
moment niektórzy z nas poja-
dą zapewne na wakacje. W tych 
wszystkich czynnościach oczy-
wiśc ie z  radośc ią towarz ysz y 
nam pies .  Jest  również wspa-
n ia ł ym kom p an e m p r z y go -
s p o d a r s t w i e ,  m i e s z k a j ą c  n a 
przydomowym podwórku. I tu 
musimy pamiętać, że dla psa dłu-
gie przebywanie na słońcu i brak 
o dp owie dn ie go sc h ład z an ia , 
może być bardzo niebezpiecz-
ne. Musimy uważnie obserwo-
wać naszego czworonoga, aby 
nie dopuścić do rozwinięcia się 
udaru cieplnego.

Udar cieplny jest to, najprościej 
mówiąc, efekt przegrzania. Do-
chodzi do niego, kiedy zwierzę 
narażone jest na wysoką tem-
peraturę, a jego organizm, po-
mimo różnych prób ochrony 
przed ciepłem, nie daje rady się 
ochłodzić. Wtedy, gdy widocz-
ne są objawy udaru, temperatu-
ra psa wynosi zwykle około 41 

stopni celcuisza. 

Prz ycz yna w ystąpienia udaru 
u psa najczęściej jest kojarzo-
na z przebywaniem na słońcu, 
lecz może on być również spo-
wodowany nadmiernym w y-
si łk iem f iz ycznym. Wówczas, 
w organizmie powstaje reak-
cja zapalna, która ma wpływ na 
funkcjonowanie wie lu narzą-
dów wewnętrznych i prowadzi 
do ich niewydolności. Najwięk-
sze zaburzenia dotyczą układu 
krwionośnego, wydalniczego, 
przewodu pokarmowego i oczy-
wiście układu oddechowego.

To  p ra wd a ,  ż e  s ą  p s y,  k tó r e 
uwielb iają s łoneczną pogodę 
i wylegiwanie się na słońcu. Ale 
są też takie, które wyraźnie mę-
czą się podczas upałów. Wyso-
ka temperatura jest szczególnie 

n ieprz yjemna dla cz worono-
gów z grubą i ciemną sierścią, 
ale również dla tych ze zwężo-
nymi drogami oddechowymi, 
czyli głównie rasy krótkoczasz-
kowe, które mają problem z wła-
ściwym natlenieniem organizmu, 
np. buldog francuski, pekińczyk, 
mops czy bokser. Z psami jest 
tak samo, jak z ludźmi. Ciało go-
rzej chłodzone objawia się po 
prostu, jako szybsze męczenie 
się na słońcu. Podobna sytuacja 
będzie u zwierzaków otyłych lub 
cierpiących na choroby układu 
sercowo-naczyniowego. Wiek 
zwierzęcia również ma znacze-
n ie  – p s y w s tarsz ym wieku, 
a także te bardzo młode szybciej 
przegrzewają się na słońcu, gdyż 
ich organizmy mają niewystar-
czające mechanizmy chłodzące.

Podczas udaru pies jest wyczer-
pany. Dyszenie i  przyspieszo-
ny oddech p omagają p su s ię 
chłodzić, jednak pomimo tego, 
temperatura jego ciała może wy-
nosić nawet powyżej 41 stopni. 
Błony śluzowe są suche i zaczer-
wienione. Naj łatwiej zaobser-
wować to na spojówkach lub na 
dziąsłach po odchyleniu wargi. 
Objawem udaru jest też wodni-
sty kał oraz wymioty, w których 
można zaobserwować krew. Pies 
bywa pozbawiony świadomości, 
może poruszać się w sposób nie-
skoordynowany, a nawet mieć 
drgawki lub dreszcze.

Kiedy podejrzewamy udar sło-
neczny u psa, najważniejsze jest 
jak najszybsze schłodzenie go 
i  zawiezienie do weterynarza. 
Możemy np.  ustawić z wierzę 
przy wentylatorze i spryskiwać 
go wodą. W gabinecie weteryna-
ryjnym lekarz dysponuje innymi 
możliwościami, jak np. wykona-
nie lewatywy z chłodnej wody 
lub podanie chłodnych płynów 
doż ylnie .  Poza schłodzeniem 
i  wł a ś c i w ym nawo dn i e n i e m, 

ważne jest również dostarcze-
nie odpowiedniej i lości t lenu, 
by zapobiec niedokrwieniu na-
rządów. Takie postępowanie nie 
tylko pomaga zwierzęciu obni-
żyć temperaturę, ale także na-
wadnia i  uzupe łnia elektrol i ty 
oraz poziom glukozy. Badanie 
krwi pomaga dobrać odpowied-
nie płyny. Lekarz może też zale-
cić pobranie krwi, by sprawdzić, 
w jakim stanie są narządy we-
wnętrzne – szczególnie nerki.

Istnieją również czynniki sprzyja-
jące wystąpieniu udaru, na które 
mamy wpł yw. Dlatego też, za-
nim wybierzemy się z psem na 
dłuższy spacer lub pozostawimy 
go samego w upalny dzień, za-
stanówmy się, czy ma zapew-
nione odp owiednie warunk i . 
Najważniejsze to stały dostęp do 
świeżej, czystej wody (!). Przy-
nosi ona ulgę i zmniejsza ryzyko 
odwodnienia. Należy o tym pa-
miętać także, kiedy nasz pies ma 
założony kaganiec. Zakładajmy 
go tylko w sytuacji koniecznej. 
Bezwzględnie musi on być na 
tyle obszerny, by umożliwił psu 
zianie, gdyż stanowi ono bardzo 
skuteczny sposób, na pozbycie 
się nadmiaru ciepła. Z tego po-
wodu kagańce zaciskające pysk, 
są tak n ieb ezpieczne w upal-
ne dni. Raz na jakiś czas należy 
umożliwić psu swobodne napi-
cie się wody. Kiedy pies prze-
bywa w mieszkaniu, w garażu, 
kojcu, czy innym zamkniętym 
pomieszczeniu, należy zastano-
wić, się, czy jest ono odpowied-
nio went ylowane .  Zwierzęta, 
które na stałe mieszkają na po-
dwórku, powinny mieć zapew-
niony cień. Upewniajmy się też, 
czy miska z wodą jest stale pełna. 
To dosłownie dwie najważniej-
sze rzeczy – cień i woda, a mogą 
kosztować życie psa. 

(s)
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ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Gminny Konkurs  
„Ortograficzna corrida”
10.05.2022r. w godz. 
10.00-10.45 w Szko-
le Podstawowej im. 
Mari i  Konopnickiej 
przeprowadzono eli-
minacje gminne kon-
kursu ortograficznego. 
Szko ła  w Pop owie 
Borowym była orga-
nizatorem konkursu. 
Zgłosiło się 6 szkół, a 
uczniowie rywalizo-
wali w II kategoriach: 
klas 4-6 oraz 7-8. Etap 
gminny pisało 31 uczniów. W kategorii dorośli nikt się nie zgłosił. Konkurs patronatem objął Burmistrz Nasielska 
oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku.

Kategoria IV-VI:
I miejsce: Michał Witkowski SP im. Jana Pawła II w Dębinkach

II miejsce: Igor Myśliński SP im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach

III miejsce: Magdalena Mierzejewska SP im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach

Wyróżnienie: Jan Czarnecki SP im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich

Kategoria VII-VIII:
I miejsce: Oliwia Niezgoda SP im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich

II miejsce: Magdalena Szatanik SP im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym

III miejsce: Amelia Kamińska SP im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich

Wyróżnienie: Marek Brański SP im. Jana Pawła II w Dębinkach

Wręczenie nagród nastąpiło 20.05.2022 r. w czasie obchodów Święta Patronki SP im. Marii Konopnickiej w Po-
powie Borowym o godz. 10.30.

Zwycięzcom gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku! 

ZE SZKÓŁ. SP w Budach Siennickich

Hawajskie granie  
– warsztaty muzyczne
16 maja w naszej szkole 
zapanowała gorąca hawaj-
ska atmosfera. A wszystko 
to za sprawą warsztatów 
gry na ukulele, które od-
były się dzięki staraniom 
K a t a r z y n y  To m a s i ń -
skiej, nauczycielki muzy-
ki. Warsztaty realizowane 
były w ramach inicjaty-
wy lokalnej, dzięki czemu 
przedsięwzięcie było cał-
kowic ie b ezp łatne dla 
uczestników, środki finan-
sowe pozyskano z pro-
gramu Inicjatywa Lokalna 
Gminy Nasielsk.

Zajęcia przeprowadziła Katarzyna Wasilewska z firmy Trelele Ukulele, wykorzystująca autorską metodę nauczania 
gry na ukulele. Pani Kasia zapewniła każdemu uczestnikowi ukulele na czas trwania warsztatów, wszyscy otrzy-
mali też autorski śpiewnik przydatny do nauki gry, a także piszczałkę kazoo oraz hawajski kwiatowy naszyjnik. Gra 
na „pchełce”, bo tak nazywany jest ten instrument, sprawiła uczniom wielką radość. Przy okazji mogliśmy się 
dowiedzieć, że ukulele wcale nie pochodzi z Hawajów, choć jest silnie kojarzone z tym rejonem świata.

Warsztaty obejmowały zapoznanie uczestników z podstawami gry na ukulele oraz naukę kilku prostych piose-
nek. Dzięki zaangażowaniu uczestników udało się nam wspólnie pomuzykować, zagrać i zaśpiewać parę znanych 
piosenek, m.in. piosenkę Hakuna Matata z filmu „Król Lew” oraz utwór „Szary świat” Sanah. Ukulele jest na tyle 
prostym i wdzięcznym instrumentem, że nie trzeba wiele czasu, by móc grać i czerpać z tej gry wielką frajdę.

Wspólne muzykowanie było świetną okazją do zabawy i integracji. Gra na ukulele jest niezwykle atrakcyjną 
formą aktywności muzycznej, rozwijającą koncentrację, koordynację, pewność siebie, cierpliwości i wytrwa-
łość, zajęcia tego rodzaju rozwijają poczucie rytmu, a także rozbudzają wyobraźnię i kreatywność. Uczestnicy 
zgodnie przyznali, że bardzo łatwo zakochać się w tym niewielkim instrumencie i chcieliby kontynuować grę  
w przyszłości. Warsztaty miały na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności muzycznej i wygląda na to, 
że cel został w pełni zrealizowany.

W warsztatach wzięło udział 45 uczniów, dzieci i młodzież z gminy Nasielsk, w wieku od 10 do 15 lat. Byli to 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich oraz Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Cieksynie.

SPORT SZKOLNY 

Powiatowe zawody 
lekkoatletyczne 
31 maja w Starych Pieścirogach odbyły się powiatowe zawody lekkoatle-
tyczne dla uczniów z roczników 2007-2008. Konkurencje odbyły się na 
boisku szkolnym. Do rywalizacji przystąpiło 80 uczniów z pięciu szkół. 
Rozegrano osiemnaście konkurencji. Po dwie najlepsze osoby z każdej 
konkurencji indywidualnej oraz najlepsze sztafety zakwalifikowały się na 
zawody rejonowe. Zawody odbyły się dzięki dofinansowaniu w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz pomocy Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. Organizatorem rywalizacji była Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach.

Wyniki:
dziewczęta klasy VII-VIII (2007-2008):

• Bieg na 100 m.: 1.JoannaWalasiewicz (SP 2 Nasielsk), 2.Blanka Dygus (SP 
2 Nasielsk), 2.Natalia Wiśniewska (SP Budy Siennickie)

• Bieg na 200 m.: 1.Magdalena Romanowicz (SP Budy Siennckie), 2.Klau-
dia Adamczewska (SP 2 Nasielsk), 3.Nikola Branicka (SP Stare Pieścirogi)

• Bieg na 300 m.: 1.Zuzanna Józefowicz (SP Stare Pieścirogi), 2. Nikola 
Chołody (SP 1 Nasielsk), 3.Milena Rzeczkowska (SP Stare Pieścirogi)

• Bieg na 600 m.: 1.Esme Fanti (SP 2 Nasielsk), 2.Oliwia Niezgoda (SP Budy 
Siennickie), 3.Oliwia Gortat (SP Stare Pieścirogi)

• skok w dal: 1.Oliwia Zdunek (SP Dębinki), 2. Maria Brzezińska (SP Stare 
Pieścirogi), 3.Aleksandra Pasztak (SP 1 Nasielsk)

• pchnięcie kulą: 1.Zuzanna Lewandowska (SP Budy Siennickie), 2.Aneta  
Zawadzka (SP Stare Pieścirogi), 3.Zuzanna Sterowicka (SP Budy Siennic-
kie);

• sztafeta 4x100 m.: 1.SP 2 Nasielsk, 2.SP Stare Pieścirogi

• sztafeta olimpijska: 1.SP Budy Siennickie, 2.SP 1 Nasielsk, 3. SP Stare Pie-
ścirogi

chłopcy klasy VII-VIII (2007-2008):

• Bieg na 100 m.: 1. Bartosz Bożkiewicz (SP Stare Pieścirogi), 2. Krystian 
Cichewicz (SP 1 Nasielsk), 3.Wiktor Gródek (SP 2 Nasielsk)

• Bieg na 200 m.: 1. Marcin Gogolewski (SP 2 Nasielsk), 2. Igor Dworzyński 
(SP 1 Nasielsk), 3.Kacper Ostrowski (SP Stare Pieścirogi)

• Bieg na 300 m.: 1. Krzysztof Włodarski (SP 1 Nasielsk), 2. Bartosz Łycz-
kowski (SP 2 Nasielsk), 3. Rafał Matuszewski (SP Budy Siennickie),

• Bieg na 600 m.: 1. Jakub Jończyk (SP 1 Nasielsk), 2. Dominik Korycki (SP 
Stare Pieścirogi), 3.Piotr Czarnecki (SP Budy Siennickie)

• Bieg na 1000 m.: 1. Marcel Osiński (SP Budy Siennickie), 2. Szymon 
Raczkowski (SP Stare Pieścirogi), 3. Kacper Brzeziński (SP Stare Pieścirogi)

• skok w dal: 1. Aleksy Wasilewski (SP Stare Pieścirogi), 2. Wojciech Roma-
nowski (SP Budy Siennickie), 3. Michał Wysocki (SP 1 Nasielsk), 

• pchnięcie kulą: 1. Wiktor Milewski (SP 2 Nasielsk), 2. Alan Zadrożny (SP 
Stare Pieścirogi), 3. Dominik Popielarski (SP 2 Nasielsk)

• skok wzwyż: 1. Kacper Sternik (SP Stare Pieścirogi), 2. Rafał Ciosek (SP 
Stare Pieścirogi), 3. Alan Sierański (SP Stare Pieścirogi)

• sztafeta 4x100 m.: 1. SP Stare Pieścirogi, 2.SP Budy Siennickie

• sztafeta olimpijska: 1. SP 1 Nasielsk, 2. SP 2 Nasielsk, 3. SP Stare Pieścirogi

Rejonowe zawody 
lekkoatletyczne
Rejonowe zawody lekkoatletyczne odbyły się 2 czerwca na stadionie 
lekkoatletycznym w Piasecznie. Duży sukces odnieśli chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej w Starych Pieścirogach, zajmując pierwsze miejsce w klasy-
fikacji zespołowej. Dziewczęta z Bud Siennickich zajęły czwarte miejsce, 
zaś uczennice ze Starych Pieścirogów sklasyfikowano na 5 miejscu. Indy-
widualnie najlepsze wyniki, wśród uczniów naszej gminy uzyskali: Bartosz 
Bożkiewicz ze szkoły w Pieścirogach w biegu na 100 m. oraz Oliwia Nie-
zgoda ze szkoły w Budach Siennickich w biegu na 600 m., którzy zdobyli 
srebrne medale. Brązowe medale wywalczyli: Kacper Brzeziński w biegu 
na 600 m., Szymon Raczkowski w biegu na 1000 m. oraz  sztafety 4x100 
m. dziewcząt i chłopców, a także sztafeta olimpijska chłopców ze szkoły 
w Starych Pieścirogach oraz sztafeta olimpijska dziewcząt z Bud Siennic-
kich. Wyjazd na zawody odbył się dzięki dofinansowaniu w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.   

PK 
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ROZMOWA Z…

Biwak Sztandarowy ZHR
pwd. Danielem Królakiem HO drużynowym 1. Nasielskiej Drużyny Harcerzy ZHR „Błękitna Armia” im. gen. J. Hallera 
w Nasielsku na temat Biwaku Sztandarowego, który odbył się w naszym mieście od 27 do 29 maja 2022 r.

Jaki był główny cel i główny te-
mat weekendowych wydarzeń?

– G łównym celem i tematem 
weekendowych wydarzeń było 
nadanie sztandaru mojej jedno-
stce, czyli 1 Nasielskiej Drużynie 
Harcerzy „Błękitna Armia” im. 
gen. J. Hallera. Cel, na który wiele 
osób czekało kilka lat. Mam tu na 
myśli harcerzy, ich rodziców oraz 
darczyńców. Dwa lata temu uda-
ło nam się zgromadzić fundusze 
na sztandar. Ale chciałem upo-
rządkować wiele kwestii, głównie 
dotyczących mojego życia pry-
watnego. Ktoś taki jak Drużynowy 
Harcerzy musi mieć uporządko-
wane życie, by być świadomym, 
czego chce nauczyć młodych 
mężczyzn, których ma pod opie-
ką. Dwa lata sprawiły, że drużyna 
jeszcze bardziej dojrzała i stała się 
godna tego sztandaru. Co najważ-
niejsze te dwa lata odmieniły moją 
osobę i pomogły mi zrozumieć, 
czego potrzeba młodym męż-
czyznom, by stać się wzorowymi 
synami, mężami i obywatelami 
naszego kraju.

Jaki był program poszczególnych 
dni? 

 – Biwak Sztandarowy rozpoczął 
piątkowy mecz: władze samo-
rządowe vs harcerze, o godzinie 
17:00. Na piątek dodatkowo za-

planowaliśmy przyjazd drużyn 
i zawody sportowe oraz integrację 
uczestników. 

Sobota miała być najważniejszym 
dniem. Od godziny 9:00 mogli-
ście Państwo zobaczyć harcerzy 
i harcerki, chodzących po ulicach 
naszego miasta i rywalizujących 
ze sobą podczas gry terenowej. 
O godzinie 16:00 odbyła się Msza 
Święta, podczas której został po-
święcony nasz sztandar. Mszę po-
prowadził ks. hm. Piotr Kępa HR 
Komendant Północno-Wschod-
niej Chorągwi. Po nabożeństwie 
uformowana została kolumna 
i przemaszerowaliśmy do Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. To wła-
śnie tu nastąpiła najważniejsza 
część, czyli wbicie symbolicznych 
gwoździ w drzewiec sztandaru 
przez darczyńców honorowych 

i przekazanie go naszej drużynie. 
Po tych doniosłych wydarzeniach 
zaplanowany był koncert zespo-
łu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami”. 
Nie spodziewaliśmy się, że dar-
czyńcy pozostaną na nim, a tym 
bardziej, że będą z nami śpiewać 
i wspólnie się bawić. Jak to powie-
dział Marek Maluchnik sekretarz 
Nasielska: „Jeszcze takiego koncer-
tu tu nie było”. Po uroczystościach 
w NOK-u, powróciliśmy kolumną 
do parku przy kościele, gdzie było 
zgrupowanie harcerzy i pomimo 
deszczu rozpaliliśmy ognisko, na 
którym potem uczestnicy mogli 
upiec kiełbaski. W niedzielę, po 
uprzątnięciu terenu, związaliśmy 
harcerski krąg i pożegnaliśmy na-
szych gości, którzy udali się w po-
dróż powrotną do swych domów. 

Kto był organizatorem wydarze-
nia? 

– Głównym organizatorem wy-
darzenia była 1 Nasielska Dru-
żyna Harcerzy „Błękitna Armia” 
im. gen. J .  Hal lera, natomiast 
otrzymaliśmy pomoc i wsparcie 
u współorganizatorów, którymi 
byli: Burmistrz Nasielska, Proboszcz 
Parafii św. Wojciecha w Nasielsku 
oraz Nasielski Ośrodek Kultury. 

Chciałbym również podziękować 
wszystkim darczyńcom, którzy 
wpłacili choć symboliczną zło-

tówkę na sztandar. Dzięki Wam jest 
on dziś z nami. Błękitna Armia zna 
swoich przyjaciół i możecie Pań-
stwo liczyć, że nigdy o Was nie 
zapomni, a w sytuacji potrzeby od-
powie na Wasze wezwanie. 

W sposób szczególny dziękuję 
Bogdanowi Ruszkowskiemu Bur-
mistrzowi Nasielska i ks. probosz-
czowi Tadeuszowi Pepłońskiemu, 
dzięki nim te uroczystości mogły 
się odbyć. Z całego serca dziękuję 
także rodzicom harcerzy i samym 
harcerzom, gratulując zarazem, że 
wytrzymali każde emocje, które mi 
towarzyszyły. 

Kto uczestniczył w wydarzeniu? 
Czy było ono dostępne dla osób 
niezwiązanych z harcerstwem? 

– Były wydarzenia podczas biwa-
ku, na które wstęp był otwarty dla 
każdego, np. mecz na stadionie, 
Msza Święta, czy koncert, pod wa-
runkiem, że będą wolne miejsca. 
Jednakże były także wydarzenia 
tylko dla harcerzy. Mamy swoje 
obrzędy, które są dla nas bardzo 
ważne, często osoby z zewnątrz 
ich nie rozumieją i nieświadomie 
zakłócają. Dlatego zdecydowa-
liśmy się, że niektóre wydarzenia 
będą tylko dla harcerzy. 

Sam biwak cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Do 
Nasielska planowało zjechać 
ponad 150 harcerzy i harce-
rek, w tym nawet harcerki z Wil-
na miały zaszczycić nas swoją 
obecnością. Niestety pogoda 
i decyzje rodziców, których de-
cyzje szanuję, sprawiły, że ta licz-
ba została zmniejszona. Jednakże 
Nasielsk stał się swojego rodzaju 
centrum harcerstwa w tym dniu. 
Przyjechało wielu ważnych gości: 
hm. Karol Siergiej HR Przewodni-
czący ZHR-u; hm. Piotr Kępa HR 
Komendant Północno-Wschod-
niej Chorągwi Harcerzy, hm. Pa-
weł Żebrowski HR były Hufcowy 
Nadwkrzańskiego Hufca Harce-
rzy. To oczywiście ta elita harcer-
ska. Cieszę się, że w wydarzeniu 
wziął udział Burmistrz Nasielska, 
przedstawiciele samorządu, rodzi-
ce harcerzy, przedstawiciele szkół, 

darczyńcy. Biwak napraw-
dę połączył pokolenia.

Czy pogoda nie popsuła 
Wam planów?

 – Muszę przyznać, że 
pogoda była największą 
bolączką tego wydarze-
nia. Wielu harcerzy i har-
cerek nie pojawiło się na 
Biwaku Sztandarowym, 
właśnie z obawy przed 
pogodą. W tym miejscu 
dziękuję harcerskiej braci 
z ZHR-u jak i z ZHP, któ-
ra pojawiła się i razem 
z nami odważyła się bi-
wakować pod namiotami.

Proszę opowiedzieć kilka słów 
o „Błękitnej Armii”. W jaki sposób 
można dołączyć 
do Waszej druży-
ny? 

 – Nasza jednost-
ka funkcjonuje od 
2018 r.  Obecnie 
w drużynie jest 25 
m ł o d y c h  m ę ż -
czyzn od 10 do 18 
roku życia. Ta róż-
nica wieku idealnie 
skutkuje w pracy 
w yc h o w a w c z e j 
i jest fenomenem. 
Proszę wskazać mi 
inną organizacje, 
gdzie osiemnasto-
latek przyjaźni się 

z dziesięciolatkiem i chce z nim 
spędzać czas. Dołączenie do na-
szej drużyny może nastąpić tylko 
i wyłącznie w trakcie ogłoszenia 
naboru. Mamy wielu chętnych, 
jednakże staramy się, aby nowe 
osoby nie rozbijały pracy jednostki, 
poprzez dołączanie do niej w każ-
dym możliwym czasie. Najbliż-
szy nabór planujemy we wrześniu. 
Wtedy przez miesiąc jednostka bę-
dzie otwarta na nowych rekrutów.

Jakie były Wasze dotychczasowe 
działania – zbiórki, wyjazdy itd.?

 – Myślę, że działamy w każdym 
możl iwym obszarze, od s łuż-
by Bogu, przez służbę Ojczyźnie, 
kończąc na służbie bliźnim. Nie 
tylko włączamy się w lokalne wy-
darzenia, ale także sami jesteśmy 
organizatorami niektórych z nich 

np.: „Akcja Czuwamy” – która trwa 
od sierpnia do listopada, a której 
celem jest uprzątnięcie najbardziej 
zaniedbanych nagrobków na na-
szym lokalnym cmentarzu. Co roku 
organizujemy także „Ognisko Nie-
podległości”. 

Jakie macie plany na przyszłość?

– Obecnie przygotowujemy się 
do wyjazdu na tegoroczny Obóz 
Harcerski, gdzie spędzimy miesiąc 
w lesie, testując wytrzymałość na-
szego harcerskiego ducha. 

Z planów „większego kalibru”, za-
mierzamy wyjechać na ogólno-
polski turniej drużyn i powalczyć 
o miano Drużyny Rzeczypospo-
litej. 

Dziękuję za rozmowę 
Aleksandra Ziółek

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. D. Domałafot. D. Domała
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Baran 21.03-20.04 
Zapomnij o niepowodzeniach i starych 
urazach, bo teraz szkoda na nie czasu. 
To, co nie udało się kiedyś, może udać 
się teraz. Nawet jednodniowa wycieczka 
wprawi cię w doskonały nastrój.

Byk 21.04-20.05
Ludzie będą chętnie Cię słuchać, mo-
żesz też liczyć na pomoc rodziny. Pokaż 
wszystkim w swoim otoczeniu, jak po-
dejmować szybkie i trafne decyzje, ale 
nie rywalizuj z własnym szefem.

Bliźnięta 21.05-21.06
Odzyskasz dobry humor i pewność sie-
bie. Chętnie zajmiesz się sprawami, któ-
re wymagają spotkań i rozmów z innymi 
ludźmi. Warto zabrać się za różne urzędo-
we sprawy, żeby potem mieć spokój.

Rak 22.06-22.07
Szczęście Ci sprzyja, a korzystnych okazji 
nie zabraknie. Nie marnuj tylko czasu na 
kłótnie z upartym współpracownikiem. 
W miłości nie bądź zazdrosny i otwarcie 
rozmawiaj o swoich uczuciach.

Lew 23.07-23.08
W pracy będzie mnóstwo gwaru i zamie-
szania. Postaraj się zapanować nad cha-
osem, abyś potem nie utonął w morzu 
zaległości. W pracy nie daj się sprowoko-
wać i cierpliwie rób swoje.

Panna 24.08-22.09
Połączenie emocji i ambicji może skończyć 
się konfliktem, dlatego uważaj na słowa. Po-
czujesz, że życie zaczyna biec spokojniej-
szym rytmem i nad wszystkim uda Ci się 
teraz zapanować.

Waga 23.09-23.10
Trudno Ci będzie odnaleźć się wśród do-
mowych i zawodowych obowiązków. Ła-
two się znudzisz i szybko zniechęcisz do 
nowych spraw. Wstrzymaj się z większymi 
wydatkami.

Skorpion 24.10-22.11
To, co nie udawało Ci się przez ostatnie 
tygodnie, powoli zacznie układać się po 
Twojej myśli. Słuchaj swojej intuicji i nie 
wtrącaj się w sprawy, które mogą się źle dla 
Ciebie skończyć.

Strzelec 23.11-21.12
Zamiast ścigać się z ambitnymi współpra-
cownikami, zwolnisz tempo. Popatrz na 
wszystko z dystansu i bądź dla siebie sa-
mego bardziej wyrozumiały. Nie oszczę-
dzaj na swojej wygodzie.

Koziorożec 22.12-20.01
Postaraj się nie zmieniać własnych planów 
tylko dlatego, że ktoś oczekuje od Ciebie 
uprzejmości. W sprawach finansowych 
możesz sporo zyskać dzięki sprzyjającym 
zbiegom okoliczności.

Wodnik 21.01-19.02
Jeśli nie wplączesz się w niepotrzebną 
dyskusję, to Twoje sprawy zawodowe 
biec będą spokojnym rytmem. Dbaj 
o zdrowie. W domu nie przesadzaj z po-
rządkami i wielkimi zakupami.

Ryby 20.02-20.03
Pod koniec tygodnia w porę chwycisz 
szansę na zdobycie dodatkowej gotówki. 
Weekend bardzo sprzyja podróżom. Mu-
sisz narzucić sobie większą dyscyplinę, jeśli 
chcesz zrealizować swoje plany.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

17-19 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

22-23 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

FOKI KONTRA REKINY

Animacja, Dla dzieci; RPA; Czas trwania 1 godz. 41 min.

Gdy jej najlepszy przyjaciel ginie w ataku 

rekinów, foka Quinn zbiera „Team Seal”, 

aby walczyć z gangiem rekinów, któ-

ry opanował okolicę. Drużyna nie będąc 

przygotowana do takiej misji prosi wojow-

nika Claggarta, aby ich przeszkolił.

17-19 czerwca godz. 17:00 2D dubb.

22-23 czerwca godz. 17:00 2D dubb.

KAPITAN NOVA

Przygodowy, Sci-Fi; Holandia; Czas trwania 1 godz. 

26 min.

Po tym, gdy ziemia uległa zniszczeniu, 

ludzie musieli opuścić planetę. Statek ko-

smiczny dowodzony przez kapitan Novę 

musi zapobiec katastrofie ekologicznej, 

cofając się w czasie.

17-19 czerwca godz. 19:00 2D nap.

22-23 czerwca godz. 19:00 2D nap.

MEN

Thriller; Wielka Brytania; Czas trwania 1 godz.40 min.

Młoda kobieta po śmierci męża wyjeżdża 

na samotne wakacje do angielskiej posia-

dłości, by pozbyć się prześladujących ją 

wspomnień. 

24-26 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

29-30 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

PAN WILK I SPÓŁKA.  

BAD GUYS

Animacja, Familijny, Komedia; USA; Czas trwania 

1 godz.40 min.

Panowie Wilk, Wąż, Pirania, Rekin oraz Ta-

rantula postanawiają zakończyć swoją kry-

minalną aktywność i przewartościować 

swoje życie.  

24-26 czerwca godz. 17:00 2D

29-30 czerwca godz. 17:00 2D

PO MIŁOŚĆ / POUR L’AMOUR

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

Małżeństwo Marleny i Zbigniewa przeży-

wa kryzys. Kobieta poznaje przez internet 

Senegalczyka Bruna.

24-26 czerwca godz. 19:00 2D nap.

29-30 czerwca godz. 19:00 2D nap.

TOP GUN: MAVERICK

Akcja; USA; Czas trwania 2 godz. 11 min.

Po ponad 20 latach służby w lotnictwie 

marynarki wojennej, Pete „Maverick” 

Mitchell zostaje wezwany do legendarnej 

szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe po-

kolenie pilotów do niezwykle trudnej misji.
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OGŁOSZENIA  
DROBNE

Sprzedam dom Nasielsk  

ul. Jaśminowa. Tel. 509 089 

355.

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.

Sprzedam rower trójkołowy 

dla dorosłych, w bdb. stanie. 

Tel. 692 092 045.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.
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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

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.
27.06.–3.07.2022 r.  Apteka Syrenka

ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.
Uchwała nr XXXVIII/241/2021

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Domowe zasady ekranowe 
NASIELSK BASZTA TEAM

„Baszta” na biegu  
w Zakroczymiu
Gmina Zakroczym i Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu świętują 
600-lecie nadania Praw Miejskich Zakroczymiowi. Z tej okazji w niedzielę, 
5 czerwca 2022 r., przy szkole na boisku w Zakroczymiu odbył się pik-
nik z bogatym programem dla dzieci i dorosłych. Strefa historyczna, gry 
planszowe i zabawy plenerowe to nie wszystko, co można było zobaczyć. 
Na scenie przez cały czas trwały występy dzieci oraz konkursy z wieloma 
nagrodami. Dzieci odwiedziła także myszka Minnie. 

Impreza była zabezpieczona przez OSP Zakroczym, którego sprzęt był 
prezentowany wszystkim zainteresowanym, a w szczególności dzieciom, 

gdzie można było nauczyć się, jak reagować w sytuacji zagrożenia życia. 
Boisko przy szkole pękało od rodzin i sportowców, którzy przybyli by wy-
startować w biegu 600-lecia Zakroczymia. W biegu głównym na 5 km 
wystąpiło blisko 90 zawodników. Odbyły się także biegi dla dzieci. Impreza 
przygotowana była bardzo okazale z wieloma nagrodami. 

Nie mogło nas tam zabraknąć. Nasielsk Baszta Team w siedmioosobowym 
składzie wystartował w biegu, w którym nasz najszybszy zawodnik, Adam 
Zalewski, zajął 5. miejsce w kategorii open z czasem 0:18:19 sek. Zabrakło 
Adamowi 13 sekund do 3. zawodnika na mecie. Jedyna nasza reprezen-
tantka, Amina Zalewska, wbiegła na metę z czasem 0:24:55sek., zajmując 
4. miejsce w kategorii kobiet, a do podium w kategorii kobiet zabrakło aż 
i tylko 02:05 sek. 

5 kilometrowy dystans pokonali także: 17. miejsce Wiesław Kamiński  
z czasem 0:22:29 sekund, 31. miejsce Krzysztof z czasem 0:25:28 sekund, 
39. miejsce Dariusz Łosiewicz z czasem 0:26:19 sekund, 49. miejsce Zbi-
gniew Łuszczewski z czasem 0:27:43 sekund, 54. miejsce Tomasz Pietras 
z czasem 0:29:07sekund.

Drużyna Nasielsk Baszta Team po raz kolejny wystąpiła silną grupą. Dzięki 
temu zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii drużynowej. Cieszymy się  
z licznego wspólnego udziału, zabawy w rywalizację i spotkań ze znajo-
mymi biegaczami.

T.P.

Urządzenia ekranowe używane 
świadomie i z umiarem mogą sta-
nowić atrakcyjny element życia 
dzieci i młodzieży. Nadmiar ekra-
nów może jednak mieć negatywny 
wpływ na rozwój i zdrowie dzieci 
oraz na relacje rodzinne. W skraj-
nych przypadkach może prowadzić 
do uzależnienia. Dlatego ważne, 
żebyśmy kontrolowali korzystanie 
z ekranów w domu. Pomogą w tym 
Domowe Zasady Ekranowe. Re-
gulują one to, w jaki sposób dzieci 
oraz pozostali domownicy korzy-
stają z urządzeń ekranowych, takich 
jak smartfon, tablet, laptop czy te-
lewizor. Katalog Domowych Zasad 
Ekranowych został opracowany na 
podstawie doświadczeń specjalistów 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz 
rekomendacji dotyczących korzy-
stania z ekranów przez dzieci Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) 
i Amerykańskiej Akademii Pedia-
trycznej (APA). Ustalenie Domo-
wych Zasad Ekranowych pomoże 
zapewnić dziecku bezpieczeństwo 
online oraz zachować równowa-
gę między czasem online i offline, 
w efekcie ogranicza ryzyko naduży-
wania ekranów, a jednocześnie po-
zwala na wygospodarowanie czasu 
na niezbędne do prawidłowego roz-
woju dziecka relacje rodzinne i ró-
wieśnicze oraz ruch.

Ustalanie zasad dobrze jest poprze-
dzić rozmową w gronie rodzinnym 
na temat zalet i ryzyka związanych 
z nowymi technologiami oraz po-
trzeb dzieci odnośnie internetu. Za-
sady powinny być dostosowane do 
wieku dziecka i zmieniać się wraz 
z jego potrzebami. Dobrym pomy-
słem jest objęcie zasadami wszyst-
kich domowników. Może to pomóc 
również dorosł ym w zadbaniu 
o zrównoważone korzystanie z sieci. 
Dodatkowo stosowanie zasad przez 
dorosłych modeluje i wzmacnia po-
dobne zachowania u dzieci, nadając 
regułom wysoką rangę. 

1. LIMITY NA EKRANY. Nie zaleca 
się udostępniania urządzeń ekrano-
wych dzieciom poniżej 2. r.ż. Wy-
jątkiem mogą być rozmowy wideo 
podtrzymujące relacje z bliskimi. 
Starsze dzieci powinny korzystać 
z ekranów zgodnie z ustalonymi li-
mitami czasowymi. Czas korzystania 
z ekranów przez dzieci w wieku 2–5 
r.ż. nie powinien przekraczać go-
dziny dziennie. W przypadku dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym nie za-
leca się przekraczania limitu dwóch 
godzin. W przypadku nastolatków 
czas ten może być dłuższy – waż-
ne, aby ustalone limity zapewniały 
rzeczywistą równowagę on- i offline 
i pozostawiały czas na pozaekrano-
we aktywności. Warto, żeby również 
dorośli domownicy zastanowili się, 
czy nie korzystają z ekranów zbyt 
intensywnie i ewentualne zobowią-
zali się do ograniczeń. 

2. PRZED SNEM BEZ EKRANÓW. 
Korzystanie z urządzeń ekrano-
wych przed snem negatywnie 
wpływa zarówno na proces zasy-
piania, jak i na jakość snu. Dzieje się 
tak, gdyż niebieskie światło ekra-
nów smartfonów czy tabletów jest 

odbierane przez mózg jako światło 
dzienne, co zaburza wydzielanie 
melatoniny – hormonu odpo-
wiedzialnego za proces zasypia-
nia i dobry przebieg snu. Zaleca się 
więc nieużywanie ekranów co naj-
mniej godzinę przez snem. Zasada 
ta szczególnie dotyczy młodszych 
dzieci, ale jest słuszna i korzystna 
również w przypadku młodzieży 
i starszych domowników.

3. POSIŁKI BEZ EKRANÓW. Korzy-
stanie z ekranów podczas posiłków 
wpływa negatywnie na relacje ro-
dzinne oraz może być szkodliwe 
dla zdrowia. Skoncentrowane na 
ekranie dziecko nie zwraca uwa-
gi na jakość i tempo spożywania 
posiłku, może też nie odnotować 
w porę sytości. Niekorzystne jest 
również, gdy ustalony z dzieckiem 
czas na ekrany przypadał tuż po je-
dzeniu, gdyż może to powodować 
pośpiech w spożywaniu posiłku. 
Dobrą zasadą jest więc niekorzysta-
nie z urządzeń ekranowych pod-
czas posiłków oraz bezpośrednio 
po wstaniu od stołu. 

4. RAZEM BEZ EKRANÓW. Warto 
ustalić listę aktywności rodzinnych, 
którym nie towarzyszą urządze-
nia ekranowe – czas na rozmowy, 
gry, wspólne spacery. Pozwala to na 
niezwykle ważny w prawidłowym 
rozwoju dziecka i funkcjonowa-
niu rodziny rzeczywisty, uważny, 
wolny od cyfrowego rozproszenia 
kontakt między domownikami. 

5. WSPÓLNE MIEJSCE NA SMART-
FONY. Wspólne miejsce, w którym 
domownicy trzymają i ładują telefo-
ny, sprzyja skutecznemu ogranicza-
niu czasu ekranowego. Dodatkowo 
zapobiega ciągłemu noszeniu tele-
fonu przy sobie, co może mieć ne-
gatywny wpływ na zdrowie. 

6. CZAS NA RUCH. Aktywno-
ści online potrafią zabierać dużo 
czasu, a przez swoją atrakcyjność 
zniechęcać do czynności rucho-
wych. Tymczasem ruch, w miarę 
możliwości na świeżym powietrzu, 
nie tylko może być dobrą okazją 
do umacniania relacji rodzinnych 
i rówieśniczych, lecz jest także nie-
zbędny dla prawidłowego rozwoju 
dziecka. Dzieci do 2 r.ż. potrzebują 
ok. trzech godzin ruchu dziennie, 
starsze dzieci – minimum godzinę. 
Jednocześnie aktywności rucho-
we, które zaspokajają u dziecka 
potrzeby kontaktu z rówieśnika-
mi i uznania oraz dają możliwość 
współpracy czy rywalizacji, po-
wodują, że dziecko w mniejszym 
stopniu będzie szukało zaspokoje-
nia tych potrzeb online. 

7. TYLKO ODPOWIEDNIE TREŚCI. 
Obok czasu poświęcanego przez 
dziecko na korzystanie z ekranów 
bardzo ważne jest to, z jakimi treścia-
mi ma kontakt. Te niedostosowane 
do wieku dziecka mogą mieć nega-
tywny wpływ na jego samopoczucie 
i rozwój. Rodzice młodszych dzie-
ci powinni nie tylko ustalać z dziec-
kiem, z jakich treści może korzystać, 
lecz także kontrolować dostęp do 
zasobów sieci przez towarzyszenie 
dziecku przed ekranem oraz stoso-

wanie programów kontroli rodziciel-
skiej, które ograniczają treści do tych 
pozytywnych i dostosowanych do 
wieku odbiorcy i blokują dostęp do 
treści szkodliwych, jak przemoc czy 
pornografia. U nastolatków stosowa-
nie programów kontroli rodzicielskiej 
należy stopniowo wycofywać, nadal 
jednak ważne jest ustalanie z nimi, ja-
kim treściom poświęcają uwagę, oraz 
dbanie o to, żeby gry, filmy i aplika-
cje były dostosowane do ich wieku 
i wrażliwości. 

8. EKRAN NIE JEST ANI NAGRO-
DĄ, ANI KARĄ. Karanie dziecka 
odcinaniem mu dostępu do ekra-
nów lub nagradzanie możliwością 
korzystania czy wydłużeniem cza-
su na używanie sieci nadaje urzą-
dzeniom ekranowym szczególną 
rangę i sprzyja ich nadużywaniu. 
W wielu rodzinach karanie i na-
gradzanie ekranami stanowi ważną 
metodę wychowawczą. Warto jej 
zaniechać i poszukać innych spo-
sobów motywowania dzieci do 
działania. 

9. DBAMY O PRYWATNOŚĆ. Wo-
bec ogromnej popularności ser-
wisów społecznościowych, gier 
online i innych serwisów, w któ-
rych dzieci dysponują swoimi da-
nymi i wizerunkiem, istotne jest to, 
aby zgodzie na korzystanie z nich 
przez dzieci towarzyszył y roz-
mowy oraz idące za nimi zasady 
dotyczące ochrony swojego wi-
zerunku, ostrożnego dysponowa-
nia prywatnymi informacjami oraz 
szczególnej uważności w kontak-
tach z nieznajomymi. 

KIEDY ZASADY NIE DZIAŁAJĄ. 
Przyczyn takiej sytuacji może być 
kilka. Warto sprawdzić, czy przyję-
te zasady nie są zbyt uniwersalne. 
Pamiętajmy, że powinny one być 
dostosowane do potrzeb domow-
ników, a przyjęte ograniczenia – 
do wieku dzieci. Naturalne jest to, 
że starsze dzieci dostają większą 
swobodę korzystania z sieci niż 
ich młodsze rodzeństwo. Należy 
też zadbać, by zasady „rosły” ra-
zem z dziećmi. Warto je weryfiko-
wać pod tym kątem co jakiś czas.  
Zdarza się, że ustalone przez ro-
dzinę zasady są bardzo rozbudo-
wane i wprowadzają do domowej 
rzeczywistości za duże zmiany. 
W efekcie pojawia się zniechęce-
nie. Warto w takiej sytuacji roz-
ważyć uproszczenie zasad lub 
wprowadzanie ustaleń stopnio-
wo. Zdarza się, że rodzic pozwala 
dziecku na zachowania stanowiące 
wyjątek od reguły. Nie ma w tym 
nic złego, pod warunkiem że nie 
powtarza się to zbyt często. Do-
brze też pamiętać, że zasady doty-
czą wszystkich domowników. Jeżeli 
dorośli nie traktują ich poważnie, 
dzieci również nie będą zmotywo-
wane do tego, aby ich przestrzegać. 

Opracowano na podstawie broszury 
informacyjnej ze strony internetowej 
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

Anna Gródek - psycholog 
Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 
filia w Nasielsku
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego”, 27.05.2022 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    75 pkt
2. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak   71 pkt 
3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   67 pkt 
4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   53 pkt
5. Mariusz Figurski – Jacek Jeżółkowski   48 pkt 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski    59 pkt 
2. Waldemar Gnatkowski    55 pkt
3-4. Alicja  Bartosik     39 pkt
 Piotr Kowalski             39 pkt
5-6. Grzegorz Nowiński     36 pkt
 Janusz Wydra     36 pkt
7. Paweł Wróblewski     34 pkt
8. Krzysztof Morawiecki     32 pkt
9. Józef  Skrzypczak     31 pkt
10. Zbigniew Michalski    30 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Remis  
i wygrana Żbika

NA SPORTOWO

Szachowe Mistrzostwa Szkół

To już końcówka rundy wiosennej 
w IV lidze mazowieckiej dla Żbika 
Nasielsk, a piłkarze zapewniają kibi-
com pozytywne emocje.

Najpierw, 4 czerwca Żbik zremiso-
wał na własnym boisku 3:3 z Druka-
rzem Warszawa, a tydzień później 
Makowianka Maków Mazowiecki 
uległa przed własną publicznością 
Żbikowi Nasielsk 1:4.

Spotkanie z Drukarzem okazało się 
pełne emocji. W pierwszej poło-
wie już w 14. minucie Mateusz Tur-
kowski ze Żbika Nasielsk otrzymał 
żółtą kartkę, a w 20. minucie go-
ście objęli prowadzenie po strza-
le Przemysława Palińskiego. Ten 
zawodnik w 36. minucie otrzy-

mał jednak czerwoną kartkę i od 
tego momentu goście musieli grać  
w 10. W rzutach karnych Żbikowi 
nie udało się odrobić straty. Z koń-
cem pierwszej połowy sędzia po-
nownie pokazał żółtą kartkę, lecz 
tym razem Oliwierowi Żurawskie-
mu z Drukarza.

Mimo osłabionego składu w dru-
giej połowie, w 52. Minucie, go-
śc ie zdobyl i  kolej ną b ramkę.  
W nasielskiego bramkarza zasko-
czył Karimov Abdulkhodi. W 64. 
minucie dorobek goli gości po-
większył Antoni Grzymała-Ka-
złowski. Natomiast nasi zdobywali 
żółte kartki (Sebastian Alarcon de 
Andres i Mateusz Bramowicz).

Sytuacja odmieniła się w 74. minu-
cie, gdy gola strzelił kontuzjowany 
w rękę Marek Osiński. Gdy rywale 
nieco opadli z sił, Żbik Nasielsk to 
wykorzystał, czego owocem były 
kolejne gole. W 85. minucie piłkę w 
bramce umieścił Borys Błaskiewicz, 
a w 90. minucie do remisu dopro-
wadził Mateusz Turkowski. 

Szansę na doprowadzenie do zwy-
cięstwa w doliczonym czasie gry 
miał Mateusz Bramowicz, lecz tym 
razem piłka nie wpadła w światło 
bramki, a przeleciała obok słupka. 
Tak więc spotkanie zakończyło się 
remisem 3:3.

11 czerwca br. Żbik Nasielsk roze-
grał wyjazdowy mecz w ramach 
33. kolejki. Tym razem rywalem 
była znana z czasów ligi okręgowej 
Makowianka Maków Mazowiecki. 

Początek spotkania był raczej spo-
kojny, ale już w 26. minucie Bartosz 
Dejenka ze Żbika został ukarany 
przez sędziego żółtą kartką. Kilka 
minut później, bo w 29. minucie 
gospodarze wyszli na prowadze-
nie po celnym strzale Macieja Tra-
czewskiego. W 35. minucie kolejny 
zawodnik Żbika, tym razem Mate-
usz Turkowski, otrzymał żółta kart-
kę. 

W 42. minucie doszło do niespo-
dzianki, dla Żbika Nasielsk bramkę 
zdobył Mateusz Śliwiński, który gra 
obecnie w barwach Makowianki. 
Kibice Żbika znają go doskonale, 
gdyż w poprzednich sezonach, za-
silał on szeregi nasielskiej drużyny. 

Druga połowa meczu zdecydo-
wanie należała do Żbika Nasielsk. 
Już w 52. minucie piłę w bramce 
umieścił Maksymilian Czyżew-
ski. W kolejnych minutach sędzia 
pokazał dwukrotnie żółte kartki 
zawodnikom Makowianki - naj-
pierw otrzymał ja Kamil Pusto-
ła, a później Przemysław Wnuk.  
W tym spotkaniu klasę pokazał tak-
że Mateusz Bramowicz, któremu 
udało się zdobyć gola w 80. mi-
nucie. Później żółtą kartkę otrzy-
mał Marek Osiński. Ostatnie słowo 
w spotkaniu należało do Mikołaja 
Adamskiego, który zdobył bramkę 
w doliczonym czasie gry, ustalając 
wynik meczu na 1:4. Tym samym 
nasielska drużyna wróciła do domu 
z kompletem punktów. 

Przed nami ostatnia, 34. kolejka,  
w IV l idze mazowieckiej .  Żbik 
Nasielsk rozegra ten mecz na wła-
snym i już na nowym boisku, 18 
czerwca, kiedy to zaplanowano też 
uroczyste otwarcie nowego obiek-
tu. Mecz z Sokołem Serock zapla-
nowano na godzinę 17.00.

Obecnie na szczycie tabeli IV ligi 
znajduje się Ząbkovia Ząbki z do-
robkiem 77 punktów, a na drugiej 
pozycji, tylko o jeden punkt mniej, 
Mławianka Mława. Tego dnia obie 
drużyny spotkają się ze sobą na 
stadionie w Ząbkach i stoczą walkę 
ze sobą o baraże do awansu do III 
ligi. Rywalem jednej z tych dwóch 
drużyn będzie MKS Piaseczno, któ-
re ma nad rywalami znaczącą prze-
wagę w II grupie mazowieckiej.

Michał B.

W niedzielę, 5 czerwca br., w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku odbyły się 
pierwsze Drużynowe Mistrzostwa 
Szkół w szachach organizowa-
ne przez Klub Szachowy Skoczek 
Pieścirogi we współpracy z Nasiel-
ską Fundacją Wspierania i Rozwoju 
Edukacji. 

W trakcie trwania Mistrzostw został 
zorganizowany również indywidu-
alny Turniej Szachowy dla przed-
szkolaków „Mistrz Przedszkolaków”.

Do zawodów stanęło 12 drużyn re-
prezentujących 5 szkół podstawo-
wych z terenów gminy Nasielsk. 
Zwyciężyła drużyna „SP Pieścirogi 

I” w składzie: Kacper Brzeziński, Fi-
lip Krzywnicki, Stanisław Szarszew-
ski i Karolina Truchel. 

Drugie miejsce zajęła reprezentacja 
„SP 2 Nasielsk I”, w której grali: Bar-
tosz Seroczyński, Filip Krawczak, 
Mieszko Roszak i Maja Barańska. Na 
podium stanęła, jako trzecia, kolej-
na ekipa z Pieścirogów. Drużynę 
„SP Pieścirogi II” reprezentowali: 
Krzysztof Górski, Tomasz Madoń, 
Piotr Zglec i Kinga Nowak.

Medale za indywidualne osiągnię-
cia przy szachownicach zdobyli:

I szachownica: I miejsce – Kac-
per Brzeziński (SP Pieścirogi I),  
II miejsce – Bartosz Seroczyński (SP 
2 Nasielsk I), III miejsce – Krzysztof 
Górski (SP Pieścirogi II).

II szachownica: I miejsce – Fi-
lip Krzywnicki (SP Pieścirogi I),  
II miejsce – Mateusz Lara (SP Pie-
ścirogi III), III miejsce – Jakub To-
masiński (SP 2 Nasielsk II).

III szachownica: I miejsce – Stani-
sław Szarszewski (SP Pieścirogi I), 
II miejsce – Mieszko Roszak (SP 2 
Nasielsk I), III miejsce – Adrian Ro-
słoński (SP 1 Nasielsk I)

IV szachownica: I miejsce – Kinga 
Nowak (SP Pieścirogi II), II miejsce 
– Weronika Kowalska (SP Dębinki I), 
III miejsce – Aleksandra Madoń (SP 
Pieścirogi IV).

Ponadto na podium Turnieju Sza-
chowego dla przedszkolaków 
„Mistrz Przedszkolaków” stanęli:  
I miejsce – Miłosz Lara, II miejsce 
– Michał Lisik, III miejsce – Witold 
Rudziński.

Najmłodszym zawodnikiem był Fi-
lip Dalecki (rocznik 2018).

Nagrodą główną był stół szachowy, 
który zabrała do swojej szkoły zwy-
cięska drużyna. Turniej oprócz pu-
charów, medali i nagród obfitował 
również w kolejne zdobycze ran-
kingowe. Normy na kategorie uzy-
skało łącznie 11 zawodników, w tym 
czterech reprezentantów KSz Sko-
czek. Awans na IV kategorię uzy-
skali: Mateusz Lara, Karol Lisik oraz 
Jakub Tomasiński, natomiast V ka-
tegorię wywalczył Alek Chojnacki.

 – Cieszę się, że do rywaliza-
cji przystąpiło tak wiele drużyn 
i jestem zbudowany tym, jak dzie-

ci z naszej gminy są otwarte na 
szachową rywalizację  – mówi 
Marcin Szarszewski, prezes Klubu 
Szachowego Skoczek Pieścirogi. 
– Łącznie z przedszkolakami w za-
wodach uczestniczyło 60 dzieci, 
co jest bardzo dobrym progno-
stykiem na przyszłość i rozwój sza-
chów w naszej gminie. To pierwsze 
organizowane przez nas zawody 
drużynowe i sporo się nauczyli-
śmy. Wiemy już, co należy zmie-
nić lub dopracować na przyszłość 
i dołożymy starań, żeby było jesz-
cze lepiej. Są to również pierwsze 
współorganizowane zawody w hi-
storii KSz Skoczek, bowiem bardzo 
ściśle współpracowaliśmy z Nasiel-
ską Fundacją Wspierania i Rozwoju 
Edukacji i jestem bardzo wdzięcz-
ny za jej wkład w tę imprezę, od 
przygotowania sali gry, po ufun-

dowanie nagród rzeczowych dla 
zawodników – dodaje.

Sędzią Głównym Turniejów był Ma-
ciej Kowalec. Jednak przy tak dużej 
liczbie uczestników i szachownic 
jeden sędzia to zdecydowanie za 
mało, dlatego w rolę asystentów 
Sędziego Głównego starsi klubowi 
zawodnicy – Dominik Wiśniewski 
i Wojciech Tracz.

 – Na sali czuć było rywalizację 
i podekscytowanie. Zawodnicy po 
raz pierwszy walczyli jako drużyna, 
więc oprócz starania o indywidu-
alny wynik było również napięcie 
związane z rozstrzygnięciami partii 
kolegów – podkreśla Marcin Ko-

walec. – Ponadto bardzo przy-
jemnie patrzyło się na rywalizację 
przedszkolaków, ich zapał, zabawę, 
uśmiech po zwycięstwie i troski po 
przegranej. Widok 5, 6 i 7 – latków 
grających w szachy to coś wspa-
niałego. Są to też przyszli reprezen-
tanci szkolnych drużyn. Wcześnie 
zaczynają, więc poziom zawodów 
w przyszłości będzie jeszcze wyższy. 
Wydaje mi się, że turniej został bar-
dzo pozytywnie odebrany zarówno 
przez uczniów biorących udział, jak 
również przez rodziców i nauczy-
cieli. Mam nadzieję, że stanie się to 
nowa cykliczna impreza na sporto-
wej mapie naszej gminy – stwierdza.

Gratulujemy wszystkim laureatom 
i trzymamy kciuki za kolejne inicja-
tywy Klubu. 

Aleksandra Ziółek


