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Z GMINY. Piknik artystyczny w Cieksynie

Mobilny Punkt Informacyjny
o Funduszach Europejskich

MIS oficjalnie otwarte!

We wtorek, 19 lipca br. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bezpłatne
konsultacje z przedstawicielami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy
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Burmistrz otrzymał absolutorium

Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie
można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również
możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności
lokalne.
Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro
(sala konferencyjna)
Termin spotkania: 19 lipca 2022 r., godz. 10.00-13.00

W czwartek, 30 czerwca br., odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Uczestniczyło w niej 15 radnych,
pracownicy UM oraz mieszkańcy. Pierwszą część obrad prowadził Jerzy Lubieniecki przewodniczący RM.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (przedsiębiorców, przedstawicieli
ngo, osoby fizyczne, przedstawicieli jednostek organizacyjnych) naszej
gminy do skorzystania z porad ekspertów.

Burmistrz B. Ruszkowski zgłosił dodatkową uchwałę do porządku obrad dotyczącą wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości. Po jej przyjęciu Rada przegłosowała porządek obrad po zmianach. Po czym kolejno przyjęto
protokoły z dwóch poprzednich sesji RM.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy – tel. /23/
69 33 123, e-mail: promocja@nasielsk.pl
Wydział Organizacji i Promocji

Następnie Przewodniczący RM i Burmistrz Nasielska omówili działania, które podejmowali pomiędzy sesjami
Rady.

Z UM

Bez pytań radni przyjęli dwa dokumenty: „Sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2021”
i „Sprawozdanie z realizacji gminnego
programu opieki nad zabytkami w latach 2020-2021”.
W punkcie dotyczącym „Raportu o stanie Gminy Nasielsk za rok 2021” najpierw przeprowadzona została debata
nad tym dokumentem.

ciąg dalszy na str. 3

Dofinansowanie na
skwer im. Jana Pawła II
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych nasielskiego magistratu pozyskał 3.600.000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na rewitalizację skweru Jana Pawła II. Przebudowa nasielskiego parku
znalazła się wśród 115 projektów, którym przydzielono dofinansowanie
w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.
Dziękujemy Samorządowi Województwa Mazowieckiego za kolejne wsparcie rozwoju Nasielska i dostrzeganie różnorodności potrzeb mazowieckich
miast. Mazowsze serce Polski - Adam Struzik Wiesław Raboszuk Anna Katarzyna Brzezińska - Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Przetarg na realizację tego zadania został już zakończony, a obecnie komisja przetargowa weryfikuje poprawność złożonych ofert. Niebawem
wyłonimy zwycięzcę przetargu, z którym podpiszemy umowę, po czym
będziemy mogli rozpocząć prace budowlane na tym terenie. Będziemy
informować Państwa o postępach przy tej długo wyczekiwanej inwestycji.
(um)
R

Zaczęło się od Elvisa...
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Podsumowanie sezonu
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Z SAMORZĄDU
Z URZĘDU MIEJSKIEGO
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

Złóż wniosek o dofinansowanie
do odbiornika cyfrowego DVB-T2
W imieniu Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła informujemy o zmianie standardu nadawania bezpłatnej naziemnej telewizji.
W ramach przełączenia sygnału do standardu DVB-T2/HEVC zmieniają się
częstotliwości nadawania multipleksów: MUX-1, MUX-2 i MUX-4. W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą
nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia
standardu nadawania.
Mieszkańcy, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania
bezpłatnej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie
pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu do
odbioru, mogą skorzystać z rządowego programu dofinansowania 250
zł do zakupu telewizora lub 100 zł do dekodera – zgodnych z nowym
standardem.
Więcej informacji pod:
infolinia nr 42 253 54 30
e-mail: cyfrowaTV@coi.gov.pl

W związku z nieobecnością
Burmistrza Nasielska
oraz Zastępcy Burmistrza Nasielska
zostaje odwołane przyjmowanie interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki 18 i 25 lipca 2022 r.
Przepraszamy za utrudnienia
i zapraszamy w pozostałe poniedziałki
w godz. 15.00-17.15.

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

Wznowiona działalność Punktu
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej!

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z Punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miejskim
w Nasielsku:

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

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,nieodplatna-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

Życie Nasielska nr 15 (609); 15.07.2022–28.07.2022

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy
2022/2023 w wersji papierowej trwać będzie od 1.08.2022
r. do 30.11.2022 r., natomiast w wersji elektronicznej od
1.07.2022 r. do 30.11.2022 r.

Wnioski należy składać:

• osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3,
05-190 Nasielsk lub
• drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.
mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna).

W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych
w roku 2021.
W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku informuje, że od 1.07.2022 r. trwają zapisy:
• telefonicznie pod nr 23 693 30 05
• osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa
3, w celu ustalenia daty i godziny złożenia wniosków na
wyżej wskazane świadczenia.
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia
wniosku.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Kolejna inicjatywa
lokalna zrealizowana!
Każdego, kto chciałby zrobić niezapomnianą fotografię z Nasielska, zapraszamy na skrzyżowanie ulic: Młynarskiej i Rynek. To właśnie tam znajdziecie jedyną w swoim rodzaju fotościankę!
Jest nam niezmiernie miło, że to już kolejna inicjatywa lokalna, która przy
udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Nasielsk,
stworzona została z myślą o naszej społeczności.

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

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
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury

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)

Przypominamy, że autorem niepowtarzalnej grafiki jest Pan Leszek Gałężewski - instruktor rysunku, który od lat współpracuje z Nasielskim Ośrodkiem Kultury. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania bajecznej
fotościanki składamy serdeczne podziękowania! Szczególnie grupie inicjatorów z Panem Dawidem Domałą na czele. A Was, Drodzy Mieszkańcy i Turyści, zapraszamy do wykonania wyjątkowej fotografii w kolorowej
scenerii.
Wydział Organizacji i Promocji

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Natalia Klukowska – ogłoszenia, Marek Stamirowski – kolportaż.
Stali współpracownicy: Aleksandra Ziółek, Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a ponadto zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.
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Burmistrz otrzymał absolutorium
dokończenie ze str. 1
Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrał radny Mirosław Świderski, który zwrócił uwagę na spadek liczby
mieszkańców naszej gminy, mówił
też o małej liczbie lamp energooszczędnych oraz o konieczności
budowania nowych lokali mieszkalnych. Radny Andrzej Pacocha także wskazał na utrzymującą
się od kilku lat tendencję spadkową w liczbie mieszkańców gminy
w wieku produkcyjnym, ponadto
rekomendował raporty z Wieliszewa i Leoncina.
Radny Dariusz Sawicki odniósł się
do kwestii lamp energooszczędnych i zaproponował, żeby sołtysi
część kwoty funduszu sołeckiego
przeznaczali na ten cel.
Radny Marcin Szarszewski omówił inwestycje, które mu się podobał y, jak m.in. modernizacja
suw, budowa Leśnej, Krupki, boisko w Budach Siennickich, oraz te,
które budziły jego zastrzeżenia, jak
budowa ulicy Przechodniej, czy
budowa części ulicy Bursztynowej
w Pieścirogach. Podkreślił, że miejscowość, która generuje 1,5 mln zł
wpływów z podatku Cit i od nieruchomości dostała z budżetu gminy tylko 180 tys. zł. Na inwestycję
mieszkańcy przeznaczyli fundusz
sołecki i są niezadowoleni z tego,
że cała droga nie została wykonana. Miał także zastrzeżenia do planowanego od dawna skweru oraz
modernizacji dróg gminnych. Ponadto zgłosił swoje uwagi do przetargów dotyczących: gospodarki
odpadami i zarządzania stadionem
miejskim. Stwierdził, że zabrało
w raporcie m.in. informacji na temat dofinansowań jakie pozyskuje gmina, a także na temat pozwów
i wyroków sądowych. Zwrócił uwagę jeszcze na regulamin udzielania
zamówień publicznych i przyznawanie środków na kluby sportowe.
Jego zdaniem w obu przypadkach
trzeba wprowadzić zmiany, o których wielokrotnie wspominał.
Radni Michał Brodowski, Krzysztof
Fronczak i Janusz Gers odnieśli się
do kwestii demografii naszej gminy. W debacie wziął udział jeden
mieszkaniec gminy: Adam Mikucki.
Większością głosów (10 za, 4 przeciw) radni udzieli wotum zaufania
burmistrzowi Nasielska.
Kolejny punkt obrad dotyczył sprawozdania z działalności finansowej
i gospodarczej gminy za 2021 r.
oraz udzielenia z burmistrzowi absolutorium z tego tytułu. Najpierw
skarbnik, Rafał Adamski, odczytał
uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) opiniującą pozytywnie sprawozdanie z wykonania
budżetu za 2021 r. Po czym przewodniczący komisji rewizyjnej,
Michał Brodowski, przedstawił pozytywną uchwałę tej komisji dotyczącą sprawozdania i wniosku
w sprawie absolutorium dla burmistrza. Odczytano pozytywną
opinię RIO w sprawie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza Nasielska,

po czym komisje merytoryczne
Rady przedstawiły opinie na temat – wszystkie były pozytywne.
W dyskusji nad sprawozdaniem
głos zabrał radny Mirosław Świderski przypominając, że w okręgu
nr 2 nie było żadnych inwestycji,
wskazał też zadania, które nie zostały wykonane.
W głosowaniu nad zatwierdzeniem
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2021 rok brało udział 14 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów:
10 radnych głosowało za, 3 osoby
wstrzymały się od głosu, a jeden
radny był przeciw.
Uchwała w sprawie absolutorium
dla burmistrza Nasielska z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
również została przyjęta większością głosów. Przy 14 głosujących,
10 radnych było za, 3 przeciw,
a jedna osoba wstrzymała się od
głosu.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski podziękował wszystkim za wsparcie, mówił o trudnej sytuacji
ekonomicznej spowodowanej
koronawirusem i wojną na Ukrainie. Podkreślił, że w samorządzie zaczną się teraz trudne czasy,
wynikające z niepewności prawa
i finansów, ponieważ wszystko bardzo szybko się zmienia.
Po przerwie obrady prowadził wiceprzewodniczący RM Dariusz
Kordowski. Drugą część sesji rozpoczęto od procedowania szeregu
uchwał.
Do projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nasielsk wprowadzono poprawkę dotyczącą
zwiększenia wydatków w 2023 r. na
rewitalizację skweru.
Radny Rodryg Czyż pytał o szacowanie kosztów inwestycji. Jak wyjaśnił Radosław Kasiak kierownik
wydziału inwestycji, kosztorysy inwestorskie przygotowywane są
przez autorów dokumentacji projektowej. Natomiast kwoty, które
pojawiają się w budżecie na realizację różnych zadań inwestycyjnych
nie są wynikiem literalnego przepisania z kosztorysów inwestorskich,
to są kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
danego zamówienia. Radny R. Czyż
i radny M. Szarszewski dyskutowali
z burmistrzem na temat przetargów
i składanych przez firmy ofert.
Uchwałę wraz z autopoprawką
podjęto większością głosów (11 za,
2 przeciw, 2 osoby wstrzymały się
od głosu).
Następnie skarbnik odczytał projekt uchwały dotyczącej zmian
w uchwale budżetowej gminy na
2022 r. wraz z autopoprawką.
Radny Mirosław Świderski podniósł
kwestię zwiększenia kwoty za zarządzanie stadionem. Powiedział,
że jest temu przeciwny, ponieważ
zarządzający wiedział o rozbudowie, a obiekt otrzymał urządzenia
do konserwacji nawierzchni. Pod-

kreślił, że zarządca od 1 lipca będzie
pobierał ok. 35 tys. zł za zarządzanie
stadionem.
Burmistrz wyjaśnił, że nie mógł
przewidzieć kiedy prace budowlane na stadionie się zakończą, a jego
zdaniem, korzystniejsze dla budżetu było utrzymanie umowy z firmą.
Zapowiedział, że zostanie ogłoszony nowy przetarg na zarządzanie
stadionem od nowego roku oraz
że nie powoła Miejskiego Ośrodka
Sportu, bo to wymaga dużych środków finansowych.
Radny M. Świderski zauważył, że
obiekty publiczne o wartości blisko
10 mln zł powinny być zarządzane
przez instytucje publiczne.
Radny M. Szarszewski dopytywał
o fundusz sołecki dla Nowych Pieścirogów i możliwość znalezienia środków na dokończenie ulicy
Bursztynowej. Radny R. Czyż pytał
o 12 tys. zł na ul. Polną, zaś radny A.
Pacocha o to, czy w 50 tys. zł wydatków na OSP znalazła się też kwota 30 tys. zł na łazienkę w OSP Nuna.
Burmistrz wyjaśnił, że są to inne wydatki, na paliwo, przeprowadzenia badań ochotników. Radny A.
Pacocha zauważył, że w budżecie jest
25 tys. zł na zakup quada dla OSP
Cieksyn, wskazując na dysproporcje:dla jednych quad, dla innych nie ma
łazienki.
Burmistrz stwierdził, że OSP Cieksyn
pozyskała 75 tys. zł, a gmina dokłada
na ten cel 25 tys. zł.
O działaniach OSP w Cieksynie i zaangażowaniu druhów tej jednostki mówił radny Janusz Gers.
Radny M. Świderski podsumował
dyskusję: – Nikt nie kwestionuje potrzeby OSP Cieksyn, ale łazienkę OSP
w Nunie trzeba zrobić. Nie jest to taki
ciężar, którego gmina nie mogłaby
udźwignąć.
Rada przyjęła uchwałę budżetową
większością głosów (9 za, 3 przeciw, 2
osoby wstrzymały się od głosu).
Radni większością głosów (13 za, 2
osoby wstrzymały się od głosu) przyjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia
zgody na objęcie udziałów w kapitale
zakładowym spółki Społeczna Inicja-

tywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze
Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliszewie. Gmina Nasielsk wniesie wkład
pieniężny w postaci otrzymanych
środków z Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa.
Kolejny projekt uchwały dotyczył
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
OSP z naszej gminy uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach
ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
Radny Andrzej Pacocha zaproponował, by wyrównać stawkę godzinową strażakom ochotnikom do 20
zł, bez względu na to czy uczestniczą
w szkoleniu, czy w akcji ratowniczej.
Wniosek ten nie zyskał poparcia większości radnych. Za jego przyjęciem
głosowało 4 osoby, 8 było przeciw, 3
radnych wstrzymało się od głosu.
Rada przyjęła proponowaną uchwałę o ekwiwalencie dla strażaków OSP
13 głosami za, 2 osoby wstrzymały się
od głosu.
Następnie radni jednogłośnie przyjęli: sprawozdanie finansowe SPZOZ
w Nasielsku za 2021 r. oraz raport
o sytuacji ekonomiczno-finansowej
tej jednostki.
Większością głosów przyjęto uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu zasad
korzystania oraz opłat za korzystanie
ze stadionu miejskiego.

Rada przyjęła jednogłośnie dwie
uchwały dotyczące zgody na sprzedaż nieruchomości; cztery uchwały dotyczące nadania nazw ulicom
(Kameralna, Kalinowa, Kamykowa,
Małej Łąki); a także uchwały dotyczące: ustalenia opłat za korzystanie
z hali sportowej przy SP nr 1; określenia ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2022/2023;
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Kędzierzawice; powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu.
Większością głosów przyjęto także uchwały: w sprawie przekazania
wniosku według właściwości i w sprawie rozpatrzenia petycji.
Radny Dawid Domała złożył interpelację dotyczącą rewitalizacji skweru, w której zwracał uwagę na to, że
w części skweru zamiast płyt betonowych zaplanowano wylewkę betonową. Prosił o weryfikację tego projektu.
Następnie wiceprzewodniczący RM
poinformował obecnych o tym, iż
do Rady Miejskiej wpłynęło 9 pism.
W punkcie „Sprawy różne” radni
i mieszkańcy dyskutowali na temat
inwestycji i spraw bieżących. Na tym
obrady zakończono.
Relację z XLIII sesji nasielskiej Rady
Miejskiej obejrzeć można na: nasielsk.
sesja.pl
(red.)

Z UM

„Świat się kręci wokół wsi”!
II Ogólnopolski Konkurs Filmowy
W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który jest Organizatorem konkursu, zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie
filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film do Organizatora konkursu. Pokaż, jak zmienia się polska wieś.
Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi
i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma
wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który
buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Zarząd z absolutorium
W trybie zdalnym, 30 czerwca br., obyła się XLIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego, na której podejmowano m.in. uchwały w sprawie wotum zaufania
dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego oraz udzielano absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
W posiedzeniu wzięło udział 18 radnych. Nieobecny był radny Kamil Szafrański.
Porządek przyjęto jednogłośnie.
W dyskusji dotyczącej raportu nad stanem powiatu radna Anna Maliszewska zauważyła, że bardzo mało inwestuje się w placówki oświatowe, co może skutkować odpływem młodzieży do innych szkół. Zauważyła, że w minionym roku
wykonano mało nowych dróg i ścieżek rowerowych.
Radna Anna Maliszewska, natomiast, stwierdziła, że nie zgadza się z niektórymi
inwestycjami, podając przykład rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego,
mimo otrzymania dofinansowania.

AKTUALNOŚCI
Z POLICJI

Życie Nasielska nr 15 (609); 15.07.2022–28.07.2022

Kierowca busa z zarzutami
Kilka dni temu do dyżurnego Komisariatu Policji w Nasielsku wpłynęło zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy, w miejscowości Mogowo. Po kilku minutach oficer dyżurny otrzymał kolejny sygnał, dotyczący awantury z pijanym, agresywnym mężczyzną. Funkcjonariusze nasielskiego komisariatu natychmiast
udali się na miejsce. Przy drodze zauważyli zaparkowanego busa, a nieopodal awanturującego się mężczyznę.
Jeden ze zgłaszających przekazał funkcjonariuszom, że kiedy wracał pieszo do domu, zatrzymał się obok niego
bus. 31-latek wyczuł od siedzącego za kierownicą volkswagena mężczyzny, silną woń alkoholu. Zabrał mu więc
kluczyki od auta, uniemożliwiając dalszą jazdę. Znany mu osobiście 52-latek pozostawił pojazd przy drodze
i poszedł na pobliską posesję, gdzie wszczął awanturę z mieszkającą tam 35-latką. Kobieta zadzwoniła na policję.
Na widok interweniujących mundurowych, mieszkaniec nasielskiej gminy stał się jeszcze bardziej pobudzony, nie
stosował się do wydawanych przez funkcjonariuszy poleceń, a następnie zaczął szarpać policjantów za mundury.
Po przewiezieniu 52-latka do nasielskiego komisariatu, policjanci zbadali jego stan trzeźwości. Okazało się, że zatrzymany w wydychanym powietrzu miał aż 2 promile alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali mu też prawo jazdy.

Radna Anna Małecka pytała retorycznie o rozbudowę Liceum Ogólnokształcącego im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku i wskazała skrzyżowania w Nowym Dworze Maz. wymagające remontów. Radna Katarzyna Kręźlewicz mówiła o słabo
funkcjonującej komunikacji autobusowej w powiecie. Wystąpień mieszkańców
w debacie nie było. Wotum zaufania dla Zarządu Powiatu poparło 15 radnych.
Wstrzymały się trzy radne, które zabierały uprzednio głos.

Nasielscy śledczy zgromadzili materiał dowodowy i przedstawili mężczyźnie zarzuty naruszenia nietykalności
cielesnej funkcjonariuszy policji oraz kierowania pojazdem mechanicznym, znajdując się w stanie nietrzeźwości.

Następnie radni przegłosowali zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021
rok. Uchwała podjęta została 17. głosami. Wstrzymała się radna Anna Małecka.

W SKRÓCIE

Kolejnym punktem było absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021
rok. Starosta Krzysztof Kapusta, zanim odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej, podkreślił, że Zarząd Powiatu bierze pod uwagę głos wszystkich
radnych w dążeniu do realizacji celów, jednak, aby je zrealizować, potrzebne
są pieniądze, o które w obecnych czasach jest coraz trudniej. Dodał też, że rok
2021 był trudny dla mieszkańców powiatu i wyraził nadzieję, że obecny będzie
lepszy i wkrótce mieszkańcy odczują inwestycję w nowoczesne technologie,
które ułatwią kontakt z mieszkańcami.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę komisji w sprawie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za 2021 rok i wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi, którą poparło 6 członków komisji, przy
jednym głosie wstrzymującym.
Absolutorium zostało udzielone przy 17 głosach za. Wstrzymała się jedynie radna Anna Małecka.
W dalszej kolejności radni przyjęli jednogłośnie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej oraz w budżecie na 2022 rok.
Kolejną uchwałą, którą przyjęła Rada jednogłośnie, była uchwała w sprawie zadań, na które przeznaczane są środki PFRON. W uchwale znalazł się zapis o przeznaczeniu 30 tys. zł na likwidację barier architektonicznych.
Jednogłośnie przyjęto także uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Maz.
Bez uwag radni przyjęli informację dotyczącą funkcjonowania Domu Pomocy
Społecznej w Nasielsku oraz sprawozdanie z realizacji współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi.
W punkcie „Sprawozdania z działalności zarządu” radna Anna Małecka zapytała o remont podłóg w nowodworskim liceum. Starosta Krzysztof Kapusta nie
podał dokładnego terminu, gdyż najpierw trzeba rozstrzygnąć przetarg, a później dopasować remont i przeprowadzić go szybko, tak, by nie przerywać nauki.
Radna A. Maliszewska pytała o porozumienie w sprawie remontu wału przeciwpowodziowego na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Maz. Starosta Krzysztof Kapusta odpowiedział, że Wody Polskie przez 2 lata przygotowywały dokumenty
szczegółowych zadań i partycypacji kosztów.
Radna Katarzyna Kręźlewicz zapytała o plan utworzenia na terenie powiatu placówki opiekuńczo-wychowawczej z racji wysokich kosztów za dziecko, które
powiat płaci do Białegostoku. Starosta przyznał, że wydatki na ten cel są znaczne, co wynika z rezygnacji z dużych domów na rzecz małych ośrodków, przez
co wzrosły koszty utrzymania dzieci. Podkreślił on, że najlepszym rozwiązaniem byłyby rodziny zastępcze, jednak problemem jest profesjonalizm takich
osób. Dyrektor PCPR Marek Rączka omówił przyczyny wysokich kosztów
placówek i wyjaśnił, dlaczego powiat musi szukać tańszych rozwiązań i stąd
pomysł utworzenia placówki typu rodzinnego, w której można by umieścić
ośmioro dzieci.

52-latkowi grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.
(red.) za: www.nowydwor.policja.gov.pl

Gdzie jest czterdziestka?
Przy drodze powiatowej relacji Nasielsk
– Pomiechówek w Psucinie, tuż przed
„ostrym” zakrętem w kierunku lasów pomiechowskich był znak ograniczenia prędkości (B-33) do 40 km/h. Teraz zniknął.
O tym, że taki znak powinien tam się znajdować, informuje tuż za zakrętem znak B-34
odwołujący ograniczenie prędkości do
40 km/h. Oba znaki są także po drugiej stronie ulicy. Jeżdżący regularnie tą drogą na
pewno zdejmują nogę z gazu, lecz dla jadących tędy pierwszy raz, ten odcinek może
okazać się niebezpieczną niespodzianką.
Apelujemy do zarządców drogi o uzupełnienie brakującego oznakowania.

(red.)

Ścieżka już
przejezdna
Wielbicieli jednośladów ucieszy fakt,
że udało się wykosić wysokie trawy na
ścieżce rowerowej na odcinku po dawnej wąskotorówce. Wybujała roślinność
skutecznie zniechęcała od wielu tygodni
do przejażdżek rowerowych na dwóch
odcinkach – między ulicami Sikorskiego w Siennicy i POW w Nasielsku oraz
na odcinku między ulicami Piłsudskiego
a Ogrodową na terenie Nasielska. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze ŻN.
(red.)

Kronika OSP NASIELSK
23.06 – Studzianki – wypadek z udziałem samochodu osobowego i motocykla (1 zastęp).
25.06 – Nasielsk ul. Warszawska – usuniecie gniazda owadów błonkoskrzydłych.(1 zastęp).
26.06 – Lelewo – pożar ściółki (1 zastęp).

W punkcie „Sprawy różne” radna Elżbieta Kapałka poprosiła, aby przy okazji
koszenia poboczy były czyszczone także rowy. Radna Anna Małecka zapytała
m.in. o rekrutację do szkół, zauważając, że liczba oferowanych miejsc w szkołach na terenie powiatu jest niższa niż zapotrzebowanie. Starosta uspokoił,
że nie powinno być z tym problemu, ale bardziej obawia się o obsadzenie stanowisk dla nauczycieli. Radna zapytała, czy jest możliwość utworzenia w Nowym Dworze Maz. biura wydawania paszportów np. 2 razy w tygodniu.

28.06 – Pianowo Daczki – usuniecie drzewa z osi jezdni (1 zastęp),

Na temat koszenia poboczy wypowiedział się Wicestarosta Paweł Calak, który zaznaczył, że w tym roku zakres zleconych prac jest znacząco zwiększony
i dodał, że do powiatu należy ponad 200 km dróg i nie od razu wszędzie te
prace da się wykonać. Na koniec poruszono także temat archiwizacji dokumentów Starostwa i jednostek podległych.
Michał B.

07.07 – Popowo Borowe – wypadek z udziałem samochodu osobowego. Jedna osoba przetransportowana

28.06 – Borkowo – pochylone drzewo na dom jednorodzinny (1 zastęp).
01.07 – Nasielsk ul. Piłsudskiego – plama oleju (1 zastęp).
01.07 – Głodowo Wielkie – brak funkcji życiowych u mężczyzny. (2 zastępy).
przez ZRM do szpitala (2 zastępy).
09.07 – Nasielsk ul. Ogrodowa – kot na drzewie (1 zastęp).
12.07 – Mazewo Dworskie A – usuniecie zerwanej linii telekomunikacyjnej (1 zastęp).

15.07.2022–28.07.2022; Życie Nasielska nr 15 (609)
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Z GMINY. Piknik artystyczny w Cieksynie

MIS oficjalnie otwarte!
Cieksyn w gminie Nasielsk zapisał
się bez wątpienia jako sołectwo,
w którym kwitnie życie kulturalne.
Celem poszerzenia swojej oferty przedstawianej mieszkańcom,
członkowie Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego Skafander,
wraz z Mirosławem i Kingą Szczypkami na czele, zainicjowali budowę Miejsca Integracji Społecznej.
Po wielu konsultacjach i uzgodnieniach, postanowiono inwestycję
zrealizować z funduszu sołeckiego
Cieksyna oraz dodatkowych środków budżetu gminy Nasielsk.
Budowy MIS, czyli drewnianej sceny, na której będą występować lokalni artyści oraz zaproszeni goście,
podjęła się nasielska firma Solenwood. Otwarcie tego wyjątkowego miejsca odbyło się w niedzielę,
3 lipca br. Tego dnia bez wątpienia dopisała pogoda, a z nią publiczność, która pojawiła się, aby
wspólnie świętować. W ramach
artystycznego pikniku przewidziano takie atrakcje jak: spektakl
teatralny dla dzieci, koncerty, wybory miss, warsztaty artystyczne
zorganizowane przez Stowarzyszenie Skafander, mecz piłki nożnej, sąsiedzka wymiana książek
- inicjatywa Stowarzyszenia Doliny Wkry, loteria przeprowadzona
przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, wioska smerfów przygotowana przez strażaków
z OSP Cieksyn, lody dla wszystkich
dzieci od Moniki Sitkiewicz Sołtys,
a także pokazy szczudlarstwa na
zaproszenie radnego Janusza Gersa. Charakter imprezy przypadł do
gustu wielu uczestnikom, ponieważ sprzyjał integracji społecznej.
Mieszkańcy Cieksyna wraz z gośćmi mieli możliwość odpoczęcia na
leżakach oraz kocykach, spędzając
wspólnie czas z rodziną i sąsiadami.
Piknik nie mógł się też obyć bez
cieksyńskich specjałów, a wśród

nich zupa z pokrzywy, wegański
smalec z fasoli czy lemoniada i dania z grilla serwowane przez członkinie KGW Wiejskie Sprawy Kobiet.
Przed przystąpieniem do oficjalnego przecięcia wstęgi MIS, goście
zostali zaproszeni do wspólnego
kibicowania podczas zorganizowanego przez klub meczu Wkry
Cieksyn, gdzie swoich sił spróbowali oldboje i młodziki. Po wspólnej
grze uhonorowany został najmłodszy zawodnik, trzynastoletni Mateusz Majewski i najstarszy zawodnik
meczu, czyli Zdzisław Kurpiewski,
lat 65.
Kiedy nadszedł wyczekiwany moment oficjalnego otwarcia Miejsca
Integracji Społecznej, na scenie
pojawili się i honory czynili: Magdalena Biernacka, zastępca dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Paweł Calak, wicestarosta nowodworski, Monika
Nojbert, członek Zarządu Powiatu
Nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska, Jerzy
Lubieniecki, przewodniczy Rady
Miejskiej w Nasielsku, Janusz Gers,
radny Rady Miejskiej w Nasielsku,
Monika Sitkiewicz, sołtys sołectwa Cieksyn, Andrzej Sosnowski,
prezes OSP Cieksyn, Alicja Kraśniewicz, sekretarz Stowarzyszenia
Dolina Wkry, Teresa Gerasik skarbnik KGW Wiejskie Sprawy Kobiet,
Daniel Śmigasiewicz, prezes Klubu
Sportowego Wkra Cieksyn, Kinga
Szczypek, prezes Stowarzyszenia
Skafander, Przemysław Banaszewski
oraz Jacek Dublewski z biura nieruchomości RE/MAX BEST.
Chwilę potem event uświetniły
występy młodych i utalentowanych ludzi z gminy Nasielsk, tj. Zuzi
i Wiktorii Owczarczyk, Joasi Domżały, Amelki Sobczyńskiej, Nikifora Mleczaka oraz Oli i Liliany

Nizińskich. Nagrody dla
młodych wokalistów za
występy ufundowali:
Przemysław Banaszewski „BANASZEWSKI”
i Jacek Dublewski Biuro nieruchomości RE/
MAX BEST. W dalszej
c zę ś c i p ub l i c zn o ś ć
rozbawili do łez aktorzy Teatru Pinezka
z Gdańska, którzy zaprezentowali spektakl
pt. „Epidemia Śmiechu”. Nie mogło również zabraknąć
w programie wydarzenia koncertu
Wiejskiej Spec Kapeli, która porwała wiele osób do skocznego
tańca. A konkursy takie jak: miss
mokrego podkoszulka, bicie piany, obieranie ziemniaków czy quiz
wiedzy o Cieksynie zostały przyjęte przez miejscową społeczność
entuzjastycznie. Po rozstrzygnięciu konkursu miss, laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez
KGW Wiejskie Sprawy Kobiet. Wieczorem na scenie wystąpiła Grupa
Pasera, ekipa którą łączy pasja do
muzyki rockowej. Grają covery
popularnych hitów. Wraz z charyzmatyczną frontmanką Agnieszką Tylewski porwali ludzi do tańca.
Ostatnim punktem wieczoru była
potańcówka z zespołem Olga Prusik Band. Ich muzyka jest propozycją dla wszystkich tych, którzy
cenią sobie muzyczny oldschool w nowoczesnym wydaniu, na
wysokim poziomie estetycznym.
Publiczność była oczarowana
spontanicznym występem dwóch
lokalnych wokalistek: Agnieszki
Tylewski i Olgi Prusik, które wspólnie zaśpiewały utwór „Co mi Panie
dasz”. Koncerty zespołów przeplatał muzycznie DJ Mały. Ponadto,
imprezie towarzyszył jarmark z rękodziełem. Partnerem wydarzenia,
poza licznie wymienionymi już

PODZIĘKOWANIA

Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander i KGW Wiejskie Sprawy Kobiet pragną serdecznie podziękować osobom i instytucjom,
dzięki którym odbył się piknik artystyczny z okazji otwarcia MIS- Miejsca Integracji Społecznej w Cieksynie
Stowarzyszeniu Dolina Wkry
Sekretarzowi Alicji Kraśniewicz-Sarneckiej, prezesowi Markowi
Samorządowi Województwa Mazowieckiego
Gerasikowi i wszystkim członkom stowarzyszenia
Marszałkowi Adamowi Struzikowi
Urzędowi Marszałkowskiemu
Pawłowi Cukrowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie,

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cieksynie
Pani Justynie Nowackiej i wszystkim pracownikom
BANASZEWKI CIEKSYN
Panu Przemysławowi Banaszewskiemu

Magdalenie Biernackiej, zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Biuro nieruchomości RE/MAX BEST
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Panu Jackowi Dublewskiemu
Mazowieckiego w Warszawie
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminie Nasielsk
Lidii Rutkowskiej, Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej
Bogdanowi Ruszkowskiemu, Burmistrzowi Nasielska,
i Mieszkaniowej
Krzysztofowi Millerowi, Kierownikowi Wydziału Administracji
PSYCHE Niepublicznej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
i Nadzoru, Marcie Czarnieckiej
Pani Magdalenie Nowickiej
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury
Przyjaciołom:
Markowi Tycowi, Dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury
Annie i Tomaszowi Kaczor
oraz wszystkim pracownikom
Tomaszowi Zawadzkiemu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku
Karolowi Ropielewskiemu
Jerzemu Lubienieckiemu
Filipowi Timofiejew
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku
Bogusławie Biernackiej
Januszowi Gersowi
Żeni i Romanowi Kharenko
Grzegorzowi i Przemkowi Gerasik
Sołtysowi Sołectwa Cieksyn
Piotrowi Florczukowi
Monice Sitkiewicz
Wojciechowi Wawrzyniakowi
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie,
PrezesowiAndrzejowi Sosnowskiemu i wszystkim Druhnom i Druhom Annie Kutkowskiej
Klubowi Sportowemu Wkra Cieksyn
Prezesowi Danielowi Śmigasiewiczowi i wszystkim piłkarzom

Organizatorzy dziękują z całego serca wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania MIS i zorganizowania pikniku oraz wszystkim
gościom biorącym udział w wydarzeniu.

fot. Wioletta Peda

sponsorami i współorganizatorami,
byli m.in. Nasielski Ośrodek Kultury i Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Piknik związany z otwarciem MIS

w nadziei jego inicjatorów zainaugurował kolejne działania twórcze, do których już teraz zapraszają
mieszkańców Cieksyna oraz okolic.
E.G., K.S.

UROCZYSTOŚCI

Huczne
zakończenie roku
Studenci Uniwersytetu Trzeciego Roku z przytupem zakończyli rok
akademicki 2021/22. Uroczystość ta odbyła się 1 lipca w gościnnym
Gospodarstwie Państwa Kowalskich w Winnikach. Uczestniczyło w niej
ponad 50 słuchaczy NUTW oraz zaproszeni goście: Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Kordowski, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku
- Jolanta Budziszewska-Rogalska, Radny Rady Miejskiej i kierownik muzyczny NUTW - Michał Brodowski oraz właściciele tego uroczego zakątka Hanna i Krzysztof Kowalscy.

W tak licznym gronie spotkanie rozpoczęło się od wspólnych śpiewów
piosenek ćwiczonych na zajęciach muzycznych. Następnie koło literackie pod przewodnictwem pani Barbary Modzelewskiej zaprezentowało krótki program artystyczny dotyczący patriotyzmu oraz poezji
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nie zabrakło także pięknych pieśni „Polskie kwiaty”, „Niebo z moich stron” oraz „Jedno jest niebo dla
wszystkich”.
Spotkanie było okazją na przedstawienie sprawozdania podsumowującego rok akademicki 2021/22, który przedstawiła Prezes Fundacji „Bądźmy Razem” Teresa Skrzynecka. Przypomniała, że Fundacja w ubiegłym
roku obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia, a na inauguracji zagrała
Kapela Praska. Mówiła o wielu wyjazdach, w tym o największych do
Łeby i Krutynia, a także o wizytach w teatrach, muzeach oraz o udziale
w wydarzeniach lokalnych, m.in. w bibliotece czy muzeum. Natomiast
sprawozdanie finansowe przedstawiła Hanna Wróblewska z Zarządu Fundacji. Słuchacze NUTW przygotowali dla pań drobne upominki i dyplomy z podziękowaniami. Goście uczestniczący w uroczystości również
otrzymali podziękowania.
- Jesteście pozytywną i wesołą grupą Nasielska, a Nasielsk potrzebuje takich ludzi jak wy. Bardzo dziękuję, za to, że funkcjonujecie mimo
pandemii - podkreślił Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, życząc
słuchaczom kolejnych sukcesów. Natomiast Wiceprzewodniczący RM
pogratulował frekwencji i zapału do dalszej aktywności w NUTW. Natomiast Dyrektor Biblioteki Publicznej podziękowała seniorom za dotychczasową współpracę i aktywność w organizowanych przez bibliotekę
akcjach.
Na zakończenie przemówień Prezes Teresa Skrzynecka ogłosiła, że
wszyscy studenci otrzymali promocję na następny rok!
Po części oficjalnej przyszedł czas na biesiadę przygotowaną przez firmę
„U Kabana”. Mimo tropikalnej pogody, seniorzy chętnie ruszyli także do
wspólnej zabawy w rytm wakacyjnych przebojów.
(red.)
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Z BIBLIOTEKI – DKK DLA DOROSŁYCH

Kłusownictwo i morderstwa
W piątek, 24 czerwca br., w Czytelni
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku odbyło się przedwakacyjne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. W iście słonecznym,
letnim klimacie spotkaliśmy się po
to, by porozmawiać o książce naszej
noblistki – Olgi Tokarczuk - Prowadź
swój pług przez kości umarłych.
Główna bohaterka tejże powieści, Janina Duszejko, to emerytowana inżynier, która w przeszłości
budowała mosty. Obecnie uczy angielskiego w małej szkole, w okolicach Kotliny Kłodzkiej. W miejscu
jej zamieszkania – na Płaskowyżu
- dochodzi do polowań na dzikie
zwierzęta. Myśliwym jest tu praktycznie każdy: Ksiądz, Komendant,
Dyrektorzy, Prezesi i wszystkie inne
znaczące osoby. Pani Duszejko
sprzeciwia się kłusownictwu. Wszelkie donosy na policję są jej sprawką,
jednak to nic nie daje. Nikt nawet nie
odpowiada na jej listy. Kobieta jest
zdruzgotana.

Gdy giną myśliwi, policja rozpoczyna śledztwo. A wszystkie ślady
tych morderstw wskazują na zwierzęta. Czy
to one się mszczą za
bezkarną śmierć ich
sióstr i braci? Gwiazdy
jednoznacznie na to
wskazują. Jednak co na
to policja?
Książka ta jest niezwykle bogatą
twórczo lekturą. To nie tylko kryminał czy thriller. To hołd dla zwierząt, ekologii i natury. Autorka w tym
dziele głośno sprzeciwia się bezkarnemu zabijaniu dzikich zwierząt.
Przez całą powieść przewijają się
cytaty z poematu Williama Blake`a. Poza tym tytuł tej powieści zaczerpnięty został właśnie z poematu
Blake`a Zaślubiny Nieba i Piekła. Pozycja ta została zekranizowana przez
wybitną reżyserkę, Agnieszkę Holland. Film nosi tytuł „Pokot”. Jest on
pięknym dopełnieniem lektury.

Życie Nasielska nr 15 (609); 15.07.2022–28.07.2022

WARTO PRZECZYTAĆ

Trauma z dzieciństwa
Magdalena Majcher to znana i ceniona powieściopisarka. Obecnie jej książki zyskują
bardzo dobre recenzje. Znam tę pisarkę od
początku jej kariery pisarskiej i jeżeli miałabym wskazać jedną ulubioną polską autorkę
powieści obyczajowych, byłaby nią właśnie

Powieść Olgi Tokarczuk jest wartościową lekturą, zawierającą w swojej treści wiele refleksji. Tę książkę
powinien przeczytać każdy. Niesie
ona w sobie wiele mądrości.
Dyskusja podczas spotkania DKK
była podzielona - powieść noblistki jednak prawie każdemu przypadła do gustu. Uznaliśmy zgodnie, iż
jest to bardzo dobra i mądra książka.
Warto ją przeczytać!
Kolejne spotkanie odbędzie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie
się we wrześniu! Do zobaczenia!
(b.)

Magdalena Majcher. Każda jej nowa książka
zachwyca mnie stylem, tematyką i lekkością
pióra. Ostatnio jednak wspomniana autorka
zaczęła pisać nieco poważniejsze powieści,
które dotykają ciężkich tematów i często są oparte na faktach.
Najgorszy dom przedstawia historię Łucji Buchty, która prowadzi swój
własny biznes – jest prywatnym detektywem. Jest dobra w tym, co robi,
jednak ciężko jest jej się samej utrzymać w wielkim mieście. Kobieta ledwo wiąże koniec z końcem i ciągle czeka na ciekawe zlecenie. Takie
na razie się nie trafia. Nagły zwrot wydarzeń sprawia, iż Łucja musi powrócić do rodzinnej miejscowości – do Namysłowa. Zaginęła jej siostra,
Karolina. Policja ociąga się z poszukiwaniami, gdyż zaginiona jest nastolatką – ma swoje fochy i buntuje się, więc wszyscy liczą, że zjawi się cała

Z BIBLIOTEKI

i zdrowa. Łucja czuje jednak, że to nie jest takie zwykłe zaginięcie.

Miłe spotkanie

Ich rodzinny dom nie jest azylem, ostoją ciepła i miłości czy chociażby
bezpiecznym miejscem. Łucja wraca do domu po wielu latach nieobecności, by przekonać się, że niewiele się w tej kwestii zmieniło. W związku

W poniedziałek, 20 czerwca br., naszą placówkę
odwiedzili członkowie nasielskiego Klubu Seniora.
Podczas spotkania poznali oni historię powstania biblioteki oraz zabytkowego, wyjątkowego budynku,
w którym ma ona swoją siedzibę. Te wiadomości
przywróciły w nich wspomnienia o poprzednich
lokalizacjach biblioteki i o osobach dawniej zamieszkujących obecną siedzibę biblioteki, a także
o ulubionych lekturach.

z czym powrócą do niej demony przeszłości i przeświadczenie, że nie
może się czuć bezpiecznie. Nasza bohaterka zostawiła za sobą cierpienie, rozpacz i wspomnienie, że wszyscy ją kiedyś zawiedli i nikt jej nie
chciał pomóc.
Łucja Buchta przez to, co przeszła w przeszłości, jest postacią niedojrzałą
i trudną w relacjach z innymi. Jednak czy można się temu dziwić? Jako

Z ogromną przyjemnością wzięli do rąk książki stanowiące 500 pierwszych egzemplarzy przekazanych naszej bibliotece w 1949 roku przez czytelników „Ekspresu Wieczornego” z Warszawy. Uczestnicy zapoznali się również z poszczególnymi działami biblioteki, takimi
jak: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia, Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów oraz Pracownia Komputerowa. Podczas spotkania bibliotekarka przybliżyła biografię Marii
Konopnickiej, patronki roku 2022 i odczytała trzy wiersze jej autorstwa: „Zimowy poranek”, którym poetka
debiutowała oraz „Jaś nie doczekał” i „Skarżycie się na wiek…”. Kilka osób dołączyło do grona naszych czytelników, otrzymało elektroniczne karty czytelnika i wypożyczyło wybrane przez siebie pozycje książkowe. Było
to niezwykle miłe i pasjonujące spotkanie. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do biblioteki!
(b.)

Pstryk! – szybka rozgrywka
Bez względu na to, czy wakacje spędzamy w domu, czy w ciekawym
miejscu, zawsze warto mieć ze sobą
kilka gier planszowych. Jedną z takich
szybkich, nieskomplikowanych gier
jest z pewnością „Pstryk!” od wydawnictwa Lacerta. Historia rozpoczyna
się gdzieś w odległej krainie, w lesie,
w którym zwierzęta żyją w przyjaźni. Pewnego dnia mieszkańcy kniei
znajdują aparat fotograficzny. Każde zwierzątko chciało zatrzymać
dla siebie niezwykłe znalezisko, dlatego ogłoszono konkurs – kto zrobi najpiękniejsze zdjęcie, otrzyma
w nagrodę aparat na własność. Gracze wcielają się w zwierzątka, a ich
zadaniem jest wykonanie najlepszej
fotografii mieszkańców lasu. Na tekturowej planszy znajdują się cztery kadry – pola, w których należy umieścić
po cztery kafle z wizerunkiem zwierząt. Przez sześć kolejnych rund przekładamy kafelki z planszy głównej na
swoją, wypełniając w ten sposób własny kadr o rozmiarze 5x5. Wydaje się

proste, ale są pewne reguły, które
wykluczają dowolność ruchów. Każde zwierzę porusza się w sobie właściwy sposób, np. zajączek przesuwa
się do przodu zgodnie z ruchem zegara, orzeł po przekątnej, a kot się
cofnie. Gracz wybiera za każdym razem tylko jeden żeton i przekłada go
według powyższej zasady. Następnie
zabieramy wybrane zwierzątko oraz
wszystkie pozostałe w pobliżu, które
mają ten sam kolor tła i przekładamy
je na swoją planszetkę, pamiętając
przy tym, że na planszy gracza należy kafle układać zawsze od lewej
strony. W ten sposób wypełniamy
kadr, który na koniec gry jest odpowiednio punktowany, np. za zebranie zwierzątek z takim samym tłem
lub tego samego gatunku. Wygrywa
ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. Inną, niezwykle prostą i zabawną grą jest „Mimix”, w której celem
jest ułożenie wizerunku wylosowanej postaci. Uczestnicy uzupełniają
brakujące pola fragmentami ilustracji.

dziecko i nastolatka była molestowana przez ojczyma. Przez wiele, wiele lat. Nadal nie może się po tym pozbierać i tworzy barierę, przez którą
nikt się nie przeciśnie.
Najgorszy dom to najnowsza książka Magdaleny Majcher, która jest dobrym thrillerem psychologicznym. Ten utwór nie jest oparty na faktach,
ale takie historie przytrafiają się ludziom na świecie każdego dnia. To
opowieść o przemocy, która przybiera formy fizyczne, jak i psychiczne.
Będę szczera – to opowieść o przemocy seksualnej. I przede wszystkim
dlatego warto zwrócić na tę książkę uwagę. Autorka w tej powieści wiele
mówi o odrzuceniu i wyparciu, a także o dysfunkcyjnej rodzinie, a takich
rodzin na całym świecie jest naprawdę wiele. Jednak głównym wątkiem
tej powieści jest zaginięcie nastolatki i poszukiwanie odpowiedzi.
Najgorszy dom nie jest łatwą ani miłą opowieścią. Magdalena Majcher pisze tutaj o traumach, próbie radzenia sobie z przeszłością, o braku wsparcia rodzinnego. Autorka między słowami budzi w czytelniku lęk i strach.
Jest to opowieść o przemocy, wyrzutach sumienia i poczuciu winy. To
niby jest thriller, ale zawiera w sobie tak dużo bolesnej prawdy, gdyż Magdalena Majcher opisuje tu potworne doświadczenia, w których, niestety,
wiele kobiet będzie potrafiło odbić się jak w lustrze i zrozumieć główną
bohaterkę.

Na każdym obszarze do wypełnienia narysowana jest ścianka kostki do
gry z liczbą oczek. Oznacza to, że aby
położyć tam kafel, należy wyrzucić
na kostce odpowiednią liczbę oczek
i wylosować element z danego stosu. W ten sposób powstają zabawne
obrazy, np. połączenie księżniczki z piratem i czarownicą itp. Obie
gry gwarantują świetną zabawę dla
całej rodziny.
OI

Powieść napisana została z lekkością, bez zbędnego wdawania się
w szczegóły. To bardzo ważna i dobra książka, która daje czytelnikowi
do myślenia i jednocześnie zostawia nas usatysfakcjonowanych z lektury. Magdalena Majcher kolejny raz udowadnia, iż nie boi się poruszać
trudnych tematów i potrafi je wpleść w thriller psychologiczny, która, pomimo fikcji literackiej, każe zatrzymać się czytelnikowi i zastanowić nad
wyższością tematu. To bardzo mocna i przejmująca historia, w której nie
znajdziemy ciepła ani nadziei, ale z pewnością spędzimy czas z bardzo
dobrą książką, która może zostać z nami na dłużej. Polecam.
Marta Czeremurzyńska
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OSTRÓDA 2022. Finał Czwórki Reggae Contest

Lapbook o Marii Konopnickiej
Raggabarabanda
bezkonkurencyjna
– Ja jestem stałym bywalcem Ostróda Reggae Festival, od 16 lat. Zawsze
przyjeżdżałem tu jako widz i słuchacz. Teraz mogłem tu zagrać z moim
zespołem. To było wyjątkowe wydarzenie – powiedział w wywiadzie
z dziennikarką radiowej Czwórki lider zespołu Raggabarabanda, Dawid
Domała, tuż po ogłoszeniu werdyktu jury.

Aby móc zaprezentować się na ostródzkiej scenie, zespoły z całej Polski nadsyłały swoje zgłoszenia w terminie od 30 maja do 12 czerwca br.
Wyłoniono trzech finalistów, którzy wystąpili w Ostródzie. Obok naszej
Raggabarabandy prezentowali się również The Rebels i Blue Mahoe. Jak
się okazało, przy ogłoszeniu wyników to Raggabarabanda skradła serca
jury, zdobywając I miejsce.
Zespół otrzymał liczne nagrody mi.in.: możliwość
zagrania na festiwalach:
„Najcieplejsze miejsce na
ziemi” w Wodzislawiu Śląsk i m, „Wi n ter Re g gae”
w Gliwicach oraz wzięcia
udziału w festiwalu w Darłowie, a także zagranie za rok
na głównej scenie w Line UP
w Ostródzie (największego wydarzenia w kraju, które zrzesza sympatyków
jamajskich brzmien). Ponadto Raggabarabanda ma już w swoim kalendarzu
przewidziany koncert live w studiu Polskiego Radia Czwórka. Nagroda finansowa, tj. 2 tys. zł,zostanie przeznaczona na rozwój zespołu.
Mimo że band pojechał do Ostródy przede wszystkim po dobrą zabawę,
udało mu się osiągnąć sukces. Chłopaki, jak sami zauważają, zawsze „grają
na setkę”, tak brzmi tytuł ich pierwszego wspólnego utworu - „Rób to na
setkę”. Trzymamy kciuki za ich kolejne osiągnięcia, które poza dobrym
kontaktem z publicznością, przychodzą dzięki ciężkiej pracy, by coraz lepiej grać dla jak największej publiki.
Raggabarabandę twotrzą: Dawid Domalak Domała (wokal), Tomasz Suwiński (bas), Bartosz Świgoniak (perkusja), Łukasz Kamiński (gitara).
Gratulujemy!

E.G.

31 maja br. dobiegł końca konkurs
„Lapbook o życiu i twórczości Marii Konopnickiej” zorganizowany
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną w Nasielsku, adresowany
do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych z naszej gminy.
Poprzedzony on był licznymi
zajęciami edukacyjnymi o życiu i twórczości Marii Konopnickiej z elementami profilaktyki,
w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Celem konkursu było stworzenie
uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień,
zachęcenie uczniów do czytania
i czerpania wiedzy z książek, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności
wypowiedzi artystycznej, popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej
i nowoczesnej formy w edukacji,
doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy, rozbudzenie ciekawości poznawczej
i twórczego myślenia oraz wrażliwości estetycznej uczniów.
Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie
i opracowanie książki tematycznej
w formie lapbooka (lapbook czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której
możemy umieścić wiadomości na
wybrany temat. Teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na
rysunki, opowiadania, wykresy,
słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych
kształtach i na karteczkach), którego tematem było życie i twórczość Marii Konopnickiej. Zadaniem
uczestników było przedstawienie
wiadomości oraz ciekawostek dotyczących pisarki. Praca miała być
wykonana samodzielnie, z trwałych
materiałów, różnymi technikami
i metodami w formie pisemnej oraz
rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.
Na konkurs „Lapbook o życiu
i twórczości Marii Konopnickiej”
wpłynęło 79 prac.
We wtorek, 7 czerwca br., komisja
w składzie: Beata Białorucka (prze-

wodnicząca) – nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej nr 1, Marta Paczkowska – starszy inspektor w Wydziale Organizacji i Promocji Urzędu
Miejskiego w Nasielsku oraz Iwona
Pęcherzewska – redaktor naczelna
„Życia Nasielska” dokonała oceny
prac i wyłoniła zwycięzców konkursu. Główne kryteria brane pod
uwagę przy ocenie prac to walory
estetyczne i artystyczne wykonania
pracy, zawartość merytoryczna oraz
samodzielność wykonania pracy.
Lista nagrodzonych osób przedstawia się następująco:
Kategoria klasy I - III
I miejsce: Lena Czarniecka (SP
w Starych Pieścirogach), Maksymilian Bryśkiewicz (SP nr 2
w Nasielsku), Alicja Drążdżewska (SP
nr 1 w Nasielsku);
II miejsce: Filip Popielarski (SP nr 2
w Nasielsku), Kacper Jechalik (SP nr
2 w Nasielsku), Magda Rosłaniec
(SP w Dębinkach), Julia Rosłaniec
(SP w Dębinkach), Zofia Rudzińska
(SP nr 1 w Nasielsku);

Krzysztof Banik (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”);
Kategoria klasy VII - VIII
I miejsce: Aleksandra Smolińska (SP
nr 2 w Nasielsku)
II miejsce: Jakub Ratkowski (SP w Popowie Borowym), Emilia Wasielewska (SP w Budach Siennickich)
III miejsce: Kuba Siekierski (SP w Popowie Borowym)
Wyróżnienia: Izabela Zasońska (SP
w Popowie Borowym), Zuzanna
Żołnierzak (SP w Popowie Borowym), Kamila Mikulska (SP w Popowie Borowym).
We wtorek, 21 czerwca br., miało miejsce uroczyste wręczenie
dyplomów i nagród w konkursie
„Lapbook o życiu i twórczości Marii
Konopnickiej”.
Podczas tego wydarzenia swoją

III miejsce: Gabriela Makowska (SP
w Budach Siennickich), Lena Wójcik (SP nr 2w Nasielsku), Krystian
Szwejkowski (SP nr 2 w Nasielsku),
Emilia Kołodziejczyk (SP nr 2
w Nasielsku), Maria Rudzińska (SP
nr 1 w Nasielsku);
Wyróżnienia: Bartosz Popielarski
(SP w Budach Siennickich), Zofia
Dębska (SP w Starych Pieścirogach), Katarzyna Antosiewicz (SP
nr 2 w Nasielsku), Amelia Arbaszewska (SP w Budach Siennickich), Kacper Pawłowski (SP nr 2 w Nasielsku),
Barbara Jobs (SP nr 2 w Nasielsku)
Kategoria klasy IV - VI
Nagroda specjalna: Zuzanna Sołtys
(SP w Starych Pieścirogach),
I miejsce: Iga Krajewska (SP w Cieksynie),
II miejsce: Barbara Traczyk (SP nr 1
w Nasielsku), Elena Kłosiewicz (SP
w Popowie Borowym),
III miejsce: Filip Kozarzewski (SP nr
2 w Nasielsku), Alicja Mazurkiewicz
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Pod Fiołkami”),
Wyróżnienia: Anna Kunkowska (SP
w Cieksynie), Paulina Chwedczuk
(Niepubliczna Szkoła Podstawowa
„Pod Fiołkami”), Filip Mieszkowski
(SP w Budach Siennickich), Nelly
Narowska (SP w Cieksynie), Amelia
Mazurkiewicz (Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”),

obecnością zaszczycił nas Bogdan
Ruszkowski burmistrz Nasielska,
który wyraził ogromne uznanie
dla pracy, jaką uczestnicy włożyli w wykonanie lapbooków oraz
ich pomysłowości i kreatywności. Burmistrz podziękował również za uczestnictwo w konkursie
i serdecznie pogratulował laureatom. Następnie odbyła się
krótka część artystyczna z elementami profilaktyki. Rozdaliśmy
także uczestnikom konkursu ulotki
profilaktyczne. Potem Jolanta Budziszewska – Rogalska wręczyła
zwycięzcom dyplomy i nagrody.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie, a laureatom
serdecznie gratulujemy zwycięstwa
i życzymy dalszych sukcesów.
Zadanie to dofinansowane zostało w ramach Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
(b.)
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Wszystko o płycie „Spotkanie”

Zaczęło się od Elvisa…
Św. Augustyn mówił, że kto śpiewa, dwa razy się modli. Właśnie do modlitwy i do spotkania z Bogiem ma nakłonić najnowsza solowa płyta ks. Rafała Winnickiego, wikariusza parafii św. Wojciecha w Nasielsku, która została wydana 6 lipca br. Wieść
o niej niesie się już w parafii szerokim echem. Zainteresowanie kupnem jest ogromne. O samym procesie tworzenia płyty i inspiracjach księdza rozmawiała z nim Ewelina Gizińska, redaktorka Życia Nasielska.
Od samego początku, gdy ksiądz
pojawił się w naszej parafii, zauważalna była miłość do muzyki i gitary. Kiedy faktycznie zrodziło się
zainteresowanie muzykowaniem?
Czy ksiądz należy do samouków,
czy brał lekcje śpiewu i gry na gitarze?
Ks. R: Wszystko zaczęło się od Elvisa Presleya. Pamiętam, jak w dzieciństwie obejrzałem jeden z filmów,
w których grał główną rolę. Oczywiście w filmie było dużo muzyki, Elvis
grał na gitarze. Po obejrzeniu tego
filmu stałem się fanem Elvisa i powiedziałem rodzicom, że chciałbym dostać kiedyś w prezencie
gitarę. Kiedy już ją otrzymałem, to
na gwiazdkę dostałem od rodziców
takie zeszyty do nauki gry na gitarze zatytułowane „Miłego zmagania
z nauką grania”. To z tych zeszytów
nauczyłem się pierwszych akordów. Jestem samoukiem. Piosenek
uczyłem się ze słuchu lub czasami
podpatrywałem coś u starszych kolegów, którzy potrafili coś więcej.
Jak wyglądała dalej muzyczna historia księdza? Czy było to głównie
muzykowanie samemu, czy gra
w zespołach bądź pojedynczymi
zaprzyjaźnionymi muzykami?
Ks. R.: Początkowo było to muzykowanie samemu, dopiero w II klasie
liceum razem z ciotecznym bratem
i kolegami z tejże szkoły założyliśmy zespół o nazwie „Riff ”. Graliśmy covery takich wykonawców,
jak Jimi Hendrix, Elvis Presley, The
Beatles, Breakout, Dżem itp. Kiedy
byłem w seminarium grałem w kleryckim zespole Hodos, z którym
udało się nagrać 3 płyty w większości z własnym materiałem.
Kiedy przyszła księdzu do głowy
po raz pierwszy myśl o tym, aby
wydać solową płytę z własną muzyką? Jak długa była droga od pomysłu do realizacji? Ile czasu płyta
była nagrywana?
Ks. R.: Myśl o wydaniu solowej płyty
zrodziła się rok temu. Od pomysłu
do wydania płyty upłynęło półtora
roku. Najpierw zgłosiłem się z tym
pomysłem do pana Marka Tyca,
dyrektora Nasielskiego Ośrodka
Kultury, czy pomógłby mi w nagraniu materiału. Pan Marek zgodził się
od razu. Więc po krótkim przygotowaniu zaczęliśmy nagrania, które
trwały 3 dni. Z nagraniami uporaliśmy się dosyć szybko. W marcu
2021 r. materiał już był nagrany. Ale
potem, wiadomo, trzeba to wszystko zmiksować, później zaprojektować okładkę, a wcześniej zrobić do
niej zdjęcia itd. No i trzeba było to
wszystko jeszcze pogodzić z bieżącymi obowiązkami. Także finalnie
płyta ukazała się 6 lipca 2022 r.
Skąd brał ksiądz pomysły na muzykę? Jak łatwo zauważyć, nagra-

ny został tylko jeden cover i jeden
utwór z O. Tomiczek, do pozostałych utworów grał ksiądz sam.
Ks. R.: Pomysły na muzykę? Trudno
mi na to pytanie odpowiedzieć. To
złożony proces. Np. jeżeli już miałem
wcześniej słowa, to modliłem się do
Ducha Świętego o natchnienie, żeby
podpowiedział mi melodię lub akordy. Czasami było tak, że sobie jamowałem i nagle pojawiał się jakiś
motyw, który mnie zainteresował
i zaczynałem go rozwijać. Czasami
zależało to od konkretnej gitary, od
tego, że była nastrojona inaczej niż
w standardowym stroju itd.
Co faktycznie powstawało pierwsze, muzyka czy słowa? Trzy
utwory są autorstwa księdza, jak
długo je ksiądz tworzył?
Ks. R.: Zazwyczaj najpierw mam
muzykę. Zdecydowanie lepiej wychodzi mi wymyślanie muzyki niż
pisanie tekstów. Utwór „Lek na lęk”
powstał 15 lat temu. Utwory „Jezu
chwalę Cię” i „Prorok” powstały
w zeszłym roku. Na każdy z tych
utworów poświęciłem jeden wieczór, zawsze zaczynając od modlitwy.
Dlaczego jest taka kolejność utworów? Czemu „Ruah” jest pierwszy,
a tytułowe „Spotkanie” ostatnie?
W „Ruah” śpiewa ksiądz: „Duchu
św. przyjdź, prowadź mnie…..wypełnij mnie, wiej jak chcesz i dokąd
chcesz”. Czyżby tytułowy Duch
św. miał księdza w pełni prowadzić
w tej muzycznej przygodzie?
Ks. R.: Piosenki znajdujące się na
płycie miały być pomocą do modlitwy. Duch Święty jest niezbędny
w modlitwie, bez Niego nie potrafimy się modlić, to On daje natchnienie, o co mamy się modlić i w jaki
sposób. On sprawia, że modlitwa
jest skuteczna, dlatego pierwsza
piosenka jest zwróceniem się do
Niego. A te wszystkie spotkania
z Bogiem podczas modlitwy tu na
ziemi mają nas przygotować do
tego ostatecznego spotkania, które
będzie po naszej śmierci. Dlatego
piosenka „Spotkanie”, która właśnie
o tym mówi, jest ostatnia.
Dlaczego zdecydował ksiądz, że
utwór „Spotkanie” będzie tytułowy?
Ks. R.: Bo to istota naszego życia.
Urodziliśmy się po to, aby iść do
Nieba. Jezus nie wyobraża sobie
Nieba bez ciebie. Nasza tęsknota
za miłością, szczęściem, pokojem
w sposób doskonały zostanie zaspokojona właśnie tam.
Kim jest Ola Tomiczek i Aleksandra Przybysz zaproszone do
współpracy?
Ks. R.: To moje koleżanki. Dziewczyny o pięknej wrażliwości tekstowo-muzycznej. Gdyby nie ich pomoc
szczególnie, gdy chodzi o teksty,

pewnie tej płyty by nie było.
Utwór „Lek na lęk”, śpiewa ksiądz
z Marysią Ostaszewską. Podział na
role w tej piosence jest pomysłowy i uzasadniony, skąd jednak
wziął się wybór Marysi? Czy od
początku była otwarta na te wyzwanie?
Ks. R.: Marysię znam dobrze, bo
mieszka po sąsiedzku z rodzicami. Marysia też śpiewała w scholii, więc niejednokrotnie miałem
okazję przekonać się o jej talencie
muzycznym. Poza tym ma w sobie
coś takiego, co trudno opisać. Ja na
swój użytek nazywam to takim „rajskim pierwiastkiem”. Marysia to po
prostu Boże dziecko, a ponieważ
piosenka została pomyślana jako
rozmowa dziecka z Panem Bogiem
o swoich lękach, to właśnie jej zaproponowałem współpracę, a Ona
chętnie się zgodziła.
Zaproszona do wspólnego muzykowania została także Katarzyna
Tomasińska. Zobowiązana będę za
przybliżenie jej postaci i wyjaśnienie decyzji o chęci podjęcia z nią
współpracy.
Ks. R.: Pani Kasia jest zdolną, wykształconą w kierunku muzycznym
kobietą. Przez pewien czas pomagała mi w prowadzeniu parafialnej
scholii. Podobnie jak Marysia, jest
też dla mnie Bożym człowiekiem,
osobą na którą zawsze można liczyć i podoba mi się barwa jej głosu, dlatego zaproponowałem jej
współpracę.
Skoro rozmawiamy o wszystkich,
z którymi podjął ksiądz współpracę, nie możemy nie nawiązać do
Kapeli Przyjaciela. Dlaczego oni?
Ks. R.: Bardzo lubię ten zespół, bo
potrafił pięknie łączyć teksty mówiące o Bogu z muzyką blues-rockową, którą bardzo lubię.
Wspomniany cover pt. „Psalm 63”
mówi o tęsknocie i szukaniu Boga.
W XXI w. ludzie coraz mniej go
poszukują. Czy płyta ma być księdza świadectwem i motywacją
do rozpoczęcia swojej wędrówki
z Bogiem? Jakie były faktycznie
księdza motywacje do jej publikacji
i zdecydowania się na te konkretne
teksty utworów?
Ks. R.: Płyta bardziej była dla mnie
formą podzielenia się tym, co jest
mi bliskie. Szukam Pana Boga każdego dnia. W szukaniu Go muszę
mierzyć się z różnymi trudnościami. Czasem pojawiają się wątpliwości, czasem doświadczam swojej
bezradności, mierzenia się ze swoimi lękami, chorobami. Ale najpiękniejsze jest to, że jeśli szukam Boga,
to On w końcu pozwala się znaleźć
i wtedy mogę schować się w ranie
Jego serca, gdzie źródło Bożego
miłosierdzia jest najsilniejsze.

We wspomnianym już utworze
„Lek na lęki”, śpiewa ksiądz, aby
nie bać się kuli i choroby. Czy to
umyślne nawiązanie do pandemii
i wojny?
Ks. R.: Jak już wcześniej wspomniałem ten utwór powstał już 15
lat temu. Wtedy nawet nikt nie pomyślał, że możemy doświadczyć
pandemii czy wojny na Ukrainie.
W pewnym sensie tekst okazał się
proroczy.
Czwarty i piąty utwór z płyty mówią o braku siły, braku zrozumienia
dla otaczającego świata i wątpliwości jakie nasuwa rozum. Puentą jest
jednak oddanie się bezwarunkowe
Bogu i powierzenie się mu. Czy odnosi ksiądz słowa tych piosenek do
swoich doświadczeń i przekonań?
Ks. R.: Tak. Choć te teksty nie są mojego autorstwa, to jednak są bardzo
uniwersalne i w nich się odnajduję. Czasami tak mam, że jedyne, co
mi pozostaje, to zaufanie Bogu Jego
Słowu. Szczególnie wtedy, kiedy zawodzą wszelkie ludzkie zabezpieczenia. Zaufać Bogu, tzn. uznać, że On
wie lepiej, co jest dla mnie dobre, nawet wtedy, kiedy nie rozumiem tego,
co się dzieje w moim życiu.
Dlaczego na płycie pojawiło się
8 utworów? Czy w przysłowiowej
szufladzie czekają już kolejne, które ujrzą światło dzienne? Jeśli tak, to
kiedy? Zainteresowanie pierwszą
płytą, jak można zaobserwować
w mediach społecznościowych,
jest bardzo duże.
Ks.: Dlaczego osiem? Nie wiem. Tak
po prostu wyszło. Chociaż mam
jeszcze w zanadrzu piosenki, któ-

rymi mógłbym się podzielić. Tak
zainteresowanie w mediach społecznościowych płytą jest spore,
oby tak było też w realu.
Jak duży nakład płyt udało się wydać i kto go finansował?
Ks. R.: Udało się wydać 500 szt.
Sponsorami tego projektu są p.p.
Marcin i Monika Chrustowscy ze
sklepu Berta & Gravomach.
Gdzie można nabyć płytę, w jakiej
kwocie i na co zostaną przeznaczone zebrane środki?
Ks. R.: Płytę można nabyć w zakrystii w naszym kościele parafialnym
i w sklepie Berta & Gravomach.
Koszt płyty to 20 zł. Całkowity dochód z płyty będzie przeznaczony
na dofinansowanie dla małżeństw
wyjeżdżających na rekolekcje wakacyjne.
W sierpniu zmienia ksiądz parafię, teraz Serock stanie się księdza
miejscem zamieszkania. Czy płyta „Spotkanie” jest w księdza odczuciu przysłowiową kropką nad
i w podjętych działaniach przez
księdza w Nasielsku i odpowiednim
pożegnaniem z parafianami?
Ks. R.: Tak. Myślę, że płyta będzie
miłą formą podziękowania i pożegnania się z parafianami. Spędziłem
w Nasielsku 4 lata. Co mogę powiedzieć o ludziach, których tu spotkałem? Jesteście w porządku.
Z całego serca dziękuje wszystkim,
bez których wydanie tej płyty nie
byłoby możliwe.
A ja dziękuję księdzu za szczerą
rozmowę.
E.G.
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Festyn Rodzinny
w Nunie

XIV Przegląd
Piosenki Cygańskiej 2022

Parafianie z Nuny po raz kolejny udowodnili, że chcą i potrafią się zintegrować. Tym razem odpowiedzieli na inicjatywę ks. Proboszcza, Waldemara Marciniaka, aby zorganizować Festyn Rodzinny. Na placu przy
kościele w niedzielne czerwcowe popołudnie, na wszystkich chętnych
czekały smakołyki, pyszna lokalna zupka, smaczne potrawy z grilla i różnorodne wypieki oraz ciasta domowe. Nie przeszkadzała upalna pogoda,
bo organizatorzy zadbali i o miejscówki, i o ławeczki, a także o stoły z parasolami, gdzie można było w zacienionym miejscu próbować i smakować

W środę, 29 czerwca br.,
już po raz 14 w nasielskim
DPS odbył się Przegląd
Twórczości Artystycznej
Osób Niepełnosprawnych
„Promień”.

Życie Nasielska nr 15 (609); 15.07.2022–28.07.2022

potrawy oraz napoje. W miłą rodzinną atmosferę wprowadzał DJ, dobierając odpowiednie utwory muzyczne i zachęcając rodziny do wspólnej
zabawy. Najbardziej zdopingowane poczuły się dzieci, które taniec łączyły
z zabawą i zjeżdżaniem na zamkach dmuchanych.
Wśród atrakcji, która zdobyła największe zainteresowanie cieszyła się fantolinka. Każdy jej los był wygrany, a perspektywa wygrania głównej nagrody, tj. ekspresu do kawy
przyciągała coraz więcej
chętnych w tej zabawie.
Wprawdzie to parafianie z Ks. Proboszczem
na czele byli organizatorami tej imprezy, ale
duży wkład w urozmaicenie programu włożyły również instytucje ją
wspierające. Były to m.in.
lokalne biuro podróży,
które współfinansowało loty widokowe i skok spadochronem, restauracje
serwujące kolacje dla dwojga, okoliczny sklep ogrodniczy i gospodarstwo
oferujące swoje produkty, czy też wspaniałe rękodzieła ze szkła autorstwa lokalnego wytwórcy. Wsparcia udzieliło również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przekazując na potrzeby organizacji Festynu piękne
wydanie obrazów, a także różnego rodzaju gadżety. Z kolei dwukrotny
mistrz olimpijski Tomasz Majewski (urodzony w Nasielsku) podarował bluzę z własnoręcznym podpisem.

– Wspólnie z radą parafialną podjąłem decyzję, aby zorganizować przedsięwzięcie, które przełamie w pewnym stopniu trudny czas po pandemii.
Wszyscy już jesteśmy nieco zmęczeni tymi ograniczeniami covidowymi.
Stąd pomysł, aby zorganizować Festyn Rodzinny, który zintegruje rodziny.
Jestem głęboko wdzięczny wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tej imprezy, z której dochód przeznaczymy na rozbudowę naszej
świątyni. Chcę zaznaczyć, że to już kolejna inicjatywa pokazująca, że na
moich parafian mogę liczyć – tak relacjonuje ks. Waldemar Marciniak,
Proboszcz z Nuny.
Jak widać, spełniło się oczekiwanie organizatorów, bo wiele firm i instytucji odpowiedziało na zaproszenie do pomocy w organizacji Nuńskiego
Festynu. A z mniej niż oczekiwana frekwencja, nie przeszkodziła jednak
w dobrej zabawie tym, którzy na ten Festyn przybyli.
af.

Wszystko zaczęło się 12
września 2007 roku. Odbył się wtedy 1. w Nasielsku
przegląd twórczości art ys t yc z n e j m i e s z k a ń ców placówek pomocy
społecznej. Organizatorem imprezy był nasielski
Dom Pomocy Społecznej
im. św. Jana Pawła II. Nie
był to pierwszy tego rodzaju przegląd, w którym
uczestniczyli mieszkańcy naszego DPSu. Wcześniej nasi artyści prezentowali swe
umiejętności w wielu innych miejscowościach, które takie przeglądy
organizowały.
Pierwszy nasielski przegląd okazał się znaczącym wydarzeniem.
I to zarówno dla naszego DPSu,
jak i dla naszego miasta i powiatu.
Odbył się on w nasielskim Ośrodku Kultury. Sala była wypełniona po
brzegi. Nasz DPS swój Przegląd zorganizował pod hasłem: PROMIEŃ
– I Porcja Romskich Obyczajów,
Muzyki I Ewentualnie Natury. Wystąpiło w nim 17 zespołów z dwóch
województw. Jako pierwsi wystąpili
gospodarze. Od razu postawili poprzeczkę wysoko. Piękne, bogato
zdobione cygańskie ubiory męskie i damskie i charakterystyczne
cygańskie piosenki poderwały widownię do tańca. Po nich wystąpił
zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pieścirogów, a następnie
zespół z Nowego Dworu Maz. Potem wystąpiły zespoły z Warszawy,

Międzylesia, Obrytego, Legionowa,
Ostrołęki, Przasnysza, Ciechanowa,
Bramek, Konstancina, Karolinowa,
Łomży. Na zakończenie wystąpił
gwiazdorski cygański zespół Don
Wasyla i jego Gwiazd. Druga, końcowa część I przeglądu odbyła się
w ogrodzie DPS przy ognisku.
Ten I Przegląd był sukcesem, na
który złożył się wysiłek zarówno mieszkańców placówki, jak
i wszystkich pracowników DPS.
Wszystkiemu przewodziła dyrektor
Agata Nowak. Ważną rolę odegrali
też przyjaciele DPSu, a wśród nich

i sponsorzy.
Z każdym rokiem było tylko lepiej.
Ważnym wydarzeniem była budowa Ogrodu Terapeutycznego
ze wspaniałą amfiteatralną sceną.
Z roku na rok przybywało zespołów występujących na nasielskiej
scenie. Stałym punktem programu
był występ cygańskiego zespołu
Don Vasyla i Jego gwiazd. Liczba
występujących zespołów z czasem
przekroczyła trzydziestkę. Były one
reprezentantami już nie dwóch, ale
pięciu województw. Z roku na rok
było coraz okazalej aż do czasu,
kiedy sponiewierała nas pandemia.
Przez dwa lata nie można było kontynuować Przeglądów.
Kolejny, po dwuletniej przerwie,
XIV Przegląd odbył się dopiero
w tym roku. Wzięło w nim udział
20 DPSów z pięciu województw,
tj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, łódzkiego
i mazowieckiego, z takich miast jak:
Białystok, Giżycko, Gniew, Kowa-

le Oleckie, Łomża, Obryte, Nowa
Wieś Ełcka, Bądzyń, Bramki, Hamernia, Karolinowo, Lodź, Nowy
Miszew, Szczutowo, Warszawa (DPS
„Leśny” i Prac. Oświaty), Zakrzewo,
WTZ Świeszewo, ŚDS Nowy Dwór
Maz. i gospodarze DPS Nasielsk.
Myśl przewodnia XIV Przeglądu
podkreślona była w tytułowym
przesłaniu: „Przy Ognisku z Cyganami”.
Tradycyjnie już rozpoczęli gospodarze. W skład zespołu wchodzili
pracownicy, opiekunowie i mieszkańcy DPS. Ich występ miał cha-

rakter reporterskiego wywiadu
z cygańskim małżeństwem. Towarzyszyły mu piosenki o gitarze,
swobodzie i wolności oraz tańcu
przy ognisku.
Zanim wystąpili mieszkańcy nasielskiego Domu Pomocy Społ e c zn ej , na st ąp i ł o uro c z yste
powitanie reprezentacji 20 placówek oraz zaproszonych gości,
w tym, z prowadzącego nasielską
placówkę podmiotu, czyli starostwa powiatowego z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego,
Urzędu Gminy Nasielsk, sponsorów i przyjaciół DPSu, strażaków
z OSP Krzyczki.
Uwagę zwracała wspaniała organizacja spotkania. Imprezę przygotowało wspólnie Stowarzyszenie
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Promień” oraz Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II
w Nasielsku. Imprezę wsparł również, tradycyjnie, swą pomocą
NOK. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Głównymi postaciami w tym przedsięwzięciu były
osoby niepełnosprawne. I, co dało
się zauważyć, one w całym tym
zgromadzeniu czuły się wspaniale. Większość z nich występowała
na scenie, ale kiedy zakończyły
swój występ, uczestniczyły nadal
w wydarzeniu, tańcząc np. na placu przed sceną.
Na zakończenie Przeglądu wystąpili profesjonalni artyści spoza kręgu typowej artystycznej kultury
cygańskiej państwo Marta i Paweł
Stawińscy. Ich wersje znanych pieśni o Cyganach i ich kompozycje
autorskie odbiegały nieco od tego,
do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
Nie burzyło to jednak całości przeglądowego przekazu, ale go wzbogacało i trafiało do osób, którym
tego rodzaju przegląd ma w życiu
pomagać.
Na zakończenie spotkania wszystkie zespoły występujące w Przeglądzie otrzymały statuetki, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Impreza
ta, to kolejny sukces Nasielskiego
DPS oraz jego dyrektorki Pani Agaty Nowak, jej załogi, no i oczywiście podopiecznych.
andrzej zawadzki
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ROZMAITOŚCI
Życie Nasielska nr 15 (609); 15.07.2022–28.07.2022
STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Lawenda

Psy stróżujące i psy obronne

Rośliną lata jest lawenda. Urodę swoich drobnych kwiatków najbardziej
pokazuje w słoneczne dni. Jej zebrane w kłosy kwiatki, wystające ponad
srebrzyste listki, poruszające się na wietrze rozsiewają przyjemny zapach
i zachwycają swoją urodą. Właściwości lecznicze, kosmetyczne, ozdobne sprawiły, że jest najpopularniejszym ziołem sadzonym w ogrodzie.
Właściwości kosmetyczne to działanie olejku lawendowego na zmiany
skórne. Olejki z lawendy często wykorzystywane są do aromatycznych
kąpieli. Herbatki z lawendy działają uspokajająco, łagodzą bezsenność.
Zapach zasuszonej lawendy natomiast odstrasza mole, kleszcze, mrówki. Posadzenie jednej czy dwóch lawend nie da takiego efektu, jakiego
oczekujemy, nie zadziała odstraszająco. Najlepiej jest posadzić cały rząd.

Psy stróżujące mają czuwać nad
posesją, ostrzegać oraz alarmować
właściciela przed niepokojącymi sytuacjami, które mają miejsce
w okolicy. Pies obronny, jak sama
nazwa wskazuje, bez wahania stanie w obronie właściciela w razie
jakiegokolwiek zagrożenia. Istnieje
wiele ras, które mogą być zarówno
stróżami, jak i obrońcami. Jest jednak równie dużo obrońców, którzy
nie do końca sprawdzą się w roli
stróża i na odwrót – stróży, którzy w sytuacji realnego zagrożenia
mogą sobie nie poradzić.
Wszystkie psy stróżujące muszą
się wyróżniać odwagą, szybkością
i samodzielnością, a równocześnie
pełnym oddaniem właścicielowi.
Zarówno jedne, jak i drugie powinny mieć jednak podobny zestaw
niezbędnych cech. Psy do pilnowania domu muszą być czujne, samodzielne i szybkie w działaniu, a także,
co ważne nieufne wobec obcych.
Nieufność nie powinna oznaczać
jednak strachu przed nimi – nie
chodzi nam w końcu o to, by psiak,
widząc nieznajomego, uciekł w popłochu, a o to, by niezwłocznie zaalarmował o zagrożeniu. Wiele psów
stróżujących, a zdecydowana większość obronnych, to psy dużych ras,
które już samym swoim wyglądem
wzbudzają respekt.

Najpopularniejszą sadzoną lawendą jest odmiana wąskolistna. Odmiana
ta najlepiej znosi mroźne zimy. Ten wiecznie zielony półkrzew dorasta
do 50 cm wysokości. Nieco inne kwiatostany ma lawenda francuska,
zakończone płonnymi listkami w tym samym kolorze, co kwiatostan.
Lawenda ta jest niestety mniej odporna na mrozy.

Zazwyczaj psy do stróżowania
i obronne dużo lepiej czują się
w domach z dużymi ogrodami
i raczej nie są polecane dla osób
mieszkających w blokach. Psy te
mają bardzo rozbudzony instynkt
obronny.
Psy stróżujące – rasy:

W sprzedaży jest wiele odmian lawendy, które coraz częściej uprawiane
są w ogrodach i na tarasach.
Roślinę tę uprawia się najlepiej na stanowisku słonecznym w glebie przepuszczalnej, piaszczysto-gliniastej, lekko-kwaśnej o ph 6,5 do 8 stanowisko przewiewne średnio zasobne w składniki pokarmowe. Na glebach
wilgotnych żółkną liście. Na glebie o dużej zawartości azotu, nadmiernie
nawożonej rośliny stają się wybujałe. Przycinanie powoduje rozkrzewienie. Cięcie lawendy oraz cięcie pędów kwiatowych na bukiety dzieli się
na: pielęgnacyjne i formujące. Jesienny termin jest podstawowym i należy go zakończyć na 4 tygodnie przed nadejściem mrozów. Zaleca się
przycinanie pędów o połowę. Pielęgnacyjne cięcie pędów wiosną może

– Doberman – idealny pies stróżujący na podwórko,

– Owczarek niemiecki – pies
obronny i stróżujący,
– Owczarek podhalański – pies pasterski i stróżujący,
– Owczarek kaukaski – duży pies
stróżujący,
– Mastiff angielski,
– Doberman,
– Moskiewski pies stróżujący,
– Airedale Terrier,
– Yorkshire Terrier – mały pies
stróżujący.
Umie szc zenie w ze stawieniu
Yorka może dziwić, ale wbrew
pozorom teriery (również Airedale Terrier) – a zwłaszcza Yorki
to znakomici stróże. Oczywiście
ich zadaniem jest głównie ostrzeganie, a nie obrona mienia. Terriery są bardzo czujne, odważne
i szczekliwe. Mają dobry instynkt
terytorialny i są oddane właścicielowi.
Niektóre z powyższych ras zostały uznane w Polsce za agresywne. Prawdą jest, że niektóre
rasy mogą wykazywać się nie-

co większymi skłonnościami do
agresji niż inne, ale odpowiednio prowadzone i socjalizowane
od wieku szczenięcego nie będą
stanowić bezpośredniego zagrożenia, a jednocześnie świetnie
sprawdzą się jako obrońcy i stróże domu.
Rasy powszechnie postrzegane
jako agresywne powinny mieć
odpowiedzialnych, świadomych
i stanowczych właścicieli, którzy
jednocześnie charakteryzują się
spokojem i równowagą. Tylko taki
człowiek będzie mógł wydobyć
z najbardziej temperamentnych
psów najlepsze cechy charakteru.
Wybór psa powinien być dokładnie przemyślany, nieważne, czy
chodzi o łagodne kanapowce, czy
odważne psy stróżujące. Niestety
– świadomość na temat cech charakteru danych ras, ich predyspozycji, usposobienia oraz potrzeb
jest nadal bardzo mała, a zbyt wiele osób kupując psa, sugeruje się
wyłącznie jego wyglądem i ewentualnie jednym artykułem przeczytanym w internecie.
(az)

DO ADOPCJI

Dwa maluszki
Wiemy, że adopcje w dwupaku zdarzają się bardzo rzadko. Jednakże widząc, jak Romek
i Roma się wspierają nie mamy odwagi ich rozłączać. Obydwoje mają około 1,5 roku i żywot
włóczykijów za sobą. Dzieciaki ładnie chodzą na smyczy, choć wciąż wymaga to dopracowania. Są odrobine nieśmiałe, jednak wciąż niezwykle łase na głaskanie. Obydwoje trzymają
czystość. Obecnie przebywają w domu tymczasowym w Nasielsku. Romek niestety czasami
zdradza zapędy myśliwego i poluje na ptactwo domowe.

słabsze kwitnienie. Kwiatostany lawendy zbieramy w początkowej fazie

Te dwa pieski są zaszczepione i zaczipowane. Maluszki bardzo potrzebują osoby, która obdarzy je empatią i miłością. Osoby która da im czas i pomoże zapomnieć o strasznej tułaczce
poprzedniego życia. Marzy nam się dla nich dom z ogrodem.

kwitnienia. Bukiety będą trwałe i utrzymujące długo zapach. Lawendę

Zainteresowanych adopcja zachęcamy do kontaktu pod nr 570 512 956.

spowodować uszkodzenie pąków kwiatowych, czego efektem będzie

można rozmnażać przez wysiewanie nasion, sadzonki lub odkłady. Sadzonki najlepiej jest pobrać pod koniec sierpnia lub na początku września. Nadają się na nie pędy zdrowe, ucięte w odcinku już zdrewniałym,
które należy przyciąć od góry. Rozmnażanie przez odkłady ułatwi drut
wygięty w literę U, który pozwoli na przytwierdzenie odkładu do podłoża. Lawenda ładnie wygląda posadzona z innymi ziołami czy też bylinami. Biorąc pod uwagę jej dobroczynne właściwości, zaprośmy ją do
swojego ogrodu czy na taras.
Elżbieta K.
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ROZMAITOŚCI
Historia powojennej kierowniczki nasielskiego przedszkola

15.07.2022–28.07.2022; Życie Nasielska nr 15 (609)

Janina Paśnikowska we wspomnieniach
W wieku 105 lat, 4 lipca br., odeszła
do domu Pana, Janina Paśnikowska, nasielszczanka, którą wojna, jak
sama mówiła, pozbawiła wszystkiego. Nie zabrała jednak i nie złamała
na tyle dobrego serca, żeby się odwrócić od ludzi. Przeciwnie, w pełni
oddała się tym najbardziej niewinnym, czyli dzieciom i została kierowniczką nasielskiego przedszkola.
Pani Janina nie ukrywała, że w jej życiu ważną, jak nie najważniejszą, rolę
pełnił Bóg, któremu oddawała się
bezgranicznie. Jak sama mówiła, codziennie zastanawiała się i pytała go,
co jeszcze ma zrobić, jakie jeszcze
czekają ją zadania w swoim ziemskim podróżowaniu. W roku 2015,
kiedy pani Janina obchodził 99. urodziny, spotkała się z obecną redaktorką Życia Nasielska, Eweliną Gizińską,
której chętnie przybliżyła kilka faktów
i ciekawostek ze swojego życia. Dla
pani Janiny czas był bardzo łaskawy,
a pamięć jej wtedy nie zawodziła.
Z dużym zamiłowaniem opowiadała o losie, jaki ją spotkał. Jako młoda
kobieta zaznała wojny, a co za tym
szło głodu, wygnania, strachu. Straciła swoją miłość, czyli męża. Pan
Paśnikowski trafił do niemieckiej
niewoli, z której już nie wrócił. Została sama w ciąży. Synka, Andrzeja,
urodziła w 1940 r. Miała na szczęście
kochającą rodzinę, która się nią zaopiekowała. Pani Janina zamieszkała
w Mogowie. Jak jednak wspominała, duże ambicje, które posiadała, nie
pozwoliły jej, aby pracować z rodzicami i rodzeństwem na gospodarstwie. Uważała, że musi zapewnić byt
sobie i swojemu dziecku, a przy tym
wszystkim chciała się kształcić. Dobrze wiedziała, że kończąc siedem
klas w szkole podstawowej (pięć klas
ukończyła w Budach Siennickich,
szóstą i siódmą klasę w Pieścirogach)
ma zbyt małą wiedzę, aby dostać
się do dobrych warszawskich szkół.
Mimo to, nie poddała się. Siedzenie
z założonymi rękami i narzekanie na
ciężki los oraz czekanie na cud nie le-

żało w jej naturze. Ona właśnie o ten
cud sama zabiegała i na niego ciężko
pracowała. Pani Janina, jak sama mówiła, bardzo lubiła małe dzieci. Wychowała się w rodzinie, gdzie było
pięcioro rodzeństwa. Rozważała
podjęcie pracy bez zmian, ale poza
zarobkami musiała pamiętać, że chce
zapewnić dziecku opiekę. Dużo myślała, jak to pogodzić. W końcu wy-

słano ją na trzymiesięczny kurs do
Pułtuska przygotowujący do pracy
w przedszkolu. Wcześniej uczęszczała do Warszawy na zajęcia przygotowujące do zawodu. W pół roku
przerobiła roczny materiał. W jej
ocenie nieprzespane noce i trud, jaki
włożyła w to, nie liczyły się. Musiała zaspokoić swój głód wiedzy. Po
ukończonym kursie w Pułtusku młoda wtedy Paśnikowska rozpoczęła swoją przygodę życia – w 1948 r.
została kierownikiem przedszkola
w Nasielsku. Znajdowało się ono bardzo blisko obecnego. Również położone było przy ul. Warszawskiej, ale
po drugiej stronie ulicy w miejscu
obecnego piętrowego budynku położonego tuż przy skręcie do supermarketu Biedronka, z widniejącym
na ścianie guzikowym muralem,
gdzie przed wojną mieściła się fabryka guzików. Jak sama wspominała,
warunki tam były okropne. Nie mieli
kanalizacji. Pracownicy przedszkola wszystko robili sami we własnym
zakresie. Pomoce dydaktyczne,
znaczki na szafeczkach dzieci wykonywane były ręcznie przez nauczycielki. Mimo podejmowanych starań,
jej praca i pracowników przedszkola
nie była doceniana. Twierdziła, że ludzie nie rozumieli ich poświęcenia,
tylko żartowali sobie, że one były
wyłącznie od pomocy dzieciom
przy załatwianiu się. Nigdy z tą opinią
pani Paśnikowska się nie pogodziła.
Wspominała, że nie mogły przecież
cały dzień z dziećmi grać w kółko
graniaste. Dlatego uczyły je pisać,
czytać, liczyć. W pamięci zapadły
jej zajęcia o wyobrażeniu wielkości,
porównując budynki – małe i duże.
Oprócz swobodnej zabawy, dzieci pod okiem pani Janiny poszerzały wiedzę o otaczającym je świecie.
Sama zawsze chciała się uczyć i swoją
wiedzę przekazywała najmłodszym.
Sukces młodej kierowniczki niejednemu przeszkadzał. Były nasyłane kontrole, grożono zamknięciem
przedszkola. Jak jednak wspomina-

ła pani Janina, nie wiedziała, skąd zawsze brała siłę i czyje słowa przez nią
przemawiały, ale zawsze radziła sobie w każdej sytuacji. Potrafiła walczyć w imię dobra, a za dobro wielkie
uważała nasielskie przedszkole. Tam
jednak dużo się działo. Pamiętała,
jak któregoś razu w budynku przedszkola urządzono komisję wojskową,
a im kazano się stamtąd zabrać. In-

nym razem przysłano jedzenie dla
przedszkolaków z instrukcją, czego
nie można robić z tych produktów.
W sumie okazywało się, że nic z nich
nie można było przyrządzić. Następnie produkty im zabierano, po czym
po trzech tygodniach odsyłano, gdy
były już nieużyteczne. Wtedy z prywatnych pieniędzy było kupowane
mleko i inne produkty. Patrząc na
jedną ze starych fotografii, byłej kierowniczce przypomniało się także
zdarzenie związane z dwiema dziewczynkami. Jedna drugiej wyrwała
duży pęk włosów. Gdy przyszedł tata
poszkodowanej, pani Janina usłyszała od niego surowy wywód na temat
konsekwencji, jakie poniesie. Pamiętała, że z wrażenia nie spała całą
noc, bała się, że zostanie wyrzucona z pracy i martwiła się o przyszłość
jej i syna. Następnego dnia poszła
bardzo wcześnie do pracy, byle być
pierwszą i dowiedzieć się, co ją czeka.
Przyszedł wspomniany tata, który ją
przeprosił za swoje zachowanie.
Potrzeba kształcenia się towarzyszyła jej do ostatnich dni. Nawet w tak
podeszłym wieku, jaki osiągnęła,
nie zaprzestała się rozwijać. Z chęcią
rozwiązywała krzyżówki. Wszystko
po to, aby cały czas ćwiczyć umysł.
Pani Janina mówiła, że człowiek nigdy nie powinien osiąść na laurach,
tylko wciąż powinien się uczyć, bo
to najważniejsze, aby cały czas się
rozwijać. Zauważała, że mimo tylu
lat nie potrzebny był jej kalkulator
czy telefon, żeby policzyć. Mówiła, że ona nie chce doczekać momentu, w którym zamiast mózgu
będzie potrzebny tylko komputer.
Inaczej postrzegała świat i cały czas
chciała dowiadywać się o nim jak
najwięcej. Pani Janina oddała całe
serce prowadzonej przez siebie
instytucji. Uwielbiała przedszkolne
akademie. Bardzo lubiła je organizować, a także na nich śpiewać.
Czuła się w swoim zawodzie jak
ryba w wodzie. Wychowywała kolejne pokolenia przez
25 lat. Ale jednocześnie nie zamykała się
na innego typu prace.
Okazuje się, że uszyła wiele sukni ślubnyc h dla m ł o d yc h
panien z zaprzyjaźnionych rodzin. Nie
zarabiała na tym. Szyła dla przyjemności.
Do tej pory kobieta trzymała w swoim fotograf icznym
zbiorze pamiątkowe
ślubne zdjęcia z młodymi dziewczynami,
które szły do ołtarza
w sukniach szytych
przez nią. W wieku 99
lat pani Janina wciąż
robiła na drutach. Gdy dostawała
skurczy, na chwilę robiła przerwę
i dalej pracowała. Bezczynność ją
zabijała. Mówiła, że już nie ma czasu i siły na denerwowanie się. Gdy
czegoś nie mogła znaleźć, to żartowała, że mówiła do diabła, który ogonem coś przykrył, aby już
nie rozrabiał. Uważała, że wytrwa-

łość w życiu miała ofiarowaną
od Boga, z którym bardzo dużo
rozmawiała. Powierzała mu się
całkowicie i nie tylko prosiła, ale
i dziękowała, chociażby za każdy
dzień życia. Jak mówiła, w jej odczuciu ludzie coraz mniej używają słowa „dziękuję”, które zanika
w słowniku codziennego użytku.
Ks. Jan Twardowski, w jednym ze
swoich wywiadów powiedział,
że dla ludzi wierzących nie ma
przypadków. Zapewne spotkanie
z panią Janiną w jej 99. urodziny
z naszym redaktorem także nie
było bez znaczenia. Teraz dzięki
temu zrodziły się wspominania
dotyczące życia pani Paśnikowskiej, która przeżyła 105 lat. Tylko
cztery miesiące brakowało jej do
ukończenia 106. roku życia. Uważam, że znam jeden z powodów,
dla których Bóg, w którego głęboko wierzyła, pozwolił jej tyle z nami
być. Jako dobry człowiek potrafiła
śmiało mówić o wartościach, które są zapominane. Sama zauważyła,
że zło jest bardzo głośne i popularne, a dobro jest bardzo ciche i za-

pomniane, a warto o nim mówić
i je okazywać. Powraca ono bowiem ze zdwojoną siłą. Być może
w przypadku pani Janiny, która była
niezaprzeczalnie wzorem godnym do naśladowania, właśnie jej
długowieczność była tym zwróconym dobrem, które okazywała przez tyle lat innym. Darem też
była sprawność fizyczna i psychiczna, jaką kobieta posiadała do końca
swoich dni.
E. Gizińska

ZDROWIE

Rekrutacja
do Dziennego Domu Opieki
Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż rozpoczęto rekrutację do Dziennego Domu Opieki
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wsparcie w ramach DDOM kierowane jest do:
– pacjentów bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających
postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej;
– pacjentów, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia
zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.
Wsparcie skierowane będzie do osób niesamodzielnych, w szczególności do
osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Ze względu na charakter opieki świadczonej w DDOM ze wsparcia wyłączone
będą osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki
paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby,
w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest
zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).
Placówka zlokalizowana jest w budynku szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Miodowej 2.
Placówka będzie działać we wszystkie dni robocze, w godzinach od 8:00 do
16:00.
Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci opieką lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza chorób wewnętrznych, lekarza rehabilitacji, opieką
pielęgniarską i psychologiczną. Będą korzystać ze stałej rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. W funkcjonowaniu w DDOM będą pomagać opiekunowie
medyczni.
Pacjenci będą mieli zapewnione drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
Czas wsparcia to minimum 30 dni roboczych, maksimum 120 dni roboczych
(zgodnie ze wskazaniami medycznego zespołu terapeutycznego).
Opłata miesięczna – 300 zł.
Więcej informacji, w tym dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin znaleźć
można: e-portal.ncm.med.pl.
(red.)
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Z BIBLIOTEKI. Z emocjami za pan brat

Jak pokonać strach
W piątek, 10 czerwca br.,
odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Z emocjami
za pan brat”, które zostały zorganizowane przez
naszą placówkę. Tak jak
i poprzednie, cieszyły się
dużym zainteresowaniem
wśród dzieci. Prowadziła
je Magdalena Walesiak,
psycholog, trener TUS,
posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Temat spotkania brzmiał: „Jak pokonać strach?”.
Na wstępie spotkania uczestnicy wzięli
udział w eksperymencie, który w bezpieczny sposób pozwolił poczuć strach i bardziej
zrozumieć jego działanie. To uczucie przeżywa każdy człowiek i odnosi się ono do
różnych obiektów i sytuacji – od małego
pająka, nieistniejących potworów i wampirów, poprzez przerażającą ciemność, burzę,
a także wystąpienia publiczne, loty samolotem, czy zwyczajne wyjście z domu lub
rozmowę z drugim człowiekiem. Strach pełni bardzo ważną i potrzebną funkcję w naszym życiu. Zapewnia nam bezpieczeństwo, wyostrza
naszą czujność, uważność i przygotowuje nas do ewentualnego działania, poprzez ucieczkę, walkę lub zastygnięcie. Ale nadmiar, zbyt intensywny poziom naszego strachu, czy wyimaginowany
obiekt lęku często powoduje, że blokuje nas przed próbowaniem nowych rzeczy i ogranicza
nasze funkcjonowanie – taki strach nam szkodzi. Niewątpliwie ogromne znaczenie ma tu także
nasza wyobraźnia, która często płata nam figle i powoduje, że sami tworzymy sobie nierealistyczne lęki. Podczas spotkania pani Magdalena przybliżyła uczestnikom historie trzech chłopców, na
przykładzie których dzieci poznały bezpieczne sposoby pokonywania strachu. Podzieliły się także sposobami i doświadczeniami pokonywania strachu w swoim życiu, co pozwoliło im odkryć
jak wielki potencjał i możliwości już posiadają.
Na kolejne zajęcia z cyklu „Z emocjami za pan brat” zapraszamy serdecznie po wakacjach.
Do zobaczenia!
(b.)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... Twierdza

Modlin

Jacek Gałężewski
Grafiki Jacka Gałężewskiego, znanego nasielskiego artysty plastyka, czytelnicy ŻN mogli
już wielokrotnie podziwiać na naszych łamach.
Pan Jacek pochodzi, co prawda, z wielkopolskiego Kwilicza, ale wybrał Nasielsk na miejsce
do życia i mieszka tu od 1979 roku. Jest twórcą wszechstronnym. Maluje, rysuje, rzeźbi
w drewnie i poświęca swojej pasji każdą wolną chwilę. Jest członkiem Klubu i Stowarzyszenia
Pracy Twórczej przy Centrum Kultury w Ciechanowie. Jego rysunki publikowane są w prasie,
w książkach, można je znaleźć również na jego stronie internetowej. Artysta wystawia swoje
prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.
W październiku 2018 r. Nasielski Ośrodek Kultury zorganizował, cieszącą się wielkim powodzeniem, wystawę twórczości plastycznej pana Gałężewskiego. W jego grafikach prezentujących
elementy architektury dostrzec można fascynację detalem i światłem.
W ramach cyklu „Blisko – bliżej” w minionych latach zobaczyć można było m.in.: oryginalne,
ale też ważne budowle znajdujące się w naszym mieście, figurki i kapliczki przydrożne, czy
też wiekowe drzewa. Tym razem prezentować będziemy prace dokumentujące Twierdzę
Modlin i otaczające ją fortyfikacje.
(i.)
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KINO NIWA ZAPRASZA
15-17 lipca godz. 13:00 2D dubb.
20-21 lipca godz. 13:00 2D dubb.

DOGTANIAN.
PSI MUSZKIETERIER
Animacja; Hiszpania; Czas trwania 1 godz. 24 min.

Młody szermierz Dogtanian, po dołączeniu do legendarnych Muskehounds, broni
króla przed zakusami złego kardynała Richelieu, chcącego przejąć władzę.
15-17 lipca godz. 15:00 2D dubb.
20-21 lipca godz. 15:00 2D dubb.

BUZZ ASTRAL
Animacja, Familijny, Przygodowy; USA; Czas trwania
1 godz. 40 min.

Młody pilot testowy zostaje bohaterem
w kosmosie i dzięki temu dostaje swoją
własną zabawkę – Buzza.
15-17 lipca godz. 17:00 2D dubb.
20-21 lipca godz. 17:00 2D dubb.

JURASSIC WORLD: DOMINION
Przygodowy, Sci-Fi; USA; Czas trwania 2 godz. 26 min.

Jurassic World Dominion rozgrywa się
cztery lata po zniszczeniu Isla Nublar. Dinozaury żyją i polują teraz razem z ludźmi
na całym świecie. Ta krucha równowaga
zmieni przyszłość i raz na zawsze okaże
się, czy ludzie mają pozostać największymi drapieżnikami na planecie, którą teraz
dzielą z najbardziej przerażającymi stworzeniami w historii. Jurassic World Dominion pokaże nigdy nie widziane dinozaury,
znakomitą akcję i zadziwiające nowe efekty wizualne.
15-17 lipca godz. 19:45 2D nap.
20-21 lipca godz. 19:45 2D nap.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Uśmiechaj się i słuchaj ludzi, bo dzięki
umiejętności współpracy zyskasz o wiele więcej, niż się spodziewałeś. Musisz
narzucić sobie większą dyscyplinę, jeśli
chcesz zrealizować swoje plany.

Waga 23.09-23.10
W pracy przeżyjesz parę rozczarowań
związanych z ludźmi, którzy zamiast solidnie pracować, wolą knuć intrygi. Nie
daj się oszukać i nie szalej z zakupami na
raty.

Byk 21.04-20.05
To dobry czas, aby sprytnie wyplątać się
z obietnic, które kosztują Cię zbyt wiele czasu i energii. Dzięki pomocy znajomych odniesiesz wiele zawodowych
korzyści. Wyciszaj złe emocje.

Skorpion 24.10-22.11
Uważaj, bo możesz stracić dla kogoś głowę, a przy okazji również zdrowy rozsądek. Zacznij się więcej ruszać, a szybko
wypracujesz dobrą formę. Nie zwracaj
uwagi na fochy przyjaciół.

Bliźnięta 21.05-21.06
Dyplomatyczne zdolności będą Ci szczególnie potrzebne pod koniec miesiąca.
Ktoś wtedy spróbuje obarczyć Cię swoimi obowiązkami lub nagle zmieni zdanie
w ważnej sprawie.

Strzelec 23.11-21.12
Postaraj się znaleźć więcej czasu na własne
zainteresowania. Wybacz tym, którzy Cię
skrzywdzili i wyciągnij wnioski. Nie bagatelizuj żadnych dolegliwości i zrób sobie
badania.

Rak 22.06-22.07
Nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Chętnie zajmiesz się zaległymi
sprawami, ale wszystko będziesz chciał
zrobić natychmiast i bez oglądania się na
to, co sądzą inni ludzie.

Koziorożec 22.12-20.01
Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Możesz wystartować z nowym projektem, zmienić pracę lub objąć nowe
stanowisko. Nie trać energii na stare konflikty i pogódź się z rodziną.

Lew 23.07-23.08
Ktoś ważny wreszcie Cię doceni, a ktoś bliski szczerze Cię pochwali. Opanujesz nowe
umiejętności, błyskawicznie wykujesz na
pamięć trudne przepisy. Pilnuj domowych
finansów.

Wodnik 21.01-19.02
Pamiętaj, że duma jest złym doradcą, zwłaszcza ta urażona. Nie uda Ci się
schować przed znajomymi. Różne znudzone życiem osoby będą oczekiwać,
że uprzyjemnisz im wolny czas.

Panna 24.08-22.09
Wprowadzisz w swoje życie kilka nowych
zasad. W pracy zaczniesz działać według
planu, a w domu od nowa podzielisz obowiązki. Korzystaj z życia i przestań się martwić drobiazgami.

Ryby 20.02-20.03
Będziesz myśleć o dalszej karierze i szukać
nowego pomysłu na swoje życie. Popatrzysz na wszystko z optymizmem. Odnów
stare, dobre znajomości. Zacznij zdrowo
jeść i regularnie ćwiczyć.

SŁABSZE OGNIWO
Dramat; Meksyk, Polska; Czas trwania 1 godz.40 min.

Co roku, prestiżowa katolicka szkoła dla
chłopców wysyła swoich nastoletnich
uczniów, „synów elity Meksyku”, na obóz
integracyjny za miastem. Tam, pod czujnym okiem nauczycieli i księży, chłopcy
pracują nad rozwojem fizycznym i moralnym. Już pierwszego dnia uczniowie znajdują dziurę w ogrodzeniu chroniącym
teren obozu. Czy to znaczy, że na ich teren przedostał się intruz? Wśród uczniów
zaczynają krążyć opowieści o sąsiadującej
z obozem podejrzanej wiosce...
12-14 sierpnia godz. 14:30 2D dubb.
17-18 sierpnia godz. 14:30 2D dubb.

JEŻYK I PRZYJACIELE
Animacja, Komedia, Przygodowy; Niemcy; Czas
trwania 1 godz. 29 min.

Mila i Mędrek to dzieciaki-zwierzaki i para
najlepszych przyjaciół, zamieszkujących
leśną polanę. Dzielna języczka i przebojowy wiewiór wyruszają w świat by uratować
leśne stworzenia, którym na skutek suszy
zabrakło wody.
12-14 sierpnia godz. 16:30 2D dubb.
17-18 sierpnia godz. 16:30 2D dubb.

THOR: MIŁOŚĆ I GROM
Fantasy, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz.
59 min.

„Thor: Miłość i grom” wytwórni Marvel
ukazuje Boga Piorunów w obliczu wyzwania, z jakim dotąd się nie zetknął –
konieczności znalezienia wewnętrznego
spokoju.
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OGŁOSZENIA
DROBNE

Sprzedam dom Nasielsk
ul. Jaśminowa.Tel. 509 089 355.
Wynajmę ziemię pod
Fotowoltaikę 4,5,6 klasa.
Tel. 537 411 996.
Sprzedam działkę budowlaną
816 m2, ul. Chmielna. Tel. 513
024 557.
Do wynajęcia kawalerka
w Nasielsku. Tel. 601 187 504.
Do wynajęcia pokój z kuchnią,
WC, łazienka. Centralne ogrzewanie. Tel. 694 391 972.
Sprzedam słomę żytnią z pokosu. Tel. 600 434 107.

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
11.07.–17.07.2022 r. Apteka Cefarm
ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.
18.07.–24.07.2022 r. Apteka
ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.
25.07.–31.07.2022 r. Apteka
ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
1.08.–07.08.2022 r. Apteka Syrenka
ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2021 r.

BRYDŻ
Wyniki turnieju „trzynastego”, 25.06.2022 r.:
1. Alicja Bartosik – Krzysztof

Morawiecki				

172 pkt (59,72%)

2. Piotr Kowalski – Grzegorz

Nowiński 				

172 pkt (59,72%)

3. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 			

150 pkt (52,08%)

4. Krzysztof Brzuzy – Jacek Jeżółkowski				

148 pkt (50,35%)

5. Mariusz Figurski – Marek

Olbryś				

136 pkt (47,22%)

6. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak				

132 pkt (45,83%)

7. Paweł Wróblewski – Janusz Wydra				

98 pkt (34,03%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:

Grupa AA „Powrót do Źródeł”
zaprasza we wtorki o godz. 19.00
na mityng
Tel. 573 237 400.

1.

Krzysztof Michnowski					

71 pkt

2.

Waldemar Gnatkowski					

67 pkt

3-4. Alicja Bartosik						

51 pkt

Piotr Kowalski						

51 pkt

5.

Grzegorz Nowiński 					

48 pkt

6-7. Krzysztof Morawiecki					

44 pkt

Paweł Wróblewski						

44 pkt

8.

Janusz Wydra						

37 pkt

9.

Józef Skrzypczak						

34 pkt

10.

Zbigniew Michalski					

33 pkt

PK
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję
do godziny 7.00 rano.
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane,
nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego
najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru
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PIŁKA NOŻNA

Znamy rywali w V lidze

W czerwcu br. odbyły
się Mistrzostwa Mazowsza w szachach chłopców do lat 6. Jest nam
niezmiernie miło poinformować, że wśród
laureatów znalazł się
m i e szka n i e c G m i ny
Nasielsk – Michał Lisik,
który uczęszczał do Samorządowego Przedszkola im. J. Tuwima w Nasielsku, a swoje umiejętności trenuje w Klubie
Szachowym Skoczek Pieścirogi.

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej na początku lipca podał oficjalny skład dwóch
16-zespołowych grup V ligi. W sezonie 2022/23 Żbik Nasielsk zmierzy się
w grupie pierwszej m.in. z drużynami,
które już poznał, grając w IV lidze. One,
podobnie jak Żbik, spadły z niej do V ligi.
Ponadto dołączyły do niej zespoły lig
okręgowych. Rywalizacja zapowiada się
więc zacięta.

5 lipca br. z chłopcem i jego rodziną spotkał się Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Nie obyło się bez gratulacji, upominków i partyjki szachów.
Wydział Organizacji i Promocji

Żbik Nasielsk zainauguruje nowy sezon
na wyjeździe meczem z Huraganem
Wołomin.

PIŁKA NOŻNA

Pierwsza kolejka rusza już w długi weekend sierpniowy.

Grupa 1

Podsumowanie
sezonu Wkry Cieksyn

Amator Maszewo,

PAF Płońsk,

Drukarz Warszawa,

Polonia II Warszawa,

Huragan Wołomin,

Skra Drobin,

Okęcie Warszawa,

Sokół Serock,

54 strzelone bramki i 58 straconych to bilans 21. rozegranych spotkań Wkry
Cieksyn grającej w B-klasie. Reaktywowana drużyna w 2018 roku zajęła w minionym sezonie 9. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

KTS Weszło,

Stoczniowiec Płock,

Makowianka Maków Mazowiecki,

Unia Warszawa,

MKS Ciechanów,

Wkra Żuromin,

Nadnarwianka Pułtusk,

Żbik Nasielsk.

Choć Wkra Cieksyn jest drużyną amatorską, to zawodnicy są pełni pasji i zaangażowania. Większość z nich poświęca wolne weekendy na udział w meczach,
a w tygodniu znajdują także czas na regularne treningi. Trenerem drużyny jest
Mateusz Olczak.
Wkra Cieksyn zainaugurowała sezon 22 sierpnia 2021 roku, przegrywając, niestety, na własnym boisku z Borutą Kuczbork (1:5). Kolejne spotkanie, także nie
należało do udanych, gdyż na wyjazdowym spotkaniu z Tamką Dzierzgowo
Wkra przegrała 7:0.
Dobra passa zaczęła się we wrześniu – kolejno udało się pokonać PAF II Płońsk
(3:0), Żbik II Nasielsk (7:2) i z Żakiem Szreńsk (4:1). W międzyczasie był też remis
z Jutrzenką Unieck (2:2).
Październik upłynął pod znakiem trzech przegranych meczy z Gryfem Kownaty Żędowe (4:3), z Gladiatorem Słoszewo (1:2) i Orzycami Chorzele (7:4), a dwa
ostatnie listopadowe spotkania okazały się zwycięskie z Olimpem Ciechanów
(4:1) i Wieczfnianką Wieczfnią (1:4).
Po rundzie jesiennej drużyna zajęła siódmą lokatę z dorobkiem 16 punktów,
które wywalczyła w pięciu wygranych spotkaniach i w jednym remisie.
Początek rundy wiosennej dla Wkry Cieksyn nie był udany i rozpoczął się czterema porażkami z rzędu z Borutą Kuczbork (3:0), z PAF Płońsk (1:0), z Tamką
Dzierzgowo (2:4) i Żbikiem II Nasielsk (2:1). Lepiej było w maju, dwa wygrane
mecze z Żakiem Szreńsk (1:2) i Gryfem Kownaty Żędowe (4:1), a później dwa
przegrane z Gladiatorem Słoszewo (5:2) i Orzycami Chorzele (1:3).
W czerwcu spotkanie z Olimpem Ciechanów zakończyło się przegraną (3:1),
a finałowy mecz na zakończenie sezonu z Wieczfnianką Wieczfnia ukoronowany zostało wynikiem 8:3.
W rundzie wiosennej Wkra Cieksyn zdobyła 9 punktów w trzech wygranych
meczach.
Łącznie w całym sezonie cieksyńscy piłkarze zdobyli 28 punktów
w ośmiu wygranych spotkaniach i w jednym zremisowanym. Uplasowali
się na dziewiątym miejscu w tabeli. W kwietniu Jutrzenka Unieck nie przyjechała na mecz, przez co Wkra wygrała walkowerem.
Królem strzelców tego sezonu został Miłosz Kaczor, który 12 razy umieścił
piłkę w bramce. Po siedem strzelonych bramek ma Łukasz Gortat, Piotr Kubajewski i Radosław Kowalski.
Niestety, gra w piłkę nożną to także żółte kartki. Łącznie sędziowie zawodnikom
pokazali je 29 razy. Najwięcej, bo 5, otrzymał Mariusz Konisiewicz, a po 4 Piotr
Burzyński i Łukasz Gortat. Pięciu zawodników Wkry w ciągu całego sezonu
musiało opuścić boisko ze względu na otrzymanie czerwonej kartki.
3 lipca, przy okazji otwarcia Miejsca Integracji Społecznej w Cieksynie, rozegrany został mecz towarzyski Wkry Cieksyn – „oldboye” kontra „młodziki”.
Zwyciężyła młodość wynikiem 7:6. Najstarszy zawodnik na boisku miał 65 lat
(Zdzisław Kurpiewski), a najmłodszy 13 lat (Mateusz Majewski).
Inauguracja nowego sezonu 2022/23 w B-klasie rozpocznie się 3 września,
wtedy to na cieksyńskim boisku gospodarze podejmą Żbika II Nasielsk. Jak na
razie drużyna ma w planach wzmocnienie kadrowe i ogłosiła nabór na nowych
zawodników.
Michał B.
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