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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Obchody 78. rocznicy 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego
Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP na czele z Panem Januszem 
Konerbergerem, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Radny Rady Miej-
skiej Janusz Gers oraz Pani Teresa Skrzynecka i Fundacja Bądźmy Razem za-
praszają na obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego! 

Dzień 1 sierpnia 1944 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. 
Wspominamy tych, którzy zginęli za wolność stolicy i jednocześnie niepod-
ległość Polski. To z ich poczucia obowiązku, patriotyzmu i niezwykłej odwagi 
powinniśmy dziś brać przykład.

W tym roku mija 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Weź 
czynny udział w obchodach, a o godzinie „W”, czyli o 17.00, wraz z całą Pol-
ską oddaj hołd Powstańcom Warszawskim! 

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach gminnych, gdzie wspólnie 
z dziesiątkami nasielszczan będziemy oddawać cześć Bohaterom.

W poniedziałek, 1 sierpnia, spotykamy się o godzinie 16:00 na parkingu przy 
Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Stąd wyposażeni w biało-czerwone flagi i pol-
skie akcenty ruszymy w kierunku dawnej jednostki wojskowej w Chrcynnie 
rowerami, biegnąc, truchtając, o kijkach – jak kto woli.

Obstawę trasy do Chrcynna zapewnią strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku oraz Policja.

Na placu w Chrcynnie o godzinie 17:00 uczcimy pamięć poległych, po 
czym odbędzie się Apel poświęcony 78. rocznicy Wybuchu Powstania 
Warszawskiego. 

W tym wielkim dniu będzie miało miejsce również uroczyste przekazanie 
Sztandaru Hufca ZHP Nasielsk do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku.

Następnie odbędzie się msza święta polowa.

Będziemy także świadkami wystrzału z armat oraz koncertu zespołu „Bene”. 

Razem z harcerzami odśpiewamy pieśni powstańcze ze śpiewnikami przy 
wspólnym ognisku! 

Jednocześnie Radny Rady Miejskiej Janusz Gers oraz Druhowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cieksynie, a także mieszkańcy Borkowa serdecznie zapra-
szają o godzinie 17:00 na plac przy altanie w Borkowie na wspólne uczczenie 
godziny „W” poprzez odpalenie biało-czerwonych rac i wspólne ognisko, 
podczas którego będą odśpiewane pieśni patriotyczne i harcerskie!

Zachęcamy do wzięcia ze sobą flag Polski, kwiatów, wianków, opasek – 
wszystkiego, co pokaże, jak bardzo kochamy naszą Polskę!

Oczywiście, jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17:00 w gminie Nasielsk zawyją 
syreny Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Zwracamy się do wszystkich nasielszczan oraz do osób goszczących w na-
szym mieście, aby na ich dźwięk zatrzymali się i minutą ciszy uczcili 78. rocz-
nicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspólnie oddajmy hołd poległym 
i żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego. Uczcijmy pamięć wszyst-
kich tych, którzy 78 lat temu znaleźli w sobie siłę i odwagę, aby walczyć 
o wolność Polski. Nie zapominajmy również o cywilnej ludności Warszawy, 
która z wielkim poświęceniem wspierała walczących Powstańców. Im wszyst-
kim jesteśmy winni dozgonnie wdzięczność i szacunek. 

Cześć Bohaterom Powstania!
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– mieszkańcy w szoku
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

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

Wznowiona działalność Punktu 
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej! 

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

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

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

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.nowodworski.pl/610,nieod-
platna-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

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informu-
je, że okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasił-
ku 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 po-
twierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych 
w roku 2021.

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku infor-
muje, 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 wielo-
godzinnych kolejkach. 

W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnio-
skodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia 
wniosku. 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Złóż wniosek o dofinansowanie  
do odbiornika cyfrowego DVB-T2
W imieniu Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła infor-
mujemy 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 prak-
tyce 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

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

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki 

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

 
składają  

najszczersze i płynące z głębi serca  
wyrazy współczucia rodzinie i bliskim

 Ś.P. Grażyny Tyszkiewicz
wieloletniego dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

Pani Annie Kowalskiej 
Głównemu Specjaliście Wydziału Podatków i Opłat  

Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
najszczersze kondolencje  

i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

 Taty
składają 

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jerzy Lubieniecki 

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

U NAS

Wybory sołeckie  
w Kędzierzawicach
W czwartek, 14 lipca 2022 r., w Kędzierzawicach odbyły się wybory so-
łeckie. Zostały one zarządzone przez Burmistrza Nasielska w związku 
z rezygnacją z tej funkcji dotychczasowego sołtysa – Edwarda Grzegorza 
Topczewskiego. Nowym sołtysem Kędzierzawic został Arkadiusz Banach.

Pan Edward Grzegorz Topczewski pełnił swoją funkcję przez wiele kaden-
cji. Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią służbę sołtysa so-
łectwa Kędzierzawice oraz pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej 
społeczności i troskę o mieszkańców. 

(r.) za: www.nasielsk.pl
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Kolejne umowy  
na dotacje podpisane!
W czwartek, 21 lipca br., 
w Urzędzie Marsza ł-
kowskim Województwa 
Mazowieckiego w imie-
niu Gminy Nasielsk Se-
kretarz Nasielska Marek 
Maluchnik oraz Kierow-
nik Wydzia ł u Budże-
tu i  F inansów Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku 
Barbara Olbryś w towa-
rzystwie członkini Za-
rządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc, podpisali umowy 
o udzielenie dotacji na:

 – modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej Jaskółowo w zakresie bramy garażowej, instalacji elek-
trycznej w garażu oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sztabowym 
strażnicy (kwota dotacji: 30 000,00 zł),

 – dofinansowanie zakupu nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
Nasielsk (kwota dotacji: 80 000,00 zł),

 – realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”, 
polegającego na wykonaniu inwestycji drogowej o nawierzchni z mie-
szanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (kwota dotacji: 100 000,00 zł).

W spotkaniu udział wzięli także radni województwa mazowieckiego.

Zawarto również umowę o udzielenie pomocy finansowej w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze 
dla sportu 2022”, zgodnie z którą dofinansowane zostanie przedsięwzięcie 
pod nazwą: „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu” 
(pomoc finansowa w wysokości: 300 000,00 zł). W ramach przedmio-
towego zadania przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym zostanie 
wybudowane boisko wielofunkcyjne.

Wydział Organizacji i Promocji

Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

Umowy na termomodernizację
W piątek, 8.07.2022 r., zawarta została umowa na termomodernizację bu-
dynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

W zakres prac wynikających z ww. umowy wchodzi opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Ochotniczej Straży Po-
żarnej Cieksyn i Ochotniczej Straży Pożarnej Nasielsk wraz z wykonaniem 
zamierzonych robót. 

Wykonawca: konsorcjum w składzie COMFORT-THERM Łukasz Krawczyk 
– lider konsorcjum z siedzibą w Naruszewie, COMFORT-THERM Sp. z o. 
o. – partner konsorcjum z siedzibą w Płońsku, EM-BUD COMPLEX Emilia 

Ziółkowska – partner konsorcjum z siedzibą w Chajętach. Koszt zadania: 
951 549, 02 zł. Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W środę, 13.07.2022 r., w ramach tego samego zadania zawarta została 
również umowa, w której zakres prac wchodzi opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Konstytucji 3-go Maja w Nasielsku, Hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie i Hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Pieścirogach wraz z wykonaniem zamierzonych robót.

Wykonawca: NAFIBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. 

Koszt zadania: 2 372 978,24 zł. Termin realizacji: 7 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych 

Z MIASTA

Nowe przejście dla pieszych
Z inicjatywy mieszkańców 
ulicy POW, która jest drogą 
powiatową, powstało nowe 
przejście dla pieszych. „Ze-
b rę” namalowano prz y 
przychodni Sympatik, z któ-
rej korzysta wielu miesz-
kańców naszej i ościennych 
gmin.

 – Obecnie po wschodniej 
stronie ulicy POW, od uli-
cy Wyszyńskiego w kie-
runku Pomiechówka nie 
ma chodnika, w związ-
ku z czym osoby idące do 
przychodni przechodzi-
ły przez ulicę w miejscach 
niedozwolonych. Wielo-
krotnie zdarzały się tu sy-
tuacje niebezpieczne. W ubiegłym 
roku zebrano podpisy i pismo 
w sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa w okolicy „Sympatika” trafiło 
do powiatu – mówi radny Michał 
Brodowski.

Zarząd Powiatu Nowodworskiego 
poparł prośbę mieszkańców, a Sta-
rosta Nowodworski obiecał wyzna-
czyć przejście dla pieszych. Mimo 
tego, że w pobliżu znajduje się jesz-
cze jedno przejście, przy skrzyżo-
waniu ul. POW z ul. Podmiejską. 

Zarówno Członek Zarządu Powiatu 
Radosław Kasiak, jak i radny Michał 
Brodowski są zgodni, że przej-
ście dla pieszych w tym miejscu 
jest rozwiązaniem tymczasowym. 
Władze starostwa widzą potrzebę 
budowy chodnika po wschodniej 
stronie ulicy POW (od skrzyżo-
wania z ul. Wyszyńskiego), jednak 
z uwagi na brak środków finanso-
wych w najbliższym czasie nie bę-
dzie to jeszcze możliwe.

 – Mam nadzieję, że w tym roku 

ruszą prace przy budowie chod-
nika w kierunku Broninka. Ponad-
to realizowane będą inwestycje, 
na terenie gminy Leoncin, na któ-
re starostwo uzyskało dofinan-
sowanie z Polskiego Ładu, zaś 
z dofinansowania z urzędu mar-
szałkowskiego zostanie przebudo-
wana droga powiatowa nr 2423W 
o długości 1300 m przez miejsco-
wości Pianowo Bargły oraz Piano-
wo Daczki – informuje Radosław 
Kasiak. 

(red.)

Z GMINY

Największa inwestycja drogowa 
W poniedziałek, 25 lipca 
2022 r., podpisano umowę 
na realizację zadania pod 
nazwą „Rozbudowa sieci 
drogowej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą na obsza-
rze miasta i gminy Nasielsk”. 
Przy jej podpisaniu obecni 
byli Sekretarz Nasielska – 
Marek Maluchnik oraz Kie-
rownik Wydziału Inwestycji 
w Urzędzie Miejskim – Ra-
dosław Kasiak.

Inwestycja podzielona jest 
na dwie części. Pierwsza to 
ponad 4-kilometrowy od-
cinek drogi od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką 
w Chrcynnie do skrzyżowa-
nia z ulicą POW. Druga część 
dotyczy przebudowy ulic: Łącznej i Podmiejskiej (w tym zmodernizowany będzie brakujący odcinek od skrzy-
żowania z ulicami: Przechodnią i Krupki do mostku na Nasielnej) do skrzyżowania z ulicą POW. 

Zakres prac obejmie między innymi budowę nawierzchni asfaltowych, a na terenie miasta budowę chodników, 
kanalizacji deszczowej z siecią wodociągową, oświetlenia ulicznego. Przebudowana zostanie także sieć elektro-
energetyczna.

Wykonawcą inwestycji będzie f irma 
BAZ-BRUK, która zwyciężyła w trze-
cim przetargu. Poprzednie dwa zostały 
unieważnione ze względu na znacznie 
wyższe oferty zaproponowane przez 
potencjalnych wykonawców.

Koszt inwestycji wynosi 12 129 000 zł, 
z czego 6,5 mln stanowi dofinansowanie 
z programu „Polski Ład”.

 – Wykonawca rozpocznie prace na 
przełomie lipca i sierpnia – informuje 
Radosław Kasiak Kierownik Wydziału 
Inwestycji w UM w Nasielsku.

Planowany termin zakończenia prac 
określono na 27 stycznia 2023 roku.

(red.)
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13.07 – Nasielsk, ul. Pniewska Górka usunięcie konaru drzewa z drogi (1 zastęp)

14.07. – Czajki – pożar zboża na pniu (1 zastęp)

14.07 – Krzyczki Szumne – usuniecie gniaz-
da owadów błonkoskrzydłych z poddasza 
domu (1 zastęp)

18.07. – Nuna – wypadek z udziałem samo-
chodu osobowego. Jedna osoba przetrans-
portowana przez ZRM do szpitala (2 zastępy) 

19.07 – Mogowo – wg. zgłoszenia pożar – 
alarm fałszywy (2 zastępy)

22.07 – Głodowo Wielkie – pomoc policji. 
Działania strażaków polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, wypompowaniu 
wody ze zbiornika przy użyciu pompy pły-
wającej i szlamowej oraz wydobyciu ciała 
denata na prośbę prokuratora. (2 zastępy)

23.07 – Nuna – wg. zgłoszenia pomoc rannemu ptakowi – alarm fałszywy (1 zastęp)

24.07 – Nasielsk – pożar śmieci na Cmentarzu Parafialnym (1 zastęp)

25.07 – Nasielsk – usuniecie gniazda owadów błonkoskrzydłych (1 zastęp)

Kronika OSP NASIELSK

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z POLICJI

Święto Policji w KPP  
w Nowym Dworze Maz.

Z POWIATU

Mniejszy parking
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz. Informuje, iż od 25 lipca 
wyłączono część parkingu znajdującego się przed budynkiem staro-
stwa. Utrudnienia wynikają z realizacją zadania „Rozbudowa biura ob-
sługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. I. Paderewskiego 1B  
w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Obecne wejście główne do budynku zostało wyłączone z użytkowania 
i zlokalizowane od strony północno-wschodniej.

Utrudnienia potrwają do odwołania.
(mb).

W piątek, 22 lipca br., na tere-
nie Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
odbył się uroczysty apel z okazji 
Święta Policji. 

Zgodnie z ceremoniałem do-
wódca uroczystości, podkom. 
Wiesław Michałowski złożył mel-
dunek o gotowości do rozpoczę-
cia apelu I Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji, inspektorowi 
Krzysztofowi Smeli, który przy-
był na uroczystość w asyście Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
młodszego inspektora Rafała Trza-
skoma. Następnie został odegrany 
i odśpiewany hymn państwowy 
oraz podniesiona została na maszt 
flaga Rzeczypospolitej Polskiej.

W swoim przemówie-
niu Komendant Powia-
towy Policji mł. insp. 
Rafał Trzaskoma powi-
tał licznie przybyłych 
na uroczystość gości 
oraz funkcjonariuszy 
i pracowników poli-
cji. Podziękował poli-
cjantom i policjantkom 
nowodworskiej poli-
cji za trud pracy, do-
bre wyniki w służbie oraz działania 

podejmowane na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców po-
wiatu nowodworskiego.

Wśród przybyłych na uroczystość 
gości znaleźli się: I Zastępca Ko-

mendanta Stołecznego Policji in-
spektor Krzysztof Smela oraz Szef 

Gabinetu Politycznego Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji Michał Prószyński. Ponadto 
wzięli w niej udział także włodarze 
gmin, przedstawiciele starostwa, 
sądu i prokuratury, a także straży 

pożarnej, straży miej-
skiej, duchowieństwa 
oraz instytucji współ-
pracujących z nowo-
dworską jednostką.

Akty mianowania na 
wyższe stopnie po-
l ic yj ne otrz yma ło 
63 policjantów na-
szej jednostki, w tym: 
w korpusie of ice -
rów m ł o d sz yc h –  

1 policjant, w korpusie aspiran-
tów policji – 47 funkcjonariu-
szy, w korpusie podoficerów 
policji – 11 funkcjonariuszy, 
w korpusie szeregowych policji –  
4 funkcjonariuszy.

Uroczysty apel zakończył się 
złożeniem przez dowódcę uro-
czystości meldunku I Zastępcy 
Komendanta Stołecznego Po-
licji, inspektorowi Krzysztofowi 
Smeli, a następnie wydaniem 
komendy o odprowadzeniu 
sztandaru Komendy Powiato-
wej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

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

Z GMINY

Wypowiedzenia 
umów – mieszkańcy 
w szoku
 – Kilka dni temu, w lipcu, ZGKiM wypowiedziało nam umowę. Z pisma 
wynika, że nie będzie od nas odbierać ścieków, nie będzie dostarczać 
wody. To jest wypowiedzenie trzymiesięczne, a później najwyżej do po-
łowy stycznia 2023 r., jeśli zawrze się z nimi porozumienie, może jeszcze 
jakoś będzie można korzystać z ich usług. W styczniu zamykają oczysz-
czalnię ścieków w Starych Pieścirogach, a co z nami? Co my teraz mamy 
zrobić: budować szambo, kopać studnie? Do tej pory nie było żadnych in-
formacji, a teraz mamy sobie sami zorganizować odbiór ścieków i wody? 
Co się dzieje, cofamy się do XIX wieku, czy co? – z takim problemem 
zwrócił się do redakcji ŻN zdenerwowany mieszkaniec Starych Pieściro-
gów. 

Pismo z ZGKiM wypowiadające umowy o zaopatrzenie w wodę i odpro-
wadzanie ścieków zaskoczyło i mocno zdenerwowało mieszkańców Sta-
rych Pieścirogów i Siennicy. 

Czytamy w nim m.in.: Jednocześnie, mając na uwadze czas potrzebny 
Państwu na zapewnienie innego źródła odprowadzania ścieków, propo-
nujemy porozumienie, iż umowa zostanie rozwiązana z dłuższym okre-
sem wypowiedzenia, to jest z dniem 17 stycznia 2023 r. Jeżeli wyrażają 
Państwo zgodę na wskazany okres wypowiedzenia i zakończenie świad-
czenia usług odbioru ścieków bytowych oraz komunalnych z dniem 17 
stycznia 2023 r., prosimy o przekazanie takiej informacji pisemnie lub po-
przez wizytę w siedzibie ZGKiM. W przypadku braku reakcji uznać należy, 
że umowa w zakresie, o którym mowa wyżej, rozwiązuje się z zachowa-
niem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

W uzasadnieniu wypowiedzenia znalazła się informacja o tym, że przy-
czyną wypowiedzenia umowy jest konieczność zamknięcia Oczyszczalni 
Ścieków w Starych Pieścirogach z uwagi na to, iż jej stan techniczny nie 
pozwala na ubieganie się o nowe pozwolenie wodnoprawne. To obowią-
zujące dotychczas wygaśnie 18 stycznia 2023 r.

Czy jest szansa, żeby oczyszczalnia ścieków w Starych Pieścirogach dzia-
łała nadal? Czy można ścieki z tego rejonu „przekierować” do oczyszczalni 
przy ul. Komunalnej? Dlaczego mieszkańcy i przedsiębiorcy z tego rejonu 
nie byli wcześniej informowani o możliwości zaistnienia takiej kryzyso-
wej sytuacji? 

W kolejnym numerze ŻN powrócimy do tego tematu, jak tylko uzyska-
my odpowiedzi na nurtujące nas i naszych Czytelników pytania. 

(red.) 
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Z UM

Wspieramy nasielskie 
MAMY!
12 lipca br. Burmistrz 
Nasielska Bogdan Rusz-
kowski oraz Skarbnik 
Nasielska Rafał Adam-
ski podpisal i  umowę 
na realizację projektu 
pt. „wspieraMY NASIELSKIE MAMY” realizowanego w ramach III edycji 
programu „Skrzydła dla Mamy”. Operatorem środków jest Fundacja BGK.

Projekt ma na celu aktywizację 20 kobiet z Gminy Nasielsk przebywa-
jących na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, 
ułatwienie im powrotu do pracy po okresie przerwy związanej z opieką 
nad dzieckiem/dziećmi, podwyższenie kompetencji oraz pomoc w od-
krywaniu własnych talentów. Będzie to możliwe poprzez szereg weeken-
dowych warsztatów organizowanych w Nasielsku od września do listopada 
br. Wspólnie spędzony czas będzie okresem wytężonej nauki (poznanie 
programu Canva, przygotowanie CV, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, 
zakładanie działalności gospodarczej, wsparcie ze środków zewnętrznych), 
refleksji (poznanie mocnych i słabych stron, poznanie metod skutecznej 
motywacji w kontekście osiągania zamierzonych celów) i relaksu (rozmo-
wy o kosmetykach, praca z roślinami). Organizator zapewni także opiekę 
nad dziećmi. Kwota wsparcia to 14 990 zł brutto.

Rekrutacja uczestników ruszy 1 września. Za realizację zadania odpowia-
da Referat Promocji Gminy, tel. /23/ 69 33 123, e-mail: promocja@na-
sielsk.pl

Zapraszamy do śledzenia strony Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.
nasielsk.pl oraz profilu FB gdzie na bieżąco informujemy o aktualnych wy-
darzeniach.

Wydział Organizacji i Promocji

NASZE SPRAWY
VIII NASIELSKI RAJD MOTOCYKLOWY PAMIĘCI  
KPT. CZESŁAWA GROMBCZEWSKIEGO JURANDA
We wtorek, 12 lipca, z parkingu 
przy Urzędzie Miejskim wyruszył 
kolejny Nasielski Rajd Motocy-
klowy, aby na zaproszenie Prezesa 
Związku Polaków na Litwie Wal-
demara Tomaszewskiego wziąć 
udział w obchodach 78. rocznicy 
ostatniej bitwy operacji Ostra Bra-
ma w podwileńskich Krawczunach.

13 lipca 1944 roku w ciężkich wal-

kach o Wilno z oddziałami Wehr-
machtu dowodzonymi przez gen. 
Reinera Stahela poległo 80 żołnie-
rzy Armii Krajowej, a wśród nich 
patron nasielskiego ronda, zwią-
zany rodzinnie z naszym miastem, 
legendarny dowódca I. Brygady 
Wileńskiej AK kpt. Czesław Gromb-
czewski ps. „Jurand”.

Tradycyjny Wiec Pamięci poprze-
dzono złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem poległych. Wieńce zło-
żyły liczne delegacje, m.in. Związku 
Polaków na Litwie, posłów na Sejm 
Republiki Litewskiej, Ambasady RP 
na Litwie, Instytutu Pamięci Naro-
dowej, przedstawicieli samorzą-
dów, organizacji kombatanckich, 
harcerzy, Towarzystwa Miłośników 

Wilna i Ziemi Wileńskiej, a także już 
po raz szósty przedstawiciele Na-
sielskiego Rajdu Motocyklowego.

Polową M szę Świętą,  j ak  z a-
ws z e ,  ws p ó l n i e  c e l e b r o wa l i 
ksiądz proboszcz parafii św. Anny 
w Duksztach Pijarskich Henryk Na-
umowicz oraz ksiądz proboszcz 
w Podborzu i Butrymańcach Jó-
zef Aszkiełowicz. Po nabożeństwie 

przybliżono zebranym rys histo-
ryczny akcji „Ostra Brama.” Głos 
zabrał Prezes Związku Polaków na 
Litwie europoseł Waldemar Toma-
szewski, dziękując za liczne przy-
bycie rodakom z Wileńszczyzny 
oraz z Macierzy. Kilka słów do ze-
branych skierowali również przybyli 
goście, m.in. p. Maria Wieloch pre-
zes Stowarzyszenia „Rodzina Po-
narska”, Konsul RP Irmina Szmalec 
oraz sędzia Bogusław Nizieński. 

Następnie odczytano apel pole-
głych przed 78 laty, a zespół „Bal-
lada” odśpiewał oficjalny hymn 
Wileńszczyzny – refren pieśni Ga-
briela Jana Mincewicza „Wileńsz-
czyzny drogi kraj”.

Na zakończenie uroczystości od-
był się koncert pieśni wojskowych 
i patriotycznych w wykonaniu ze-
społu „Echo” z Rukojń. Po części 
oficjalnej wszystkich zebranych za-
proszono na piknik z grochówką 
i wojskową kaszą.

W trakcie pobytu w Wilnie mo-
tocykliści odwiedzili także sym-
b ol i c zny g rób kp t .  C ze s ł awa 

Grombczewskiego Juranda w kwa-
terze żołnierzy AK na wileńskiej 
Rossie. Jako wyraz wdzięczności za 
życzliwość i niebywałą gościnność 
władz Związku Polaków na Litwie 
uczestnicy rajdu wraz z sympaty-
kami ufundowali polskiej szkole 
w miejscowości Suderve profesjo-
nalny wilk do mięsa. 

VIII Nasielski Rajd Motocyklowy 
był także okazją do odwiedzenia 
Rygi, na zwiedzenie której zabrakło 
czasu podczas wyprawy do Ro-
sji w 2019 roku. Po dwóch dniach 
spędzonych w stolicy Łotwy, w so-
botę wszyscy bezpiecznie wrócili 
do domu.

Artur Nojbert
Organizator Rajdu

OŚWIATA

Wyniki egzaminu ósmoklasistów
U NAS

Certyfikat dla Spółdzielni 
Socjalnej Nasielszczanie
Spółdzielnia Socjal-
n a  „ N a s i e l szc z a-
nie” wzię ła udział 
w organizowanym  
w tym roku przez 
Ministerstwo Rodzi-
ny i Polityki Spo-
łecznej konkursie 
„Znak Jakości Eko-
nomii Społecznej i 
Solidarnej 2022”. Ma 
on na celu wyróż-
nienie podmiotów 
przyczyniających 
się do rozwoju spo-
łecznego i gospo-
darczego środowisk 
lokalnych. A także 
promocję podmiotów, które z sukcesem angażują się w realizację misji 
społecznej, jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną. 

W V edycji konkursu uczestniczyły w sumie 164 podmioty, w V katego-
riach: I. Debiut roku, II. Najlepszy pracodawca, III. Sukces rynkowy, IV. Po-
życzka z korzyścią społeczną i V. Społecznie odpowiedzialny samorząd. 
Nasielska Spółdzielnia została wyróżnionych certyfikatem „Znaku Jakości” 
w kategorii III „Sukces rynkowy”.

Gratulujemy! 
(red.) za: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Na początku l ipca ósmoklasi-
ści poznali wyniki egzaminu, do 
którego przystąpil i  w maju br. 
i odebrali ze szkół stosowne za-
świadczenia. W 7 szkołach pod-
stawowych, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Nasielsk, 
do egzaminu ósmoklasisty przy-
stąpiło 259 osób. 

O to jak ,  na  p odstawie in for-
macji uzyskanych z nasielskie-
go Centrum Usług Wspólnych, 
przedstawiały się średnie wyniki 
z egzaminów przedmiotowych 
w poszczególnych placówkach:

 – Szkoła Podstawowa nr 2 (95 
uczniów przystąpiło do egzami-
nu): jęz. polski – 62%, matematy-
ka – 62%, jęz. angielski – 62%, jęz. 
rosyjski – 75%;

 – Szkoła Podstawowa nr 1 (59 
uczniów): jęz. polski – 47%, mate-
matyka – 45%, jęz. angielski – 55%;

 – Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach (26 uczniów): jęz. 
polski – 74%, matematyka – 56%, 
jęz. angielski – 54%;

 – Szkoła Podstawowa w Cieksy-
nie (31 uczniów): jęz. polski – 56%, 

matematyka – 47%, jęz. angielski 
– 50%;

 – Szkoła Podstawowa w Dę-
binkach (17 uczniów): jęz. polski 
– 61%, matematyka – 44%, jęz. 
angielski –  44%;

 – Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich (16 uczniów): jęz. pol-
ski – 61%, matematyka – 82%, jęz. 
angielski – 64%;

 – Szkoła Podstawowa w Popowie 
Borowym (15 uczniów): jęz. polski 
– 55%, matematyka – 52%, jęz. an-
gielski – 57%.

Średni wynik w naszej gminie wy-
nosił: jęz. polski – 59%, matematy-
ka – 55%, jęz. angielski – 58%; zaś 
w powiecie nowodworskim: jęz. 
polski – 59%, matematyka – 54%, 
jęz. angielski – 65%. W wojewódz-
twie mazowieckim średni wynik 
był najwyższy: jęz. polski – 64%, 
matematyka – 62%, jęz. angielski – 
72%; natomiast w skali całego kraju 
ósmoklasiści osiągnęli następujący 
wynik egzaminów przedmioto-
wych: jęz. polski – 60%, matema-
tyka – 57%, jęz. angielski – 67%.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Narkolepsja  
i morderstwo
Alicja Sinicka to gwarancja do-
brej prozy kryminalnej. Jej seria 
oławska podbiła serca czytelni-
ków z całej Polski. To autorka 
świetnie przyjętych thrillerów 
psychologicznych, które wy-
różniają się nie tylko ogromny-
mi emocjami towarzyszącymi 
lekturze, ale także misterną in-
trygą i bohaterami, z którymi 
łatwo nam się utożsamić. Jej 
najnowsza powieść, Uśpiona, 
to pierwszy tom nowej powie-
ściowej serii.

Bohaterką Uśpionej jest Wero-
nika Krzycka cierpiąca na nar-
kolepsję. Narkolepsja to rodzaj 
nieuleczalnego zaburzenia snu, 
powodujący częstą senność 
w ciągu dnia. W związku z cho-
robą, by funkcjonować prawidłowo, Weronika musi ucinać sobie dwie 
godzinne drzemki każdego dnia oraz długi sen w nocy. Przy tym towa-
rzyszą jej zaniki pamięci i halucynacje. Nigdy nie wie, co było prawdą, 
a co snem. Dlatego przemykający cień i wyszeptywane słowa bierze za 
majaki senne, nie zdając sobie sprawy z tego, iż kiedy ona zasypia, ktoś 
ją obserwuje. Mało tego, wkrada się do jej domu i leży w tym samym 
łóżku, szepcząc do ucha jej imię.

Kiedy pewnego dnia Weronikę Krzycką budzi nietypowy hałas, ta wstaje 
i u progu schodów widzi martwą kobietę – Lucynę Kos, którą uczyła an-
gielskiego. Od tego momentu jej życie nabiera czarnych barw, a rzeczy-
wistość staje się koszmarem. Kto zepchnął kobietę z antresoli?

Na nic wyjaśnienia policji, że Weronika spała. Ciężko w to uwierzyć. Śpisz, 
a obok ginie człowiek. Tak, tak, ginie, bo to było morderstwo. Tylko jak 
do tego doszło?

Uśpiona Alicji Sinickiej to świetnie skonstruowany thriller psychologicz-
ny w klimacie nieustannego niepokoju, który udziela się czytelnikowi. 
Szybsze bicie serca zapewniają rozdziały pisane z perspektywy osoby, 
która odwiedza Weronikę. Lubię takie zabiegi w powieściach, bo można 
poznać sposób myślenia i działania oprawcy i stręczyciela. Jednocze-
śnie te rozdziały wprowadzały niepewność oraz strach. Ta książka ob-
naża ludzką psychikę.

Akcja powieści toczy się wokół Weroniki Krzyckiej. Wiemy, że jest ob-
serwowana, a w dodatku ktoś zamordował kobietę w jej domu, gdy ona 
spała. To tylko pokazuje, jak bardzo nasza bohaterka nie potrafi zapano-
wać nad chorobą. Wstydzi się jej. To jej ogromny kompleks. Z biegiem 
czasu Weronika zaczyna popadać w paranoję, iż ktoś jest w domu lub 
ogrodzie. I się nie myli. Jednak jak zwykle wszystko zrzuca na chorobę, 
którą wcześniej bagatelizowali jej rodzice, zarzucając jej lenistwo i brak 
chęci do życia. To wszystko spowodowało, iż nasza bohaterka próbuje 
wyprzeć się swojej choroby, co może prowadzić do poważnych kon-
sekwencji.

Uśpiona to thriller prowadzony dwutorowo. Wiemy, że ktoś obserwuje 
Weronikę, odwiedza ją w domu podczas snu, a także zepchnął kobietę 
z antresoli, powodując tym jej śmierć. A mimo to, książkę czyta się zna-
komicie, z nutką niepokoju i strachu, który wzmacnia się z każdą kolej-
ną stroną, z każdym rozdziałem. Z chęcią przeczytam pozostałe książki 
tej autorki, bo Uśpiona zostanie ze mną na długo. Serdecznie polecam!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Z BIBLIOTEKI

Jak wspierać bliską osobę  
– warsztaty dla dorosłych
W środę, 13 lipca br., odby-
ły się warsztaty „Jak wspierać 
bliską osobę”, które zostały 
zorganizowane przez naszą 
placówkę. Skierowane były 
do osób dorosłych z tere-
nu miasta i gminy Nasielsk, 
a prowadziła je Magdalena 
Walesiak, psycholog posia-
dająca doświadczenie w pra-
cy z dorosłymi pacjentami 
chorującymi onkologicz-
nie i  osobami będącymi 
w kryzysie, w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą, jest ona także 
trenerem TUS.

Podczas warsztatów uczest-
nicy dowiedziel i  s ię,  jak 
udzielać wsparcia osobom w: kry-
zysie psychicznym, depresji, cho-
robie onkologicznej, utracie bliskiej 
osoby, kryzysie tożsamości, pogo-
dzeniu się z niepełnosprawnością, 
a także w innych trudnych okolicz-
nościach życiowych. Główną ideą 
wspierania drugiej osoby jest próba 
zrozumienia jej perspektywy pa-
trzenia na swoją trudność i zgłębie-
nia uczuć towarzyszących. Każdy 
człowiek w inny sposób postrzega 
swoją chorobę lub trudność, na-
daje jej inne znaczenie, co wiąże 
się z odczuwaniem różnorodnych 
uczuć. Przyjęcie perspektywy oraz 
akceptacja sposobu przeżywania 
choroby bliskiego pozwala nam 
lepiej go zrozumieć, świadomiej 

towarzyszyć mu i być dla niego 
podporą w tym trudnym okre-
sie życia. Uczestnicy spotkania 
przeanalizowali oraz przyjrzeli się 
uważnie słowom i komunikatom 
kierowanym do drugiej osoby. To 
doświadczenie pozwoliło wśród 
tych słów odnaleźć takie, które blo-
kują chęć jakiejkolwiek rozmowy, 
izolują i oddalają nas od siebie. Wy-
łonione zostały takie komunikaty, 
które tworzą bezpieczną przestrzeń 
i zachęcają do rozpoczęcia roz-
mowy, ujawnienia swoich uczuć, 
otwarcia się na drugą osobę. 

W towarzyszeniu bliskiej osobie 
ważne jest okazywanie akcepta-
cji, zainteresowania, troski, wspar-
cia, aby miała poczucie, że nie 
jest sama. Niewątpliwie ważnym 

aspektem towarzyszenia jest tak-
że wysłuchanie i stworzenie prze-
strzeni do ujawienia, wyrażenia 
i odreagowania silnych i trudnych 
emocji. Przebywanie obok oso-
by doświadczającej choroby czy 
kryzysu wiąże się także z baczną 
czujnością i uwagą na niepokojące 
sygnały i komunikaty, które mogą 
zwiastować pojawienie się myśli 
lub planów samobójczych. Bycie 
osobą udzielającą wsparcia to trud-
ne i angażujące doświadczenie, ale 
niezmiernie istotne w budowaniu 
wartościowej relacji. Wyposażeni 
w teoretyczną wiedzę uczestnicy 
spotkania wrócili do swych do-
mów, by praktykować i rozwijać te 
trudne umiejętności. 

(b.)

Wielki Mur
„Wielki Mur” to gra typu euro 
opracowana przez polsk ich 
twórców: Kamila Cieśli, Plesowi-
cza i Łukasza Włosarczyka i wy-
dana została zarówno w kraju, jak 
i za granicą przez Awaken Re-
alms. Autorzy oparli tę koopera-
cyjno- rywalizacyjną planszówkę 
na wydarzeniach historycznych 
wokół powstania Wielkiego Muru 
Chińskiego z czasów dynastii 
Song i podbojów Czingis Chana, 
wzbogacając fabułę o elementy 
fantasy. Gra podzielona jest na 
fazy przypisane do pór roku – 
jest to częsty zabieg stosowany 
w grach planszowych. 

Gracze wcielają się w przywódców 
klanów, rywalizujących między 
sobą o zasługi w procesie kon-
strukcji i obrony Wielkiego Muru. 
Celem jest stworzenie armii i obro-
na północnych prowincji przed 
najazdami mongolskimi. Na dużej, 
opatrzonej bogatą szatą graficzną 
planszy układamy poszczególne 
karty, żetony, a także przestrzenne 
budowle. W wersji z meemplami 
pionki są wykonane niezwykle sta-
rannie – zbroje wojowników, stroje 
budowniczych i dyplomatów do-
pracowano wyjątkowo precyzyj-
nie. Mechanika worker placement 
(wysyłanie robotników do wytwa-

rzania lub zdobywania surowców) 
pozwala na pozyskanie niezbęd-
nych materiałów do budowy Muru. 
Jednocześnie należy budować ar-
mię. Mimo iż klany rywalizują mię-
dzy sobą, podczas walk z wrogiem 
muszą ze sobą współpracować. 
Dzięki kartom rozkazu, uczestnicy 
mogą przydzielać dyplomatów do 
określonych miejsc, np. do amba-
sady cesarskiej, aby dobrać dodat-
kowych dyplomatów i doradców, 
a pracowników do produkcji su-
rowców, do herbaciarni, akademii 
wojskowej, cechu budowniczego 
oraz koszar (aby rekrutować żoł-
nierzy do walki z Mongołami).

Każdy uczestnik posiada taki sam 
zestaw kart rozkazów, które reali-
zują w wybranej kolejności. Gracz 
wydający rozkaz ma największe 
korzyści z wykonania zadania. Kar-
ty te wracają na rękę gracza po re-
alizacji, chyba, że chcemy zdobyć 
punkty honoru (inaczej zwycię-
stwa) – w takim przypadku wybrana 
karta rozkazu bezpowrotnie zosta-
je umieszczona na stosie odrzu-
conych. Na planszy gracze mogą 
aktywować akcje poprzez zapeł-
nienie wszystkich pól wokół da-
nego miejsca lub zatrzymanie się 
na danym polu, jeśli jest taka moż-
liwość. Pozwala to m.in. na wy-
stawienie jednostki na murze lub 

kartach hord, aby atakować wrogie 
wojska; budowę muru, za co otrzy-
mujemy punkty; dobranie kart 
taktyki albo zakup doradców obda-
rzonych specjalnymi zdolnościami. 
Im większy mur i liczniejsza armia, 
tym więcej zdobywamy punk-
tów honoru. Jeśli jednak wrogie 
jednostki mają przewagę nad na-
szymi, zazwyczaj wszyscy gracze 
otrzymują punkty hańby (1 punkt 
hańby odejmuje 5 punktów hono-
ru), dlatego warto dbać o należytą 
obronność Muru. Hańbą zostaje-
my okryci również, gdy samotnie 
aktywujemy pola, które powinny 

być uruchomione wspólnie z inny-
mi uczestnikami. 

Gra kończy się, gdy gracze zbu-
dują cały mur lub jeśli zabraknie 
żetonów hańby. Wygrywa oczy-
wiście ten, kto zdobędzie najwięcej 
punktów zwycięstwa. „Wielki Mur” 
przeznaczony jest dla 1 do 4 graczy 
powyżej 13. roku życia. Rozgryw-
ka nie należy do najkrótszych, po-
nieważ zajmuje od 3 do 4 godzin. 
Cechuje ją za to wysoka regrywal-
ność, a zasady są proste i przejrzy-
ste.

OI
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Wakacyjna 
pocztówka
Malowanie jest czynnością, która angażuje przede wszystkim wyobraźnię 
dzieci, ale również rozwija umiejętności manualne. Tradycyjną powierzch-
nią jest papier, dzieci malują na białych kartkach, kolorowankach. Pracow-

nicy Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z instruktorami, Beatą Olechowicz 
oraz Leszkiem Gałężewskim, zaproponowali we wtorek, 19 lipca, w ra-
mach akcji Lato w Mieście malowanie na folii w plenerze. Dzieci z opie-
kunami udały się do skweru Bohaterów Wojny 1920 r., obok NOK-u. 
Powstały wakacyjne malunki na przygotowanej przezroczystej przestrze-
ni. Jedni malowali góry i łąki, inni plaże, słońce, boiska do siatkówki oraz 
mewy. Malując na folii, dzieci stymulowały zmysły dotyku oraz wzroku. 
Było to także doskonałe ćwiczenie motoryki małej, koordynacji wzroko-
wo-ruchowej oraz kreatywności. Zabawa pozwała w pełni rozwijać po-
tencjał twórczy małych artystów. 

E.G.

Świat klocków LEGO
Dziecięca natura 
sprawia, że cieka-
we świata malu-
chy ciągle zadają 
pytania dorosłym: 
„Czemu?”, „Dla-
czego?”, „Po co?”. 
Zorganizowane 
warsztaty z kloc-
ków Lego, któ-
re poprowadzi ł 
w środę, 20 lipca 
br., instruktor Edu-
kido z Woli, miały zaspokoić choć w małej części ich ciekawość i wzbo-
gacić wiedzę w temacie grawitacji. Czym w ogóle jest grawitacja? Czy jest 
tylko na Ziemi, czy na innych planetach także? Jak wyglądałoby życie na 
Ziemi bez niej? Na te i wiele innych pytań dzieci poznały odpowiedzi, któ-
re zostały przedstawione w bardzo przystępnej dla nich formie. Następnie 
instruktor przeszedł od teorii do praktyki. Zaprezentował dzieciom klocki, 
które były materiałem do tworzenia kolejek górskich. Każde dziecko, ni-
czym w programie telewizyjnym Lego Masters, dostało zadanie i czas na 
jego realizację. To, co łączyło wszystkie prace to mechanizm, dzięki które-
mu pod koniec zajęć wszyscy sprawdzali, jak po tyrolce zjeżdżały ich bu-
dowle. Ostateczny kształt kolejek zależał od wyobraźni każdego z osobna. 
To, ile okien miała kolejka, jakiego koloru miała podłogę, w jakich kolorach 
i jakiej wielkość były ściany, zależało od wyobraźni małych konstruktorów. 
Klocki Lego od lat jak magnez przyciągają starszych i młodszych, którzy 
uwielbiają tworzyć z nich najróżniejsze konstrukcje. Nie dość, że integrują 
pokolenia, to udowadniają, że zabawa jest najlepszym sposobem na naukę 
dla dzieci. Po letnich zajęciach w NOK zrodziły się nawet pytania od mło-
dych uczestników dotyczące cyklicznych warsztatów z klocków. Tym bar-
dziej jest to dla organizatorów budująca wiedza, że zajęcia w takim stopniu 
przypadły małym uczestnikom do gustu. 

E.G.

ZAPROSZENIE 

„Leśne opowieści” polsko - ukraińskie 
warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
Zapraszamy do przeżycia niesamowitej przygody ze sztuką i naturą podczas pięciu spotkań teatralnych „Leśne opowie-
ści”. Postaramy się wsłuchać w głos przyrody, by pokazać jej piękno na deskach scenicznych. Celem warsztatów będzie 
poznanie kultury polskiej i ukraińskiej, integracja grupy, zachęcenie do kreatywnego myślenia, zaprzyjaźnienie się z miej-
scem, w którym żyjemy. Na koniec naszej teatralnej przygody odbędzie się pokaz pracy warsztatowej, podczas którego 
uczestnicy zaprezentują umiejętności zdobyte w trakcie spotkań. 

Spotkamy się 13, 14 i 15 sierpnia oraz 3 września w godz.11.00 - 13.00. Pokaz pracy warsztatowej odbędzie się 4 września 
2022 r., na deskach plenerowej sceny w Cieksynie.  Chętnych do udziału w naszym projekcie zapraszamy do wysyła-
nia zgłoszeń na e-maila skafander1313@wp.pl. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Pomysłodawcą 
wydarzenia jest grupa nieformalna „NATURALNIE CIEKSYN”, przy wsparciu Stowarzyszenia Artystyczno-
-Społecznego SKAFANDER.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 
w ramach programu „Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie 
SOKIAL oraz Fundację Fundusz Współpracy
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Z BIBLIOTEKI

Lato w mieście z biblioteką

U NAS

Spływ kajakowy 
Optymistów
W niedzielne popołudnie, 24.07.22 r., członkowie Koła Gospodyń Wiejskich 
„Optymiści z klasą” w Ruszkowie wraz z rodzinami zorganizowali spływ ka-
jakowy rzeką Wkrą. Uczestnicy spokojnym tempem przemierzali trasę od 
Jońca do Borkowa. Podziwiali piękne otoczenie, relaksowali się oraz korzy-
stali ze słonecznej pogody. Znaleźli też czas na wspólne ognisko i rozmowy 
nad brzegiem rzeki. 

Dolina Wkry to idealne miejsce do wypoczynku oraz aktywności fizycz-
nej. Dzięki szlakom kajakarskim, pieszym i rowerowym, a także niezwykłym 
walorom przyrodniczym i historycznym, coraz więcej osób jest chętnych 
na spędzenie czasu nad Wkrą. Członkowie KGW zakończyli swój spływ peł-
ni humoru, energii i wspomnień, mając nadzieję, że już wkrótce ponownie 
wsiądą do kajaków i wspólnie przemierzą kolejną, pełną uroku trasę.

(o.z.)

Uśmiech na co dzień,  
życzliwość, otwartość i szczerość  

oraz bezinteresowne  
zaangażowanie  

w pomoc potrzebującym  
niech w Was trwa,  
bo dobro wraca.

W 20. rocznicę ślubu  
serdeczne gratulacje  

z życzeniami: zdrowia  
i wytrwałości w dalszym pożyciu.

Annie i Tomaszowi Kaczor  
    ciocia i wujek Ratajczakowie 

Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nasielsku przygo-
towała bogatą ofertę zajęć dla dzieci 
spędzających wakacje w mieście. Od-
bywały się one od 5 do 14 lipca br., 
a w związku z ogromnym zaintere-
sowaniem zostały podwojone i bra-
ły w nich udział dwie grupy dzieci, 
w godz.10.00-11.30 pierwsza grupa 
i w godz. 12.00-13.30 druga grupa.

We wtorek, 5 lipca, odbyły się pierw-
sze letnie zajęcia. Spotkanie rozpo-
częła Jolanta Budziszewska - Rogalska 
dyrektor MGBP, która w bardzo przy-
stępny dzieciom sposób przekaza-
ła, jak ważną rzeczą jest porzucenie 
wszelkich uzależnień czy to od gier 
komputerowych, czy też aplikacji 
internetowych i otwarcie się na wła-
sne umiejętności, na doszkalanie się, 
na realizację własnych pasji i marzeń. 
Podkreślała też, jak ważna jest w życiu 
przyjaźń, by nikt nie pozostał sam, by 
był akceptowany, a nawet i podziwiany 
w środowisku, w jakim dorasta. Drugą 
część spotkania stanowiły warsztaty 
plastyczne. Zadaniem uczestników 
zajęć było wykonanie przepięknych, 
kolorowych, kwiecistych wianków, 
które, jak sami zadeklarowali, przy-
ozdobią ich pokoje. Warsztaty popro-
wadziła Beata Olechowicz.

Drugie wakacyjne zajęcia w naszej 
bibliotece odbyły się w czwartek,  
7 l ipca. Spotkanie rozpoczęli-
śmy od rozmowy z dziećmi na te-
mat spędzania wolnego czasu 
w sposób bezpieczny i twórczy, czy-
li bezpieczeństwa podczas wakacji. 
Omawialiśmy zasady prawidłowego 
zachowania i na co zwracać szcze-
gólną uwagę podczas wakacyjnych 
wyjazdów czy to nad morze, czy 
w góry. Dzieci dowiedziały się też,  
jakie przedmioty należy koniecznie 
zabrać ze sobą na wakacyjną wy-
prawę. Przypomnieliśmy sobie rów-
nież numery telefonów alarmowych 
do poszczególnych służb. Następ-
nie odbyły się warsztaty kreatywne 
o tematyce – „Wakacyjny pupil”, któ-
re przeprowadziła Beata Olechowicz. 
Efektem tych zajęć były pierzaste ru-
chome marionetki wykonane z kulek 
styropianowych, piórek, pomponów 
i sznureczków.

Trzeci dzień „Lata w Mieście z Biblio-
teką”, który miał miejsce 8 lipca, minął 
nam pod hasłem „Animacyjnie, bez-
piecznie i zdrowo”. Zajęcia poprowa-
dziła animatorka – Grażyna Rosiak. 
Rozpoczęliśmy od zabawy chus-
tą animacyjną w deszcz piłek oraz 
w celne oczko z podziałem na druży-
nę chłopców i dziewczynek. Następ-

nie uczestnicy zajęć robili ogromne 
bańki mydlane. Kolejną atrakcją było 
przeciąganie liny i doskonalenie rów-
nowagi, czyli przeskakiwanie przez 
linę. Po takiej rozgrzewce wpadliśmy 
w wir tańca, porwał nas a-ram sam 
sam, makarena i taniec gram na gita-
rze. Potem przyszedł czas na zabawę 
o nazwie wyścig na stópkach. Na za-
kończenie wakacyjnych zajęć każde 
dziecko otrzymało wybrane zwie-
rzątko z balonowego Zoo. 

Wtorek, 12 lipca, czyli czwarty dzień 
wakacji z biblioteką rozpoczęliśmy 
od rozmowy na temat asertywno-
ści, wzmacniania poczucia własnej 
wartości oraz radzenia sobie ze stre-
sem. Dyrektor biblioteki tłumaczy-
ła uczestnikom spotkania, że warto 
być asertywnym, czyli powiedzieć 
stanowcze nie, mieć w sobie odwa-
gę wyrażania swoich własnych prze-
konań, myśli czy woli bez obawiania 
się o to, jak odbiorą nasze stanowisko 
inni i nie ulegać pokusie używek, gdy 
rówieśnicy namawiają. Dzięki temu 
możemy ocalić własne zdrowie, a na-
wet i życie. Podkreślała również, jak 
ważne jest to, by w razie zagrożenia 
umieć przyjąć pomoc, nie zamykać 
się w swoim świecie, nie wstydzić się 
i umieć skorzystać z porad specja-
listów. Żaden człowiek nie rodzi się 

z magiczną mocą asertywności i każ-
dy z nas musi się tej umiejętności na-
uczyć. Mówiliśmy też o tym, z jakich 
części powinien składać się komunikat 
asertywny oraz ćwiczyliśmy formuło-
wanie go w praktyce. Drugim etapem 
naszego wakacyjnego spotkania były 
warsztaty kreatywne, które popro-
wadziła pani Beata. Zajęcia te pozwo-
liły dzieciom puścić wodze fantazji, 
a efekt końcowy był niezwykle im-
ponujący. Uczestnicy wykonali prze-
piękne, bajecznie kolorowe latawce, 
które z pewnością zatańczą niejeden 
taniec na błękitnym niebie.

Ostatni dzień „Lata w mieście z bi-
blioteką”, czyli 14 lipca upłynął nam 
animacyjnie, bezpiecznie i zdrowo. 

Zajęcia prowadzone przez panią Gra-
żynę odbyły się według scenariu-
sza, który poznaliśmy trzeciego dnia 
naszych letnich spotkań, aby mogła 
z nich skorzystać większa liczba dzieci 
spędzających wakacje w mieście. 

W zajęciach zorganizowanych przez 
naszą placówkę wzięło w sumie udział 
287 dzieci spędzających lato w mie-
ście. Nasi mali uczestnicy już nie mogą 
doczekać się kolejnych zajęć, na któ-
re serdecznie zapraszamy podczas fe-
rii zimowych.

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

(b.)

S e r d e c z n o ś c i
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ROZMOWA Z…

Sukces w Ostródzie na dziesięciolecie
nasielskim zespołem Ragabarabanda o jego twórczości, koncertach i pasji do muzyki, która trwa nieprzerwanie od wielu lat.  
Zespół Ragabarabanda powstał 
ponad 10 lat temu. Kto wchodził 
w jego skład i jak każdy z jego 
członków rozpoczął przygodę 
z muzyką?

– Pierwotnie skład naszego zespo-
łu tworzyli: Dawid Domała (teksty, 
wokal), Tomek Suwiński (gitara ba-
sowa), Paweł Zakrzewski (perkusja) 
i Radosław Wierzbicki (gitara ryt-
miczna). Każdy z nas od 
dziecka interesował się 
muzyką. Dawid od poło-
wy lat 90. czynnie dzia-
łał w kulturze hip hop. 
Na przełomie kilkunastu 
lat nagrał 9 płyt wyda-
nych własnym nakładem 
(w tym 4 solowe albu-
my). Organizował kon-
certy i różnego rodzaju 
wydarzenia dla młodzie-
ży (w tym także konkursy), 
grał koncerty, nagrywał 
i  montowa ł  te ledyski , 
współpracował z wielo-
ma artystami z okolicy. 
W tamtym okresie przy 
Nasielskim Ośrodku Kul-
tury (i nie tylko) istnia-
ło sporo lokalnych kapel 
(głównie rockowych), w których 
młodzi ludzie prężnie tworzyli mu-
zykę, grali i organizowali koncerty 
(próby najczęściej odbywały się 
w sali kina NIWA). Paweł Zakrzew-
ski grał na perkusji m.in. w zespo-
łach Hey Day i Lock Head. Tomek 
Suwiński grał na basie w All-My-
-Heroes i Lock Head. Radosław 
Wierzb icki grał na klawiszach 
w reggae’owym zespole Dropsy. 
Także dla każdego z nas muzyka 
była pasją od bardzo dawna i mie-
liśmy z nią styczność jako nastolat-
kowie. 

Jak się poznaliście i co skłoniło 
Was do założenia zespołu? Jaki 
rodzaj muzyki gracie?

– Dawid wrócił z zagranicy, gdzie 
mieszkał przez kilka lat. Nagrywał 
swoją kolejną płytę hip-hopową 
i zaprosił do wspólnego kawał-
ka byłego wokalistę zespołu Lock 
Head (Piotrka Wójcika). Podczas 
finału WOŚP w NOK świadkiem 

ich rozmowy był Paweł Zakrzew-
ski (perkusista), który zapropono-
wał Dawidowi wspólny projekt. 
Do grania zaprosił także Tomka 
Suwińskiego i Radka Wierzbickie-
go. Spotkaliśmy się w jednej z na-
sielskich pizzerii, by porozmawiać 
o swoich muzycznych pomysłach, 
a potem zorganizowaliśmy pierw-
szą próbę w sali kina NIWA. Szu-

kaliśmy dodatkowych osób do 
grania: klawisze, trąbka, druga gita-
ra, dziewczęce wokale jako chórki 
itd., jednak ostatecznie pozostali-
śmy w pierwotnym czteroosobo-
wym składzie. Początkowo miał 
być to zespół reggae’owy lub coś 
w stylu raggamuffin (szybsza forma 
reggae połączona z rapem, ponie-
waż Dawid miał duże doświadcze-
nie w tej muzyce), jednak miłość 
większości członków kapeli do 
cięższych brzmień zepchnęła nie-
co z toru klimat grania na bardziej 
punk rockowy. Musieliśmy pogo-
dzić swoje muzyczne upodobania 
i stworzyć coś pomiędzy reggae, 
rockiem, punkiem, ska, a nawet 
rapem. Na start zrobiliśmy 2 co-
very zespołu Raggafaya, jednak 
chcieliśmy robić własne piosen-
ki. W niedługim czasie powstały 
pierwsze utwory i zaczęliśmy pra-
ce nad swoim pierwszym singlem. 

Skąd wzięła się nazwa Waszej for-
macji? Kto był jej pomysłodawcą?

– Nazwę wymyślił Dawid. Pierwszy 
człon Ragga (zwane również rag-
gamuffin) to styl w muzyce jamaj-
skiej wywodzący się z gatunków 
reggae i dancehall, który łączy ze 
sobą ciepłe jamajskie brzmienia 
z rapowaną formą wypowiedzi – 
taki pierwotnie miał być styl naszej 

muzyki. A dwa pozostałe człony 
nazwy wyszły same z siebie… 

Jak powstają Wasze piosenki? Kto 
pisze teksty, a kto muzykę? 

– Nasze utwory najczęściej po-
ws tawa ł y  n a  p ró b a c h ,  c h o ć 
zdarzało się, że któryś z nas przy-
nosił gotowe pomysły wymyślo-
ne w domu, nad którymi potem 
wspólnie pracowaliśmy. Najczę-
ściej pierwsze powstawały partie 
gitarowe, potem dochodził bas 
i perkusja. Gdy pojawił się już ja-
kiś zalążek piosenki, nagrywaliśmy 
go. Autorem wszystkich tekstów 
do naszych piosenek jest Dawid. 
On wymyślał, o czym ma być 
dany utwór, jego tytuł i treść. Na-
grywał swoje propozycje wokali 
w domu, przesyłał je i na kolejnych 
próbach mieliśmy niemal gotowy 
materiał, który dalej szlifowaliśmy. 
Wymyślaliśmy przejścia między 
refrenem a zwrotkami, partie so-
lowe gitar, zatrzymania, intro pio-

senki czy jej zakończenie. Czasem 
zmienialiśmy odrobinę tekst, który 
po śpiewaniu na próbie jednak nie 
do końca nam pasował itd.  

Które z waszych utworów są Wa-
szym zdaniem najlepsze, które 
najbardziej podobają się publicz-
ności?

– N asza twórczość jest  dość 

zróżnicowana. Mamy piosen-
ki skoczne, wesołe, które ideal-
nie sprawdzają się na koncertach 
(np. Cudaki i Kukły czy Rób to na 
setkę). Ale mamy także utwory 
poruszające bardziej poważne te-
maty, które często motywują słu-
chacza do refleksji, zadumy (np. 
Czasem, Palimy Babilon czy Pro-
test). Są kawałki żartobliwe z tzw. 
przymrużeniem oka (np. Karaluch 
Wacław czy Grażyna), ale i melo-
dyjne, tzw. wpadające w ucho (np. 
Kolory czy Spadam). Ciężko okre-
ślić, które z nich są lepsze, a które 
gorsze i pod jakim względem. Jed-
ne są ciekawsze w odsłuchu, inne 
lepiej sprawdzają się do zabawy 
z publicznością, choć mają prost-
szą formę. Na koncertach, oprócz 
swoich numerów, gramy także co-
very, czyli własne wersje piosenek 
innych artystów. Jedno jest pewne, 
że bez względu na miejsce, w któ-
rym odbywa się koncert, czy liczbę 
słuchaczy pod sceną, zawsze „ro-
bimy to na setkę”.

Jak wyglądały wasze pierwsze na-
grania?

 – Po rozpoczęciu wspólnego 
grania i zrobieniu kilku piosenek 
wygraliśmy ogólnopolski prze-
gląd zespołów muzycznych or-
ganizowany przez klub „Anima” 
we Wrocławiu (przewodniczącą 
jury była wokalistka zespołu Łzy 
Ania Wyszkoni). Nagrodą główną 
był wyjazd i darmowe nagrania 
we wrocławskim „Tower Studio”. 
Tam profesjonalnie zarejestrowa-
liśmy dwa pierwsze numery: Rób 
to na setkę i Palimy Babilon. Potem 
w dalszym ciągu pracowaliśmy 
nad pierwszym singlem, który na-
grywaliśmy w Nasielskim Ośrodku 
Kultury. Przy nagraniach wspierał 
nas Sławek Janowski, który wyko-
nał także mix i mastering naszych 
utworów. Dzięki wsparciu finanso-

wemu Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury mogliśmy wytłoczyć gotową 
płytę z kilkoma piosenkami, by 
móc rozdawać ją za darmo pod-
czas koncertów (w formie promo-
cji).

Ile utworów powstało do tej pory? 
Kilka lat temu ukazała się Wasza 
oficjalna płyta pt. „Szoł”, czy ma-
cie materiał na kolejny krążek?

– Po wydaniu singla w dal-
szym ciągu tworzyliśmy nowe 
piosenki. Nagrania odbywa-
ły się w domowym studio na-
szego basisty Tomka, gdzie 
dzięki uprzejmości jego bra-
ta Macieja Suwińskiego robili-
śmy także próby. Tomek zajął 
się realizacją nagrań i ich mi-
x’em. Mastering zrobił dla nas 
Sławek Janowski, który wcze-
śniej pomagał nam przy pracy 
nad singlem. Okładkę do płyty 
przedstawiającą jednego z bo-
haterów naszej twórczości (Ka-
raluch Wacław) stworzył Leszek 
Gałężewski (instruktor rysun-
ku w NOK). Debiutancka pły-
ta ukazała się w październiku 
2016 roku dzięki wytwórni mu-
zycznej „Lou & Rocked Boys”. 

Na płycie znalazło się 12 utworów, 
a krążek ten promował teledysk do 
piosenki „Rób to na setkę” zreali-
zowany przez firmę Mania Studio 
z Koluszek. Album jest dostępny 
w sieci sklepów Empik oraz przez 
internet. Piosenek mieliśmy oczy-
wiście więcej, jednak wybraliśmy 
te, które naszym zdaniem powinny 
znaleźć się na tym krążku. Jest kilka 
utworów, które gramy jedynie na 
koncertach, sporo pomysłów czy 
zarysów piosenek utknęło gdzieś 
na dnie szuflady. Pracujemy obec-
nie nad nową płytą, jednak obo-
wiązki dnia codziennego sprawiają, 
że idzie nam to dość wolno. Mamy 
jednak nadzieję, że w następnym 
roku uda nam się skończyć i wy-
puścić nowy materiał.

Jak na zespół pochodzący z małej 
miejscowości, który nie jest znany 
w ogólnopolskich mediach gracie 
dość sporo koncertów. Czy macie 
menadżera?

– Po wydaniu singla zagraliśmy 
support przed płocką formacją 
Farben Lehre. Wokalistą tej kapeli 
jest Wojciech Wojda, który pełnił 
także rolę menadżera takich ar-
tystów jak Bednarek, Raggafaya 
i innych. Daliśmy mu nasz materiał 
na CD i w niedługim czasie zapro-
sił nas do współpracy pod kątem 
organizacji koncertów. Dzięki nie-
mu udało nam się zagrać na wie-
lu scenach w całym kraju. To także 
Wojtek pomógł nam w kontakcie 
z wytwórnią płytową i nie tylko. 
Otrzymaliśmy od niego zapro-
szenie i nasza wersja ich piosenki 
„Kolory” znalazła się na podwój-
nym krążku zespołu Farben Lehre 
pt. „Friends for Friends” (wydanym 
z okazji 35-lecia istnienia) wśród 35 
zespołów z całej Polski i zagranicy.
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Pielęgnowanie róż
Pielęgnacja róż wymaga poświęcenia trochę czasu. W ogródkach przydo-
mowych sadzone są np. róże rabatowe, parkowe, wielkokwiatowe, wielo-
kwiatowe, miniaturowe, a także szczepione na pniu. Poszczególne odmiany 
różnią się barwą, kształtem pąków i kwiatów, ulistnieniem, siłą wzrostu, pokro-
jem, wysokością, odpornością na choroby liści, a także zapachem. Wszystkie 
gatunki róż należy co roku przycinać w celu pobudzenia krzewu do rozrasta-
nia się i obfitego kwitnienia. Każdy gatunek wymaga jednak specyficznego 
cięcia. Zawsze usuwa się pędy uszkodzone, nadmarznięte i chore. Wycina się 
też pędy krzyżujące się, nadmiernie zagęszczające krzew i słabe, zostawiając 
3-7 najsilniejszych pędów. Róże wielkokwiatowe i rabatowe można ciąć sła-
bo, średnio lub silnie. Cięcie słabe polega na przycięciu pędów o 1/3 ich dłu-
gości. Przycinając umiarkowanie krzew, skraca się pędy do połowy. Cięcie 
silne ma na celu odmłodzenie krzewu. Polega ono na przycięciu wszystkich 
pędów nad 3-4 pąkiem od podstawy krzewu (na wysokości ok. 30 cm). Za-
leca się cięcie ok 5-10 mm nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony 
krzewu. Róże szczepione na pniu tnie się mocniej, w celu nadania ładnego 
regularnego kształtu koronie. W czasie kwitnienia należy regularnie usuwać 
zwiędłe kwiaty, co pobudza krzewy do wzrostu nowych pąków i obfitszego 
kwitnienia.

Róże najlepiej rosną na glebie piaszczysto-gliniastej, dobrze uprawionej z dużą 
zawartością próchnicy. Dla polepszenia struktury gleby można dodać substra-
tu torfowego lub torfu wysokiego o pH wyższym niż 6. Najlepszą dla róż jest 
gleba lekko kwaśna o pH 6,5. Rabatkę różaną można wysypać korą, co zapo-
biegnie wyrastaniu chwastów. Róże są krzewami światłolubnymi, wymagają 
stanowiska dobrze doświetlonego i przewiewnego i nie lubią gleb podmo-
kłych. Nie należy ich sadzić w okolicy drzew i krzewów, gdyż będą rywali-
zowały z nimi o substancje odżywcze i wodę. Ładnie wyglądają posadzone 
w towarzystwie jeżówek, traw, lawendy, szałwii.

Róże wielkokwiatowe mają duże, pojedyncze kwiaty luźno rozmieszczone 
na długich łodygach lub osadzone wśród pąków bocznych. Na rynku dostęp-
ne są w formie krzewiastej i piennej; kwitną na pędach jednorocznych. Liczba 
nowych pędów zależy od tego, na jakiej wysokości krzew zostanie przycięty. 
Silniejsze cięcie spowoduje, że mniej pędów wyrośnie, ale będą one grub-
sze, a kwiaty większe. Zaleca się wykonywanie cięcia róż wiosną, gdy rośli-
ny budzą się do życia, najlepiej przed rozwojem liści, ok. 30 cm nad ziemią. 
Wysokie krzewy można przyciąć częściowo późną jesienią, co zapobiegnie 
obruszeniu korzeni w glebie i ułatwi zabezpieczenie ich na zimę. Ścinając róże 
do wazonu, należy ciąć nie więcej niż 1/3 kwitnącego pędu.

Odmiany rabatowe (wielokwiatowe) mają kwiatostany zebrane w bukiety, 
składające się z kilkunastu do kilkudziesięciu kwiatów na jednej łodydze. Do-
rastają one do 20-40 cm wysokości. Można je przycinać dość silnie, równo 
na wysokości ok. 30 cm. Podobnie jak róże wielkokwiatowe, kwitną na pę-
dach jednorocznych. Nadmierne zagęszczenie krzyżujących się ze sobą pę-
dów powoduje wyrastanie z korzeni odrostów, których nie należy wycinać, 
lecz odrywać od korzeni.

Róże miniaturowe są odmianami nisko rosnącymi (do 40 cm wysokości). 
Podobnie jak róże wielkokwiatowe i rabatowe, można je ciąć dość silnie, a od-
wdzięczą się ładnymi kwiatkami. Zaleca się przycięcie do wysokości ok. 15 
cm od ziemi. Kwitną na pędach jednorocznych. Powtarzają kwitnienie przez 
większość sezonu. Polecane są na tarasy, balkony i do bardzo małych ogro-
dów. Ładnie wyglądają posadzone w pojemnikach.

Róże parkowe są pięknymi krzewami silnie rosnącymi. Dorastają nawet do 2,5 
m wysokości. Ze względu na swoje rozmiary, można je sadzić jako pojedyn-
cze krzew, przy ogrodzeniu, czy w kącie ogrodu. Kwitną bardzo obficie, gdy 
jesienią zostaną im przycięte wierzchołki pędów, co pobudzi wyrastanie pę-
dów bocznych, na których w następnym roku rozwiną się kwiaty. Pędy stare 
wycina się u podstawy. Chcąc nadać róży parkowej zwarty pokrój, zalecane 
jest przycinanie pędów o 1/3 do 2/3 ich długości.

Róże pnące to krzewy sadzone w celu ozdoby pergoli, ściany, ogrodzenia. 
Wiosną nie należy przycinać młodych przyrostów u gatunków powtarzają-
cych kwitnienie. Pędy róż pnących przycina się dość oszczędnie. Pierwsze 
cięcie najlepiej wykonać w trzecim roku po posadzeniu. Przyginanie pędów 
pod kątem 60 stopni, a nawet poziomo przypinanie do pergoli spowodu-
je wypuszczanie młodych odrostów na całej długości pędu, które zakwitną 
w danym roku. Pędy słabe i starsze niż 6 lat wycina się całkowicie.

Róże okrywowe stanowią grupę róż łatwych w uprawie, nisko ścielących się 
krzewów o długich pędach. Ich wysokość zależy od odmiany. Są one atrak-
cyjne ze względu na odporność na choroby i powtarzanie kwitnienia. Chcąc 
ograniczyć rozrastanie się krzewu płożącego, należy cięcia wykonać za pą-
kiem skierowanym do góry. Co 3-5 lat wskazane jest przycięcie pędów na 
wysokości 30 cm.

Krzewy róż mogą być narażone na choroby takie jak: mączniak, szara pleśń, 
czarna plamistość liści, rdza róży, zamieranie pędów, rak wgłębny i szkodniki 
np. mszyce, przędziorki. Chore części roślin najlepiej jest wyciąć i spalić, a całą 
roślinę opryskać preparatami biologicznymi kupionymi w sklepie lub prepara-
tami przygotowanymi we własnym zakresie. Prawidłowo pielęgnowane róże 
mogą być wspaniałą ozdobą każdego ogrodu przez cały sezon.

Elżbieta K.

Dobra decyzja
Nie, to nie będzie artykuł o podejściu do kłopotów dzieci z otaczającą je rzeczywistością. Wręcz 
przeciwnie! 
Nazywam się Anna Kasiuk. Jestem pisarką i mamą tegorocznego absolwenta jednej ze szkół pod-
stawowych mieszczących się w Nasielsku. I o tej właśnie szkole chciałabym napisać kilka słów. 
Nie będzie wielkim odkryciem 
stwierdzenie, że pandemia, choć 
okazała się potwornym zjawiskiem, 
otworzyła nam oczy na wiele in-
nych towarzyszących nam w ży-
ciu faktów. Mój dotyczył szkoły, 
do której uczęszczali moi synowie. 
Dopiero zdalne nauczanie pozwo-
liło mi się dokładniej przyjrzeć pa-
nującym w starej szkole zasadom. 
Nagle doznałam olśnienia, skąd 
biorą się złe samopoczucie przed 
pójściem do szkoły, niechęć, po-
ranne wymioty i narastająca agre-
sja. Nagle zrozumiałam, jak wielu 
przykrym i trudnym do zaakcep-
towania sytuacjom musiały stawić 
czoło moje dzieci. A przecież nie 
są jeszcze dojrzałe, nie potrafią ra-
dzić sobie z upokorzeniem, tak 
jak my dorośli. I choć w pandemii 
moi chłopcy mieli najlepsze świa-
dectwa w całej swojej dotychcza-
sowej edukacji, nie była to zasługa 
pedagogów. Wynikała ona zdecy-
dowanie z poświęcenia i wysiłku, 
jaki włożyłam w codzienną pracę 
z synami. Może dlatego decyzja 
o zmianie szkoły była natychmia-
stowa. 

Z pomocą przyszła mi przyjaciółka. 
To ona zawiozła mnie do dyrektorki 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
„Pod Fiołkami”. To tam poczułam, 
że jestem traktowana poważnie, 
a edukacja dwóch moich synów 
to nie tylko zakazy i nakazy, ale 
również troska o poprawny rozwój 
emocjonalny i kulturowy. Zmiana 
szkoły wiązała się z wielkim prze-
życiem, bo moi chłopcy, choć de-
klarowali chęć przeniesienia się do 
innej placówki, byli przywiązani do 
kolegów i koleżanek, a ci zostawali 
w starej szkole. Ale i tu Pani Elżbieta 
Chyczewska stanęła na wysokości 
zadania. Chłopcy zostali objęci po-
mocą psycholożki i bez najmniej-
szego uszczerbku przetrwali okres 
zmiany. 

Nasielsk, który dotąd był dla nas 
jednym z wielu miast, przez które 
przejeżdżaliśmy, stał się teraz cen-
trum naszej codzienności. Już od 
dwóch lat jestem w mieście dwa 
razy dziennie. Przywożę chłop-
ców do szkoły bez porannych ry-
tualnych narzekań, bez wymyślania 
wciąż nowych dolegliwości ma-
jących na celu zwolnienie z obo-
wiązku pojawienia się w szkole. 
Przedmioty, które dotąd sprawiały 
problemy nagle stały się zrozumia-
łe i nie straszą perspektywą zimo-
wania w tej samej klasie. Chłopcy  
nauczyli się odpowiedzialnego 
traktowania swoich obowiązków 
i choć w dalszym ciągu podcho-
dzą do nauki z dziecięcą niechę-
cią, nie odpuszczają. A to dlatego, 
że po drugiej stronie nie napotykają 
muru bezwzględności, a wyrozu-
miałych i chętnych do współpracy 
nauczycieli. 

Szkoły państwowe są przepełnio-
ne, nauczyciele przytłoczeni obo-
wiązkami, gdzieś po drodze łatwo 

stracić empatię, z jaką należy pod-
chodzić do dzieci, cierpliwość wo-
bec ich temperamentu i pomysłów. 
Jesteśmy tylko ludźmi. Zawód na-
uczyciela to nie lada wyzwanie. 
A jednak my dorośli musimy pa-
miętać o poczuciu obowiązku, 
jaki na nas spoczywa. Pamiętajmy 
– czym skorupka za młodu nasiąk-
nie, tym na starość trąci. 

To, co damy dzieciom, wróci do 
nas. 

I za te wartości jestem niezmiernie 
wdzięczna pedagogom, psycho-
lożkom i dyrekcji Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej „Pod Fiołka-
mi” w Nasielsku. 

Jeśli borykacie się Państwo z to-
warzyszącymi edukacji Waszych 
dzieci problemami, z pełną odpo-
wiedzialnością polecam Waszej 
uwadze naszą szkołę. Znajdziecie 
tu nie tylko pomoc psychologów 
i pedagogów, rzetelnych i cierpli-
wych  nauczycieli, szacunek, jaki 
należy się również dzieciom. W pa-
kiecie otrzymacie empatycznych 
dorosłych chętnych do współpra-
cy nad kształtowaniem przyszłości 
Waszych dzieci. Mocne strony po-
ciech zostaną z pewnością odkryte, 
a pielęgnowane zyskają szansę na 
rozwój w przyszłości. Słabym stro-
nom również zostanie poświęcona 
uwaga, bo w naszej szkole niczego 
nie zamiata się pod dywan. Rozwój 
dzieciaków stanowi nadrzędną myśl 
Fiołków. 

Poza podejściem do nauki zdradzę 
Wam jeszcze kilka innych szczegó-
łów, które są nierozerwalnym ele-
mentem rozwoju i kształtowania 
w dzieciakach poczucia jedności, 
równości i szacunku. 

W szkole uczą się również dzie-
c i  z  n iep e ł nosp rawnoś c iam i . 
I są wspierane nie tylko przez kadrę 
pedagogiczną, ale dzieci pełno-
sprawne również. Klasy nie są prze-
pełnione, dzieci się znają i traktują 
jak przyjaciele. Pamiętacie uczucie, 
kiedy byliście w szkole podstawo-
wej i jako pierwszaki, albo drugo-
klasiści patrzyliście z zachwytem na 
tych, którzy byli w klasie siódmej, 
czy ósmej? W naszej szkole dzie-
ciaki rozmawiają ze sobą, znają się 
i nie mają oporów przed kontak-
tem ze starszymi. Mało tego, często 
proszą starszych kolegów i kole-
żanki o pomoc, a także wzorują 

się na ich zachowaniu. Jeździmy 
na wycieczki edukacyjne, chodzi-
my na wycieczki piesze. Pozna-
jemy Nasielsk i okolice. W szkole 
organizowane są zajęcia sportowe, 
taneczne i te rozwijające umiejęt-
ności umysłowe, jak chociażby 
szachy. Mamy dodatkowe zajęcia, 
których nie  znajdziecie w szko-
łach państwowych. Dzieciaki biorą 
udział w olimpiadach, konkursach 
i zawodach. A co najważniejsze, bo 
o tym również należy wspomnieć 
– nie wszystkie one są odpłatne. 

Czasami dotykają nas sytuacje, 
z którymi ciężko jest sobie pora-
dzić. Na szczęście na mojej dro-
dze stanęła Elżbieta Chyczewska ze 
swoją Niepubliczną Szkołą Podsta-
wową „Pod Fiołkami”.

Kilka tygodni temu w naszej szkole 
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego połączone z poże-
gnaniem tegorocznych absolwen-
tów. Panująca podczas akademii 
atmosfera okazała się wzruszają-
ca nie tylko dla oddających ty-
tuł najstarszej klasy. My rodzice 
płakaliśmy ze wzruszenia. Scena-
riusz akademii opracowała Iwona 
Romanowska, polonistka, a fabu-
ła opierała się o marzenia związa-
ne z przyszłością ósmoklasistów. 
Ich role odegrali siódmoklasiści. 
To było niezapomniane przed-
stawienie, które możecie zoba-
czyć na fejsbukowej stronie naszej 
szkoły. Dzieciaki zostały pożegna-
ne z pompą, miłością, najlepszymi 
życzeniami i zaproszeniem do od-
wiedzania szkoły do późnych lat 
swojej starości. 

Decyzja o przeniesieniu nie nale-
żała do prostych, ale stała się jedną 
z lepszych, jakie w życiu podjęłam. 

Czasami warto z czegoś zrezy-
gnować, ponieść wyrzeczenie, by 
w szerszej perspektywie cieszyć się 
płynącą z podjętego kroku korzy-
ścią.  

Teraz, kiedy jeden z moich synów 
ukończył Niepubliczną Szkołę Pod-
stawową „Pod Fiołkami” i dostał 
się do liceum, jakie sobie wybrał, 
wiem,  że lepszej decyzji podjąć 
nie mogłam.

Liczę, że ten artykuł okaże się dla 
niektórych z Was taką samą po-
mocną dłonią z mojej strony. 

Anna Kasiuk

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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DO ADOPCJI

Misia potrzebuje 
dobrego domu 
Misia jest młoda, ma około roku, w typie owczarka niemieckiego. Przy-
jazna, wesoła, wysterylizowana, zaszczepiona. Zachowuje czystość, ład-
nie chodzi na smyczy.

Tel. 570 512 956, 735 084 106.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZIWRZĄT NASIELSK

Szczepienia psów 
Szczepienia psów są gwarancją 
uniknięcia wielu śmiertelnych 
chorób. Powinny być wykony-
wane u każdego zwierzęcia. Na-
leżą do nich tz w. szczepienia 
zasadnicze. Wykonywane są one 
u szczeniąt poprzez podanie se-
rii trzech dawek. Pierwszą dawkę 
szczepionki podaje się w 6. ty-
godniu życia psa, a kolejne trzy 
dawki w odstępach 3 tygodni. Na-
leży pamiętać, że przed kolejny-
mi dawkami szczepionek zwierzę 
musi być odrobaczone, minimum 
na trzy dni przed podaniem kolej-
nej dawki. Na tej podstawie okre-
ślić można dosyć szczegółowo 
kalendarz szczepień psa. 

6-7 tydzień życia – szczepienie 
przeciwko nosówce i parwowi-
rozie;

9-10 tydzień życia – szczepienie 
przeciwko nosówce, parwowiro-
zie, chorobie Rubartha, kaszlowi 
kenelowemu i leptospirozie;

12-13 tydzień życia – zakres ten 
sam, jak w 9-10 tygodniu;

15-16 tydzień życia – szczepienie 
przeciwko wściekliźnie. 

Dobre praktyki szczepienia psa
Szczenię nie powinno być szcze-
pione wcześniej niż w 6. tygo-
dniu życia, gdyż u wielu szczeniąt 
może być ono nieskuteczne ze 
względu na wysoki poziom od-
porności przekazanej przez mat-
kę. Szczepione powinny być tylko 
szczenięta zdrowe oraz szcze-
pionka nie powinna być podana 
w sytuacji stresowej, np. trwałe 
oddzielenie od matki i miotu. Sy-
tuacja ta może ograniczyć rozwój 
odporności poszczepiennej. 

Parwowiroza u psa
Z a k a ż e n i e  n a s t ę p u j e  p o -
przez bezpośredni kontakt psa 
z zarażonym zwierzęciem bądź 
z zainfekowanymi odchodami. 
Parwowiroza u szczeniąt z reguły 
kończy się śmiercią. Śmiertelność 

jest również bardzo wysoka w za-
rażonych miotach. U starszych 
i dorosłych psów zakażenie obja-
wia się biegunką, wymiotami, go-
rączką, a śmiertelność sięga 10%.

Nosówka u psa
Wczesnymi objawami nosówki 
są kaszel, bóle gardła, żółty rop-
ny wyciek z oczu i nosa, utrata 
apetytu czy biegunka. Nasilenie 
choroby może nastąpić po 2-3 
tygodniach, powodując drżenie 
mięśni, ataki padaczki czy pa-
ral iż .  Choroba uszkadza układ 
nerwowy psów. Nosówka nazy-
wana jest często „chorobą twar-
dej łapy”, ponieważ u niektórych 
psów może dojść do stwardnienia 
poduszek.

Choroba Rubartha u psa
Zakażenie prowadzi często do 
poważnego uszkodzenia wątroby. 
Niektóre psy chorują bezobjawo-
wo, inne są w ogólnie złej kondy-
cji. Choroba roznosi się poprzez 
wydalany mocz. Objawami może 
być lekka gorączka bądź si lne 
zmiany prowadzące do śmierci: 
utrata apetytu, wzmożone pra-
gnienie, wycieki z nosa i oczu, 
krwawe biegunki. Po przebytej 
chorobie dochodzi często do 
zmętnienia rogówek, przez co 
oczy nabierają niebieskiej barwy. 

PA M I Ę TA J  S Z C Z E N I E  ( KO -
C IĘ )  MOŻE BYĆ ODDZIELO -
NE OD MATKI NAJWCZEŚNIEJ 
W ÓSMYM - DZIESIĄTYM TYGO-
DNIU ŻYCIA!!!

To, że szczenię (kocię) samo je, 
nie jest żadnym wyznacznikiem.

Anna Z.

Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii

Wpływ twierdzy modlińskiej  
na życie gospodarcze ziemi nasielskiej
Jednym z czynników wpływających na rozwój gospodarczy ziemi nasielskiej na przełomie XIX i XX wieku była 
niewątpliwie rozbudowa i modernizacja twierdzy modlińskiej dokonana w latach 1883-1914. 

Warto przypomnieć, że budowę twierdzy rozpoczęto w grudniu 1806 roku z rozkazu cesarza Napoleona. Do 
1812 r. powstał główny zrąb fortyfikacji, na który składała się cytadela, trzy wysunięte korony oraz umocnienia 
przedmościa kazuńskiego, nowodworskiego i Wyspy Szwedzkiej. Autorem tego dzieła fortecznego był gene-
rał inż. Franҫois de Chasseloup - Laubot – ceniony francuski projektant z zakresu nowoczesnej fortyfikacji. Przy 
budowie znalazło zatrudnienie ok. 12 tys. chłopów, w tym również z południowej części gminy Nasielsk, a także 
kilkuset Żydów trudniących się furmaństwem. 

W okresie Królestwa Kongresowego twierdza była obsadzona oddziałami armii polskiej i rosyjskiej, które trzeba 
było zaprowiantować i tu główną rolę odegrali żydowscy dostawcy niezbędnych artykułów żywnościowych, 
paszy dla koni i środków czystości.

Po Kongresie Berlińskim, który odbył się w czerwcu 1878 r., nasiliło się zagrożenie Rosji ze strony Niemiec i Au-
strii i fakt ten stał się impulsem do dalszej rozbudowy Twierdzy Nowogieorgiewskiej. Ufortyfikowano wówczas 
(1883-1914) przedpole warowni, wykonując osiem fortów otaczających twierdzę pierścieniem o długości 24,5 
km i średnicy blisko 12 km.

W północnym sektorze twierdzy, położonym w południowej części gminy Nasielsk, wybudowano grupę for-
tową „Goławice” oraz grupę fortową „Carski Dar”, złożoną z fortu „Toruń”, fortu „Miękoszyn” oraz polowej po-
zycji piechoty tzw. „dzieła piechoty” przebiegającego przez takie wsie jak: Borkowo, folwark Czajki, Cegielnia 
Psucka i kolonia Orzechowo. „Grupa fortowa” to kompleks fortyfikacyjny wznoszony w twierdzach w trakcie ich 
modernizacji na przełomie XIX i XX wieku. Składa się z jednego lub trzech fortów, dwóch lub trzech baterii dział 
dalekiego zasięgu w pancernych lub betonowych budowlach ochronnych oraz uzupełniających elementów 
fortyfikacji polowej i zapór z drutów kolczastych. „Polowe dzieło piechoty” to nic innego jak kompleks okopów 
i rowów strzeleckich oraz szańców pod baterie artylerii polowej, oczywiście też z zaporami z drutów kolczastych.

Wymienione dzieła forteczne wznoszone były według oryginalnych i nowatorskich projektów gen. prof. Kon-
stantego Wieliczki oraz gen. prof. Nestora Bujnickiego, którzy, choć byli Polakami, to pracowali dla rosyjskiego 
cara. Powstałe obiekty to budowle betonowo-ziemne, jednowałowe o zarysie trapezu z koszarami obronnymi. 
Do ich skrzydeł przylegały trzykondygnacyjne półkaponiery, czyli schrony o konstrukcji żelbetowej lub drew-
niano-ziemnej, przeznaczone do prowadzenia ognia skrzydłowego lub skośnego w dwóch przeciwnych kie-
runkach.

Celem opisanych umocnień było zadanie ryglowania dróg kołowych biegnących z Płocka, Sierpca, Ciechanowa, 
Nasielska i Serocka oraz trasy Kolei Nadwiślańskiej. Koszt realizacji jednego fortu wynosił jeden milion rb., a okres 
realizacji zadania określony został na dwa lata. Roboty prowadzone były przez cywilne przedsiębiorstwa branży 
budowlanej pod nadzorem technicznym rosyjskich inżynierów wojskowych.

Jedną z firm budowlanych biorących udział w rozbudowie twierdzy modlińskiej było przedsiębiorstwo Władysła-
wa Kiślańskiego z Warszawy, który był dyrektorem i prezesem zarządu Akcyjnego Towarzystwa Przemysłowego 
Zakładów Mechanicznych „Lilpop, Rau i Lowenstein” w Warszawie, Drzewicy i Sławucie. Oprócz tego Kiślań-
ski był od 1919 r. prezesem „Lewiatana”, a nieco wcześniej dyrektorem administracyjnym tramwajów konnych 
w Warszawie. Prawda, że omnibus? Inną grupą przedsiębiorców fortowych kierowali inżynierzy Kraszewski (syn 
Józefa Ignacego – znanego pisarza) i Kiersnowski, którzy według ekonomisty tamtych lat, Stanisława Kempne-
ra, popadli w ogromne tarapaty finansowe, realizując to zadanie. Fakt ten może tłumaczyć słabe tempo prowa-
dzonych prac, bowiem do wybuchu I wojny światowej większość realizowanych dzieł fortyfikacyjnych nie była 
gotowa. 

Roboty fortyfikacyjne realizowane były na szerokim froncie metodą pracy równoległej, dając zatrudnienie set-
kom robotników rekrutujących się głównie z miejscowości położonych wzdłuż pierścienia umocnień. Przy bu-
dowie dróg dojazdowych do fortów odrabiali też szarwark chłopi okolicznych wsi. Szeroki zakres prowadzonych 
prac ziemnych stwarzał duże zapotrzebowanie na środki transportu. Rolnicy dysponujący dobrym sprzężajem 
uczestniczyli w tych pracach szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W czasie spiętrzonych prac polowych 
zastępowali ich nasielscy furmani żydowscy. Dzienna płaca furmana dysponującego parokonną furą wynosiła  
2 ruble, natomiast jednokonna furmanka opłacana była na poziomie 1,2 do 1,5 rb.

Działania wojenne związane z I wojną światową wpłynęły na przyspieszenie prac fortyfikacyjnych prowadzo-
nych do ostatnich dni poprzedzających niemiecki szturm na twierdzę w dniu 13 sierpnia 1915 r. Gotowość bojo-
wą osiągnęły trzy forty z terenu gminy Nasielsk, aczkolwiek niektóre elementy fortyfikacyjne wykonane były 
prowizorycznie.

W październiku 1914 r. w okolice Nasielska zaczęły napływać z azjatyckiej części imperium, z Turkiestanu i Syberii 
oddziały wojskowe, które m. in. obsadziły „Północny” sektor twierdzy modlińskiej. Polowej pozycji wysunię-
tej miała bronić 114 rezerwowa Dywizja Piechoty złożona z 8 batalionów (ok. 2 tys. żołnierzy), główną pozycję 
obrony sektora „Północnego” miała bronić 63 Dywizja Piechoty w sile 12 batalionów (4 tys. żołnierzy).

Skoncentrowanie w południowej części gminy Nasielsk tak znacznych oddziałów spowodowało konieczność 
zwiększonych dostaw żywności i furażu dla oddziałów rosyjskich. Koncesję rządową na dostarczanie zaopatrze-
nia dla wojska miało siedmiu Żydów z powiatu pułtuskiego. Dużym dostawcą towarów dla wojska był m.in. Żyd 
Natan Miszor. Dostawy zaopatrzenia dla oddziałów rosyjskich były źródłem znacznych dochodów żydowskich 
przedsiębiorców. 

W lutym 1915 r. nasiliły się przemarsze przez Nasielsk różnych pododdziałów rosyjskich spieszących na front, 
miasto stało się ważną bazą zaopatrzeniową dla Korpusu Turkiestańskiego. Utworzono tu armijny magazyn żyw-
ności i park amunicyjny. W północno-zachodniej części gminy Nasielsk, od Cieksyna do Skórznic okopał się  
II Korpus Turkiestański, broniący Modlina i Warszawy przed atakami z północy. Przełamanie frontu rosyjskiego 
nad Narwią i jednoczesne postępy wojsk państw centralnych zmusiły Rosjan do wycofania się z ziem Królestwa 
Polskiego. Pozostawiona na zapleczu Twierdza Modlin obsadzona 105 tys. żołnierzy i tysiącem dział broniła się 
krótko, bo zaledwie 10 dni i 20 sierpnia 1915 r. złożyła broń. 

Dr Stanisław Tyc
Nasielski Dom Edukacji i Historii
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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 powodze-
niem, 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.)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... Twierdza Modlin

MIOM ZDANIEM

GRUNWALD 2022 widziany 
oczami nasielszczanina
15 lipca 1410 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. To dzień zwycięstwa pod Grun-
waldem zjednoczonej z Litwą Polski nad Zakonem Krzyżackim. Nad Krzyżakami, jak się popularnie 
mówi. Na czele zwycięskiej armii stał król zjednoczonej Polski i Litwy Władysław Jagiełło wspierany 
przez litewskiego księcia Witolda. Wojskami krzyżackimi dowodził Wielki Mistrz tego Zakonu Urlich 
von Jungingen.

Nasz „leciwy” Nasielsk może pochwalić się wieloma ważnymi wydarzeniami z historii Polski. 
Nasielski gród istniał wcześniej niż istniało „państwo” polskie. Potwierdzają to kolejne badania ar-
cheologiczne i liczne kronikarskie zapiski. Dotyczy to także epokowego wydarzenia, jakim była 
bitwa pod Grunwaldem oraz osoby samego króla Władysława Jagiełły. Króciutką literacką wzmian-
kę znajdziemy w powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. W kronikarskich zapiskach można 
wyczytać, np. że Jagiełło po objęciu królewskiego tronu w czasie objazdów po kraju, a zwłaszcza 
podróży z Krakowa na Litwę trasę tę na odcinku „z Nasielska do Kolna pokonywał w ciągu dwóch 
dni, a tego roku przebył ją w ciągu jednego dnia”. Ten zapis niewiele znaczy dla historii Polski, ale dla 
Nasielska jest bardzo ważny, oznacza bowiem, że Nasielsk nie tylko istniał, ale i miał jakieś ważniejsze 
znaczenie w trakcie tych podróży.

Wiele kronikarskich wzmianek z Nasielskiem w tle dotyczy końca czerwca i początków lipca 1410 
roku, kiedy wojska Jagiełły szykujące się do decydującej bitwy z Krzyżakami (wojna z Zakonem 
Krzyżackim rozpoczęła się w roku 1409) spotkały się nad Wisłą w okolicach Zakroczymia i Czer-
wińska, gdzie była zorganizowana przeprawa przez Wisłę. Z zapisków dowiadujemy się, że droga 
rycerstwa z Litwy i ziem jej podległych, w tym i pułków smoleńskich, wiodła przez Nasielsk. Także 
droga ze wschodnich i południowo wschodnich terenów Polski. Tradycję tę podtrzymano nieja-
ko i w ostatnim ćwierćwieczu. Starsi nasielszczanie pamiętają na przykład przemarsz grupy rekon-
strukcyjnej z Radzymina i okolic w ostatnim ćwierćwieczu. Nie znaleziono dotąd jakichś bardziej 
prawdopodobnych informacji, aby ktoś z nasielskiej gminy wziął jakikolwiek udział w bitwie pod 
Grunwaldem. To jednak możliwe. Klika rodzin w swych zapiskach genealogicznych podobno zna-
lazło tego rodzaju informacje.

Ostatnimi laty tradycje bi-
twy pod Grunwaldem są 
coraz częściej przypo-
minane. Zwłaszcza, jak 
napisałem, w ostatnim 
ćwierćwieczu. Ważną rolę 
odgrywa w tym dziele 
gmina Grunwald z siedzi-
bą w Gietrzwałdzie. Przed-
sięwzięciu patronują dwa 
województwa: pomorskie 
i warmińsko mazurskie. 
Na organizowane tu Dni 
Grunwaldu przyjeżdżają 
około 15 lipca miłośnicy 
historii średniowiecznej nie tylko z Polski i nie tylko z Europy. Przyjeżdżają również miłośnicy tej 
historii z innych kontynentów.

Obchody tej bitwy, ważnej w historii Polski, a także w historii Europy, odbywają się około 15 lipca. 
Najważniejszym dniem obchodów tej rocznicy jest najbliższa sobota związana z tą datą. To główny 
dzień obchodów uroczystości. W tym roku była to sobota, 16 lipca.

Do powstania obecnej tradycji grunwaldzkiej przyczyniło się wielu lokalnych miłośników historii. 
Jednym z nich jest pan Jacek Szymański, który od 25 lat, w rekonstrukcji wydarzeń sprzed ponad 
600 lat odgrywa rolę króla Władysława Jagiełły, a który jest jednym z pomysłodawców grun-
waldzkiej imprezy.

Nasielsk wprawdzie nigdy nie zorganizował na Dni Grunwaldu grupy rekonstrukcyjnej. Nie 
znaczy to jednak, że nasielszczanie w uroczystościach nie uczestniczyli. Świadczy o tym 
bogata dokumentacja zdjęciowa. W tym i zdjęcia z ostatniej, w jakiś sposób jubileuszowej, 
bo dwudziestej piątej inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem.

Miejsce bitwy grunwaldzkiej otoczone jest opieką miejscowego społeczeństwa, władz 
miejscowych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. To widać. Nie zaczęło się to obec-
nie. Starsi nasielszczanie pamiętają to miejsce sprzed lat. Było ono nieźle zaopiekowane po 
II wojnie światowej. Co więcej, wielu nasielskich harcerzy przyjeżdżało tam, aby złożyć 
harcerskie przyrzeczenie. To także utrwalone jest fotograficzne.

andrzejzawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki
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Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz cały czas w biegu, za-
aferowany mnóstwem nowych spraw 
i ciekawych znajomości. Unikaj nud-
nych zajęć i rachunków, bo do szczegó-
łów zabraknie Ci cierpliwości.

Byk 21.04-20.05
Potrzebujesz spokoju i chwili koncentra-
cji. Łapanie kilku srok może być bardzo 
kuszące, ale tym razem się nie opłaci. Nie 
przejmuj się napiętą atmosferą w pracy, 
tylko spokojnie rób swoje.

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy nie decyduj o ważnych spra-
wach pod wpływem nerwów lub emo-
cji. W pracy pojawią się przed Tobą nowe 
możliwości, być może będziesz miał oka-
zję zabłysnąć ciekawym pomysłem.

Rak 22.06-22.07
Bądź bardziej taktowny i uprzejmy, 
a unikniesz zawodowych kłopotów i nie-
potrzebnych nieporozumień. Sprawy, 
na których Ci zależy, wreszcie ruszą do 
przodu. Zapisz się do dentysty.

Lew 23.07-23.08
Przed Tobą czas pełen ważnych wyda-
rzeń, dlatego bądź czujny, żeby czegoś nie 
przegapić. Nie zaczynaj dnia od nerwowej 
krzątaniny. Jeśli Twoje działania będą prze-
myślane, szybko osiągniesz cel. 

Panna 24.08-22.09
Ze sprawami delikatnej natury nie zwlekaj 
i załatw je w pierwszej kolejności. Na razie 
nie nastawiaj się na rewolucyjne zmiany 
w finansach. Czas sprzyja zacieśnianiu ro-
dzinnych więzów.

Waga 23.09-23.10
Mów otwarcie o swoich potrzebach, za-
miast poświęcać się dla dobra innych. 
W miłości lepsza passa, ale sercowe pod-
boje lepiej trzymaj w tajemnicy. Będziesz 
podatny na przeziębienia.

Skorpion 24.10-22.11
Nie bagatelizuj koniecznych napraw samo-
chodu, bo może Cię on zawieść w najmniej 
spodziewanym momencie. Nie porównuj 
się z innymi, a będziesz w dobrym humo-
rze. Zadbaj o siebie.

Strzelec 23.11-21.12
Są ludzie, których nie da się zmienić, im 
wcześniej to zrozumiesz, tym lepiej dla 
Ciebie. Znajdź czas na odpoczynek, przy-
jemności i kulinarne atrakcje. Pilnuj waż-
nych dla Ciebie spraw. 

Koziorożec 22.12-20.01
Uda Ci się w końcu odpocząć od zawo-
dowych stresów. Ogarnie Cię zasłużone 
wakacyjne lenistwo. Będziesz teraz bar-
dzo optymistycznie nastawiony do świa-
ta, ale też bardzo roztrzepany.

Wodnik 21.01-19.02
Ciągle ktoś Cię będzie rozpraszał i za-
wracał Ci głowę swoimi sprawami. Nie 
daj się zdominować. Najbliższy czas wy-
pełni Ci mało efektowna, ale istotna dla 
całej rodziny praca.

Ryby 20.02-20.03
Będziesz miał teraz więcej czasu, aby za-
jąć się prywatnymi sprawami. Wykorzystaj 
urlop, aby odpocząć i nie staraj się organi-
zować wszystkim męczących atrakcji. Upo-
rządkuj zaległe sprawy.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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 przebojo-
wy 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 wy-
zwania, z jakim dotąd się nie zetknął – 
konieczności znalezienia wewnętrznego 
spokoju.

12-14 sierpnia godz. 19:00 2D PL
17-18 sierpnia godz. 19:00 2D PL

NA CHWILĘ NA ZAWSZE
Romans; Polska; Czas trwania 1 godz. 45 min.
Pola (Martyna Byczkowska) jest u szczytu 
popularności – w wieku zaledwie 22 lat 
wypełnia sale na swoich koncertach i od-
nosi ogromne sukcesy w branży muzycz-
nej. Pewnego dnia, po jednym ze swoich 
występów, dziewczyna pod wpływem al-
koholu doprowadza do wypadku samo-
chodowego. Aby wyciszyć sprawę, ojciec 
(Ireneusz Czop), a zarazem menadżer 
gwiazdy umieszcza ją w ośrodku terapii 
i leczenia uzależnień, gdzie piosenkarka 
zostaje zmuszona do pracy społecznej. 
Wkrótce poznaje tam Borysa (Paweł Do-
magała) – charyzmatycznego instruktora, 
słynącego z niekonwencjonalnych metod 
pracy. On również był kiedyś popularnym 
muzykiem, ale wpadł w pułapki wczesnej 
sławy. 

19-21 sierpnia godz. 13:00 2D dubb.
24-25 sierpnia godz. 13:00 2D dubb.

PAMIĘTNIKI TATUSIA MUMINKA
Animacja, Familijny, Przygodowy; Finlandia, Polska; 
Czas trwania 1 godz.14 min.
Opowieść o dzieciństwie i młodości Ta-
tusia Muminka a także o tym jak poznał 
Mamę Muminka.

19-21 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.
24-25 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

NIEZGASZALNI
Animacja, Komedia, Przygodowy; Francja, Kanada; 
Czas trwania 1 godz. 32 min.
Georgia od najmłodszych lat marzy o tym, 
aby iść w ślady ojca i pracować w nowo-
jorskiej straży pożarnej. Niestety, żyje  
w czasach, gdy kobiety nie mogą jeszcze 
wykonywać przypisanych mężczyznom 
zawodów. Wszystko to zmienia się jednak, 
kiedy tajemniczy sprawca zaczyna pod-
palać budynki na Broadwayu, a strażacy  
z Nowego Jorku – jeden po drugim – zni-
kają w tajemniczych okolicznościach... 

19-21 sierpnia godz. 17:00 2D nap.
24-25 sierpnia godz. 17:00 2D nap.

A ONI DALEJ GRZESZĄ,  
DOBRY BOŻE!

Komedia; Francja; Czas trwania 1 godz. 38 min.
40 lat minęło jak jeden… grzech? Państwo 
Verneuil mają co świętować – taki staż 
małżeński to nie przelewki i, zdaniem ich 
córek, świetna okazja, by zorganizować 
huczną imprezę niespodziankę. Żeby było 
jeszcze weselej, na przyjęcie z różnych za-
kątków świata przyjeżdżają rodzice Rachi-
da, Davida, Chao i Charles’a...
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DROBNE

Sprzedam dom Nasie lsk  

ul. Jaśminowa. Tel. 509 089 355.

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 ogrze-

wanie. Tel. 694 391 972.

Usługi żniwne, zbiór zbóż, pra-

sowanie słomy Tel. 795 544 744.

Zaopiekuje się dzieckiem lub 

osobą starszą. Tel. 669 333 653.

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
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.
8.08.–14.08.2022 r. Apteka Centrum

ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
15.08.–21.08.2022 r. Apteka Syrenka

ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.
22.08.–28.08.2022 r.  Apteka

ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
Uchwała nr XXXVIII/241/2021

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

BRYDŻ

Wyniki turnieju „czternastego”, 15.07.2022 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński     179 pkt (55,94%)

2. Krzysztof Brzuzy – Krzysztof Michnowski    165 pkt (51,59%)

3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś    162 pkt (50,63%)

4. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak    155 pkt (48,44%)

5. Janusz Muzal – Janusz Wydra     150 pkt (46,88%)

6. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki    149 pkt (46,63%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     76 pkt

2. Waldemar Gnatkowski     67 pkt

3. Piotr Kowalski      58 pkt

4. Grzegorz Nowiński      55 pkt

5. Alicja Bartosik      52 pkt

6. Krzysztof Morawiecki     45 pkt

7. Paweł Wróblewski      44 pkt

8. Janusz Wydra      39 pkt

9. Józef Skrzypczak      37 pkt

10. Zbigniew Michalski     36 pkt

PK
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dokończenie ze str. 9

ROZMOWA Z…

Sukces w Ostródzie na dziesięciolecie
nasielskim zespołem Ragabarabanda o jego twórczości, koncertach i pasji do muzyki, które trwa nieprzerwanie od wielu lat.  

Gdzie najczęściej można Was zo-
baczyć i posłuchać na koncertach 
na żywo? W jakich ogólnopol-
skich przeglądach/konkursach/
festiwalach (wydarzeniach) brali-
ście udział do tej pory?  

– Zagraliśmy dużą ilość koncertów 
w całej Polsce. Były koncerty klu-
bowe, gdzie często supportowali-
śmy grupę Farben Lehre (np. trasa 
Punky Reggae Live), a koncerty 
odbywały się niemal w całej Pol-
sce (np. Łódź, Białystok, Olsztyn, 
Radom, Siedlce, Warszawa). Grali-
śmy sporo imprez plenerowych: na 
juwenaliach (np. Poznań, Słupsk), 
dniach miasta (np. Węgorzewo, 
Wąbrzeźno, Starogard Gdański), 
zlotach motocyklowych (Moto 
Serce), imprezach charytatyw-
nych itd. Zagraliśmy na „Festiwalu 
Kolorów” w Lublinie, Katowicach 
i Krakowie, gdzie pod sceną bawi-
ło się kilka, a może i kilkanaście ty-
sięcy osób, a nasz utwór „Kolory” 
stał się oficjalnym hymnem tej im-
prezy. Dwukrotnie wystąpiliśmy na 
scenie Pokojowej Wioski Kryszny 
na Woodstocku (obecnie Pol’and 
Rock Festiwal), który jest jednym 
z największych tego typu wydarzeń 
w Europie. Nasze dźwięki usłyszała 
także publiczność w płockim am-
fiteatrze, gdzie zagraliśmy podczas 
„Summer Fall Festiwal”. Braliśmy 
również udział w przeglądach mu-
zycznych, w których doszliśmy 
do finału krajowego: Emergenza 
(Warszawa), Barabany (Białystok), 
Reggaeland Debiuty (Płock), czy 
Sulęcin Reggae Festiwal. Ogólnie 
gramy tam, gdzie nas zapraszają. 

Czy oprócz występów scenicz-
nych można gdzieś zapoznać się 
z Waszą twórczością?

 – Oczywiście, mamy swój pro-

fil zespołowy na www.facebook.
com/raggabarabanda, gdzie sta-
ramy się umieszczać na bieżąco 
informacje o naszych muzycznych 
działaniach oraz konto na www.
instagram.com/raggabaraban-
da. A także kanał na www.youtu-
be.com, gdzie można za darmo 
posłuchać naszych piosenek. Są 
tam również fragmenty niektórych 
koncertów oraz teledyski, które do 
tej pory udało nam się zrealizować.

Czy wasz skład zmieniał się na 
przestrzeni lat? 

– Po niemal pięciu latach wspól-
nego grania i wydaniu debiutanc-
kiej płyty szeregi naszego zespołu 
postanowił opuścić gitarzysta Ra-
dosław Wierzbicki. Na jego miej-
scu pojawił się młody, ale bardzo 
utalentowany muzycznie gitarzy-
sta Łukasz Kamiński. Kilka miesię-
cy później przygodę z zespołem 
zakończył także perkusista Paweł 
Zakrzewski. Za bębnami zasiadł 
Bartek Świgoniak, który już wcze-
śniej grał z naszym basistą w jednej 
z nasielskich kapel (All-My-Hero-
es). Gdy studiował w Białymstoku 
również nie próżnował muzycz-
nie, grając w zespole In Your Fear. 
Po tej zmianie kadrowej zaczęli-
śmy na nowo ogrywać już wcze-
śniej wymyślone piosenki, by móc 
dalej grać koncerty, rozpoczęli-
śmy też pracę nad nowymi utwo-
rami. Tymczasowo skład opuścił 
gitarzysta, a na jego miejscu po-
jawił się nasz kolega z zaprzyjaź-
nionej kapeli Legendarne Zdready 
– Grzegorz Antoniuk. Jednak po 
kilku miesiącach ponownie wróci-
liśmy do pierwotnego składu z Łu-
kaszem na gitarze.

Czy dużo czasu poświęcacie na 
swoje muzyczne hobby? Czy re-
gularnie spotykacie się na pró-

bach, czy ćwiczycie jedynie 
przed koncertami?

 – Muzyka jest naszą pasją, a każdy 
z nas pracuje i zawodowo zajmuje 
się zupełnie czymś innym. Mamy 
własne obowiązki, a muzyka jest 
formą bardziej hobbistyczną niż 
zarobkową. Nasz gitarzysta na co 
dzień mieszka i pracuje w Warsza-
wie, jednak staramy się robić pró-
by raz w tygodniu (obecnie w sali 
kina NIWA), by co jakiś czas prze-
grać materiał przed koncertem, ale 
także spróbować wymyślić coś no-
wego. 

Jak na Waszą muzyczną pasję re-
agują najbliżsi? Czy słuchają Wa-
szej muzyki, w jaki sposób Was 
wspierają?

 – Z pewnością się cieszą i są z nas 
dumni. Jesteśmy zespołem z ma-
łego miasteczka, który osiągnął 
jakiś mały sukces na skalę ogól-
nopolską. Wydaliśmy legalną pły-
tę, która leży na półkach sklepów 
Empik wśród wielu wspaniałych 
polskich wydawnictw. Zagraliśmy 
masę koncertów, reprezentując 
Nasielsk na wielu scenach tego 
kraju. Jednak należy pamiętać, że 
wsparcie, to nie tylko dobre słowo 
i oklaski, ale również wyrozumia-
łość ze strony naszych rodzin. Taka 
pasja wymaga wielu wyrzeczeń 
i poświęcenia czasu, który prze-
znaczamy na próby, czy wyjazdy 
na koncerty.

W tym roku w Ostródzie zdoby-
liście główną nagrodę, czy jest to 
największe osiągnięcie w Waszej 
dotychczasowej karierze? Czy 
wygrana w tym konkursie przy-
niesie Wam konkretne korzyści 
w kwestii dalszej kariery muzycz-
nej?

 – Szczerze mówiąc, nie liczyliśmy 

na wygraną, ponieważ nie gramy 
typowego reggae. Nasze piosen-
ki są nieco mocniejsze i bardziej 
energiczne, a mimo to jury wybra-
ło nas jako zwycięzców. Pojecha-
liśmy się dobrze bawić i zagrać dla 
ludzi, jednak bardzo się z tego cie-
szymy, że 7 osób od lat związanych 
z muzyką jednogłośnie wskazało 
nas jako band, który ten konkurs 
wygrał. To daje większą motywację 
do dalszego działania, lecz ciężko 
stwierdzić czy to nasz największy 
sukces. Dzięki tej wygranej mamy 
zapewnione występy na kilku du-
żych festiwalach (Ostróda, Gliwi-
ce, Wodzisław Śląski, Bydgoszcz, 
Darłowo) oraz występ transmito-
wany na żywo w studio polskiego 
radia Czwórka. A także promocję 
naszych piosenek na antenie ra-
diowej Czwórki. Mamy nadzieję, 
że dzięki temu o naszej twórczości 
usłyszy większa liczba słuchaczy.

Czy kontakt z publicznością  jest 
ważny dla Waszej kapeli i dlacze-
go?

 – Gdyby nie publiczność pod sce-
ną, która przychodzi na nasze kon-
certy, to co robimy, nie miałoby 
sensu. To nasi słuchacze są czę-
ścią naszej kapeli. Nawet jeśli bawi 
się z nami kilka osób, to daje nam 
satysfakcję i sprawia wiele radości. 
Uśmiechy, dobra zabawa i ciepłe 
słowa, jakie słyszymy od ludzi po 
koncertach są największą zapłatą 
za to, co robimy. 

Co Wam daje tworzenie muzyki?

 – Dzięki swojej pasji, jaką jest 
muzyka, poznaliśmy wielu wspa-
niałych ludzi, zwiedziliśmy wie-
le ciekawych miejsc, zagraliśmy 
na różnych scenach, ucząc się 
i nabywając doświadczenia w tym, 
co robimy. Ale przede wszyst-
kim mamy całą masę wspomnień 

i chwil, które zostaną na zawsze 
w naszej pamięci.

Kto pomógł Wam najbardziej  w 
tej muzycznej drodze? Kto Was 
wspierał oprócz bliskich?

– Najważniejsze osoby, to te, któ-
re były pod sceną na naszych kon-
certach i dawały nam energię oraz 
motywację do dalszego działania. 
Jednak są też ludzie, którzy pomogli 
nam w różnych aspektach i dziedzi-
nach (nagrywali wideo, robili zdjęcia, 
wspierali technicznie, organizacyjnie 
itd.). Bardzo dziękujemy wszystkim 
za wsparcie naszej zabawy w mu-
zykę, w szczególności: Wojtek Woj-
da i cała ekipa Farben Lehre wraz 
z akustykiem Piterem; Aneta Woje-
wódzka; Wytwórnia Lou & Rocked 
Boys; Mania Studio; Marek Tyc; Ma-
ciej Suwiński; Paweł Rasiński; Krzysz-
tof Miller; Radek i Sylwia Rosiak; 
Marek i Magda Świerczewscy; Piotr 
Szabrański; Grzegorz Antoniuk; Le-
szek Gałężewski; Robert Mateusiak; 
Kinga Szczypek; Sebastian Ziółkow-
ski; Krzysztof Turek oraz wiele innych 
osób, które w jakikolwiek sposób 
nam pomogły, a których zapomnie-
liśmy wymienić. Dziękujemy naszym 
rodzinom, znajomym bliższym i dal-
szym oraz wszystkim słuchaczom, 
do których trafia nasza twórczość. 
Dziękujemy ekipom technicznym, 
dzięki którym czujemy się komfor-
towo podczas naszych występów, 
a grając „na żywo”, a nie z playbac-
ku, dźwięk i oprawa techniczna są 
dla  nas bardzo istotne. Pozdrawia-
my także wszystkie zespoły, z któ-
rymi mieliśmy przyjemność deptać 
sceny w naszym kraju. Muzyka to 
piękna pasja i fantastyczna przygo-
da, z którą planujemy iść w dalszą 
życiową podróż.

Dziękuję za rozmowę. 
Iwona Pęcherzewska

Z UM
Syreny alarmowe
1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17.00, 
w celu uczczenia 78 rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego, 
na terenie Gminy Nasielsk urucho-
mione zostaną syreny alarmowe. 
Syreny emitować będą dźwięk cią-
gły przez jedną minutę. 

Bezpłatna pomoc 
prawna  
dla obywateli 
Ukrainy 
Obywatele Ukrainy przebywa-
jący na terenie Gminy Nasielsk 
mają możliwość skorzystania  
z bezpłatnej pomocy prawnej. Ak-
cja zorganizowana została przez 
Naczelną Radę Adwokacką przy 
współpracy z Okręgowymi Rada-
mi Adwokackimi. W celu uzyska-
nia pomocy, należy skontaktować 
się za pośrednictwem poczty e-
-mail z adwokatem dr Łukaszem 
Chojniakiem (adres e-mail: lukasz.
chojniak@ora-warszawa.com.pl).

Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu już działa
Od 1 lipca 2022 roku w Nasielskim Domu Edukacji i Historii funkcjonuje Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta i Regionu. We czwartek, 30 czerwca br., zakoń-
czono prace nad archiwizacją gromadzonych przez wiele lat dokumentów, ikonografii, artykułów prasowych, biogramów, odpisów i innych materiałów historycz-
nych dotyczących Nasielska i ziemi nasielskiej. Zgromadzenie ich w odpowiednim miejscu i we właściwej architektonicznie oprawie pozwoli na łatwiejszy i bardziej 
profesjonalny dostęp dla wszystkich miłośników nasielskiej, długowiekowej historii, szczególnie zaś dla studentów historii, którzy wiele zespołów archiwalnych znajdą 
na miejscu, bez konieczności uciążliwej kwerendy źródłowej w archiwach centralnych rozsianych po całym Mazowszu.

Efektem prac archiwizacyjnych jest wyodrębnienie następujących zespołów:
 – Najdawniejszy Nasielsk,
 – Nasielsk w czasach staropolskich i w okresie napoleońskim, 
 – Nasielsk i ziemia nasielska w XIX wieku,
 – Nasielscy Żydzi,
 – Nasielsk w zaborze rosyjskim,
 – Nasielsk i ziemia nasielska w okresie I wojny światowej,
 – Nasielsk w okresie II RP,
 – II wojna światowa na ziemi nasielskiej,

 – Wojna 1920 na ziemi nasielskiej,
 – Nasielsk i ziemia nasielska w okresie PRL-u,
 – Współczesny Nasielsk,
 – Artykuły prasowe o Nasielsku,
 – Życie religijne nasielszczan,
 – Siedziby ziemiańskie Gminy Nasielsk,
 – Biogramy sławnych nasielszczan,
 – Zdjęcia i materiały o różnej proweniencji.

Wszystkie materiały historyczne dotyczące poszczególnych zespołów zostały umieszczone w odpowiednich estetycznych pudełkach, co znacznie ułatwi do 
nich dostęp. Część posiada już formę elektroniczną.

Pracownicy Nasielskiego Domu Edukacji i Historii zachęcają przede wszystkim te osoby, które piszą prace licencjackie i magisterskie na temat ziemi nasielskiej, aby 
zacząć kwerendę od odwiedzin naszej placówki i wykorzystać miejscowy zasób archiwalny. Zapraszamy też tych wszystkich, którzy poszukują informacji na temat 
bliższych i dalszych krewnych. Potomkowie nasielskiej diaspory żydowskiej już te możliwości wykorzystują z niemałym powodzeniem. 

Jednocześnie apelujemy do Państwa – potencjalnych darczyńców o przekazywanie nam wszelkiej posiadanej dokumentacji dotyczącej szeroko pojętego 
Nasielska, czyli miasta i okolicznych wsi z nim związanych, bez względu na przynależność gminną czy parafialną. Wszystkie te materiały posłużą do dalszych opra-
cowań monograficznych miasta i wsi oraz ich mieszkańców. Uważamy, że przyczyni się to do odbudowy poczucia naszej tożsamości osadzonej na północnym 
Mazowszu i wynikającej z tego specyfiki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 797 345 184 – Nasielski Dom Edukacji i Historii bądź 23 6912552 – Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku. Zapraszamy serdecznie!

(b.)
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Siatkarze z Burczak/
Wiśniewski Beach 
Volleyball Team 
W piątek, 15.07.2022 r., Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik oraz Kie-
rownik Wydziału Organizacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
– Krzysztof Miller spotkali się z Pawłem Burczakiem oraz Kacprem Wi-
śniewskim z zespołu Burczak/Wiśniewski Beach Volleyball Team. 

Przypomnijmy, że nasi goście dotychczas na swoich kontach, tak indy-
widualnie jak i zespołowo, mają liczne sukcesy siatkarskie. Spełniając się 
w siatkówce plażowej w tym sezonie, już siedem razy stawali na podium! 
A to dopiero część z ich zamierzonych celów. 

Na spotkaniu omawiano temat współpracy Gminy Nasielsk z zespołem. 
W imieniu Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Sekretarz 
Nasielska – Marek Maluchnik przekazał gratulacje za efekty pracy zespołu. 
Podkreślił również, jak jesteśmy dumni, że Gmina Nasielsk obfituje w uta-
lentowanych ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem, talentem i am-
bicjami realizują swoje pasje, nie tracąc uśmiechu z twarzy! 

Wydział Organizacji i Promocji

PIŁKA NOŻNA

Żbik II zostaje  
w B-klasie
Na 6. miejscu rozgrywki zakończyła grająca w B-Klasie drużyna Żbika II 
Nasielsk pod wodzą trenera Dariusza Kordowskiego. Jak się okazuje, był 
to ostatni sezon, w którym trenował on tę drużynę.

Drugi zespół Żbika rozegrał w minionym sezonie 22 mecze, w których 
piłkarze zdobyli 60 bramek, przy 59 straconych. Bilans sezonu 2021/22 
drużyna zakończyła na 6. pozycji w tabeli, czyli w połowie, zdobywając 
32 punkty w 10 wygranych meczach i w 2 przegranych. 10 spotkań nie-
stety było przegranych.

Zwycięzcą B-klasy został zespół Orzyc Chorzele z 52 punktami, a drugą 
pozycję zajął Gladiator Słoszewo z dorobkiem 46 punktów. Na trzeciej po-
zycji z taką samą liczbą punktów znalazła się Tamka Dzierzgowo. Wszystkie 
trzy drużyny awansowały do A-klasy grupy ciechanowskiej.

Najlepszy mecz, w którym padło najwięcej bramek, Żbik II Nasielsk roze-
grał 20 kwietnia w ramach 20. kolejki. W wyjazdowym spotkaniu pokonał 
Gryf Kownaty Żędowe 4-8. Przewagą pięciu goli udało się także pokonać 
PAF II Płońsk w domowym spotkaniu w 10. kolejce 24 października. Wte-
dy to mecz zakończył się wynikiem 6:1.

Królem strzelców Żbika II został w minionym sezonie Łukasz Gałązka, 
który umieścił piłkę w bramce 14 razy, a na drugim miejscu z dorobkiem  
9 bramek znalazł się Dawid Walczak.

Jako ciekawostkę można dodać, że dwie bramki na korzyść Żbika były 
samobójcze.

W minionym sezonie drużynę gościnnie zasilali zawodnicy z drużyny se-
niorskiej, m.in. Mateusz Bramowicz, który zdobył 6 goli, czy Marek Osiń-
ski.

Gra w piłkę nożną wiąże się także z karami w postaci żółtych i czerwonych 
kartek. Tych żółtych sędziowie pokazali w całym sezonie 34. Najwięcej 
ich zdobył Mikołaj Szypulski (6) oraz Paweł Walczak (5). Sześciokrotnie za-
wodnicy otrzymali czerwone kartki. Dwukrotnie otrzymał je Bartłomiej 
Saliszewski. Pozostałe cztery wynikały z dostania dwóch żółtych kartek 
w jednym spotkaniu i otrzymali je: Łukasz Gałązka, Kamil Żołnierzak, Oli-
wier Branicki i Paweł Kłosiński.

Nowy sezon 2022/23 Żbik II Nasielsk zainauguruje 3 września na boisku 
w Cieksynie, grając z tamtejszą Wkrą. Zapowiadają się duże emocje der-
bowe. 

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Przygotowania Żbika do sezonu
Po spadku seniorskiej drużyny Żbi-
ka Nasielsk do V ligi zespół przygo-
towuje się intensywnie do nowego 
sezonu. W związku z tym nastąpiły 
już pewne zmiany per-
sonalne.

Trenerem drużyny zo-
stał Mateusz Bramo-
wicz, dotychczasowy 
kapitan oraz kilkukrotny 
król strzelców. Zastą-
pił on Pawła Mazurkie-
wicza, który trenował 
seniorów w rundzie 
w i o s e n n e j  s e z o n u 
2021/22.

Nowy trener podjął już 
swoje pierwsze decyzje 
i na swoich asystentów 
wybrał doskonale znanych i zasłu-
żonych zawodników Żbika: Rafała 
Załogę i Łukasza Zalewskiego.

Rafał Załoga to jeden z najlepszych 
zawodników Żbika, który na bo-
isko wychodził z pasją i z łatwością 
strzelał gole niejednokrotnie za-
pewniające drużynie zwycięstwo. 
Przez wiele lat pełnił funkcję kapi-
tana i grającego trenera. W 2021 

roku kontuzja uniemożliwiła mu 
grę na boisku. Wierni kibice liczą 
jednak, że powróci on do gry, a na 
razie będzie trenował zespół.

Drugi z asystentów, Łukasz Zalew-
ski, to wychowanek Nadnarwianki 
Pułtusk. W poprzednich sezonach 
grał w Żbiku Nasielsk, zdobywa-
jąc wiele cennych bramek. Treno-
wał także drużyny juniorskie oraz 
drużynę żeńską. Obecnie Łukasz 
będzie odpowiadał za przygoto-
wanie bramkarzy. Ponadto będzie 
on także odpowiedzialny za ko-
ordynowanie szkolenia grup mło-

dzieżowych.

Po czterech latach z funkcji asy-
stenta trenera drużyny seniorskiej 
zrezygnował Cezary Prusinowski.

Drużyna Żbika już in-
tensywnie przygoto-
wuje się do nowego 
sezonu. Poza treninga-
mi, rozgrywa także me-
cze kontrolne. Można 
na nich już zobaczyć 
zawodników, wchodzą-
cych w skład zespołu 
w nowym sezonie. 

16 lipca Żbik Nasielsk 
rozegrał sparing z Ma-
kowianką Maków Maz. 
Spotkanie zakończyło 

się wynikiem 3:1 dla Żbika, dzięki 
dwóm bramkom Mateusza Bramo-
wicza i jednej zdobytej przez Kry-
stiana Chołodego.

Drugi sparing rozegrany 22 lipca 
z Konopianką Konopki zakończył 
się remisem 2:2. Bramki zdobyli 
Mikołaj Adamski oraz Kamil Stań-
czak.

Michał B.


