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Z GMINY

Dziurawy chodnik
Dzięki nasielskim drogom mieszkańcy do perfekcji opanowali jazdę sla-
lomem. Niestety nie tylko na nich możemy zauważyć liczne dziury unie-
możliwiające swobodne poruszanie się. Chodniki również pozostawiają 
wiele do życzenia. Jeden z nich znajduje się w „centrum” Nowych Pieści-
rogów, naprzeciwko sklepu Merkury.  

 – Jakoś ten widok mnie nie dziwi. Ile razy zgłaszaliśmy fatalny stan na-
szych dróg, choćby ul. Szmaragdową. Mam wrażenie, że tu u nas to pe-
wien standard, że Pieścirogi są pomijane. Dziury przy Merkurym są już 
od dawna. Chyba już się do takiej bylejakości przyzwyczajamy – żali się 
mieszkaniec osiedla.

Chodnik jest w opłakanym stanie 
i z każdym dniem, z każdą ulewą, 
jest coraz gorzej. Niestety może to 
prowadzić do niebezpiecznych sy-
tuacji, czy uszkodzenia auta. 

 – Staram się nie parkować w tym 
miejscu. W tygodniu jest to możliwe, 
gorzej w sobotę, kiedy większość 
mieszkańców jest na zakupach. Na-
prawdę warto zwrócić uwagę na ten 
problem – mówi pan Krzysztof.

Należy zaznaczyć, że podczas 
deszczu dziury wypełniają się 
wodą, a wówczas pokonanie kału-
ży może być ryzykowne i zakoń-
czone mokrym ubraniem. Mamy 
jednak nadzieję, że powiat zwróci 
wreszcie uwagę na problem i w naj-
bliższym czasie go rozwiąże.

(red.)

Z MIASTA

Skwer w remoncie
Od ogrodzenia terenu skweru oraz parkingu, popularnie zwanym „Barceloną”, rozpoczęły się prace związane  
z przebudową skweru im. Jana Pawła II. Wykonawca robót, firma SORTED z Piaseczna, wszedł na teren budowy 
w poniedziałek, 29 sierpnia br. i rozpoczął wstępne prace rozbiórkowe. 

Wielu mieszkańców było zaskoczonych szybkim rozpoczęciem prac również na parkingu i brakiem możliwości 
zaparkowania w tym miejscu. Obecnie teren ten służy do składowania zerwanej nawierzchni asfaltowej z par-
kowych alejek. W trakcie jest również uzgadnianie harmonogramu prac związanych z przebudową linii niskiego 
napięcia.

J a k  i n fo rm uj e  U r z ą d  M i e j s k i  
w Nasielsku, jednokierunkowe uli-
ce wzdłuż skweru w pierwszej fazie 
robót będą przejezdne.

Wykonawca, f irma SORTED, re-
alizuje zadanie za kwotę 11 876 
049,48 zł, ponadto inwestycja do-
stała dofinansowanie na kwotę 3,6 
mln zł z Urzędu Marszałkowskiego.

(mb)
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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. Jadwigi Rostkowskiej 8,  

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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.15
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

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)

Z UM
Szanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Być może znają Państwo osobę, która powinna zostać wyróżniona za 
swój wkład w rozwój naszej gminy? Może jest ktoś, kto nie został do tej 
pory zauważony?

Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do Nagrody „Lew 
Nasielska”!

Kandydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, in-
stytucje publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, 
stowarzyszenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy 
Nasielsk.

Kandydatów można zgłaszać do końca września 2022 r.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony w wersji pa-
pierowej oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata, a także uza-
sadnienie przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się 
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie 
oraz uhonorowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

Z UM
Nabór wniosków w ramach 
Inicjatywy Lokalnej już niedługo!
Przypominamy, że niebawem ruszy nabór wniosków w ramach Inicjaty-
wy Lokalnej w gminie Nasielsk. Dzięki tej wyjątkowej formie współpracy 
mogą zostać zrealizowane ważne dla naszej społeczności zadania. Dlatego 
czekamy na Wasze pomysły i zachęcamy do składania wniosków w ter-
minie od 23 do 30 września br. 

Szczegółowe informacje wraz z przykładowym wzorem wniosku dostęp-
ne: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

Wydział Organizacji i Promocji 

Z UM

II Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Miło nam poinformować, iż 
w dniach 3-4 grudnia 2022 roku 
w Nasielsku odbędzie się II Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Te-
goroczna edycja w z wiązku 
z remontem skweru Jana Paw-
ła II będzie miała miejsce na te-
renie Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Nasielsku (przy boisku Orlik). 
Wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem 
Kultury już pracujemy nad orga-
nizacją wydarzenia. 

Po raz drugi partnerem Jarmar-
ku Bożonarodzeniowego jest 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, który podkreśla, że 
z ogromną radością wspiera wy-
darzenia ważne dla budowania 
dobrych relacji w całej społecz-
ności. 

Z wielką radością przyjęliśmy 
wiele ciepłych słów za organi-
zację Jarmarku w roku ubiegłym. 
Chcemy, by tegoroczne wyda-
rzenie ponownie spełniło Państwa 
oczekiwania.

Wieści o II edycji nasielskiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego 
rozchodzą się nie tylko po Ma-
zowszu, ale również po całej Pol-
sce. Wsparcie w formie darowizny 
okazało krakowskie Wydawnic-
two Znak, przekazując nam 100 
książek na prezenty dla dzieci. 

Od 21 września br. ruszyliśmy 
z  prz yj mowaniem zg łoszeń 
wystawców na II edycję Jar-
marku Bożonarodzeniowego 
w Nasielsku!

S e rde c zn i e  z a p ra sz a my do 
współpracy wszystkich rękodziel-
ników i producentów lokalnych! 
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 
listopada br. za pośrednictwem 
strony internetowej: https://jar-
mark.nasielsk.pl/dla-wystawcow.
html

Nie zwlekaj napisz się już dziś! 
Liczba miejsc ograniczona!

Kontakt: tel. 23 69 33 123, e-mail: 
promocja@nasielsk.pl, www.jar-
mark.nasielsk.pl

Wszystkich zainteresowanych 
współtworzeniem wydarzenia, 
sponsorów zapraszamy do kon-
taktu z Wydziałem Organiza-
cji i Promocji, tel. /23/6933123, 
/23/6933055, /23/6933050 lub 
e-mail: promocja@nasielsk.pl  Je-
steśmy do Państwa dyspozycji!

Wydział Organizacji i Promocji

Z UM
Młodzieżowa 
Rada Miejska 
w Nasielsku 
– wybory już 
niebawem! 
We wtorek, 13 września 2022 r., 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
odbyło się wstępne spotkanie in-
formacyjne poprzedzające zarzą-
dzenie wyborów do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Nasielsku, pod-
czas którego omówiono harmo-
nogram i zakres działań w ramach 
przygotowań do wyborów w szko-
łach podstawowych i średnich na 
terenie naszej Gminy. Jest nam 
bardzo miło, że ww. zebranie spo-
tkało się z tak licznym zaintereso-
waniem ze strony dyrektorów oraz 
przedstawicieli szkół z terenu Gmi-
ny Nasielsk, a przede wszystkim 
z zaangażowaniem samorządów 
uczniowskich. 

Informujemy również, że przed-
stawiciele Gminy Nasielsk pod-
pisali umowę z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w War-
szawie w ramach Samorządowego 
Instrumentu Wsparcia Inicjatyw 
Młodzieżowych Rad Gmin/Po-
wiatów i Dzielnic m. st. Warszawy 
pn. „Mazowsze dla Młodzieży” na 
realizację zadania pn. „Kompetent-
na Młodzież – powołanie Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Nasielsku 
i przygotowanie do pełnienia man-
datu młodzieżowego radnego”. 

Gmina Nasielsk otrzyma dotację 
w kwocie 12 439,00 zł, a zgodnie 
z założeniami ww. umowy do 30 
listopada br. zrealizowane zostaną:

 – kampania informacyjna przed 
wyborami do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nasielsku,

 – spotkanie edukac yjno-in-
f o r m a c y j n e  d l a  m ł o d z i e ż y 
wprowadzające w tematykę dzia-
łania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Nasielsku oraz promujące re-
krutację jej członków (w spotkaniu 
będą mogli wziąć udział młodzi lu-
dzie zainteresowani kandydowa-
niem do MRM),

 – wystąpienie merytoryczno – 
motywacyjne prelegenta podczas 
inauguracyjnej sesji Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Nasielsku,

 – szkolenie wprowadzające dla 
członków Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nasielsku,

 – szkolenie opiekuna Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Nasielsku.

Zadanie pn. „Kompetentna Mło-
dzież – powołanie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Nasielsku i przy-
gotowanie do pełnienia mandatu 
młodzieżowego radnego” współfi-
nansowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Wydział Organizacji i Promocji 
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U NAS

Wandale na cmentarzu

Z GMINY

Przetarg na drogę w Andzinie
8 września br. Urząd Miejski 
w Nasielsku ogłosił przetarg 
na budowę drogi gminnej 
w Andzinie. O asfaltowym 
połączeniu Konar z Andzi-
nem mówiło się od wielu 
lat. Jest to jednak specyficz-
na droga, ponieważ odcinek 
o długości ok. 600 metrów 
znajduje się na terenie gmi-
ny Nowe Miasto. Inwestycja 
miała być więc wykonywana 
wspólnie przez dwie gminy.

 – Niestety okazało się,  
że w ostatniej chwili gmina 
Nowe Miasto wycofała się w tym roku z tej inwestycji. Gmina Nasielsk, zgodnie z założeniami, wykona bra-
kujący odcinek o długości 560 metrów, na swoim terenie – informuje Radosław Kasiak kierownik Wydziału 
Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. – Miejmy nadzieję, że gminie Nowe Miasto uda się wykonać ten 
odcinek w przyszłym roku. Szerokość jezdni będzie miała 5 metrów, a pobocza gruntowe zostaną wzmocnione 
warstwą kruszywa łamanego – dodaje kierownik.

Termin składania ofert wyznaczono na 23 września br. UM otrzyma na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 
100 tys. zł  z urzędu marszałkowskiego.       Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Przebudowa obiektu 
sportowego 
W czwartek, 15 września br., podpisana została umowa na realizację 
zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego przy szkole podstawowej 
w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu”.

Planowana inwestycja obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego na te-
renie działki użytkowanej przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnic-
kiej w Popowie Borowym jako prowizoryczne boisko dla uczniów szkoły. 
Nowa infrastruktura sportowa zapewni uczniom szerokie możliwości 
w zakresie aktywności fizycznej podczas zajęć wychowania fizycznego, 
a także ze względu na ogólnodostępny charakter obiektu przyczyni się 
do propagowania sportu wśród wszystkich mieszkańców Gminy Nasielsk. 

Wykonawc a:  Krz ysztof  Perkowsk i  G ARDEN-SPORT SERVICE 
z siedzibą w Legionowie Termin realizacji: do 15.11.2022 r. Koszt zadania: 
1 034 614,76 zł brutto

Przypomnijmy, że Gmina Nasielsk na realizację ww. prac otrzymała dofi-
nansowanie w ramach programu „Mazowsze dla Sportu” z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000,00 zł. 

(um)

Do aktu wandalizmu do-
szło na cmentarzu żydow-
skim przy ul. Kwiatowej 
w Nasielsku. Pod koniec 
sierpnia lub w pierwszych 
dniach września br. ktoś 
zdewastował zainstalowaną 
w zeszłym roku na kirkucie 
Bramę Pamięci. Upamiętnia-
jącą ludzi tam pochowanych 
oraz Żydów mieszkających 
niehdyś w naszym mieście. 

Pomnik skonstruowano 
z oryginalnych ram okien-
nych z nasielskiej syna-
gogi, rozebranej w latach  
50. XX w. Dwa elementy 
zawierały oryginalne szyby, 
które ktoś bezmyślnie wybił. Stłuczo-
no każdy szklany element unikatowej 
konstrukcji, łącznie 54 z 64 szyb. 

 – Bardzo zasmuciła mnie informacja 
o wybitych szybach w Bramie Pamię-
ci. W maju tego roku mieliśmy piękną 
uroczystość mającą na celu przy-
wrócenie pamięci o tym wyjątko-
wym sakralnym miejscu, a niespełna 
cztery miesiące później, ktoś niszczy 
nasz wysiłek. Nie mogę zrozumieć 
takiego zachowania. Takiego aktu 
wandalizmu – mówi Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska. – Oczywi-
ście podjęliśmy już interwencję w tej 
sprawie. Oczyściliśmy teren ze szkieł 
oraz zgłosiliśmy sprawę na Komisa-
riat Policji w Nasielsku, funkcjonariu-
sze podjęli czynności mające na celu 
namierzenie sprawcy. Myślimy także 
o zamontowaniu kamer, które będą 
monitorowały teren – dodaje bur-
mistrz Nasielska.

Przypomnijmy, że Brama Pamięci 
została ufundowana przez potom-
ków nasielskich Żydów, a mianowicie 
przez stowarzyszenie Nasielsk Socie-
ty for Remembrance and Reconci-
liation, którego prezesem jest Glenn 
Kurtz, autor książki „Three Minutes 
In Poland”, od dziesięciu lat budujący 
dobre relacje między potomkami Ży-
dów z Nasielska i mieszkańcami naszej 
gminy. Na podstawie książki powstał 
wielokrotnie nagradzany na całym 

świecie film dokumentalny „Trzy mi-
nuty zawieszone w czasie”, a Nasielsk 
stał się rozpoznawalny na wszystkich 
kontynentach. 16 maja br. odbyło się 
uroczyste odsłonięcie Bramy Pamię-
ci z udziałem władz samorządowych, 
powiatowych, proboszcza nasielskiej 
parafii, rabina oraz potomków na-
sielskich Żydów, którzy przybyli do 
Nasielska z różnych zakątków świata 
specjalnie na tę uroczystość. Dzięki 
wieloletniej współpracy potomków 
nasielskich Żydów z władzami miasta 
oraz działaniom edukacyjnym prowa-
dzonym w zeszłym roku szkolnym, 
Nasielsk jest podawany za modelowy 
przykład współpracy polsko-żydow-
skiej zarówno w całej Polsce, jak i za 
granicą. Szkoda, żeby podobne, bez-
refleksyjne akty wandalizmu burzyły 
dobre relacje między narodami pol-
skim i żydowskim, a co za tym idzie, 
kładły się cieniem na pozytywny ob-
raz naszego miasteczka. Zacznijmy 
doceniać to, co mamy. 

Niestety tendencje w Nasielsku są ta-
kie, że cokolwiek nowego się tu poja-
wi, staje się obiektem destrukcyjnych 
zainteresowań lokalnych chuliga-
nów…

Pamiętajmy także, iż, owszem, na-
grobki z kirkutu zostały usunięte przez 
hitlerowców podczas II wojny, ale na-
dal jest to miejsce święte, gdzie spo-
czywają szczątki ludzi grzebanych tam 
przez 400 lat.

Do zniszczenia Bramy Pamięci od-
niósł się także w przekazanym re-
dakcji ŻN liście Glenn Kurtz, który 
w imieniu the Nasielsk Society for 
Remembrance and Reconciliation 
napisał:

Potomkowie n as ie l skiej  spo -
łeczności żydowskiej najostrzej 
potępiają ten akt wandalizmu. 
Brama Pamięci została poświę-
cona w maju 2022 r.  w imie-
niu żydowskich mieszkańców 
Nasielska, którzy przez setki lat 
żyl i i  umieral i w Nasielsku. To 
był nasz dom, a cmentarz jest 
miejscem spoczynku naszych 
przodków. Jest to ziemia święta, 
tak samo święta dla nas, jak Ko-
ściół i jego cmentarz dla chrze-
ścijańskich obywateli Nasielska. 
Jesteśmy oburzeni tym bezsen-
sownym czynem. Przede wszyst-
kim smuci nas ten atak na dobrą 
pracę i dobrą wolę tak wielu ludzi 
w Nasielsku i na całym świecie, 
którzy zjednoczyli się, aby za-
chować i uhonorować żydowską 
historię Nasielska. Dziękujemy 
Burmistrzowi Ruszkowskiemu 
za szybką i życzliwą odpowiedź. 
I  z a p r a s z a my  m i e s z ka ń c ó w 
Nasielska do przyłączenia się do 
potępienia tego aktu wandalizmu 
i kontynuowania niezbędnej pra-
cy oświaty, pamięci i pojednania.

(red.)

Z GMINY

Zamieszanie 
z dodatkiem 
węglowym
Od 17 sierpnia br. do 30 listopada br. można składać wnioski o wypłatę 
jednorazowego dodatku osłonowego – tzw. dodatku węglowego. Miesz-
kańcy naszej gminy mogą składać je osobiście w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej, za pośrednictwem poczty lub przez internet (e-PUAP).

Jest to wsparcie finansowe w wysokości 3 tys. zł pochodzące z budże-
tu państwa skierowane do gospodarstw domowych, w których głów-
nym źródłem ogrzewania jest węgiel. Nie ma kryterium dochodowego.  
Do wniosku nie są wymagane żadne dokumenty.

Trzeba pamiętać, że piec, z jakiego korzystamy, musi być zgłoszony jako 
źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Aby sta-
rać się o dofinansowanie, nie trzeba nawet posiadać prawa własności do 
budynku, ani być w nim zameldowanym. Konieczne jest jednak podanie 
adresu nieruchomości, w której zamieszkujemy. 

 – Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. (DZ. U. z 2022 r., poz. 1692) 
o dodatku węglowym brak instrumentów weryfikacji i niedoprecyzowa-
nie przepisów dopuszczało możliwość namnażania się gospodarstw do-
mowych w jednym budynku lub lokalu, co spowodowało w pierwszych 
tygodniach składania wniosków masowe kolejki – informuje Monika Noj-
bert, dyrektor MOPS z Nasielsku. – W pierwszych trzech tygodniach wpły-
wało średnio ok. 200-300 wniosków dziennie. Natomiast w ostatnich 
dniach jest to ok. 60-80 wniosków dziennie. Wnioski są weryfikowane 
przy kliencie jedynie pod względem formalnym oraz pod kątem złożo-
nej deklaracji dotyczącej źródeł ciepła. Niemniej w dużej mierze są one 
wypełniane przez wnioskodawców z pomocą pracownika MOPS, ponie-
waż wymagają naniesienia poprawek lub uzupełnienia pewnych pozycji 
– dodaje. 

W nasielskim MOPS wnioski o dodatek węglowy codziennie (oprócz 
czwartków) w godzinach od 9.00 do 16.00 przyjmuje 4 pracowników 
tej jednostki. 

 – Wnioski składane osobiście w siedzibie ośrodka są na bieżąco wpro-
wadzane do systemu, natomiast wnioski złożone w formie elektronicz-
nej i drogą pocztową są wprowadzane po godzinach pracy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – podkreśla M. Nojbert.

Do niedawna dodatek węglowy przyznawany był na gospodarstwo do-
mowe, co prowadziło do licznych nadużyć, ponieważ osoby zamiesz-
kujące pod jednym adresem składały nawet kilka wniosków o wypłatę  
3 tys. zł. Po zmianach (od 20 września br.) urzędnicy będą zobowiązani 
brać pod uwagę stan faktyczny, który wynika z deklaracji złożonej do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na jeden adres będzie przyzna-
wany jeden dodatek węglowy. 

Zostanie też wydłużony termin weryfikacji przez urzędy wniosków o do-
datek węglowy z 30 do 60 dni. Tym samym wydłużony będzie termin 
wypłaty świadczenia do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku, ale nie póź-
niej niż do 30 grudnia br. 

(red.), www.samorząd.pap.pl
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09.09 Nasielsk ul. Kilińskiego – zabezpieczenie zapadniętej kostki bru-
kowej w chodniku (1 zastęp)

12.09 Nasielsk ul. Starzyńskiego – otwarcie mieszkania (1 zastęp)

12.09 Nasielsk – usuniecie gniazda owadów błonkoskrzydłych z bu-
dynku mieszkalnego (1 zastęp)

17.09 Świerkowo – potrącenie rowerzysty (1 zastęp)

18.09 Kosewo – Usunięcie truchła łosia z torów kolejowych (1 zastęp)

18.09 Nasielsk ul. POW – załączona czujka PPOŻ w sklepie (1 zastęp)

20.09 Nasielsk ul. Rynek – pożar samochodu osobowego (1 zastęp)

Kronika OSP NASIELSK

NASZE SPRAWY

Debata społeczna  
o bezpieczeństwie  
w Gminie Nasielsk
Informujemy, iż w dniu 28 września br. (środa) o godz. 11.00 w budyn-
ku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 6 odbędzie się debata społeczna dotycząca bez-
pieczeństwa na terenie Gminy Nasielsk. 

Organizatorem debaty jest Komenda Powiatowa Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Wezmą w niej udział przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Komisa-
riatu Policji w Nasielsku. 

Serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców do udziału w debacie.

Z POLICJI

Poszukujemy  
świadków wypadku  
w Mazewie Dworskim B
Policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku poszukują świadków wypadku 
drogowego, do którego doszło 17 sierpnia 2022 r. w Mazewie Dworskie B.

Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej 632 około godz. 8.20.

Kierujący samochodem renault master, jadąc od strony Nasielska 
w kierunku Nowego Miasta, nie zachował należytej ostrożności podczas 
manewru wyprzedzania i prawym bokiem pojazdu uderzył w tył poru-
szającego się w tym samym kierunku roweru, w wyniku czego kierująca 
jednośladem doznała obrażeń ciała.

Wszyscy świadkowie, którzy widzieli ten wypadek i mogą pomóc w usta-
leniu jego okoliczności, proszeni są o kontakt z Dyżurnym Komisariatu 
Policji w Nasielsku, ul. Kościuszki 29, tel. całodobowy (23) 693 28 40 bądź 
Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, ul. Paderewskiego 3, tel. całodobowy (22) 775 22 01 lub z najbliższą 
jednostką policji.

Za: www.nowydwor.policja.gov.pl

Z POLICJI

Na zakazie, z promilami
W piątek, 9 września 2022 r., funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
w Nasielsku, podczas patrolowania ul. Przemysłowej zatrzymali 34- latka, 
który kierował motorowerem. Styl jego jazdy wzbudził spore zastrzeżenia 
mundurowych. Podejrzewali, że może on być pijany. Ich przypuszczenia 
potwierdziły się podczas kontroli drogowej, ponieważ 34- latek z powiatu 
pułtuskiego w wydychanym powietrzu ma 1,1 promila alkoholu. 

Mężczyzna został też sprawdzony w policyjnym systemie, gdzie okaza-
ło się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę, posiadał bowiem, 
wydany przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. 

Zgodnie z kodeksem karnym, mieszkańcowi gminy Świercze grozi teraz 
kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej 
w Pułtusku.

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

PRAWO

Nowy taryfikator mandatów
Od 17 września br. weszły w życie ko-
lejne zmiany związane z obowiązującą 
od 1 stycznia br. znowelizowana usta-
wa Prawo o ruchu drogowym. Wzro-
sną nie tylko stawki mandatów, ale 
także liczba punktów karnych za naj-
gorsze przewinienie, a do tego dużo 
łatwiej będzie stracić prawo jazdy. 

O sto procent wzrosną stawki manda-
tów karnych za przekroczenie pręd-
kości, wyprzedzanie w miejscach 
niedozwolonych, nieustępowanie 
pieszym. 

Z a  p r ze k ro c ze n i e  p rę dko ś c i 
o 31 – 40km/h będzie trzeba zapła-
cić mandat w wysokości 1, 6 zł, ale za 
przekroczenie jej o 71 km i więcej – 5 
tys. zł.

Ostrzej karane będzie wyprzedza-
nie w miejscach niedozwolonych 
i wyprzedzanie z niewłaściwej strony– 
mandat w wysokości 2 tys. zł. 

Wyższe stawki będą dotyczyły też 
mandatów za wykroczenia powo-
dujące zagrożenia dla pieszych, np. 
nieustąpienie pieszemu na przejściu 
dla pieszych, czy wyprzedzanie na 
przejściu dla pieszych lub przed nim – 
mandat 3 tys. zł. Wyższe będą stawki 
za wykroczenia na przejazdach kole-

jowych, np. objeżdżanie zapór na za-
mkniętym przejeździe (lub w trakcie 
ich zamykania), czy wjazd na prze-
jazd kolejowy przy migającym czer-
wonym świetle – mandat 4 tys. zł. 
Ponowne popełnienie poważnego 
wykroczenia w ciągu 2 lat sprawi, że 
kara finansowa będzie podwójna.

Za najważniejsze przewinienia (ponad 
20) liczba punktów karnych wzrośnie 
z 10 do 15, są to np.:
 – Wyprzedzanie na przejściu dla pie-
szych oraz bezpośrednio za nim.
 – Ominięcie pojazdu, który jedzie 
w tym samym kierunku, lecz ustępu-
je pierwszeństwa pieszym na pasach.
 – Nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu, który znajduje się na przejściu 
dla pieszych lub na nie wchodzi.
 – Niezatrzymanie się do kontroli oraz 
ucieczka.
 – Spowodowanie wypadku drogo-
wego lub katastrofy w ruchu lądo-
wym.
 – Niezastosowanie się do sygnału 
osoby uprawnionej do kontroli ruchu 
drogowego, nakazującego zatrzyma-
nie pojazdu, w celu uniknięcia kontroli.
 – Kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środ-

ków odurzających. 

Zmieni się liczba punktów przydziela-
na za przekroczenie prędkości:
 – przekroczenie o od 11 do 20 km/h 
– 3 pkt karne;
 – o od 21 do 30 km/h – 6 pkt kar-
nych;
 – o 31 do 40 km/h – 10 pkt karnych;
 – o 41 do 50 km/h – 13 pkt karnych;
 – o od 51 i więcej – 15 pkt karnych.

Maksymalnie za dane wykroczenie 
można będzie otrzymać 15, a nie jak 
do tej pory 10 punktów karnych. 

Limit punktów karnych pozostaje na 
poziomie 24. Po jego przekroczeniu 
kierowca automatycznie traci prawo 
jazdy.

Nie będzie już kursów, które pozwala-
ją na usunięcie punktów karnych. Do-
datkowo zostaną one anulowane po 
upływie dwóch lat, od daty opłacenia 
mandatu.

Czy wyższe stawki mandatów i zwięk-
szenie liczby punktów karnych za wy-
kroczenia drogowe sprawią, że na 
naszych drogach będzie bezpieczniej? 

(red.), www.infor.pl
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Nasielskie MAMY – czas na zmiany!
„wspieraMY NASIELSKIE MAMY” 
to najnowsza inicjatywa realizowa-
na przez Urząd Miejski w Nasielsku 
dedykowana kobietom, które po 
czasie związanym z opieką nad po-
tomstwem chcą wrócić na rynek 
pracy. O szczegółach projektu roz-
mawiamy z Burmistrzem Nasielska, 
Bogdanem Ruszkowskim.

Panie Burmistrzu, dlaczego mamy? 
Dlaczego kolejny projekt skiero-
wany do tej grupy odbiorców?

– Rola kobiety we współczesnym 
świecie jest bardzo trudna. Kiedyś 
Panie zajmowały się głównie do-
mem i dziećmi. To na mężczyznę 
spadał obowiązek utrzymania ro-
dziny i zapewnienia jej godne-
go bytu. Dziś tak nie jest. Obecnie 
większość kobiet pracuje i chce 
pracować. I bardzo dobrze. Jednak 
pojawienie się dziecka wywraca 
poniekąd życie. Wiem coś o tym, 
bo sam mam dwoje, co prawda 
już dorosłych dzieci, ale pamiętam 
jeszcze, jak to było, gdy  były małe. 

Co ma Pan na myśli, że dziecko 
wywraca życie?

 – Mam na myśli to, że rodzice mu-
szą się dostosować do tego małe-
go człowieka. I tu jest ogromna 
rola kobiet, matek. To głównie na 
nich spoczywa obowiązek „dosto-
sowania się”. To kobiety, w więk-
szości, idą na urlop macierzyński 
czy wychowawczy. To one mają 
przerwę w pracy. 

I tu ma Pan rację. U kobiet często 
pojawia się luka związana z nie-
obecnością na rynku pracy.

 – Mając właśnie taką świadomość, 
chcemy pomóc kobietom w tym 
powrocie. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, że taki powrót może być 
trudny. Zwłaszcza dla pań, które 
„zniknęły” z rynku pracy na dłuż-
szy czas. Taka nieobecność często 
ma negatywne skutki. Panie zasta-
nawiają się, czy będą w stanie po-
godzić te dwie, jakże absorbujące 
role: rolę matki i pracownika. Reali-
zując projekt, chcemy pokazać na-
szym nasielskim mamom, że jest to 
jak najbardziej możliwe.

W jaki sposób chcecie to zrobić?

 – Dzięki przygotowanym warsz-
tatom . Pro gram sp otkań zo -
stał tak skonstruowany, że każda 
z Pań znajdzie coś dla siebie. Za-
czniemy łagodnie od spotkania 
z wizażystką, która opowie o pie-
lęgnacji cery, o najnowszych tren-
dach w makijażu i na modelce 
pokaże, jak taki makijaż wykonać 
w profesjonalny sposób. Następ-
nie porozmawiamy o tym, jak pro-
mować biznes w social mediach. 
A potem zrobi się ciężko.

Chce Pan przestraszyć nasze 
mamy? 

 – Wręcz przeciwnie. Chcę żeby 
przyszły, żeby skorzystały i żeby 
nie bały się podejmować wyzwań, 
zmian w swoim życiu. A im ciężej, 
tym bardziej wartościowo. 

Rzeczywiście bardziej cenimy to, 
co nie przyszło łatwo.

 – Dokładnie, a powrót do pracy 

bywa dużym wyzwaniem. Dlatego 
wspólnie z zaproszonymi eksper-
tami będziemy przygotowywać 
CV, przeprowadzać symulację 
rozmowy o pracę, rozmawiać 
o błędach popełnianych w doku-
mentach aplikacyjnych. Wraz z co-
achem odkryjemy swoje mocne 
i słabe strony oraz zapoznany się 
z tematyką skutecznej i efektywnej 
motywacji w kontekście osiąga-
nia zamierzonych celów i realiza-
cji marzeń. Zapoznamy się także 
z programem graficznym Canva. 
Pod okiem profesjonalisty przy-
gotujemy projekty plakatu, ulotki. 
Także będzie się dużo działo.

Z tego co Pan mówi, zapowiada 
się ciekawie.

 – I tak będzie. Zapewniam, że 
będzie to czas wytężonej nauki, 
refleksji, ale też relaksu. Bez wąt-
pienia każda uczestniczka znajdzie 
coś dla siebie.

Czy są jeszcze zapisy?

 – Mamy tylko 3 wolne miejsca dla 
mam i 4 dla dzieci.

Dla dzieci?

 – Dokładnie. Panie mogą przyjść 
na zajęcia z dziećmi. Podczas gdy 

mamy będą się szkoli-
ły, ich pociechy spędzą 
czas na zabawie pod 
okiem profesjonalnych 
opiekunek.

S u p e r  roz w i ą z a n i e 
zwłaszcza dla kobiet, 
które nie mają z kim 
zostawić dziecka. A jak 
można się zapisać?

 – Zapisy są internetowe. 
Należy wypełnić pro-
sty formularz zgłosze-
niowy, który znajduje 
się na stronie: nasielsk.
p l/wNM W razie py-
tań zapraszam też do 
kontaktu z Referatem 
Promocji Gminy, tel . 
/23/ 69 33 123. Trzeba się spie-
szyć bo pierwsze zajęcia ruszają już 
w najbliższą sobotę, 24 września.

Szkolenia są weekendowe?

 – Zajęcia będą odbywały się 
głównie w Samorządowym Przed-
szkolu im. J. Tuwima w Nasielsku. 
Mamy będą się szkoliły na I pię-
trze, a dzieci na parterze będą mia-
ły miejsce na swobodną zabawę. 
Jest to duże udogodnienie dla 
pań. Myślę, że komfort psychiczny 

związany z tym, że dzieci są obok, 
pozytywnie wpłynie na ich aktyw-
ność na warsztatach.

Wygląda na to, że o wszystkim 
Państwo pomyśleliście, żeby uła-
twić mamom udział w projekcie. 
Zatem, Drogie Panie, zapraszamy 
do zapisów! Czas na zmiany może 
być zawsze!

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu 
Fundacja BGK – program „Skrzydła dla 
mamy” edycja III

MCz

Z MIASTA

Projekt 
Syrena+ 
G m i n a  N a s i e l s k  o t r z y m a ł a  
ok. 200 tys. zł w ramach projek-
tu „Mazowieckie Syreny+ – roz-
budowa i modernizacja systemu 
ostrzegania i alarmowania lud-
ności” na terenie Miasta i Gminy 
Nasielsk.

Projekt ten zakłada zwiększenie 
możliwości powiadamiania oby-
wateli o zagrożeniach na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Jak wynika z informacji, która 
została zamieszczona na stronie 
Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie, nie będą to tylko sygnały 
dźwiękowe. Będzie możliwe tak-
że przekazywanie komunikatów 
głosowych o zagrożeniach. 

Urządzenia pozwolą na to, by 
jednostki samorządu terytorial-
nego utrzymywały stały kontakt 
z administracją rządową szczebla 
centralnego, a także będą mo-
gły otrzymywać bezpośrednio 
informacje od instytucji odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo 
przestrzeni powietrznej RP.

 – Na terenie gminy Nasielsk sys-
temy alarmowe zainstalowane 
zostały już na czterech obiek-
tach, w tym na budynkach szkół 
podstawowych w Cieksynie, 
w Dębinkach i w Popowie Boro-
wym. Czwarty system zostanie 
zainstalowany na budynku OSP 
w Nasielsku – informuje Andrzej 
Krzyczkowski Kierownik Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego, 
Spraw Wojskowych i Obrony Cy-
wilnej nasielskiego UM – Warto 
zauważyć, że to największa licz-
ba systemów alarmowych, jakie 

otrzymała jedna gmina, spośród 
gmin wchodzących w skład po-
wiatu nowodworskiego – dodaje.

Jak na razie zarządzać syste-
mem alarmow ym b ędą Po-
wiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego.

Projekt jest całkowicie finanso-
wany ze środków Wojewody 
Mazowieckiego, który współfi-
nansowany jest przez Unię Eu-
ropejską w ramach Programu 
Krajowego Funduszu Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Czarownica i inni 
Maja ma 9 lat. Jest główną bo-
haterką  p owie ś c i  Marc ina 
Szczygielskiego pt. Czarowni-
ca piętro niżej . Pewnego dnia 
okazuje się, że dziewczynka 
będzie musiała spędzić wakacje 
w Szczecinie u ciabci (starszej 
pani, a właściwie cioci Apolonii), 
której nigdy dotąd nie spotkała. 
Trafia tam, ponieważ jej mama 
musi zostać w szpitalu z nowo 
narodzoną siostrzyczką, a tata 
ciągle jest w pracy. Dla doro-
słych oczywistym jest, że kil-
kuletnia dziewczynka nie może 
całych wakacji spędzić, siedząc 
w bloku i oglądając telewizję. 
Jednak dla Majki, która uwiel-
bia telewizję ani Szczecin, ani 
jakaś mieszkająca tam rodzina, 
nic, ale to nic nie wydaje się być atrakcyjne, bo po prostu chce zostać 
w domu. 

Ale po kilku dniach pobytu w Szczecinie, kiedy ciabcia okazuje się być 
bardzo energiczną i kreatywną straszą panią, jej ogród jest wspaniałym 
miejscem do wypoczynku, a przedwojenna kamienica, w której kry-
je wiele tajemnic - sytuacja zmieni się diametralnie. Maja świetnie od-
najduje się w nowym miejscu. Do tego przyczynią się także przyjaźń 
z gadającym kotem i wiewiórką Foxi oraz dość burzliwa znajomość 
z miejscowym urwisem, Markiem. 

Podczas wakacji u ciabci Maja nie ma szans na oglądanie telewizji, choć 
ciągle przypomina wszystkim zasłyszane tam „mądrości” i odtwarza 
sceny z ulubionych seriali brazylijskich. Nie ma też dostępu do telefonu 
komórkowego, ani do komputera. Za to dużo czasu spędza wraz z cio-
cią Apolonią i przyjaciółmi w ogrodzie, a także buszując po najbliższej 
okolicy. Przeżywa wiele ciekawych i zabawnych przygód, jedną z nich, 
rodem z horroru, będzie spotkanie z Oskarem – duchem mieszkającym 
na strychu. 

Dziewczynka wpadnie też na trop pewnej rodzinnej tajemnicy. Czy uda 
się ją rozwikłać? Czy pozna historię Oskara i dowie się, dlaczego stracił 
pamięć? Jaką rolę w tej powieści odgrywają lilie? Każde samodzielnie 
czytające dziecko, które zechce poznać historię Mai z pewnością prze-
czyta tę pełną magii lekturę, w której świat realny przeplata się z fanta-
styką, jednym tchem. Jej akcja toczy się wartko, choć nie zawsze jest 
przewidywalna, natomiast intrygujące postaci i pełne humoru dialogi 
sprawiają, że chcemy jak najszybciej dowiedzieć się, co będzie dalej. 

Warto dodać, że dodatkową wartością książki są ilustracje Magdy Wo-
sik, które przedstawiają w formie komiksowych obrazków przygody Mai. 

Dla młodych czytelników, którzy ulegną czarodziejskim motywom po-
wieści Szczygielskiego pt. Czarownica piętro niżej (2013 r.) mam dobrą 
wiadomość, na rynku czytelniczym dostępne są już kolejne tomy przy-
gód tej rezolutnej dziewczynki. Oto one: Tuczarnia motyli (2014 r.), Klą-
twa dziewiątych urodzin (2016 r.), Bez piątej klepki (2018 r.), Pomylony 
narzeczony (2019 r.), Co jedzą czarownice? (2020 r.), Jasny gwint (2022 
r.). Polecam!

iwona pęcherzewska 

Z BIBLIOTEKI

Podaruj książkę 
ukraińskim dzieciom 
Nasza biblioteka zgłosiła się do projektu „Podaruj książkę ukraińskim dzie-
ciom” i otrzymała 13 książek dla dzieci w języku ukraińskim. Jest to projekt 
realizowany przez Instytut Książki i Fundację Metropolia Dzieci. Ma on na 

celu zapewnianie dzieciom z Ukrainy kontaktu z książkami napisanymi 
w ich języku ojczystym, a także wsparcie wydawców ukraińskich. Dzięki 
udziałowi w tym projekcie w naszej bibliotece powstała „ukraińska półecz-
ka”. Zamieszczone na niej książki będą mogły trafić do szerszego grona 
odbiorców – dzieci i ich opiekunów, którzy potrzebują chwili wytchnienia 
i poczucia bezpieczeństwa odebranego im w wyniku wojny. Terapeutycz-
na moc książek została potwierdzona naukowo, naszym zadaniem jest 
pozwolić tej sile działać.

(b.)

Z BIBLIOTEKI. 

Z emocjami za pan brat

DKK dla dzieci

Mikołajek 
w szkole
W piątek, 16 września br., odbyło 
się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Dzieci i Młodzie-
ży. Podczas spotkania wspólnie 
z klubowiczami odczytaliśmy 
fragment książki „Szkolne przy-
gody Mikołajka” napisanej przez 
Rene Gościnnego, a zilustrowa-
nej przez Jean-Jacques̀ a Sempe. 
Jest to świetnie i z ogromnym po-
czuciem humoru napisana lektura 
dla dzieci. Opowiada o tradycyjnej 
szkole, w której uczniowie przeży-
wają pełno przygód i pojawiają się 
pierwsze prawdziwe przyjaźnie. 
Książka ta zainspirowała naszych 
małych klubowiczów do dysku-
sji na temat ich szkolnych przy-
gód, niezapomnianych wydarzeń 
i pierwszych przyjaźni.

Podczas kolejnego spotkania DKK 
dla dzieci, które odbędzie się w październiku, zapoznamy się z przygodami „Detektywa Pozytywki”. Już dzisiaj 
serdecznie na nie zapraszamy!

(b.)

W piątek, 16 września br., odby-
ło się kolejne spotkanie z cyklu 
„Z emocjami brat za pan brat”, któ-
re zostało zorganizowane przez 
naszą placówkę. Tak jak poprzed-
nie spotkania, również i to cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Uczestniczyły w nim dzieci w wie-
ku 6-13 lat, a prowadziła je Magda-
lena Walesiak, psycholog, trener 
TUS, posiadająca doświadczenie 
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Te-
mat spotkania brzmiał: „Smutek – 
po co jest nam potrzebny”. 

Podczas spotkania dzieci poznały 
smutek z nowej perspektywy. Kie-
dy czujemy smutek, często płacze-
my, chcemy być sami, jesteśmy 
spowolnieni i nie mamy energii. 
Wbrew temu, co zazwyczaj sły-
szeliśmy, smutek jest ważny i po-
trzebny. Pozwala nam pożegnać 
się z tym, co straciliśmy, albo po-

godzić się z myślą, że niektórych 
rzeczy nie możemy mieć. Smu-
tek pozwala mam nie tracić energii 
na to, czego nie możemy zmienić. 
Daje mam możliwość refleksji, po-
zwala nam przemyśleć, zweryfiko-

wać, zaakceptować 
i ułożyć od nowa, 
co jest dla nas waż-
ne i dobre. Często 
po t ym, jak po-
czujemy żal i sobie 
popłaczemy, mo-
żemy znowu cie-
szyć się życiem. 
Niejednokrotnie 
nie zdajemy so-
bie z tego sprawy, 
jak wiele ważnych 

i cennych arcydzieł powstało dzię-
ki temu uczuciu, takich jak: wiersze, 
teksty literackie, teksty piosenek, 
utwory muzyczne, obrazy i inne 
dzieła sztuki. 

Jednak smutek, który jest zbyt in-
tensywny oraz trwa długo, odbie-
ra nam energię i chęci do robienia 
czegokolwiek, a także zabiera ra-
dość z rzeczy, które kiedyś sprawia-
ły nam przyjemność. Taki smutek 
nam szkodzi i może zwiastować 
pojawienie się ciężkiej choroby, jak 
np. depresja. W takiej sytuacji po-
trzebne jest wsparcie najbliższych 
oraz profesjonalna pomoc. 

Podczas spotkania dzieci razem 
z panią Magdą poznały bezpieczne 
sposoby radzenia sobie z tą emo-
cją, a także dowiedziały się, w jaki 
sposób wspierać drugą osobę od-
czuwającą smutek. Uczestnicy 
spotkania wykazali się dużą empa-
tią i pomysłowością w pomaganiu 
swoim bliskim. 

Serdecznie zapraszamy na kolej-
ne spotkanie z cyklu „Z emocjami 
za pan brat”, które odbędzie się już 
w październiku. Do zobaczenia!

(b.)
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65. urodziny Kina Niwa
Dokładna data otwarcia nasielskiego kina Niwa nie jest znana, mówi się 
jednak, że był to wrzesień 1957 r. 

Z tej okazji, 1 września br., na grupę szczęśliwców czekały też darmo-
we bilety na poszczególne seanse i kolorowe balony dla najmłodszych. 
Wszystkich odwiedzających witają nadal urodzinowe balony „65”. To 
bez wątpienia ważne wydarzenie dla lokalnego kina i jego pracowników, 
a także dla tutejszych mieszkańców. Mimo zmieniających się rządzących 
i różnych kryzysów, takich jak w ostatnim czasie pandemia, nasielskie 
kino Niwa cały czas czeka na wiernych fanów ze swoją ofertą. 

Z tej także okazji w połowie września w holu Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury otwarta została specjalna wystawa dotycząca 65-lecia kina Niwa. 
Widzom przypomina o „starym dobrym kinie”. Do jej realizacji użytych 
zostało m.in. wiele plakatów filmowych z dawnych lat i stworzono z nich 
znaczącą liczbę „65”, zawartą w haśle: „Jesteśmy z Wami 65 lat”. Obok 
stoi projektor z lat 70., który można dokładnie obejrzeć, ponieważ jest 
otwarty, aby poznać od środka tajniki kina. Na ścianie wiszą szpule, na 
których zamontowane były taśmy filmowe. Zachowała się m.in. jedna 
zaprezentowana taśma z piętnastominutowym filmem najprawdopodob-
niej z budowy Pałacu Kultury. Wystawa składa się także ze znanych cy-
tatów polskich filmów zaliczanych do klasyków takich jak: „Sami swoi”, 
„Seksmisja”, „Kiler” czy „Miś”.

Z okazji urodzin warto zwrócić uwagę na kilka ciekawostek związanych 
z tym obiektem. Pierwszy film, jaki tu wyświetlono, został wyreżysero-
wany przez Andrzeja Wajdę i był nim „Kanał”(1957). Pomysłodawcą na-
zwy kina był Ryszard Sałkowski, ówczesny kierownik biblioteki miejskiej. 
Słowo „Niwa” ma wiele znaczeń, lecz najbardziej znane to łan, pole, zie-
mia, rola. Nazwa kina odnosiła się do miejscowej tradycji pracy na roli, 
choć, jak twierdzą inni, kino miało prowadzić działalność na „niwie” kul-
tury. W 1960 r. odbyła się tu pierwsza projekcja  filmu w systemie  Cine-
mascope – projekcja panoramiczna. 

W 2013 roku kino przeszło cyfryzację. Pierwszym filmem 3D, który 
mogliśmy wyświetlać na naszym ekranie, była „Epoka Lodowcowa IV” 
(15.03.2013). Najwięcej widzów kina Niwa było w latach 60., gdy nie było 
telewizorów i komputerów. Nasielszczanie tłumnie wtedy przychodzili, 
aby obejrzeć m.in. „Krzyżaków”, „W samo południe” czy „Siedmiu wspa-
niałych”. W latach siedemdziesiątych kinomaniaków przyciągały takie 
tytuły jak: „Potop”, „Wejście smoka”, „Gwiezdne wojny”, „Pan Wołody-
jowski” oraz „Wesele”. W ostatnich latach przede wszystkim widzami są 
najmłodsi, którzy chętnie przychodzą na bajki. Bez wątpienia „Psi patrol” 
czy „Minionki” przyciągały całe sale. Wielu dorosłych po latach na nowo 
odwiedziło nasielskie kino, gdy w 2019 r. można było obejrzeć „Kogel 
Mogel 3”. Przychodziły całe rodziny, które z nowymi pokoleniami oglą-
dały znany i lubiany klasyk w nowej odsłonie. Bez wątpienia młodzi ludzie 
chętnie wybierali też ostatnio filmy Patryka Vegi.

E.G.

Z NOK

Więcej stałych zajęć 

NASZE SPRAWY

Mamy talent  
– Dominik w musicalu
Mieszkaniec gminy Nasielsk, Dominik Karabin, zadebiutował na ciecha-
nowskiej scenie w ramach II edycji projektu „Otwórz się na musical” 
realizowanego przez miejską jednostkę kultury Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej Studio Dominik ma 16 lat, jest uczniem 2 klasy 
technikum reklamy z elementami fotografii Zespołu Szkół Technicznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Płoskiego w Ciechanowie. 
Finał projektu odbył się w niedzielę, 4 września br., na dziedzińcu Zamku 
Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. 

Jak to się stało, że wziąłeś udział w projekcie „Otwórz się na musical”?

 – O możliwości wzięcia udziału w projekcie poinformowała mnie na-
uczycielka z mojej szkoły. W maju odbył się casting, dostałem się, a od 
końca roku szkolnego zaczęły się intensywne przygotowania do musi-
calu. W spektaklu muzycznym „Stage Master” uczestniczyło ponad 100 
osób. Musical przedstawiał uczestników talent show, którzy za wszel-
ką cenę chcieli osiągnąć sukces. Cały występ dopełniła orkiestra ab-
solwentów oraz uczniów z Akademii Muzycznej im F. Nowosielskiego 
w Bydgoszczy. 

Jak wspominasz swój debiut na dużej scenie? 

 – Rewelacyjnie, było to dla mnie niesamowite doświadczenie móc 
wystąpić z tak utalentowanymi osobami jak pani Konstancja Molew-
ska czy pan Łukasz Juszkiewicz. Byłem pod wielkim wrażeniem talen-
tów wszystkich występujących osób. Miejsce naszego występu, jakim 
był dziedziniec zamku, też było ekscytujące, akustyka tego miejsca jest 
niesamowita.

Jakie uczucia towarzyszyły Ci przed i podczas występu? 

 – Przed występem każdy się trochę stresował, ale dzięki dobremu przy-
gotowaniu i luźnej atmosferze ten stres po prostu zanikł. Gdy już wysze-
dłem na scenę, czułem się, że jestem w swoim żywiole. 

Czy zawsze chciałeś występować na scenie i czy masz takie plany na 
przyszłość? 

 – Wszystko zaczęło się od mojego pierwszego występu i wygranej na 
Złotej Nutce w 2016 r. Odważyłem się wziąć udział dzięki namowom 
mojej wychowawczyni z klasy I-III pani Basi Brzezińskiej. To ona od-
kryła we mnie talent wokalny i zapoczątkowała pasję do muzyki. Co 
do planów na przyszłość, na pewno chciałbym się rozwijać w tym kie-
runku. W najbliższym czasie będę realizować swój voucher na zajęcia 
artystyczne, który był nagrodą od Prezydenta Miasta Ciechanów. Dzięki 
temu będę mógł dalej się rozwijać w tym kierunku.

Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!
(red.)

Tradycją już stało się, że wraz z roz-
poczęciem roku szkolnego Nasielski 
Ośrodek Kultury oferuje szereg za-
jęć poszerzających zainteresowania 
młodych ludzi oraz rozwijających ich 
zdolności. Najnowsza oferta dotyczą-
ca sezonu 2022/2023 została jednak 
poszerzona. 

Od 13 września prowadzone są zapisy 
na 6 różnych warsztatów, dla różnych 
grup wiekowych. NOK wyszedł tak-
że naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców Nasielska, którzy wielokrotnie 
zgłaszali chęć udziału swoich dzieci, 
ale prowadząc tradycyjną formę za-
pisów osoby dojeżdżające do pracy 
często nie zdążały zapisać swoich po-
ciech. W tym roku wszyscy mieli ta-
kie same szanse. Od godz. 10.00, we 
wspomnianym już dniu, wystarczyło 
się zalogować na stronie www.strefa-
zajec.pl i internetowo można było za-
pisać swoje dziecko na poszczególne 
lekcje. Zamieszczony był tam także re-
gulamin oraz cennik zajęć. Jak się oka-
zało, największe zainteresowanie w tym 
roku miały warsztaty nauki gry na gita-
rze, od lat prowadzone przez dyrekto-
ra Nasielskiego Ośrodka Kultury Marka 
Tyca. Zaraz po nich duża grupa zebra-
ła się na zajęcia malarskie prowadzone 
przez Ewę Witkowską oraz zajęcia pla-
styczne, których instruktorem jest Le-
szek Gałężewski. 

Obecnie prowadzone są dalej zapisy 
na warsztaty kreatywne, które prowa-
dzi Beata Olechowicz. To zajęcia, pod-
czas których dzieci i młodzież mogą 
w niebanalny sposób spędzić wolny 
czas, uwalniając swoje kreatywne my-
ślenie. Aby zapisać się, należy mieć 
ukończone 5 lat. Warsztaty odbywać 
się będą w czwartki o godz. 16.00 
i 17.15. Na palcach jednej ręki moż-
na policzyć wolne jeszcze miejsca na 
warsztaty budowania z klocków Lego, 
które są niewątpliwie nowością w NOK. 
Marcin Szydłowski z Edukido będzie 
odwiedzał naszą instytucję raz w mie-
siącu (pierwsze soboty). Przedsmak 
tych rozwijających zajęć można było 
poznać podczas tegorocznych letnich 
spotkań dla dzieci w NOK. Cieszyły się 
one dużym powodzeniem i to one 
zmotywowały rodziców, którzy zwró-
cili się do ośrodka o organizację stałych 
zajęć. Warsztaty są połączeniem do-
brej zabawy z nauką. Dzięki nim dzieci 
poznają otaczający ich świat i realizu-

ją tematy zgodne z podstawą pro-
gramową kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej. Ponadto, ćwi-
czą logiczne i analityczne myślenie 
oraz trenują motorykę małą i koor-
dynację ręka-oko. Ostatnia nowość 
to warsztaty rzeźbienia w glinie, 
które będą się odbywały co piątek. 
Uczestnicy zostaną podzieleni na 
dwie grupy: kl. I-III godz. 14.30 i IV-
-VI godz. 16.00. Swoją pasją będzie 
się dzielił z młodymi artystami Grze-
gorz Dybowski, instruktor z dużym 
doświadczeniem, były renowa-
tor w Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu. Zaplanowane jest rzeź-

bienie w glinie, szklenie prac, a tak-
że praca na kole garncarskim raz 
w miesiącu.

Wspólnie zadbajmy o przyszłość na-
szych dzieci i pozwólmy im na roz-
wijanie się, być może nowych pasji, 
dając możliwość uczestnictwa w za-
jęciach. Zapraszamy do odwiedzin 
strony internetowej www.strefaza-
jec.pl, wystarczy wpisać w wyszu-
kiwarkę hasło: Nasielsk, aby znaleźć 
całą ofertę Nasielskiego Ośrodka 
Kultury i wybrać odpowiadające 
naszemu dziecku zajęcia.

E.G.
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UROCZYSTOŚCI

Święto Rolników
W niedzielę, 11. września, w parafii Nuna dało się odczuć podniosłą atmosferę 
z okazji Święta Rolników. Nadszedł bowiem koniec żniw, a tym samym czas na 
okazanie wdzięczności rolnikom za ich ciężką pracę, dzięki której powstaje naj-
większy skarb rolniczego trudu – chleb. Rolnicy sami dzielili się tym chlebem 
ze wszystkim zgromadzonymi na uroczystości w kościele parafialnym. Święto-
wanie poprzedziła uroczysta msza św., którą celebrował ks. prałat dr Jerzy Zając. 
W uroczystym dziękczynieniu brali udział przedstawiciele samorządu powiato-

wego i gminnego, a także oświaty. Tradycyjny wieniec dożynkowy, tym razem 
w imieniu całej wspólnoty, przygotowali mieszkańcy Lorcina, którzy pełnili rolę 
Starostów tegorocznych Dożynek. Również aktywnie włączyli się w oprawę li-
turgii. W tym miejscu warto dodać, że wieniec dożynkowy wzorowany był na 
kapliczce z figurą Maryi, przy której mieszkańcy Lorcina w ciągu roku gromadzą 
się na wspólnej modlitwie. Został on wykonany własnoręcznie przez gospody-
nie tej miejscowości, co potwierdza, że w tej parafii drzemią niezwykłe talenty 
artystyczne i nieodkryty kunszt rzemiosła.

Druga część, tak zwana biesiadna, miała miejsce na terenie obok plebanii, gdzie 
prezentowane były stoiska gastronomiczne, a obok scena na występy artystycz-
ne.

 – Dobrze, że wróciliśmy po czasie pandemii do tej tradycji wspólnego bie-
siadowania. Dla nas to dobra okazja, aby spotkać się, coś wspólnego zrobić 
i dobrze się bawić. A przy tym każdy z nas, dzięki naszej pracy, może dorzucić 
własną cegiełkę do rozbudowy naszego kościoła  – mówił jeden z mieszkań-
ców Nuny. Dało się słyszeć również takie głosy:

 – To nasze święto! Przygotowywaliśmy się do niego już od dłuższego czasu. 
Wyznaczone wioski miały przypisane zadania. Jedni upieczenie ciast, drudzy 
przygotowanie regionalnych zup, a pozostali potraw z grilla i innych dań – tak 
żywiołowo relacjonowała jedna z Pań Sołtys, mocno zaangażowana w obsługę 
stoiska biesiadnego.  

Z kolei widniejący z daleka napis „zupy z wiejskiej chałupy” był świetną zachętą 
do smakowania i degustacji, a było w czym wybierać, bo i rosół, i bigos, i gro-

chówka, i flaki, i zupa tajska; zatem panie gospodynie zadbały, aby wybór był 
mocno urozmaicony. Podobnie z ciastami, to co zostało zaprezentowane, 
przypominało wspaniały kiermasz wypieków domowych, którym trudno było 
się oprzeć. Biesiadnicy z podziwem odnosili się do oferowanych smakołyków, 
a największą popularnością cieszył się smakowity tort czekoladowy domowe-
go wyrobu.

W programie Dożynek nie zabrakło części artystycznej, były występy przed-
stawicieli Domu Pomocy Społecznej z Nasielska, dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich w ramach Narodowego Czytania Ballad i Romansów za-
prezentowali fragmenty dzieła w formie śpiewanej, a dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Popowie Borowym zaprezentowały taniec zwany „Belgijką”, po czym 
uczyły go tańczyć zebranych.

Atmosfera tego spotkania spowodowała, że jeszcze rano deszczowy i po-
chmurny dzień przerodził się w pogodne niedzielne popołudnie, sprzyjające 
tańcom, które prowadził DJ z Radia REKORD pan Michał Brodowski secjalnie 
zaproszony na to wydarzenie. Po raz kolejny parafianie z Nuny dowodzą, że 
wystarczy odrobina chęci i dobrej woli, aby podjąć wspólne działania, które zin-
tegrują środowisko.

 af.

UROCZYSTOŚCI

Szkoła nosi imię  
amerykańskich pilotów
– Skrzydła są symbolem 
wolności. Misją naszej szko-
ły jest dziś rozwijanie tych 
skrzydeł u naszych uczniów 
– tymi słowami pani Elż-
bieta Chyczewska, dyrek-
tor Niepublicznej Szkoł y 
Podstawowej w Nasielsku, 
przywitała l icznie zgro-
madzonych gości na uro-
czystości nadania szkole 
patrona oraz przekazania 
sztandaru, która odbyła się 
18 września 2022 r. Wyda-
rzenie zostało objęte Pa-
t ro n ate m H o n o row ym 
Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

Wśród przybyłych gości byli obec-
ni m.in. przedstawiciel ambasady 
Stanów Zjednoczonych –Matthew 
Hunter, szef Gabinetu Polityczne-
go Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracj i  – Michał  Pru-
szyński, wiceminister spraw za-
granicznych – Marcin Przydacz, 
przedstawiciel Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego – Magdalena Biernacka, 
wicestarosta nowodworski – Paweł 
Calak, burmistrz Nasielska – Bog-
dan Ruszkowski, weteran powsta-
nia warszawskiego – porucznik 
harcmistrz Janusz Komorowski, 
radni Rady Miejskiej w Nasielsku 
oraz dyrektorzy nasielskich szkół 
i instytucji. Członkowie rodzin por. 
Roberta Petersa oraz por. Josepha 
Vigna łączyli się poprzez transmisję 
online.

Na uroczystości p łk Arkadiusz 
Redding reprezentował Dowódcę 
Generalnego Ro-
dzajów Sił Zbroj-
nych, była także 
Kompania Repre-
zentacyjna Sił Po-
wietrznych oraz 
O rk i e s t ra  D ę t a 
Garnizonu Toruń-
skiego. Ponadto, 
swoją obecnością 
zaszczycili organi-
zatorów przedsta-
wiciele Fundacji 
„Nowe Teraz”, Związku Piłsudczy-
ków RP, Stowarzyszenia Lotników 
Polskich, Fundacji Pamięci o Boha-
terach Powstania Warszawskiego, 
Fundacji III Fortu Pomiechówek 
oraz harcerze ZHP.

Wśród zgromadzonych nie mogło 
zabraknąć pana Tomasza Krasonia, 
nasielszczanina, pasjonata historii, 
który obecnie mieszka w Bostonie. 
To dzięki jego staraniom oraz na-
wiązaniu współpracy z panią Elżbie-
tą Chyczewską, trzy lata temu przed 
szkołą postawiono pomnik ku czci, 
poległych w okolicach Nasielska, 
dwóch pilotów amerykańskich. Jak 
zaznaczył pan Tomasz, przywró-
cenie pamięci o tych bohaterach 
było dla niego osobistym wyzwa-
niem. Nadanie szkole ich imienia  
w  pewien sposób stało się zwień-
czeniem tej historii, lecz z pewno-
ścią jeszcze jej nie kończy. 

Patron odgrywa istotną rolę dla 
społeczności szkolnej. Jego ży-
cie powinno być wzorem god-
nym do naśladowania dla młodego 
pokolenia. Dlatego ten wybór nie 
powinien być przypadkowy. Nie-
wątpliwie kryteria te spełniają lotni-
cy amerykańskich sił powietrznych 
por. Robert Peters oraz por. Joseph 
Vigna, których imię nadano szkole. 
Polegli oni w okolicach Nasielska 
18 września 1944 r., niosąc pomoc 
powstańcom warszawskim w 1944 
r. w ramach operacji „Frantic 7”. Ich 
życie było pełne bohaterstwa, od-
wagi i poświęcenia. Złożyli ofiarę 
ze swojego życia, abyśmy my mieli 
wolność. Jednak ta wolność nie jest 
nam dana raz na zawsze. Zadaniem 
młodego pokolenia – jak podkre-
ślił pan burmistrz Nasielska – jest  
niesienie tej wolności na własnych 
skrzydłach Polsce, Europie  i światu.

Głównym punktem uroczystości 
było symboliczne odsłonięcie ta-
blicy przez panią dyrektor Elżbietę 

Chyczewską oraz przedstawicie-
li  Samorządu Uczniowskiego. Ks. 
Kmdr Janusz Bąk dokonał poświe-
cenia sztandaru, który został uro-
czyście przekazany szkole.

Wyjątkowo wzruszającym mo-
mentem był Apel Poległych. Odda-
no cześć tysiącom amerykańskich 
lotników, którzy poświęcili swoje 
życie w trakcie niesienia pomocy 
powstańcom warszawskim w 1944 
roku, a także obrońcom września 
1939 roku, członkom nasielskiej AK 
zamordowanym w III Forcie w Po-
miechówku oraz wszystkim, którzy 
polegli w obozach koncentracyj-
nych. Apel zakończyły ważne sło-
wa, mówiące o tym, że „wolność 
należy do tych, którzy mają odwa-
gę jej bronić” . 

Apel zakończyła salwa honorowa, 
po której nastąpiło złożenie wień-

ców pod pomnikiem upamiętnia-
jącym pilotów. 

Po części oficjalnej miała miejsce 
część artystyczna w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
pod kierunkiem nauczycieli pana 
Jakuba Jurusia, pani Mileny Bieżuń-
skiej. W krótkiej scence pokazano, 
jak wyglądało życie dzieci w cza-
sie okupacji hitlerowskiej. Odśpie-
wanie piosenki „Póki Polska żyje 
w nas” przez nauczyciela muzyki, 
pana Tomasza Ciułkowskiego oraz 
uczniów, a także recytacja wiersza 
„Na skrzydłach wiary”, w bardzo 
wymowny sposób podsumowały 
całą uroczystość, wskazując na te 
wartości w życiu, które są najważ-
niejsze.

Na koniec spontanicznie wystąpiła 
pani Anna Maria Adamiak, artystka 
i śpiewaczka operowa, która wyko-
nała utwór „Rozkwitały pąki białych 
róż”. 

Wyda r ze n i u 
towarz ysz ył 
pokaz sprzętu 
wojskowego, 
wśród którego 
największym 
z a i n t e r e s o -
waniem cie-
szył się czołg 
S h e r m a n . 
Nad głowami 
zgromadzo-
nych osób kil-

ka razy przeleciał samolot RWD 8.

W holu szkoły można było obej-
rze ć p rz ygotowaną w yst awę 
sprzętu wojskowego z okresu II 
wojny światowej, tablice informa-
cyjne oraz prace wykonane przez 
uczniów upamiętniające operację 
„Frantic 7”. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku może być dumna ze 
swoich patronów. Mając za wzór 
tak wielkich bohaterów, będzie 
kształciła młode pokolenie w du-
chu takich wartości jak patriotyzm, 
szacunek, świadomość narodowa, 
pokój i współpraca miedzy naro-
dami oraz  wdzięczność. Pamięć 
o tych bohaterach z pewnością bę-
dzie żywa nie tylko wśród uczniów, 
ale w całej naszej lokalnej społecz-
ności. 

Anna Tomasińska
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Ambasador Niderlandów 
odwiedziła nasze miasto
We wtorek, 20 września 
br., Nasielsk gościł amba-
sador Królestwa Niderlan-
dów w Polsce, panią Daphne 
Bergsma i pana Krzyszto-
fa Weyhera, jej doradcę do 
spraw politycznych. Holen-
derska dyplomatka przyby-
ła na sentymentalną wizytę, 
zainspirowana filmem wyre-
żyserowanym przez Biancę 
Stigter, a opartym na 3-mi-
nutowym nagraniu dziadka 
Glena Kurtza zrealizowanym 
w Nasielsku w 1938 r. 

Obie panie znają się oso-
biście, stąd też pani Bianca 
wiele dobrego powiedzia-
ła o Nasielsku przedstawicielce Holandii. Wizyta zaczęła się w gabinecie Bogdana Ruszkowskiego burmistrza 
Nasielska, gdzie na gości czekali także Jolanta Budziszewska - Rogalska dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nasielsku oraz dr Stanisław Tyc z Nasielskiego Domu Edukacji i Historii. Po wstępnej prezentacji 
miejsc związanych z religią i kulturą żydowską, wszyscy udali się  w rejon dawnej dzielnicy zamieszkałej przez 
Żydów. W miejscu dawnej synagogi pan Stanisław przedstawił szczegółową historię dawnych miejsc kultu religii 
mozaistycznej. Mówił o starej drewnianej bożnicy autorstwa Symbe Waisa, syna Szlomy z Łucka o XVII-wiecz-
nej proweniencji oraz o murowanej synagodze zbudowanej w latach 80. XIX w. według projektu żydowskiego 
architekta Jacoba Landy. Wiele miejsca nasz przewodnik poświęcił też na prezentację dawnej szkoły dla żydow-
skich dziewcząt Betha Jacoba, łaźni żydowskiej, czyli mykwie i siedzibie rabina.

Następnie nasi znamienici goście wraz z gospodarzami udali się na ulicę Warszawską, w miejsce dawnej fabryki 
guzików będącej własnością braci Arona i Borucha Filarów, gdzie od schyłku XIX wieku, aż do 1939 r. produko-
wano guziki. W omawianym okresie fabryka guzików była największym pracodawcą w Nasielsku, zatrudniając 
ok. 300 osób, a wśród nich metodą pracy chałupniczej małe 10-12-letnie dziewczynki, które naszywały guziki 
na kolorowe kartoniki sprzedawane na eksport oraz m.in. do warszawskiego składu braci Jabłkowskich. Przedsta-
wiono naszym gościom związany tematycznie z guzikarstwem mural na szczycie jednego z budynków dawnej 
fabryki. Następnym etapem zwiedzania był cmentarz żydowski tzw. kirkut zlokalizowany we wschodniej czę-
ści naszego miasta. Nasz przewodnik omówił tu genezę tej nekropolii powstałej w połowie XVII w. na gruncie 
ofiarowanym gminie żydowskiej przez rodzinę Wesslów, którzy, będąc właścicielami Nasielska, chcieli zasiedlić 
opustoszałe po wojnach szwedzkich miasto Żydami, widząc w nich duży potencjał gospodarczy wynikający z 
handlu, rzemiosła i usług. Kirkut funkcjonował tu przez prawie 300 lat i był miejscem pochówku ok. 10 tys. Izra-
elitów. Uwagę zwrócono na dawną architekturę sepulkralną uwiecznioną na dawnych fotografiach, ponieważ 
cmentarz został totalnie zniszczony podczas II wojny światowej i w latach powojennych. 

Następnym punktem tej wyjątkowej wizyty było zwiedzanie Nasielskiego Domu Edukacji i Historii, gdzie zapre-
zentowana była m.in. wystawa poświęcona nasielskiej diasporze żydowskiej. Wywarła ona ogromnie pozytywne 
wrażenie na pani ambasador, która stwierdziła, że jest to miejsce wyjątkowe, mówiące o wielowiekowej trady-

cji Żydów stanowiących część narodu polskiego. Dr 
Stanisław Tyc omówił szczególną rolę Żydów w roz-
woju handlu i rzemiosła, już właściwie od XIV w., 
kiedy to za panowania Kazimierza Wielkiego dano 
możliwość Żydom zamieszkania i pracy w Polsce. 
Drugą ważną cechą w rozwoju społeczności żydow-
skiej w Polsce był okres po tzw. potopie szwedzkim, 
sprzyjający osadnictwu żydowskiemu w tej części 
Europy. Żydzi, uprawiając typowo miejskie zawody 
jak handel i rzemiosło, aktywizowali życie gospodar-
czo-społeczne Nasielska, co przekładało się na fakt, 
że nasze miasto nigdy nie utraciło praw miejskich. 

Pani ambasador dokonała wpisu w księdze pamięci 
wyłożonej w tym celu, gdzie znajdują się liczne wpi-
sy osób pochodzących z Nasielska, a rozsianych po 
całym świecie, wykonane w języku hebrajskim, an-
gielskim, jidysz i flamandzkim. Swoje odczucia do-

tyczące wizyty w naszym lokalnym muzeum ujęła w następujących słowach:

- Jestem pod wrażeniem muzeum. Ale jeszcze pod większym wrażeniem pracy, jaką mieszkańcy miasta Nasielsk 
wkładają w podtrzymywanie pamięci o żydowskiej historii Polski. Dziękuję Burmistrzowi Ruszkowskiemu oraz 
Dyrektor Muzeum za dawanie dobrego przykładu! – mówiła pani ambasador. 

Nasielski Dom Edukacji i Historii jest wyjątkowym i sentymentalnym miejscem, w którym znamienite osoby 
odnajdują swoich przodków, przeglądając starą ikonografię. I tak było podczas opisywanego spotkania, kiedy 
to towarzyszący pani ambasador, jej doradca do spraw politycznych, pan Krzysztof Weyher odnalazł fotografię 
swojego dziadka Mariusza Weyhera urodzonego we dworze w Kossewie na początku XX w. Był to niezwykle 
wzruszający moment, pojawiły się łzy, które przywróciły rodzinne wspomnienia. 

Ostatnim punktem tej wyjątkowej wizyty było zwiedzanie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku. Nasz przewodnik przybliżył zacnym gościom historię budynku biblioteki, a ambasador Niderlan-
dów spodobał się wystrój architektoniczny placówki oraz klimat sprzyjający czytelnictwu. 

Na zakończenie spotkania padła obietnica kolejnej wizyty, którą pani Daphne Bergsma zaplanowała na wiosnę 
przyszłego roku. Pożegnalnym akcentem były wzajemne życzenia i serdeczności oraz podziękowania złożone 
na ręce burmistrza za podtrzymywanie pamięci o żydowskiej historii naszego miasta.  

(bibl.)

NASZE SPRAWY

Nikola już po operacji
12-letnia mieszkanka gmi-
ny Nasielsk, Nikola Kopczyń-
ska we wrześniu br. przeszła 
operację, dzięki której stanie 
na nogi. Nikola urodziła się z 
m. in. wodogłowiem, przepu-
kliną oponowo – mózgowo 
– rdzeniową, stopami końsko 
– szpotawymi, obustronnie 
zwichniętymi stawami biodro-
wymi, zespołem Arnolda-Chia-
riego. 

W swoim życiu Nikola prze-
szła ok. 20 zabiegów i opera-
cji, dzięki którym stopy jej są 
wyprostowane, a wada została 
skorygowana. Gdy Nikola miała 
10 lat, przeszła operację stawów 
biodrowych. Operacja stawu 
biodrowego prawego udała się, 
natomiast operacja stawu biodrowego lewego niestety zakończyła się nie-
powodzeniem. Kolejna operacja przeprowadzona na lewym stawie bio-
drowym również nie przyniosła oczekiwanego efektu. 

Nikola nigdy nie chodziła. Jedynie raczkowała i tylko w takiej formie mo-
gła samodzielnie się przemieszczać. Dzięki swojej silnej woli próbowała się 
pionizować. Niestety nieudane operacje doprowadziły do tego, że Nikola 
przestała raczkować i została „przykuta” do wózka. Na szczęście w mię-
dzyczasie zalecono Nikoli konsultację ze światowej sławy ortopedą – 
dr Paleyem. Po serii badań dr Paley zakwalifikował Nikolę do operacji stawu 
biodrowego łącznie z osteotomią podpórczą po lewej stronie, stabilizacją 
wewnętrzną kości piszczelowych, obustronną osteotomią nadkostkową, 
korekcją osi oraz derotacją i stabilizacją wewnętrzną dalszych końców ko-
ści podudzia.

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu wielu osób oraz organizowanym ak-
cjom charytatywnym udało się zebrać pieniądze na operację Nikoli. 

Operował ją zespół lekarzy z European Paley Institute w Warszawie – ta 
jedna operacja zastąpiła 9 proponowanych przez NFZ.

 – Dziękujemy z całego serca każdej osobie za każdą chwilę poświęconą 
dla Nikoli – mówią Monika i Andrzej Kopczyńscy, rodzice Nikoli. – Dzię-
kujemy za ofiarność, wsparcie i dobre słowo. Dzięki tej walce poznaliśmy 
wiele bardzo dobrych osób nie tylko z naszego otoczenia, ale też z całej 
Polski. Pamiętajmy dobro powraca – dodają.

Czekamy na pierwsze, samodzielne kroki Nikoli i życzymy jej wytrwałości!
(o.z.)

U HARCERZY

Jubileuszowa 
Pielgrzymka ZHR
W dniach 9 – 11 września 
2022 r. odbyła się 40. Ju-
bileuszowa Pielgrzymka 
ZHR na Jasną Górę. Wzięło 
w niej udział Nasielskie Śro-
dowisko ZHR, a w sumie do 
Częstochowy przyjechało 
1 500 harcerek i harcerzy 
z całej Polski. 

W ramach programu spoj-
rzel i śmy w przesz łość, 
wspominając poprzednie 
Pielgrzymki, ale co bardzo 
ważne patrzyliśmy w przy-
szłość, zastanawiając się nad 
wyzwaniami i szansami, ja-
kie ona przyniesie. 

Za wstawiennictwem Jasno-
górskiej Pani modliliśmy się 
o odnowę ducha w nas i całej harcerskiej społeczności, aby starczyło nam 
sił na kontynuowanie naszej służby.

Ta Jubileuszowa Pielgrzymka przyniosła nam wiele inspiracji na nadcho-
dzący rok harcerski. W ramach programu był czas na grę terenową, mo-
dlitwę, koncerty, ale także typowo harcerskie ognisko. Za rok na pewno 
znów spotkamy się! Czuwaj!

(ek)
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ABC OGRODNICTWA

Wrzosy i wrzośćce
Zimozielonymi, małymi krzewinkami chętnie sadzonymi w ogrodach i do-
nicach, które kwitną od lutego do listopada są wrzosy i wrzośćce. Rośliny te 
mają kwiaty i listki w różnych kolorach. Zimą listki u niektórych wrzosów stają 
się rude, brunatne lub brązowe. 

Wrzosy i wrzośćce mają te same wymagania co do uprawy. Różnią się jedy-
nie barwą kwiatów i terminem kwitnienia. W sprzedaży jest wiele gatunków 
tych roślin.

Wrzosy mają kwiaty we wszystkich odcieniach fioletu, różu, różowo-srebrzy-
ste, łososiowe, białe, pomarańczowe, żółte. W zależności od odmiany różnią 
się też kolorem pędów, które mogą być seledynowe, czy prawie cytrynowe. 
Odmienny jest także sposób przebarwienia i wielkość pąków, które mogą być 
grube i okazałe, a kwiaty pełne, półpełne lub pączkowe. Ich  wybarwione pąki 
nie otwierają się, ale pozostają na pędach aż do wiosny. Dopiero wiosną opa-
dają. Wrzosy, których pędy zasuszymy, nie stracą też swojego uroku.

Dostępne są w sprzedaży odmiany o żółtych i pomarańczowych liściach, któ-
re chętnie kupowane są do tworzenia wspaniałych kompozycji.

Wrzosy kwitną od lipca do listopada, natomiast wrzośćce od lutego do kwiet-
nia.

Rośliny te preferują gleby słabe, zakwaszone, lubią rosnąć na słonecznym, su-
chym stanowisku. Nie lubią gleb zbyt wilgotnych, nie lubią ani przesuszenia, 
ani zalania.

Wrzosy i wrzoścce najlepiej jest sadzić do gruntu w drugiej połowie września 
i do połowy października. Ładnie wyglądają posadzone w większych grupach. 
Ciekawie prezentują się posadzone pasami, nierównymi smugami lub w barw-
nych plamach. Wrzosy posadzone w rozstawie 20-35 cm stworzą po 2-3 la-
tach wielobarwny kobierzec. Z kolorowych odmian wrzosów można robić 
tęczowe kompozycje. Ładnie wyglądają posadzone wśród kamieni w kom-
pozycjach z kostrzewą siną, lnem trwałym, rozchodnikami, a także narcyzami. 
Zaleca się sadzenie 10-15 sztuk jednej odmiany na jeden metr kwadratowy. 
Stosuje się je do wypełnień między azaliami, różanecznikami, pierisami, kal-
miami, rzadko posadzonymi żarnowcami, strzyżonymi bukszpanami czy też 
iglakami np. karłowymi sosnami górskimi.

Należy jednak pamiętać, by po posadzeniu rośliny te regularnie podlewać do 
czasu, gdy dobrze się zakorzenią. Zaleca się też okrycie korzeni warstwą kory 
sosnowej, co zapobiegnie parowaniu wody i przesuszaniu podłoża.

Po kwitnieniu, późną jesienią lub dopiero wiosną należy rośliny przyciąć tuż 
poniżej przekwitłych kwiatostanów, co spowoduje lepsze rozkrzewienie i lep-
sze kwitnienie w następnym sezonie. Jeśli po przycięciu prognozowane będą 
przymrozki, zaleca się okrycie przyciętych krzewinek stroiszem lub agrow-
łókniną.

Zakładając wrzosowisko, należy zadbać, aby odczyn podłoża był kwaśny. Gle-
bę ogrodniczą można zakwasić ziemią kompostową lub kwaśnym torfem. 
Dobrze jest też dodać żwir i gruboziarnisty piasek i wymieszać na głębokości 
10-15 cm.

Wrzośce są bardziej kapryśne i nie są tak odporne na mróz jak wrzosy. Kupując 
wrzosy, często zastanawiamy się, jak je odróżnić od wrzośców. Otóż wrzosy 
mają łuskowate liście ustawione pod kątem do łodygi. Ich kwiaty wyglądają jak 
dzwoneczki składające się z oddzielnych kwiatków. Wrzośce natomiast mają 
igiełkowe liście osadzone prostopadle do pędu. Rośliny te lepiej przed nadej-
ściem przymrozków wysadzić z donic do gruntu, co spowoduje lepsze wa-
runki do przetrwania zimy. Do okrywania wrzosów nie należy używać słomy, 
suchych liści i folii. Wysoka temperatura i wilgoć wywołują szarą pleśń, choroby 
grzybowe, brązowienie i zamieranie pędów. Zaleca się zabezpieczenie korze-
ni wrzosów i wrzośców przed dużymi mrozami, np. gałązkami z iglaków, czy 
też korą sosnową, co zapobiegnie przed wymarzaniem ich płytkiego systemu 
korzeniowego.

Wrzosy i wrzosćce często wykorzystywane są do dekoracji mieszkań, bal-
konów, tarasów. Ostatnio chętnie wykorzystywane są również do dekoracji 
nagrobnych. Bardzo ładnie wyglądają kompozycje z wrzosów, posadzone 
w dużych, niskich donicach. Nie zaleca się jednak wykorzystywania do jednej 
kompozycji więcej niż trzech kolorów.

Elżbieta K.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

DZIAŁKI LETNISKOWE
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „siedemnastego”, 02.09.2022 r.:
1. Krzysztof Brzuzy – Waldemar Gnatkowski 224 pkt (56,00%)
2. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak 216 pkt (54,00%)
3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki 202 pkt (50,50%)
4. Krzysztof Michnowski – Paweł Wróblewski 194 pkt (48,50%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra  186 pkt (46,50%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  178 pkt (44,50%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski    83 pkt
2. Waldemar Gnatkowski    81 pkt
3. Piotr Kowalski     67 pkt
4. Grzegorz Nowiński     66 pkt
5. Alicja Bartosik     58 pkt
6. Krzysztof Morawiecki    52 pkt
7. Paweł Wróblewski     47 pkt
8. Janusz Wydra     46 pkt
9. Zbigniew Michalski    45 pkt
10. Józef Skrzypczak     41 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

Z UM

Artykuły szkolne  
dla ukraińskich dzieci
Informujemy, że zakończyła się 
zbiórka dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy przebywających na terenie 
gminy Nasielsk, którą na prośbę Bur-
mistrza Nasielska i dyrektor MOPS 
utworzyło Koło Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” w Rusz-
kowie. 

Zbiórka przeprowadzona została na 
portalu zrzutka.pl. Dzięki Państwa 
hojności udało się zgromadzić kwo-
tę 4 552,00 zł. Zebrane środki w ca-
łości przeznaczone zostały na zakup 
artykułów szkolnych dla ukraińskich 
dzieci, które uczęszczają do szkół na 
terenie gminy Nasielsk. 

Nowe artykuły szkolne w postaci kolorowych plecaków, piórników, flama-
strów, kredek, długopisów, farb, zeszytów, wycinanek i wielu, wielu innych 
Pani Monika Nojbert – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przekazała na ręce dyrektorów placówek gminnych, które zgłosiły na to 
szczególne zapotrzebowanie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce. 

Z GMINY. KGW Ruszkowo

Optymiści z dofinansowaniem

CHARYTATYWNIE. Szlachetna Paczka 

Zostań SuperW!
Pomagając jako Wolontariusz, masz wpływ na realną zmianę 
w życiu potrzebujących z najbliższej okolicy. Właśnie ruszyła 
kolejna edycja Szlachetnej Paczki w Nasielsku. 

Co jest ideą Szlachetnej Paczki?

Szlachetna Paczka to program społeczny działający w Pol-
sce od 2001 r., którego celem jest wspieranie osób w trud-
nej sytuacji życiowej. Opiera się on na zasadzie mądrej 
pomocy, dzięki której ludzie sami zaczynają radzić sobie 
z trudnościami. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, 
którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie 
są bierni, nie czekają na jałmużnę. To pomoc, która daje im-
puls do pozytywnej zmiany. 

Paczka pomaga również seniorom i osobom z niepełno-
sprawnościami, którzy nie radzą sobie sami. Jest dla nich 
umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei 
i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi. Łączy potrzebu-
jących z tymi, którzy mogą pomóc. Dzięki niej konkretny 
człowiek może pomóc konkretnej osobie w potrzebie. 

Dlatego tak ważną rolę w programie odgrywają wolontariu-
sze, którzy pośredniczą między Rodzinami a Darczyńcami.

Twoje zaangażowanie to szansa dla potrzebujących z naj-
bliższej okolicy, którzy bez Twojego wsparcia sobie nie po-
radzą! Wyślij zgłoszenie na www.superw.pl

Agnieszka Sztabnik – Chrzanowska, Anna Tomasińska – 
Liderki Szlachetnej Paczki rejonu Nasielsk

We wtorek, 20 września br., w sali wi-
dowiskowej w Centrum Edukacyj-
no-Multimedialnym w Piasecznie 
odbyła się uroczystość podpisania 
umów na realizację w 2022 r. zadań 
publicznych Wojewódz-
t wa Mazowieck iego 
w obszarze „Działalność 
wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczno-
ści lokalnych” zadanie 2. 
Wspieranie rozwoju go-
spodyń aktywnych spo-
łecznie. Celem zadania 
jest aktywizacja i rozwój 
kobiet oraz społeczności 
w środowisku wiejskim 
na Mazowszu poprzez 
doposażenie organizacji 
pozarządowych, w któ-
rych działają gospodynie aktywne 
społecznie, w niezbędny sprzęt, cze-
go skutkiem będzie wzrost sprawności 
ich działania oraz zwiększenie liczby 

organizowanych przez nie przedsię-
wzięć. 

W wydarzeniu uczestniczyła tyl-
ko jedna organizacja pozarządowa 
z gminy Nasielsk, mianowicie Koło 

Gospodyń Wiejskich „Optymiści 
z klasą” w Ruszkowie. Umowę pod-
pisał Zarząd KGW: Aleksandra Zió-
łek, Agnieszka Śliwińska, Hanna Rusin 
i Monika Sekudewicz. W ramach dofi-

nansowania w kwocie 7000 zł, zosta-
nie zakupiona m. in. zastawa stołowa 
dla 60 osób, zestawy misek, podgrze-
wacze do potraw, patery, stoły bankie-
towe oraz wózek kelnerski. 

To już trzecie dofi-
nansowanie dla KGW 
„Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie w ra-
mach konkursu ofert 
na realizację zadań 
publicznych w ob-
szarze „Działalność 
wspomagająca roz-
wój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych”. 

W 2020 r. zakupiono 
zestaw nagłośnienio-
wy, projektor, planszę, 

laptop, dmuchawę i podgrzewacz 
przepływowy, natomiast w 2021 r. 
zakupiono garnki, tace, miski, stoły 
cateringowe, krzesła, kuchenkę mi-
krofalową, blat przyścienny. 

(o.z.)
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Baran 21.03-20.04
Przestań być tak bardzo samodzielny, 
zacznij dostrzegać pomoc, jaką oferują 
Ci inni. Nikt i nic nie odwiedzie Cię od 
tego, co sobie postanowisz. Nie przegap 
ciekawej propozycji wyjazdu.

Byk 21.04-20.05
Punktualność i niezawodność to cechy, 
jakimi zaimponujesz swojemu otocze-
niu. Odkryjesz nowe powody, dla któ-
rych warto się dokształcać. Pamiętaj,  
że nie tylko pracą człowiek żyje.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zaczniesz stawiać innym wymagania, któ-
rych mogą nie być w stanie spełnić. Bę-
dziesz bardzo konsekwentny w dążeniu 
do celów, jakie sobie teraz wyznaczysz. 
Uważaj na plotki.

Rak 22.06-22.07
Wreszcie w Twoim życiu zrobi się dużo 
spokojniej. Przyjmij propozycję krótkiej 
wycieczki, nawet za granicę, bo otworzy 
Ci ona drogę do kariery. Postaraj się bar-
dziej dbać o siebie. 

Lew 23.07-23.08
Zajmij się wreszcie sobą i nie bój się mó-
wić tego, co czujesz. Nie możesz przecież 
być wciąż taki samodzielny i niezależny. 
Uwierz w siebie, a zobaczysz, że wszystko 
jest możliwe.

Panna 24.08-22.09
Będziesz bardzo życzliwie nastawiony do 
świata i ludzi, co przyniesie Ci wiele korzy-
ści. To dobry moment na wyjaśnienie spraw 
dotyczących problemów i nieporozumień 
w relacjach.

Waga 23.09-23.10
Odważ się poprosić o nagrodę lub dodat-
kowe pieniądze, bo żaden szef sam sobie 
o tym nie przypomni. Umów się z kimś 
nowym, nie przejmuj się za bardzo nie-
udanymi znajomościami. 

Skorpion 24.10-22.11
Bądź czujny, zamiast ufać każdemu na 
piękne oczy. Pilnuj swoich interesów i nie 
zwierzaj się wszystkim z zawodowych czy 
miłosnych sekretów. Nie przegap ciekawej 
propozycji pracy.

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz mógł wykazać się pracowitością, 
obowiązkowością i umiejętnością organi-
zacji. Nawet w rodzinie przejmiesz dowo-
dzenie. Słuchaj jednak tego, co inni mają 
do powiedzenia. 

Koziorożec 22.12-20.01
Doceń umiejętności współpracowników 
i zacznij je wykorzystywać, zamiast się na 
nich złościć lub za nich pracować. Skon-
centruj się na swoim zdrowiu. Zrób bada-
nia i zadbaj o właściwą dietę. 

Wodnik 21.01-19.02
W pracy z przyjemnością organizować 
będziesz życie towarzyskie swojego 
biura, za co wszyscy będą Ci wdzięcz-
ni. Ale postaw w końcu na pierwszym 
miejscu swoje potrzeby.

Ryby 20.02-20.03
Długie wieczory skłaniać Cię mogą do 
melancholii, ale nie poddawaj się żadnym 
smutnym nastrojom. Czas sprzyja wszelkim 
działaniom związanym z edukacją i rozwo-
jem osobistym.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
23-25 września godz. 15:00 2D dubb.
28-29 września godz. 15:00 2D dubb.

GULIWER
Animacja, Przygodowy; Ukraina, Cypr; Czas trwania 
1 godz. 30 min.

Światowej sławy podróżnik i poszukiwacz 
przygód Guliwer zostaje ponownie zapro-
szony do krainy Liliputów, którą wcześniej 
ocalił przed wrogą flotą sąsiedniego kraju 
Blefuscu. Dochodzi jednak do nieporo-
zumienia, bowiem mieszkańcy oczeku-
ją, że u ich bram stanie olbrzym wielkości 
solidnego budynku, który samym swo-
im wyglądem odstraszy każdego wroga. 
Nic jednak z tego, bowiem Guliwer jest 
zwyczajnego wzrostu i niczym się w tym 
względzie nie różni od pozostałych miesz-
kańców. 

23-25 września godz. 17:00 2D dubb.
28-29 września godz. 17:00 2D dubb.

KING: MÓJ PRZYJACIEL LEW
Familijny, Komedia, Przygodowy; Francja, Belgia; 
Czas trwania 1 godz. 45 min.

Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują 
lwiątko, któremu nadają imię King. Gdy 
okazuje się, że mały lew jest poszukiwany 
i grozi mu niebezpieczeństwo, rodzeństwo 
wpada na szalony plan – chcą mu pomóc 
wrócić do prawdziwego domu.

23-25 września godz. 19:00 2D PL
28-29 września godz. 19:00 2D PL

ZOŁZA
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 36 min.

Anna to kobieta sukcesu i… niekwestio-
nowana zołza. Jednym skinieniem kreuje 
gwiazdy, a drugim je unicestwia. Chce być 
silna i idealna w każdym obszarze, choć nie 
widzi, że jej życie jest dalekie od świata, któ-
ry kreuje na ekranie. Kiedy jednak wyda-
je jej się, że ma wszystko, życie postanawia 
utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy 
Zołza zapanuje nad własnym życiem?

30 września-2 października  
godz. 15:00 2D dubb.

5-6 października godz. 15:00 2D dubb.

MIA I JA. FILM
Animacja, Familijny, Przygodowy; Niemcy, Australia, 
Belgia, Indie; Czas trwania 1 godz.22 min.

Wewnątrz magicznej księgi kryje się przej-
ście do innego świata, w którym zwykła 
dziewczynka może stać się wielką boha-
terką.

30 września-2 października  
godz. 17:00 2D PL

5-6 października godz. 17:00 2D PL

ANIA
Dokumentalny; Polska; Czas trwania 1 godz. 33 min.

Wzruszająca opowieść o popularnej aktor-
ce Annie Przybylskiej. 

30 września-2 października  
godz. 19:00 2D PL

5-6 października godz. 19:00 2D PL

ORLĘTA. GRODNO ‘39
Wojenny; Polska; Czas trwania 1 godz. 44 min.

17 września 1939 roku, na mocy poro-
zumień sowiecko-niemieckich, Armia 
Czerwona wkracza do Polski. 20 wrze-
śnia planuje zająć Grodno. Obrońcy mia-
sta rozpoczynają beznadziejną, heroiczną 
walkę. Nieliczne oddziały wojskowe są 
wspomagane przez ludność cywilną, 
przede wszystkim młodzież szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bo-
hatersko bronią miasta, stając się ofiarami niezwykłego okrucieństwa 
okupantów.
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DROBNE

Wynajmę ziemię pod farmy fotowolta-
iczne. Klasa ziemi IV, V, VI. Tel. 537 411 996.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 
556 774.

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE 
KAŻDA O POWIERZCHNI OK. 1000M2  
W DZIELNICY WILLOWEJ NASIELSKA 
PRZY ULICY WIELOKWIATOWEJ  
Z DOSTĘPEM DO MEDIÓW. TEL. 721 
638 862.

Dofinansowanie na zakup koparek 
budowlanych. Dotacja do 500 tys. zł. – 
zwrot 65 % wartości inwestycji. Ponadto 
nabór na rozwój usług rolniczych oraz 
leśnych. Składanie wniosków do 21 
października. Pomoc w wypełnianiu 
dokumentów. Tel. 795931529.

Wynajmę lokal w centrum Nasielska. 
Tel. 513 745 115.

Wycinka drzew, wynajem podnośnika 
koszowego i usługi rębakiem. Tel. 507 
567 910.

Kupię mieszkanie ok. 40 m 2 w centrum 
Nasielska. Tel. 602 372 807.

Kupię halę, wiatę lub inny rodzaj za-
daszenia do 300 m2. Tel. 608 151 845.

Sprzedam deski nieużywane około  
2 m3. Tel. 505 783 819.

Oferuje koszenie kukurydzy na ziarno 
kombajnem 2019 r., przystawka 6-rzę-
dowa 2022 r. gmina Nasielsk i okolice. 
Tel. 504 263 471.

Kupię mieszkanie do 30 m2 (do I-go 
piętra) w Nasielsku. Tel. 531 689 745. 

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

19.09.–25.09.2022 r. Apteka
ul. Młynarska 3, Nasielsk

26.09.–2.10.2022 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.

Jacek Gałężewski
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. 

(i.)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... Twierdza Modlin
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 

położonego w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk
Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), Uchwała Nr XL/379/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 
kwietnia 2022  r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)  
Przedmiot sprzedaży
W granicach działki nr 1138 o pow. 536 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00018656/8 zlokalizowany 
jest budynek mieszkalno- usługowy przy ul. Warszawskiej 10 w Nasielsku. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny nr 1 położony w w/w budynku o powierzchni 10,70 m2 wraz 
z udziałem wynoszącym 1459/30769 części w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal niemieszkalny znajduje się na I piętrze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z jednego 
pomieszczenia. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych, wodociągową 
(zimna woda), kanalizacji sanitarnej (z odpływem do miejskiej sieci kanalizacyjnej), ogrzewanie indywidualne 
(piec na paliwo stałe i grzejniki elektryczne). W lokalu znajduje się zlew z kranem do poboru zimnej wody i sedes. 
Jest to lokal o nieokreślonej funkcji, co znacząco ogranicza jego funkcjonalność.
Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze w piwnicy o pow. 3,89 m2 .
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone 
uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 r. lokalizuje nieruchomość  w strefie miejskiej- 
oznaczonej symbolem „A” na terenie  skupisk istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, uzupełnienia, 
modernizacja oraz przekształcanie- w kompleksie oznaczonym symbolem MU.
Nieruchomość znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Nasielska, włączonym do Wojewódzkiej  Ewidencji 
Zabytków Nieruchomych oraz przyjętym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nasielsk
Obciążenia i zobowiązania
Nieruchomość nie jest obciążona.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. Nabywca jako właściciel lokalu będzie podmiotem 
praw i obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza wynosi: 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od 
ceny wywoławczej.
Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu 
sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. 
Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 złotych (słownie: tysiąc 
pięćset złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające oso-
bowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 19 października 2022 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 19 października 2022 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni  
od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestni-
kom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL(w przypadku osoby nieposiadającej 

obywatelstwa polskiego zamiast nr PESEL należy przedłożyć nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości), 
adresu zamieszkania oraz adresu do doręczeń, w tym adres elektroniczny,

• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 
warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom  
do rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby 
prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej ze-
zwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu 
notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, 
który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego 
winien złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 210, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy 
pokoju 214), na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska. 
       BURMISTRZ
       mgr Bogdan Ruszkowski

ZPN.7125.2.2022.2.AS
Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 
położonego w mieście Nasielsku przy ul. Warszawskiej 20 stanowiącego własność Gminy Nasielsk
Podstawa prawna
Art.13, art 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), Uchwała Nr XXXIX/369/22 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)  
Przedmiot sprzedaży
W granicach działek nr 1142/5 i 1143/5 o łącznej pow. 510 m2, objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00020042/8 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 20 w Nasielsku. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 położony w w/w budynku o powierzchni 39,90 m2 wraz 
z udziałem wynoszącym 445/1860 części w nieruchomości wspólnej. 
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na parterze wyżej opisanego budynku. Lokal składa się z: pokoju, 
kuchni, łazienki i sieni. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (armatura w znacznej części uszko-
dzona, licznik prądu- zdemontowany), wodociągową (zimna woda), kanalizacji sanitarnej (z odpływem do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej), ogrzewanie (w pomieszczeniu kuchennym trzon kuchenny ceglany z wężownicą 
zasilającą grzejniki wodne znajdujące się w pokoju, łazienka i sień- brak ogrzewania). Układ pomieszczeń 
niefunkcjonalny. Lokal wymaga generalnego remontu. Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze 
(komórka gospodarcza) w oddzielnym budynku gospodarczym o pow. 4,60 m2 .
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowa działka leży na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone 
uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 r. lokalizuje nieruchomość  w strefie 
miejskiej- oznaczonej symbolem „A” na terenie skupisk istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcanie- w kompleksie oznaczonym symbolem MU.
Nieruchomość nie jest objęta rejestrem zabytków ani gminną ewidencją zabytków. Znajduje się w także poza 
układem urbanistycznym miasta Nasielska, włączonym do Wojewódzkiej  Ewidencji Zabytków Nieruchomych 
oraz przyjętym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nasielsk.
Obciążenia i zobowiązania
Nieruchomość nie jest obciążona. W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa. Nabywca jako 
właściciel lokalu będzie podmiotem praw i obowiązków wynikających z ustawy o własności lokali.
Forma przetargu Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza wynosi: 60 600,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).
Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), jest zwolniona z podatku VAT.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od 
ceny wywoławczej. Ustalona w wyniku przetargu cena płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  
wyznaczonego terminu sporządzenia aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 
3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 060,00 złotych (słownie: sześć 
tysięcy sześćdziesiąt złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 2 listopada 2022 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034. Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 2 listopada 2022 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży 
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od 
zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konta. Wadium w powyższym terminie zwraca się uczestnikom 
w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole z przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości 
uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
• okazania dowodu wniesienia wadium,
• podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL (w przypadku osoby niepo-

siadającej obywatelstwa polskiego zamiast nr PESEL należy przedłożyć nr paszportu lub innego dokumentu 
tożsamości), adresu zamieszkania oraz adresu do doręczeń, w tym adres elektroniczny,

• złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, 
warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

• w przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do 
rejestru) – aktualnego wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie),

• osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, 
aktualnego wyciągu z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej 
zezwalającej na nabycie nieruchomości,

• w przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana,

• jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu 
notarialnego do uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości,

• w przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub 
jednego, który będzie posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony 
notarialnie),

• jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien 
złożyć stosowne oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego,

• koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku pokój nr 210, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy 
pokoju 214), na stronie internetowej Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska. Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się 
w gazecie o zasięgu powiatowym. 
      BURMISTRZ
      mgr Bogdan Ruszkowski
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R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Grają nie tylko 
seniorzy
Za nami emocjonujące spotkania pozostałych 
drużyn Żbika, które odbywają się w ramach 
kolejnych rozgrywek piłkarskich.

10 września rocznik 2007/08 podjął dru-
żynę Błękitni Raciąż, zwyciężając w brawu-
rowy sposób 10:0. Bramki strzelali: Krystian 
Cichewicz (x3), Jakub Prusinowski (x3), Bartek 
Łyczkowski (x2), Filip Łyczkowski oraz Marcin 
Gogolewski. Tydzień później rocznik ten wy-
jechał do Sochocina i pokonał tamtejszą Wkrę 
1:4. Bramki zdobyli Jakub Prusinowski (x2), Se-
bastian Fiedorczyk i Krystian Cichewicz.

11 września rocznik 2011/12 przegrał na wy-
jeździe z zespołem Football Academy Płońsk 
3:1, a honorową bramkę zdobyła Wiktoria Ol-
bryś. W B-klasie druga drużyna Żbika uległa 
zespołowi PAF II Płońsk. Mecz zakończył się 
wynikiem 2:6. Autorami bramek dla Żbika byli 
Mikołaj Szypulski i Bartek Załoga. Tydzień póź-
niej, w trzeciej kolejce B-klasy Żbik II przegrał 
na wyjeździe z Żakiem Szreńsk 4:0.

Na boisko wychodziła również drużyna kobiet, 
która podjęła na swoim boisku piłkarki z Dia-
mentu Warszawa. Przyjezdne zawodniczki 
pokazały, że są silną drużyną pretendującą do 
wygrania całej ligi i nie dopuściły do zdoby-
cia przez nasze piłkarki żadnej bramki, a same 
zdobyły cztery gole.

Kilka dni później, w środę 14 września, kobie-
cy zespół podejmował UKS Mazovia Gro-
dzisk Mazowiecki i tym razem to nasielskie 
dziewczyny nie pozwoliły na zdobycie goli 
przez rywalki. Same natomiast zdobyły dwa 
gole - w pierwszej połowie Karina Wodeńska, 
a w drugiej połowie Angelika Chrzanowska.

Dziewczyny pokonały także w czwartej kolej-
ce 3:2 KS Vulcan Wólka Mlądzka.

Pierwszy mecz ligowy rozegrali też pod-
opieczni trenera Dariusza Kordowskiego, 
czyli rocznik 2009/10. Ich rywalami był ze-
spół Wkry Żuromin. Niestety ulegli oni gospo-
darzom 7:2. Bramki dla naszych zdobyli Ornest 
Branicki i Wiktor Wilga.

Na boisko wyszli także podopieczni Mateusza 
Bramowicza, czyli rocznik 2013/14.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Trudni rywale Żbika
Drużyna seniorska rozegrała dwa kolejne spotkania, tym razem w ra-
mach piątej i szóstej kolejki V ligi Decathlon. 

W sobotę, 10 września, w wyjazdowym meczu zespół zremisował 
z „dobrymi znajomymi” z poprzednich sezonów z Makowianką Ma-
ków Maz 1:1.

Pierwsza połowa spotkania była bardzo wyrównana i nie przyniosła 
efektów bramkowych, choć sytuacji na zdobycie bramek nie brako-
wało.

W drugiej połowie pierwszego gola w meczu strzelił Michał Moraw-
ski, wyprowadzając Żbika na prowadzenie. Pewność siebie nasielskiej 
drużyny wzbudziło zdobycie przez napastnika Makowianki czerwo-
nej kartki (która była konsekwencją dwóch żółtych). Niestety, mimo 
zarówno przewagi bramkowej, jak  i w liczbie zawodników, Żbik stracił 
bramkę w 69. minucie spotkania.

Mimo że w doliczonym czasie gry rywale z Makowianki, przez czer-
woną kartkę, grali w zmniejszonym składzie (bez Przemysława Wnu-
ka), to Żbikowi nie udało się zdobyć zwycięskiej bramki i do Nasielska 
musiał powrócić z symbolicznym jednym punktem.

W szóstej kolejce w sobotę, 17 września, Żbik Nasielsk poniósł dru-
zgocącą porażkę 0:9, podejmując gości z KTSu Weszło Warszawa. 

Warto podkreślić, że w składzie naszego zespołu zabrakło tego dnia 
kilku strategicznych zawodników (np. Mateusza Bramowicza), zaś 
w warszawskiej drużynie grali piłkarze z drużyn pierwszoligowych.

Weszlacy dominowali od pierwszych minut spotkania, choć pierwsza 
bramka padła dopiero w 27. minucie meczu, a druga w 37. minucie. 
Obie w wykonaniu sprintera Daniela Ciechańskiego. Do przerwy gola 
zdobył jeszcze Mikołaj Neuman wraz z byłym reprezentantem Polski, 
Jakubem Koseckim.

W drugiej połowie serię goli dla warszawiaków kontynuował Daniel 
Ciechański od 65. minuty, a chwilę później piłkę w bramkę wbił Ma-
ciej Machalski.

Między 80. a 90. minutą kibice byli świadkami kolejnych czterech 
goli, w tym autorem trzech był Daniel Ciechański, a jednej Bartłomiej 
Urbański.

Nie obyło się bez żółtych kartek. Dwie otrzymali zawodnicy Weszła, 
a cztery zawodnicy Żbika (Michał Morawski, Igor Kaczorek, Marek 

Osiński i Dawid Walczak).

Kolejne dwie kolejki Żbik 
rozegra w Warszawie
W ostatnią niedzielę września o go-
dzinie 12.30 Żbika Nasielsk przy Kon-
wiktorskiej 6 podejmie Polonia II 
Warszawa, a w sobotę, 1 października 
przy ul. Obrońców Tobruku 11 na Be-
mowie, Unia Warszawa.

Michał B.

NA SPORTOWO

Zdobył kolejny tytuł Mistrza Polski

NASIELSK BASZTA TEAM

IRONMAN zdobyty!
Nasz klubowy kolega Łukasz Witkowski wystartował w zawodach triathlono-
wych i może się już oficjalnie tytułować mianem „człowiek z żelaza”. W cią-
gu kilkunastu godzin pokonał wpław 3,8 km, przyjechał na rozstaw 180 km, 
a na koniec przebiegł dystans maratoński. Gratulujemy wytrwałości!

A oto jego relacja z tego wydarzenia:
Do IRONMAN przystąpiłem z pewnym doświadczeniem, bo w zeszłym 
roku ukończyłem cztery edycje IRONMAN. Od początku roku rozłożyłem 
plan treningowy w taki sposób, że na każdą dyscyplinę przeznaczyłem 2 lub 
3 miesiące. Zacząłem od pływania, tak by przebycie dystansu 3,8 km nie 
sprawiało mi żadnych problemów. Gdy to osiągnąłem, wzbogaciłem treningi 
o długie wyjeżdżenia na rowerze szosowym, do momentu aż udało mi się 
przejechać 180 km. W między czasie robiłem treningi łączone, polegające 
na przepłynięciu jakiegoś dystansu, a następnie jak najszybszym przejściu 
do jazdy na rowerze lub treningu, w którym po jeździe na rowerze zacząć 
jak najszybciej bieg na dystansie 3/5 km. Na ostatnie dwa miesiące przed 
zawodami skupiłem się na bieganiu, robiąc długie wybiegania od 15 km do-
celowo, tak by dwa tygodnie przed zawodami przebiec 30 km.

Same zawody zacząłem z nastawieniem ukończenia ich, nie licząc na nie 
wiadomo jak dobry wynik, ale oczywiście po stanie swojego wytrenowania 
wiedziałem, na jaki wynik czasowy mogę liczyć. Po starcie płynąłem bardzo 
spokojnie, na ostatnim okrążeniu zacząłem dopiero przyspieszać, bo wiedzia-
łem, że starczy mi sił. Dystans 3,8 km przepłynąłem w 1h 45 min. Podczas 
zmiany dyscypliny na rower, założyłem sobie, by utrzymać stałą prędkość 
jazdy 25 km/h, gdyż wiedziałem, że najcięższe jeszcze przede mną. Podczas 
jazdy miałem drobny problem z dyskomfortem siedzenia tyle godzin, ale roz-
wiązałem go ciągłą zmianą pozycji na rowerze i co 15 min. w inny sposób 
trzymałem kierownicę (od pozycji aerodynamicznej po siedzenie prosto jak 
na rowerze miejskim). Jakoś udało mi się to przetrwać i dystans 180 km ukoń-
czyłem z czasem 7h i 19 min. Następnym i ostatnim zadaniem było prze-
biegnięcie 42 km. Z początku nogi same chciały biec po tak długim czasie 
spędzonym w pozycji siedzącej, ale starałem się hamować i biec jak najwol-
niej mogłem. Podczas biegu miałem kryzys i przestałem tolerować żele ener-
getyczne, ale organizatorzy zadbali dobrze o zawodników i zapewnili masę 
przekąsek, którymi mogłem zastąpić żele. Ostatnie kilometry biegłem bez 
żadnych problemów w porównaniu z tymi osobami, które nie oszczędzały 
się i zabrakło im sił. Na metę wbiegłem z uśmiechem na ustach, że zdołałem 
ukończyć IRONMAN z wynikiem 14h 17 min.

(łm)

R a fa ł  Wa l a s i e w i c z ,  m i e szk a -
niec Nasielska, obronił tytuł Mi-
strza Polski Mini Motocykli klasy 
MASTERS! Mistrzostwa Polsk i 
PIT BIKE odbył y się w dniach 
3-4 września br. na Autodromie 
w Słomczynie. 

Przygotowania do mistrzowskiej 
rundy trwał y już od początku 
roku. Walka o czołowe miejsca 
wymagała bardzo dużo treningów 

oraz sporo funduszy.

 – Dałem z siebie wszystko, aby 
zaj ąć j ak n ajwyższą p ozycję 
i udało się! – mówi Rafał Walasie-
wicz. – Podczas wyścigów towa-
rzyszył mi duży stres, ponieważ  
brało w nich  udział kilka nowych 
osób, które jeździły na wysokim 
poziomie. Na treningach bywało 
różnie, na przemian – raz jeden 
wygrywał, raz drugi. Na szczęście 
podczas Mistrzostw wszystko po-

szło zgodnie z planem 
i wygrałem kwalifikacje 
oraz wszystkie 3 wyści-
gi!  Szczególnie trzeci – 
finałowy, gdzie miałem 
pół okrążenia przewagi! 
Ten weekend wyścigo-
wy był po prostu mój – 
relacjonuje.

Oprócz Mistrzostw Pol-

ski organizowany jest również 
„Puchar Polski Mini Motocykli”. 
W ramach Pucharu co kilka tygo-
dni odbywają się wyścigi na róż-
nych torach w całym kraju. 

 – W Pucharze Polski Mini Mo-
tocykli też sezon ma się już ku 
końcowi   – stwierdza pan Ra-
fał. – Na chwilę obecną prowa-
dzę w swojej klasie. Jednak walka 
o najwyższą pozycję rozstrzygnie 
się na ostatniej rundzie wyścigu  
8 października br. w Bydgoszczy, 
na którą serdecznie zapraszam. 
Dziękuję wszystkim osob om, 
które w tym roku mnie wspierały 
i pomagały w zawodach. Szcze-
gólnie tym, które przyjechały ki-
bicować na Mistrzostwach – to 
wiele dla mnie znaczyło – pod-
kreśla. 

Mistrz Polski Mini Motocykli kla-

sy MASTERS zachęca innych do 
próbowania swoich sił na pit bike-
’ach, szczególnie najmłodszych. Jak 
podkreśla, na odrobinę mniejszych 
motocyklach jeżdżą już w jazdach 
pokazowych dzieci od lat 6. A od 
8 roku życia można zdać licencję 
i brać udział w wyścigach. 

 – Służę pomocą, chętnie podpo-
wiem, jak zacząć przygodę z tym 
sportem. Również zachęcam po-

tencjalnych sponsorów do współ-
pracy. Dla nas zawodników jest to 
duża pomoc, a dla firm możliwość 
reklamy w social mediach oraz 
gazetach, włącznie z transmisją 
on-line wyścigów na kanale You 
Tube – mówi Rafał Walasiewicz.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za 
dalsze sukcesy!  

Aleksandra Ziółek


