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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Ograniczenia  
w ruchu drogowym 
Szanowni Państwo,
W związku ze świętem Wszyst-
kich Świętych oraz poprzedza-
jącym go weekendem w dniach 
29 października (sobota) – 1 li-
stopada (wtorek) br. zosta-
ją wprowadzone w Nasielsku 
ograniczenia w ruchu drogo-
wym.

W dniach 29-31 października 
br. (sobota-poniedziałek):
• wprowadzony zostaje ruch 
jednokierunkowy na ul. Cmen-
tarnej; ruch będzie się odbywać 
od ul. Folwark oraz Żwirki i Wi-
gury w kierunku ul. Płońskiej,
• wprowadzony zostaje zakaz 
wjazdu pojazdów w ul. Cmen-
tarną od ul. Płońskiej i Tęczowej.

W dniu 1 listopada br. (wtorek):
W godz. 6.00-15.00 zostają wyłączone z ruchu pojazdów następujące ulice: Cmentarna, Folwark oraz Żwirki 
i Wigury. Wyłączenie z ruchu ulic nie obejmuje:
• dojazdu do posesji dla osób zamieszkałych przy zamkniętych odcinkach ulic,
• pojazdów służb,
• pojazdów dla osób z niepełnosprawnością (posiadających kartę parkingową osoby niepełnosprawnej),
• pojazdów osób posiadających ważne decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu działalności 
handlowej (sprzedaż przy cmentarzu).

Obowiązuje zakaz parkowania przy ul. Cmentarnej, Folwark oraz Żwirki i Wigury, poza pojazdami osób po-
siadających ważne decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego w celu działalności handlowej (sprzedaż 
przy cmentarzu).

Parkingi

Dla osób dojeżdżających pojazdami w okolicach cmentarza dostępne są parkingi:
• przy ul. Lipowej (targowica),
• przy ul. Płońskiej (parking przy Przychodni w Nasielsku),
• przy ul. Żwirki i Wigury (parking przy kościele oraz parking za rzeką Nasielną),
• przy ul. Wacława Sokolnickiego (za Szkołą Podstawową Nr 2 w Nasielsku),
• przy ul. Kościelnej (stanowiska parkingowe między ul. Młynarską i Kozią),
• przy ul. Tylnej (przy sklepie „Guliwer”).

Z uwagi na trwającą przebudowę Skweru Jana Pawła II nie będzie dostępny parking przy ul. Rynek.

Specjalnie dla osób z niepełno-
sprawnością (posiadających kartę 
parkingową osoby niepełnospraw-
nej) przeznaczony został parking 
przy ul. Żwirki i Wigury (przy skrzy-
żowaniu ul. Cmentarnej, Folwark 
oraz Żwirki i Wigury). Dojazd do 
tego parkingu – wyłącznie od ul. 
Żwirki i Wigury, zaś wyjazd z niego 
– ul. Cmentarną wyłącznie w kie-
runku ul. Płońskiej.

Przepraszamy za utrudnienia, które 
są jednak konieczne dla zapewnie-
nia płynności przemieszczania się 
i bezpieczeństwa wszystkich osób 
odwiedzających nasielski cmen-
tarz. Prosimy również o stosowa-
nie się do ustalonych ograniczeń 
ruchu drogowego oraz do poleceń 
właściwych służb.

Z GMINY

Autobusy 
odjeżdżają  
sprzed nosa?

W ostatnim czasie nasielscy internauci podjęli temat autobusów fir-
my Sanimax, które rzekomo puste odjeżdżają z dworca PKP Nasielsk. 
Potencjalni pasażerowie w tym czasie mieliby widzieć odjeżdżające 
środki transportu publicznego z wysokości peronów opuszczając po-
ciągi, którymi dojeżdżają do pracy czy szkoły. Jak to zwykle bywa, 
punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Postanowiliśmy zatem 
skonfrontować spostrzeżenia mieszkańców z wykonawcą zamówio-
nej przez gminę Nasielsk usługi, tj. zbiorowego transportu gminnego. 

Okazuje się, że mieszkańcy przede wszystkim swoje niezadowolenie 
ze świadczonych usług uzewnętrzniają na internetowych forach. Bez-
pośrednio do gminy sporadycznie zgłaszane było niezadowolenie 
w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich przez firmę SA-
NIMAX. Dotyczyły one głównie rozkładu jazdy linii nr 1 (tj. Nasielsk 
Rynek – Mogowo Dworzec Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Ko-
lejowy – Nasielsk Rynek). 
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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

II Jarmark 
Bożonarodzeniowy
Miło nam poinformować, iż w dniach 3-4 grudnia 2022 roku w Nasielsku 
odbędzie się II Jarmark Bożonarodzeniowy. Tegoroczna edycja w związ-
ku z remontem skweru Jana Pawła II będzie miała miejsce na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nasielsku (przy boisku Orlik). Wspólnie 
z Nasielskim Ośrodkiem Kultury już pracujemy nad organizacją wyda-
rzenia. 

Po raz drugi partnerem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, który podkreśla, że z ogromną rado-
ścią wspiera wydarzenia ważne dla budowania dobrych relacji w całej 
społeczności. 

Z wielką radością przyjęliśmy wiele ciepłych słów za organizację Jarmar-
ku w roku ubiegłym. Chcemy, by tegoroczne wydarzenie ponownie 
spełniło Państwa oczekiwania.

Wieści o II edycji nasielskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego rozcho-
dzą się nie tylko po Mazowszu, ale również po całej Polsce. Wsparcie 
w formie darowizny okazało krakowskie Wydawnictwo Znak, przeka-
zując nam 100 książek na prezenty dla dzieci. 

Od 21 września br. ruszyliśmy z przyjmowaniem zgłoszeń wystawców 
na II edycję Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nasielsku!

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rękodzielników 
i producentów lokalnych! Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada br. 
za pośrednictwem strony internetowej: https://jarmark.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.jarmark.
nasielsk.pl

Wszystkich zainteresowanych współtworzeniem wydarzenia, sponso-
rów zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Organizacji i Promocji, tel. 
/23/6933123, /23/6933055, /23/6933050 lub e-mail: promocja@na-
sielsk.pl  Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Wydział Organizacji i Promocji

Z UM

Kalendarze Gminne 
na 2023 rok już są!
Informujemy o wyda-
niu kolejnego gminne-
go kalendarza. W tym 
roku postanowiliśmy na 
kartach naszego kalen-
darza zamieścić miesz-
kańców gminy Nasielsk 
i fotografie z wydarzeń 
gminnych związanych z 
danym miesiącem!

Kalendarz na 2023 rok 
wydany przez Urząd 
Miejski w Nasielsku, jak 
co roku, jest w formacie 
A2, posiada 6 podwój-
nych stron oraz okładkę 
z grafiką autorstwa Pana 
Leszka Gałężewskiego. 
Projektem graficznym 
kalendarza zajął się nie-
zawodny Paweł Rasiński 
z All In One Media.

Znajdziecie w nim Państwo zdjęcia z takich wydarzeń jak Dzień Dziecka 
w Nasielsku, Bitwa nad Wkrą w Borkowie, Dzień Świadomości Autyzmu  
i wielu innych! Autorami zdjęć są pracownicy Wydziału Organizacji i Pro-
mocji Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Oprócz najważniejszych świąt państwowych, w gminnym kalendarzu wy-
różnione są również istotne terminy dotyczące m.in. regulowania opłat 
czy składania wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Zachęcamy do korzystania z naszego gminnego kalendarza! Jak co roku 
można go otrzymać bezpłatnie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze 
UM, a także w Wydziale Organizacji i Promocji (I piętro, pokoje 102 i 107).

Serdecznie zapraszamy!

Granty dla młodzieży  
w ramach programu  
„Generacja V4” – edycja jesienna
Zachęcamy szkoły, kluby sportowe i organizacje młodzieżowe do skła-
dania wniosków w ramach programu Międzynarodowego Funduszu Wy-
szehradzkiego „Generacja V4”. Na realizację wspólnych działań młodzieży 
(12-30 lat) z państw Grupy Wyszehradzkiej można otrzymać dofinanso-
wanie do 10 tys. euro. Propozycje projektów można składać do 31 paź-
dziernika br.

Zakres tematyczny projektów 
Ponadto należy wybrać jeden z 6 obszarów tematycznych „Generacja V4” 
lub też stworzyć własny:

• Zrównoważony rozwój i odporność

• Dziedzictwo i pamięć

• Zdrowie i aktywny styl życia

• Sztuka i kultura

• Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie

• Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość

Zgłoszenia 
Projekty (w języku angielskim) należy zarejestrować w systemie online 
My Visegrad nie później niż do 31 października, a następnie złożyć pełen 
wniosek online do 15 listopada.
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Mamy kolejne wsparcie z PFRON
30 września opublikowano wyniki naboru wnio-
sków w ramach programu „Dostępny samorząd 
- granty”. Na liście beneficjentów znalazła się 
Gmina Nasielsk z wnioskiem pt. „Poprawa do-
stępności w Urzędzie Miejskim w Nasielsku”. 
Dzięki pozytywnej ocenie otrzymamy ponad 
84 000 zł na dostosowanie obiektu do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 

Na chwilę obecną czeka nas jeszcze mnóstwo 
pracy związanej z przygotowaniem dokumen-
tów do podpisania umowy. Na bieżąco będzie-
my informować o postępach w realizacji projektu.

Wydział Organizacji i Promocji

Z GMINY. Andzin

Rusza budowa drogi
W końcu droga łącząca Konary z Andzinem do-
czeka się remontu. Okoliczni mieszkańcy zabiegali 
o niego od lat. Niestety, w najbliższych dniach, wy-
remontowany zostanie jedynie odcinek znajdujący 
się na terenie gminy Nasielsk (od strony Andzina) 
o długości 560 metrów za kwotę 451,3 tys. zł.

 – Prace wykona wyłoniona w przetargu firma 
Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z Kacic – mówi 
Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji 
w Urzędzie Miejskim. – 13 października została już 
podpisana umowa na realizację zadania i plano-
wany termin zakończenia robót określono na 3 li-
stopada – dodaje.

Druga część drogi, znajdująca się na terenie gminy Nowe Miasto, też doczeka się remontu, ale nie w tym roku.

 – Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w miejscowości Gawłowo jest zaplanowana w budżecie naszej 
gminy na rok 2022. Wykonanie powyższej inwestycji w roku bieżącym stało się niemożliwe z powodu wy-
dłużających się procedur administracyjnych w zakresie np. uzyskania pozwolenia wodno – prawnego czy też 
ustalenia prawidłowego przebiegu drogi – mówi Sławomir Dariusz Zalewski burmistrz Nowego Miasta. – W chwili 
obecnej jesteśmy na etapie ukończenia prac projektowych i po uzyskaniu wszystkich odpowiednich zezwo-
leń planujemy przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót jeszcze w roku bieżącym. 
Dalsza realizacja zadania znajdzie swoje potwierdzenie w budżecie gminy na rok 2023. W związku z powyż-
szym całkowite wykonanie robót budowlanych przewidujemy na rok przyszły – zapowiada burmistrz Zalewski:

(red.)

UROCZYSTOŚCI

Dzień Edukacji Narodowej
W SKRÓCIE 

Kanalizacja  
w Nasielsku
W piątek, 30 wrze-
śnia br., w nasielskim 
magistracie podpi-
sana została umowa 
na realizację zada-
nia pt. „Budowa ka-
nal izacj i  sani tarnej 
w Nasielsku”.  Jego 
wykonawcą będzie 
firma Zakład Instala-
cji Sieci Gazowych, 
Wod-Kan, Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka Jawna 
z siedzibą w Ciechanowie. Inwestycja obejmować będzie ulice: Ogro-
dową, Miodową, Wielokwiatową, Chmielną, Owocową i Piłsudskiego. 
W sumie będzie to ok. 3 000 m kanalizacji sanitarnej. Zakończenie prac 
przewidziane jest do 30 grudnia 2022 r.

Skwer  
im. Jana Pawła II
Na nasielskim Ryn-
k u  t r w a j ą  p r a -
ce mające na celu 
przeniesienie l ini i 
e n e r g e t yc z n yc h 
z napowietrznych na 
podziemne. W tym 
tygodniu zamknię-
ty zostanie połu-
dniow y, a potem 
północny odcinek 
ul. Rynek. Wkrótce utrudnienia w ruchu wynikające z tego etapu prac 
dotyczyć będą również pobliskich ulic.

Termomodernizacja 

Aktualnie trwają prace związane z realizacją programu termomoderni-
zacji. Z zewnątrz ocieplane są remizy OSP Nasielsk i OSP Cieksyn oraz 
budynek Szkoły Podstawowej nr 1. 

Prace zakończone zostały w świetlicy w Jackowie. Poza ociepleniem 
budynku i wykonaniem nowej elewacji, ułożona została tam kostka 
brukowa, a obok świetlicy zamontowana została instalacja fotowolta-
iczna.

Mała obwodnica
Trwają prace na ul . 
Łącznej oraz na odcin-
ku Siennica-Chrcyn-
no. W listopadzie na 
tych odcinkach dróg 
p o łożony zostan ie 
asfalt. Następnie roz-
pocznie się najtrud-
niejszy etap inwestycji 
– ul. Podmiejskiej na 
odcinku ul. Krupki – 
Nowa Wieś. Obecnie zainstalowano tam jedynie kanalizację deszczową.

(red.) za: www.nasielsk.pl

W środę, 12 październi-
ka br., w Samorządowym 
Przedszkolu im. J. Tuwima 
z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej odbyło się uroczy-
ste spotkanie przedstawicieli 
nasielskich placówek oświa-
towych, zarówno gminnych, 
jak i niepublicznych. Gości-
l i  na nim przedstawicie-
le władz samorządowych, 
w tym Bogdan Ruszkow-
ski burmistrz Nasielska, Andrzej 
Kordulewski zastępca burmistrza 
Nasielska, radni nasielskiej Rady 
Miejskiej: z Jerzym Lubienieckim 
przewodniczącym RM, Dariusz 
Kordowski wiceprzewodniczący 
RM oraz Krzysztof Fronczak, Janusz 
Gers, Dawid Domała, Michał Bro-
dowski. Obecni byli także przedsta-
wiciele powiatu nowodworskiego 
z przewodniczącym Rady Powiatu 
– Zdzisławem Szmytkowskim oraz 
członkami zarządu powiatu: Mo-
niką Nojbert i Radosławem Kasia-
kiem. Wśród zaproszonych znaleźli 
się także przedstawiciele instytu-
cji współpracujących na co dzień 
z placówkami oświatowymi m.in.: 
Jolanta Budziszewska – Rogalska 
dyrektor Miejsko Gminnej Biblio-

teki Publicznej, podinsp. Dariusz 
Leszczyński komendant komisa-
riatu Policji w Nasielsku, Agniesz-
ka Malinowska prezes NBM, Teresa 
Skrzynecka prezes Fundacji Bądź-
my Razem. Uroczystość prowa-
dziła Hanna Pietrzak – dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych. Powi-
tała ona przybyłych i zaprosiła do 
obejrzenia programu artystyczne-
go przygotowanego przez dzie-
ci z Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku. Były tańce, wesołe 
wierszyki i piosenki o nauczycie-
lach. A przedszkolaki do wspa-
niałego występu przygotował y 
panie: Martyna Raczkowska, Mar-
ta Żbikowska, Edyta Zakrzewska 
i Agnieszka Puławska.

Następnie burmistrz B. Ruszkow-

ski wręczył nagrody dyrektorom 
gminnych placówek oświatowych 
oraz zasłużonym nauczycielom. 
Później kolejni dyrektorzy szkół 
i przedszkoli nagrodzili nauczycieli 
oraz pracowników niepedagogicz-
nych ze swoich placówek. 

Podczas uroczystości padło wie-
le serdecznych słów, były gratula-
cje, życzenia zdrowia i wytrwałości 
w zawodowej pracy, a także bu-
kiety kwiatów. Po oficjalnej części 
spotkania przyszedł czas na poczę-
stunek i kuluarowe rozmowy przy 
filiżance kawy. 

Wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom oświaty życzymy zdrowia, 
cierpliwości i radości z wykonywa-
nej pracy!

(i.)
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08.10 – Nuna – Pożar trawy (2 zastępy)

08.10 – Krzyczki Pieniążki – Pożar kotłowni (2 zastępy)

10.10 – Morgi – Pożar kotłowni (2 zastępy) 

12.10 – Budy Siennickie – wypadek z udziałem 3 samochodów oso-
bowych. Jedna osoba zabrana przez ZRM do szpitala. (1 zastęp)

12.10 – Nasielsk – Pomoc i uwolnienie mężczyzny, który przechodząc 
przez bramę nadział się na pręt ogrodzenia. (2 zastępy)

Kronika OSP NASIELSK

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Sprzęt dla OSP

4 października 2022 roku na placu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie Włościańskim odbyło się uroczyste 
przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo – technicznego marki Renault Mascott dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jackowie oraz przekazanie pojazdu UTV Traxter dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cieksynie. 

W ostatniczch latach jednostki OSP działające na ternenie gminy Nasielsk systematycznie korzystają ze wsparcia 
różnych organizacji, samorządu i firm. 

Pozyskane środki oraz sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
ROK 2019
1. Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na do-
finansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nasielsku – 12 400,00 zł

Wkład własny Gminy – 5 100,00 zł

2. Remont małej świetlicy mieszczącej się na posesji OSP – 6 836,89 zł

3. Samochód pożarniczy marki JELCZ dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyczkach

ROK 2020
1. Pomoc rzeczowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania jednost-
kom Ochotniczych Straży Pożarnych zestawów środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19 o łącznej 
wartości – 41 413,32 zł.

2. Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na re-
mont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie – 5 970,00 zł

Wkład własny Gminy – 5 000,00 zł

3. Darowizna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie przekazana przez Polską Wytwórnię Papie-
rów Wartościowych w Warszawie na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł.

ROK 2021
1. Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Psucinie . Zakupiony został sprzęt o war-
tości 74 102,00 zł, który w 50% dofinansowany został ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Pozostałe środki pochodziły ze środków własnych Gminy Nasielsk.

Sprzęt zakupiony to:

OSP Nasielsk:

 – aparat powietrzny DRAGER PSS 4000 butla kompozytowa 6,8 l – 6 szt.

 – sygnalizator bezruchu BODYGUARD – przycisk – 4 szt.

OSP Psucin:

 – aparat powietrzny DRAGER PSS 4000 butla kompozytowa 6,8 l – 4 szt.

 – komplet odzieży ochrony indywidualnej strażaka, w skład którego wchodzi: ubranie specjalne, hełm, latar-
ka diodowa M-FIRE 02 XP-E LED do hełmów, rękawice strażackie specjalne, buty strażackie skórzane – 4 kpl.

2. Zakup pojazdu UTV przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie –109 200,00 zł  z czego:

73 937,00  zł – dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim

25 263, 00 zł – wkład Gminy

10 000,00 zł – wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.

3. Darowizna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie przekazana przez Polską Wytwórnię Papie-
rów Wartościowych w Warszawie na zakup wyposażenia – 5 000,00 zł.

4. Lekki samochód ratowniczo – techniczny marki RENAULT MASCOTT dla jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jackowie przekazany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej.

ROK 2022
1. Pomoc finansowa udzielona przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na mo-
dernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskółowie – 31 000,00 zł

2. Wkład własny Gminy – 31 000,00 zł
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

fot. K. Millerfot. K. Miller

Z POLICJI

Z trzema zarzutami 
41-latek z gminy Nasielsk odpowie za 
niezatrzymanie się do kontroli drogowej, 
kierowanie bez uprawnień oraz posiada-
nie mefedronu. W sobotnią noc (1.10.br.) 
został zatrzymany przez funkcjonariu-
szy prewencji z nasielskiego komisaria-
tu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Problemy 41-latka zaczęły się od kontroli 
drogowej, którą w sobotnią noc próbo-
wali przeprowadzić funkcjonariusze 
z Komisariatu Policji w Nasielsku. Jednak 
kierowca nie wykonał poleceń policjanta 
do zatrzymania się i pojechał dalej. Mun-
durowi natychmiast ruszyli w pościg. Zatrzymali kierowcę w Nunie, kiedy 
próbował się ukryć, wjeżdżając bmw na teren prywatnej posesji. 

Dokładna kontrola, którą przeprowadzili policjanci prewencji, ujawniła, 
że mieszkaniec nasielskiej gminy nie ma prawa jazdy, za to w pojeździe 
i przy sobie posiada torebki strunowe z zawartością białych kryształków. 
Przeprowadzone testerem narkotykowym badanie zabezpieczonych sub-
stancji wykazało, że jest to mefedron. Mężczyzna został zatrzymany. Noc 
spędził w policyjnej celi.

Wykonane przez policjantów z Nasielska czynności pozwoliły na przed-
stawienie 41-latkowi zarzutów niezatrzymania się do kontroli drogowej, 
posiadania substancji psychotropowych oraz kierowania pojazdem bez 
wymaganych uprawnień.

Zgodnie z kodeksem karnym mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wol-
ności. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Proku-
ratury Rejonowej w Pułtusku.

Za: www.nowydwor.policja.gov.pl

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z UM

KARY FINANSOWE  
dla lekceważących ekologię
Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma odbierająca odpady ma obowią-
zek prowadzenia kontroli prawidłowości segregowania odpadów. O niepra-
widłowościach wraz z właściwą dokumentacją (min. fotograficzną) informuje 
Burmistrza Nasielska, który z kolei ma obowiązek podjąć kroki prawne prze-
widziane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Takim krokiem prawnym jest naliczenie decyzją czterokrotnej stawki wnoszo-
nej przy segregowaniu odpadów (np. dla posesji przy prawidłowej segregacji 
stawka wynosi 35 zł miesięcznie od osoby, a przy braku segregacji stawka ta 
wynosi 140 zł od osoby miesięcznie). Ta sama czterokrotność naliczeń do-
tyczy również nieruchomości niezamieszkałych, czyli zakładów pracy, szkół, 
instytucji itp.
Prowadzone kontrole wykazują coraz częściej nieprawidłowe gromadzenie 
odpadów. Przypominamy, że obowiązują nas krajowe normy osiągnięcia od-
zysku poziomów odpadów segregowanych i jeżeli tych poziomów nie osią-
gniemy jako gmina przyjdzie nam ponieść wysokie kary finansowe z budżetu 
gminy, czyli kary te poniosą wszyscy mieszkańcy, nawet ci, którym ekologia 
leży na sercu. 
Na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.nasielsk.pl) w zakładce 
ŚRODOWISKO zamieszczone są zasady segregowania odpadów (Selek-
tywna zbiórka odpadów komunalnych).
Prosimy wziąć te zasady do serca bo kary są naprawdę wysokie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Autobusy odjeżdżają  
sprzed nosa?

INTERWENCJE

Leśna w strachu
Do naszej redakcji wpłynął list z prośbą o interwencję w kwestii pustostanu 
przy ul. Leśnej 35. Znajduje się tam zniszczona drewniana komórka oraz 
dom zrujnowany w wyniku pożaru, który miał miejsce 7 marca br. Jeszcze 
przed pożarem, w którym zginęła jedna osoba, w pustostanie przebywały 
osoby bezdomne. 

Mieszkańcy piszą w liście m.in.:

Od dłuższego czasu jest on zamieszkiwany przez bezdomnych. Dwukrot-
nie doszło już do pożaru, w tym ostatni ze skutkiem tragicznym, ponieważ 
jedna osoba poniosła śmierć. Budynek murowany stał się ruiną, ale na 
działce znajduje się rozwalająca drewniana komórka i tam teraz prze-
bywają bezdomni (niestety ciągle pijani) i tam rozpalają ogień. Kolejna 
tragedia jest tylko kwestią czasu. Sąsiedzi zwracali uwagę mężczyznom, 
by nie palili ognia, zgłaszali sprawę do pomocy społecznej, dzwonili na 
policję. Działania te nie przynoszą żadnego skutku. Działka prawdopo-
dobnie nie ma prawnego właściciela, ale ktoś płaci podatki. Nie wiem, czy 
można taką osobę zobowiązać do zapewnienia bezpieczeństwa sąsia-
dom. My, mieszkańcy najbliższych domów, z trwogą kładziemy się spać, 
boimy się gdziekolwiek wyjechać, bo w każdej chwili może dojść do za-
prószenia ognia.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy od nasielskiej policji wynika jednak, że nie 
dotarły do policji informacje od sąsiadów jak i nie było zgłaszanych do 
policji interwencji odnośnie mieszkających tam i nadużywających alko-
holu osób bezdomnych. 

 – Ustalono, iż posesja przy ulicy Leśnej 35 ma nieuregulowane prawa 
własnościowe ze względu na brak przeprowadzonego postępowania 
spadkowego w rodzinie właścicieli, którzy zmarli. Członkowie rodziny 
właścicieli nie są zainteresowani przeprowadzeniem postępowania spad-
kowego oraz nie zobowiązują się do zarządzania nieruchomością – wy-
jaśnia mł.asp. Damian Papiernik dzielnicowy KP Nasielsk.

Natomiast Monika Nojbert dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w odpowiedzi na nasze zapytanie o bezdomnych mieszkających 
na ul. Leśnej stwierdza: 

 – Od dnia pożaru do MOPS w Nasielsku nie docierały zgłoszenia doty-
czące przebywania w pustostanie osób bezdomnych. Z informacji usta-
lonych przez pracownika socjalnego 19.09.br., wynika, że w ostatnim 
czasie w pustostanie ponownie nocuje dwóch bezdomnych mężczyzn. 
Są to osoby znane pracownikom Ośrodka Pomocy. Mężczyźni nie wyra-
żają zgody na pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Jest to najsku-
teczniejsza z możliwych form pomocy, jaką MOPS może zaproponować  
w tym przypadku. Wymaga ona jednak zgody zainteresowanych – pod-
kreśla M. Nojbert. 

Wszystko wskazuje na to, że spadkobiercy właścicieli działki nie są zainte-
resowani tym, co się na niej dzieje. Kto odpowie, zatem, za skutki poten-
cjalnych tragedii?

(red.)

W o s t a tn i m c z a s i e  n a s i e l s c y 
i n te rnauc i  p o dj ę l i  te mat  au-
tobusów f i rmy Sanima x, któ-
re rzekomo puste odjeżdżają 
z dworca PKP Nasielsk. Poten-
cjalni pasażerowie w tym cza-
sie mieliby widzieć odjeżdżające 
środki transportu publicznego 
z w ysokości peronów opusz-
czając pociągi, którymi dojeż-
dżają do pracy czy szkoł y. Jak 
to zwykle bywa, punkt widzenia 
zależy od punktu siedzenia. Po-
stanowiliśmy zatem skonfronto-
wać spostrzeżenia mieszkańców 
z wykonawcą zamówionej przez 
gminę Nasielsk usługi, tj. zbioro-
wego transportu gminnego. 

O k a z u j e  s i ę ,  ż e  m i e s z k a ń c y 
przede wsz ystk im swoje n ie-
zadowolenie ze świadczonych 
usług uzewnętrzniają na interne-
towych forach. Bezpośrednio do 
gminy sporadycznie zgłaszane 
było niezadowolenie w związku 
ze świadczeniem usług w zakre-
sie publicznego transportu zbio-
rowego w gminnych przewozach 
pasażersk ich przez f i rmę SA-
NIMAX. Dotyczył y one głów-
nie rozkładu jazdy l ini i nr 1 (tj . 
Nasielsk Rynek – Mogowo Dwo-
rzec Kolejow y oraz Mogowo 
Dworzec Kolejowy – Nasielsk 
Rynek). 

 – Wszystkie uwagi dotyczące 
rozkładu były przekazywane do 
operatora publ icznego trans-
portu zbiorowego – firmy SANI-
MAX. W miarę możliwość uwagi 
były uwzględniane przy zmianie 
rozkładu jazdy linii nr 1. Najwię-
cej takich zgłoszeń odnotowa-
l i śmy na początku lutego br. , 
wtedy firma SANIMAX rozpo-
częła realizację gminnych prze-
wozów pasażerskich. Z upływem 
czasu tego typu zgłoszeń było 
coraz mniej . Aktualnie spora-
dycznie zdarza się, aby miesz-
kańcy mieli zastrzeżenia co do 
rozkładu jazdy linii nr 1. Odno-
śnie rozkładu jazdy linii nr 2 (tj . 
Nasielsk – Nasielsk przez Czaj-
ki, Cieksyn, Toruń Dworski) mie-
liśmy jedną uwagę. Pod koniec 
marca br. zgłosili się do nas ro-
dzice młodzieży dojeżdżającej 
z Cieksyna i okolic do szkół po-
nadpodstawowych na terenie 
gminy Nasielsk. Prosili o zmianę 
przebiegu trasy porannego kur-
su linii nr 2. Kurs ten miał zostać 
odwrócony, dzięki czemu mło-
dzież krócej dojeżdżałaby do 
szkół. Ze względu na to, iż gmin-
n e p rzewozy p a s a że rs ki e  s ą 
dofinansowane z Funduszu roz-
woju przewozów autobusowych 
o  c h a r a kte rze  u ż yte c z n o ś c i 
pub l icznej ,  naszym obowiąz-
kiem było wystosowanie pisma 
do Wojewody Mazowieckiego 
z prośbą o zajęcie stanowiska, 
czy ww. zmiana będzie zgod-
na z umową o dopłatę i będzie 
możliwa do zrealizowania oraz 

czy nie spowoduje utraty do-
f inansowania .  Po otrzymaniu 
informacji od Wojewody Mazo-
wieckiego o możliwości wpro-
wadzenia ww. zmiany od 1 maja 
br. został zmodyfikowany roz-
kład jazdy linii nr 2. W przypad-
ku rozkładów jazdy autobusów 
pozostałych linii komunikacyj-
nych tj . l inii nr 3, 4, 5 i 6  nigdy 
nie było zastrzeżeń dotyczących 
godzin kursowania autobusów 
powyższych l in i i  – informuje 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska.

Kolej na uwaga mie szkańców 
skierowana do gminy w sprawie 
usług świadczonych przez firmę 
Sanimax dotyczyła opóźnionych 
odjazdów autobusów z przystan-
ku Nasielsk Rynek. Okazało się, 
że powodem opóźnień było cze-
kanie k ierowcy na opóźniony 
pociąg, przez co pasażerowie ja-
dący z Nasielska do Dworca PKP 
nie byli wstanie zdążyć na po-
ciąg. Gmina zwróciła się do firmy 
z prośbą, aby kierowcy, jeśli mają 
informacje o opóźnionym po-
ciągu, poczekali na pasażerów, 
o ile nie spowoduje to opóźnie-
nia w następnym kursie z przy-
stanku Nasielsk Rynek. Kolejna 
skarga została złożona 28 mar-
ca br. Dotyczyła niezatrzymania 
się autobusu na przystanku au-
tobusowym. Po analizie sytuacji 
skargę uznano za bezzasadną, 
ponieważ autobus punktualnie 
zatrzymał się na przystanku au-
tobusowym i odjechał zgodnie 
z aktualnym rozkładem jazdy. 

C o  z a t e m  z  o d j e ż d ż a j ą c y -
mi sprzed nosami autobusami, 
o których piszą internauci?

 – Rozkład jazdy autobusów li-
nii nr 1 jest dostosowany pod jak 
największą liczbę pociągów, tak 
samo jak czas pomiędzy przy-
jazdem pociągu a odjazdem au-
tobusu, który wynosi przeciętnie 
10 minut. Moglibyśmy ten czas 
wydłużyć, ale wielu mieszkań-
c ów n i e  był o zadowolonyc h 
z pierwszych rozkładów firmy 
SAN IMA X n arzekaj ąc ,  że  p o 
przyjeździe pociągiem muszą 
zbyt długo oczekiwać na odjazd 
autobusu w kierunku Nasielska. 
Wówczas czas ten wynosi ł 15-
20 minut. Mając na względzie 
dobro mieszkańców, po rozmo-
wie z prezesem spółki uzgodnili-
śmy, że o ile będzie możliwość, 
to kierowcy zaczekają na pasa-
żerów opóźnionych pociągów. 
Natomiast nie możemy nakazać 

tego operatorowi,  ponieważ, 
według prawa, autobus powi-
nien kursować zgodnie z aktual-
nym rozkładem jazdy. 

Dodatkowo zdarzają się sytu-
acje, w których kierowca musi 
odjechać o czasie,  ponieważ 
nie zdążyłby wykonać następ-
nego kursu z Nasielska do Dwor-
ca PKP. Dzieje się to w sytuacji, 
gdy czas pomiędzy sąsiadują-
cymi kursami wynosi 10 minut, 
z czego czas przejazdu autobu-
su wynosi 8 minut, a dodatko-
we 2 minuty są przeznaczone 
na wsiadanie i wysiadanie pa-
sażerów oraz sprzedaż biletów 
– opisuje całą sytuację burmistrz 
Nasielska.

B u rm i s t r z  z a p e w n i a ,  że  p ra -
c ow n i c y  U r zę du  M i e j s k i e go 
w Nasielsku są w stałym kontak-
cie z pracownikami firmy SANI-
MAX, a sugestie zgłaszane przez 
m i e s z k a ń c ó w  s ą  r o z wa ż a n e 
i w miarę możliwości wprowa-
dzane w życie. 

Nadmieńmy, że przetarg, który 
wygrała firma SANIMAX dotyczy 
okresu od 1 .01 .2022 roku do 
31.12.2022 roku. Od 1 lutego do 
30 czerwca br. f irma SANIMAX 
o t r z y my wa ł a  r e ko m p e n s a tę 
w wysokości 3,30 zł w odniesie-
niu do 1 wozokilometra. Od 1 lip-
ca br. rekompensata wzrosła do 
4,01 zł za 1 wozokilometr. 

 – Wzrost rekompensaty spo-
w o d o w a n y  b y ł  z ł o ż e n i e m 
przez firmę SANIMAX wniosku 
o zwiększenie ceny za 1 wozo-
kilometr w związku ze wzrostem 
kosztów paliwa, płynów eksplo-
atacyjnych oraz zwiększeniem 
obciążeń związanych z ,,Polskim 
Ładem”. Po przeprowadzonych 
konsultacjach został podpisa-
ny aneks w dniu 1.07.2022 roku, 
w którym podniesiono wysokość 
rekompensaty – tłumaczy bur-
mistrz Nasielska, Bogdan Rusz-
kowski.

C z y  w y j a ś n i e n i a  b u r m i s t r z a 
w sprawie jakości świadczonych 
us ł ug przez f i rmę Sanima x są 
dla mieszkańców wystarczają-
ce? Zapewne nie dla wszystkich. 
Niemniej  jednak ob ecnie n ie 
ma konkurencji, która mogłaby 
spóźnionym pasażerom zaofe-
rować transport, a to oznacza, że 
pozostaje czekać na gminny śro-
dek transportu.

E.G

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zbrodnia w szkole
Książki Wojciecha Chmielarza 
znam i uwielbiam. Żmijowsko 
i seria z Jakubem Mortką zrobi-
ły na mnie ogromne wrażenie. 
Sploty akcji, niewyjaśnione histo-
rie, dążenie do prawdy i rozwią-
zywanie zagadki to coś, co lubię 
w kryminałach tego autora. Tym 
razem postawiłam na utwór, który 
nie jest cyklem, a osobną historią. 
Wybrałam Ranę i byłam cieka-
wa, co kryje się za tym tytułem. 
Co zatem spotkało mnie podczas 
czytania tej powieści?

Rana to historia Klementyny Ja-
strzębskiej, która po latach prze-
rwy rozpoczyna pracę jako nauczycielka w prestiżowej prywatnej szkole 
na warszawskim Mokotowie, gdzie dochodzi do serii niewyjaśnionych 
zdarzeń. Wszyscy bohaterowie są tu powiązani – zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie i ich rodzice. Najpierw pod kołami pociągu ginie Mary-
sia, ciężarna uczennica. Jej nauczycielka, Elżbieta, na własną rękę próbuje 
odkryć, co tak naprawdę się stało i dlaczego dziewczyna zdecydowała 
się na ten krok. Kobieta rozpoczyna swoje śledztwo po to, by kilka dni 
później sama zginąć. Jej ciało znika, a wszystko zostaje upozorowane tak, 
jakby kobieta opuściła męża, dom i pracę. Jednak dwie osoby widziały jej 
martwe ciało i wiedzą, że Elżbieta nie żyje. Tymi osobami byli: Gniewo-
mir – uczeń szkoły, który ma problemy z przystosowaniem społecznym 
oraz Klementyna – samotna nauczycielka, która myśli, iż powrót do za-
wodu jest dla niej szczęśliwym wydarzeniem. Klementyna i Gniewomir 
angażują się w rozwiązanie zagadki śmierci Elżbiety. Szkoła okazuje się 
być pełna tajemnic, podobnie jak pracujący w niej nauczyciele.

Rana to opowieść o przemocy rodzicielskiej, która tworzy skrzywdzone 
jednostki i jednocześnie o obojętności na tę krzywdę oraz o jej konse-
kwencjach. Jest to bardzo mroczna opowieść o okrucieństwie i o ludz-
kiej naturze. Zbrodnia w Ranie jest naturalnym wynikiem przeszłości, co 
klasyfikuje ją jako thriller psychologiczny. Jak złe i traumatyczne dzieciń-
stwo może wpłynąć na dorosłą kobietę? Może zrobić z niej potwora. I tak 
poniekąd dzieje się w tej książce. Jednak, gdy przychodzi czas zadość-
uczynienia, nasza bohaterka pragnie ponieść karę za winy z przeszłości, 
ratując przy tym kilka istnień.

Być może Rana nie zrobiła na mnie tak ogromnego wrażenia jak pozo-
stałe książki Wojciecha Chmielarza, które czytałam w przeszłości, jednak 
nie mogłam się od niej oderwać. Książka bardzo przypadła mi do gustu 
i nie pierwszy raz przekonałam się o tym, iż autor potrafi budować na-
pięcie już od pierwszych stron powieści. Mimo wszystko, Ranę uważam  
za kolejny mocny tytuł w twórczości tego znakomitego pisarza. Prze-
czytanie tej książki to była dla mnie niezwykła przygoda. Polecam.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Literacka Nagroda Nobla 2022 
dla Annie Ernaux

ROZ(G)RYWKA

Wiedźmin – Stary Świat

Z BIBLIOTEKI

Academica w naszej bibliotece!

Przygody Geralta z Rivii, bohate-
ra książek A. Sapkowskiego, zna-
ne są na całym świecie, głównie 
dzięki grze komputerowej na pod-
stawie sagi oraz serialowi telewi-
zyjnemu. Wiedźmin stał się równie 
popularny jak bohaterowie Marti-
na czy Tolkiena. A gra Wiedźmin: 
Stary Świat przenosi uczestników 
do fantastycznego uniwersum peł-
nego magii, potworów, niebez-
pieczeństw i tajemniczych miejsc 
oraz sekretów. Jej fabuła toczy się 
na wiele lat przed wydarzeniami 
przedstawionymi w książce, kie-
dy Kontynent został zaatakowany 
przez rzesze potworów, którym 
przeciwstawić się mogli wyłącznie 
wiedźmini. Uczestnicy wybierają 
jedną z pięciu wiedźmińskich szkół 
(Wilka, Kota, Gryfa, Węża i Niedź-
wiedzia) i wcielają się w wybrane-

go zabójcę potworów. Podczas 
rozgrywki będą nie tylko zabija-
li potwory, ale doskonalili swoje 
umiejętności w walce i odkrywali 
tajemnice rozległych krain. Celem 
gry jest zdobycie od 4 do 6 Trofe-
ów. Ten, kto dokona tego pierw-
szy, wygrywa, przynosząc chwałę 
swojej szkole. Aby zdobyć Trofea, 
należy przede wszystkim walczyć 
z potworami. Nie jest to jednak je-
dyny sposób na ich zdobycie. Inną 
metodą jest walka z przedstawicie-
lami pozostałych szkół oraz wyko-
nywanie zadań podczas podróży 
po Kontynencie. Walki oraz realiza-
cja zadań pomagają zdobyć nowe 
przedmioty, pieniądze i rozwijać 
umiejętności. Gracze poruszają się 
po planszy będącej mapą Starego 
Świata. Jednak głównym narzę-
dziem rozgrywki jest talia kart, którą 

uczestnicy nieustannie rozbudo-
wują i modyfikują. Karty pozwalają 
na przemieszczanie się po planszy, 
ale też odgrywają istotna rolę pod-
czas walki. Rozpoczynając pojedy-
nek, tworzą z nich tzw. pulę życia. 
Otrzymując obrażenia, tracą karty 
i stają się coraz bardziej wyczerpani. 
Ciekawym rozwiązaniem jest moż-
liwość łączenia funkcji kart w ten 
sposób, że działanie jednej przedłu-
ża lub wzmacnia efektywność  ko-
lejnej. Wiedźmini powinni pamiętać 
o dobrym przygotowaniu do walki 
poprzez przygotowywanie i picie 
eliksirów oraz o zdobywaniu wie-
dzy o potworach. Gracze posia-
dają statystyki (obrona, zdolność 
specjalna, alchemia, umiejętno-
ści walki), które muszą nieustan-
nie podnosić w wyznaczonych na 
planszach miejscach. Poszerzenie 

wiedzy, doskonalenie 
umiejętności pozwa-
la na zdobycie coraz 
wyższych poziomów 
i oczywiście zwięk-
sza szanse na zdoby-
cie Trofeów. Ponadto, 
gra daje możliwość 
rozwijania pobocz-
nych wątków poprzez 
eksplorację terenów 
czy rozegranie par-
tii kościanego pokera, 
gdzie można doko-
nać własnych wybo-
rów, wpływających na 
dalsze losy bohatera 
w grze. Podsumowując, Wiedź-
min: Stary Świat jest przygodową 
planszówką przeznaczoną dla 2 do 
5 osób. W ciekawy sposób oddaje 

świat przedstawiony w prozie Sap-
kowskiego i z pewnością nawiązuję 
do gry komputerowej od CD Pro-
jekt.

OI 

Przypominamy, że w paź-
dzierniku minionego roku 
Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Nasielsku 
dołączyła do grona biblio-
tek należących do systemu 
Academica.

Academica to innowa-
cyjna biblioteka cyfrowa 
administrowana przez Bibliotekę 
Narodową. Jej celem jest zastą-
pienie tradycyjnych wypożyczeń 
międzybibliotecznych, wypoży-
czaniem cyfrowym. Na zasób Aca-
demiki składa się 3 mln 400 tys. 
tekstów: artykułów naukowych, 
monografii, skryptów, podręcz-
ników, czasopism i opracowań, 
a inteligentny system wyszukuje 
wyniki w sposób intuicyjny i nie-
zwykle pomocny. Każdego dnia 
system wzbogaca się o 2 tysiące 
nowych tytułów. Stale rozbudo-

wywane zasoby oparte są na Re-
pozytorium Biblioteki Narodowej. 
Academica umożliwia korzystanie 
online w bibliotece z zasobów ksią-
żek i czasopism, którymi dysponu-
ją tylko duże biblioteki naukowe. 
Istnieje możliwość wcześniejszej 
rezerwacji wybranej publikacji na 
określoną godzinę w naszej pla-
cówce. Rejestracji użytkowników 
systemu Academica dokonują pra-
cownicy biblioteki.

System Academica pozwala na 
rozwiązania, w których studenci 
z naszego miasta i gminy będą mieli 

dostęp do wszelkich publikacji. Jest 
to bez wątpienia rewolucyjny krok 
w kierunku wyrównywania szans 
edukacyjnych. Dzięki temu syste-
mowi elektronicznych wypoży-
czeń, użytkownicy naszej biblioteki 
otrzymają dostęp do wszystkich 
dziedzin wiedzy.

Do celów Academiki przezna-
czyliśmy jeden terminal, który 
znajduje się w Czytelni biblioteki. 
Zapraszamy serdecznie do korzy-
stania z systemu, który jest całko-
wicie bezpłatny. 

(b.)

6 października 2022 r. cały 
świat poznał nazwisko tego-
rocznej laureatki Literackiej 
Nagrody Nobla. Tę presti-
żową nagrodę otrzymała 
francuska pisarka Annie Er-
naux. Jak uzasadniał sekre-
tarz Akademii Szwedzkiej 
Mats Malm, autorka zosta-
ła uhonorowana Nagrodą 
za odwagę i chirurgiczną 
precyzję, z jaką odkrywa 
korzenie, zagubienie, wy-
o b c owa n i e  i  zb i o rowe 
ograniczenia osobistej pa-
mięci.

Annie Ernaux, to urodzona w 1940 
r. francuska pisarka. Studiowała lite-
raturę współczesną na uniwersy-
tetach w Rouen i Bordeaux. Przez 
lata pracowała w szkołach jako na-
uczycielka języka francuskiego. 

Zadebiutowała w 1974 r. powieścią 
Les Armoires vides . W Polsce do 
tej pory ukazały się jej dwie książ-
ki Lata (2022) oraz Miejsce (1989). 
Wydawnictwo Czarne zapowie-
działo już publikację kolejnej książ-
ki noblistki pt. Bliscy. W twórczości 
Annie Ernaux przewijają się wąt-

ki autobiograficzne – tak 
jak w wydanej w styczniu 
2022 roku książce Lata . 
Opowiada w niej o swojej 
młodości spędzonej w ro-
botniczej rodzinie w ma-
łym mieście w Normandii, 
latach rewolucji obyczajo-
wej oraz czasach współ-
czesnych opanowanych 
przez konsumpcjonizm. 
Przywołuje najważniejsze 
lektury i wydarzenia, które 
zmieniły historię nie tylko 
Francji, lecz całej Europy. 
Stale powracające moty-

wy w powieściach Annie Ernaux 
to podziały klasowe, dyskrymina-
cja płciowa, feminizm, a także sta-
rzenie się.

Zapraszamy do biblioteki!
(b.)



721.10.2022–3.11.2022; Życie Nasielska nr 22 (616) ROZMAITOŚCI
Z NOK

Świat z gliny
Od 7 października, w każdy piątek w ramach kulturalnej oferty stałych za-
jęć Nasielskiego Ośrodka Kultury pan Grzegorz Dybowski prowadzi dla 
dzieci i młodzieży warsztaty rzeźbienia w glinie. Instruktor jest właścicie-
lem przedszkola, praca z dziećmi i prowadzone dla nich warsztaty sprawia-
ją mu ogromną radość i satysfakcję z przekazywania wiedzy tak młodemu 
narybkowi. Ponadto, jest artystą i byłym renowatorem w Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej w Sierpcu.

Podczas pierwszych prowadzonych w NOK warsztatów mężczyzna 
przedstawiał dzieciom historię gliny. W zabawny sposób opowiadał o daw-
nych czasach, o tym jak ludzie radzili sobie z planowaniem wolnego czasu, 
którego mieli pod dostatkiem, ponieważ nie mogli korzystać z tylu no-
winek technologicznych, do których obecnie nawet dzieci mają dostęp. 
Wyjaśniał skąd w ogóle brano i nadal bierze się glinę, co ją wyróżnia, czym 

się charakteryzuje. Pokazał, w jaki sposób należy przygotować swój ma-
teriał do pracy. Jak sam żartował, zapewniał również lekcję w-f i poprowa-
dził zajęcia odstresowujące, a osiągnął taki efekt, zapraszając dzieci m.in. 
do ubijania gliny młotkiem. Potem prezentował, jak należy prawidłowo 
odkrajać glinę i zachęcał do tego, aby wszyscy sami przygotowali swój 
kawałek gliny, który stał się potem wazonem, miską, czy po prostu na-
czyniem o oryginalnym kształcie. Podczas pracy z gliną pomogło także 
profesjonalne koło garncarskie, z którego skorzystały dzieci. 

Młodych ochotników, którzy także chcieliby pobrudzić ręce w glinie, za-
praszamy do kontaktu Tel.23 306 70 22, bądź do bezpośredniego za-
pisu online wchodząc na stronę www.strefazajec.pl. Wystarczy wpisać 
„Nasielsk”, odnaleźć warsztaty rzeźbienia w glinie, zapisać się, opłacić 
i z przyjemnością pojawiać się co piątek w NOK.

E. G.

Z NOK. Spotkania z muzyką 

Opera i operetka
We wtorek, 18 październi-
ka br., przed publicznością 
zgromadzoną w Nasielskim 
Ośrodku Kultury wystąpi-
l i  artyści F i lharmonii Na-
rodowej . Zaprezentowali 
oni program edukacyjny 
pt. „Kurtyna idzie w górę!”, 
któr y  w p rowa d z i ł  d z i e -
ci ze Szkoł y Podstawowej 
w C iek s yn ie  w ta j emni-
czy świat opery i operetki. 
Prowadzący spotkanie, Ja-
rosław Praszczałek, bardzo 
i n te re suj ąc o o p ow i a da ł 
o tych rodzajach przedsta-
wień muz ycznych, pod-
kreślając, że występujący 
w nich aktorzy w nich za-
miast mówić śpiewają swo-
je kwestie (arie). Wspaniałe 
dekoracje i kostiumy, wie-
loosobowa orkiestra, śpie-
wający artyści to magiczny 
świat opery.

 – Ojczyzną opery są Wło-
chy, porusza ona poważ-
ne problemy, natomiast jej 
młodsza siostra operetka, 
jest krótszą formą, żarto-
bliwą komedią pomyłek – 
mówił Jarosław Praszczałek.

Dziec i  poznał y tak ie terminy 
związane z operą jak: aria, re-
cytatyw, libretto, uwertura. Do-
wiedziały się też, jak należy się 
ubrać, idąc do opery i się zacho-
wywać. 

Opowiadała o tym również pio-
senka Michał Witwickiego „Me-
lomański sznyt” wykonana przez 
ar t ystk i  F i lharmoni i .  Podczas 
spotkania zaprezentowane zo-
stały m.in.: aria Carmen z opery 
pt. „Carmen” G. Bizeta, aria Ade-
li z operetki pt. „Zemsta nieto-
perza” J . Straussa, Uwertura do 
opery pt . „Cyrulik sewilski” G . 
Rossiniego. 

W programie wystąpili: Liza We-
so łowska (sopran),  Agata Ru-
mińska – Sulenta (mezzosopran) 
i Agata Kucharska (fortepian). 

Na kolejne „Spotkanie z muzyką” 
zapraszamy już 15 listopada br.

(i.)

NASZE SPRAWY

Olej konopny 
nagrodzony
W ostatni weekend września br., w Poznaniu, odbyły się Międzynaro-
dowe Targi „Smaki Regionów”. Jednym z ważniejszych wydarzeń, które 
miało tam miejsce, było ogłoszenie laureatów XXI edycji konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” organizowanego przez 
Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. 42 produkty żywno-
ściowe z całego kraju zostały wyróżnione nagrodą „Perła 2022”. Wśród 
nich znalazł się olej konopny wytwarzany w gospodarstwie państwa 
Hanny i Krzysztofa Kowalskich z podnasielskich Winnik. 

To już piąta „Perła” z Poznania w dorobku państwa Kowalskich. W mi-
nionym roku dostali taką nagrodę za smalec ze świni złotnickiej białej,  
a wcześniej za: olej lniany (2013 r.), olej rzepakowy (2017 r.), produkty ze 
świni złotnickiej (2019 r.).

GPHU K. Kowalski może pochwalić się również trzema Medalami Tar-
gów Smaki Regionów za: olej rzepakowy (2012 r.), olej lniany (2015 r.) 
 i schab długo dojrzewający (2017 r.). 

Gratulujemy!
(i.)
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Jestem szczęściarą!
Z BIBLIOTEKI

Noc Bibliotek 2022
1 października br. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku włą-
czyła się do VIII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem „To się musi 
powieść”. Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania, akcja ta w 
niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek 
jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób 
w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów 
żywej kultury i edukacji.

Noc Bibliotek w nasielskiej placówce rozpoczęliśmy o godzinie 17.00. Po 
powitaniu uczestników, Jolanta Budziszewska – Rogalska, dyrektor pla-
cówki, przeprowadziła lekcję biblioteczną na temat: „Emocje jako Twoje 
Supermoce”. Dzisiejszy świat stawia przed nami wiele wyzwań. Obser-

wujemy zmianę klimatu i zanikanie różnorodności biologicznej na Ziemi. 
Dowiadujemy się o masowych migracjach, rosnących nierównościach 
społecznych i ekonomicznych, ubóstwie ludzi w wielu regionach świata. 
Te wszystkie wyzwania mogą wywoływać w nas wiele emocji, których 
często nie chcemy odczuwać lub które są dla nas trudne, np. gniew na 
niesprawiedliwość, strach przed migrantami, smutek z powodu wysycha-
nia jezior lub blaknięcia raf koralowych. Te emocje mogą się w nas poja-
wiać, nie tylko kiedy sami doświadczamy danego zjawiska, ale też wtedy, 
gdy się o nim dowiadujemy. Podczas lekcji bibliotecznej pani Jola starała 
się odpowiedzieć na te wątpliwości i pokazać, że należy zadawać pytania  
i że odczuwanie różnych emocji w związku z tym, co dzieje się na świecie 
jest zupełnie naturalne. To, co czujemy może być zatem naszym drogo-
wskazem. Możemy się nauczyć przyglądać sobie z życzliwością i czerpać 
z mądrości własnych emocji. Taka umiejętność powoduje, że emocje stają 
się naszą Supermocą, którą możemy wykorzystać do działania na rzecz 
lepszego świata.

Potrzebujemy wyrażać swoje emocje, jest to niezbędne nie tylko dla na-
szego zdrowia psychicznego, ale i fizycznego. Są one nieodłączną i ważną 
częścią naszego doświadczania siebie, innych i świata. To samo wydarze-
nie lub informacja może wzbudzać różne emocje w nas i w innych oso-
bach. Niosą one informacje o tym, co jest dla nas ważne i mogą być naszą 
Supermocą. Wspólnie omówiliśmy cztery emocje, a mianowicie: złość, 
strach, smutek i radość.

Drugim punktem naszego programu była projekcja filmu „Biuro Detekty-
wistyczne Lassego i Mai. Tajemnica pierwsza”, czyli ekranizacja pierwszej 
części popularnej szwedzkiej serii książek dla dzieci „Biuro Detektywi-
styczne Lassego i Mai” Martina Widmarka, przygotowanej tylko na tę oko-
liczność przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy 
z innymi organizatorami. 

Po obejrzeniu filmu długo trwała dyskusja na jego temat. Wszyscy byli 
zgodni, że jak każda ekranizacja nie dorównuje książce, tym bardziej, 
że wiele osób czytało tę część serii. Następnie panie bibliotekarki prze-
prowadziły wykład monograficzny dotyczący profilaktyki uzależnień 
i asertywności. Potem przyszedł czas na nocne zwiedzanie biblioteki  
z dreszczykiem emocji oraz gry i zabawy wokół tegorocznego hasła 
Nocy Bibliotek „To się musi powieść”. Wyjaśniliśmy również, w przystęp-
ny dzieciom sposób, ważne słowo ukryte w haśle, a mianowicie powieść. 

Aby zregenerować siły przed dalszym punktem programu, zaprosili-
śmy naszych gości na poczęstunek. Pełne sił i energii dzieci przystąpi-
ły do warsztatów plastycznych, podczas których wykonały okładkę do 
książki pt. „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica pierwsza” 
według własnego projektu. Efekt końcowy prac był niesamowity. Nasze 
nocne spotkanie zakończyliśmy po godzinie 21.00. W akcji wzięły udział 
43 osoby. Nasi uczestnicy już nie mogą doczekać się kolejnej odsłony 
Nocy Bibliotek.

Z projekcji filmu skorzystali również uczniowie klas czwartych Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Nasielsku oraz uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Nasielsku.

Zadanie to dofinansowane zostało w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok.

(b.)

Burza loków, piękny uśmiech i anielski głos – tak najprościej można opisać 
mieszkankę naszej gminy, Zuzannę Kuczborską, która powoli podbija – już 
nie tylko lokalną – scenę muzyczną.

co dzień, to muszę powiedzieć, że 
było to fajne doświadczenie. Ogól-
nie śpiewam różną muzykę. Głów-
nie są to ballady i piosenki z lat 

2010-2020, chociaż ostat-
nio poznałam kilka fajnych 
utworów z tego i poprzed-
niego roku, których chcę się 
uczyć i je dopracowywać 
pod swoje możliwości wo-
kalne – tłumaczy artystka.

Jak ryba w wodzie
Patrząc na Zuzię, widzimy 
skromną, spokojną i zrów-
noważoną ósmoklasistkę 
i nikt nie spodziewa się, że 
w jej wnętrzu kryje się nie-
samowity głos, który słu-
chaczy potraf i przenieść 
w inny wymiar. Na scenie 
wszystko ze sobą współgra: 
umiejętności wokalne, ruch 
sceniczny oraz ogólny wy-
raz artystyczny. – Scena to 
jest coś odmiennego niż to, 
co się czuje na co dzień. To 
jest mega ekscytacja. Jak 

wchodzę na scenę, to zawsze trzę-
są mi się nogi, ale jak już zaczynam 
śpiewać, to stres odchodzi i myślę 
tylko o muzyce. Czuję się wówczas 
świetnie – opowiada nasielszczan-
ka. Tak, widać, że to jest jej miejsce.

Cudownych rodziców 
mam…
…tak śpiewała kiedyś Urszula Si-
pińska i tak może zaśpiewać Zu-
zia. – Jestem szczęściarą. Rodzice 
wspierają mnie w mojej pasji, wożą 
na zajęcia wokalne do Legionowa, 
dzięki czemu mogę się rozwijać. 
Obecnie nie wyobrażam sobie ży-
cia bez muzyki, bez śpiewu – mówi 
nastolatka. Jej talent muzyczny za-
czyna rozwijać się w kolejnym 
aspekcie. W wakacje więcej czasu 
zaczęła poświęcać na  samodziel-
ną naukę gry na gitarze. I idzie jej 
całkiem nieźle. Już jest w stanie 
zagrać „A Thousand Years” Chri-
stiny Perri, „Traitor” Olivii Rodrigo 
czy „The Cut That Always Bleeds” 
Conana Grey’a. W kręgu zaintere-
sowań nasielszczanki znajdują się 
także podróże oraz książki. Jak uda-
ło nam się dowiedzieć, najchętniej 
zwiedziłaby cały świat i przeczytała 

wszystkie książki.

Spotkanie z burmistrzem 
Nasielska
Na początku października Zuzia 
wraz z mamą Moniką została za-
proszona na spotkanie do burmi-
strza Nasielska, który osobiście 
chciał pogratulować młodej arty-
stce sukcesów. – Było to dla mnie 
miłe doświadczenie. Bardzo się 
cieszę, że zostałam zauważo-
na przez pana Burmistrza. To był 
mega gest z jego strony. Jest to dla 
mnie duże wyróżnienie i niespo-
dzianka zarazem – mówi woka-
listka. 

Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, docenia nasze młode ta-
lenty,

– Było to moje kolejne spotkanie 
z młodym, utalentowanych czło-
wiekiem z naszej gminy. Grałem 
już w szachy z Michałem Lisikiem, 
oglądałem walki Julii Pawlak oraz 
filmy Bartka Gałężewskiego. Jestem 
bardzo dumny z tego, że mamy 
taką młodzież. Takie talenty. Proszę 
mi wierzyć, każde spotkanie jest dla 
mnie bardzo wartościowe – pod-
kreśla B. Ruszkowski.

Co dalej?
Na tym przygoda muzyczna Zuzi 
się nie kończy. Jak udało nam 
się dowiedzieć, młoda artystka, 
we wrześniu, wygrała eliminacje 
do Festiwalu Młodych Talentów 
w Legionowie i dostała się do wy-
stępów finałowych, które odbędą  
2 grudnia. Przed nią teraz pracowity 
czas. Cały listopad to będą ćwicze-
nia wokalne przed uroczystym wy-
stępem. Warto zaznaczyć, że Zuzia 
od niedawna jest także członkiem 
chóru parafialnego w Nasielsku, 
gdzie śpiewa także jej mama. Już  
3 grudnia będziemy mogli jej posłu-
chać na II Jarmarku Bożonarodze-
niowym w Nasielsku. A jak potoczy 
się jej przygoda muzyczna? Tego 
jeszcze nie wiemy. Jak sama mówi, 
nie chce rezygnować ze śpiewu, bo 
to ją relaksuje i pozwala zapomnieć 
o nieprzyjemnych sprawach takich 
jak np. sprawdzian. I tak trzymaj. Ni-
gdy nie rezygnuj z tego, co Ci spra-
wia przyjemność! 

Marta Czarniecka

Muzykę ma w genach
Zuzia wywodzi się z muzykalnej 
rodziny. Jej dziadek śpiewał w lo-
kalnym zespole „WARS” oraz grał 
na perkusji, mama śpiewa w chórze 
kościelnym, a 9-letnia siostra Julia 
uwielbia tańczyć. Zatem muzyka 
zawsze była wokół niej. Pierwszą 
osobą, która w sposób szczególny 
zaangażowała się w przygotowanie 
Zuzi do udziału w różnego rodza-
ju konkursach, była nauczycielka 
muzyki ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nasielsku, do której uczęsz-
cza Zuzia, pani Kinga Żabik. To ona 
„szlifowała” głos Zuzi i pogłębia-
ła jednocześnie radość czerpaną 
ze śpiewu. – Zaczęły się pierwsze 
konkursy. Najpierw lokalnie Festi-
wal piosenki dziecięcej i młodzie-
żowej „O Złotą Nutkę” czy Festiwal 
kolęd i pastorałek „Nad Betlejem 

w ciemną noc…”, a później już 
zaczęły się konkursy nawet ogól-
nopolskie – mówi Zuzanna Kucz-
borska. 

W czerwcu tego roku młoda ar-
tystka zajęła I miejsce jako solistka 
w konkursie „Piosenka jest dobra na 
wszystko” organizowanym przez 
Ośrodek Kultury w Wieliszewie. 
Jury do drugiego etapu dopuściło 
tylko 30 osób z całej Polski. Nato-
miast we wrześniu zakwalifikowała 
się do II etapu IV Ogólnopolskie-
go Konkursu Piosenek Polskich 
Wykonawców lat 60. i 70. XX w. 
„W sześciu strunach zaklęta muzy-
ka”. – Każdy konkurs traktuję jako 
radość z tego, że Zuzia ma swoją 
pasję i się nią dzieli. Cieszę się, że 
odnalazła ją w sobie. Pasja uboga-
ca człowieka i o to w tym wszyst-
kim chodzi. I ja i mąż staramy się 
być przy niej zawsze i wspierać na 
każdym kroku tak, by realizowała 
swoją miłość do śpiewu – mówi 
pani Monika Kuczborska, mama 
Zuzi. Podczas występów na żywo, 
piosenką „W co mam wierzyć” 
Miry Kubasińskiej Zuzia wyśpiewa-
ła sobie III miejsce. – Pomimo, iż 
repertuar, w którym musiałam wy-
stąpić, nie jest tym, co śpiewam na 

Zuzia na Festiwalu kolęd i pastorałek - rok 2020.
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RUSZKOWO. Wieści z KGW

Wyjazd integracyjny 
W pierwszy weekend października członkowie Koła Gospodyń Wiejskich 
„Optymiści z klasą” w Ruszkowie wzięli udział w wyjeździe integracyjnym. 
Podróż rozpoczęli od odwiedzenia Kopalni Soli w Wieliczce. Uczestnicy 
poznali historię kopalni i legendę związaną z odkryciem soli kamiennej, 
dowiedzieli się, jak wyglądała praca górnika na przełomie wieków oraz po-

dziwiali solne rzeźby. Kolejnym punktem wyjazdu był Kraków. Uczestnicy 
wspólnie z przewodnikiem swoje kroki skierowali do Katedry Wawelskiej 
oraz Smoczej Jamy. Ponadto, spacerując krakowskimi uliczkami, zwiedzali 
Stare Miasto. Drugiego dnia wyjazdu uczestnicy odwiedzili były niemiec-
ki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. 
Ze skupieniem i zadumą poznali historię obozu oraz dowiedzieli się, jak 
wyglądało życie więźniów w obozie. Z całą pewnością to był niezwykle 
emocjonujący weekend, który członkowie KGW zapamiętają na długo.

(oz)

U NAS

Spotkanie z Sędzią  
Anną Marią Wesołowską
W piątek, 7 października br., w hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Nasielsku odbyło się 
spotkanie edukacyjno-profilak-
tyczne z autorytetem w dziedzinie 
prawa – sędzią Anną Marią Weso-
łowską (40-letnie doświadczenie 
w Wydziale Karnym Sądu Okręgo-
wego w Łodzi). Wydarzenie pn. „Jak 
w świetle współczesnych zagrożeń 
budować szczęśliwą rodzinę i bez-
pieczną szkołę?” zgromadziło wielu 
mieszkańców naszej gminy.

 – Zarówno ja, jak i moi koledzy 
i koleżanki nauczyciele, zauważa-
my problemy, z jakimi spotykają 
się rodzice w wychowaniu swo-
ich dzieci. Te problemy zmieniły 
się na przestrzeni lat. Kiedyś były 
to głównie papierosy, alkohol czy 
narkotyki. Obecnie dochodzi do 
tego Internet, przemoc oraz zbyt 

wczesna inicjacja seksualna. Wy-
chodząc naprzeciw rodzicom i ich 
potrzebom, szukaliśmy pomy-
słu na program edukacyjny, który 
mógłby pomóc w zdobyciu kom-
petencji umiejętnego prowadze-
nia rozmowy tak, aby zrozumieć 
młodego człowieka, jego proble-
my, lęki i zbudować z nim efektyw-
ną współpracę. Przeglądając różne 
oferty, natrafiliśmy na propozycję 
spotkania z panią Wesołowską. 
Myślę, że był to dobry pomysł – 
mówi Ewa Kamińska, jedna z koor-
dynatorek spotkania.

Rzeczywiście, podczas wydarze-
nia poruszone zostały sprawy bar-
dzo bliskie każdemu rodzicowi, 
głównie związane z przestępczo-
ścią nieletnich i odpowiedzialnością 
prawną za czyny karalne. Sędzia 
uświadamiała obecnym, gdzie ist-

nieją granice między głupstwem 
a przestępstwem, żartem a wy-
kroczeniem. W bardzo ciekawy 
sposób opowiadała o swoich do-
świadczeniach zawodowych oraz 
przytaczała historie z sali sądowej, 
które najbardziej zapadły jej w pa-
mięć. Ponadto zwróciła uwagę na 
problemy związane z przemocą 
fizyczną i psychiczną w rodzinie, 
uwrażliwiając rodziców na to, jak 
ważna jest umiejętność słuchania 
i rozmawiania z dzieckiem, gdyż to 
oni odgrywają najważniejszą rolę 
w życiu młodego człowieka. Pani 
sędzia, jako ambasador wprowa-
dzania edukacji prawnej dla dzieci 
od 5 r. ż., rozmawiała z tysiącami 
przedszkolaków i 5 mln polskiej 
młodzieży. 

– Wiecie, jakie są marzenia pol-
skich dzieci? – zapytała. – Żeby ro-

dzice się nie kłócili. Już co 
drugie małżeństwo w Pol-
sce kończy się rozwodem. 
A w tym wszystkim młody 
człowiek zostaje przeważnie 
sam. Sam z kłótniami rodzi-
ców, z alkoholem w rodzi-
nie, wyzwiskami czy ciągłym 
porównywaniem i byciem 
tym „gorszym” – mówiła 
pani Wesołowska. 

Spotkanie było bardzo war-
tościowe i każdy z nas, ro-
dziców, powinien na nim 
być. A zwłaszcza ten, który 
nie ma sobie nic do zarzu-
cenia!

(mcz)

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Wycieczka  
do Muzeum Romantyzmu

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Dzień w Piżamach
Z inicjatywy Szkolne-
go Koła Wolontaria-
tu, Szkoła Podstawowa  
nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego, już po raz 
drugi, dołączyła do akcji 
charytatywnej prowa-
dzonej przez Funda-
cję Gdy Liczy Się Czas,  
a organizowanej w ra-
mach Ogólnopolskiego 
Charytatywnego Dnia  
w Piżamach - Obudź  
w sobie Anioła na rzecz 
Onkochorych Dzieci.

Tego dnia prawie poło-
wa uczniów (47%) oraz 
nauczyciele przyszli do 
szkoły w piżamach. Ten 
ubiór był wyrazem na-
szej solidarności z chorymi dziećmi. Piżama niejednokrotnie to jedyny strój dzieci, które spędzają długi czas na 
oddziałach onkologicznych. 11 października w SP 2 był dniem empatii i solidarność z ciężko chorymi dziećmi. 
Był to również bardzo kolorowy dzień, kiedy na szkolnych korytarzach można było spotkać jednorożce, koty, 
lemury, misie i wiele innych bajkowych postaci. Podczas zbiórki, którą prowadzili Wolontariusze, udało się zgro-
madzić kwotę: 1861,93 zł.

Całość funduszy została wpłacona na konto fundacji Gdy Liczy się Czas.

Za aktywne włączenie się w akcję uczniowie z klasy 0b (wszyscy uczniowie i nauczyciele byli ubrani w piżamy), 
4a (89% uczniów) i 4b (88%) zostaną nagrodzeni słodkimi upominkami.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu
Anna Tomasińska, Agnieszka Sztabnik

N a  p o c z ą t k u  p a ź d z i e r n i k a 
uczniowie klas 8b i 8d ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego udali się do jednego 
z najbardziej urokliwych miejsc na 
Mazowszu, jakim jest Muzeum Ro-
mantyzmu w Opinogórze. Szko-
ła, organizując wyjazd, skorzystała 
z dofinansowania w ramach udziału 
w programie „Kulturalna szkoła na 
Mazowszu” organizowanego przez 
Samorząd  Województwa Mazo-
wieckiego.

Ó s m o k l a s i ś c i  p o d  o p i e k ą  p . 
Agnieszki Sztabnik, p. Anny Toma-
sińskiej oraz p. Krzysztofa Maciasa 
zwiedzili cały kompleks pałacowo 
- parkowy dawnej siedziby rodu 

Krasińskich. Wysłuchali również 
barwnych opowieści pani prze-
wodnik o życiu przedstawicieli tej 
znamienitej rodziny, a szczególnie 
wielkiego poety polskiego roman-
tyzmu – Zygmunta Krasińskiego.

R e z yd e n c j ę  t wo r z y  z e s p ó ł 
b u d y n k ó w,  k t ó r e  p o w s t a -
ły z inicjatywy gen. Wincentego 
Krasińskiego w XIX wieku. Nale-
żą do niego: Neogotycki Pałacyk, 
Oficyna Dworska, Dwór, Domek 
z Kolumnami, Domek Ogrodnika, 
Folwark i Oranżeria. Szczególne za-

interesowanie uczniów wzbudziły 
dawne powozy i bryczki, który-
mi podróżowały zamożne polskie 
rody w XIX wieku. Niewątpliwie wi-
zytówkę Muzeum stanowi neogo-
tycki Pałacyk, który był prezentem 
ślubnym generała Krasińskiego dla 
syna Zygmunta i jego żony Elżbiety 
z Branickich.

Uczniowie uczestniczyli również w 
warsztatach muzealnych „Mój wła-
sny sztambuch”, podczas których 
stworzyli własne, pięknie zdobione 
pamiętniki na wzór popularnych 
w XVII –XIX w. w Polsce sztambu-
chów. Była to mała, podłużna ksią-
żeczka z różnokolorowymi kartami 
o złotych brzegach, przeznaczona 

do wpisywania w niej przez znajo-
mych i przyjaciół aforyzmów oraz 
wierszy. Taki pamiętnik z pewnością 
posiadał sam Zygmunt Krasiński. W 
swoich sztambuchach uczniowie 
zebrali pamiątkowe wpisy od kole-
gów i koleżanek.

Pobyt w tym malowniczym miej-
scu, bogatym w historię, a zarazem 
pełnym romantyzmu, dostarczył 
uczniom wielu niezapomnianych 
wrażeń.

(a)
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Rośliny zimową porą 
Raz posadzone byliny krzewy i trawy ozdobne, w przeciwieństwie  

do roślin jednorocznych, zdobią nasze ogrody przez wiele lat. Większość 

z nich jest odporna na niskie temperatury, pozostaje w gruncie cały rok 

i nie trzeba ich wykopywać na zimę.

Po kilku latach duże kępy bylin i traw nadają się do podziału i rozmnoże-

nia kolekcji, czy też odmłodzenia kępy, która w centralnej części może 

stać się łysa. Niektóre z bylin i wszystkie trawy można rozmnażać, wy-

siewając nasiona.

Główną zaletą bylin jest ich łatwa pielęgnacja i uprawa. Wystarczy im za-

pewnić odpowiednie stanowisko pod względem warunków glebowych 

i nasłonecznienia. Jedne lubią glebę suchą, inne wilgotną. Niektóre byliny 

lubią stanowiska słoneczne, inne zacienione.

Najczęściej byliny sadzone są na rabatach razem z drzewami i krzewami 

lub roślinami jednorocznymi, cebulowymi i dwuletnimi w celu wypeł-

niania kompozycji. Byliny wykorzystywane są też jako rośliny okrywo-

we m.in. na skalniaki, do oczek wodnych, do uzupełniania kompozycji 

pojemnikowych.

Rośliny powstałe z podziału karpy korzeniowej najlepiej sadzić w mar-

cu i kwietniu. Wtedy szybko się ukorzeniają, zwłaszcza przy deszczowej 

pogodzie. Byliny zakupione w donicach można sadzić przez cały okres 

wegetacyjny. Jesień też jest dobrym czasem na rozmnażanie swoich ko-

lekcji. Jednak czynność ta nie może nastąpić zbyt późno. Rośliny muszą 

się ukorzenić na nowym stanowisku.

Nie wszystkie rośliny pozostawiamy na zimę w gruncie. Niektóre z nich 

należy wykopać jesienią i przechować w pomieszczeniu w trocinach, 

torfie, czy też piasku. Do takich roślin należą mieczyki, krokosmie, jaskry 

azjatyckie, cebule np. śniedki, frezje, bulwy np. begonie bulwiaste, dalie, 

kłącza candedeskie.

Zadanie przechowywania przez zimę wydaje się dość proste, ale nie za-

pewniając im odpowiednich warunków, utracimy materiał do nasadzeń 

w następnym roku. Pamiętajmy, że zarówno czas wykopywania, jak też 

temperatura przechowywania jest różna dla poszczególnych roślin. Nie-

prawidłowo przechowywane kłącza bulwy czy też cebule mogą gnić lub 

zasychać. Po wykopaniu bulw, kłączy, cebul należy umieścić w prze-

wiewnym, suchym miejscy na ok. tydzień, żeby lekko przeschły. Bul-

wiaste obsypać torfem i umieścić po kilka w mniejszych papierowych 

torebkach. Jedynie lilie muszą być jak najszybciej osłonięte trocinami lub 

torfem, żeby nie wyschły ich korzenie. Szykując materiał do przechowy-

wania, należy go przebrać i odrzucić uszkodzony i chory. Przygotowany 

materiał do przechowywania ułożyć warstwowo w drewnianych lub pla-

stikowych skrzynkach, obsypać trocinami torfem, piaskiem.

Elżbieta K.

ZE SZKÓŁ

Pasowanie na pierwszoklasistę
W piątek, 7 października, w Szkole 
Podstawowej im. ks. Józefa Poniatow-
skiego w Starych Pieścirogach odby-
ła się niezwykła uroczystość. Była ona 
wyjątkowa dla dyrekcji, nauczycieli, 
przybyłych rodziców, przede wszyst-
kim dla dzieci, które zostały pasowane 
na pierwszoklasistów. Dzieci z dwóch 
pierwszych klas ubrane w piękne, ga-
lowe stroje wspólnie zaprezentowały 
program artystyczny, nad przygoto-
waniem którego czuwali wychowaw-
cy – Monika Sadłowska i Adrianna 
Kołakowska. Było zabawnie, poucza-
jąco i wzruszająco. Niejednemu ro-
dzicowi i dziecku zakręciła się łezka 
w oku.

(mcz)

NA SPORTOWO 

Sztafetowe biegi przełajowe
W piątek, 30 września br. na Stadio-
nie Miejskim w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbyły się zawody po-
wiatowe dla najlepszych szkół podsta-
wowych z powiatu nowodworskiego 
w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych. 

G minę Nasie l sk reprezentowa-
li uczniowie z dwóch szkół: Szkoła 
Podstawowa im. Pierre’a de Couber-
tina w Budach Siennickich oraz Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku, których wyniki 
osiągnięte na zawodach gminnych 
w biegach przełajowych pozwoliły 
na awans do etapu powiatowego.

Na nowodworskim stadionie bardzo dobrze wypadły uczennice SP w Budach Siennickich. Sztafeta dziewcząt 
z rocznika 2008/2009 wybiegała w pięknym stylu II miejsce na powiatowym podium, otrzymując tym samym 
awans do etapu rejonowego! 

Gratulujemy osiągnięć! Na zawodach rejonowych Gminę Nasielsk reprezentowały: Maja Grochowska, Amelia 
Kamińska, Dominika Kołodziejska, Julia Krzyżewska, Maja Motyka, Zuzanna Olszewska, Gabriela Pawłowska, 
Wiktoria Popielarska, Emilia Wasielewska i Zofia Załuska.

(um)

Z UM

Warto powracać bezpiecznie
5 października 2022 roku asp. Ra-
dosław Wasilewski i mł. asp. Mi-
chał Glinka z Komisariatu Policji 
w Nasielsku wraz z asp. Anetą Fa-
bisiak-Wydurską z Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim odwiedzili Samorzą-
dowe Przedszkole im. Juliana Tuwi-
ma w Nasielsku.

Wizyta związana była z bezpie-
czeństwem i widocznością dzieci 
poruszających się w ruchu drogo-
wym. 

Jak zawsze, funkcjonariusze Poli-
cji, dzięki pełnej uśmiechu i rado-
ści postawie, mieli świetny kontakt 
z najmłodszymi. Dzieci miały moż-
liwość zapoznania się m.in. z zasa-
dami bezpiecznego poruszania się 
po drodze czy znaczeniem kolo-
rów sygnalizacji świetlnej. Poru-
szono także temat bezpiecznych 
zabaw na powietrzu oraz zachowa-
nia ostrożności w kontaktach z nie-
znajomymi.

Na zakończenie spotkania przed-

szkolaki miały możliwość obejrze-
nia i zajęcia miejsca za kierownicą 
radiowozu policyjnego.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia 
otrzymali chusty odblaskowe po-
prawiające widoczność i bezpie-
czeństwo na drodze przekazane 
przez Urząd Miejski w Nasielsku 
w ramach akcji „Warto powracać 
bezpiecznie” zapoczątkowanej 
w 2015 roku.

Dzięki tej inicjatywie funkcjona-
riusze Policji co roku odwiedza-
ją placówki oświatowe gminy 
Nasielsk, a podopieczni przed-
szkoli i szkół systematycznie po-
głębiają swoją wiedzę związaną 
z poruszaniem się w ruchu dro-
gowym, świetnie się przy tym ba-
wiąc!

Wydział Organizacji  
i Promocji Urzędu Miejskiego 
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Zrozumieć ciszę
ADHD, autyzm, asparger są to bardzo znane dla każdego określenia związane z zaburzeniami funkcjonowania dziecka. Jest 
ono nerwowe, nadmiernie ruchliwe, pobudzone, a nawet agresywne. Zatem łatwo dostrzec, że „coś jest nie tak”. Są jednak 
i takie zaburzenia, których nie widać gołym okiem. Takie zaburzenia, które żeby zrozumieć, trzeba wsłuchać się w ciszę – 
w ciszę dziecka. O czym mowa? O mutyzmie wybiórczym (MW). W związku z tym, że październik jest miesiącem świadomości 
mutyzmu wybiórczego publikujemym wywiad z psycholog Anną Gródek.

cjonistyczne. 

J e ś l i   ro d z i ce   po de j rzewa j ą 
u dziecka mutyzm. Co powinni 
zrobić? Jakie podjąć kroki?

 – Zachęcam do kontaktu z psy-
chologiem i logopedą. Zostanie 
przeprowadzony wywiad z ro-
dzicem, obserwacja funkcjono-
wania dziecka oraz stosowne 
badania np. określające poziom 
funkcjonowania malucha. Warto 
okazać diagnoście również opi-
nie z placówki, do której dziecko 
uczęszcza oraz filmy z nagrania-
mi zachowania dziecka w różnych 
sytuacjach. Należy wykluczyć 
inne objawy niemówienia. Jeżeli 
objawy występujące u badanego 
sugerują podejrzenie MW wów-
czas zaleca się rodzicowi przepro-
wadzenie konsultacji z lekarzem 
psychiatrą dziecięcym. Gdy psy-
chiatra wystawi diagnozę, warto 
udać się do rejonowej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Jak rodzice reagują na wieść, że 
dziecko ma mutyzm?

 – Informowanie rodzica o trud-
nościach jego dziecka to zawsze 
nie jest łatwa rozmowa. Rodzi-
ce pytają najczęściej czy z tego 
wyrośnie i czy są winni temu, że 
dziecko ma mutyzm wybiórczy. 
Odczuwają różne emocje od 
lęku o przyszłość, frustrację, złość 
i bezradność. Moją rolą jest wów-
czas dostarczenie im wszelkich in-
formacji na temat zaburzenia, aby 
mogli oni zrozumieć specyfikę 
funkcjonowania swojego dziec-
ka. Udzielane rodzicom wsparcie 
może pomóc w zaakceptowaniu 
trudności dziecka. Ale z reguły to 
wymaga czasu.  Nikt nie dowia-
duje się o MW i już na drugi dzień 
mu to nie przeszkadza. To niestety 
tak nie działa… Nie ułatwia tego 
również brak akceptacji ze strony 
otoczenia, wynikający najczęściej 
z niezrozumienia, czym jest mu-
tyzm wybiórczy. Kolejną sprawą 
jest to, że lękowe dziecko bardzo 
często ma lękowych rodziców. 
I nic w tym złego! Pracując nad 
MW dziecka, rodzice muszą sta-
wiać czoła własnym obawom 
i strachom, a stąd już tylko mały 
kroczek do pokonania własnych 
lęków. 

Co jest najważniejsze w terapii 
dziecka z mutyzmem?

 – Im wcześniej postawiona dia-
gnoza mutyzmu wybiórcze-
go, tym wcześniej dziecko może 
zostać poddane odpowiednim 
oddziaływaniom terapeutycz-
nym. A im szybciej rozpocznie 

się leczenie, tym lepsze progno-
zy. Jeśli natomiast dziecko funk-
cjonuje w ten sposób przez kilka 
lat, zaczyna się przyzwyczajać do 
takiego zachowania. Niektóre re-
akcje otoczenia mogą wzmacniać 
i utrwalać zaburzenia lękowe. 

Efektywna praca nad pokonaniem 
lęku przed mówieniem zaczy-
na się od tego, że wszystkie oso-
by z otoczenia dziecka w domu 
i w placówce muszą zrozumieć 
istotę MW. Wczesna terapia po-
winna być modyfikacją zachowań 
wszystkich tych osób. Celem po-
magania powinno być wspieranie 
oraz likwidowanie lęku bądź nie 
pogłębianie go w trudnych i no-
wych dla dziecka sytuacjach. Na-
leży równocześnie pracować nad 
wzmocnieniem poczucia własnej 
wartości dziecka. Ważna jest pe-
dagogizacja rodziców i mody-
fikacja pewnych ich zachowań 
względem dziecka. Czasem zda-
rza się, że nieświadomie wzmac-
niają oni lęki swojego dziecka (np. 
unikanie pewnych sytuacji, prze-
kupywanie itp.) .

Terapia dziecka z MW to proces, 
który może trwać od milczenia 
do swobodnej rozmowy. Terapia 
polega na wykorzystaniu technik 
behawioralnych oraz stopniowym 
przepracowaniu lęków dziecka, 
oswajaniu go z trudnymi dla niego 
sytuacjami w jego własnym tem-
pie.  Bardzo skuteczna jest metoda 
sliding in (metoda małych kroków) 
wprowadzana nieformalnie lub 
formalnie. Do terapii często anga-
żuje się rodzica. Terapię powinno 
się prowadzić w miejscu wystąpie-
nia MW. 

Wiemy, czym jest autyzm, czym 
jest ADHD. Jednak o mutyzmie 
wybiórczym  słyszało  bardzo 
mało osób. Jak Pani myśli, cze-
mu tak jest? Czemu tak mało się 
o tym mówi?

 – Dziecko zahamowane w kon-
taktach z otoczeniem nie sprawia 
trudności wychowawczych, więc 
czas rozpoznawania trudności fak-
tycznie może być dłuższy. Mam 
wrażenie, że cały czas też funk-
cjonuje stereotyp, że dziecko ze 
swoich trudności wyrośnie. Należy 
mieć świadomość, że z MW się nie 
wyrasta, sam nie przechodzi, bez 
odpowiedniej pomocy może to-
warzyszyć ludziom przez całe życie. 

Na szczęście w moim środowisku 
specjalistów temat mutyzmu wy-
biórczego jest coraz częściej po-
ruszany. Niezmiernie jest to ważne, 
aby popularyzować wiedzę o MW 
i otaczać małych klientów oraz ich 
rodziców profesjonalną pomocą. 

Czy jest to zaburzenie, które jest 
obecnie częstsze niż kiedyś? Jeśli 
tak, to jak Pani myśli, co może na 
to wpływać?

 – Nie poszukiwałam danych licz-
bowych, żeby to określić. Jednak 
z własnego doświadczenia mogę 
przyznać, że dzieci z objawami 
MW zgłasza się więcej. Dostęp 
np. do informacji w internecie, 
wzrastająca świadomość na-
uczycieli oraz rodziców mogą 
być tego przyczyną. Duże zna-
czenie ma zapewne również 
świat, w jakim żyjemy np. tem-
po życia. Etiologia MW, po-
dobnie jak innych zaburzeń 
lękowych, obejmuje współdzia-
łanie czynników biologicznych, 
psychologicznych i środowisko-
wych. 

Co poradziłaby Pani rodzicom, 
którzy  muszą  zmierzyć  się 
z mutyzmem u dziecka?

 – Dziecko z mutyzmem wy-
biórczym szczególnie potrzebuje 
wsparcia od swoich rodziców, ro-
zumienia, że mówienie jest trudne 
i zapewnienia, że rodzic jest goto-
wy pomóc dziecku w pokonywa-
niu milczenia. Niezmiernie ważne 
jest zapewnianie bezpieczeństwa 
i poczucia, że dziecko jest dla ro-
dzica ważne. Rodzice powinni 
być wytrwali i cierpliwi. Nie po-
winni wywierać presji na mówie-
nie. Powinni akceptować uczucia 
dziecka, wyznaczać granice i da-
wać mu możliwość wyboru. Waż-
ne będzie stwarzanie wielu okazji 
do ekspresji emocji np. poprzez 
taniec, ruch, rysunek. Niezbędne 
jest wsparcie terapeutyczne m.in. 
w pokonywaniu objawów lęku. 

Jakie książki/poradniki porusza-
jące temat mutyzmu poleciłaby 
Pani?

Dostępnej literatury traktującej o 
zaburzeniu jest coraz więcej na 
rynku wydawniczym. Polecam te 
pozycje:

Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla 
rodziców, nauczycieli i specjali-
stów, Maria Bystrzanowska, Nie 
strach się bać. Jak rodzicielstwo 
przez zabawę radzi sobie z lękami 
dzieciństwa, Cohen Lawrence J., 
Mutyzm wybiórczy. Kompendium 
wiedzy Johnson Maggie, Wintgens 
Alison

Dziękuję serdecznie za 
rozmowę. 

Marta Czarniecka

Anna Gródek – psycholog, terapeuta SI, 
specjalista wczesnej interwencji i wspo-
magania rozwoju dziecka, z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym w pracy 
diagnostycznej i terapeutycznej.

Gdzie przebiega granica między 
nieśmiałością a mutyzmem?

 – Nieśmiałość jest cechą osobo-
wości. Najbardziej powszechnym 
wewnętrznym objawem nieśmia-
łości jest odczuwanie ogólnego 
napięcia. W przypadku nieśmia-
łości najczęściej dzieci w danej, 
stresującej dla nich sytuacji, po 
okresie adaptacji, jednak zabiera-
ją głos, ich odpowiedzi mogą być 
zdawkowe, ciche, niedokończo-
ne, jednak się pojawiają. Mutyzm 
wybiórczy (MW) to zaburzenie 
o podłożu lękowym polegające 
na trudnościach w komunikowa-
niu się. Te osoby wcale nie chcą 
być ciche. Mogą mieć wiele do 
powiedzenia, ale nie mogą tego 
swobodnie wypowiedzieć – sama 
myśl o rozmowie z określonymi 
ludźmi lub w określonych miej-
scach, wypełnia je wielkim stra-
chem, ogarnia je uczucie paniki 
lub zastygają w bezruchu, w sta-
nie „zamrożenia”. 

Na co szczególne rodzice powin-
ni zwrócić uwagę? Jakie są niepo-
kojące sygnały?

 – Dziecko lub osoba dorosła 
z mutyzmem wybiórczym naj-
częściej swobodnie rozmawia 
w domu i innym miejscu, w któ-
rym czuje się bezpiecznie, ale mil-
czy lub nie rozmawia swobodnie 
w przedszkolu, szkole czy w in-
nych sytuacjach społecznych. Ob-
j awy MW mogą występować 
również w obecności pewnych 
osób, w stosunku do których 
dziecko czuje się niekomfortowo, 
np. członkowie dalszej rodziny. 
Inne dzieci są skłonne tylko mó-
wić do wybranych osób lub poro-
zumiewać się szeptem. Dziecko 
z MW rozumie, co się do niego 
mówi, umie mówić, chce mó-
wić, ale w pewnych sytuacjach po 
prostu nie może nic powiedzieć 
(odczuwa objawy będące następ-
stwem lęku). 

Szczególną rolę w rozpozna-
niu objawów MW oprócz rodzi-
ców, pełnią osoby z otoczenia 
dziecka np. nauczyciele, którzy 
obserwują dzieci, widzą często 
różne ich zachowania, itd. Warto 
zaznaczyć, że nie ma dwóch ta-
kich samych dzieci z MW. Dzie-
ci różnią się stopniem nasilenia 
objawów. U niektórych łatwiej 
jest rozpoznać MW niż u innych. 
Inne objawy i zaburzenia, które 
mogą współwystępować z MW 
to m.in. ogólna lękliwość, duża 
wrażliwość, trudności w wyraża-
niu swoich emocji, bierna posta-
wa, brak zaangażowania, unikanie 
kontaktu wzrokowego, nieprawi-
dłowości przetwarzania bodźców 
sensorycznych, tendencje perfek-
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KONKURS 

Złota polska jesień 
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieści-
rogach zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym 
„Złota Polska Jesień” – widziana oczami dziecka pod honorowym patro-
natem Burmistrza Nasielska. Konkurs adresowany jest do dzieci z przed-
szkoli i uczniów szkół podstawowych. 

Prace, które wykonać można dowolną techniką w formacie A 3, będą 
oceniane w czterech kategoriach wiekowych ( I kat. – przedszkola, II kat.– 
klasy I-III, III kat. – klasy IV – VI, IV kat. – klasy VII-VIII). Gotowe, opatrzo-
ne metryczką prace należy składać do 14.11.2022 r. w sekretariacie SP im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach.

Kontakt: tel. +48 23 691 27 67, sekretariat@sppiescirogi.pl

CHARYTATYWNIE

Szlachetna Paczka czeka na wolontariuszy
Są osoby, którym możesz pomóc 
tylko Ty. To ostatni moment, by się 
zgłosić! Osoby potrzebujące po-
mocy żyją w naszym najbliższym 
otoczeniu – w Twojej dzielnicy, 
sąsiednim bloku czy mieszkaniu 
obok. 1,5 mln Polaków żyje w skraj-
nym ubóstwie, to co 24 człowiek 
w naszym kraju. Często 
nikt ich nie dostrzega. 
Dzięki udziałowi w wo-
lontariacie Szlachetnej 
Paczki możesz sprawić, 
by takie osoby, również 
z województwa mazo-
wieckiego poczuły się 
zauważone i otrzymały 
mądrą pomoc. To ostatni 
moment, by dołączyć do 
wolontariuszy nadcho-
dzącej edycji Szlachet-
nej Paczki czy Akademii 
Przyszłości! By się zgło-
sić, wejdź na stronę www.
superw.pl i wypełnij krót-
ki formularz. 

– Codziennie spotykamy takie 
osoby, które widać, że bez po-
mocy drugiego człowieka nie da-
dzą rady. Jest też wiele takich osób, 
które nie chcą tego pokazać i jeżeli 
Ty nie zainteresujesz się, co u nich 
słychać i jak się mają, to nie uda 
się do nich dotrzeć – mówi Joan-
na Sadzik, Prezeska Stowarzyszenia 
WIOSNA odpowiedzialnego za or-
ganizację Szlachetnej Paczki i Aka-
demii Przyszłości. 

W województwie mazowieckim 
są osoby, którym możesz pomóc 
tylko Ty. Nie czekaj, wejdź na www.
superw.pl i zostań Wolontariuszem 

Szlachetnej Paczki lub Akademii 
Przyszłości.  

Akademia Przyszłości wciąż szuka 
187 wolontariuszy z województwa 
mazowieckiego.

Jeżeli nie uda się zrekrutować wo-
lontariuszy, to takie osoby jak pan 

Adam czy Oliwia nie otrzyma-
ją wsparcia. W całej Polsce wciąż 
brakuje 4780 wolontariuszy Szla-
chetnej Paczki i około 1500 wo-
lontariuszy Akademii Przyszłości. 
Wejdź na stronę www.superw.pl 
i zgłoś się już dziś, to ostatni mo-
ment! 

Czym zajmują się wolontariusze 
Paczki i Akademii? 

– Do naszych zadań należy przede 
wszystkim pomoc w pozyskiwa-
niu historii rodzin, a następnie ich 
odwiedzanie, czyli najpiękniejsza 
część wolontariatu – mówi Joanna, 
wolontariuszka, Szlachetnej Paczki. 
– Poznajemy historię takiej rodziny 

i podejmujemy decyzję o 
tym, jaka forma pomocy 
będzie dla nich najbardziej 
odpowiednia. Następnie 
tworzymy opisy, które są 
publikowane na stronie 
Szlachetnej Paczki, skąd 
darczyńcy mogą wybrać 

rodzinę, a następnie 
przygotować dla nich 
paczkę.

Wolontariusze Akade-
mii Przyszłości, pro-
gramu wspierającego 
dzieci z niskim poczuciem wła-
snej wartości, przez rok uczest-
niczą z wybranym dzieckiem w 
indywidualnych zajęciach. Pod-
czas spotkań wspierają dziecko 
w budowaniu pewności siebie, 
odkrywaniu własnego poten-
cjału i sięganiu po marzenia. 

– Jest mnóstwo potrzebują-
cych osób. Jedna z nich może 
mieszkać nawet naprzeciwko 
Ciebie – mówi Ilona, wolonta-

riuszka Szlachetnej Paczki. – Bycie 
wolontariuszem to jest coś więcej 
niż przekazanie pomocy czy oka-
zanie wsparcia. To dowartościowa-

nie tej drugiej osoby, pokazanie jej, 
że nie jest sama. 

1,5 mln Polaków żyje w skrajnym 
ubóstwie, to co 24 człowiek w na-
szym kraju. Codziennie mijasz ich 
na ulicy, w tramwaju, mieszkasz 
obok. Badania PISA pokazują z ko-
lei, że co piąty nastolatek w polskiej 
szkole czuje osamotnienie, co trze-
ci nie ma wiary w siebie. To poka-
zuje jak ważne jest kształtowanie 
pewności siebie u dzieci jeszcze 
wcześniej, od najmłodszych lat.

To od liczby wolontariuszy zależy, 
jaka będzie skala pomocy rodzi-

nom i dzieciom w nadchodzących 
edycjach obu programów. Każ-
dy nowy wolontariusz Szlachetnej 
Paczki to szansa na realną zmianę w 
życiu dla trzech rodzin w potrzecie. 
Każdy nowy chętny do wolonta-
riatu w Akademii Przyszłości może 
zmienić świat kolejnego dziecka, 
które mierzy się z niskim poczu-
ciem własnej wartości. 

Bądź wsparciem dla najbardziej 
potrzebujących z województwa 
mazowieckiego! Wejdź na www.
superw.pl i zostań Wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki lub Akademii 
Przyszłości.   
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Baran 21.03-20.04
Nie odrzucaj propozycji szkoleń, bo nie 
tylko czegoś się nauczysz, ale i poznasz 
ciekawych ludzi. Podejmuj odważne de-
cyzje, a następne miesiące przyniosą Ci 
zyski. Wysypiaj się. 

Byk 21.04-20.05
Szef będzie wymagał od Ciebie więk-
szego zaangażowania. Dodatkowo mo-
żesz mieć teraz więcej cudzych spraw na 
głowie. Weekend sprzyja odpoczynkowi 
tylko we dwoje.

Bliźnięta 21.05-21.06
Uda Ci się znaleźć wyjście ze starych kło-
potów. Będziesz skłonny do impulsyw-
nego, a nawet agresywnego wyrażania 
swojej opinii. Nie ulegaj wpływom innych 
i miej zawsze własne zdanie.

Rak 22.06-22.07
W pracy staniesz się wzorem dla innych, 
a w domu odpuścisz sobie zarządzanie 
rodziną. Dokładnie czytaj umowy, które 
podpisujesz. Znajdź czas dla osób, które 
naprawdę Cię potrzebują.

Lew 23.07-23.08
Naucz się odróżniać rzeczy naprawdę waż-
ne od drobiazgów i spokojnie rozmawiaj 
z innymi. Popatrzysz na zawodowe sprawy 
z dystansu i przestaniesz się denerwować 
na kolegów z pracy. 

Panna 24.08-22.09
Będziesz musiał zawalczyć o należne Ci pie-
niądze, a do tego relacje z przyjaciółmi się 
skomplikują. Uparcie drąż trudne tematy, 
ale unikaj ryzyka i zadbaj o siebie. Zażywaj 
magnez.

Waga 23.09-23.10
W pracy będziesz wyciszony i skoncen-
trowany na swoich zadaniach. Nie dekla-
ruj się, że komuś pomożesz, dopóki nie 
dowiesz się, o co konkretnie chodzi. Cze-
kają Cię duże wydatki.

Skorpion 24.10-22.11
Zainteresujesz się zagadnieniami, które 
wykraczają poza Twój zwykły zakres obo-
wiązków. Będziesz mniej spostrzegawczy, 
bardziej senny i zdystansowany. Zadbaj 
o swoje zdrowie.

Strzelec 23.11-21.12
Dojdziesz do wniosku, że musisz sam się 
za wszystko zabrać, bo inaczej rodzina nie 
da sobie z niczym rady. Uwierz w siebie 
i śmiało realizuj swoje plany. Nie będziesz 
wzorem cierpliwości.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie mieszaj spraw towarzyskich z za-
wodowymi, bo może to spowodować 
zamieszanie. Ucz się od ludzi, którzy od-
nieśli sukces. Pilnuj osobiście wszystkiego, 
co dotyczy pieniędzy i opłat.

Wodnik 21.01-19.02
Zamiast pomagać całemu światu, sam 
zwolnij tempo i uporządkuj swoje wła-
sne sprawy. W miłości czeka Cię wielkie 
powodzenie. To dobry czas na inwesto-
wanie we własną karierę.

Ryby 20.02-20.03
Wykorzystaj wszystkie nadarzające się 
okazje, aby zdobyć nowe wiadomości lub 
umiejętności. W sprawach osobistych bądź 
bardziej ostrożny. Trzymaj nerwy na wo-
dzy.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
21-23 października godz.  

15:00 2D dubb.

26-30 października godz.  

15:00 2D dubb.

2-3 listopada godz. 15:00 2D dubb.

KOPCIUSZEK I KAMIEŃ ŻYCIA

Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 

1 godz. 26 min.

Kopciuszek wraz z początkującą czaro-
dziejką i dwiema rozgadanymi myszami 
stawia sobie za punkt honoru, aby odcza-
rować zamienionego w gryzonia księcia 
Alexa. Niestety żadne magiczne zaklę-
cia nie chcą odwrócić złego uroku, więc 
jedynym sposobem na przywrócenie 
ukochanemu ludzkiej formy jest odna-
lezienie legendarnego Kamienia Życia. 
Przyjaciele udają się na pełną przygód, 
cudów i niebezpieczeństw wyprawę do 
dalekich krain.

21-23 października godz. 16:45 2D PL

26-27 października godz. 16:45 2D PL

MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ

Komedia rom.; Polska; Czas trwania 1 godz. 56 min.

Ona jest zwykłą dziewczyną z sąsiedz-
twa, on najlepszą partią Rzeczpospolitej. 
Podobno przeciwieństwa się przyciąga-
ją, ale miłość bywa nieprzewidywalna. 
Szczególnie, gdy zanadto interesują się 
nią inne osoby.

21-23 października godz. 19:00 2D PL

26-27 października godz. 19:00 2D PL

NIEWIDZIALNA WOJNA

Biograficzny; Polska; Czas trwania 2 godz. 18 min.

Cała prawda o Patryku Vedze, najbardziej 
kontrowersyjnym reżyserze.

28-30 października godz. 17:00 2D PL

2-3 listopada godz. 17:00 2D PL

ORZEŁ. OSTATNI PATROL

Dramat, Wojenny; Polska; Czas trwania 1 godz. 

44 min.

Jedna z największych zagadek w polskiej 
historii. Ostatnia misja legendarnego okrę-
tu, który w czasie II wojny światowej wsła-
wił się bohaterskimi czynami w starciach 
z niemiecką flotą.

28-30 października godz. 19:00 2D PL

2-3 listopada godz. 19:00 2D PL

APOKAWIXA

Horror, Komedia; Polska; Czas trwania: 2 godz. 

Grupa maturzystów zmęczonych lock-
downami postanawia zorganizować im-
prezę życia nad morzem.

4-6 listopada godz. 15:00 2D dubb.

8-9 listopada godz. 15:00 2D dubb

NEL I TAJEMNICA KUROKOTA

Animacja, Przygodowy; Francja; Czas trwania:  

1 godz. 29 min.

Dzielna Nel i jej gang ruszają na misję ra-
towania królestwa Mgiełkogrodu z rąk 
przebiegłego Tristana, który przemienia 
przyszłego króla w... kurokota – pół kur-
czaka, pół kota.
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OGŁOSZENIA  
DROBNE

Wycinka drzew, wynajem podno-
śnika koszowego i usługi rębakiem. 
Tel. 507 567 910.

Wynajmę ziemię pod fotowoltaikę 
klasa ziemi IV, V, VI. Tel. 537 411 996.

Kupię kopaczkę, sadzarkę i obsyp-
niki. Tel 507 330 294.

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
17.10.–23.10.2022 r. Apteka z Uśmiechem

ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.
24.10.–30.10.2022 r. Apteka Dbam o zdrowie

ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.
31.10.–6.11.2022 r. Apteka Syrenka

ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.
7.11.–13.11.2022 r. Apteka Dbam o zdrowie

ul. Spacerowa 2, 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

Z PUP
Z a p ra s z a m y  m i k r o  i  m a ł y c h 
Przedsiębiorców z terenu Powiatu no-
wodworskiego na spotkanie informacyjne 
dot. nowej formy wsparcia realizowanej 
w ramach projektu pilotażowego.
 
Spotkanie odbędzie się 24 paździer-
nika 2022 r. o godz.: 9:00 w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym 
Dworze Mazowieckim, ul. Juliusza 
Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki, sala nr 16.
 
Zgłoś swój udział:
drogą elektroniczną na adres: pracujna-
nowodworskim@ndm.praca.gov.pl lub
telefonicznie 22 775 92 42 do 44
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Nasielskie cmentarze 
Historycy zajmujący się dziejami 
cmentarzy w Polsce podejmowa-
li głównie badania dotyczące historii 
większych nekropolii. Ich owocem 
były chociażby opracowania Ka-
zimierza Wójcickiego pod tytułem 
Cmentarz Powązkowski pod Warsza-
wą, czy też dzieło dotyczące cmen-
tarzy krakowskich pióra Stanisława 
Cyrankiewicza, jak również mono-
grafia Tadeusza Rudkowskiego za-
tytułowana Cmentarz Powązkowski 
w Warszawie – panteon polski. Inne 
polskie duże cmentarze, nawet te 
poza obecnymi granicami R.P. do-
czekały się opracowań monograficz-
nych, na przykład cmentarz na Rossie 
w Wilnie, czy cmentarz Łyczakowski 
i Obrońców Lwowa. Wspomniane 
badania na ogół pomijały nekropolie 
mniejsze, ale też odgrywające istotną 
rolę w dziejach regionalnych i będą-
ce ważnym elementem krajobrazu 
kulturowego, w naszym przypadku 
Mazowsza. 

W Polsce, zainteresowanie zabytko-
wymi cmentarzami wzrosło od 1974 
r., kiedy to z inicjatywy prof. Stanisła-
wa Lorentza powołano do życia. Spo-
łeczny komitet Opieki nad Starymi 
Powązkami w Warszawie. Przewodni-
czył mu niezastąpiony Jerzy Waldorff, 
niewiarygodnie skuteczny w zdoby-
waniu funduszy na ratowanie zabyt-
kowych nagrobków. Zgoła inaczej 
opieka nad zabytkowymi cmentarza-
mi przedstawia się we Francji i Niem-
czech. Tam rozwijające się już od lat 
30. XIX w. starożytnictwo łączy się 
z patriotyczną miłością do wszystkie-
go, co francuskie czy niemieckie. Wy-
nika z tego silne poczucie obowiązku 
kultywowania każdego, nawet naj-
mniejszego świadectwa o przeszło-
ści narodu. Jednym z przejawów tego 
kultu jest troska o kontakt obywateli 
z zabytkami z najbliższego otocze-
nia. Każda okrągła rocznica budo-
wy kościoła była i jest nadal okazją 
do uroczystych obchodów, wśród 
których istotną rangę ma wydanie 
historii wiekowej świątyni opartej na 
źródłach kościelnych, a pisanej przez 
urzędującego proboszcza. Naturalnie, 
nie może zabraknąć tam opisu cmen-
tarza, tak przecież istotnego elementu 
życia religijnego. 

Piszący te słowa, podejmuje pewną 
próbę opracowania dziejów nasiel-
skich nekropolii, ponieważ nikt przed 
nim takich prób nie podjął. Zbliżają-
ce się święto Wszystkich Świętych 
sprzyja takiej refleksji, aczkolwiek pra-
gnę nadmienić, że zajmę się również 
cmentarzem żydowskim tzw. kirku-
tem i postaram się choć kilka zdań 
poświęcić cmentarzowi ewangelic-
kiemu w Konarach. 

O tym, czym jest cmentarz para-
fialny w Nasielsku dla nasielszczan, 
można przekonać się, odwiedzając 
go w dniu Wszystkich Świętych. Już 
samo wejście na teren cmentarza nie 
jest łatwe wobec nieustannie płyną-
cych tłumów. W obrębie nekropolii na 
ważniejszych alejach przepływ ludzi 
sprawia wrażenie procesji. Ale niewąt-
pliwie największy urok w czasie tego 
święta ma cmentarz po zapadnięciu 
zmroku, kiedy pośród ciemności mi-

gają tysiące, a może nawet i dziesiątki 
tysięcy zniczy. Również wieczorem 
cmentarz jest wypełniony odwiedza-
jącymi go ludźmi, którzy przychodzą 
tu, aby ulec pewnej magii tego miej-
sca, pewnemu urokowi migocących 
jasnych płomyków świec, które, jako 
żywo, nawiązują do prastarych zwy-
czajów z odległych czasów, kie-
dy to nasz kraj był wypełniony wiarą 
w opiekę bóstw słowiańskich. Nastrój 
uzupełnia starodrzew rosnący pośród 
setek nagrobków nieraz o sporej war-
tości artystycznej i odgłosy ptaków, 
wszystko to, wzajemnie się uzupeł-
niając, tworzy wyjątkową i niepowta-
rzalną aurę – sacrum.

O grzebalnictwie
Zanim jednak przystąpię do omówie-
nia nasielskiej nekropolii, przypomnę 
nieco z dziejów grzebalnictwa zwłok 
w Polsce. Wzorem innych państw 
Europy, również na obszarze ziem 
polskich już od neolitu groby były lo-
kowane w wyodrębnionych specjal-
nie do tego celu miejscach. Pomimo 
różnych form pochówków, zawsze 
pogrzeb łączył się ze złożeniem 
szczątków zmarłego do ziemi. Nawet 
w przypadku kremacji zwłok, powsta-
ły popiół umieszczano w odpowied-
nim naczyniu i kładziono do grobu 
w ziemi. Dla zmarłych o szczególnie 
dużym znaczeniu za życia, budowano 
już od bardzo dawna groby naziem-
ne, często przyjmujące formę kur-
hanu. Dawni prawodawcy wymagali, 
aby cmentarze lokowano z dala od 
siedzib ludzkich, możliwie na wznie-
sieniu i w otoczeniu starych drzew, 
starając się w ten sposób zapewnić 
wyjątkowość miejsca wiecznego 
spoczynku. Ale już w średniowie-
czu pojawiły się tendencję do tego, 
aby zmarłych chować we wnętrzach 
kościołów lub w ich najbliższym oto-
czeniu. Oczywiście wnętrza, z reguły 
podziemia, zarezerwowane były dla 
osób najbardziej znamienitych, a więc 
przedstawicieli stanu kapłańskiego 
i rycerskiego. Przykłady takich po-
chówków na ziemi nasielskiej mamy 
w kościele pod wezwaniem Św. Do-
roty w Cieksynie, gdzie spoczywa-
ją Borukowscy z Borukowa i Bielina, 
a ich kamienne płyty nagrobne wy-
konane zostały w latach 1584-1587 
i przedstawiają płaskorzeźby z niemal 
rytymi postaciami zmarłych: Jana bpa 
przemyskiego, podkanclerza koron-
nego, prepozyta płockiego i łęczyc-
kiego oraz Piotra kanonika i opata 
benedyktynów płockich. Podobne 
pochówki miały miejsce w starym 
kościele w Nasielsku, fundacji opata 
Jędrzeja Szyszkowskiego z XV w., po 
których nie ma już śladu. Powodem 
opisanego trendu w sztuce funeral-
nej tego okresu była chęć spoczy-
wania obok świętych męczenników, 
których szczątki w formie relikwii były 
w każdym kościele. Utrwaliło się za-
tem przekonanie, że najwłaściwszym 
miejscem do grzebania zmarłych jest 
najbliższe otoczenie kościoła i tam 
należy zakładać cmentarze. Już pod-
czas budowy świątyni, zostawiano 
odpowiednio dużą przestrzeń wokół 
niej z przeznaczeniem na grzebanie 

zmarłych. Odstępowano od tej zasa-
dy jedynie podczas wielkich epidemii 
chorób zakaźnych, które pustoszyły 
nasz kraj. 

Inne, jakże odmienne spojrzenie na 
lokalizację pochówków przyniósł 
dopiero, poza kilkoma wcześniej-
szymi próbami m. in. Norymberdze 
w XVI w., okres oświecenia, wtedy 
to pod wpływem szybkiego rozwo-
ju nauki i higieny, zapoczątkowanego 
we Francji, dowiedziono szkodliwości 
grzebania ciał w miastach. Już w 1765 
r. parlament Paryża zakazał pochów-
ków w stolicy i jednocześnie urucho-
mił osiem cmentarzy wokół miasta. 
Przykład Francji znalazł uznanie i zro-
zumienie w pozostałych państwach 
Europy i w drugiej połowie XVIII stu-
lecia dotarł do Polski, ale zrazu powoli 
zaczęto się doń stosować w dużych 
miastach. Mniejsze ośrodki miejskie 
i wsie nadal respektowały pochówki 
wokół kościołów. Stan ówczesnych 
polskich cmentarzy był na pewno zły, 
świadczy o tym stały postulat wielu 
synodów biskupich w XVIII w. zobo-
wiązujący proboszczów do utrzymy-
wania właściwego porządku na 
cmentarzach oraz potrzebę ich ogro-
dzenia. Być może przyczyną takiego 
stanu rzeczy było niewielkie zaintere-
sowanie sprawami cmentarzy ze stro-
ny duchowieństwa oraz obawa przed 
sporymi kosztami wykonania ogro-
dzenia. Należy domniemywać, że 
podobnie myślano w Nasielsku, jed-
nakże pochówków ciągle przybywało 
i to stało się bezpośrednią przyczyną 
zamysłu o przeniesieniu cmentarza. 
Proboszcz i prepozyt nasielski ks. Ni-
kodem Milewski już w 1788 r. komu-
nikował kurii płockiej potrzebę takiego 
przeniesienia i w ślad za tym przezna-
czył niewielki, bo liczący 1,5 ha grunt 
należący do parafii, jako zalążek no-
wego cmentarza. Grzebano tam zrazu 
przede wszystkim biedaków i samo-
bójców, a miejsca ich pochówków 
nie były oznaczone. Chęć założenia 
nowego cmentarza u schyłku XVIII 
w. na pewno nie była motywowana 
warunkami sanitarnymi na cmentarzu 
przykościelnym. Raczej należy są-
dzić, że proboszcz Milewski nie chciał 
zrezygnować z opłat pogrzebowych, 
a nie widząc możliwości rozszerzenia 
dotychczasowego cmentarza, z uwa-
gi na warunki terenowe takie jak gęsta 
zabudowa Poświętnego oraz prze-
pływająca rzeczka Nasielna, podjął 
decyzję o przeniesieniu cmentarza za 
zabudowania plebańskie, czyli w miej-
sce obecnej lokalizacji. Zdaniem pi-
szącego te słowa, te same argumenty 
skłoniły proboszcza Jana Tańskiego do 
zakazu pochówku 127 żołnierzy fran-
cuskich poległych w grudniu 1806 
r. w walkach o Nasielsk. Miejsca było 
przecież pod dostatkiem, natomiast 
brakowało pieniędzy na opłaty. 

Parafia nasielska analizowanego 
okresu liczyła około 5500 miesz-
kańców, w tym 4184 katolików, czy-
li ok. 77% populacji i przeszło 1300 
Żydów skupionych głównie w sa-
mym Nasielsku, ale też w pobliskich 
wsiach. Współczynnik zgonów tego 
okresu był znaczny, spowodowany 
epidemiami chorób zakaźnych i ni-
skim poziomem medycyny. Analiza 

umieralności w parafii nasielskiej po-
zwala na szacunkowe określenie licz-
by zgonów na 140-150 osób rocznie. 
Stąd też zapotrzebowanie na miejsca 
pochówków było duże, a teren przy-
kościelny został wypełniony do granic 
możliwości. Pomimo tego, począt-
kowo nasielszczanie nie chcieli uznać 
nowego cmentarza i w parafii toczyła 
się dyskusja na temat niewłaściwości 
grzebania ciał zmarłych z dala od ko-
ścioła. Głównie obrońcy tradycji religii 
katolickiej uznawali, że każda metoda 
walki przeciw cmentarzom polo-
wym jest dobra i właściwa. W ustnej 
tradycji przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie przetrwały informacje 
o niektórych księżach, którzy wręcz 
podburzali wiernych przeciwko grze-
baniu ich bliskich z dala od świątyni, 
określając takie działanie jako nazbyt 
jakobińskie i dążące do zerwania jed-
ności Kościoła żywych i umarłych. 
Zagorzałą i długą dyskusję z pogra-
nicza religii i filozofii przerwał dopie-
ro edykt króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma III z 1804 r., który defini-
tywnie zakazał pochówków wokół 
kościołów, argumentując te działanie 
względami poprawy szeroko pojętej 
higieny jako elementu walki z choro-
bami zakaźnymi. 

Czas rządów pruskich
Rządy pruskie to trudny czas dla 
Kościoła katolickiego, który uzna-
ny został za Kościół publiczny, sku-
piający przecież przeważającą część 
mieszkańców Prus Nowowschod-
nich. Poddano go zatem kurateli 
państwa, a król pruski przejął wszyst-
kie uprawnienia w zakresie obsadza-
nia ważnych stanowisk kościelnych, 
które przed rozbiorami posiadał król 
Polski. Duchowni, zwłaszcza pro-
boszczowie, musieli pełnić pewne 
funkcje w administracji państwowej 
podstawowego szczebla, ogłaszać 
rozporządzenia władzy cywilnej 
i prowadzić księgi stanu cywilnego. 
Restrykcji było bardzo dużo, ale były 
też nieco jaśniejsze strony działalno-
ści zaborców, jak chociażby spraw-
niej działająca sterowana centralnie 
administracja, czy też poprawa wy-
glądu niektórych obiektów publicz-
nych m. in. cmentarza, który wtedy 
ogrodzono i uporządkowano, sa-
dząc jednocześnie dużo drzew. Od 
tego czasu cmentarz stał się ważnym 
elementem przestrzeni miejskiej 
jako pewnego rodzaju park roman-
tyczny – miejsce odwiedzin i space-
rów nasielszczan. Okres panowania 
pruskiego to czas kolonizacji pru-
skiej północnego Mazowsza, zmie-
nia się zatem struktura wyznaniowa 
nasielskiej parafii. Od tej pory obok 
katolików i Żydów pojawiają się rów-
nież akatolicy, czyli wyznawcy religii 
protestanckiej skupieni w Kościele 
ewangelicko-augsburskim. W 1817 
r. zajmują oni pokaźny odsetek 
mieszkańców parafii nasielskiej wy-
noszący 5,3%, a ich liczba wynosi 
317 osób. Jeszcze większy odsetek 
protestantów występował w parafii 
Cieksyn, gdzie wynosił 9,4% miesz-
kańców. W sumie na obszarze ziemi 
nasielskiej liczba wyznawców kalwi-
nizmu dochodziła do około 1000 

osób. Podejmowane nawet były 
próby budowy zboru protestanckie-
go w Nasielsku, ale na przeszkodzie 
stanęły ważne wydarzenia politycz-
ne określane mianem pierwszej woj-
ny polskiej Napoleona Bonaparte, 
które wstrzymały napływ ludności 
niemieckiej, a nawet spowodowały 
jej częściowe zmniejszenie. Z osad-
nictwem niemieckim w czasach 
pruskich ściśle związany był cmen-
tarz grzebalny dla wyznawców religii 
ewangelicko-augsburskiej znajdują-
cy się w Konarach. Zachowane na-
grobki z początków I połowy XIX w. 
pozwalają na stwierdzenie, że mimo 
prób germanizacji tej części Mazow-
sza nastąpiła asymilacja kolonistów 
oraz ich późniejsza, przynajmniej 
częściowa polonizacja. Świadczyć 
mogą o tym nagrobne inskrypcje, 
początkowo tylko niemieckie, póź-
niej dwujęzyczne, a następnie tylko 
w języku polskim. Ważną cezurą dla 
ludności wyznania ewangelicko-au-
gsburskiego z powiatu pułtuskiego 
był okres I wojny światowej. Z chwilą 
wybuchu wojny, wiernych Kościoła 
luterańskiego, rosyjskie władze woj-
skowe uznały za Niemców, a tym 
samym jako wrogów i szpiegów. Już 
w 1915 r. doszło do wywozu z obsza-
ru Królestwa w głąb Rosji mężczyzn 
tego wyznania, a deportacjom to-
warzyszyła brutalna przemoc. Los 
mężczyzn podzieliły wkrótce ko-
biety i dzieci. Wysiedlona ludność 
zmuszona była do opuszczenia swo-
ich siedzib w ciągu kilku dni. Akcja 
przesiedlenia objęła przeszło 100 
tys. ewangelików z terenu Królestwa 
Polskiego. Wiosną 1915 r. władze car-
skie zesłały w głąb Rosji około 2300 
ewangelików z powiatu pułtuskiego. 
W grupie tej znalazł się pastor para-
fii ewangelicko-augsburskiej Pułtu-
ska – Aleksander Karol Falzmann 
oraz wierni z Nasielska. Wojska car-
skie, tak chętnie stosujące taktykę 
spalonej ziemi, podczas wycofy-
wania się przed napierającą armią 
niemiecką zniszczyły w powiecie 
pułtuskim dwa zbory ewangelickie, 
a także 9 niemieckich szkół począt-
kowych. Działania te były rezultatem 
wzmiankowanych wcześniej obaw 
przed potencjalną współpracą kolo-
nistów o proweniencji niemieckiej 
z Wehrmachtem. Z kolei polityka na-
rodowościowa niemieckich władz 
okupacyjnych po wyparciu Rosjan, 
zmuszała ludność ewangelicką do 
określenia jej przynależności naro-
dowej. Wyłonił się wówczas podział 
w łonie Kościoła ewangelicko-au-
gsburskiego na Polaków i Niemców. 
Ci drudzy zostali objęci szczególną 
ochroną władz okupacyjnych, mo-
gli więc tworzyć własne organizacje 
polityczno-społeczne i otrzymywali 
też wsparcie finansowe oraz szeroko 
zakrojoną pomoc społeczną.

Nieco nadużyłem cierpliwości Czy-
telnika, nazbyt szczegółowo opisując 
losy nasielskiej społeczności nie-
mieckiej. Problematyka ta zapew-
ne wymaga jeszcze wielu lat badań 
zgodnie z zasadą wszystkich history-
ków Sine ira et studio! 

Dr Stanisław Tyc
ciąg dalszy nastąpi...
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Turnieje szachowe w Wiosełku
W weekend 1 – 2 października 2022 
r. w Ośrodku Wypoczynkowym 
Wiosełko odbyły się turnieje sza-
chowe organizowane przez Klub 
Szachowy Skoczek Pieścirogi. 

Nad Wkrą pojawiło się blisko 70 
szachistów, którzy wzięli udział  
w 5 turniejach szachowych. Pierw-
szym, który rozegrano, był turniej 
szachów błyskawicznych. 

Do rozgrywek stanęło 24 zawodni-
ków. Najlepszy wynik wśród zawod-
ników Klubu Szachowego Skoczek 
Pieścirogi zanotował Dominik Wi-
śniewski, który wynikiem 6 pkt 
 z 11 partii zajął 9 miejsce. 

Wyniki:
I miejsce – Marcin Maciąga,
II miejsce – Wojciech Śmieszek,
III miejsce – Michał Powałka

 – Równocześnie z turniejem Blit-

za miał miejsce turniej „C” o V 
i IV kategorię szachową, w którym 
udział wzięło 26 początkujących 
szachistów – relacjonuje Marcin 
Szarszewski, prezes KS Skoczek Pie-
ścirogi. – Zawodnicy uzyskali łącz-
nie 7 kategorii szachowych. Wśród 
Skoczków V kategorię szachową 
zdobył Szymek Chojnacki, nato-
miast awans na IV-kę uzyskali Do-
minik Kowalski, Adrian Rosłoński, 
Mateusz Szymański i Ignacy Man-
dykowski, który zajął jednocześnie 
III miejsce w turnieju – kontynuuje. 

Wyniki:
I miejsce – Zbigniew Sepioł,
II miejsce – Michał Zalewski,
III miejsce – Ignacy Mandykowski

Ponadto, w sobotnie popołudnie 
wystartowały 3 turnieje klasyczne.

W turnieju „A” zgłoszonym do 

FIDE wzięło udział 12 szachistów, 
w tym dwóch mieszkańców gminy 
Nasielsk – Włodzimierz Kwiatkowski 
i Łukasz Czernik. 

Wyniki:
I miejsce – Wojciech Śmieszek,
II miejsce – Piotr Sternik,
III miejsce – Kamil Celiński

 – Turniej „B” o II i III kategorię zgro-
madził 22 zawodników – opowiada 
Marcin Szarszewski. – Ponownie 
najlepszy wynik wśród Skoczków 
zanotował Dominik Wiśniewski, 
który uzyskując 5 pkt z 7 partii, zajął 
5 miejsce. Ponadto, po 4 pkt zdo-
byli Filip Krawczak i Mateusz Berent, 
którzy uzyskali awans na III katego-
rię szachową. Brawo dla naszych 
zawodników – dodaje.

Wyniki:
I miejsce – Paweł Przedpełski

II miejsce – Marcin Kosiński
III miejsce – Maciej Czer-
wiński

Turniej „D” był turniejem 
kołowym dla 8 zawodni-
ków, w którym zawodniczki 
walczyły o awans na III ka-
tegorię szachową, natomiast 
zawodnicy o IV kategorię 
szachową. 

Wyniki:

I miejsce – Adam Czacho-
rowski,

II miejsce – Karolina Tru-
chel,

III miejsce – Kamila Górka

 – Gratulujemy wszystkim laure-
atom turniejów! – mówi Marcin 
Szarszewski. – Wielkie podziękowa-
nia kieruję dla gospodarza naszych 
turniejów – Ośrodkowi Wypoczyn-
kowemu Wiosełko za zaproszenie 
do współpracy oraz za nagrody fi-
nansowe dla uczestników turnieju 
A! – dodaje.

Aleksandra Ziółek

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiętnastego”, 30.09.2022 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   217 pkt (60,28%)

2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  189 pkt (52,50%)

3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   189 pkt (52,50%)

4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  181 pkt (50,28%)

5. Krzysztof Brzuzy – Jacek Jeżółkowski   166 pkt (46,11%)

6. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  164 pkt (45,56%)

7. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  154 pkt (42,78%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     93 pkt

2. Waldemar Gnatkowski     91 pkt

3. Piotr Kowalski      77 pkt

4. Grzegorz Nowiński      76 pkt

5. Alicja Bartosik      63 pkt

6. Janusz  Wydra      58 pkt

7. Krzysztof Morawiecki     57 pkt

8-10. Mariusz Figurski      47 pkt

 Zbigniew Michalski     47 pkt

 Paweł Wróblewski      47 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

PIŁKA NOŻNA

Mocne zwycięstwo
Grająca w V lidze mazowieckiej seniorska drużyna Żbika pokonała  
w 9. kolejce na własnym boisku 5:1 gości z Wkry Żuromin.

Jako gospodarze Żbik Nasielsk objął prowadzenie w 25. minucie po cel-
nym strzale Kamila Stańczaka. Kilka minut później sędzia pokazał żółtą 
kartkę grającemu w Żbiku Tymofii Bielierze, ale moment chwilowej prze-
rwy w grze wykorzystał Marek Osiński, który zdobył w 30. minucie drugą 
bramkę dla Żbika. Jeszcze przed gwizdkiem oznajmującym przerwę sędzia 
znów pokazał żółtą kartę, którą ukarał tym razem zawodnika Wkry - Ma-
teusza Jakubowskiego.

Druga połowa także rozpoczęła się z przytupem. Celny strzał w 47. mi-
nucie wykonał ponownie Marek Osiński. Kolejne minuty należały do 
Mateusza Rutkowskiego, który powrócił w tym sezonie do gry w Żbiku. 
Zawodnik celnie umieścił piłkę w bramce w 54. i 60. minucie spotkania.

Gościom honorowego gola udało się zdobyć dopiero w 80. minucie 
przez Tomasza Izwantowskiego, wcześniej jednak Żuromianin Maciej Na-
rewski został ukarany żółtą kartką.

W 10. kolejce Żbik Nasielsk miał pauzę. Obecnie nasielska drużyna zajmu-
je 12. pozycję w tabeli, mając na koncie 8 punktów zdobytych w dwóch 
zwycięstwach i w dwóch remisach.

Najbliższe spotkanie drużyna trenera Mateusza Bramowicza rozegra z PAF 
Płońsk na nasielskim boisku 22 października o 11:00. Natomiast 29 paź-
dziernika, o godzinie 13:00, Żbik rozegra na wyjeździe mecz ze Skrą Dro-
bin.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Żbik w finale
19 października br. Żbik Nasielsk rozegrał finałowy mecz w ramach Okręgowego Pucharu Polski. Rywalem był 
KS CK Troszyn, który miał ułatwioną drogę do finału, rozgrywając właściwie jeden mecz, gdyż MKS Przasnysz 
wycofał się z rozgrywek, a spotkanie z PAFem Płońsk zakończyło się remisem (2:2), więc o zwycięstwie roz-
strzygały rzuty karne (3:0), które zapewniły awans do finału.

Droga Żbika Nasielsk do finału Okręgowego Pucharu Polski była dłuższa i nieco kręta, wymuszając na piłkarzach 
także logistyczne rozwiązania związane z życiem zawodowym. Żbik Nasielsk pokonał 2:0 najpierw  w wyjaz-
dowym spotkaniu drużynę Wymakracz Długosiodło (Michał Macias i Kacper Sękulski) . W IV rundzie przeciwni-
kiem była Wkra Sochocin, ale piłkarze Żbika pokonali ich bezproblemowo 4:0 (Mateusz Bramowicz, 2x Łukasz 
Gałązka i Marek Osiński).

W ćwierćfinale rywalami w wyjazdowym spotkaniu były rezerwy MKS II Ciechanów. Żbik Nasielsk pokonał cie-
chanowian 4:1. Na boisku triumfował Marek Osiński, który trzykrotnie wbił piłkę do bramki. Jedynego gola dla 
Żbika strzelił też Michał Macias. Rezerwy MKSu jedynego gola zdobyli w rzucie karnym.

W półfinale 12 października Żbik pokonał mocną drużynę Narwi Ostrołęka 3:2. Co prawda pierwsza połowa 
spotkania należała do Żbika po strzałach Marka Osińskiego i Mateusza Bramowicza, to jednak w drugiej połowie 
ostrołęczanie odrobili straty i od 78. minuty był już remis. Zawodnicy Narwi z remisu cieszyli się tylko przez  
6 minut, gdyż na prowadzenie przez samobójczy gol zawodnika Narwi na prowadzenie wyszedł Żbik, który 
utrzymał przewagę do końca spotkania, mimo doliczenia przez sędziego 5 minut gry.

W finałowym spotkaniu Żbik uległ zespołowi KS CK Troszyn 1:4 (1:1).

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  KTS Weszło Warszawa 9 27 9 0 0 57-3

2.  Sokół Serock 9 19 6 1 2 32-14

3.  Okęcie Warszawa 9 19 6 1 2 25-15

4.  Drukarz Warszawa 9 17 5 2 2 24-16

5.  Huragan Wołomin 9 16 5 1 3 26-10

6.  Polonia II Warszawa 9 16 5 1 3 21-10

7.  Unia Warszawa 10 15 4 3 3 17-13

8.  MKS Ciechanów 9 15 5 0 4 19-16

9.  Amator Maszewo 9 13 4 1 4 16-22

10.  Nadnarwianka Pułtusk 10 12 3 3 4 19-17

11.  PAF Płońsk 10 10 3 1 6 12-29

12.  Żbik Nasielsk 9 8 2 2 5 18-32

13.  Makowianka Maków 
Mazowiecki

9 8 2 2 5 7-26

14.  Skra Drobin 10 3 1 0 9 14-41

15.  Wkra Żuromin 10 3 1 0 9 10-53


