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Relikty dawnej zabudowy
– Przy rewitalizacji skweru 
Jana Pawła II pracuje nad-
zór archeologiczny pod kie-
rownic twem dr.  M ariusza 
Błońskiego, który ma udoku-
mentować naszą historię i od-
krycia na tym terenie – mówi 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska.

Prace w centrum miasta trwa-
ją od kilku tygodni, i jak moż-
na było się spodziewać, przy 
okazj i  w ykony wania prac 
ziemnych, na niedużej głębo-
kości, zostały odkryte cieka-
we znaleziska historyczne. 

W drugiej połowie paździer-
nika br. pracownicy z f irmy 
SORTED realizującej inwe-
stycję natrafili na fundamenty 
obiektu budowlanego. Znaj-
dują się one w południowej 
części skweru vis a vis sklepu 
Berta & Gravomach. 

 – Przy okazji prac ziemnych 
pracownicy natrafili na relik-
ty dawnej zabudowy – mówi 
dr Mariusz Błoński. – Z kole-
gami z Pracowni Archeologii Te-
renowej ,,Archeokopter” oprócz 
przyziemia murowanej budowli, 
w zachodniej części skweru zna-
leźliśmy relikty drewnianego bu-
dynku i szczątki pieca z dużą ilości 
kafli – dodaje archeolog.

Co dalej z tym znaleziskiem? 

 – Wszystko zostało szczegółowo 
udokumentowane fotograficznie 
i rysunkowo, zebraliśmy też luź-
ny materiał zabytkowy, głównie 
ceramikę i przedmioty z żelaza. 
To wszystko poddane zostanie 

analizie, a wtedy będzie 
można określić, z jakie-
go okresu pochodzą 
znaleziska i szczegóło-
wo przedstawić wszel-
kie informacje – mówi 
dr M. Błoński. Arche-
olog podkreśla, że mu-
rowany obiekt nie został 
zniszczony w trakcie 
realizacji inwestycji, po 
zakończeniu badań ar-
cheologicznych zosta-
nie on przykryty nową 
n a w i e r z c h n i ą  s k we -
ru i  będzie mógł być 
p r ze d m i o te m b a dań 
w przyszłości.

Burmistrz tłumaczy: – Bierzemy 
pod uwagę znalezienie dawne-
go ratusza, który mógł być zlo-
kalizowany w okolicach rynku. 
Najważniejsze jest to, aby teraz 
zebrać jak najwięcej informa-
cji o odkrytych obiektach, gdyż 
po zakończeniu inwestycji, gdy 
wszystko zostanie zasypane, nie 
będzie możliwości na odsłonię-
cie tego w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Budując nowe rzeczy 
nie można zapominać o historii, 
więc teraz archeolodzy  doku-
mentują co kryje ziemia w sa-
mym centrum miasta.  

Budowa, wykopy i znaleziska ar-
cheologiczne mogą wiązać się 
z nieprzewidywalnymi kosztami 
i wydłużeniem terminów zakoń-
czenia inwestycji. Jak zapewnia 
burmistrz Nasielska w planowaniu 
terminu realizacji remontu skwe-
ru brano także pod uwagę prace 
archeologiczne. – Jeśli trzeba bę-
dzie przesunąć termin ze wzglę-
du na nieprzewidziane prace czy 
odkrycia na pewno będzie zgoda 
na jego przesunięcie. Myślę, że 
nasi mieszkańcy mogą być dum-
ni z bogatej histori i Nasielska, 
którą wciąż poznajemy – dodaje 
burmistrz Ruszkowski.

Jak na razie wszelkie prace rewita-
lizacyjne idą zgodnie z harmono-
gramem, a praca archeologów ich 
nie utrudnia. Planowany termin 
zakończenia robót przez f irmę 
SORTED z Piaseczna przewidzia-
ny jest na 18 maja 2023 roku.

(mB.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Jadwigi Rostkowskiej 8,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.15
Wtorek 10.00–13.00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

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

Z CUW

Informacja o wolnych 
miejscach w Samorządowym 
Żłobku w Starych Pieścirogach
Uprzejmie informujemy, że nowo otwarty Samorządowy Żłobek w Sta-
rych Pieścirogach posiada wolne miejsca dla dzieci. Informujemy po-
nadto, iż pobyt dzieci w żłobku jest dofinansowany z budżetu państwa. 
Dofinansowanie przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie, nie więcej 
jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. 
Do opłaty rodzica za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. 
Ta forma wsparcia obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r. 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych. Środki będą przekazywane bezpośrednio podmiotowi pro-
wadzącemu żłobek, który będzie zobowiązany do obniżenia opłaty 
rodziców za pobyt dziecka w instytucji. Dofinansowanie przysługuje przez 
okres uczęszczania dziecka do żłobka.

Wsparcie finansowe do pobytu dziecka w żłobku dla dzieci do lat 3 wpro-
wadziła ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o rodzinnym kapitale opie-
kuńczym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2270). Wniosek o ustalenie prawa do 
dofinansowania można złożyć od pierwszego dnia pobytu dziecka w żłob-
ku.

Wsparcie otrzymają:

 – dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,

 – dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzin-
nym kapitałem opiekuńczym,

 – dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 
36. miesiąca życia.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Samorządowym Żłobku w Sta-
rych Pieścirogach i na stronie internetowej www.przedszkolepiescirogi.
szkolnastrona.pl 

Z UM

Radni Młodzieżowej 
Rady Miejskiej wybrani!
Informujemy, że z dniem 2 listopada br. Młodzieżowa Komisja Wybor-
cza w Nasielsku ustaliła zbiorczy wynik wyborów do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nasielsku, w skład której wchodzą:

1. Biedrzycka Natalia (wybrana w SP im. Marii Konopnickiej w Popowie 
Borowym),

2. Broma Jakub Daniel (wybrany w SP nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku),

3. Kaczyńska Barbara (wybrana w LO im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku),

4. Karpiński Karol (wybrany w SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Sta-
rych Pieścirogach),

5. Leleń Milena (wybrana w SP im. Marii Konopnickiej w Popowie Boro-
wym),

6. Lubieniecki Bartosz (wybrany w SP nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku),

7. Matuszewski Rafał (wybrany w SP im. Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich), 

8. Motyka Maja (wybrana w SP im. Pierre’a de Coubertina w Budach Sien-
nickich),

9. Olech Aleksandra (wybrana w LO im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku),

10. Ostrowski Bartosz (wybrany w SP im. Jana Pawła II w Dębinkach),

11. Pepłowski Kamil (wybrany w SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach),

12. Wrońska Nadia (wybrana w SP nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku),

13. Wróblewska Alicja (wybrana w SP nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku).

Radnym serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w działa-
niach dla młodych w Gminie Nasielsk. 

Jednocześnie już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych na inau-
guracyjną sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbędzie 
się 10 listopada br. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku. 

Z POWIATU

Usługi tłumacza 
polskiego języka 
migowego on-line 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, umożliwia oso-
bom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka 
migowego online.

Usługa jest bezpłatna i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wi-
zytę. Z usługi można skorzystać poprzez:

1) zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B. 
W punkcie podawczym na parterze budynku należy wskazać pracowniko-
wi piktogram. Za pośrednictwem komputera z kamerą zostanie nawiązane 
połączenie z tłumaczem języka migowego. Tłumacz w czasie rzeczywi-
stym będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem.

2) stronę internetową: nowodworski.pl, wystarczy posiadanie sprzętu 
komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kame-
rę oraz podłączenie do Internetu. Korzystanie z usługi tłumacza języka 
migowego on-line dostępne jest za pośrednictwem przeglądarek inter-
netowych: Firefox, Chrome i Opera. Usługa dostępna jest po kliknięciu 
w piktogram. Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka 
migowego, dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicz-
nej z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

(r.) za:www.nowodworski.pl
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Dr Mariusz Błoński 
Honorowym Obywatelem
27 października 2022 
r o ku  d e c y z j ą  ra d -
nych Rady Miejskiej 
w Nasielsku do grona 
Honorow ych Oby-
wateli Gminy Nasielsk 
dołączył dr Mariusz 
Błoński. 

Działalność naukowa 
dr. Blońskiego związa-
na jest z naszym mia-
stem od 2001 roku, 
kiedy to rozpoczęto 
wykopaliska na gro-
dzisku.

W 2015 r. obronił z wy-
różnieniem doktorat 
pt. ,,Gród w Nasielsku  
i jego zaplecze osadni-
cze we wczesnym śre-
dniowieczu”. Obecnie 
pracuje w IAE PAN na 
stanowisku adiunkta, w Zespole Archeologii Średniowiecza. Jest zastęp-
cą kierownika Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych 
(OIBA) PAN. 

W rezultacie jego badań terenowych oraz prac laboratoryjnych i gabine-
towych powstało około dwudziestu naukowych i popularnonaukowych 
artykułów na temat kultury materialnej, osadnictwa i środowiska przyrod-
niczego Nasielska i okolic w średniowieczu. Wnioskodawcą o nadanie ty-
tułu był Bogdan Ruszkowski Burmistrza Nasielska

Obecnie dr Błoński sprawuje nadzór archeologiczny nad pracami przy 
skwerze św. Jana Pawła II w Nasielsku. Akt wręczenia Honorowego Oby-
watelstwa odbędzie się 10 listopada br. podczas uroczystości 636. roczni-
cy nadania prawa miejskich dla Nasielska, które rozpoczną się o godzinie 
17.00 w sali kina „Niwa” w Nasielsku. Serdecznie zapraszamy do uczest-
nictwa w uroczystości, gdzie szerzej zostanie zaprezentowana postać pana 
Mariusza Błońskiego.  

Wydział Organizacji i Promocji/ fot. M. Czarniecka

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 27 października br., 
odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Uczestniczyło w niej 15 
radnych. Pierwszą część sesji pro-
wadził przewodniczący RM Jerzy 
Lubieniecki. Po przyjęciu porządku 
obrad przedstawił on Radzie swoje 
działania podejmowane w ostatnich 
tygodniach oraz przekazał informa-
cję o oświadczeniach majątkowych 
za 2021 rok składanych przez rad-
nych. Nie stwierdzono w nich nie-
prawidłowości. 

Swoje sprawozdanie Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska rozpo-
czął od informacji na temat tzw. 
wniosków węglowych. Jak wyja-
śnił, do Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej (do 27.10.br. – przyp. 
red.) wpłynęły ok. 1043 wnioski 
i wypłacono ponad 3 mln 93 tys. 
zł. Natomiast w kwestii sprowadza-
nia węgla przez samorząd zauważył, 
że nie ma jeszcze regulacji ustawo-
wych. 

 – Czekamy na zapisy ustawy, choć 
już odbyły się spotkania z przedsię-
biorcami, którzy na naszym terenie 
świadczą tego typu usługi, żeby oni 
wszystko fachowo przygotowali. 
Będziemy z nimi podpisywać umo-
wy – mówił burmistrz Ruszkow-
ski podkreślając, że przedsiębiorcy 
także mają obawy dotyczące jakości 
węgla, który ma znaleźć się w obro-
cie. – Samorządy są zobligowane 
tym, że nie mogą prowadzić dzia-
łalności gospodarczej. Ale są wyjąt-
ki, jak np. wojna. Samorząd zawsze 
się sprawdzał – zapewniał burmistrz 
wskazując, że obecnie brak ustawy 
jest najważniejszym czynnikiem nie 
pozwalającym na uruchomienie 
sprzedaży tańszego węgla miesz-
kańcom naszej gminy. 

Burmistrz omówił także wydarzenia 
i uroczystości, w których uczestni-
czył oraz bieżące inwestycje na te-
renie gminy. 

Następnie Marek Maluchnik sekre-
tarz Nasielska przedstawił informację 
na temat oświadczeń majątkowych 
pracowników Urzędu Miejskie-
go i kierowników jednostek or-
ganizacyjnych za 2021 r. W sumie 
26 oświadczeń zostało złożonych 
w terminie do 30 kwietnia, w trzech 
dokumentach znalazły się uchy-
bienia formalne. Później wyliczył 
uchybienia wskazane przez urzę-
dy skarbowe. Zaznaczył, że nie ma 
jeszcze informacji z nowodworskie-
go Urzędu Skarbowego.

Pierwszy projekt uchwały dotyczył 
nadania Honorowego Obywatel-
stwa Gminy Nasielsk historykowi, dr 
Mariuszowi Błońskiemu.

 – Za popularyzację w uznaniu 
jego zasług dla gminy Nasielsk, 
a w szczególności za działalność 
naukową na rzecz Nasielska, po-
pularyzowanie historii Nasielska 
w Polsce jak i na świecie, a także za 
godną, serdeczną, pełną humani-
zmu wieź i współpracę z władzami 
samorządowymi gminy Nasielsk 
i jej mieszkańcami – odczytał uza-
sadnienie projektu uchwały Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący RM.

Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, 
a burmistrz Ruszkowski złożył gratu-

lacje nowemu obywatelowi naszej 
gminy.

 – Jestem wdzięczny, że moja praca 
została zauważona i doceniona. To 
nie tylko nagroda, ale i zobowiąza-
nia do dalszej pracy – podkreślił pan 
Błoński.

W dalszej kolejności radni zaję-
li się procedowaniem uchwał. Jako 
pierwszą przyjęto większością gło-
sów (11 za, 1 przeciw, przy 3 wstrzy-
mujący się) uchwałę dotyczącą 
zmian w uchwale budżetowej na 
2022 r. 

Radny Andrzej Pacocha dopyty-
wał o wykonanie łazienki dla OSP 
w Nunie oraz środki na zakup sa-
mochodu strażackiego (80 tys. zł). 
Jak wyjaśnił burmistrz Ruszkowski, 
w tym roku nie zostanie wykona-
na łazienka, ponieważ jest to inwe-
stycja wymagająca pozwolenia na 
budowę. Natomiast w kwestii środ-
ków na samochód strażacki, powie-
dział, że te, które zostały przyznane 
gminie Nasielsk w tym roku, zosta-
ną odesłane, a kolejny wniosek zo-
stanie złożony w następnym roku, 
kiedy to kwota dofinansowania ma 
być zwiększona. Podkreślił też, że 
ceny takich samochodów bardzo 
wzrosły.

Rada podjęła uchwałę dotyczącą 
nadania nazwy Samorządowemu 
Przedszkolu w Starych Pieścirogach. 
Będzie ona nosiła nazwę „Stacyjko-
wo”.

Jednogłośnie przyjęto także uchwa-
ły: w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie na własność 
n ieruchomości  oznaczonych 
w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako wspólnota gruntowa oraz 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego; w sprawie 
aktualności studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy 
Nasielsk; w sprawie zmiany statutu 
gminy Nasielsk oraz trzy uchwa-
ły dotyczące wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości oraz usta-
lenia bonifikaty od ceny sprzeda-
ży (dla działek: dz.nr 2540/2, dz.nr 
2568/4, dz.nr 2585/2).

Projekt uchwał y zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia za-
sad usytuowania na terenie Gminy 
Nasielsk miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych spo-
tkał się z dużym zainteresowaniem 
radnych. Dyskutowali oni, w tym 
radni Marcin Szarszewski i Mirosław 
Świderski, na temat zasadności ich 
wprowadzania. 

Jak zapewniał Krzysztof Miller, 
kierownik Wydziału Organizacji 
i Promocji nasielskiego UM, intencją 
autorów zmian jest to, żeby podczas 
imprez można było sprzedawać al-
kohol, po uzyskaniu zgody burmi-
strza Nasielska. 

Mecenas Janusz Pągowski, obecny 
na sesji kwestię tę wyjaśnił następu-
jąco: – Jeżeli chodzi o ten paragraf 1 
z 2018 r., który rada zamierza zmie-
nić, to problem polega na tym, że 
uchwała, czyli zasady sytuowania 
miejsc sprzedaży alkoholu muszą 
mieć charakter abstrakcyjny i ge-

neralny, a nie kon-
kretny. Tzn. jeżel i 
uznajemy, że obiek-
tem chronionym jest 
np. obiekt sportowy, 
to znaczy, że wszyst-
kie obiekty sportowe 
są tak samo chro-
nione i stąd jak ro-
zumiem taka a nie 
inna proponowana 
zmiana. A jeżeli cho-
dzi o tzw. zezwolenia 
jednodniowe, któ-
re burmistrz wydaje, 
to też burmistrz nie 
może ich wydawać 
wbrew zasadom sy-
tuowania tych miejsc 
sprzedaży alkoho-
lu, skoro w zasadach określamy, że 
musi być, w tym przypadku mamy 
50 metrów, od obiektów chronio-
nych, to obowiązuje to zarówno 
dla tych stałych wydawanych na 
okres kilkudziesięciu lat zezwoleń, 
jak i tych jednorazowych, które 
burmistrz wydaje. Tu nie ma moż-
liwości, żeby np. określić że je-
den obiekt sportowy jest obiektem 
chronionym, a inne obiekty nie są 
chronione albo dopuszczać, że są 
chronione w jakimś konkretnym 
terminie z wyłączeniem eventów, 
czy podobnych wydarzeń. 

Mecenas podkreślił również, że tyl-
ko Rada uprawniona jest do tego, 
żeby te zasady określić i nie może 
tego scedować na burmistrza. 

Radny M. Świderski zauważył, że 
w uzasadnieniu do projektu uchwa-
ły nie wypowiedziały się w tej kwe-
stii 52 sołectwa (11 wydało opinię 
pozytywną, 2 negatywną), zabra-
kło też konsultacji z mieszkańcami 
ulicy Dębowej. 

– Uważam, że nie powinniśmy tej 
uchwały przyjmować, bo wykre-
ślenie z obiektów chronionych 
obiektów sportowych przyczyni się 
do tego, że na tych obiektach będą 
mogły być spożywane napoje al-
koholowe – mówił radny Świderski. 

Radny Dawid Domała stwierdził: – 
Z jednej strony w dziale tzw. kor-
kowym duże pieniądze wydajemy 
na przeciwdziałanie alkoholizmo-
wi, promując sport, a z drugiej 
strony będziemy pozwalać sprze-
dawać alkohol tuż przy stadionie. 
Dni Nasielska zawsze odbywały się 
z alkoholem, burmistrz wydawał 
dwudniowe pozwolenia, dlaczego 
teraz miałby tego nie robić? Moim 
zdaniem to się gryzie, pozwalamy 
sprzedawać alkohol, a z drugiej 
strony wydajemy pieniądze z an-
tyalkoholowego działu na sport. 
Będę przeciwko. 

Uchwałę ostatecznie przyjęto 
większością głosów (10 za, 5 prze-
ciw).

Następnie radny Rodryg Czyż zło-
żył interpelację na piśmie. Kolejny 
punkt posiedzenia dotyczył pism, 
które trafiły do Rady Miejskiej. Od 
ostatniej sesji wpłynęło 8 pism, 
m.in.: od wojewody mazowiec-
kiego – wyniki analizy oświadczeń 
majątkowych przewodniczącego 
RM i burmistrza Nasielska, miesz-

kań c y Po m i e c h ówka z ł oż yl i 
wniosek dotyczący opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części wsi 
Borkowo; zawiadomienie od woje-
wody mazowieckiego o wszczęciu 
postępowania nadzorczego w spra-
wie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność burmistrza; od wojewody 
mazowieckiego rozstrzygnięcie 
nadzorcze – stwierdzenie nieważ-
ności uchwały w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalności burmistrza; 
skarga mieszkanki Nasielska na 
burmistrza w kwestii poszerzenia 
drogi stanowiącej dojazd do dzia-
łek, wniosek mieszkanki Nasielska 

o podjęcie uchwał y o zalicze-
nie drogi do kategorii dróg gmin-
nych; prośba Zakładu Opiekuńczo 
– Pielęgnacyjnego w Siennicy 
o podłączenie do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej; kancelaria adwokacka 
B. Patoleta skarga do WSA na skargę 
Rady Miejskiej w Nasielsku w spra-
wie zmiany uchwały dotyczącej 
trybu udzielania i rozliczania dota-
cji dla niepublicznych przedszkoli.

W sprawach różnych radni dysku-
towali m.in. na temat dodatku wę-
glowego i sprzedaży węgla. Na tym 
obrady zakończono. 

(red.)
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 19.10 Budy Siennickie - kolizja 2 samochodów osobowych (1 zastęp)

20.10  Nasielsk ul.Rynek - zatrzaśnięta kobieta w windzie (1 zastęp)

21.10 Nasielsk ul. Żwirki i Wigury - drzewo pochylone na budynek 
mieszkalny(1 zastęp)

22.10 Nasielsk ul.Kilińskiego - pożar samochodu osobowego (2 za-
stępy)

26.10 Mazewo Dworskie A - pożar samochodu osobowego (1 zastęp)

29.10 Nasielsk ul.Rynek - przerwana rura gazowa (1 zastęp) 

Kronika OSP NASIELSK

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z GMINY

Nowy Sołtys Konar
Na zebraniu wyborczym mieszkańców sołectwa Konary, które odbyło się 28 października br., w świetlicy 
wiejskiej odbyły się wybory sołtysa. Został nim pan Piotr Jechalik.

Dotychczasowy sołtys tej miejscowości, pan Jarosław Rudnik, pracował na rzecz lokalnej społeczności po-
nad 12 lat.

(r.)

OBRADOWAŁA RADA

XLVIII sesja Rady Powiatu
27 października br., w try-
bie zdalnym, odbyła się 
XLVIII sesja Rady Powiatu 
Nowodworskiego. Wzięło 
w niej udział 18 radnych. 
Nieobecny był radny Ka-
mil Szafrański.

Radni na sesji jednogłośnie 
przyjęli zmiany w uchwale 
wieloletniej prognozy fi-
nansowej oraz w uchwale 
budżetowej na 2022 rok.

Następnie przyjęli uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Powiatu z roku 2018 w sprawie przyjęcia regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzą-
cym jest powiat nowodworski. Za uchwałą zagłosowało 16 radnych.

Rada powiatu przyjęła także 17 głosami uchwałę w sprawie zadań, na które przeznacza się środki PFRON.

Ponadto, radni rozpatrywali wniosek o odwołanie starosty nowodworskiego. Komisja skarg nie rekomendowała 
uznania wniosku z uwagi na to, iż osoba zgłaszająca taki wniosek nie ma do tego uprawnień. Uchwała uzyskała 
poparcie 15 radnych, przy 2 przeciwnych.

W trakcie obrad radni przyjęli bez uwag sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w No-
wym Dworze Maz., informację w sprawie realizacji zadań przez wydział Komunikacji i Transportu oraz zadań 
oświatowych.

Następnie, Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski przedstawił informację o analizie oświadczeń 
majątkowych radnych. Uchybienia stwierdzono w oświadczeniach 3 radnych, jednak, jak poinformował prze-
wodniczący, nie mają one wpływu na ogólną ocenę poprawności wypełnienia tych dokumentów. Informację  
o analizie oświadczeń majątkowych pracowników starostwa powiatowego przedstawił starosta powiatu.

Radni nie mieli też uwag w sprawie sprawozdania z prac Zarządu Powiatu.

W sprawach różnych radna Katarzyna Kręźlewicz pytała o decyzję Zarządu w sprawie złożenia wniosków  
o skomunikowanie poprzez transport zbiorowy gmin: Czosnów i Zakroczym z Nowym Dworem Maz. Starosta 
Krzysztof Kapusta poinformował, że odbył cykl spotkań z przewoźnikami i jedynie ZTM nie okazał zaintereso-
wania. Wicestarosta P. Calak dodał, że warunkiem złożenia wniosku jest zgoda wszystkich gmin i partycypowa-
nie w kosztach, a nie wszystkie gminy się na to zdecydowały i w związku z tym każda gmina musi indywidualnie 
składać wnioski.

Na tym zakończyły się obrady Rady Powiatu Nowodworskiego.
Michał B.

Z UM

Warto powracać 
bezpiecznie!

26 października 2022 roku asp. Radosław Wasilewski i asp. szt. Katarzyna 
Rokicka z Komisariatu Policji w Nasielsku odwiedzili Samorządowe Przed-
szkole w Starych Pieścirogach.

Wizyta związana była z bezpieczeństwem i widocznością dzieci porusza-
jących się w ruchu drogowym. Jak zawsze, funkcjonariusze Policji dzięki 
pełnej uśmiechu i radości postawie, mieli świetny kontakt z najmłodszymi. 
Dzieci miały możliwość zapoznania się m.in. z wyposażeniem policjanta, 
zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze czy znaczeniem kolo-
rów sygnalizacji świetlnej. Poruszono także temat bezpiecznych zabaw na 
powietrzu oraz o zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. 
Na zakończenie spotkania przedszkolaki mogły zobaczyć, jak wygląda 
„kajdankowanie”.

Wszyscy uczestnicy wydarzenia otrzymali chusty odblaskowe lub bre-
loczki z misiami poprawiające widoczność i bezpieczeństwo na drodze 
przekazane przez Urząd Miejski w Nasielsku w ramach akcji „Warto po-
wracać bezpiecznie” zapoczątkowanej w 2015 roku.

Dzięki wymienionej inicjatywie funkcjonariusze Policji co roku odwiedzają 
placówki oświatowe gminy Nasielsk, a podopieczni przedszkoli i szkół sys-
tematycznie pogłębiają swoją wiedzę związaną z poruszaniem się w ruchu 
drogowym, świetnie się przy tym bawiąc!

Z UM

Uroczystości 10 -11 listopada
Szanowni Mieszkańcy,
Jak co roku zapraszamy na uro-
czystości listopadowe, które na 
stałe wpisały się w kalendarz wy-
darzeń naszej gminy. Każdego 
roku świętujemy je w sposób uro-
czysty i podniosły. Obchody rocz-
nicowe, związane ze 104. rocznicą 
odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości oraz 636. rocznicą nada-
nia praw miejskich dla Nasielska, 
planujemy rozpocząć w czwartek 
10 listopada o godz. 17:00 w sali 
kina „NIWA”. Po uroczystym od-
śpiewaniu hymnu narodowego  
i wystąpieniach okolicznościo-
wych nastąp i  wręczenie aktu 
nadania Honorowego Obywatel-
stwa Gminy Nasielsk. Wyróżnienie 
to zostanie przyznane dr. Mariu-
szowi Błońskiemu, który od 2001 
r.  swoją dzia łalność naukową 

związał z Nasielskiem, a dokład-
nie z wykopaliskami na grodzisku. 
Następnie wręczona zostanie sta-
tuetka „Lwa Nasielska”. Wszystko 
przeplatane będzie występami 
artystycznymi – dzieci i młodzie-
ży, która brała udział w Gminnym 
Konkursie Recytatorskim „Polska 
Poezja Patriotyczna” oraz kon-
certem pt. „Dla Ciebie Polsko” w 
wykonaniu Alicji Węgorzewskiej, 
zespołu Tre Voci i skrzypka Bog-
dana Kierejszy dofinansowanym 
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego. O 
godz. 19:00 zapraszamy wszyst-
kich chętnych na teren parko-
wy za kościołem w Nasielsku na 
Ognisko  Niepodległościowe, 
które organizuje 1. Nasielska Dru-
żyna Harcerzy „Błękitna Armia” 
im. gen. Józefa Hallera. Tego dnia 
odbędzie się również pierwsza in-

auguracyjna sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej zaplanowana na 
godz. 10:00 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego. 

11 listopada o godz. 9.30 spotyka-
my się na cmentarzu parafialnym 
w Nasielsku, gdzie odmówimy 
modlitwę za poległych, złożymy 
kwiaty na grobie żołnierzy i prze-
maszerujemy do kościoła pw. św. 
Wojciecha na mszę św. w inten-
cji Ojczyzny i Gminy Nasielsk. Po 
mszy św., o godz. 12.00, przy na-
sielskiej Baszcie nastąpi uroczyste 
podniesienie na maszt flagi pań-
stwowej Rzeczypospolitej  Polskiej 
w ramach programu „Pod Biało-
-Czerwoną”.

Do zobaczenia na listopadowych 
uroczystościach!

Wydział Organizacji i Promocji
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Z GMINY

Mieszkańcy są zadowoleni
W marcu br. filia nasielskiej Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej znala-
zła w Pieścirogach nową siedzibę, przy 
ul. Kolejowej 35B w Nowych Pieściro-
gach. Jak to zazwyczaj przy zmianach 
bywa, pojawiła się obawa, czy nowa 
lokalizacja zyska aprobatę mieszkań-
ców. W końcu to już czwarta zmiana 
jej siedziby. O opinię zapytaliśmy sa-
mych zainteresowanych oraz zajrze-
liśmy do placówki.

Wchodząc do filii, już na pierwszy rzut 
oka widać zmiany. Naprzeciwko drzwi 
znajdują się krzesełka, a w głębi nawet 
stolik. Mała rzecz, a cieszy, zwłaszcza 
rodzica czekającego na dziecko, które 
nie może zdecydować się, którą książ-
kę zabierze tym razem do domu.

Kolejna zauważalna zmiana to prze-
strzeń. Jest jej więcej. To duże udo-
godnienie i dla pracownika i dla 
odwiedzających. Swobodnie moż-
na przechodzić pomiędzy regała-
mi, przeglądając dostępne pozycje. 
Warto podkreślić, że bibliotekę coraz 
częściej odwiedzają uczniowie po-
bliskiej Szkoły Podstawowej im. ks. J. 
Poniatowskiego w Starych Pieściro-
gach i uczestniczą w tzw. lekcjach bi-
bliotecznych. W związku z czym ta 
przestrzeń jest niezwykle istotna, aby 
pomieścić jednocześnie większą licz-
bę osób. Takie odwiedziny to także 

doskonała zachęta do propagowania 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 – W bibliotece najbardziej podoba-
ło mi się to, że nie mieliśmy lekcji i to, 
że jest książka o Minecrafcie i piłka-
rzach – mówi z rozbrajającą szczero-
ścią 7-letni Michał, który wraz ze swoją 
klasą odwiedził placówkę w maju tego 
roku.

Po trzecie pomieszczenie jest bar-
dziej oświetlone i przyjemniejsze. 
Książki ładnie wyeksponowane, ob-
łożone w przezroczyste okładki, bez 
pozawijanych czy podartych kartek. 
Niewątpliwie jest to zasługa pracow-
nika placówki. Dzięki temu, że na bu-
dynku zawisł duży banner z napisem 
„BIBLIOTEKA”, mieszkańcy z łatwo-
ścią mogą tu trafić. 

 – Wreszcie wiem, gdzie jest bi-

blioteka. Jest dobrze oznakowa-
na i znajduje się w centrum naszej 
miejscowości – podkreśla pani Ża-
neta. Pozytywny aspekt zmiany 
lokalizacji podkreśla także sołtys 
sołectwa Nowe Pieścirogi pani Bo-
gumiła Rębecka: – Osobiście sły-
szałam wiele pozytywnych słów 
na ten temat. Większość znanych 
mi Pań, korzystających z bibliote-
ki, to emerytowane nauczycielki, 
które lubią obcować z literaturą. 
Poprzednia lokalizacja utrudnia-
ła im tę możliwość. Ze względu na 
stan zdrowia nie mogły pokonać 
znacznej odległości, w związku 
z czym korzystanie z biblioteki było 
znacznie rzadsze. Obecnie, idąc 
na zakupy czy do pociągu można 
odwiedzić placówkę i wziąć to, co 
każdego interesuje.

(red.)

CHARYTATYWNIE

Ruszyła Szlachetna 
Paczka w Nasielsku
Czas rekrutacji powoli dobiega końca. Nasz zespół liczy już 10 osób, ale 
w dalszym ciągu czekamy na chętnych Wolontariuszy, którzy chcieliby 
aktywnie zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym wsparcia 
z naszej okolicy.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie organizacyjne Liderów z Wo-
lontariuszami, którego celem było omówienie kwestii formalnych i sposo-
bu prowadzenia dokumentacji oraz integracja zespołu. Spotkanie odbyło 
się w restauracji PrzySłowie, której właściciel wspiera działania Szlachetnej 
Paczki rejonu Nasielsk.

Wolontariusze rozpoczęli spotkania z rodzinami, których celem jest zdia-
gnozowanie potrzeb i określenie form pomocy, jakie oferuje program 
Szlachetnej Paczki.

Zachęcamy w dalszym ciągu do zgłaszania potrzebujących rodzin za po-
mocą strony https://moja.szlachetnapaczka.pl/zglaszam/witaj

Liderzy

Z GMINY

Nocą latarnie gasną

Na terenie miasta i gminy Nasielsk 
jest ok. 2 tysięcy punktów oświe-
tlenia ulicznego. Niestety, w związ-
ku z rosnącymi cenami energii, 
wzorem wielu innych miejscowo-
ści w kraju, również władze naszej 
gminy zdecydowały o wyłączaniu 
oświetlenia ulicznego w nocy.

 – Latarnie włączane są od 1 paź-
dziernika w godzinach od 23.30 do 
3.30 na terenie wszystkich sołectw 
poza terenem miasta Nasielsk oraz 
w Starych i Nowych Pieścirogach – 
informuje Radosław Kasiak z Wy-
działu Inwestycji. O pozostawienie 
oświetlenia także na ulicy Przy-
torowej w Mogowie zaapelował 
radny Krzysztof Frączak, który za-
uważył, że cały dworzec PKP znaj-
duje się właśnie w tej miejscowości.

O  p l a n o w a n yc h  p r z e r w a c h  
w oświetleniu informował Burmistrz 
Nasielska oraz sołtysi na zebraniach 
sołeckich. – Mieszkańcy rozumie-
ją, że energia zdrożała – mówił na 
jednej z ostatnich sesji Rady Miej-
skiej (30.09.br.) burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski, który zazna-
czył, że były pojedyncze głosy 
negatywne. W wielu sołectwach 
zdecydowano także przeznaczyć 
część lub całość środków na wy-
mianę oświetlenia ulicznego na 
LEDy, które pozwoli zaoszczędzić 
na opłatach za energię elektryczną.

Wyłączanie latarni jest sposobem 
na obniżenie rachunków za prąd. 
– Dzięki wyłączeniom, szacujemy 
oszczędności na poziomie 30-
40% – dodał kierownik R. Kasiak.

O drożejącej energii elektrycznej 
od wielu tygodni informują niemal 
wszystkie media w Polsce. Dane licz-
bowe w tej kwestii mówią same za 
siebie, a przedstawił je także na se-
sji Rady Miejskiej 30.09.br R. Ka-
siak. – Koszty związane z potrzebą 
oświetlenia ulicznego w 2021 roku 
wyniosły ok. 553 tys. zł, co, uśred-
niając,miesięcznie daje kwotę  
ok. 46 tys. zł. Natomiast w roku bieżą-
cym od 1 stycznia do końca sierpnia 
za samą energię elektryczną zapłaci-
liśmy ok. 993 tys. zł – informował.

W nocy wyłączone latarnie można 
spotkać także w okolicznych gmi-
nach, wyłączone są także latarnie 
między Modlinem a Pomiechów-
kiem na drodze nr 62, a także na 
drodze krajowej nr 7 od Warszawy  
w kierunku Zakroczymia.

Michał B.

W SKRÓCIE

Nowoczesna karetka 
Od listopada br. miesz-
kańcy gminy Nasielsk 
i  gmin ośc iennych 
będą mogli się czuć 
bezpieczniej. Będzie 
im służyć nowa ka-
retka ze specjalistycz-
nym wyposażeniem. 

Pojazd marki ford jest 
jednym z najnowo-
cześniejszych ambu-
lansów dostępnych dla ratownictwa medycznego. Wyposażony jest 
m.in.: w nosze, transporter pod nosze, krzesło kardiologiczne. 

Zakup był możliwy dzięki staraniom dyrektora Nowodworskiego Cen-
trum Medycznego, samorządu gminnego oraz Członkom Zarządu Po-
wiatu Nowodworskiego. Pojazd kosztował ponad 600 tys. zł, został 
sfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.

Droga w Andzinie
Z e zmo dern i zowa-
nej, asfaltowej drogi, 
w części znajdującej się 
na terenie naszej gmi-
ny, mogą już korzystać 
mieszkańcy Andzina. 

Inwestycja, której wy-
konawcą była f i rma 
Drogi i Mosty Jan Kacz-
marczyk z Kacic, zo-
stała odebrana 28.10.
br. Koszt przebudo-
wy odcinka o długości – 560 m, wyniósł 451 299,30 zł. Zadanie było 
współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckie-
go w wysokości 100 tys. zł. 

(red.) za:ww.nasielsk.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ

Nastał przejmujący głód
Joanna Jax to znana polska pisar-
ka, która mieszka w Olsztynie. Pa-
sjonuje ją literatura biograficzna, 
grafika i malowanie na szkle. Jako 
autorka specjalizuje się w powie-
ściach z wojną w tle. Zadebiuto-
wała w 2014 roku Dziedzictwem 
von Becków. Od momentu swo-
jego debiutu wydała już 34 książki! 
Miałam przyjemność przeczytać 
już kilka z nich i za każdym razem 
byłam zachwycona. Teraz przyszła 
pora na jej najnowszą Sagę wołyń-
ską, w której skład wchodzą: Głód 
(tom 1), Wojna (tom 2) i Exodus (tom 3). Wiedziałam, że czekają 
mnie wielkie emocje, ale nie spodziewałam się, że aż takie.

Głód Joanny Jax składa się z dwóch przeplatających się ze sobą 
historii. Z jednej strony to smutna powieść o ukraińskiej rodzinie 
z Nikołajewki, która zaznaje potwornego głodu, jaki rozpoczął się 
w tym kraju w 1932 roku. Nadia Szewczenko oraz Wissarion Zi-
nowjew znają się od wielu lat, a podczas hołodomoru na Ukrainie 
starają się być wsparciem dla siebie. On ratuje ją przed śmiercią 
w Charkowie, ona zaś ratuje go w Nikołajewce, przynosząc zdo-
byte jedzenie dla niego i jego rodziny, aby nie umarli z głodu.

Głód to także opowieść o Marcie Osadkowskiej, pochodzą-
cej z bogatej rodziny. Dla niej jednak nie liczy się majątek, a silne 
uczucie do Marcela Lemańskiego, który jest biedny i niewy-
kształcony, ale kocha Martę. Czy uda im się wytrwać w miłości 
bez przeszkód? Rodzina Marty nie chce zaakceptować wyboru 
córki, dlatego Marcel wyjeżdża do Lwowa, by zarobić pieniądze 
na ich wspólne życie, jednak wpada tam w poważne kłopoty. 
Dziewczyna robi wszystko, by go uratować. Czy uda się jej to?

Wielki głód na Ukrainie, skomplikowane relacje polsko-ukraiń-
skie, rozróby i akty terroru to główne wątki tej powieści, której 
akcja najpierw dzieje się dwutorowo, a później wszystko łączy się 
w całość.

Joanna Jax fantastycznie równoważy ciężar przeżyć bohaterów 
z lekkością słowa. Autorka potrafi przelać uczucia bohaterów na 
papier, a historia jest z całą pewnością przejmująca i chwytająca za 
serce. Głód, na jaki skazani zostali Ukraińcy, był czymś okropnym, 
mrożącym krew w żyłach. Ludzie, by przetrwać posuwali się do 
strasznych rzeczy. Nawet do kanibalizmu. Ludzka godność została 
zhańbiona i pozbawiona wszelkiej moralności. 

Głód Joanny Jax to bardzo ważna i przejmująca książka. Chwyta-
jąca za serce i pełna emocji. Smutna, ale warta poznania. Przeplata 
w swojej powieści trudne czasy i tło historyczne, a jej bohaterowie 
zostali doskonale wykreowani. Przyszło im żyć w ciężkich wa-
runkach, starali się przeżyć za wszelką cenę, dlatego też jeszcze 
bardziej doceniam spokój, w jakim przyszło mi żyć. I z niecierpli-
wością biorę się za drugi tom Sagi wołyńskiej, pt. Wojna. A Wam, 
drodzy czytelnicy, polecam tę ważną powieść historyczną.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Weekend seniora z kulturą
W poniedziałek, 3 października br., 
odbyły się dwa wyjątkowe spotkania 
autorskie z Wiolettą Piasecką, pisar-
ką i autorką bestsellerowych książek 
dla dorosłych i dla dzieci. Spotkania 
zostały zorganizowane przez naszą 
placówkę w ramach akcji „Week-
end Seniora z Kulturą”, a adresowane 
były do wszystkich seniorów z miasta 
i gminy Nasielsk.

Pierwsze z nich odbyło się o godzinie 
12.00 w kinie Niwa podczas uroczy-
stej inauguracji roku akademickiego 
słuchaczy  Nasielskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku pod hasłem 
„Jak pokonać stres i znaleźć w sobie 
optymistę”, drugie zaś odbyło się 
o godzinie 17.00 w Czytelni Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku.

Podczas pierwszego spotkania z seniorami pisarka wyznała, że silna wiara, w to, co chcemy osiągnąć i dążenie do tego, 
powoduje, że jesteśmy w stanie zrealizować swoje marzenia. Jej pragnieniem z młodości było napisanie książki dla do-
rosłych. A nie jest to takie proste, gdy czytelnicy zaszufladkują już pisarza, który przez piętnaście lat pisał tylko dla dzieci, 
wtedy ciężko jest się wybić. Jednak autorka nie poddała się. Zaczęła pisać swoją pierwszą powieść dla dorosłych „Przyjdzie 
pogoda na miłość” z nadzieją, iż znajdzie wydawcę. I tak też się stało! Od tamtej pory wydała już siedem pozycji dla doro-
słych i dostała zaproszenie od największego w Polsce wydawnictwa i z nim będzie świętowała premierę swojej najnowszej 
powieści. Puenta z tej historii jest taka, iż warto marzyć, wierzyć w siebie oraz dążyć do wyznaczonego celu. Dziś już wie, 
że aby pokonać stres, warto postawić na pasję, spotkania z ciekawymi ludźmi, podróże i pomaganie innym.

Podczas drugiego spotkania autorskiego, które odbyło się w bibliotece, Wioletta Piasecka zapowiedziała, iż marzy o napi-
saniu powieści historycznej. Ponadto, pochwaliła się nam, że podpisała umowę z Wydawnictwem Skarpa Warszawska na 
pięć powieści, co było jej największym pisarskim marzeniem. Opowiedziała również, jak wielką radość sprawiło jej napisa-
nie książek dla dorosłych odbiorców, a także o tym, w jaki sposób powstała jej nowa książka o tsunami w Tajlandii. Historia 
jest niezwykle ciekawa, bo ten utwór zostanie wydany zupełnie przez przypadek. Początkowo miało to być opowiada-
nie, jednak gdy wydawnictwo ostatecznie zrezygnowało z wydania, zaproponowano autorce napisanie powieści na jego 
podstawie. I tak powstał „Dotyk twoich dłoni” z mroczną i intrygującą okładką w Wydawnictwie Dlaczemu.

Książki Wioletty Piaseckiej ukazują się w rankingu Empiku, gdzie tytuł bestsellera otrzymuje 100 najlepszych 
tytułów. W najbliższych miesiącach ukażą się trzy nowości wydawnicze pisarki, za co jej serdecznie dziękujemy 
i gratulujemy.

Były to niezwykle pasjonujące i interesujące spotkania, które naładowały wszystkich uczestników ogromem 
pozytywnej energii. Autorka opowiadała z pasją o kulisach powstania swoich książek i o przygodach ze swojego 
życia. Wioletta Piasecka zaprosiła również czytelników nasielskiej biblioteki na Targi Książki w Krakowie, które 
odbędą się pod koniec października. Kilka pań zadeklarowało chęć wyjazdu. Podczas obydwu spotkań autorskich 
panowała niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera, a każdy uczestnik spotkań czuł się tak, jakby spędził czas z bliską 
osobą. Taka właśnie wyjątkowa i niepowtarzalna jest nasza pisarka – Wioletta Piasecka.

Na zakończenie spotkania autorskiego w bibliotece odbyły się warsztaty dla seniorów pn. „Zdrowy styl życia - 
na zmiany nigdy nie jest za późno”.

Zadanie to dofinansowane zostało w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

(b.)

ROZ(G)RYWKA

Virtu
Virtu, czyli „cnota” lub „zdolność”. 
To również termin zaczerpnię-
ty z teorii Machiacellego na temat 
zdolności przywódcy w sztuce 
rządzenia. Autorzy, zainspirowa-
ni dziełami włoskiego myśliciela, 
opracowali  grę planszową opartą 
na mechanice area control, czyli 
zdobywaniu i utrzymywaniu kon-
troli w poszczególnych miejscach 
na planszy. Przenosimy się do 
Włoch w czasach początku rene-
sansu, kiedy Włochy odgrywały 
znaczącą rolę w narodzinach i roz-
woju humanizmu. Gracze wcielają 
się we władcę jednego z kluczo-
wych miast danego regionu – We-
necji, republiki Florencji, księstwa 
Mediolanu i Neapolu. A wśród 
znaczących rodów, pojawiają się 
takie nazwiska jak Medyceusze, 
Borgia czy Sforza. Celem jest prze-
kształcenie swojego terytorium 
w potęgę na tle pozostałych. Co 

więcej, regrywalność gry jest 
wysoka, ponieważ do zwy-
cięstwa prowadzi wiele dróg, 
a element losowy w zasadzie 
nie pojawia się w grze. W pu-
dełku znajdziemy m.in. głów-
ną planszę przedstawiającą 
mapę renesansowych Włoch, 
pięć plansz akcji, czyli pałaców 
władców, plansze prestiżu, czy 
też karty rodu, dostojników 
i odpustów. Frakcje graczy są 
asymetryczne, co oznacza, że każ-
da ma swoje indywidualne mocne 
i słabe strony; na planszach pałaców 
akcje rozmieszczone zostały w in-
nej kolejności u każdego gracza, co 
w rezultacie skutkuje ich realizacją 
w różnym tempie i czasie. Wśród 
akcji mamy do dyspozycji: zarzą-
dzanie, patronat, handel, przeję-
cie, manewr i intrygę. Ponadto, gra 
opatrzona została dwiema instruk-
cjami. Pierwsza, zatytułowana Sztu-
ka rządzenia, przeznaczona jest dla 

2 do 5 osób. Druga nosi tytuł Woj-
ny włoskie, w które może zagrać 
jedynie dwóch graczy. Runda, czyli 
rok,  składa się z fazy wiosny, gdy 
wykonujemy akcje oraz fazy zimy, 
kiedy podsumowujemy to, cze-
go dokonaliśmy wiosną, wypła-
camy żołd i rekrutujemy nowych 
żołnierzy oraz zawieramy sojusze. 
Do wykonania każdej akcji potrze-
bujemy konkretnych zasobów, np. 
Florenów, Korony, Krzyża czy Stat-
ku. Pozyskujemy je z kafelków i kart 

znajdujących się w pałacowych  
komnatach. Jeśli zabraknie nam za-
sobów, możemy wykorzystać te 
z kart Dworzan. Prestiż, natomiast, 
podnosimy poprzez kontrolowanie 
miasta, Patronat, Wpływy Religijne, 
Sojusze z wielkimi mocarstwami 
(np. Francja, Imperium Osmańskie, 
Święte Cesarstwo Rzymskie) oraz 
Trofea Wojskowe.

Gra kończy się w momencie, gdy 
jeden z graczy zdobędzie osiem 
lub więcej miast. Podczas rozgryw-

ki zdobywamy surowce, dzięki któ-
rym możemy zawierać sojusze, 
knujemy intrygi, aby zaszkodzić 
rywalom, planujemy działania wo-
jenne, pozyskujemy także dworzan 
i poszerzamy własne wpływy. Pod-
sumowując, gra ma ciekawą fabułę, 
ładną oprawę graficzną i odznacza 
się wysoką regrywalnością. Obec-
nie jest w przedsprzedaży, a na jej 
oficjalną premierę trzeba poczekać 
do grudnia br.

OI
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Z BIBLIOTEKI. DKK dla dorosłych

Skrywane sekrety
W sobotę, 22 października br. w Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nasielsku odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. W to jesienne i chłodne przedpołudnie spotkaliśmy się po to, by 
porozmawiać o książce Wojciecha Chmielarza Wyrwa. To thriller psycho-
logiczny, opowiadający historię Macieja Tomskiego, który dowiaduję się, 
iż jego żona, Janina, zginęła w wypadku samochodowym. Mężczyzna zo-
stał sam z dwiema córeczkami i próbuje poukładać sobie rzeczywistość. 
Maciej nie ma pojęcia, jak doszło do tego wypadku, w dodatku policja in-
formuje go, iż jego żona popełniła samobójstwo. Janina miała być w Kra-
kowie, a zginęła pod Mrągowem. Jak doszło do tego zdarzenia? Co żona 
Macieja robiła na Mazurach? Dlaczego postanowiła się zabić? Mężczyzna 
rozumie, iż jego żona miała wiele sekretów. A jednym z nich jest tajem-
niczy mężczyzna, który pojawia się na pogrzebie. Pytania zaczynają się 
mnożyć, a tragiczna śmierć zmienia się w trudną zagadkę. Maciej jedzie 
na Mazury, by ustalić przyczyny śmierci żony i odnajduje tajemniczego 
gościa. Wkrótce okazuje się, iż tak naprawdę nie znał on swojej żony.

Wyrwa to opowieść o stracie bliskiej osoby, gniewie i rozpaczy oraz splą-
tanych uczuciach i konsekwencji życiowych błędów. Książka Wojciecha 
Chmielarza to kryminał, który wbrew pozorom, przypadł naszym Klubo-
wiczom do gustu.

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 19 listopada 
2022 roku (sobota) o godzinie 11.30. Tym razem porozmawiamy o repor-
tażach Justyny Kopińskiej Polska odwraca oczy. Serdecznie zapraszamy!

(b.)

Z NOK

Pipi rozbawiła całą salę
Znajomość języka an-
gielskiego jest obecnie 
cenioną sztuką, któ-
rą dzieci mogły także 
rozwijać podczas wtor-
kowego (25 paździer-
nika) spektaklu Teatru 
Ta k ,  w ys t a w i o n e g o 
w ramach Teatru Smyka 
w Nasielskim Ośrodku 
Kultury pt. „Nadchodzi 
Pipi”. 

Co więcej, dzięki współ-
pracy nasielskich pla-
cówek z NOK, sztuka 
została tego dnia dwa 
razy wystawiona. Za 
każdym razem pełna 
sala rozbawionych i roz-
śpiewanych dzieci poznawała takie angielskie zwroty jak: monkey, lion, elephant, zebra, giraffe, dolphin, penguin, 
tiger. A wszystko z powodu taty Pipi, który najprawdopodobniej był murzyńskim królem. Dziewczynka o pło-
miennorudych włosach z nadzieją czekała na rodzica i opowiadała dzieciom o afrykańskich zwierzętach, które 
przebywają w otoczeniu jej taty. Podczas oczekiwań zapoznała się z policjantem, z którym bawiła się w berka. 
Ze spotkanym natomiast przyjacielem dyskutowała żywo o szkole, wplatając angielskie słowa jak: backpack, 
book, pencil, pencilcase. Okazało się, że Pipi nie jest fanką szkoły i nie zamierzała do niej iść. Wolała za to wspa-
niałą zabawę, do której zapraszała dzieci. Nauczyła ich m.in. amerykańskiej cza-czy. Na koniec, dzięki spotkaniu 
z szamanem, dzieci odśpiewały po angielsku nazwy dni tygodnia. Dzięki sztuce po raz kolejny potwierdziła się 
teza, że nauka przez zabawę, jest jedną z najskuteczniejszych i najprzyjemniejszych metod poznawania świata.

E.G.

Z NOK

Istna burza mózgów
W ramach cyklu Teatr Smyka, Nasielski 
Ośrodek Kultury, wraz z Teatrem Baja-
derka, zaprosił w sobotę, 22 października, 
młodych widzów do podziemnego labora-
torium Doktorka Wątróbki. Wraz z robotem 
Andronetką i przy pomocy widowni Dok-
torek uruchomił maszynę parową, dzięki 
której wykonał szereg doświadczeń i eks-
perymentów. Szczególną uwagę zwró-
cono na trzy elementy umożliwiające 
ludziom życie – tlen, woda i pokarm dają-
cy energię. Istnieją w naszym życiu jednak 
substancje, które kuszą z różnych powo-
dów, ale nie wpływają dobrze na nasze 
zdrowie. Doktorek pokazał chociażby, jak 
nikotyna działała na muchę, która zamiast 
człowieka został wzięta do eksperymentu, 
a także oddziaływanie cukru na ludzki or-
ganizm. Mucha niestety była bardzo otę-
piała, a doktorek miał niespożyty przypływ energii od zażytej sacharozy. Doświadczenia przerywały zabawne 
opowieści szalonych mózgów, czyli Majordomusa i Milejdi. Męska półkula mózgu szukała sposobów na roz-
bawienie i uszczęśliwienie swojej Milejdi. Ciekawe podpowiedzi padły także ze strony widowni, choć mijały się 
ze zdrowym stylem życia, to wywołały dużo śmiechu. Na pożegnanie wszystkie dzieci otrzymały od aktorów 
kolorowanki. Samo wyjście uatrakcyjnione było bajecznym pokazem baniek mydlanych.

E.G.   

Z NOK

Sklep z Facetami
W dobie XXI wieku, gdy co-
raz częściej żyjemy online, 
niż realnie, wybranka swo-
jego życia także wiele osób 
poszukuje w sieci interne-
towej. Kogo jednak może-
my w niej upolować i czy 
wiek w poszukiwaniu miło-
ści może być przeszkodą? 
Podczas spektaklu teatralne-
go, który został wystawiony  
8 października br. na deskach 
Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury, aktorzy w postaci Pa-
trycji Szczepanowskiej, Kai 
Paschalskiej i Piotra Wątroby 
postanowili zaserwować wi-
dzom dawkę rozrywki, po-
ruszając temat problemów 
damsko-męskich.

W dniu urodzin trzydziestodziewięcioletniej Marzeny, którą grała P. Szczepanow-
ska, jej wieloletni partner Krzysztof (którego grał P. Wątroba) postanawia od niej 
odejść. Świat kobiety legł w gruzach. Jak typowa kobieta planowała z nim dzieci, 
ślub, starość. 

Okazało się, że ich wizja przyszłości nie była spójna. Marzena do tej pory od-
grywała rolę stereotypowej kury domowej, która zajmowała się m.in. praniem 
swojego partnera. Z odsieczą przyszła siostra Danka, zagrana przez K. Paschalską, 
niepoprawna optymistka, szalona studentka korzystająca w pełni z życia. Posta-
nowiła zabrać Marzenę do sklepu z facetami, czyli zarejestrowała ją na jednym 
z portali randkowych. 

Okazało się jednak, że online można być pięknym i młodym, a w życiu rzeczy-
wistym wizerunek kandydatów odbiegał od internetowej wizji. Każde jednak ko-
lejne spotkanie Marzeny z potencjalnym wybrankiem swojego życia dawało jej 
nowe doświadczenia, a życie bez wątpienia nabierało kolorów. I tak jak to często 
dzieje się z prawdziwą miłością, okazało się, że pojawiła się między osobami, któ-
re kompletnie się tego nie spodziewały, a wręcz nie przepadały za sobą. Niczym, 
jak w znanym powiedzeniu: „Kto się czubi, ten się lubi”, Marzena znalazła miłość 
w ramionach sąsiada, za którym nie przepadała na początku znajomości. Ksiądz 
Twardowski w wierszu „Czekanie” napisał o miłości: „(…) spróbuj nie chcieć jej 
wcale, wtedy przyjdzie sama”. Tak było z Marzeną, która tak naprawdę poddała 
się i stwierdziła, że nigdy już nie ułoży sobie życia, tak jakby chciała. Miłość przy-
szła w najmniej oczekiwanym momencie. Co się stało z Krzysztofem? Chciał 
wrócić, jednak za późno docenił to, co stracił. 

Ta historia opowiedziana z przymrużeniem oka pozwoliła widzom spędzić mile 
wieczór, ale pozostawiła ich także z refleksją. Czasami nie mamy wpływu na to, 
co nas spotyka w życiu. Nigdy jednak nie można się poddawać. Czasami warto 
pozwolić, aby życie toczyło się własnym torem, a tak jak śpiewał Marek Grechu-
ta „(…) ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.

E. Gizińska
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ROZMOWA Z…

Warto być aktywnym
Już od 6 lat Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego 
przyznaje nagrody najaktywniej-
szym sołectwom Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. W konkursie 
biorą udział także miejscowości 
z Gminy Nasielsk. Wśród tegorocz-
nych laureatów konkursu znalazło 
się sołectwo Studzianki, zajmując 
IV miejsce i wygrywając nagro-
dę w kwocie 5 000 zł. O konkur-
sie, aktywności i wyzwaniach, jakie 
stoją przed sołectwem, rozmawia-
my z sołtys panią Renatą Szpręgiel.

Jest Pani sołtysem Studzianek od 
11 lat . Czy to pierwsza 
tego typu nagroda?

 – Tak. Takie wyróżnienie 
spotyka nas pierwszy raz.

Proszę powiedzieć, jakie 
to uczucie?

 – Miłe. Nie liczyłam na ta-
kie wyróżnienie. Już sam 
fakt, że pracownicy Refe-
ratu Promocji Gminy za-
proponowali nam udział 
w konkursie, był dla mnie 
miłą niespodzianką. Nie 
nastawiałam się jednak 
na nagrodę. Wydawa-
ło mi się, że są inni, lepsi, 
bardziej aktywni, a tu taka 
niespodzianka. Zarówno 
ja, jak i mieszkańcy, z ra-
dością przyjęliśmy infor-
mację o nagrodzie. Jest to 
namacalny dowód na to, 
że warto działać. Warto angażo-
wać się w prace na rzecz własnej 
miejscowości, bo kiedyś można 
zostać za to wynagrodzonym, tak 
jak my teraz.

Czyli warto starać się dla nagrody?

 – Nie. Warto starać się dla zmian, 
a nie z myślą o nagrodach. Te 
same przyjdą z czasem.

Od ponad dekady stoi pani na 
czele swojej wsi. Czy duże zmia-
ny zaszły przez ten czas?

 – Oj tak. Od samego początku by-
łam zaangażowana w jej rozwój 
i chętnie podejmuję różne inicjaty-
wy społeczne. Oczywiście nie ro-
bię tego sama. Mam duże wsparcie 
w Radzie Sołeckiej, w skład której 
wchodzą: Wioletta Krzyżewska, 
Sylwia Olszewska i Sławomir Po-
pielarski oraz mieszkańcy. Jeszcze 
zanim zostałam wybrana na soł-
tysa, nasza wioska podejmowa-
ła różne, wartościowe, inicjatywy. 
Od 20 lat działa u nas Koło Żywe-
go Różańca, które obecnie liczy 25 
osób. Jest ono bardzo aktywnie za-
angażowane w pomoc najbardziej 
potrzebującym, a dzięki dobrowol-
nym składkom pomaga w popra-
wie wizerunku i funkcjonowaniu 
świetlicy czy parafii w Nasielsku. 
Od lat organizujemy w listopadzie 
msze święte za osoby zmarłe z so-
łectwa, co stało się już swego ro-
dzaju tradycją. Przed wybuchem 
pandemii udało mi się nakłonić 
księdza proboszcza, aby wielka-
nocne święcenie pokarmów od-
bywało się w naszej świetlicy. Jest 
to duże ułatwienie zwłaszcza dla 

osób starszych oraz niezmotory-
zowanych, gdyż kościół oddalony 
jest o ok. 9 km.  

Jesteście bardzo religijnym sołec-
twem.

 – Tak i ujawnia się to w naszej 
działalności. Kiedy naszą diece-
zję odwiedził obraz Matki Boskiej 
i z parafii w Cieksynie przejeżdżał 
do parafii w Nunie przez Studzian-
ki, postaraliśmy się o to, aby za-
trzymał się przy jednej z figurek. 
Trasa przejazdu została udeko-
rowana i rozbłysnęły pochodnie, 

które własnoręcznie przygotował 
pan Kazimierz Drabik (mieszka-
niec Studzianek – przy. red.). Było 
to ogromne przeżycie zarówno 
dla mieszkańców, jak i księży przy-
jeżdżających z obrazem. Miesz-
kańcy chętnie uczestniczą także 
w dożynkach parafialnych, przy-
gotowując piękne wieńce. Co roku 
staramy się także o to, aby nasi 
mieszkańcy wyróżniali się podczas 
tego święta. Dużo wcześniej plano-
wane są uroczyste stroje, tak aby 
każda osoba idąca z koszem wy-
glądała tak samo. Jest to nasz znak 
rozpoznawczy. W maju organizu-
jemy nabożeństwa przy figurkach, 
które zostały niedawno odnowio-
ne dzięki dobrowolnym składkom 
mieszkańców. 

Z tego, co Pani mówi, wygląda na 
to, że jesteście bardzo zżyci ze 
sobą? Czy to prawda? Pomagacie 
sobie?

 – Jak wszędzie, zdarzają się „zgrzy-
ty” i drobne sprzeczki, ale rozmo-
wą jesteśmy w stanie wszystko 
pokonać. Mieszkańcy są naprawdę 
bardzo zaangażowani w poprawę 
funkcjonowania wsi. W ciągu ostat-
nich trzech lat obiekt ten przeszedł 
dużą metamorfozę. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie poświę-
cenie, zaangażowanie i pomoc 
także finansowa mieszkańców. 
Korzystając z okazji, chciałabym 
podziękować w sposób szcze-
gólny: pani Wiolecie Krzyżewskiej 
i pani Renacie Tokarskiej, jak rów-
nież panu Kazimierzowi Drabikowi, 
panu Sławomirowi Popielarskiemu, 
panu Pawłowi Krzyżewskiemu, 

panu Pawłowi Łazarskiemu, panu 
Piotrowi Tokarskiemu, panu Piotro-
wi Krzyżewskiemu, państwu Bar-
barze i Henrykowi Liwskim, panu 
Tadeuszowi Olbrysiowi, państwu 
Joannie i Januszowi Olbrysiom, 
panu Mariuszowi Krawczykowi, 
panu Robertowi Kilisiowi, pani Zofii 
Krawczyk, pani Steni Czyżewskiej, 
państwu Danucie i Kazimierzo-
wi Latkowskim, państwu Krystynie 
i Arkadiuszowi Sobczyńskim, panu 
Romanowi Drzazgowskiemu, panu 
Kazimierzowi Rączce, panu Ma-
teuszowi Branickiemu, nie żyją-

cemu już panu Bogdanowi 
Olbrysiowi i śp. Jarosławowi 
Olszewskiemu i jego żonie 
Sylwii. Nie sposób wymienić 
tu wszystkich, którzy mają 
w tym swój udział, ale bar-
dzo Wam dziękuję. Bez Was 
nic by się nie udało. A to i tak 
jeszcze nie koniec naszych 
wspólnych działań. 

Proszę opowiedzieć o pozo-
stałych.

– Dwa razy (w 2021 r. i 2020 
r. – przyp. red.), dzięki pomo-
cy pana Łukasza Malinow-
skiego, pozyskaliśmy środki 
w ramach Inicjatywy Lokal-
nej, na łączną kwotę 7 000 
zł. Dzięki wsparciu udało się 
zakupić tablicę informacyjną 
do ogłoszeń, tablice z infor-
macjami historyczno-przy-
rodniczym o wsi, wykonać 

podbitkę tarasu świetlicy, zakupić 
zasłony na taras oraz dokonać na-
sadzeń przy świetlicy wiejskiej, po-
prawiając tym samy estetykę wsi. 
Nie udałoby się, gdyby nie pomoc 
panów Jana i Zbigniewa Lewan-
dowskich oraz lokalnej firmy Total 
Bruk, która nawiozła ziemię bar-
dzo potrzebną do wyrównania te-
renu. W 2019 roku, dzięki pomocy 
pracowników Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, pozyskaliśmy 10 tys. zł 
w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw. Środki 
przeznaczyliśmy na remont dachu 
świetlicy.

Z Pani  wypowiedzi  wynika,  
że Waszym „oczkiem w głowie” 
jest świetlica.

– Potrzeb jest wiele. Jedną z bo-
lączek sołectwa są drogi. Dlatego 
obecny fundusz sołecki przezna-
czyliśmy na ich poprawę, a tego-
roczny na dobudowę oświetlenia 
ulicznego tak bardzo potrzebne-
go oraz na wiatę przystankową dla 
dzieci dojeżdżających do szkoły.

Planujemy także ukończenie 
opracowania dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej gazocią-
gu średniego ciśnienia. Od dawna 
zabiegaliśmy o to z mieszkańca-
mi, zbierając podpisy popierające 
inwestycję. Pozwoli to na popra-
wę jakości powietrza w sezonie 
grzewczym. W sołectwie znajdu-
je się działka o pow. 1,10 ha, któ-
rą chcielibyśmy zagospodarować. 
Jest ona położona częściowo na 
terenie bagiennym, co utrudnia jej 
zagospodarowanie, ale z drugiej 

strony wpływa na jej atrakcyjność. 
Mamy nadzieję, że po pozytyw-
nym zakończeniu spraw formal-
nych, będziemy mogli ją wspólnie 
wykorzystać jako miejsce integra-
cyjno-rekreacyjne i turystyczne, 
gdyż w jej pobliżu przebiega pieszy 
szlak turystyczny. Jej wartość pod-
nosi położenie w lecie, obniżony 
teren przy bagnach oraz jezioro. 
Jak widać, planów mamy dużo, 
ale tak, na ten moment świetlica 
jest dla nas bardzo ważna. Obecnie 
jest ona centrum życia mieszkań-
ców nie tylko sołectwa Studzianki, 
ale także przyległych miejscowo-
ści. To tutaj odbywają się spotkania. 
To tutaj organizujemy m.in. Miko-

łajki, Dni Dziecka czy zabawy an-
drzejkowe.

Zatem nie dziwię się, że tak bar-
dzo dbacie o to miejsce.

 – Marzy nam się wykonanie ele-
wacji budynku. Byłoby to ukoro-
nowanie prac, które na przestrzeni 
ostatnich lat zostały zrobione. Dla-
tego złożyliśmy także wniosek 
w ramach Inicjatywy Lokalnej na 
wsparcie – 5 000 zł.

Trzymam kciuki, żeby udało się 
spełnić marzenie i życzę dalszych 
sukcesów. Dziękuję za rozmowę. 

Marta Czarniecka

NASZE DZIECI

Pasowanie  
na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka to dla najmłodszych dzieci w przedszkolu 
okazja do pierwszego, publicznego występu wspólnie z kolegami i ko-
leżankami z grupy. 26, 27 i 28 października br. trzylatki z Samorządowe-
go Przedszkola im. J. Tuwima w Nasielsku, w tym roku były to Pszczółki, 
Biedroneczki i Jeżyki, zaprezentowały wiersze, piosenki i układy tanecz-
ne, których dzielnie uczyły się przez ostatnie dwa miesiące. Na widow-
ni zasiadali ich rodzice, dla których było to równie ważne i wzruszające 
wydarzenie. Po programie artystycznym dyrektor przedszkola uroczy-
ście pasowała dzieci na przedszkolaki, życząc im wspaniałych przygód 
i cudownych przyjaciół w naszym przedszkolu. 8 listopada uroczyście 
zostaną przyjęte do grona przedszkolaków dzieci z oddziału 4-5-latków.
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Podziękowanie
Sołtys wsi Jackowo Dworskie Katarzyna Kosewska oraz Radny Rady Miejskiej w Nasielsku Antoni Kalinowski 
wraz z mieszkańcami wsi składają podziękowania Burmistrzowi Nasielska Bogdanowi Ruszkowskiemu oraz 
Kierownikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku Radosławowi Kasiakowi za dofinansowanie z budżetu Gminy Nasielsk i wykonanie moderniza-
cji budynku świetlicy wiejskiej w Jackowie Dworskim oraz przekazanie na rzecz mieszkańców ww. budynku 
wraz z placem zabaw. 

MUZYCZNIE

Raggabarabanda na fali
Nasz lokalny zespół Ragga-
barabanda świętujący w tym 
roku 10 - le c ie  s woj e go i s t-
nienia zw yciężył w ogólno-
polskim konkursie „Czwórka 
Reggae Contest” odbywają-
cym się podczas największego 
festiwalu muzyki reggae w Pol-
sce - Ostróda Reggae Festival. 
Współorganizatorem wydarze-
nia było polskie radio Czwórka. 
Jedną z głównych nagród dla 
zwycięzców była możliwość 
zagrania koncertu w studiu pol-
skiego radia. Nasielscy muzy-
cy zrealizowali swoją nagrodę  
24 październ ika o godzin ie 
22:00. 

Koncert był transmitowany na 
żywo w internecie na oficjalnej 
stronie radia, kanale YouTube 
oraz na Facebooku. Zespoło-
wi podczas godzinnego wy-
stępu towarz ysz yl i  najb l i żs i 
oraz goście zaproszeni przez 
gospodarza wydarzenia Miro-
sława „Makena” Dzięciołow-
skiego, który był także jednym 
z członków jury ostródzkiego 
konkursu. 

Koncert w radiowej „Czwór-
ce” to nie jedyna nagroda, jaką 
otrzymali dzięki zwycięstwu. 
W następnym roku RBB poja-
wi się na scenach kilku dużych 
festiwali, m.in. „Ostróda Reggae 
Festiwal” w Ostródzie, „Winter 
Reggae” w Gliwicach, „Reg-
gaenwalde” w Darłowie, czy 
„Najcieplejsze miejsce na zie-
mi” w Wodzisławiu Śląskim. 

Zespół planuje także wydanie 
swojego drugiego studyjnego 
albumu. 

Sympatyków rytmów reggae 
i nie tylko zapraszmay do Re-
stauracj i „Przysłowie”, gdzie  
12 listopada o godz. 19:00 za-
gra nasza Raggabarabanda.

(red.)

ZE SZKÓŁ. SP 2

W świecie  
„Ballad i romansów”
W czwartek, 27 października br., w nasielskiej Szkole Podstawowej nr 2 
odbyło się bardzo widowiskowe czytanie utworów ze zbioru „Ballady i ro-
manse” Adama Mickiewicza. 

W ten sposób szkoła, jak co roku, wzięła udział w akcji Narodowego Czy-
tania. Z racji ustanowienia przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Polskiego 
Romantyzmu, nauczyciele i uczniowie zaprezentowali wybrane ballady 
z tomiku „Ballady i romanse”, których wydanie w 1822 r. wyznaczyło po-
czątek polskiego romantyzmu. 

Utwory te, inspirowane ludową tradycją i folklorem, pełne są postaci ze 
świata nadprzyrodzonego - upiorów, świtezianek, duchów i zawsze za-
wierają jakieś przesłanie. W ten metafizyczny świat wprowadziła gości już 
klimatyczna scenografia oraz kostiumy aktorów. Zostały one przygoto-
wane pod kierownictwem Anety Czyż-Roszak. Tłem recytacji była także 
prezentacja multimedialna przygotowana przez Monikę Paluszek.

Zaprezentowano sześć ballad – „Romantyczność”, „Lilije”, „Rybka”, „Pani 
Twardowska”, „Świtezianka” oraz „Powrót taty”. Ten ostatni utwór intepretowali 
uczniowie klasy VIII C: Zuzanna Łaciak, Zuzanna Kuczborska, Natalia Wnukow-
ska, Miłosz Roszak, 
Bartek Grymaszewski 
i Filip Brodowski.

Ballady odczytali: Ma-
riusz Kraszewski dy-
rektor szkoły, Anna 
Korycka, Anna To-
masińska, Beata Ko-
rytkowska, Krzysztof 
Macias, Tomasz Czaj-
kowski, Monika Brze-
zińska-Pająk, Paulina 
Mosakowska, Joanna Czyż, Aneta Czyż-Roszak, Anna Falkowska, Kinga Żabik 
i Monika Pieńkos, a gościnnie wystąpiła była wicedyrektor Bożena Kozłowska.

Na przedstawienie przybyli rodzice uczniów, mieszkańcy, a także goście, 
w tym: Andrzej Waldemar Kordulewski Zastępca Burmistrza Nasielska, 
radni nasielskiej Rady Miejskiej: Michał Brodowski i Rodryg Czyż oraz Jo-
lanta Budziszewska – Rogalska dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nasielsku.

To wyjątkowe spotkanie literackie było także okazją do oficjalnego otwar-
cia nowej altany, która powstała przy szkole dzięki Nasielskiej Fundacji 
Wspierania i Rozwoju Edukacji. Będą się mogły w niej odbywać zajęcia 
lekcyjne w plenerze. 

Na wszystkich uczestników wydarzenia czekał też gorący i smaczny ka-
puśniak, przygotowany przez szkolne kucharki. 

(mbi)

O G Ł O S Z E N I E 
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Pracowite weekendy  
nasielskich mam

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki 

Konkurs „Do hymnu”
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach znalazła się pośród 300 pla-
cówek z całej Polski, które zakwalifikowały się do udziału w V edycji Ogólno-
polskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych ,,Do hymnu”. Jego organizatorem 
jest Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Zadanie uczestników polegało 
na wspólnym wykonaniu hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni 
hymnicznych a cappella przez co najmniej połowę uczniów szkoły. 

W występie, który odbył się w SP Dębinki 17 października 2022 r. uczestniczyli 
wszyscy uczniowie klas II-VIII. Z dumą i  radością, jak na prawdziwych patriotów 
przystało, pięknie zaśpiewali hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” oraz 

pieśni ,,Marsz Brygady” i ,,Żeby Polska była Polską”. Wykonanie przygotowanych 
utworów zostało zarejestrowane przez jurorów, a nagrania posłużą do oceny  
na kolejnym etapie konkursu.

Udział w tak doniosłym wydarzeniu był dużym wyzwaniem i ogromnym prze-
życiem dla całej społeczności szkolnej. Poprzedzały go długotrwałe przygo-
towania, nad którymi czuwała pani Barbara Sotowicz. Jurorzy byli pod dużym 
wrażeniem występu uczniów, gratulowali im pięknego wykonania pieśni oraz 
życzyli powodzenia na dalszym etapie konkursu.

Szkoła otrzymała dyplom potwierdzający uczestnictwo w tym prestiżowym 
konkursie, a także imienne dyplomy dla każdego ucznia biorącego udział  
w przesłuchaniu konkursowym.

Anna Drwęcka

Z PZW Cieksyn

Zawody spinningowe
16.10.2022r. w okolicach Victoria Park 
w Cieksynie odbyły się zawody spinnin-
gowe o Mistrzostwo Koła Wędkarskie-
go PZW Cieksyn. Wzięło w nich udział  
11 uczestników.

Spotkanie rozpoczęło się krótką odprawą, 
po której wszyscy rozeszli się wzdłuż rze-
ki w poszukiwaniu drapieżników. Wędka-
rzom sprzyjała pogoda, dzięki której ryby 
we Wkrze były bardzo aktywne.  

Największym okazem złowionym pod-
czas zawodów mógł pochwalić się Paweł Pyrzyński, który został również zwycięzcą spinningowych Mistrzostw 
Koła. W tym dniu złowił on szczupaka o długości 60 cm.  Po kilku godzinach spinningowania zawodnicy wrócili 
na miejsce zbiórki, następnie zdali swoje karty startowe oraz wysłuchali wyniki II tury zawodów.

Laureaci zawodów:
I miejsce – Paweł Pyrzyński – 1250 pkt.
II miejsce – Jakub Kiliś – 950 pkt. 
III miejsce – Patryk Krynicki 850 pkt. 
IV miejsce – Piotr Antosik 750 pkt.

V miejsce – Karol Chrustowski 650 pkt.

VI miejsce – Karol Mossakowski 650 pkt. 

VII miejsce – Michał Ziółek 500 pkt. 

VIII miejsce – Łukasz Gburzyński 500 pkt. 

Finałowa tura pozwoliła wyłonić kadrę Koła w wędkarstwie spinningowym na przyszły rok, w której skład wcho-
dzą: 
1. Paweł Pyrzyński 
2. Karol Chrustowski 
3. Piotr Antosik  

(oz)

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Taki mały, taki duży 
może świętym być!
27 października br. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Popo-
wie Borowym wspaniale się bawili na Balu 
Wszystkich Świętych, który zorganizo-
wali: Rada Rodziców, proboszcz parafii bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie oraz dy-
rektor szkoły wraz z nauczycielami. Nie-
biańska zabawa trwała od godziny 12.00 
do 16.00. Uczniowie mieli za zadanie 
przebrać się za wybranego przez siebie 
świętego. Ten święty, którego uczest-
nicy uznali najlepiej ubranym, otrzymał 
niebiańsko słodką nagrodę. Osoby, które 
dotarły na bal bez przebrania, miały za-
pewniony wstęp na hasło: „Każdy święty 
chodzi uśmiechnięty”. 

W czasie zabawy komisja złożona z rodziców, nauczycieli, ks. proboszcza oce-
niała pomysłowość strojów. Jury jednogłośnie uznało, iż wszystkie osoby są tak 
pięknie ubrane i ucharakteryzowane, że każdy otrzyma nagrodę. W tej konku-
rencji prym wiodły szczególnie młodsze dzieci, natomiast starsi uczniowie mieli 
zadanie łączące zabawę, tradycję i nowoczesność: każdy sam lub w zespole miał 
znaleźć i odgadnąć 10 świętych. W różnych miejscach szkoły ukryte zostały 
kody QR z podpowiedziami na temat odgadywanych postaci. Do tej gry tere-
nowej należało używać aplikacji czytającej kody tzw. skaner kodów QR. Zadanie 
wykonały 4 zespoły: Kuby Przybysza - I miejsce, Zuzanny Żołnierzak II miejsce, 
Julii Rosiak – III miejsce, Eleny Kłosiewicz – IV miejsce. Fundatorem nagród był 
ks. W. Marciniak. Święci i Święte pląsali w takt piosenek m. in. Budki Suflera ,,Bal 
wszystkich świętych”, piosenek Arki Noego i innych polskich utworów.

W programie balu był również boski poczęstunek, podczas którego tryskała fon-
tanna z czekoladą, wata cukrowa, popcorn oraz inne smakołyki. Dodatkowo 
każde dziecko miało możliwość nieodpłatnie korzystać z fotobudki oraz dmu-
chańców, co szczególnie przypadło do gustu najmłodszym.

Bal Wszystkich Świętych w naszej szkole to powrót do takiej formy świętowania 
1 listopada, którą zapoczątkował ks. Tadeusz Jabłoński. Miło było spotkać się zno-
wu na wspólnej zabawie i świętowaniu po trudnym okresie izolacji, nauki zdalnej 
i ograniczeniach. Wszyscy świetnie się bawili, a o dekoracje zadbała p. Danuta 
Janecka i inni członkowie Rady Rodziców oraz sympatycy szkoły. Na uczest-
ników balu czekał czerwony dywan, który prowadził do ,,niebiańskich wrót”, za 
którymi piętrzyły się białe, złote i błękitne obłoczki. Szczególne podziękowania 
przekazujemy dla Rady Rodziców za organizację atrakcji, scenografię i pomoc 
w czasie trwania balu.

J.Sz.

Ostatnie dwa tygodnie były bardzo 
pracowite dla uczestniczek warszta-
tów z cyklu „wspieraMY NASIELSKIE 
MAMY”.  Brały one udział w spotka-
niach pt. „Ster na cel” oraz „Z działal-
nością na TY”.

W sobotę, 22 października br., 
w Samorządowym Przedszkolu im. 
J. Tuwima w Nasielsku zapanowała 
magiczna atmosfera, a to za sprawą 
prowadzącej szkolenie „Ster na cel” 
– pani Martyny Guby – która posta-
rała się o odpowiednią oprawę wyda-
rzenia. Warto podkreślić, że nie było 
to tradycyjne spotkanie, a indywidu-
alna i grupowa praca w celu lepsze-
go poznania własnych kompetencji. 
Dzięki spotkaniu uczestniczki mogły 
dokonać rewizji swoich doświad-
czeń czy zachowań, a dzięki wsparciu 
pani Martyny, znaleźć odpowiedź na 
nurtujące je pytania oraz wyznaczyć 
sobie cele i priorytety, które chcą re-
alizować. Było to niezwykłe i cudow-
ne doświadczenie, po którym panie 
wychodziły „lżejsze”.

- Warsztaty w Nasielsku były dla mnie 
kolejnym dowodem na to, że moja 
praca jest nie tylko moją pasją, ale 
też moją misją. To jest jak praca na 
„otwartym sercu„ wśród często nie-
znanych sobie kobiet. Praca, która nie 
przestaje mnie zachwycać, wzruszać, 
poruszać i motywować do własnego 
rozwoju, żebym mogła jeszcze lepiej 
służyć innym w ich podróży, towa-
rzyszyć w tych MOMENTACH, które 
poprzez zmianę perspektywy, zmianę 
sposobu myślenia, ale też wysłucha-
nie, zrozumienie i akceptację ze stro-
ny innych uczestniczek - przyczyniają 
się do zmiany, do poprawy jakości 
życia- do SZCZĘŚCIA i do SPEŁNIE-
NIA. – mówi pani Martyna Guba.

Z kolei warsztaty „Z działalnością na 
TY” odbyły się, 29 października br., 
i miały służyć temu, aby mamy przy-
chylniejszym okiem spojrzały na 
perspektywę prowadzenia własne-
go biznesu. Zaproszenie na spotka-
nie przyjęły: pani Iwona Kamińska, 
która opowiedziała o pomocy (fi-
nansowej i szkoleniowej), jaką można 
uzyskać z Powiatowego Urzędu Pra-
cy, pani Aleksandra Ziółek prezentu-
jąca możliwości wsparcia z Lokalnej 
Grupy Działania „Zielone Mosty Na-
rwi”, pani Magdalena Sotowicz, która 
omówiła wniosek CEiDG oraz pani 
Aldona Zawadzka, która opowie-
działa o swojej „przygodzie” z otwar-
ciem własnej sali zabaw „Bąbelkowo”. 
Warto podkreślić, że pani Aldona jest 
żywym przykładem tego, że współ-
praca z Powiatowym Urzędem Pracy 
daje pozytywne efekty w postaci po-
jawiania się nowych działalności go-
spodarczych. Podczas spotkania było 
mnóstwo pytań. Wszystkim paniom 
należą się wielkie podziękowania za 
okazanie bezinteresownej pomocy.

Gdy mamy poszerzały swoją wiedzę, 
dzieci świetnie bawiły się pod okiem 

wspaniałych pań: Agnieszki Królak 
i Teresy Karpińskiej. Nie brakowało 
zabaw z chustą animacyjną, dużymi 
klockami, balonami czy pląsów przy 
muzyce na mini balu dyniowym. Na 
ostatnich warsztatach na dzieci czeka-
ła miła, słodka niespodzianka – ciepłe 
lody.

A to jeszcze nie koniec projektu, bo 
już wkrótce odbędą się warsztaty pt. 
„Las w słoiku”, „Canva od podstaw” 
i „Kierunek praca”. Czy warto reali-
zować tego typu warsztaty w naszej 
gminie? Niech za odpowiedź posłużą 
słowa jednej z uczestniczek projektu 
pani Moniki Sosnowskiej:

-Jestem pod wielkim wrażeniem 
spotkań. Naprawdę nie spodziewa-
łam się, że na takich warsztatach, tu 
w Nasielsku, spotkam tyle wspania-
łych ludzi i otrzymam taką dawkę wie-
dzy, inspiracji i motywacji. 

Przypomnijmy, że projekt jest 
dofinansowany z Fundacji BGK 
w ramach programu „Skrzydła dla 
MAMY” – edycja III.

Marta Czarniecka
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Październik miesiącem 
profilaktyki raka piersi
Październik już od 1985 roku jest miesiącem świadomości raka piersi. Jest 
on najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. 
Najwięcej zachorowań wykrywa się u kobiet między 50. a 70. rokiem ży-
cia. Problem dotyczy jednak wszystkich kobiet po 20. roku życia, gdyż już 
wtedy trzeba zadbać o profilaktykę. W natłoku obowiązków zapominamy 
o tym, co najważniejsze – o swoim zdrowiu! 

Wraz z panią Alicją Jaworską – przedstawicielką nowodworskiego SANEPI-
Du chcemy zwrócić uwagę mieszkańców gminy Nasielsk na profilaktykę 
raka piersi. Do akcji włączają się także pracownicy Samodzielnego Publicz-
nego Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Nasielsku na czele z panią dyrektor 
Marią Michalczyk, którzy służą pomocą i wsparciem oraz namawiają do 
wykonywania jak najczęstszych badań!

Różowy październik – O czym warto pamiętać przy profilaktyce raka 
piersi?

 – badaj się samodzielnie przynajmniej raz w miesiącu;

 – warto udać się na naukę samobadania piersi;

 – badanie USG piersi raz w roku;

 – mammografia;

 – galaktografia w przypadku wycieku z brodawki;

Dlaczego warto się badać?

 – wcześnie wykryty nowotwór można wyleczyć, bez konieczności wy-
konywania mastektomii 

 – 1 na 16 Polek choruje na raka piersi; 

 – co każde 2 minuty w krajach EU u jednej kobiety wykrywany jest rak 
piersi; 

 – co każde 6 minut umiera jedna kobieta z powodu raka piersi;

 – statystycznie 80% zmian w piersiach to zmiany łagodne, odpowiednio 
wcześnie wykryte – można wyleczyć.

W razie niepokojących zmian lub niepewności, zgłoś się do ginekologa. 
Lekarz zbada Cię, wykona USG i/lub zaleci dalszą diagnostykę bądź roz-
wieje niepokoje. 

Tym postem pragniemy aktywować wszystkie Panie do działania. Otrzy-
mujecie od nas bardzo ważne zadanie: ZAPISZCIE SIĘ NA PROFILAK-
TYCZNE BADANIE PIERSI do swojego lekarza! W komentarzu możecie 
Panie oznaczyć swoją mamę, przyjaciółkę, siostrę lub koleżankę, której 
Wy także rzucacie wyzwanie, byście razem umówiły się na badanie piersi!

Pamiętajmy, że im wcześniej wykryjemy chorobę nowotworową, 
tym większą mamy szansę na wyleczenie czy dłuższe życie. Możemy 
uratować życie swoje lub swoich bliskich!

Październik to Miesiąc Świadomości Raka Piersi – nie stoimy obok! Dzia-
łamy RAZEM!

Jednocześnie przypominamy, że przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku istnieje Grupa Wsparcia „Amazonki”, do której w każ-
dej chwili mogą Panie dołączyć! Podczas spotkań kobiety wzajemnie się 
wspierają, wymieniają informacjami oraz omawiają codzienne, rodzinne 
tematy. Jak twierdzi pani Monika Nojbert – dyrektor MOPS w Nasielsku, 
takie spotkania dają wiele dobrego. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać 
się do pani Małgorzaty Chmielewskiej, która jest koordynatorem grupy 
i udzieli wszelkich informacji. Telefon kontaktowy 23 69 33 004 od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Wydział Organizacji i Promocji/ fot. K. Miller

LGD „Zielone Mosty Narwi”

Zarządzanie zespołem
W czwartek, 20.10.2022 r.,  
w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pokrzywnicy odbyło się szko-
lenie: „Zarządzenie zespołem  
w organizacjach pozarządo-
wych ” zorganizowane przez 
Zielone Mosty Narwi oraz FRSO.

Uczestników powitał Albert Ja-
worski prezes zarządu stowa-
rzyszenia Zielone Mosty Narwi. 
Szkolenie poprowadziła Beata 
Juraszek – Kopacz prezes Fun-
dacji Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Szkolenie obejmowało zaję-
cia teoretyczne oraz ćwiczenia  
w grupach. Uczestnicy dowie-
dzieli się m.in. co sprawia, że 
grupa stanowi jedność, jak ważna jest komunikacja w organizacjach, jak motywować zespół do działania, jakie 
są zasady i techniki aktywnego słuchania oraz poznali rolę ewaluacji działań oraz ewaluacji procesu. Na koniec 
spotkania każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający udział w szkoleniu.

- Podczas szkolenia mogliśmy poznać bardzo istotne kwestie dotyczące zarządzania zespołem – mówi Monika 
Sekudewicz, uczestniczka szkolenia. - Mamy nadzieję, że nabytą wiedzę wykorzystamy w naszych organiza-
cjach, tak by przyszłe inicjatywy mogły przebiegać sprawnie i bezproblemowo w przyjaznej atmosferze. Po-
nadto, spędzony podczas szkolenia czas posłużył integracji między uczestnikami, poznaniu ich oraz wymianie 
doświadczeń. Było to bardzo budujące i cenne spotkanie – kontynuuje.

Podczas szkolenia uczestnicy mogli skosztować pysznego obiadu oraz słodkiego poczęstunku przygotowanego 
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie.

(o.z.)

KGW Ruszkowo

Podsumowanie projektu 
Od września br. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie realizuje projekt: 
„W uzależnienia nie wpadamy – 
na zdrowy styl życia stawiamy!”. 
Obejmuje on:

 – organizację konkursu plastycz-
nego,

 – organizację spotkania, podczas 
którego odbędzie się spektakl te-
atralny oraz rozdanie nagród dla 
laureatów konkursu plastycznego,

 – organizację warsztatów ręko-
dzieła dla dzieci i młodzieży. 

Pierwszą inicjatywą KGW była or-
ganizacja konkursu plastyczne-
go dla dzieci i młodzieży. Celem 
konkursu było propagowanie wie-
dzy na temat szkodliwości uzależ-
nień, poszerzenie wiedzy na temat 
wpływu zdrowego stylu życia na 
zdrowie, sprawność intelektualną 
i kondycję fizyczną, kształtowanie 
umiejętności rozpoznawania psy-
chologicznych cech uzależnienia, 
propagowanie życia bez nałogów, 
skłanianie uczestników do zacho-
wań asertywnych, rozwijanie eks-
presji twórczej. 

Kolejnym punktem projektu była 
organizacja spotkania, podczas 
którego odbył się spektakl teatralny 
oraz rozdanie nagród dla laureatów 
konkursu plastycznego. 

Spektakl: „Zaczarowany eliksir” za-
prezentowali aktorzy Teatru Kurty-
na.

 – Cieszymy się, że kolejna nasza 
inicjatywa ponownie cieszyła się 
dużym zainteresowaniem  – mówi 
Aleksandra Ziółek, przewodniczą-
ca KGW. – Dzieci wraz z rodzica-

mi tłumnie przybyli do świetlicy 
wiejskiej w Ruszkowie, by wspólnie 
obejrzeć spektakl teatralny. Z jed-
nej strony było to wspaniałe spo-
tkanie z kulturą, a z drugiej strony 
świetna okazja do propagowania 
zdrowego stylu życia wśród na-
szych pociech. Widzowie aktywnie 
uczestniczyli w spektaklu, odpo-
wiadali na pytania aktorów, tań-
czyli, śpiewali – to było naprawdę 
cudowne wydarzenie – opowiada.

Po zakończeniu spektaklu dzie-
ci wspaniale bawiły się podczas 
wspólnych gier i zabaw. Następnie 
zostały przedstawione wyniki kon-
kursu plastycznego oraz rozdanie 
nagród.

Powołana przez organizatora Ko-
misja miała ogromny problem 
w w yb orze laureatów. Każda 
z prac była wspaniale wykonana, 
z ogromnym zaangażowaniem, 
a przede wszystkim zgodna z te-
matyką konkursu.

Wyniki konkursu plastycznego: 
„W uzależnienia nie wpadamy – na 

zdrowy styl życia stawiamy!”:

Kategoria dzieci młodsze w wieku 
5-9 lat:

I miejsce – Hanna Kuźniewska, II 
miejsce – Amelia Sagalska, III miej-
sce – Maria Kopańska

Kategoria dzieci starsze w wieku 
10-15 lat:

I miejsce – Oliwia Jakubowska, II 
miejsce – Filip Jakubowski, III miej-
sce – Bartosz Szkutnik

Najmłodszym uczestnikiem kon-
kursu był pięciolatek Przemysław 
Ziółek.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Na zakończenie spotkania każdy 
uczestnik otrzymał słodki upomi-
nek od KGW „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie.

Zadanie dofinansowane w ramach 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych na rok 2022.

(o.z.)
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Baran 21.03-20.04
Przed Tobą ciężki czas, pomyłki, nie-
dociągnięcia i kłótnie, ale też walka 
o swoje. Stres i nerwy dadzą o so-
bie znać. Twoja odporność znacznie 
osłabnie i możesz zachorować. 

Byk 21.04-20.05
Zamieszanie wisi w powietrzu. Do za-
łatwienia masz mnóstwo pilnych spraw, 
a w pośpiechu łatwo popełnia się błędy. 
Dlatego trochę zwolnij. Nie stresuj się 
z byle powodu. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Bądź bardziej asertywny, bo wiele osób 
będzie próbowało wykorzystać Twoje 
umiejętności i wiedzę. Przygotuj się, bo 
niebawem nadejdzie czas  rozpoczyna-
nia nowych projektów.

Rak 22.06-22.07
W pracy postaw teraz na cierpliwość. 
Na tym etapie nie wszystkie plany uda 
się zrealizować, czasem trzeba będzie 
zaczekać na lepszą okazję. Zrób rzetel-
ny bilans zysków strat.

Lew 23.07-23.08
Określ w końcu, co sprawia, że czu-
jesz, że żyjesz. Którzy ludzi Cię inspi-
rują, a którzy przytłaczają? W podjęciu 
dobrych decyzji pomoże Ci intuicja. Po-
trzebujesz regeneracji sił.

Panna 24.08-22.09
W Twoim życiu sprawdzi się teraz stara 
zasada, że dostajesz w zamian to, co da-
jesz innym. Jeśli otaczasz troską swoich 
najbliższych, oni odwzajemnią Ci się tym 
samym.

Waga 23.09-23.10
Będzie się teraz czuł zmęczony i osła-
biony. W pracy rozsądnie rozkładaj siły, 
pamiętając o wypoczynku. Weź urlop 
lub chociaż zacznij żyć wolniej, spokoj-
niej i rozważniej.

Skorpion 24.10-22.11
Możesz mieć wrażenie, że w Twoje ży-
cie wdarł się jakiś podejrzany chaos. Nie 
martw się, że przegapisz coś ważnego. 
Tym razem szybkość podejmowania de-
cyzji wcale nie jest zaletą.

Strzelec 23.11-21.12
Praca będzie Ci teraz dawać poczucie 
celu, co zostanie zauważone przez od-
powiednie osoby. Otrzymasz jakąś cie-
kawą możliwość rozwoju lub atrakcyjną 
propozycję finansową.

Koziorożec 22.12-20.01
Szczęście zacznie Ci sprzyjać, więc się-
gaj teraz wyżej, podejmuj ryzyko, bo 
rzeczy warte zdobycia rzadko osiąga się 
bez wysiłku. Nie wymyślaj sobie nieist-
niejących przeszkód.

Wodnik 21.01-19.02
Uwolnij  s ię od toksycznych ludzi . 
Ciesz się dobrą atmosferą w domu, 
poprawą komfortu życia i obecnością 
osób drogich sercu. Zachowuj ostroż-
ność za kierownicą.

Ryby 20.02-20.03
Możesz liczyć na pomoc od losu, któ-
ra objawi się większą życzliwością ludzi 
i urzędów lub korzystnym zbiegiem wy-
darzeń. Unikaj jednak ryzykownych dzia-
łań i projektów. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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.

4-6 listopada godz. 16:45 i 19:00 2D PL
8-9 listopada godz. 16:45 i 19:00 2D PL

11-13 listopada godz. 19:00 2D PL
16-17 listopada godz. 19:00 2D PL

LISTY DO M. 5
Komedia rom., Świąteczny; Polska; Czas trwania 
2 godz.
Melowi jak zwykle nic nie wychodzi. 
Zbieg okoliczności sprawia, że staje się 
bohaterem mimo woli, a jego nie za-
wsze kryształowy charakter znowu zo-
staje wystawiony na próbę. Wojciech, 
który nie czuje wszechobecnej radosnej 
atmosfery, spotyka na swojej drodze ko-
goś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z 
kolei Karina i Szczepan uwikłają się w wal-
kę o spadek, który może poróżnić nawet 
najbliższych. Przekonają się czy z rodziną 
rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko 
na zdjęciach. 

11-13 listopada godz. 15:00 2D dubb.
16-17 listopada godz. 15:00 2D dubb

MIŚ BAMSE NA WULKANIE
Animacja, Familijny, Przygodowy; Szwecja; Czas 
trwania 1 godz. 9 min.
Bamse i jego przyjaciele dowiadują się, że 
ich przyjaciel biolog zniknął podczas wy-
prawy badawczej. To staje się początkiem 
misji ratunkowej, która prowadzi bohate-
rów filmu przez szereg niebezpieczeństw. 
Po drodze napotkają stado głodnych wil-
ków, samolubnych złoczyńców i groźne 
erupcje wulkanów.

11-13 listopada godz. 16:45 2D NAP.
16-17 listopada godz. 16:45 2D NAP.

BLACK ADAM
Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania 2 godz. 4 min.
Po blisko pięciu tysiącleciach obdarzo-
ny boskimi mocami Black Adam zostaje 
uwolniony ze swojego ziemskiego gro-
bowca.

18-20 listopada godz. 15:00 2D DUBB.
23-24 listopada godz. 15:00 2D DUBB.

TEDI I SZMARAGDOWA TABLICA
Animacja, Komedia, Przygodowy; Hiszpania; Czas 
trwania: 1 godz. 30 min.
Największym marzeniem Tediego jest 
zostać zaakceptowanym przez kolegów 
archeologów. Kiedy niechcący niszczy 
egipski sarkofag, ściąga na siebie i swo-
ich przyjaciół klątwę. Uratowanie Mumii, 
Jeffa i Belzoniego zapoczątkuje pełną ak-
cji przygodę. Wraz z Sarą przemierzy pół 
świata, aby odwrócić klątwę Szmaragdo-
wej Tablicy.

18-20 listopada godz. 17:00 2D PL
23-24 listopada godz. 17:00 2D PL

NEL I TAJEMNICA KUROKOTA
Dramat; Polska, Francja; Czas trwania: 1 godz. 52 min.
Kolażowa opowieść o tożsamości, cza-
sie i pamięci. Wycinkowy zapis z kilku dni 
w życiu Miki, która wraca do Polski, żeby 
odwiedzić w szpitalu chorego ojca. Spoty-
kają się po raz pierwszy od wielu lat. Męż-
czyzna myśli, że nadal mieszkają razem, a 
Mika jest nastolatką. Wspólnie wyruszają w 
podróż przez labirynt czasu i wspomnień. 
Teraźniejszość zaczyna mieszać się z prze-
szłością, życie z jego kresem.
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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.

Cięcie kukurydzy z możliwością 
odwozu ziarna, tel. 500 138 274.

Sprzedam działkę rolną 3000 me-
trów. Mazewo. Tel. 600 432 663.

Sprzedam działkę rolno- leśną 5000 
metrów. Kątne. Tel. 600 432 663.

Sprzedam używany piec CO 1,8 
KW, stan dobry, cena 1300 zł.  
Tel. 694 391 972.

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

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.
14.11.–20.11.2022 r. Apteka Cefarm

ul. Boh. Modlina 28, 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 pu-

blikowane są w prasie, w książ-

kach, można je znaleźć również 

na jego stronie internetowej. 

Artysta wystawia swoje prace 

na wystawach indywidualnych 

i zbiorowych. 

(i.)

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

Kwalifikowany  
Pracownik Ochrony 

Fizycznej  
na obiekt  

Administracji  
Państwowej  

w Goławicach. 
CV przesyłać na  

rekrutacja@ 
signpolska.pl 

Telefon 

516-521-199
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Nasielskie cmentarze - zarys dziejów 
Pozwolę sobie zatem powró-
cić do cmentarza rzymskokato-
lickiego w Nasielsku. Cmentarz 
prz ykoś c ie lny,  p omimo pru-
sk iego zaka zu,  sp oradycznie 
funkcjonował jako miejsce po-
c h ó w kó w  j e s z c z e  w  X I X  w. 
Głównie dotyczyło to zmarłych 
z najb l iższej  rodziny, któr ych 
chowano w starych grobach np. 
zmarłą żonę chowano do grobu 
męża, aby nie rozdzielać mał-
żonków po śmierci .  Ostatecz-
ny kres funkcjonowania tego 
cmentarza nastąpił pod koniec 
XIX w. z chwilą rozpoczęcia bu-
dowy nowego znacznie więk-
szego kościoła, autorstwa Józefa 
Piusa Dziekońskiego. W 1899 r. 
przystąpiono do budowy fun-
dam e n tów ko ś c i o ł a ,  kop an o 
trzymetrowe doł y, przebijając 
się przez bagno do stabi lnego 
gruntu. Równocześnie z pod-
noszeniem się fundamentów, 
podwyższono teren wokół nich 
i poszerzono plac kościelny. Nie 
sądzę, aby prowadzono jakie-
kolwiek ekshumacje,  dlatego 
trafnym wydaje się domniema-
nie, że szczątki ludzkie znajdują 
się tam do dziś. Z całą pewnością 
natomiast  mia ł y miej sce tz w. 
rotacje zmarłych, czyli wydo-
bywanie z ziemi po ściśle okre-
ślonym prawem czasie kości dla 
zrobienia miejsca na nowy po-
chówek. Kości te były składane 
w specjalnie na ten cel wyzna-
c zonyc h ob i ekt ac h z wanyc h 
ossuariami ,  cz yl i  kostnicami . 
W świetle ostatnich odkryć ar-
cheologicznych na nasielskim 
cmentarzu można powiedzieć, 
że odnaleziono takie miejsce za 
ogrodzeniem cmentarza w stro-
nę rzeczki,  gdzie znajdują s ię 
niekompletne szkielety i poje-
dyncze kości ludzkie. 

Podejmując próby opisu cmen-
tarza, należy zwrócić uwagę na 
pewne grupy elementów: pierw-
szą t worzą ob iekt y znajdują-
ce się pod ziemią, czyli krypty 
i trumny wypełnione szczątkami 
zmarłych, które pomijam w tym 
opracowaniu, drugą grupę zaś 
tworzą obiekty naziemne, a więc 
wszelk iego rodzaju nagrobk i 
i sieć drożna, czyli urbanistyka 
i mała architektura, trzecią gru-
pę obiektów, niezwykle istotną 
tworzy szata roślinna, a zwłasz-
cza zieleń wysoka. Te elementy 
decydują o wyglądzie cmenta-
rza. Zatrzymajmy się na chwilę 
przy zieleni .  Otóż w ogólnym 
mniemaniu zwraca się uwagę na 
destrukcyjną rolę drzew, których 
korzenie niszczą krypty grobo-
we. Niemniej, pisząc o zieleni, 
należy pamiętać o jej znaczeniu 
ogólnoekologicznym i w samym 
Nasielsku cmentarz był jednym 
z większ ych zespo łów zie le-
ni. Drzewa są też istotnym ele-
mentem każdego zabytkowego 
c men t arz a  p o dtrz ymuj ąc ym 
pewien podniosły nastrój, który 
tak lirycznie opisałem wcześniej. 
Stąd też mój apel, nie wolno lek-
komyślnie wycinać drzew! Nie 

psujmy pewnej kompozycji two-
rzonej przez stulecia.

Niewątp l iwie naj ważniej sz ym 
elementem każdego cmenta-
rza są znajdujące s ię tam na-
grobki. Niestety nie zachowało 
się ich zbyt wiele. Nic nie mo-
żemy p owie d zie ć o nag rob -
kach z przełomu XVIII i XIX w., 
prawdopodobnie były to mogi-
ły ziemne z drewnianymi krzy-
żami, które uległy biodegradacji. 
Zachowały się natomiast nagrob-
ki powstałe na przestrzeni XIX 
i X X w., które stanowią dobo-
rowy materiał do wszechstron-
nych badań naukowych, głównie 
dla historyków sztuki, a w szcze-
gólności rzeźby. Pewnie i histo-
ryk architektury znajdzie tu pole 
do wnikliwych badań. Ja ograni-
czę się tylko do zaprezentowania 
moim subiektywnym zdaniem 
cenniejszych przykładów sztuki 
sepulkralnej. Zanim przejdę do 
szczegółowych opisów wyty-
powanych nagrobków, powiem, 
że współczesne niestety nie do-
równują tym starym, zwłaszcza 
jeszcze pochodzącym z XIX w. 
Oceniając zachowane nagrobki 
można zaryzykować stwierdze-
nie, że złote lata naszego cmen-
tarza to okres między połową 
XIX w. a latami trzydziestymi XX 
w. Nagrobki z tego okresu naj-
lepiej przemawiają swoją formą 
plastyczną do naszego poczucia 
estetyki, a inskrypcjami, herbami 
i wieloma innymi symbolami do 
naszego rozumu. To doskonała 
forma przekazu wiele mówiąca 
o osobach zmarłych. 

Najstarszy zachowany nagro-
bek jest  poś więcony pamięci 
Jana Oyrzyńskiego (1782-1855) 
sędziego pokoju okręgu pułtu-
skiego herbu Lubicz i jego naj-
b l i ższej  rod ziny.  Wk rótce p o 
jego śmierc i  w ystawiono mu 
nagrobek w formie obelisku że-
liwnego stanowiącego podstawę 
żeliwnego krzyża z rozpiętym 
na nim Chrystusem oplecione 
gałązkami bluszczu jako dekora-
cją z kutego żelaza. Pole grobo-
we otaczało piękne ogrodzenie 
żeliwne, które padło ofiarą hien 
cmentarnych. W drugiej połowie 
XIX w. nagrobek ten uchodzi ł 
za najpiękniejszy na nasielskim 
cmentarzu. Żeliwo jako mate-
riał do produkcji nagrobków we-
szło do szerszego użycia w II 
połowie XIX w. Znaną warszaw-

ską odlewnią żeliwa, produkują-
cą m.in. nagrobki, były zakłady 
Evansa, Li lpopa i Raua, ale też 
Towarzystwo Akcyjne Norblin, 
Bracia Buch i T. Werner, które 
przetrwały do wybuchu II woj-
ny światowej. Tam bym upatry-
wał miejsca zarówno projektu jak 
i wykonania tego nagrobka. Żeli-
wo było drogim materiałem, po-
nieważ zakładów odlewniczych 
nie było zbyt wiele, zatem na-
grobek świadczy o wysokiej po-
zycji społecznej i zamożności tej 
ziemiańskiej rodziny.

W grupie najstarszych nagrob-
ków na naszym cmentarzu jest 
pochówek Teof i la Remigiusza 
Wotowskiego (1799-1880) zie-
mianina i  majora Wojska Pol-
sk ie go.  Na s ta łe  mie szka ł  on 
w Sandomierzu, ale zimą w 1880 
r.  p rzeby wa ł  u  s woic h k rew-
nych Pauliny i Bronisława Kurt-
zów w Chrcynnie, gdzie zmarł, 
a został pochowany w Nasielsku. 

Jego grób, to prosta płyta wyko-
nana z żółtego piaskowca, której 
grubość sugeruje, że była prze-
widziana do ekspozycji pozio-
mej. Jedyną jej ozdobę stanowi 
obramienie inskrypcj i i  cztery 
róże w narożnikach oraz prosty 
krzyż łaciński jako symbol zwią-
zany z religią zmarłego, ale też 
z umieraniem. W XIX w. tak ie 
nagrobki stanowił y najprostszą 
formę sztuki funeralnej i cecho-
wały się minimalizmem, co mia-
ło świadczyć o skromności tam 
spoczywających osób. 

W b l i sk im sąs ie d zt wie g rob u 
Teof i la Wotowskiego znajduje 
się grobowiec Pauliny Kurtzo-
wej, pierwszej żony właścicie-
la obszernych dóbr nasielskich 
Bronisława Zygmunta Stanisła-
wa Kurtza. Według Feliksa Rost-
kowskiego autora Monografi i 
N as ie l ska Paul ina p ochod zi-
ła z Italii, cierpiała na śmiertelną 
wówczas chorobę, jaką były su-
choty, była matką bliźniąt Stef-
cia i Izusi zmarłych niedługo po 
urodzeniu, a sama zmarła w wie-
ku zaledwie 22 lat .  Strapiony 
mąż pochował zabalsamowa-
ne zwłoki ukochanej żony na 
tutejszym cmentarzu grzebal-
nym, w murowanym grobie pod 
drewnianą kaplicą, gdzie mo-
dląc się za duszę zmarłej, szukał 
ukojenia…- cytuję za Feliksem 

Rostkowskim. Jej nagrobek to 
niewielka kamienna tumba, na 
której umieszczony był wspania-
ły baldachim drewniany w duchu 
późnego gotyku. Dźwigał y go 
cztery słupy o przekroju kwadra-
towym z przewiązką w połowie 
wysokości .  Pod baldachimem 
znaj dowa ł  s ię  n iewie lk i  ob e -
lisk piaskowcowy zwieńczony 
krzyżem z tablicą inskrypcyjną, 
który w części zachował się do 
dziś. Według relacji ówczesnych 
nasielszczan Paulina Kurtz była 
pochowana w cynowej trumnie 
ze szklanym wiekiem, a w tum-
bie był duży otwór umożliwiają-
cy oglądanie zabalsamowanych 
zwłok urodziwej zmarłej. 

Kolejny piękny nagrobek, wzo-
rem poprzednich reprezentujący 
zapewne warszawską szkołę ka-
mieniarską drugiej połowy XIX 
w., poświęcony jest proboszczo-
wi nasielskiemu i wizytatorowi 
zakonów księdzu Józefowi Dyna-
kowskiemu (181 -1887). Probosz-
czem nasielskim był on w latach 
1862 - 1887, ale co ciekawe był 
też radnym rady powiatu pułtu-
skiego powołanej przez Alek-
sandra Wielopolskiego w 1862 
r. Odegrał również aktywną rolę 
przed i w czasie powstanie stycz-
niowego. Już 12 sierpnia 1862 r. 
zorganizował i odprawił nabo-
żeństwo z okazj i  rocznicy za-
warcia unii z Litwą. “Tego dnia 
licznie zgromadzeni parafianie 
zdjęli żałobę i ubrali się w czer-
wo n e s troj e .  Wi ec zorem,  n a 
odgłos kościelnych dzwonów, 
wierni zebrali się w oświetlonym 
kościele. Przy głównym ołtarzu 
ustawiono herby Polski i Litwy. 
Zebrany tłum do północy śpie-
wał pieśni religijne i patriotycz-
ne.” 

W początkowej fazie powstania 
proboszcz wespół z wikariuszem 
Józefem Stelmachem, agitował 
mieszkańców, aby wstępowali 
w szeregi powstańcze. Owa pa-
triotyczna działalność nasielskich 
księży wzbudziła czujność władz 
carskich. W podjętym śledztwie 
nie udało się przedstawić ks. Dy-
nakowskiemu jednoznacznych 
dowodów winy, stąd też uniknął 
syberyjskiej katorgi. 

J e g o  n a g r o b e k  z ł oż o n y  j e s t 
z dość sporej tumby, na której 
posadowiono wykonany z szy-
dłowieckiego piaskowca obelisk 
zwieńczony krzyżem z rozpię-
tym Chrystusem. Obok inskryp-
cji wykutej w ścianie czołowej 
obel isku znajdują s ię też inne 
symbole rel ig i jno-patriotycz-
ne, jak krzyż połączony z kotwi-
cą i zarysem serca kojarzonym 
z miłością do kraju i bliźniego. 
Całe pole grobowe jest otoczo-
ne balustradą ze słupów granito-
wych i żelaznych przęseł. 

Ze schyłku XIX w. pochodzi bar-
dzo oryginalny nagrobek po-
święcony Kornelii z Klefińskich 
Wrońskiej żony właściciela spo-
rych dóbr ziemskich Lubomin 
w paraf i i  nasielsk iej .  Wyniosła 
kolumna posadowiona na spo-
rej podstawie z piaskowca jest 
najwyższym nagrobkiem osią-
gającym prawie 5 m wysoko-
ści. Nagrobki kolumnowe swoim 
rodowodem sięgają czasów an-
tycznych. Ale w okresie średnio-
wiecza zaniechano tej  formy 

uczczenia zmar ł ych. Dopiero 
w okresie renesansu nastąpił na-
wrót do kolumny jako najbar-
dziej k lasycznej formy rzeźby 
sepulkralnej. Zazwyczaj kolum-
na jest przedstawiana jako uła-
mana lub ścięta znacznie poniżej 
głowicy. Oznacza to w symbo-
lice funeralnej przerwane życie, 
a więc śmierć .  Podobna treść 
ideowa przyświecała zapewne 
twórcy tego pomnika nagrob-
nego. Tu też bym się dopatry-
wał jako miejsca jego powstania 
warszawskich zakładów kamie-
niarskich końca XIX w. Świadczy 
o tym wysoki kunszt wykonania 
i fakt, że wiele podobnych na-
grobków występuje na warszaw-
skich Powązkach. 

dr Stanisław Tyc
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Cykl zawodów
Wrześniowo-październikowy cykl 
sportowych zawodów szkolnych 
dobiegł końca. Zmagania zakoń-
czyliśmy udziałem w Międzypo-
wiatowych Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w ramach XXV Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.

Zawody odbyły się 7 października 
2022 r. na terenie Zespołu Szkół 
w Komornicy, gm. Wieliszew.

Na starcie stawiły się reprezentacje 
dziewcząt i chłopców z powiatów: 
nowodworskiego, piaseczyńskie-
go, wołomińskiego, otwockiego 
oraz legionowskiego.

W zawodach prawo startu mia-
ły drużyny szkół z całego rejonu, 
które w drodze eliminacji poprzez 
zawody gminne, a następnie po-
wiatowe, awansowały do etapu re-
jonowego.

Naszą gminę reprezentował y 
uczennice SP w Budach Siennic-
kich, którym niestety nie udało się 
stanąć na rejonowym podium.

Organizatorami wydarzenia byli:

Szkolny Związek Sportowy Warsza-
wy i Województwa Mazowieckiego

Szkolny Związek Sportowy Powiatu 
Legionowskiego

Zespół Szkół w Komornicy 

We  w r z e ś n i u  i  p a ź d z i e r n i ku 
uczniowie szkół podstawowych 

z terenu gminy Nasielsk wzięli 
udział w następujących wydarze-
niach sportowych:

1. Indywidualne Biegi Przełajo-
we Szkół Podstawowych Gminy 
Nasielsk, które odbyły się w Szko-
le Podstawowej im. Pierre’a de Co-
ubertina w Budach Siennickich;

2. Indywidualne Biegi Przełajowe 
dla najlepszych szkół podstawo-
wych powiatu nowodworskiego 
na terenie Twierdzy Modlin;

3. Gminne Zawody Szkół Podsta-
wowych w Piłkę Nożną na Stadio-
nie Miejskim w Nasielsku;

4. Zawody powiatowe dla naj-
lepszych szkół podstawowych 
z  p ow i a t u  n owo d wo r s k i e g o 
w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych na Stadionie Miejskim w No-
wym Dworze Mazowieckim;

5. Zawody powiatowe w pi łkę 
nożną dla roczników 2008-2009 
na Stadionie Miejskim w Nowym 
Dworze Mazowieckim; 

6 . Międzypowiatowe Zawody 
w Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych w Komornicy gm. Wie-
liszew.

7. Międzypowiatowe Sztafetowe 
Biegi Przełajowe w Komornicy 
gm. Wieliszew

W s z e l k i e  k o s z t y  z w i ą z a n e 
z organizacją oraz transportem na 
wszystkie wrześniowo-paździer-
nikowe zawody zostały pokryte 
z budżetu Gminy Nasielsk.

Dziękujemy nauczycielom wy-
chowania f izycznego za przy-
gotowywanie zawodników do 
udzia ł u w w w. w ydarzeniach. 
Naszym uczniom gratulujemy 
świetnej postawy w zawodach, 
dziękujemy za walkę i wysiłek oraz 
życzymy sukcesów w kolejnych 
zmaganiach.

Do zobaczenia już niedługo pod-

czas rozgrywek w koszykówkę!

Jednocześnie informujemy, że 
na stronie internetowej www.na-
sielsk.pl w zakładce NASIELSK -> 
SPORT powstała specjalna podka-
tegoria SPORT SZKOLNY, w której 
znajdą Państwo informacje o wy-
darzeniach sportowych, w których 
wzięli udział nasi uczniowie. 

Marta Paczkowska  
– koordynator sportu szkolnego 

w gminie Nasielsk

NA SPORTOWO

IV Nasielski Bieg Terenowy

PIŁKA NOŻNA

Przegrana z PAF, wygrana ze Skrą

W niedzielę, 23 października br., we 
Wiosełku - ośrodku wypoczynko-
wym nad Wkrą odbyła się IV edy-
cja Nasielskiego Biegu Terenowego. 
Tegoroczny bieg, inaczej niż w po-
przednich trzech edycjach, odbywał 
się w nowym miejscu.

Oznaczało to również nową ok. 5,3 
km trasę pradoliną Wkry. Elementem 
towarzyszącym imprezie sportowej 
było uroczyste otwarcie zielonego 
„Szlaku Leśno - Morenowego 
ziemi nasielskiej”, który powstał 
w okresie lato-zima 2021 r. Bie-
gnąc, zawodnicy odkrywali wła-
śnie fragment jego trasy. Projekt 
szlaku powstał w 2021 r. dzięki 
realizacji zadania publicznego 
Województwa Mazowieckie-
go w obszarze „Turystyka i kra-
joznawstwo” Mazowsze Serce 
Polski, na który otrzymaliśmy dofi-
nansowanie. Wsparcia udzieliła rów-
nież Gmina Nasielsk. Nie udałoby się 
bez współpracy z oddziałem PTTK 
Mazowsze.

Na polanie rekreacyjnej przed ośrod-
kiem na najmłodszych czekała ani-
matorka z „Magii uśmiechu”, która 
zajęła się nimi podczas przygotowań 
do biegu i w trakcie jego trwania. Przy-
gotowała dla nich wiele zajęć takich jak 
banki mydlane XXL na powietrzu, gry 
i zabawy animacyjne, konkursy, mini 
zawody. 

Przed biegiem rozgrzewkę dla wszyst-
kich zawodników poprowadziła Alicja 
Czytrzyńska. To energiczna i chary-
zmatyczna pasjonatka sportu. Po-
nadto certyfikowany instruktor Pole 
Sport i właścicielka Flow Pole Dance 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Po rozgrzewce walczyła wraz z inny-
mi zawodnikami na trasie!

Tuż przed rozpoczęciem biegu te-
renowego dokonano przecięcia 
biało-zielonej wstęgi i tym samym 
otwarcia zielonego pieszego „Szla-
ku Leśno-Morenowego Ziemi 
Nasielskiej”. Wzięli w nim udział: Bur-
mistrz Nasielska Bogdan Ruszkow-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jerzy Lubieniecki, Zastępca Dyrek-

tora Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Magdalena Biernacka, Radna Sejmi-
ku Wojewódzkiego Anna Brzezińska, 
losowa zawodniczka biegu oraz naj-
starszy uczestnik biegu, a także Prezes 
Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team 
i zarazem pomysłodawca projektu 
Łukasz Malinowski.

Wyjątkowa trasa przebiegająca przez 
piękne nadwkrzańskie tereny zachę-
ciła do rywalizacji 43 zawodników. Jej 
leśna część była dość wymagająca, bo 
na ścieżce było dużo mokrych liści, 
ponieważ przed startem padał deszcz.

Na mecie na każdego zawodnika 
czekał medal pamiątkowy. Ponadto, 
dla wszystkich przygotowano pyszny 
posiłek: była zupa grochowa, kiełbaski 
z ogniska, ciasta i ciepłe napoje. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary 

i statuetki, w swoich kategoriach wie-
kowych.

Dla małych sportowców (ponad 20) 
czekał specjalny tor z przeszkodami 
przygotowany w lasku sosnowym 
ośrodka Wiosełko. Mogli z niego ko-
rzystać samodzielnie lub ze wspar-
ciem opiekunów. Pokonanie tej trasy 
wzbudzało dużo emocji u dzieci i było 
niemałym wysiłkiem. 

Dziękujemy wszystkim spon-
sorom, którzy przyczynili się do 
wsparcia w organizacji nasze-
go eventu. Na szczególne po-
dziękowania zasługują: Wiosełko 
– ośrodek wypoczynkowy A. 
Skubisz, Przedsiębiorstwo Han-
dlowe GULIWER ESTKOWSKI 
Sawicki, Mrówka Nasielsk Winnic-
ki, TANI DOM Sobczyńska, BER-
TA & Gravomach Chrustowski, 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 
por. Roberta Petersa i por Josepha Vi-
gny Chyczewska, Robert Siwy, All In 
One Media Paweł Rasiński, radni Rady 
Miejskiej w Nasielsku: Jerzy Lubieniec-
ki, Tomasz Pietras, Marcin Szarszewski 
i Mirosław Świderski.

Ogromne podziękowania należą się 
wszystkim członkom stowarzyszenia 
Nasielsk Baszta Team na czele z ko-
ordynatorem Tomaszem Pietrasem, 
którzy zaangażowali się w organizację 
IV edycji Nasielskiego Biegu Tereno-
wego.

Wydarzenie było współfinansowa-
ne ze środków Gminy Nasielsk w ra-
mach realizacji zadania publicznego 
„Wspieranie i upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i sportu”.

Prezes Stowarzyszenia
Łukasz Malinowski

Po weekendowej pauzie, która wypa-
dła Żbikowi w 10. kolejce w terminie 
15 - 16 października, seniorska dru-
żyna Żbika Nasielsk wróciła do gry. 
W meczu w 11. kolejce 22 październi-
ka Żbik Nasielsk uległ zespołowi PAF 
Płońsk 2-3.

Początek spotkania zaczął się dobrze 
i napawał optymizmem. Już w 3. mi-
nucie Żbik wyszedł na prowadzenie 
po strzale Marka Osińskiego. Goście 
jednak w 11. minucie doprowadzili do 
remisu po strzale Kordiana Makow-
skiego. Płońszczan zaskoczył Mateusz 
Bramowicz, który zdobył drugiego dla 
Żbika gola, dzięki czemu przez kolejne 
15 minut, ponownie nasielszczanie byli 
górą. Zmienił to, doprowadzając do 
remisu Paweł Tamowski z PAFu Płońsk 
w 38. minucie. Tuż przed gwizdkiem 
oznajmującym przerwę, żółtą kartką 
sędzia ukarał Kamila Tomaszyńskie-
go ze Żbika.

W drugiej połowie posypały się ko-
lejne żółte kartki - w większości dla 
zawodników z Płońska (Dawid Kru-
likowski, Damian Duszyński, Piotr 
Wieszczyk i Mateusz Wiśniewski). 
W międzyczasie jedna powędrowała 
też do Mikołaja Adamskiego ze Żbika. 
Żadna ze stron jednak nie mogła objąć 
prowadzenia.

Jak to czasem bywa, sytuacja zmieni-
ła się tuż przed końcem meczu. Tym 
razem szala zwycięstwa przechyliła się 
na stronę gości z Płońska, gdy Kordian 
Makowski w 83. minucie wykonał cel-
ny strzał i doprowadził swoją drużynę 
do zwycięstwa.

Tydzień później, 29 października na 
stadionie MOSiR w Drobinie było le-
piej. Gospodarze ulegli Żbikowi 1:4.

Nasielscy piłkarze zdominowali grę 
już od pierwszych minut spotkania, 
a efektem tego były kolejno zdoby-
wane gole. Piłkarze Żbika trzykrotnie 
zdobyli bramki w pierwszej połowie. 
Najpierw Łukasz Gałązka w 34. mi-
nucie, chwilę później Marek Osiński 
w 38. minucie i tuż przed końcem 
pierwszej połowy w 44. minucie Ma-
teusz Bramowicz. Choć nie obyło się 
bez poświęceń i kar. Żółte kartki otrzy-
mali: Tymofii Bieliera i Łukasz Gałązka.

Druga połowa była niemniej emocjo-
nująca, chociaż na kolejne gole trzeba 
było czekać do ostatnich minut me-
czu. Najpierw jednak sędzia pokazał 
kolejne żółte kartki. Dwie dla zawod-
ników Skry (Krystian Skierkowski i Hu-
bert Krzysztofiak) i dwie w przeciągu 
5 minut otrzymał Krzysztof Ząbczyk, 
który musiał opuścić boisko z czer-

woną kartką, a drużyna Żbika, przez 
pół godziny musiała grać w 10.

W 80. minucie pierwszego gola dla 
Skry zdobył Sebastian Marlęga, jed-
nak 3 minuty później ostateczny wy-
nik meczu ustalił Mateusz Bramowicz, 
a Żbik wrócił do Nasielska z trzema 
cennymi punktami.

Po dwunastu kolejkach obecnie na-
sielska drużyna zajmuje 12. miej-
sce na 15 w tabeli Decathlon V ligi 
2022/23 w I grupie mazowieckiej, 
mając na koncie 11 punktów zdoby-
tych w trzech zwycięstwach i dwóch 
remisach. Obecnie na czele tabe-
li znajduje się KTS Weszło Warszawa 
z dorobkiem 33 punktów zdobytych 
w 11 zwycięskich meczach, bez re-
misów i przegranych. Drugie miejsce 
zajmuje Sokół Serock, który ma 10 
punktów mniej.

Do końca rundy jesiennej zostały tyl-
ko 3 kolejki. W 13. kolejce  5 listopada 
o godz. 13.00 Żbik Nasielsk podejmie 
gości z Nadnarwianki Pułtusk.Nato-
miast 12 listopada o 1200 w 14. ko-
lejce Żbik Nasielsk zagra z RKS Okęcie 
Warszawa. Mecz odbędzie się na sta-
dionie przy ulicy Radiowej 1 w War-
szawie.

Michał B.


