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Narodowe Święto Niepodległości 
W  p i ą t e k ,  11  l i s t o p a d a  b r . ,  
na nasielskim cmentarzu parafial-
nym mieszkańcy naszej gminy 
spotkali się, by uczcić 104. roczni-
cę odzyskania niepodległości.

O godz. 9.30 wspólnie odśpiewano 

Hymn Państwowy, po czym krót-
kie przemówienia wygłosili: Bog-
dan Ruszkowski burmistrz Nasielska 
oraz Anna Brzezińska radna Sejmi-
ku Województwa Mazowieckiego. 
Następnie ks. kan. Adam Staniszew-

ski odmówił modlitwę w inten-
cji poległych, po której delegacje 
różnych instytucji, organizacji oraz 
placówek oświatowych złożyły 
wiązanki kwiatów na grobie żołnie-
rzy poległych w 1920 r. za naszą 
Ojczyznę.

Podczas tegorocznych obcho-
dów w centralne miejsce mogiły 
powróciła historyczna marmuro-
wa tablica. Ponadto, poświęcona 
została nowa tablica upamiętniają-
ca formacje bojowe 5. Armii Gen. 
Władysława Sikorskiego, które 
uczestniczyły w walkach na terenie 
gminy Nasielsk w sierpniu 1920 r. 

O powrót tablicy na centralne miejsce 

mogiły przez wiele lat zabiegał pan 
Andrzej Zawadzki. W 2022 r. pracow-
nicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pozyskali dofinansowanie w kwocie 
9 300 zł od Wojewody Mazowiec-

kiego na realizację tego zadania.

Uroczystość poprowadził Krzysz-
tof Miller kierownik Wydziału Orga-
nizacji i Promocji Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. Posterunek honorowy 
wystawili żołnierze z 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów z Kazunia. W opra-
wie uroczystości uczestniczyło 
również nasielskie środowisko har-
cerskie.

Po zakończeniu uroczystości zebrani 
udali się do kościoła pw. św. Wojcie-
cha na mszę świętą w intencji Ojczy-
zny i Gminy Nasielsk.

Tego dnia również odbyło się uroczy-
ste podniesienie flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej na maszt. 

Gmina Nasielsk wzięła udział w akcji 
„Pod biało-czerwoną”, w ramach któ-
rej gminy w całej Polsce mogły skła-
dać wnioski na zakup i montaż masztu 
z biało-czerwoną flagą.

Celem projektu „Pod Biało-Czerwo-
ną” jest m.in. upamiętnienie zwycię-
stwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku 
oraz budowa wspólnoty i wzmocnie-
nie idei zaangażowanego społeczeń-
stwa obywatelskiego. 

Dzięki aktywności mieszkańców 
gminy Nasielsk maszt stanął w cen-
trum miasta przy zabytkowej Basz-
cie. Uroczystego podniesienia flagi 
państwowej dokonali harcerze z 1. 
Nasielskiej Drużyny Harcerskiej „Błę-
kitna Armia” im. gen. Józefa Hallera.

Wydział Organizacji Promocji 
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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:

Poniedziałek 15.00–17.15

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 URZĘDU MIEJSKIEGO

Dostawa drona
3 listopada 2022 r. nastąpiła dostawa sprzętu zgodnie z umową nr 
352/U/22 z dnia 4 października 2022 r. do zadania pn. „Zakup drona do 
monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Nasielsk”. 

Środki na powyższe zadanie pozyskał Wydział Środowiska i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku w ramach programu 
„Mazowsze dla czystego powietrza 2022”.

Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego. Wysokość pomocy finansowej 50% (90 000,00 zł).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

II Jarmark 
Bożonarodzeniowy
W dniach 3-4 grudnia 2022 roku w Nasielsku odbędzie się II Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Tegoroczna edycja w związku z remontem skweru 
Jana Pawła II będzie miała miejsce na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Nasielsku (przy boisku Orlik). 

Wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury i współorganizatorami wyda-
rzenia z pełną mocą pracujemy nad organizacją tego wielkiego świątecz-
nego spotkania. 

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

Zakończyły się już zapisy dla wystawców, a my możemy uchylić rąbka 
tajemnicy wydarzenia.

Wśród atrakcji tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego znajdzie się 
Chatka Świętego Mikołaja z kominkiem w środku, oświetleniem i choin-
kami oraz Dziadkiem do orzechów XXL. Chatka wypełniona będzie pre-
zentami, lizakami, pierniczkami i magiczną atmosferą zbliżających się świąt! 

Do Mikołaja będą prowadziły stojaki lizakowe i drogowskazy, a więc każde 
dziecko z pewnością do niego trafi. 

Mikołaj zaprosi wszystkich mieszkańców także do Słodkiej chatki z wnę-
trzem wypełnionym różnego rodzaju słodyczami XXL,  piernikowymi lu-
dzikami i akcentami świątecznymi.

W środku będzie możliwość dekorowania pierniczków, zabawy animacyj-
nej z Elfem oraz uczestniczenia w grze o tematyce świątecznej.

Będzie także możliwość zrobienia sobie zdjęć z gigantycznym Ciastkiem 
i Panią Ciastkową oraz możliwość zapozowania z makietą piernikową, co 
powinno sprawić dużo radości nie tylko najmłodszym, ale wszystkim 
uczestnikom wydarzenia.

Podczas wydarzenia nie zabraknie karuzeli, przedstawień świątecznych, 
kolędników, zabaw rodzinnych, koncertów i cudownej atmosfery świąt!

Przypominamy, że w tym roku atrakcje będą czekały na Państwa w obu 
terminach! 3 grudnia zapraszamy w godzinach 14:00 – 20:00, natomiast 
4 grudnia 13:00 – 17:00.

Nie może Was tam zabraknąć!

Zapraszamy również na stronę Jarmarku – www.jarmark.nasielsk.pl gdzie 
w zakładce Galeria można znaleźć zeszłoroczną fotorelację - przypomnij-
my sobie, jak było magicznie.

Wydział Organizacji i Promocji
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
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Sprzedaż węgla
Szanowni Państwo, 
informujemy, iż Gmina Nasielsk nie będzie prowadziła bezpośredniej sprze-
daży węgla, o której mowa w ustawie z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych /Dz.U. z 2022 
r. poz. 2236/. 

Ponadto, informujemy, iż w trybie art. 34 ust 4 i ust 5 ww. ustawy, do Gminy 
Nasielsk jako pierwszy wpłynął wniosek w sprawie przystąpienia do zakupu 
paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych znajdujących 
się na terenie Gminy Nasielsk złożony przez następujące podmioty:

1. HANDEL OBWOŹNY ART. PRZEMYSŁOWYMI USŁUGI TRANSPORTOWE 
BANASZEWSKI KAZIMIERZ

PUNKT SPRZEDAŻY WĘGLA – Cieksyn ul. Spacerowa 13,

2. USŁUGI TRANSPORTOWE HANDEL ART. PRZEMYSŁOWYMI KACZYŃ-
SKI DARIUSZ

PUNKT SPRZEDAŻY WĘGLA - Nasielsk ul. Młynarska 63,

3. PHU MT TOMCZYK MIROSŁAW

PUNKT SPRZEDAŻY WĘGLA – Popowo Borowe 67

Zgodnie z art. 4 ust 8 ww. ustawy, cena węgla będzie wynosiła maksymalnie 
2200 zł brutto za tonę. Powyższa cena nie obejmuje kosztów dowozu węgla 
do gospodarstwa domowego. 

Aby zakupić węgiel w dwóch transzach w ilości 1,5 tony do 31.12.2022 r. i dru-
gie 1,5 tony od 01.01.2023 r., należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nasielsku wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia. 

Zgodnie z art. 8 ust 1 ww. ustawy, uprawnionymi do dokonania zakupu pre-
ferencyjnego są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają 
warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 
1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

Składanie wniosków o wydanie zaświadczeń będzie możliwe od dnia 
14.11.2022 r. 

Prosimy wszystkich zainteresowanych, aby w pierwszej kolejności wnioski 
składały osoby, którym już wypłacono dodatki węglowe! 

Wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 9 na parterze budynku (MOPS). 

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco będziemy informować miesz-
kańców Gminy Nasielsk o wszystkich okolicznościach i faktach związanych 
z możliwością zakupu węgla na zasadach obowiązujących w ww. ustawie.

UROCZYSTOŚCI

Święto Niepodległości
W czwartek, 10 listopada br., w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
były się uroczystości z okazji 104 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz 636 rocznicy nadania praw miejskich 
dla Nasielska. Prowadzący je Krzysztof Miller, kierownik Wydzia-
łu Organizacji i Promocji nasielskiego magistratu, przypomniał 
obecnym, że od lat nasielszczanie obchodzą 11 listopada zarów-
no święto państwowe, jak i święto lokalne. A po wysłuchaniu 
hymnu Polski i hejnału Nasielska przywitał gości, wśród których 
byli m.in.: Magdalena Biernacka zastępca dyrektora Departa-
mentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, radni powiatu nowodworskie-
go: Radosław Kasiak, Mariusz Kraszewski, radni nasielskiej Rady 
Miejskiej na czele z jej wiceprzewodniczącym Dariuszem Kor-
dowskim, członkowie kapituły nagrody Lew Nasielska oraz 
mieszkańcy gminy. 

W odczytanym przez M. Biernacką liście A. Struzika, marszałka 
województwa mazowieckiego pojawiły się odwołania do prze-
szłości Mazowsza i Nasielska.

Natomiast Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska mówił o tym, 
iż powinniśmy być dumni z naszej historii i tego, że jesteśmy Po-
lakami, ale jednocześnie pamiętać o tym, że jesteśmy narodem 
nie pozbawionym wad. Wskazywał też na konieczność jed-
noczenia się i współpracy oraz wyciągania wniosków z naszej 
przeszłości. 

Następnie Dariusz Kordowski wiceprzewodniczący RM za-
prezentował sylwetkę dr Mariusza Błońskiego, któremu Rada 
Miejska przyznała tytuł Honorowego Obywatela Nasielska. Zaś 
K. Miller przypomniał, że ostatnie takie tytuły nasielska Rada 
Miejska przyznała w 2003 r. Renacie Mauer – Różańskiej i śp. 
ks. Tadeuszowi Tomasińskiemu. 

 – To dla mnie niebywały zaszczyt, że moja praca została za-
uważona, trwa ona 21 lat. Po raz pierwszy przyjechałem tu we 
wrześniu 2001 roku – mówił dr Błoński, dziękując m.in. wła-
dzom samorządowym, wspaniałym ludziom, których tu po-
znał oraz żonie Renacie. – Nasielsk to jeden z najstarszych 
grodów na Mazowszu, a historia osadnictwa jeszcze starsza, 
sięga VII wieku – przypomniał i wspomniał, że podczas pro-
wadzonych tu badań znalazł grot kultury świderskiej sprzed 
12 tysięcy lat. Za swoją pracę naukową i działalność na rzecz 
Nasielska dr Mariusz Błoński otrzymał od burmistrza B. Rusz-
kowskiego klucz do bram miasta. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród lau-
reatom konkursu recytatorskiego pt. „Polska poezja patrio-
tyczna”, których przedstawił Marek Tyc dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Zdobywcy pierwszego miejsca: Zuzanna 
Jasińska i Filip Krzywnicki mieli okazję zaprezentować swoje 

zdolności recytatorskie nasielskiej publiczności. 

Po występach poetyckich Krzysztof Miller przy-
pomniał, że od 2004 r. osobom wyjątkowym, 
pracującym na rzecz naszej gminy przyznawana 
jest nagroda Lew Nasielska. Odczytał wszystkich 
jej laureatów z lat ubiegłych i przedstawił lauda-
cję na cześć Iwony Żyły, która decyzją kapituły 
narody otrzymała ją w tym roku. Pani Iwona jest 
nasielszczanką, osobą niesłyszącą, a jednocze-
śnie bardzo utytułowaną tenisistką (tenis stołowy) 
reprezentującą nasz kraj na arenie międzynaro-
dowej. 

W podziękowaniu za przyznanie tej nagrody Iwo-
na Żyła podkreśliła, że tenis stołowy jest jej pasją 
od najmłodszych lat i nie wyobraża sobie bez nie-
go życia. – Ta nagroda to ukoronowanie mojej 
ponad 30 - letniej działalności sportowej – do-
dała. 

Kapituła nagrody Lew Nasielska wyróżniała dy-
plomem uznania Hannę Wróblewską za jej dzia-
łalność społeczną. 

W drugiej części uroczystości na gości czekała 
prawdziwa uczta muzyczna. W koncercie pt. „Dla 
Ciebie Polsko”, finansowanym ze środków samo-

rządu województwa mazowieckiego, wystąpili: Alicja Węgorzewska (mezzosopran), trzech tenorów z zespołu 
Tre Voci (Wojciech Sokolnicki, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj) oraz Bogdan Kierejsza (wirtuoz skrzypiec i kom-
pozytor). 

Po zakończeniu występów artystów przyszedł czas na indywidualne spotkania i rozmowy. 

Współorganizatorami uroczystości byli: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, proboszcz parafii p.w. św. Woj-
ciecha, Nasielski Ośrodek Kultury i 1 Nasielska Drużyna Harcerska Błękitna Armia im. gen. Józefa Hallera. 

(red.)
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4.11.2022 r. otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze kotłowni w domu 
jednorodzinnym w miejscowości Krzyczki-Pieniążki. W wyniku wy-
padku nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Działania JOP polegały 
na odłączeniu prądu, ugaszeniu pożaru, przewietrzeniu pomieszczeń 
wentylatorem, sprawdzeniu pomieszczeń kamerą termowizyjną oraz 
miernikiem wielogazowym.

W działaniach brały udział: 3x JRG PSP NDM; 2x OSP Nasielsk; 1x OSP 
Krzyczki-Pieniążki.

Kronika OSP NASIELSK

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z GMINY

Podsypali drogę
Kilka tygodni temu pisaliśmy o problemie, z jakim zmagają się mieszkańcy Nowych Pieścirogów. Chodziło 
o bardzo zły stan drogi i chodnika przy sklepie samoobsługowym Merkury. Niedawno dziury zostały zasy-
pane. Może nie jest to tym, czego oczekiwali mieszkańcy, ale na jakiś czas starczy. Parkuje się i chodzi zdecy-
dowanie lepiej.

red.

Z POLICJI

Jechali „pod wpływem”
W sobotni wieczór, 5 listopada br., po godz. 20.00, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zostali wezwani do zdarzenia drogowego w Popowie – Północ. 

Okazało się, że 36- latek, kierujący volkswagenem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę główną, 
nie zachował ostrożności i wjechał do przydrożnego rowu.

Policjanci wyczuli od obywatela Ukrainy silną woń alkoholu. Jak się okazało 36- latek w organizmie miał ponad 
1,8 promila. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, zakazali dalszej jazdy, a pojazd przekazali wskazanej osobie.

W niedzielę, 6 listopada 2022 r. po godz. 14.00, w Nasielsku na ul. Warszawskiej policjanci podjęli kontrolę dro-
gową volkswagena. Styl jego jazdy wzbudził spore zastrzeżenia mundurowych. Za kierownicą auta siedział 52- 
latek z Nowego Dworu Mazowieckiego. Funkcjonariusze podejrzewali, że jest pijany. Przeprowadzone badanie 
stanu trzeźwości wykazało, że w wydychanym powietrzu ma ponad 1, 5 promila alkoholu. Mundurowi zatrzy-
mali mu prawo jazdy.

Zgodnie z art 178a par. 1 kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

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

Z GMINY

Plac zabaw już w grudniu
W związku z wybudowaniem nowego budynku przedszkola samorządowego w Starych Pieścirogach i od-
daniem go do użytku stary obiekt został rozebrany, a teren uporządkowany. 

Niebawem powstanie tu plac zabaw. UM rozesłał już zapytania ofertowe do firm na jego wykonanie i jak udało 
się ustalić, wpłynęły już pierwsze oferty. – Wyłoniliśmy już firmę, która zbuduje plac zabaw koło przedszkola 
„Stacyjkowo”. Wykona je firma LaHavira z Warszawy za kwotę 157,7 tys. zł – poinformował Radosław Kasiak, 
Kierownik Wydziału Inwestycji w nasielskim magistracie. – Plac będzie podzielony na 3 strefy tematyczne, 
które będą dostosowane dla dzieci w określonym wieku – dodał.

Plac zabaw ma być gotowy jeszcze w grudniu tego roku.
Michał B.

Z RADY

XLVII sesja  
Rady Miejskiej
W piątek, 4 listopada br., po raz XLVII obradowali radni nasielskiej Rady 
Miejskiej. Tym razem sesja odbyła się online. Kilkunastominutowe ob-
rady prowadził Jerzy Lubieniecki przewodniczący RM. Zgodnie z po-
rządkiem obrad radni mieli za zadanie procedowanie dwóch projektów 
uchwał. Jedna z nich dotyczyła zmiany uchwały budżetowej gminy 
Nasielsk na 2023 r. i została podjęta 13 głosami „za”. 

Drugi projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały nr XLIII/407/22 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie emisji ob-
ligacji Gminy Nasielsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. 

Radny Marcin Szarszewski zwrócił uwagę na brak uzasadnienia tej 
uchwały i poprosił o informację dotyczącą konieczności dopisania w niej 
jednego zdania. Chciał też wiedzieć, co to zmienia w uprawnieniach dla 
burmistrza.

Burmistrz B. Ruszkowski wyjaśnił, że jest to jedynie techniczna zmiana. 

Skarbnik Nasielska, Rafał Adamski, wyjaśnił, że zmiana dotyczy dopisania 
punktu pierwszego w uchwale: „emisja obligacji na warunkach określo-
nych w niniejszej uchwale”. Mówił, że po rozstrzygnięciu konkursu na 
emisję obligacji bank chciał takiego zapisu, choć on nie do końca się 
z tym zgadza. – Generalnie, jeżeli chodzi o upoważnienia, to nic nie 
wnosi – podkreślił skarbnik.  

Radny M. Szarszewski dopytywał jeszcze o to, czy z 8 mln zł, czy już 
jakieś obligacje zostały wypuszczone, czy to będzie pierwsza transza.

Skarbnik powiedział, że jeszcze żadna transza nie została uruchomiona, 
a zmiana dotyczy technicznych zapisów.

 – Na chwilę obecną jest podpisana umowa z emisariuszem obligacji 
po rozstrzygnięciu konkursu, ale jeszcze żadnej transzy nie emitowali-
śmy – dodał Rafał Adamski. 

Radny Mirosław Świderski pytał o to, czy jeden bank sobie zażyczył ta-
kiej zmiany w uchwale, czy też wszystkie banki takiej zmiany żądają. 

Skarbnik stwierdził, iż jeden bank wymaga takich zapisów, a z nim właśnie 
gmina chce podjąć współpracę, dlatego też ta zmiana. 

Uchwała została podjęta większością głosów (11 za, 2 przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu).

Na tym obrady zakończono. Pełną relację z sesji zobaczyć można na 
www.nasielsk.sesja.pl.

(red.)
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Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej obradują!

CHARYTATYWNIE

Świąteczna  
Zbiórka Żywności 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku – Pani 
Monika Nojbert informuje, że w dniach 25 – 26 listopada 2022 r. w go-
dzinach 9.00-18.00 w sklepach Biedronka i Guliwer w Nasielsku wzo-
rem lat ubiegłych odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności.

Akcja organizowana jest dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku z Bankiem Żywności w Ciechanowie.

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkie-
wicza w Nasielsku będą zbierali produkty spożywcze z długim terminem 
ważności.

Produkty ze zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców 
z terenu miasta i gminy Nasielsk.

Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

W czerwcu 2021 r. do ustawy o sa-
morządzie gminnym został wprowa-
dzony zapis – art. 5b – dotyczący 
powołania młodzieżowej rady gminy, 
która miałaby funkcjonować na ana-
logicznych zasadach jak rada miejska. 
Dzięki temu instrumentowi młodzi 
ludzie mają możliwość informowa-
nia władze samorządu o swoich po-
trzebach. Taka rada powstała właśnie 
w Nasielsku.

Początki Młodzieżowej Rady 
Miejskiej
Pierwsze kroki do powołania MRM 
zostały poczynione w 2018 r. Wów-
czas organizowane były spotka-
nia informacyjne mające na celu 
przybliżenie tematyki związanej 
z utworzeniem i funkcjonowaniem 
młodzieżowej rady w naszej gmi-
nie. – Niestety, nasze starania po-
krzyżowała bardzo trudna sytuacja 
związana z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa. Na czas pandemii 
wszystko stanęło. Stanęły też nasze 
prace związane z przygotowaniem 
młodzieży do pełnienia funkcji rad-
nych. Na szczęście ten rok okazał 
się łaskawszy i mogliśmy powrócić 
do tematu. Większość szkół z terenu 
gminy przyłączyło się do inicjatywy, 
a liczba kandydatów starających się 
o mandat przekroczyła nasze ocze-
kiwania – mówi Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska 

Trzynastu wybranych
Na pierwszą kadencję 2022-2024 
zostało wybranych 13 radnych 
z 7 szkół znajdujących się w naszej 
gminie. Wśród nich znaleźli się: Bie-
drzycka Natalia, Broma Jakub Daniel, 
Kaczyńska Barbara, Karpiński Karol, 
Leleń Milena, Lubieniecki Bartosz, 
Matuszewski Rafał, Motyka Maja, 
Olech Aleksandra, Ostrowski Bartosz, 
Pepłowski Kamil, Wrońska Nadia oraz 
Wróblewska Alicja. To oni będą mieli 
realną szansę wpłynąć na losy gminy. 

10 listopada w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku odbyła się pierwsza ofi-
cjalna sesja MRM. 

– To było niesamowite doświadcze-
nie. Towarzyszyło mi dużo emocji. 
Głównie był stres, czy sobie poradzę, 
ale szybko minął, widząc, że wszy-
scy są do nas pozytywnie nastawieni. 
Można było liczyć na pomoc i wspar-
cie. Mam nadzieję, że tak będzie cały 
czas, gdyż do rady kandydowałam 
po to, aby mieć realny wpływ na to, 
co się dzieje w naszej gminie głównie 
pod kątem młodzieży. Zależy mi na 
tym, aby dorośli dostrzegli nasze po-
trzeby – mówi Maja Motyka, radna ze 
Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de 
Coubertine’a w Budach Siennickich. 
A potrzeb jest wiele i są różnorodne. 
Jednak najczęściej pojawiającą się jest 
stworzenie miejsc rozrywkowych 
dla młodzieży. Niestety, młodzież 
nie ma zapewnionego zaplecza do 
bezpiecznych zabaw, spędzania 
wolnego czasu czy relaksu. – Poza 
miejscami spotkań uważam, że po-
winny powstać chodniki przy szko-
łach, żeby można było bezpiecznie 
się poruszać. Dodatkowo chciała-

bym zwrócić uwagę na brak ścieżek 
rowerowych – dodaje Natalia Bie-
drzycka z okręgu wyborczego nr 7.

Po raz pierwszy młodzież mogła 
przystąpić do głosowania, wybierając 
spośród siebie przewodniczącego 
(Natalia Biedrzycka), wiceprzewod-
niczącego (Bartosz Ostrowski) oraz 
sekretarza (Rafał Matuszewski). To 
głównie na nich będą spoczywać 
najważniejsze obowiązki związane 
z funkcjonowaniem rady. – Jestem 
bardzo zaskoczona, że zostałam 
wybrana na przewodniczącą rady 
zwłaszcza, że głosowały na mnie 
osoby, których nie znam.  Dostałam 
ogromny kredyt zaufania i zrobię 
wszystko, żeby nikogo nie zawieść. 
Bycie w tym miejscu to dla mnie 
spełnienie marzeń – dodaje Natalia 
Biedrzycka. Podczas tego historycz-
nego wydarzenia nowo wybrani radni 
z rąk Przewodniczącego Młodzieżo-
wej Komisji Wyborczej w Nasielsku 
– Jana Lewandowskiego otrzymali 
zaświadczenia o wyborze na Rad-
nego Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Nasielsku, a także złożyli ślubo-
wanie. Dodatkowo, nowo wybrana 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nasielsku – Natalia Bie-
drzycka odczytała list Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Adama 
Struzika, w którym zawarte były m.in. 
gratulacje dla młodzieżowych rad-
nych.

Na opiekuna młodzieży zostały zgło-
szone dwie osoby: Michał Brodowski 
i Dariusz Kordowski. Na najbliższej se-
sji Radni Miejscy zadecydują, które-
mu z nich powierzą tę rolę. 

Głos młodych
Obserwując pierwsze obrady MRM, 
nie da się nie zauważyć, że są to oso-
by pełne energii, entuzjazmu i chę-
ci do działania. – Jestem pod dużym 
wrażeniem naszej młodzieży. My-
ślę, że będzie to owocna współpraca 
w miłej atmosferze. Widać, że mło-
dzież jest pełna pomysłów – mówi 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku Dariusz Kordowski. 

Zgodnie z uchwałą nr XLII/402/22 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 
czerwca 2022 r. w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Nasielsku oraz nadania jej statutu 
do celów MRM należy:

 – promowanie idei społeczeństwa 
demokratycznego i obywatelskiego;

 – wspieranie i upowszechnianie idei 
samorządowej wśród mieszkańców 
Gminy, w szczególności wśród mło-
dzieży;

 – podejmowanie działań zmierzają-
cych do zaspokajania potrzeb i ocze-
kiwań młodych mieszkańców Gminy, 
szczególnie w zakresie edukacji oby-
watelskiej;

 – podejmowanie działań zmierzają-
cych do wspierania aktywności mło-
dych ludzi w Gminie;

 – podejmowanie działań zmierza-
jących do rozwiązywania lokalnych 
problemów młodych ludzi;

 – współpraca z organami samorzą-

du Gminy. 

MRM swoje cele może realizować 
poprzez: opiniowanie projektów 
uchwał Rady Miejskiej dotyczących 
spraw młodzieży, występowanie 
z projektami uchwał Rady dotyczą-
cymi spraw pozostających w zakresie 
działania Rady, inicjowanie, promo-
wanie i realizację działań dotyczących 
młodzieży o charakterze m.in. spo-
łecznym, edukacyjnym, kulturalnym, 
uczestnictwo w procesie opracowy-
wania dokumentów strategicznych 
Gminy na rzecz młodzieży oraz mo-
nitorowanie ich realizacji, kierowanie 
do Burmistrza zapytań lub wniosków 
w formie uchwały w sprawach doty-
czących Gminy.

– Chcemy, aby młodzi ludzie uczy-
li się partycypacji w lokalnym ży-
ciu społecznym. Ich głos jest dla nas 
bardzo ważny, bo to oni są naszą 
przyszłością – tłumaczy burmistrz 
Nasielska. A młodzież mamy napraw-
dę ambitną. Widać, że nie znaleźli się 
tu z przypadku.

– Od dawna śledzę wydarzenia 
w kraju i na świecie. Bardzo mnie to 
interesuje i chciałbym swoją przy-
szłość związać z polityką. Liczę na to, 
że zdobędę tu doświadczenie i nie-
zbędną wiedzę, która pozwoli mi się 
rozwijać – mówi Bartosz Ostrowski, 
radny ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Dębinkach.  

Dofinasowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego
W czerwcu br. pracownicy Urzę-
du Miejskiego złożyli do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego wniosek pt. „Kom-
petentna Młodzież – powoła-
nie Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Nasielsku i przygotowanie do 
pełnienia mandatu młodzieżowe-
go radnego”. Dzięki ich staraniom 
pozyskano 12 439,00 zł na: orga-
nizowanie działań edukacyjnych, 
podnoszenie kompetencji opieku-
nów Młodzieżowej Rady, organizo-
wanie i przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej i kampanii wyborczej 
oraz organizowanie sesji. W ramach 
wniosku możliwe były m.in.: szko-
lenia, które przeprowadzili trenerzy 
z Fundacji Civis Polonus.

Dużo zależy od dorosłych
– Samo powołanie Młodzieżowej 
Rady nic nie da, jeśli nie będzie 
wsparcia dorosłych. Obie strony 
muszą wyrazić chęci i podjąć real-
ną współpracę. Tylko dzięki temu 
funkcjonowanie młodzieżowej 
rady będzie miało sens. Kluczowa 
w tym kontekście jest rola opie-
kuna rady, który ma dla niej czas 
i wie, jak komunikować się z mło-
dzieżą. – informuje pani Ewelina 
Bartosik z Fundacji Civis Polonus. 
Taką chęć deklaruje nasz samo-
rząd i będzie podejmował działania 
przyczyniające się do wypracowa-
nia jak najlepszej formy współpracy. 

Młodym radnym życzymy wielu 
sukcesów!

Marta Czarniecka 
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WARTO PRZECZYTAĆ

Miss Polski 1991
Lubię czytać nowe powieści moich 
ulubionych pisarzy i pisarek. Jedną 
z nich jest Magdalena Majcher. Autor-
ka głównie pisze powieści obyczajo-
we, lecz niebanalne. Kilka jej powieści 
dotyczy II wojny światowej, w tym 
Powstania Warszawskiego. Ostatnio 
napisała także kryminał, a teraz przy-
szedł czas na cykl powieści inspiro-
wanych prawdziwymi wydarzeniami, 
pisanych w duchu true crime. Coś ge-
nialnego! A gdy ukazała się Finalistka, 
od razu wiedziałam, że muszę ją prze-
czytać!

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Do 
redakcji lokalnej, wrocławskiej gazety 
wpada wzburzony mężczyzna i żąda 
od jednej z dziennikarek, aby skontaktowała go z Agatą Szklarską – Miss 
Polski, która po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych wróciła 
właśnie do kraju. Darek koniecznie musi się z nią spotkać. Od kilku lat 
czekał na dobrą okazję, żeby powiedzieć jej coś bardzo ważnego. Teraz 
wreszcie nadszedł odpowiedni moment.

Kiedyś pojęcie stalkingu było raczej mało znane, a era prześladowania 
i nękania nasiliła się dopiero w czasach dostępu do Internetu. Dziś przy-
biera różne formy, zwłaszcza w sytuacji, iż wielu z nas bez przemyślenia 
otwiera się zbytnio w mediach społecznościowych i aplikacjach. Jednak 
przed laty dostęp do informacji o innej osobie był utrudniony, a żeby 
kogoś odszukać, śledzić i niepokoić prześladowca musiał się bardzo na-
trudzić. Jednak nie zmienia to faktu, że obsesje były równie silne, jak te 
dzisiejsze, a ludzie potrafili w szale uczynić naprawdę wiele zła. Tak wła-
śnie było w przypadku Agnieszki Kotlarskiej, kobiety, która zdobyła ty-
tuł Miss Polski w 1991 roku i właśnie na jej sprawie oparty jest pomysł 
Finalistki.

Agata Szklarska – postać wzorowana na modelce Agnieszce Kotlarskiej 
– to młoda, ambitna i bardzo skromna dziewczyna, która obdarzona zo-
stała urodą i sylwetką modelki. Właściwie bez większych planów dziew-
czyna zgłasza się do konkursu miss i tym samym staje się coraz bardziej 
wziętą modelką i laureatką wielu konkursów piękności. Agata jednak, 
oprócz urody, posiada urok i delikatność, który w połączeniu z twardy-
mi zasadami moralnymi sprawia, że dziewczyna swoją postawą bardzo 
wyróżnia się spośród innych modelek.

Jednak uroda i wdzięk stają się jej przekleństwem, gdy pewien mężczy-
zna stawia ją na piedestale, idealizuje, a to, że nawet się nie znają, nie 
jest dla niego żadną barierą. Darek uważa Agatę za swoją wielką miłość, 
mimo że kobieta ma już męża i dziecko. A w pewien upalny, sierpniowy 
dzień robi coś złego. Coś, co pozbawia Agatę Szklarską życia.

Finalistka to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami powieść o fascy-
nacji, która przerodziła się w obsesję. O pięknie, które stało się przekleń-
stwem oraz o szokującej zbrodni, która na zawsze zniszczyła życie wielu 
osób. Magdalena Majcher wybornie przelała to na papier. Akcja tej książki 
sięga czasów, gdy pojęcie stalkingu nie funkcjonowało w polskim ko-
deksie karnym. Ta historia jest tym straszniejsza, że może się przydarzyć 
każdej z nas. Polecam!

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

DKK dla dzieci  
– „Detektyw Pozytywka”
Podczas ostatniego spotkania DKK dla 
dzieci nasi mali klubowicze dowie-
dzieli się, kim jest detektyw, czym się 
zajmuje, jakie cechy powinien posia-
dać i jak wiele można się dowiedzieć 
o ludziach na podstawie śladów pozo-
stawionych przez nich. Wszyscy jed-
nogłośnie stwierdzili, iż jest to osoba, 
która m.in. szuka zaginionych osób, 
tropi przestępców, zbiera dowody, 
rozwiązuje zagadki kryminalne, pro-
wadzi obserwacje osób, prowadzi 
śledztwo. Wspólnie przeczytaliśmy 
jedną z zagadek kryminalnych z książ-
ki autorstwa Grzegorza Kasdepke pt. 
„Zagadka pierwsza, czyli gdzie są 
moje skarpetki w delfiny?” rozwiązaną 
przez detektywa Pozytywkę. Bardzo 
ciekawe okazało się również wyjaśnienie słownictwa z „Kuferka wiedzy” słów takich jak: kryminalistyka, dakty-
loskopia, laboratorium kryminalistyczne, technik kryminalny, miejsce zbrodni, podejrzany, przestępca, motyw, 
dowód przestępstwa, kodeks karny. Następne spotkanie DKK dla dzieci odbędzie się 25 listopada, już dzisiaj ser-
decznie na nie zapraszamy.

(b.)

ROZ(G)RYWKA

Brass Birmingham

Z BIBLIOTEKI

Ratownicy czytelnictwa
Pragniemy Państwa poinformować, iż nasza biblioteka dołączyła do programu „Ratownicy czytelnictwa”, którego celem jest przywrócenie dzieciom i nastolat-
kom radości z czytania, a także „rzucenie czytelnictwu koła ratunkowego”. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności dla rozwoju młodych ludzi, to nie 
tylko jeden z filarów edukacji, ale też osobistego rozwoju będącego drogą do szczęścia, czyli do stania się tym, kim chcą się stać.

Ratownicy czytelnictwa to wspólnota edukatorów-liderów, którzy pracują razem, wspierając się wzajemnie, na rzecz upowszechnienia czytania wśród dzieci. 
Wizją tej akcji jest, by czytelnicy rozwijali się wszechstronnie, troszczyli się o siebie nawzajem, dbali o otaczający świat, potrafili rozmawiać ze sobą, rozumiejąc się 
i szanując wzajemnie. Czytanie książek buduje takie społeczności.

Program ten charakteryzuje się promowaniem czytelnictwa i zaangażowaniem na rzecz powszechnego czytania pod hasłem przewodnim: „Wszystkie ręce na 
pokład”. Ratownicy czytelnictwa mają za zadanie uaktywnić supermoc książek w swoich lokalnych społecznościach.

 – Ratownicy czytelnictwa to edukatorzy, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia czytania w edukacji. Ich ideą jest promowanie czytelnictwa i wzajemne się  
w tym wspieranie, budując tym samym społeczeństwo nie tylko dobrze wykształcone, ale także otwarte na drugiego człowieka i współpracujące – mówi Maria 
Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania i szefowa wydawnictwa Słowne, jedna z inicjatorek powstania Ratowników czytelnictwa.

Bibliotekarki z naszej placówki będą brały udział w bezpłatnych szkoleniach, które wskażą im skuteczne metody i narzędzia pracy służące upowszechnianiu czy-
tania. Zapoznają się z najnowszymi badaniami czytelnictwa i działaniami służącymi upowszechnianiu czytania wśród dzieci.

(b.)

Brass Birmingham to ekonomicz-
na gra planszowa dla 2-4 graczy. 
Przeznaczona jest dla uczestników 
powyżej 14 roku życia ze względu 
na dość skomplikowane zasady. Nie 
jest to zupełnie nowość na rynku, 
ponieważ gra jest odświeżeniem 
starszej planszówki zatytułowanej 
po prostu Brass . W pudełku znaj-
dziemy dwustronną planszę, plan-
szetki graczy, żetony o różnym 
przeznaczeniu (np. budynków, 
monet) oraz karty umożliwiają-
ce realizację akcji. Gracze wciela-
ją się w dziewiętnastowiecznych 
przedsiębiorców z Wielkiej Bryta-
nii i starają się rozwijać swój biznes 
poprzez budowę fabryk, kopalni, 
browarów oraz handel wyprodu-
kowanymi tam towarami. Ważną 
rolę odgrywa tu sieć połączeń ko-
munikacyjnych – aby produko-
wać i handlować, potrzebny jest 
transport. Przedsiębiorcy inwe-
stują w budowę kolei oraz połą-
czenia wodne. Wszystko, jednak, 
w odpowiednim czasie i kolejno-
ści, ponieważ Brass dzieli się na 
dwie ery: kanałów i kolei. Te, nato-
miast, składają się z rund, podczas 
których wykonujemy po dwie ak-
cje na zasadzie jedna karta – jedna 
akcja, a wśród nich: budowa, sprze-
daż, łączenie (tworzenie sieci ko-
munikacyjnej), rozwój, pożyczka 
i zwiad. Można również spasować. 
Ot, codzienność dziewiętnasto-
wiecznych magnatów przemysłu. 
Dążąc do rozwoju fabryk, należy 
mieć dostęp do węgla czy żelaza. 
Im więcej mamy udziałów w róż-
nego typu gałęziach przemysłu, 
tym lepiej. Punkty zdobywamy 
poprzez aktywację swoich inwe-
stycji, czyli uruchomienie pro-
dukcji i sprzedaż towarów. Dzięki 
temu uczestnicy wchodzą w inte-
rakcje między sobą – kupując lub 
sprzedając swoje produkty i usługi. 
Tworzy się nie tylko sieć komuni-
kacyjna, ale również sieć powiązań 

między graczami. Poza tym, do ta-
lii wprowadzono karty jockerów, 
dzięki którym możemy wykonać 
dowolną akcję, np. kartę miasta 
zamieniamy w kartę browarów. 
Oczywiście, w biznesie najważniej-
szy jest pieniądz. Na koniec każdej 
rundy gracze podliczają, ile pienię-
dzy wydali. Najbardziej oszczędny 
staje się pierwszym graczem danej 
tury i otrzymuje dodatkowe punk-
ty na torze dochodów. Jeśli bie-
rzemy pożyczkę, automatycznie 
spadamy o trzy poziomy na torze 

dochodów. Nie należy, jednak, bać 
się pożyczek podczas rozgryw-
ki, ponieważ nie wpływają one na 
końcowy wynik. Gra kończy się po 
drugiej, czyli kolejowej, erze podli-
czeniem zdobytych punktów zwy-
cięstwa. Wygrywa, oczywiście, ten, 
kto zdobędzie najwięcej punktów. 
Podsumowując, Brass Birmingham 
to dynamiczna zabawa w tworzenie 
przemysłu ze sporą dawką interak-
cji oraz możliwością wyboru drogi 
do zwycięstwa.

OI
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Dawno, dawno temu,  
kiedy nie było internetu…
Od początku października, co piątek, w Nasielskim Ośrodku 
Kultury odbywają się warsztaty rzeźbienia w glinie. Prowa-
dzi je instruktor Grzegorz Dybowski, były renowator w Mu-
zeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, obecnie prowadzi on 
artystyczną pracownię Omnibusart i „zaraża” dzieci swoją 
pasją do gliny. Wspaniale dogaduje się z dziećmi i młodzie-
żą, w bardzo dla nich przystępnym języku prowadzi zajęcia, 
podczas których nie tylko pokazuje, jak pracować z gliną, 
ale opowiada o jej historii i sposobie korzystania z niej przez 
dawne pokolenia. 

Jak sam wspominał, podczas pierwszych zajęć, ludzie nie 
posiadając internetu, komórek, komputerów, tabletów w inny, twórczy sposób organizowali sobie wolny czas. 
Często zbierali się w grupy i wspólnie z nadrzeczy zbierali glinę. Następnie przenosili ją do miejsca, gdzie wspól-
nie poddawali ją obróbce, aby była bardziej plastyczna i by wygodniej było z niej odkrajać plastry. Z każdego 
odkrojonego płata można było następnie tworzyć garnki, talerze, wazony i inne potrzebne naczynia. Do tego 
często potrzebne było i nadal jest koło garncarskie. Nasi uczestnicy warsztatów w NOK musieli wspinać się na 
nie po specjalnej drabinie, co dodatkowo sprawiało im nie lada frajdę. Następnie przy pomocy pana Grzegorza 
lepione były garnki. Podczas każdych kolejnych zajęć dzieci poznają różne techniki garncarskie. Okazuje się, że 
praca z takim materiałem jak glina do najprostszych nie należy. Czasami trzeba szybko decydować się, co chce 
się ulepić, bo staje się sucha. Innym razem podczas wykonywania odlewów na co innego trzeba zwrócić uwagę. 
Jedno jest pewne, na zajęciach nikt nie narzeka na nudę i brak pracy. Uczestnicy zabierają swoje dzieła do domu 
i niejednokrotnie potem wracają z nimi, żeby je pod okiem instruktora właściwie dokończyć. 

Chętnych, którzy chcieliby dołączyć, aby w kreatywny sposób pobrudzić sobie łapki, zapraszamy do zapisów 
na warsztaty poprzez stronę www.strefazajec.pl. Wpisując w wyszukiwarkę nazwę miejscowości, szybko można 
zlokalizować wszystkie zajęcia, jakie oferuje NOK. Regulamin i cennik dostępne są na stronie www.noknasielsk.pl

E.G.

Z NOK

Jesienne widoki i kolorowe misie
W drodze do szkoły, pracy, skle-
pu, wszędzie napotykamy teraz 
iście jesienne widoki, czyli drze-
wa, wokół których leży ogrom 
kolorowych liści. Dominują bar-
wy takie jak żółty, brązowy, czer-
wony. Stały się one inspiracją do 
jednych z ostatnich warsztatów 
kreatywnych, które odbywa-
ją się co czwartek w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, a prowadzi je 
niezmienne Beata Olechowicz. 
Na bezbarwnych koszulkach do 
dokumentów dzieci naklejały li-
ście, zaklejały je drugą koszulką, 
dodawały ramki i tym samym 
tworzyły jesienne widoki. Pod-
czas kolejnych warsztatów, które miały miejsce 27 października, dzieci wykonywały kolorowe buzie misiów. 
Do tego potrzebowały butelki plastikowe po napojach, kolorowe pianki, nożyczki, klej i trochę wyobraźni. Dzięki 
temu, każdy wykonał misia wedle swojej oryginalnej koncepcji.

Chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grupy, zapraszamy do zapisów na stałe warsztaty kreatywne, poprzez 
stronę www.strefazajec.pl. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce „Nasielsk”, a tam znajdą państwo wszystkie zajęcia, 
które oferuje NOK. Szczegóły i regulamin można znaleźć na stronie www.noknasielsk.pl.

E.G.

Z NOK

Warsztaty malarskie
Z malarstwem jest trochę tak jak i ze śpiewem – mówi się, że śpiewać 
każdy może. Malować także mogą wszyscy, ponieważ techniki są bardzo 
różne, ale jest grupa ludzi, która ma do tego odpowiednie predyspozy-
cje i talent. W dzieciach te talenty są czasami ukryte. Podczas warsztatów 
malarskich, które odbywają się co środy w Nasielskim Ośrodku Kultury, 
zaczynamy odkrywać prawdziwe perełki.

Przekonać się o tym można było chociażby ostatnio, 26 października, 
kiedy uczestnicy zajęć malowali martwą naturę. Tym razem jednak istot-
ną sztuką było nie samo namalowanie, eksponatów, ale ich odpowied-
nie wielkości. Instruktorka Ewa Witkowska demonstrowała, jak właściwe 
należy mierzyć wielkości i proporcje tego, co widzimy i przenosimy na 
papier. Wszyscy uczestnicy starali się zadbać o każdy detal swoich prac. 
Istotne były także odcienie wykorzystanych barw i cienie, jakie padały na 
to, co malowali. 

E.G.

Z NOK

Lekcja muzyki dawnej
We wtorek, 15 listopada br., w Nasielskim Ośrodku Kultury wystąpili ar-
tyści z Filharmonii Narodowej w Warszawie z programem pt. „Zapisane 
w starych księgach”. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku 
wysłuchali wykładu Jarosława Praszczałka na temat średniowiecznej mu-
zyki religijnej i dworskiej oraz jej kompozytorach, m.in. Mikołaju Gomółce. 
Poznali także dawne instrumenty muzyczne będące pierwowzorem tych, 
na których grają współcześni muzycy. 

Liczną rodzinę dętych instrumentów drewnianych zaprezentowała dzie-
ciom Agnieszka Mazur. Były to flety: sopranino, sopranowy, altowy, teno-
rowy, kormamuzy: tenorowa i sopranowa oraz krzywula. 

O przypominającej swoim wyglądem wiolonczelę, violi da gambie, opo-
wiadała Adela Czapska, zaś instrumenty strunowe szarpane: lutnię i gitarę 
francuską, zaprezentował widzom Filip Zieliński.

Muzycy wykonali na kopiach instrumentów muzycznych szereg śre-
dniowiecznych melodii, w tym pieśni śpiewanych przez Magdalenę Pi-
kułę (sopran) np. „Mariam matrem viriginem”, psalm XIX „Nieście chwałę 
mocarze”. 

Kolejne spotkanie z muzyką odbędzie się 6 grudnia br. 
(i.)



REPORTAŻ8 Życie Nasielska nr 24 (618); 18.11.2022–1.12.2022

ROZMOWA Z…

Trzeba słuchać mieszkańców
Bycie sołtysem to duża odpowiedzialność. Trzeba być łącznikiem miedzy mieszkańcami, gminą czy powiatem. Trzeba wsłuchi-
wać się w potrzeby i starać się im sprostać. O tym wszystkim porozmawiamy z panią Jolantą Gajewską, sołtysem wsi Malczyn.

Jest Pani sołtysem z krótkim sta-
żem. Pełni Pani tę funkcję dopiero 
ponad rok, ale Malczyn zna Pani 
dobrze?

 – Sołtysuję od 2021 r. po ustą-
pieniu mojego poprzednika pana 
Daniela Miśkiewicza. Faktycznie 
nie jest to długo, jednak cały czas 
staram się działać z mieszkań-
cami. Zawsze starałam się być, 
oczywiście w miarę możliwości, 
zaangażowana w życie sołectwa. 
Byłam członkiem poprzedniej 
Rady Sołeckiej. Poza tym, jestem 
rodowitą mieszkanką naszej gmi-
ny, a w Malczynie mieszkam od 15 
lat. Tu jest moje miejsce na Ziemi 
i tu chcę działać. 

Na czym polegają pani działania?

 – Po pierwsze, trzeba wsłuchać 
się w to, czego chcą mieszkańcy. 
W to, czego potrzebują. Po drugie, 
trzeba chociaż spróbować zaspo-
koić ich potrzeby.

A jakie potrzeby mają mieszkań-
cy wsi Malczyn?

 – Obecnie próbujemy uporać 
się z drogami. Myślę, że drogi to 
nie tylko bolączka naszej wsi, ale 
większości miejscowości. Przez 
Malczyn przebiega jedna dro-
ga powiatowa (żwirowa – przyp. 
red.).  Niestety jest ona w bar-
dzo kiepskim stanie. Nie dość, że 
jest „dziurawa”, to jeszcze strasz-
nie się z niej kurzy. Jest to wiel-
kie utrudnienie dla osób, które 
z niej korzystają. Staraliśmy się, 
aby została przejęta przez gminę. 
Jeszcze w sierpniu tego roku roz-
mawialiśmy o tym z Burmistrzem 
Nasielska. Niestety nie ma takiej 
możliwości . W związku z tym, 
co jakiś czas „przypominam” się 
w Starostwie Powiatowym, z proś-
bą o pomoc. Ostatnio, na począt-
ku października, złożyłam pismo 
w tej sprawie. Pomógł mi Radny 
Powiatowy pan Radosław Kasiak.

Czy tylko tę drogę tu macie?

 – Nie, nie jest to jedyna droga. 
Mamy jeszcze drogi gminne, które 
też nie są asfaltowe. Co jakiś czas 
przeznaczamy fundusz sołecki na 
ich wysypanie tłuczniem. Ale to 
starcza na jakieś 2 lata i trzeba od 
nowa wysypywać.

Czy cały budżet sołecki przezna-
czacie na drogi?

 – Nie. Były różne inwestycje. 
Dokupowaliśmy latarnie, żeby 
wieczorami było bezpieczniej, 
wspomagaliśmy remont świetlicy 
wiejskiej w Ruszkowie, a teraz bę-
dziemy przygotowywać miejsce 
integracji . Budżet, którym dys-
ponujemy, nie jest imponujący. 
Jest to zaledwie ok. 16 tys. zł. Przy 
obecnych cenach to jest prawie 
nic.

W co zainwestujecie w przy-
szłym roku?

 – Na zebraniu zdecydowaliśmy, 
że część pieniędzy przeznaczy-
my na zakup kostki pod budowę 
altanki, a część przeznaczymy 
na drogi. W sołectwie jest pięk-
na, duża działka o powierzchni 
80 arów, o którą wspólnie dba-
my. Na początku trzeba było ją 
uprzątnąć, a teraz to już tylko ko-
simy trawę dwa razy do roku. Miłe 
jest to, że mieszkańcy nie unika-
ją obowiązku. Wymieniamy się 
tym koszeniem. Warto podkre-
ślić, że to poprzedni sołtys rozpo-
czął procedurę przejęcia jej przez 
gminę i dzięki temu możemy ją 
zagospodarować. Teraz zrobi-
my kostkę, a w kolejnym roku al-
tanę. Zastanawiamy się też nad 
możliwościami obniżenia kosz-
tów. Może uda nam się mieć swo-
je drewno na jej budowę. Zawsze 
to trochę taniej będzie. Z czasem 
może zrobimy mały plac zabaw. 
Myślimy też o ogrodzeniu. Nie 
całej działki, ale chociaż tej części 
z altanką.

Wrócę jeszcze do poprzedniego 
pytania. Pytania o fundusz sołec-
ki. Mówi Pani, że wspomagaliście 
remont świetlicy w Ruszkowie. 
Dlaczego?

 – Na naszym terenie nie ma 
świetlicy. Nie ma żadnego miej-
sca, budynku, który moglibyśmy 
zaadaptować na nasze potrze-
by. Graniczymy z Ruszkowem 
i wykorzystujemy świetlicę także 
do naszych potrzeb. Organizu-
jemy tu spotkania sołeckie. Poza 
tym, w Ruszkowie bardzo prężnie 
działa Koło Gospodyń Wiejskich 
„Optymiści z klasą”. Organizują 
konkursy, teatrzyki czy warsztaty 
dla dzieci. Nasze dzieci też tam 
chodzą na spotkania, więc wspól-
nie ustaliliśmy, że warto polepszyć 
warunki tego miejsca.

Z tego, co Pani mówi, mieszkań-
cy mogą liczyć na Panią, a Pani 
na nich.

 – Dokładnie tak jest .  Umiem 
prosić o pomoc, ale umiem też 
dziękować. Bez pomocy innych, 
a szczególnie członka Rady So-
łeckiej – pana Tadeusza Kobu-
szewskiego – nie wiem, jak bym 
sobie poradziła. Sprawne sołec-
two, to sołectwo wspólnotowe, 
zintegrowane. Nam jeszcze tro-
chę tego brakuje.

Ale pomagacie sobie?

 – Tak. Pomagamy sobie, in-
tegrujemy się. Co roku w maju 
spotykamy się, robimy ognisko, 
pieczemy kiełbaski. Jest to bardzo 
fajnie spędzony wspólnie czas. 
Jednak mam wrażenie, że jest 
tego jeszcze za mało. Może po-
winniśmy pomyśleć o wspólnych 

wycieczkach. A może, 
jak zrobimy altankę, 
o której wspominałam, 
będzie więcej okazji?

A czego by sobie Pani 
życzyła na kolejne 
lata sołtysowania?

 – Więcej mieszkań-
ców n a zeb ran i ach 
sołeckich. Nie jeste-
śmy zbyt dużą wsią. 
Mamy lekko ponad 
1 0 0 m i e szka ń c ów, 
ale na zebrania potra-
fi przyjść 7 osób. Jest 
to zdecydowanie za 
mała frekwencja, żeby 
podejmować decyzje 
mające wpływ na so-
łectwo.

Zatem tego Pani ży-
czę. 

Dziękuję za rozmowę.  
Marta Czarniecka 
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Z NOK. Konkurs recytatorski

Polska poezja patriotyczna 
W  p i ą t e k ,  4  l i s t o p a d a  b r . , 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
odbył się finał XVI konkursu recy-
tatorskiego pt. „Polska poezja pa-
triotyczna”. Uczestniczyli w nim 
zwycięzcy szkolnych eliminacji. Na 
początku wszystkich przybyłych na 
konkursowe przesłuchania powitał 
Marek Tyc – dyrektor Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Omówił krótko 
zasady konkursu oraz przedstawił 
skład jury. W tym roku deklamacje 
uczniów oceniały: Barbara Modze-
lewska, Iwona Pęcherzewska i Ewe-
lina Gizińska.

W konkursie udzia ł  wzię ło 19 
uczestników, którzy reprezentowali 
następujące szkoły: Szkołę Podsta-
wową nr 1 im. Konstytucji 3 maja 
w Nasielsku,  Szkołę Podstawową nr 
2 im. S. Starzyńskiego w Nasielsku, 
Szkołę Podstawową im. Księcia J. 
Poniatowskiego w Starych Pieści-
rogach i Szkołę Podstawową im. 
Jana Pawła II w Dębinkach. W tym 
roku do zmagań konkursowych nie 
przystąpili uczniowie szkół śred-
nich. 

OŚWIATA

Uroczyste otwarcie Stacyjkowa
Nowo wybudowane Samorządo-
we Przedszkole w Starych Pieści-
rogach zostało oficjalnie otwarte 
w środę, 9 listopada br. Tego dnia 
nadano placówce także imię „Sta-
cyjkowo”.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pw. św. Katarzy-
ny w Starych Pieścirogach, w któ-
rej wzięli udział zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się przed-
stawiciele lokalnego samorządu 

z Bogdanem Ruszkowskim bur-
mistrzem Nasielska i Krzysztofem 
Kapustą starostą nowodworskim. 
Byli także członkowie Zarządu 
Powiatu i radni Rady Miejskiej, 
dyrektorzy i kierownicy jedno-
stek organizacyjnych gminy, dy-
rektorzy placówek oświatowych. 
Licznie przybyli również rodzice 
przedszkolaków.

Na ten wyjątkowy dzień już od 
pierwszych dni września przygo-
towywały się dzieci, które pod 

kierunkiem nauczycieli 
ćwiczyły występy arty-
styczne pod wspólnym 
tytułem „Stacyjkowy 
mam talent”.  Przed-
szkolaki do loży juro-
rów zaprosiły Bogdana 
Ruszkowskiego burmi-
strza Nasielska, Hannę 
Pietrzak dyrektor CUW 
oraz Kamilę Bromę dy-
rektor Samorządowego 
Przedszkola w Starych 

Pieścirogach.

Kolejno w programie 
wokalno-tanecznym 
występowały „Żabki”, 
„Gwiazdeczki”, „Jeży-
ki”, „Nutki” i „Jagódki”.

Dzieci  zatańcz ył y „belg i jkę” 
wspólnie z burmistrzem Nasielska 
oraz dyrektor Przedszkola.

Ogromne wyrazy wdzięczności 
za wybudowanie nowego bu-
dynku przekazała władzom sa-
morządowym dyrektor Kamila 
Broma, a Rada Rodziców przeka-
zała na ręce burmistrza Bogdana 
Ruszkowskiego i Radosława Ka-
siaka kierownika Wydziału In-
westycji pamiątkowe puchary.

 – To przedszkole będzie słu-
żyło całej lokalnej społeczno-
ści przez wiele lat – stwierdził 
Bogdan Ruszkowski. Natomiast 
Radosław Kasiak podkreślił, że 
mimo różnych trudności, wie-
lu spotkań z wykonawcą, uda-
ło się wybudować nowy obiekt 
zgodnie ze wszystkimi założe-
niami.

O wyborze imienia dla przed-
szkola mówiła K. Broma: – Po-
mysł na nazwę „Stacyjkowo” 
wyszedł od rodziców. Uzyskała 

ona poparcie 96% głosów. Uwa-
żam, że to piękna nazwa, dlatego, 
że historia tego miejsca wiąże się 
ze stacją, dlatego, że większość 
osób nie mówi, że jedzie do Pie-
ścirogów, tylko „na stację”.

W swoich przemówieniach go-
ście podkreślali rolę przedszkola 
dla całej lokalnej społeczności. 

Na zakończenie uroczystości wy-
świetlona została prezentacja po-

kazująca dotychczasową historię 
przedszkola. Na tak ważnej i histo-
rycznej uroczystości nie zabrakło 
także okolicznościowego tortu.

Nowy budynek przedszkola wy-
budowała firma NAFIBUD z Biel-
ska Podlaskiego za kwotę 7 714 
691 zł. Ponadto inwestycja zosta-
ła dofinansowana kwotą 1,2 mln zł 
z programu „Maluch+”.

Michał B.

Jak podkreśliła Barbara Modzelew-
ska, przewodnicząca jury, wszyscy 
uczestnicy konkursu wspaniale pre-
zentowali się na scenie i pięknie re-
cytowali utwory polskich poetów. 
Ze względu na bardzo wyrównany 
poziom występów wybór laureatów 
był w tym roku wyjątkowo trudny. 
Następnie dyrektor Marek Tyc ogłosił 
wyniki rywalizacji konkursowej i wrę-
czył wszystkim uczniom dyplomy. 

Lista laureatów:
Miejsce 1
Zuzanna Jasińska – „Modlitwa pol-
skiej dziewczynki” Władysław Beł-
za (SP w Dębinkach) ex aequo Filip 
Krzywnicki – „Polsko, nie jesteś ty 
już niewolnicą” Leopold Staff (SP 
w Starych Pieścirogach)
Miejsce 2
Maciej Wiśniewski – „Polska” Anto-
ni Słonimski (SP nr 1 w Nasielsku) ex 
aequo Oliwia Jakubowska – „Hymn 
Polaków na obczyźnie” Jan Lechoń 
(SP w Starych Pieścirogach)
Miejsce 3
Szymon Lesiuk – „Bagnet na broń” 

W. Broniewski (SP nr 2 w Nasielsku) 
ex aequo Karolina Truchel – „Tam, 
w moim kraju…” Maria Konopnicka 
(SP w Starych Pieścirogach)

Wyróżnienia:
Julia Ołtarzewska – „Tu wszędzie 
Polska” Tadeusz Kubiak (SP nr 2 
w Nasielsku), Gabriela Zwierzyńska – 

„Moja piosnka” C.K. Norwid (SP nr 2 
w Nasielsku), Maja Olbryś – „Orlątko” 
Artur Oppman (SP nr 1 w Nasielsku).

(red.)
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ABC OGRODNICTWA

Zabezpieczanie roślin 
na zimę
Co roku zastanawiamy się, które rośliny i w jaki sposób zabezpieczyć na 
zimę przed przemarzaniem. Zaleca się zabezpieczanie roślin wrażliwych 
oraz młodych, co pozwoli na utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji. 
Zabezpieczanie roślin należy przeprowadzić po upewnieniu się, że nad-
chodzą mroźne dni, a temperatura w nocy spadnie do – 5 stopni. 

Nie można wykonywać go zbyt wcześnie przed nadejściem większych 
mrozów, gdyż zamiast ochronić rośliny, możemy im zaszkodzić. 

Wyższa temperatura pod osłoną zachęca rośliny do wzrostu, a młode 
pędy wtedy gniją i rośliny nie zdążą się zahartować. Pierwsze przymroz-
ki, natomiast, są dla roślin sygnałem, że czas spowolnić swoje procesy 
życiowe. Następuje zahamowanie wzrostu ich pędów.

Do zabezpieczenia roślin przed mrozem można używać różnych mate-
riałów, np. agrowłókniny najlepiej zimowej, grubej, białej, tektury falistej, 
juty, zużytych firanek lub stroiszu, tj. gałęzi drzew iglastych np. świerka, 
sosny czy choiny. W sprzedaży są kaptury ochronne, które ułatwią to 
zadanie.

Nie zaleca się używania czarnej agrowłókniny, która nie przepuszcza 
światła niezbędnego dla roślin zimozielonych. Agrowłóknina ta nagrze-
wa się na słońcu, co może przyczynić się do rozpoczęcia wegetacji  
i wzrostu roślin. Warto ściółkować rabaty korą, która chroni korzenie ro-
ślin przed chłodem w czasie zimy, wiosną zaś spowalnia rozmarzanie 
ziemi, gdyż hamuje dostęp ciepłego powietrza do gleby. Warstwa kory 
latem nie powinna przekraczać 3 cm, za to zimą jej warstwa może być 
grubsza do 5 cm, ale wiosną należy ją zmniejszyć. Ściółkowanie korą wo-
kół roślin mających płytki system korzeniowy, lubiących kwaśne podło-
że np. magnolii, różaneczników, azalii, wrzosów, dobrze wpływa na ich 
kondycję i wzrost.

Po pierwszych mrozach należy zabezpieczyć też rabaty z roślinami ce-
bulowymi. Najlepiej okryć je gałązkami drzew iglastych lub warstwą kory. 
Nie zaleca się zabezpieczania torfem, gdyż zbyt silnie chłonie wodę.

Zimą należy też zabezpieczyć pnie drzewek owocowych i ozdobnych, 
które w mroźne zimy  przemarzają. Fakt, że rośliny przetrwają duże spad-
ki temperatur, wynika z ich zahartowania jesienią. Śnieg bardzo dobrze 
chroni korzenie. Nawet jednocentymetrowa warstwa śnieżnego puchu 
chroni o wiele lepiej rośliny niż warstwa ziemi. W surowe zimy korze-
nie drzew i krzewów jagodowych można też zabezpieczyć przed silnym 
mrozem warstwą kompostu, liści czy obornika. Duże różnice temperatur 
między dniem a nocą i nagrzewanie się pni i grubych konarów drzew 
są przyczyną powstawania ran zgorzelinowych i podłużnych pęknięć. 
Możemy zapobiegać takim uszkodzeniom poprzez bielenie pni i kona-
rów drzewek. Bielenie pni najlepiej przeprowadzić pędzlem, używając 
wapna gaszonego.

Nie należy zabezpieczać roślin szczelnie folią, gdyż nie przepuszcza ona 
ani wody, ani powietrza.

Wyższe trawy należy zabezpieczyć przed wyłamywaniem, związać 
sznurkiem. Korzenie roślin są bardziej wrażliwe na spadki temperatur niż 
ich części nadziemne. Krzewy winogron wrażliwych na niskie tempe-
ratury zaleca się okopczykować, by cieszyć się w następnym roku do-
rodnymi zbiorami.

Elżbieta K. 

ZHR

Harcerski Dzień Skupienia
22.10.2022 r. Nasielskie Środowisko ZHR, 
w którego skład wchodzą 1 Nasielska 
Drużyna Harcerek „Pratum” im. Anto-
niny Tomaszewskiej, 1 Nasielska Druży-
na Harcerzy „Błękitna Armia” im. gen. 
Józefa Hallera oraz 1 Nasielska Gromada 
Zuchenek „Mieszkańcy Zaczarowanej 
Łąki”  przeżywało swój pierwszy Harcer-
ski Dzień Skupienia. 

Został on poprowadzony przez młodych 
ludzi i kapłanów z Ruchu Światło - Życie 
Diecezjalnej OAZY. 

Przybyłe na to wydarzenie drużyny har-
cerskie miały okazję wysłuchać kon-
ferencji, świadectwa, ale nie zabrakło 
również dzielenia się słowem Bożym  
i swoim doświadczeniem. Dla chętnych 
osób była też możliwość spowiedzi.

Następnie w przerwie był czas na gorącą herbatę i ciepły posiłek, po którym harcerki, harcerze i zuchenki wrócili 
do świątyni, aby uczestniczyć w uroczystej Eucharystii. 

Podczas Mszy świętej sprawowanej przez ks. Biskupa Mirosława Milewskiego zostały uroczyście wniesione reli-
kwie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego - patrona polskich harcerek i harcerzy.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście z bratniej organizacji harcerskiej z naszego miasta, ale również 
zaprzyjaźnione drużyny z hufców, do których należą nasze jednostki. Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice  
i przedstawiciele grup parafialnych, jak również burmistrz Bogdan Ruszkowski. Wszystkim dziękujemy, że ze-
chcieli być z nami w tak ważnym dniu, który przejdzie do historii naszego harcerskiego środowiska ZHR. 

Czuwaj!
phm. Ewa Kamińska HR

MUZYCZNIE

10. urodziny RBB
W minioną sobotę, 12 listopada br., powody do zadowolenia mieli sympatycy lokalnej kapeli Raggabarabanda.

W nasielskiej restauracji „Przysłowie” odbył się bowiem koncert urodzinowy z okazji 10-lecia istnienia zespołu. Przed 
gospodarzami wieczoru zagrała ciechanowska formacja „Skóra”. Imprezę technicznie wspierał Nasielski Ośrodek Kul-
tury, zapewniając nagłośnienie, scenę i oświetlenie. Nasielscy muzycy w składzie: Dawid Domała (wokal + teksty), 
Tomasz Suwiński (bas + chórki), Łukasz Kamiński (gitara + chórki), oraz Bartosz Świgoniak (perkusja) zagrali ponad 
godzinny set, prezentując większość utworów ze swojej twórczości. Fani mogli także kupić debiutancką płytę „Szoł”, 
a także t-shirty wyprodukowane z okazji dziesiątej rocznicy powstania grupy. Po koncercie na sali pojawił się piękny  
i smaczny tort urodzinowy przygotowany przez najbliższych i przyjaciół zespołu, który skonsumowali wszyscy przy-
byli goście. Po muzyce granej na żywo zebrana publiczność bawiła się na parkiecie przy rytmach muzyki rock i reg-
gae. Oprócz dobrej zabawy impreza miała także charakter charytatywny, ponieważ cały dochód z biletów w kwocie  
2000 zł zespół przeznaczył na pomoc w rehabilitacji mieszkanki naszej gminy Wiktorii Wóltańskiej. 

Dziękujemy wszystkim naszym znajomym, którzy pomogli nam w organizacji tego wydarzenia i za ten przepiękny, 
smaczny tort. 

Dziękujemy Panu Robertowi Bachankowi za udostępnienie swojego lokalu, Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury  
za wsparcie techniczne, Panu Jackowi Rucińskiemu za ławki, stoły i parasole, Firmie AK-Foto.pl za wspaniałe zdję-
cia. A także publiczności, która od tylu lat kibicuje naszej skromnej kapeli i wspiera nas spod sceny.

(red.)
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Z BIBLIOTEKI. Z emocjami za pan brat

Dobry i zły wstyd
W piątek, 28 października br., odbyły się kolejne zajęcia z  cyklu 
„Z emocjami za pan brat”, które zostały zorganizowane przez naszą 
placówkę. Uczestniczyło w nim grono dzieci w wieku 6-13 lat, a po-
prowadziła je Magdalena Walesiak, psycholog, trener TUS, posiada-
jąca doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Temat spotkania 
brzmiał: „Dobry i zły wstyd”. 

Podczas zajęć dzieci poznały trudną emocję, jaką jest wstyd. Każdemu 
człowiekowi nie raz zdarzyło się zrobić lub powiedzieć coś niemądre-

go, złamać jakąś zasadę, po czym po-
czuł się „niezręcznie”. Często ktoś, kto 
się wstydzi, czuje, że w jakiś sposób nie 
jest taki, jaki być powinien, jest gorszy 
i niepewny w jakimś miejscu, czy sy-
tuacji. Mogą wtedy pojawić się przykre 
i krytyczne myśli. Pomimo, że wstyd 
jest bardzo przykrą emocją podpowia-
da nam, by naprawić szkodę, przepro-
sić oraz zastanowić się nad tym, co się 
stało i wyciągnąć wnioski na przyszłość 
dotyczące naszych zachowań. Taki 
wstyd jest dla nas dobry i pomaga nam 
być lepszym człowiekiem. Chroni nas 
i mobilizuje do zmiany na lepsze. Jed-
nak czasem wstyd nie jest dla nas doby, 

a nawet nam szkodzi. 

Zbyt długi i intensywny wstyd 
może nas hamować, ograniczać 
i prowadzi do lęku. Sprawiać, że 
rezygnujemy z czegoś czego 
pragniemy oraz nie podejmuje-
my próby poznania i spróbowa-
nia nowych rzeczy. Uczestnicy 
spotkania razem z panią Magdą 
zastanowili się, co można zro-
bić w sytuacji, kiedy zrobi się 
coś złego i poczuje wstyd. Dzie-
ci jednomyślnie wskazały, że 
najważniejsze jest powiedzenie 
słowa „przepraszam”, co niewąt-
pliwie wymaga odwagi. Podczas 
spotkania pani Magda podkreśli-
ła, że nie powinniśmy się wsty-
dzić m.in. tego kim jesteśmy 
i z jakiej rodziny pochodzimy.

(b.)

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Ciekawostki 
z „Zakątka 
logopedycznego”

Z okazji zbliżającego się  

Dnia Pluszowego Misia  
Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna 

Filia w Nasielsku  

24 listopada br. czwartek  
organizuje  

Dzień Otwarty
Konsultacje i porady logopedyczne w godzinach od 8.00-13.00 dla ro-
dziców, których niepokoi rozwój mowy dziecka. 

Zgłoszenia telefoniczne trwają do 20 listopada (decyduje kolejność 

zgłoszeń) pod numerem telefonu 23 6912647 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u logopedy?

Pierwsza wizyta u logopedy może budzić niepokój. Pojawia się wiele py-
tań. Czy badanie jest bolesne? Co ze sobą zabrać? Jak się przygotować? 
Ile trwa badanie u logopedy?

Zacznijmy od tego, że badanie jest bezbolesne. Jeśli pacjentem jest 
dziecko, prowadzone jest w postaci zabawy, która sprzyja w nawiązaniu 
kontaktu z dzieckiem oraz daje logopedzie możliwość na obserwację. 
Nieodłącznym elementem każdej diagnozy logopedycznej jest ocena 
budowy i sprawności aparatu mowy. Polega na powtarzaniu demonstro-
wanych ćwiczeń narządów mowy. Otóż narządy artykulacyjne i aparat 
mowy to nic innego jak wargi, język, zęby, podniebienie twarde, pod-
niebienie miękkie. Przeprowadzony jest wywiad z rodzicem lub opie-
kunem. Diagnoza pozwala na ustalenie stanu rozwoju mowy. Diagnozie 
poddawane są m.in. postawa ciała, napięcie mięśniowe i mobilność języ-
ka i ust czy umiejętności prymarne: sposób oddychania, żucia i połyka-
nia. Całość zajmuje zwykle około półtorej godziny. W razie konieczności 
logopeda wyznacza kolejne spotkanie. 

Na podstawie diagnozy logopeda przekazuje zalecenia oraz plan terapii 
lub w razie potrzeby kieruje na dalszą diagnozę do lekarza specjalisty.

W skrócie, na diagnozę logopedyczną składa się:

• rozmowa z rodzicem, opiekunem, dzieckiem

• obserwacja dziecka podczas zabawy; 

• ocena funkcji prymarnych: oddychania, żucia, połykania, sprawdzenie 
budowy i funkcjonowania aparatu mowy (wargi, język, podniebienie);

• ocena postawy ciała;

• sprawdzenie rozwoju mowy i artykulacji.

Aby wizyta u logopedy przebiegała sprawnie, dobrze pamiętać o kilku 
ważnych kwestiach:
• należy wziąć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka;
•  dotychczasową dokumentację leczenia (wyniki badań laryngologicz-

nych, foniatrycznych, audiologicznych, ortodontycznych, fizjotera-
peutycznych, alergicznych, ze szpitala w razie pobytu dziecka itd.);

• dotychczas zebrane informacje, opinie, jeśli rodzic takie posiada, wy-
dane przez różne placówki diagnostyczne;

• nie należy podawać jedzenia dziecku bezpośrednio przed badaniem 
u logopedy;

• wskazane jest zabrać ze sobą małą butelkę wody niegazowanej; 
• przed wizytą porozmawiaj o niej ze swoim dzieckiem. Wyjaśnij mu, 

dokąd idziecie i w jakim celu. Bądź spokojny i uśmiechnięty. Postaraj 
się zaciekawić je wizytą. 

Serdecznie zapraszam, jeśli rozwój mowy dziecka niepokoi rodzica/
opiekuna. Zwłaszcza gdy dwulatek nic nie mówi lub mówi tylko kilka 
słów, jest to jasny znak, że należy udać się z nim do logopedy. 

Ewa Ślesik pedagog-logopeda
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Filia w Nasielsku

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Tytuł Szkoły Dialogu
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ste-
fana Starzyńskiego w Nasielsku 
zdobyła wyróżnienie w ogólno-
polskim konkursie na najlepszy 
projekt uczniowski oraz otrzy-
mała tytuł Szkoły Dialogu, który 
przyznawany jest przez Funda-
cję Forum Dialogu za działania 
na rzecz dialogu polsko –ży-
dowskiego. 

Jest ono zwieńczeniem realizo-
wanego w szkole w okresie od 
marca do czerwca 2022 roku 
projektu uczniowskiego upa-
miętniającego lokalną społecz-
ność żydowską. 

Uczniowie obecnej klasy 8b, z pomocą wychowawcy oraz pod opieką pań edukatorek z Forum Dialogu, opra-
cowali plan wycieczki po naszym mieście „Śladami nasielskich Żydów”.

W ramach realizacji projektu uczniowie oprowadzili tym szlakiem dwie grupy zwiedzających: grupę potomków 
nasielskiej społeczności żydowskiej, na czele z panem Glennem Kurtzem, którzy przybyli do naszego miasta 
z okazji uroczystości odsłonięcia Bramy Pamięci na cmentarzu żydowskim oraz premiery filmu „Three Minutes: 
A Lengthening” oraz grupę uczniów z młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 2. 

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w formie online. Poszczególne grupy projektowe wzięły udział 
w bardzo ciekawej grze wirtualnej, w której przeniosły się do miejscowości nagrodzonych i wyróżnionych pro-
jektów. Słuchając opowieści i rozwiązując zagadki, mieli okazję poznać historię związaną z losami społeczno-
ści żydowskiej w innych polskich miasteczkach. Uczniowie zostali również nagrodzeni drobnymi upominkami, 
wśród których znalazły się unikatowe torby z alfabetem hebrajskim.

(at)
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Konkurs plastyczny  
„Kartka bożonarodzeniowa”
Wielkimi krokami zbliża się grudzień, a wraz z nim II edycja Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, którego już nie możemy się doczekać wszy-
scy, w szczególności dzieci. To na nich czekać będzie karuzela wenec-
ka, chatka św. Mikołaja, prezenty. A to dopiero początek atrakcji, które 

przygotowaliśmy dla naszych milusińskich na grudzień. Wraz z Nasielskim 
Ośrodkiem Kultury zapraszamy dzieci z przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych oraz klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym „Kartka bo-
żonarodzeniowa”. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe! 
Najładniejsza praca stanie się oficjalną kartką świąteczną Organizatorów, 
zatem jest o co powalczyć.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 grudnia br., do godz. 17.00

Kontakt: Referat Promocji Gminy, tel. /23/ 69 33 123, e-mail: promocja@
nasielsk.pl ,temat wiadomości: Kartka bożonarodzeniowa 

Szczegóły: www.nasielsk.pl
Wydział Organizacji i Promocji

U NAS

Nasielscy uczniowie 
wyróżnieni!
Co roku poznańskie Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radio-
wych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizuje konkursy 
profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W tym roku były to:

1. „Nie czas na nudę” – konkurs plastyczno-literacki dla przedszkolaków 
oraz uczniów klas 1-8

2. „Zagraj w skoczka” – konkurs logiczny dla uczniów klas 1-8

3. „Nie czas na nudę” – konkurs filmowy dla klas 1-8

Uczniowie z nasielskich szkół licznie wzięli udział w konkursie plastyczno-
-literackim, przesyłając wykonane przez siebie prace. Ich wysiłki zostały 
docenione i nagrodzone książkami oraz dyplomami. Wśród wyróżnio-
nych znaleźli się:

 – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach: Zuzanna 
Lewandowska, Wiktoria Miszczuk, Jakub Rzepiński oraz Małgorzata Rącz-
kowska;

 – uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach: Jan Szulkowski, Lena Czarniecka, Michał Czarniecki, Zuzanna 
Czarniecka, Klara Rybus Fischer, Zofia Dębska, Amelia Wawryło, Mikołaj 
Bieżuński oraz Joanna Domżała.

Serdecznie gratulujemy!
MCz

LUDZIE Z PASJĄ

Scena to moje miejsce na Ziemi
Dla jednych życie to teatr, a dla niego teatr to całe życie. O kim mowa? 
O utalentowanym siedemnastoletnim Kacprze Zakrzewskim, mieszkańcu 
naszej gminy, który rozwija swoje skrzydła jako aktor.

alizuje się artystycznie. 

Z Mokrzyc  
na deski Teatru 
Studio
Początek nauki w no-
wej szkole zbiegł się ze 
światowym lockdow-
nem spowodowanym 
rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa. Był 
to niezwykle trudny 
czas dla wszystkich. 
Szkoł y został y zmu-
szone do przejścia na 
tryb nauczania zdalne-
go, co uniemożliwia-
ło młodemu artyście rozwój pasji 
i talentu. – Nie mogąc realizować 
zajęć teatralnych w szkole, stwier-
dziłem, że muszę poszukać cze-
goś na własną rękę, żeby szlifować 
swój talent. W szukaniu zajęć poza 
szkołą pomagała nam jedna z na-
uczycielek pani Elżbieta Pawlik. To 
ona powiedziała nam o castingu 
do Teatru Studio. Idąc na przesłu-
chanie (o miejsce starało się ponad 
100 osób – przyp. red.), myślałem, 
że staram się o miejsce na warsz-
taty dla młodzieży. Już od pierw-
szych zajęć miałem wrażenie, że 
to będzie jednak coś większego 
– tłumaczy młody aktor. Przeczu-
cie go nie myliło. Okazało się, że 
razem z wybraną 7 młodych ludzi 
stworzyli spektakl typowo repertu-
arowy, który cały czas jest wysta-
wiany na deskach teatru. – Byłem 
bardzo podekscytowany świado-
mością, że biorę udział w czymś 
tak wielkim. Dotychczas nawet nie 
myślałem o takim przedsięwzię-
ciu, starałem skupiać się na małych 
rzeczach. Przede wszystkim chcia-
łem się dalej uczyć, dalej rozwi-
jać talent, a tu taka niespodzianka. 
Okazało się, że nawet bez ukoń-
czenia szkoły jestem w stanie zro-
bić coś więcej, że mogę stanąć na 
scenie z profesjonalnymi aktorami. 
Niesamowite uczucie – uśmiecha 
się Kacper. 

Nietypowy projekt
Wygranie castingu do teatru to był 
pierwszy krok do ciężkiej pracy, 
która zaowocowała spektaklem, 
który zdobył Grand Prix 25. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatrów 
dla Dzieci i Młodzieży „Korczak 
Dzisiaj” 2021. Przedstawienie zo-
stało docenione za błyskotliwe 
i nieoczywiste wykorzystanie kla-
sycznego utworu Owidiusza na 
potrzeby współczesnej, mądrej 
i bezpretensjonalnej rozmowy 
o dojrzewaniu. – Nie dostaliśmy 
gotowego scenariusza. Sami mu-
sieliśmy go stworzyć. Może dlate-
go spektakl wywołuje dużo emocji 
i jest taki prawdziwy. Można tu zna-
leźć kawałek życia każdego z nas, 
nasze przeżycia i doświadczenia. 
To była totalna improwizacja – tłu-
maczy nastolatek. Na scenie Kac-
per czuje się świetnie. Widać, że jest 
to po prostu jego miejsce. 

Rozwijając skrzydła… 
…nie zapomina jednak o swoich 
korzeniach. Na premierę spektaklu 
„Przemiany” zaprosił swoje nauczy-
cielki. – Nie wyobrażam sobie, że 
mógłbym ich nie zaprosić na swój 
spektakl. Czułem ogromną dumę, 
że przyjęły moje zaproszenie. Był 
to mój wyraz szacunku i podzięko-
wania dla nich za to, że mnie ukie-
runkowały, że przez tyle lat ze mną 
pracowały, wspierały i pomagały 
– mówi Kacper. A tak jego występ 
wspomina pani Joanna Maluchnik:  
– Kiedy po dwóch latach od skoń-
czenia szkoły przez Kacpra, otrzy-
małam od niego zaproszenie na 
spektakl o dorastaniu „Przemia-
ny” w reżyserii Michała Borczucha 
w Teatrze Studio, byłam bardzo 
wzruszona i dumna z wyjątkowego 
wyróżnienia. Jeszcze większe wzru-
szenie wzbudziła we mnie sytu-
acja, gdy Kacper po zakończonym 
spektaklu wyszedł, aby przywitać się 
i podziękować za obecność. Udział 
w sukcesach moich uczniów zawsze 
sprawia mi ogromną przyjemność, 
daje wiele powodów do wzruszeń, 
powoduje szybsze bicie serca. To 
bardzo miłe dla nauczyciela – wy-
chowawcy, gdy absolwenci pamię-
tają i chcą się podzielić swoją pasją.

Nowe perspektywy
Jak podkreśla Kacper, teatr otwo-
rzył przed nim nowe możliwości. Od 
niedawna podjął współpracę z war-
szawską Fundacją OFF school, która 
zaangażowana jest w projekty spo-
łeczne realizowane dla młodzieży. 
Głównie poprzez realizację spotów 
informacyjnych, spotkań, konfe-
rencji. Jej celem jest wsparcie nasto-
latków w budowaniu tożsamości, 
poczucia siły i sprawczości. Kacper 
Zakrzewski swoich sił z sukcesa-
mi próbuje także w ogólnopolskich 
konkursach, wraz z klasą stworzył 
spektakl o tematyce wojennej, któ-
ry również zaowocował 3 miejscem 
na wojewódzkim konkursie skiero-
wanym do młodzieżowych grup te-
atralnych.

Kacper Zakrzewski cały czas rozwi-
ja swoje zainteresowania i talenty w  
spektaklach, spotach informacyjnych 
czy też poprzez działalność społecz-
ną. Bardzo dużo jak na nastolatka! Ale 
jak sam mówi, nie lubi się nudzić. 

Marta Czarniecka

Dusza artysty
Kacper od zawsze miał duszę arty-
sty. Już jako dziecko uwielbiał wy-
stępować. Najpierw za publiczność 
wystarczała mu rodzina, a póź-
niej koledzy i koleżanki ze Szkoły 
Podstawowej im. ks. Józefa Ponia-
towskiego w Starych Pieścirogach,  
do której uczęszczał. 

 – W klasie, do której uczęszczał 
Kacper, byli uczniowie z wielo-
ma talentami. Wiele tych talentów 
ujawniało się w najmniej spodzie-
wanych sytuacjach, ale były tak-
że takie osoby, które miały chęć 
i odwagę prezentowania swoich 
uzdolnień większemu gronu wi-
dzów. Niewątpliwie do tej drugiej 
grupy należał Kacper. Od począt-
ku swojej „szkolnej kariery” od-
ważnie, w moim odczuciu bez 
żadnej tremy, występował na sce-
nie. Najpierw w świetlicy szkolnej, 
a później zaczął podbijać sceny 
pozaszkolne. Z czasem nie wy-
obrażaliśmy sobie przedstawienia 
szkolnego czy konkursu recytator-
skiego lub muzycznego bez Jego 
występu – wspomina pani Joanna 
Maluchnik, była wychowawczymi 
nastolatka. 

Dobry nauczyciel  
to podstawa
W biografiach sławnych ludzi bar-
dzo często pojawia się wątek oso-
by (nauczyciela, rodzica czy kogoś 
przypadkowego), która zauważa 
talent młodego człowieka i „po-
pycha” go w danym kierunku. Tak 
też było u Kacpra. Jego zdolności 
aktorskie jako pierwsze zauważy-
ły nauczycielki: pani Hanna Soto-
wicz (nauczyciel muzyki) oraz pani 
Dorota Sierzputowska (nauczyciel 
j. polskiego), które wysyłały go na 
konkursy. Najpierw były to kon-
kursy lokalne: Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „O zło-
tą nutkę” czy konkurs recytatorski 
„Warszawska Syrenka”.

 – To był początek mojej poważ-
niejszej przygody ze sceną. Można 
powiedzieć, że za każdym razem 
zdobywałem dużą dawkę do-
świadczenia. Oczywiście była to 
duża zasługa moich nauczycielek, 
które poświęcały czasu na przy-
gotowanie mnie. Już wtedy czu-
łem, że to właśnie ze sceną chcę 
związać swoją przyszłość – mówi 
Kacper. I tak się stało. Po skończe-
niu „podstawówki” dostał się do Li-
ceum Ogólnokształcącego im. J. W. 
Goethego w Warszawie, gdzie wy-
brał profil teatralno-filmowy. O dzi-
wo rodzice nie mieli nic przeciwko, 
choć zawód artysty bardzo często 
kojarzy się z pewnego rodzaju nie-
stabilnością finansową. – Rodzice 
widzieli moje zamiłowanie aktor-
skie i domyślali się, że pójdę w tym 
kierunku. Nie wiem jeszcze, jak po-
toczy się moje życie, ale czuję, że 
jestem we właściwym miejscu – 
dodaje nasielszczanin. Kacper jest 
jedyną osobą w rodzinie, która re-
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Baran 21.03-20.04
Nowe znajomości przyniosą Ci dobre 
pomysły na rozwój kariery albo prze-
branżowienie się. Ale nie śpiesz się z po-
dejmowaniem ważnych decyzji. Dobrze 
zrobi Ci krótka głodówka lub detoks. 

Byk 21.04-20.05
Będziesz pozytywnie nastawiony do 
całego świata. Ułożysz dobry plan, jak 
awansować lub zdobyć podwyżkę. Nie 
czekaj, od razu wcielaj go w życie. Nie 
daj się wmanewrować w cudze kłopoty.

Bliźnięta 21.05-21.06
Unikaj radykalnych zmian, dostosuj się 
do innych. W razie spięć z partnerem, 
nie dyskutuj do upadłego. Wycofaj się 
i przeproś, a wtedy wygrasz. Nie zwra-
caj uwagi na marudnych krewnych.

Rak 22.06-22.07
Jeśli szukasz lepszej pracy, podejmij wy-
zwanie i działaj ze zdwojoną siłą. Warto 
wysyłać CV i umawiać się na rozmowy 
kwalifikacyjne. Właśnie teraz masz szan-
sę odnaleźć swoje życiowe powołanie. 

Lew 23.07-23.08
Musisz być teraz twardy wobec konku-
rencji, bo najwyższy czas ją przegonić. 
Odnów stare, dobre znajomości. Na gor-
szy nastrój, bezsenność i drobne scho-
rzenia pomoże Ci aromaterapia.

Panna 24.08-22.09
Jeśli już musisz, to wspieraj i doradzaj in-
nym, ale nie daj się obarczyć winą za 
cudze niepowodzenia. Zainteresuj się sta-
nem konta, odzyskaj długi i zapłać zaległe 
rachunki albo mandaty.

Waga 23.09-23.10
Uporasz się wreszcie ze wszystkimi 
zaległościami. Zapowiada się większe 
ożywienie w sprawach towarzyskich. 
Przyjaciele znajdą dla Ciebie więcej cza-
su i będziesz w centrum ich uwagi.

Skorpion 24.10-22.11
Nie bądź małostkowy, bo możesz stra-
cić przyjaźń wartościowej osoby. Znajdź 
też czas na pasje, randki albo ukochany 
sport, a wszelkie porządki zostaw innym 
domownikom. Zrób badania kontrolne.

Strzelec 23.11-21.12
Nie daj się wciągnąć w towarzyskie czy 
zawodowe konflikty. Siła i zdecydowa-
nie pomogą Ci wynegocjować dobre 
warunki. Polubią Cię pieniądze, a Ty bę-
dziesz planować swoje zyski i inwestycje. 

Koziorożec 22.12-20.01
Wykorzystaj przypływ energii na zaję-
cia wymagające siły. Podczas remon-
tów musisz przypilnować fachowców 
osobiście. Podczas rodzinnych spotkań 
unikaj rozmów o polityce i pieniądzach. 

Wodnik 21.01-19.02
Najbliższe dni będą sprzyja naprawie 
relacji, które ostatnio nie układały się 
najlepiej. Wyciągnij pierwszy rękę na 
zgodę. Zamiast krytykować innych, zrób 
rachunki i uporządkuj swoje sprawy.

Ryby 20.02-20.03
Sprawy rodzinne zaprzątną całą Two-
ją uwagę. Nie obrażaj się, tylko szczerze 
rozmawiaj z bliskimi. Nie prowokuj swo-
ich wrogów, bo zaczniesz wojnę, nad 
którą nie będzie łatwo zapanować. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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 zo-
stać zaakceptowanym przez kolegów ar-
cheologów. Kiedy niechcący niszczy 
egipski sarkofag, ściąga na siebie i swoich 
przyjaciół klątwę. Uratowanie Mumii, Jeffa 
i Belzoniego zapoczątkuje pełną akcji przy-
godę. Wraz z Sarą przemierzy pół świata, 
aby odwrócić klątwę Szmaragdowej Tablicy.

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

ANATOMIA
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 wyrusza-
ją w podróż przez labirynt czasu i wspo-
mnień. Teraźniejszość zaczyna mieszać się 
z przeszłością, życie z jego kresem. 

18-20 listopada godz. 19:00 2D PL
23-24 listopada godz. 19:00 2D PL

BEJBIS
Komedia; Polsa, Włochy; Czas trwania 2 godz. 
Małżeństwo z kilkunastoletnim stażem, 
które wychowuje nastoletnią córkę i wie-
dzie poukładane życie, spodziewa się nie-
planowanego drugiego dziecka.

25-27 listopada godz. 15:00 2D DUBB.
30 istopada-1 grudnia  
godz. 15:00 2D DUBB.

PRZYTUL MNIE.  
POSZUKIWACZE MIODU

Animacja; Polska, Chiny; Czas trwania 1 godz. 10 min.
Mały Miś marzy o słodkim urodzinowym 
torcie, jednak zapasy ulubionego przysmaku 
przepadły. Wspólnie z Tatą Misiem wyrusza-
ją do Złotej Krainy, aby zdobyć najważniej-
szy składnik ciasta. Na rozbrykanego Misia 
i ostrożnego Tatę czeka wielka przygoda!

25-27 listopada godz. 17:00 2D PL
30 istopada-1 grudnia  

godz. 17:00 2D PL

NIE CUDZOŁÓŻ i NIE KRADNIJ
Komedia kryminalna; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
40 min.
Nigdy nie zostawiaj faceta samego w domu. 
Jeśli spodziewasz się, że po czułym pożegna-
niu, on wsunie kapcie i usiądzie z książką pod 
kocem, ostro się zawiedziesz. Takiej okazji nie 
przegapia Patryk (Mateusz Banasiuk), który 
odpina przysłowiowe „wrotki”, gdy jego żona 
Renata (Aleksandra Popławska) wyjeżdża na 
kilka dni. Patryk miłosną pustkę wypełnia to-
warzystwem Sandry (Julia Wieniawa), przez co 
los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim 
(Cezary Pazura), pewną tajemniczą przesyłką 
i parą fajtłapowatych gangsterów (Sebastian 
Stankiewicz i Bartek Firlet). 

25-27 listopada godz. 19:00 2D PL
30 istopada-1 grudnia  

godz. 19:00 2D PL

ŚWIĘTA INACZEJ
Komedia rom.; Polska; Czas trwania: 1 godz. 52 min.
Tradycyjnie życzymy radosnych Świąt 
w rodzinnej atmosferze, dwunastu wi-
gilijnych potraw i mocy wymarzonych 
prezentów. A co, jeśli ktoś sobie tego nie 
życzy? Ma dość sztucznych uśmiechów, 
karpia w galarecie i kolejnych ciepłych 
kapci w prezencie? Wtedy wybiera święta 
inaczej! Rzuca wszystko i wyjeżdża w nie-
znane.
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DROBNE

Wycinka drzew, wynajem pod-

nośnika koszowego i usługi rę-

bakiem. Tel. 507 567 910.

Kupię kopaczkę, sadzarkę i ob-

sypniki. Tel 507 330 294.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Wydzierżawię ziemię pod fo-

towoltaikę. Klasa ziemi IV, V, VI. 

Tel. 537 411 996.

Sprzedam siano i słomę w kost-

kach, wóz żelaźniak. Tel. 512 

179 468.

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
14.11.–20.11.2022 r. Apteka Cefarm

ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.
21.11.–27.11.2022 r. Apteka

ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.
28.11.–4.12.2022 r. Apteka

ul. Warszawska 15, 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

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dwudziestego”, 14.10.2022 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  221 pkt (55,25%)
2. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  212 pkt (53,00%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   202 pkt (50,50%)
4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  199 pkt (49,75%)
5. Krzysztof Brzuzy – Mariusz Figurski  185 pkt (46,25%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   181 pkt (45,25%)

Wyniki turnieju „dwudziestego pierwszego”, 28.10.2022 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  218 pkt (54,50%)
2. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  212 pkt (53,00%)
3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  208 pkt (52,00%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   202 pkt (50,50%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra   182 pkt (45,50%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  178 pkt (44,50%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     107 pkt 
2. Waldemar Gnatkowski     105 pkt
3. Piotr Kowalski      82 pkt
4. Grzegorz Nowiński      80 pkt
5. Alicja Bartosik      70 pkt
6-7. Krzysztof Morawiecki     64 pkt
 Janusz Wydra      64 pkt
8. Zbigniew Michalski     57 pkt
9. Józef Skrzypczak      53 pkt
10.  Mariusz Figurski      50 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK
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Nasielskie cmentarze - zarys dziejów cz. 3
Przy omawianiu różnych form rzeź-
biarskich należy zauważyć, że najbar-
dziej są zazwyczaj cenione rzeźby 
figuralne. Pojawiły się dość wcze-
śnie na polskich cmentarzach, bo już 
w czasach Stanisława Augusta i były 
z reguły dziełami warszawskich pra-
cowni rzeźbiarskich. Nasielskim na-
śladownictwem tej formy sztuki 
cmentarnej jest nagrobek nauczy-
ciela Franciszka Stankiusa. Wiemy 
o nim, że urodził się w 1855 r. w Go-
gach koło Kowna w rodzinie spolo-
nizowanych Litwinów, a do Nasielska 
trafił poprzez żonę Ewę z Kowal-
skich, która pochodziła z Nuny. Był 
nauczycielem i kierownikiem szko-
ły w Nasielsku w trudnym dla oświa-
ty okresie rusyfikacji szkół. Przeszedł 
na karty historii jako krzewiciel kul-
tury polskiej oraz znany bibliofil. 
Twórca jego nagrobka przedstawił 
na wysokim cokole postać pełno-
plastyczną Matki Boskiej naturalnej 
wysokości w szatach utrzymanych 
w bieli i błękicie. W pomniku uderza 
realizm przedstawienia samej postaci 
Madonny skłaniający do modlitwy 
i zadumy. 

Z przełomu XIX i XX w. pochodzą 
zasługujące na uwagę nagrobki po-
święcone rodzinom ziemiańskim. 
Zbliżone są one do siebie zarówno, 
jeżeli chodzi o formę artystycznej 
ekspresji, jak i skalę zabudowy pól 
grobowych. Wśród tych nagrobków 
należy wymienić pochówki rodziny 
Grzebskich z Jackowa, Orłowskich 
z Kędzierzawic i Suskich z Nowej Wsi.

Na specjalną uwagę zasługuje duży 
grobowiec rodziny Komosińskich 
stanowiący pewnego rodzaju oso-
bliwość nasielskiej nekropolii. Cen-
tralnym elementem grobu jest 
oryginalnej urody głaz narzutowy 
nieprzetworzony rzeźbiarsko, który 
łudząco przypomina bryłę korze-
niową wielkiego drzewa. Prawdo-
podobnie ukształtowany został w tej 
formie przez naturę w wyniku długo-
trwałej erozji. Na okazałym kamieniu 
posadowiono kuty, dość duży krzyż 
z żelaza. Tumba została wykonana 
z płyt granitowych o szarej i różowej 
tonacji, natomiast tablice inskrypcyj-
ne wykonano z brązu. Generalnie 
na mazowieckich cmentarzach do-
minują piaskowce i wapienie, nato-
miast nagrobki granitowe stanowiły 
w omawianym okresie zdecydo-
waną mniejszość, prawdopodob-
nie ze względu na większą trudność 
przy obróbce. Na niektórych cmen-
tarzach kresowych sytuacja była 
odmienna. Np. polski cmentarz 
w Żytomierzu posiada 98% nagrob-

ków z granitu. 

W okresie dwudziestolecia między-
wojennego nadal wzorem dziewięt-
nastowiecznego trendu w sztuce 
funeralnej, rodziny zmarłych sta-
rały się godnie upamiętnić miejsce 
pochowania swoich bliskich. Po-
wstawały zatem, zwłaszcza dla ludzi 
majętnych dojrzałe dzieła sztuki se-
pulkralnej będące naśladownictwem 
warszawskich twórców m. in. Le-
opolda Wasilkowskiego, który pozo-
stawił na Powązkach 13 nagrobków 
swojego autorstwa. Niewątpliwie ta-
kim jest grobowiec śp. Mieczysława 
Trejgisa (1894-1935) i zmarłej dużo 
później jego żony Lubowej. Oby-
dwoje byli lekarzami internistami 
i pochodzili z Kresów Wschodnich 
Drugiej Rzeczypospolitej. Po 1920 
r. decyzją ówczesnych władz zostali 
skierowani do pracy w Nasielsku, ce-
lem podniesienia poziomu zarówno 
higieny, jak i medycyny w naszym 
mieście, zaniedbanym w tym zakre-
sie od czasu zaborów. Z zadania tego 
wywiązywali się znakomicie.

W ich nagrobku zastosowano 
przestylizowany motyw bramy, 
w domyśle wrót do wieczności. 
Sama konstrukcja bramy została wy-
konana z różowego granitu, nato-
miast imitująca otchłań, duża tablica 
inskrypcyjna z czarnego kamienia. 
W kompozycji autor projektu do-
skonale wprowadził medalion z gło-
wą Chrystusa. Na betonowej tumbie 
posadowiono dużą czarną płytę 
z inskrypcją dotyczącą pochówku 
lekarki Lubow pochodzącą z póź-
niejszego okresu. Społeczeństwo 
Nasielska przyjęło ten nagrobek 
z zachwytem, jak wiadomo z ust-
nych przekazów. Uważano, że jest to 
jeden z najpiękniejszych nagrobków 
na nasielskim cmentarzu.

Swego rodzaju nowością na naszej 
nekropolii analizowanego okresu, 
stała się zbiorowa mogiła żołnierzy 
Wojska Polskiego poległych w wal-

ce z bolszewickim najazdem 1920 
r. Jest to właściwie całe monumen-
talne założenie przylegające, co 
w tym przypadku ma duże znacze-
nie, do muru cmentarnego. Na środ-
ku wielkiego pola grobowego została 
wybudowana czterostopniowa pod-
stawa. Najwyższy stopień podstawy 
zdobi wydatny krzyż stylizowany na 
surowy, wykonany z nieokorowa-
nego drzewa brzozowego, nawiązu-
jący wyraźnie do tradycji cmentarzy 
wojennych. Motyw ten w zmniej-
szonej formie akcentuje narożniki 
całego założenia grobowego. Treść 
inskrypcji nagrobnej była przedmio-
tem badań p. Andrzeja Zawadzkiego 
– znanego nasielskiego historyka, 
który kilkakrotnie prezentował swoje 
ustalenia na łamach „Życia Nasielska”, 
wypada mi zatem odesłać Czytelnika 
do lektury naszego czasopisma.

Tym, czym dla katolików jest na-
sielski cmentarz, dla wyznawców 
religii mozaistycznej był miejscowy 
kirkut. Powstał on w połowie XVII 
w. wespół z synagogą żydowską 
autorstwa Symhe Weisa syna Szlo-
my z Łucka. Wesslowie, ówcześni 
właściciele miasta, przekazali grunt 
z własnej jurydyki szlacheckiej na 
cele grzebalnictwa. Dostrzega-
li oni wpływ starozakonnych na 
rozwój gospodarczy Nasielska. 
Byli zainteresowani rozwojem rze-
miosła i organizacją cechu sku-
piającego rękodzielników. Statut 
nadany przez hrabiego Stanisława 
Wessla - starosty kampinowskie-
go w 1788 r. podkreśla znaczenie 
rozwoju rzemiosła, a także handlu 
i usług dla miasta, prawie doszczęt-
nie zniszczonego przez klęski ele-
mentarne. Według żydowskiego 
badacza i pisarza Matiasa Bersoh-
na, schyłek XVIII w. był najświet-
niejszym okresem dla nasielskiej 
gminy żydowskiej. Gmina ta była 
wówczas licznym skupiskiem dia-
spory żydowskiej na Mazowszu, 
a wśród nasielskich Żydów pano-
wał dobrobyt, kwitł handel i ręko-
dzielnictwo. Do rozkwitu gminy 
żydowskiej w Nasielsku doprowa-
dziły mądre rządy rabina Haskiela, 
który cieszył się nadto uznaniem 
i poparciem dziedzica miasta Sta-
nisława hr. Wessla. Schyłek XVIII w. 
to również czas znacznych prze-
mian w życiu religijnym i kulturze 
żydowskich mieszkańców Ma-
zowsza. Od zachodu i północy 
docierały tu wpływy oświecenia 
żydowskiego, tzw. Haskali krzewie-
nego przez przybywających z Nie-
miec kupców lub pochodzących 

stamtąd emigrantów żydowskich. 
Jednocześnie w centralnej czę-
ści regionu panował pochodzący 
z Kresów chasydyzm. W sąsiednim 
Nowym Dworze Mazowieckim 
od lat siedemdziesiątych XVIII w. 
działało centrum chasydzkie zało-
żone przez rabina Uriela. Wiek XIX 
przyniósł Żydom ograniczenie wie-
lu praw, które mieli w czasach sta-
ropolskich. Ustawa konstytucyjna 
z 1815 r. orzekała, że ... prawo roz-
ciąga swoją opiekę do wszystkich 
obywateli bez żadnej różnicy stanu 
i położenia … jednak w zakresie 
praw obywatelskich i politycznych 
ograniczyła je do chrześcijan, 
stwierdzając, że ... w używaniu ich 
nie będzie stanowić różnicy róż-
ność wyznań chrześcijańskich.

Pomimo niesprzyjających przepi-
sów, funkcjonujących w ówcze-
snym obrocie prawnym, nastąpił 
wówczas znaczny przyrost miesz-
kańców Nasielska pochodzenia 
żydowskiego. I tak w 1808 r. na 
ogólną liczbę mieszkańców 2242 
osoby, Żydów było 1410 co sta-
nowiło 62,9% całej populacji. Na-
tomiast w 1857 r. na ogólną liczbę 
nasielszczan 3139, Żydów było 
2469, co w ujęciu procentowym 
stanowiło prawie 79%.

Po powstaniu styczniowym znie-
siono ograniczenia w przemiesz-
czaniu się ludności żydowskiej, co 
skutkowało systematycznym na-
pływem Żydów do miast. W 1893 
r. w Nasielsku na 5307 mieszkań-
ców przypadało 4289 Żydów, co 
stanowiło 80,8% populacji miasta. 
Natomiast w 1910 r. odsetek ten 
zmalał do 76,1%. Być może spadek 
ten był z jednej strony spowodo-
wany emigracją rodzin żydowskich 
do USA, a z drugiej strony nastąpił 
zwiększony napływ ludności wiej-
skiej po uwłaszczeniu chłopów. 
Oczywiście w obydwóch przy-
padkach był to powolny proces 
trwający wiele lat. Próby określe-
nia liczby mieszkańców Nasielska, 
którzy udali się na emigrację stałą, 
skazane są na niepowodzenie. Za-
uważyć jednak należy, że w świetle 
danych pierwszego ogólnorosyj-
skiego spisu ludności z 1897 r. na-
stąpił spadek liczby mieszkańców 
Nasielska w porównaniu do roku 
1885. Zdaniem autora, daje to pod-
stawę do stwierdzenia, że w liczbie 
450 osób, o które zmniejszyła się 
populacja miasta, zdecydowa-
ną większość stanowili emigran-
ci o żydowskiej proweniencji. Fakt 
wzmożonej emigracji z Nasielska 
w okresie poprzedzającym I wojnę 
światową, potwierdza także Ency-
klopedia Judaica. 

Zwiększająca się ludność Nasielska 
ograniczała się w zasadzie do lud-
ności żydowskiej, natomiast lud-
ność chrześcijańska pozostawała 
niemal na stałym poziomie i wyno-
siła ok. 850 osób. Powodowało to 
konieczność ciągłego powiększa-
nia żydowskiej nekropolii. W swo-
jej niemal 300-letniej historii kirkut 
przeżył aż osiem takich operacji, 
ostatnia, na którą natrafił autor pod-
czas kwerendy źródłowej, miała 

miejsce w 1901 r., kiedy to zebra-
no 525 rbs na zakup morgi gruntu 
z przeznaczeniem na cele grzeba-
nia zmarłych. 

Z zachowanej ikonografii skupionej 
w zasobie dr. Glenna Kurtza z No-
wego Jorku można podjąć próbę 
rekonstrukcji wyglądu nasielskiego 
kirkutu. Dominowały tu niewiel-
kie kamienne macewy wykonane 
z piaskowca szydłowieckiego lub 
granitu zaopatrzone w inskrypcje 
w języku hebrajskim lub jidysz mó-
wiące wiele o zmarłym i jego ro-
dzie. Przechowywane w Nasielskim 
Domu Edukacji i Historii dwa frag-
menty macew, z których jeden 
wykonany z granitu różowego po-
święcony był zmarłemu w 1881 r. 
mężczyźnie, posiada inskrypcję: 
„Niech jego dusza będzie związa-
na więzami życia”. Drugi fragment 
z piaskowca żółtego dotyczy po-
chówku kobiety i mówi o zmarłej, 
że za życia była osobą skromną. 
Pośród opisanych macew znajdo-
wały się też grobowce o dużej skali, 
wykonane ze szlachetniejszych od-
mian kamienia jak: marmur, bazalt, 
porfir, garbo czy labradoryt. Za-
pewne należały do najbogatszych 
miejscowych Żydów, niestety zo-
stał y bezpowrotnie zniszczone 
podczas wojny jako ówczesny si-
gnum temporis. Wzorem innych 
mazowieckich nekropolii żydow-
skich, zapewne też w Nasielsku 
były macewy żeliwne, a nawet wy-
konane z drewna.

Według szacunkowych danych na 
nasielskim cmentarzu żydowskim 
może spoczywać 6-7 tys. Izraeli-
tów. Wzmiankowany wcześniej dr 
filozofii Glenn Kurtz szacuje tę licz-
bę na 9-10 tys. pochówków. Na tym 
etapie badań nie możemy podać 
dokładniejszej liczby ciał. Co by nie 
powiedział, spoczywają tu całe po-
kolenia nasielszczan o proweniencji 
żydowskiej. Winniśmy im szacu-
nek wyrażony przede wszystkim 
we właściwym zachowaniu się na 
cmentarzu jako miejsca sakralnego. 
Drodzy nasielszczanie, to nie jest 
teren dla psich spacerów. Koniecz-
nie zatem, potrzeba powszechne-
go zrozumienia, że rozwój każdego 
narodu powinien się odbywać na 
fundamentach wielkiej różnorod-
ności jego historii. Wszystkie aspek-
ty tej mozaiki historycznej, kultury 
materialnej i religii obok siebie wy-
stępujących powinny być skrzętnie 
chronione, badane i przekazywane 
następnym pokoleniom. Dlaczego? 
- bo stanowią wspólne bogactwo 
doświadczeń, czyli wspólną praw-
dziwą kulturę.

Na zakończenie powiem, że warto 
zadumać się nad prostym pięknem 
nasielskich cmentarzy wtopionych 
w nasz krajobraz. Zadumać się nad 
bogactwem przeżyć i losów ludzi 
tam spoczywających, zarówno tych 
wyróżnionych talentem, zasługami 
czy stanowiskami, ale też i tych zwy-
kłych, prostych i szarych. Ta krótka 
historia zamknięta w dziejach nasiel-
skich cmentarzy jest też ich historią, 
jest naszą wspólną, polską historią.

dr Stanisław Tyc
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NA SPORTOWO. Szachy

Mistrzostwa Mazowsza Juniorów
W niedzielę, 6 listopada br., w war-
szawskiej dzielnicy Wesoła miały 
miejsce indywidualne Mistrzostwa 
Mazowsza Juniorów w szachach. 
W zawodach wystartowało 17 naj-
młodszych mieszkańców gminy 
Nasielsk, reprezentantów miejsco-
wego klubu szachowego Skoczek 
Pieścirogi. 

W grupie do lat 9 rywalizowali: Do-
minik Kowalski (uczeń SP Dębinki), 
Wojciech Gołębiewski i Tymoteusz 
Szarszewski (obaj SP Pieścirogi) oraz 
bracia Filip, Karol i Michał Lisikowie 
(przedstawiciele SP 1 w Nasielsku). 
Najlepszy wynik (3 pkt z 8 partii) 
uzyskali: Karol Lisik, Dominik Ko-
walski oraz Tymek Szarszewski.

W grupie do lat 11 grali: Ignacy Mandykowski (uczeń SP 1 w Nasielsku), Mieszko Roszak (SP 2 w Nasielsku), Mikołaj 
Bieżuński, Krzysztof Górski i Stanisław Szarszewski (wszyscy SP Pieścirogi) oraz jedyna przedstawicielka kobiet 
w nasielskiej drużynie Weronika Kowalska z SP Dębinki. Trzem zawodnikom w tej grupie udało się zdobyć połowę 
możliwych do uzyskania punktów (4 pkt), a byli to: Mieszko Roszak, Staszek Szarszewski i Ignacy Mandykowski.

W kategorii do lat 13 wystartowali: Jakub Białorudzki (uczeń SP Cieksyn), Adam Czachorowski (SP1 w Nasielsku) 
oraz Filip Krawczak i Bartosz Seroczyński (obaj SP 2 w Nasielsku). Najlepszy rezultat (4 pkt) przy 3 zwycięstwach, 
2 remisach i 3 porażkach zanotował Jakub Białorudzki. W 6 pojedynkach mierzył się on z zawodnikami o dużo 
wyższym rankingu i doświadczeniu. Dobry występ pozwoli mu zadebiutować na grudniowych listach rankin-
gowych FIDE z dorobkiem 1063 pkt w szachach szybkich.

W grupie do lat 15 zabrakło przedstawicieli Klubu Szachowego Skoczek Pieścirogi, natomiast w rywalizacji do lat 
18 uczestniczył Dominik Wiśniewski – uczeń LO w Nasielsku im. Jarosława Iwaszkiewicza. W silnie obsadzonym 
turnieju uzyskał wynik 3 pkt. oraz o 7 oczek poprawił swój ranking FIDE.

 – W Mistrzostwach udział wzięło łącznie 277 dzieci z województwa mazowieckiego – mówi Marcin Szarszew-
ski, prezes Klubu Szachowego Skoczek Pieścirogi. – Dla większości zawodników KSz Skoczek Pieścirogi był to 
pierwszy start w zawodach sportowych o randze mistrzowskiej. Bardzo cieszy fakt, że wszyscy zawodnicy punk-
towali, a kilku udało się zdobyć połowę puli punktów. Debiut na Mistrzostwach uznajemy za udany, przybyliśmy 
jako jedna z najliczniejszych grup, zebraliśmy cenne doświadczenie i w kolejnych latach na pewno wrócimy 
mocniejsi – podkreśla. 

(oz)

NA SPORTOWO

Mamy reprezentanta 
w Katarze
Od 20 listopada do 18 grudnia czeka nas wielkie piłkarskie święto. Po raz 
22. odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej - Mundial. Rozegra-
ne zostaną w Katarze. Wśród 32 reprezentacji, które wywalczyły miej-
sce w tym najważniejszym piłkarskim finale jest i reprezentacja Polski. 
Najpierw zostaną rozegrane mecze w grupach (po 4 drużyny w grupie). 
W tym etapie drużyny grają każda z każdą. Polska znalazła się w grupie C 
razem z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Wydaje się, że nasza 
reprezentacja jest w stanie zakwalifikować się do kolejnej fazy rozgrywek, 
gdzie mecze będą rozgrywane systemem pucharowym. 

Pierwszy mecz rozegra 20 listopada drużyna Kataru z Ekwadorem. Tego 
dnia przewidziane jest też uroczyste otwarcie Mundialu. Polacy pierwszy 
swój mecz rozegrają 22 listopada z Meksykiem, drugi 26 listopada z Ara-
bią Saudyjską, a trzeci 30 listopada z Argentyną. Dwie najlepsze drużyny 
z grupy przechodzą do dalszej części rozgrywek, które będą rozgrywane 
systemem pucharowym. Myślę, że wszyscy Polacy będą życzyli naszym 
reprezentantom, aby zaszli jak najdalej. Wielu z nas marzy o mistrzostwie. 
Polacy jeszcze nigdy nie zajęli w tych mistrzostwach pierwszego miejsca.

W mistrzostwach świata ważną rolę odgrywają sędziowie. Selekcja tej gru-
py uczestników jest wyjątkowo uważna i przebiega przez wiele lat. My, 
mieszkańcy ziemi nasielskiej, mamy powód do radości. W czterooso-
bowym polskim zespole sędziowskim znalazł się nasielszczanin - Paweł 
Sokolnicki. Z piłką nożną związany jest od najmłodszych lat. Tu odnosił 
pierwsze sukcesy. Grał też bardzo dobrze w tenisa stołowego. Z czasem 
zajął się sędziowaniem. Pokonywał kolejne stopnie wtajemniczenia aż 

uzyskał kwalifikacje  piłkarskiego sędziego międzynarodowego. Sędziował 
już mecze mistrzostw świata, mistrzostw Europy i mecze międzynarodo-
we najwyższej rangi. Teraz mieszka w Płocku, ale czuje się nasielszcza-
ninem. Jest wiernym synem swego małego miasteczka. Wypada, aby 
mieszkańcy ziemi nasielskiej życzyli mu wielu sukcesów.

Paweł Sokolnicki od lat występuje w zespole z Szymonem Marciniakiem 
i Tomaszem Listkiewiczem. W tym roku do tej trójki dołączył Tomasz 
Kwiatkowski. 

Przy tej okazji warto wspomnieć jeszcze o jednym miłośniku piłkarstwa 
z Nasielska, Stefanie Chmielewskim, który był bardzo dobrym piłkarzem 
i równie dobrym sędzią piłkarskim. Nie osiągnął wprawdzie tego, co pan 
Paweł Sokolnicki, ale sędziował też wiele bardzo ważnych spotkań piłkar-
skich. 

andrzejzawadzki

PIŁKA NOŻNA

Jest coraz lepiej?
Mecz rozegrany 5 listopada br., 
w ramach 13. kolejki V ligi Decath-
lon w grupie mazowieckiej okazał 
się szczęśliwy dla Żbika Nasielsk. 
Piłkarze z Pułtuska zostali bezlito-
śnie pokonani przez nasielską dru-
żynę aż pięcioma bramkami.

Dobrą passę dla Żbika w tym spo-
tkaniu zaczął Łukasz Gałązka, strze-
lając gola już w 7. minucie, a Jacek 
Lewandowski w 26. minucie pod-
wyższył wynik do 2:0. 

W pierwszej połowie meczu sędzia 
żółtymi kartkami ukarał dwóch 
nasielskich zawodników: najpierw 
Kamila Tomaszyńskiego, a chwilę 
później Łukasza Gałązkę.

Druga połowa zaczęła się od zmian 
w drużynie rywali. Żbik wyszedł 
na boisko w tym samym składzie. 
Trzeci gol został zdobyty w 60. mi-
nucie przez Mateusza Bramowicza 
tuż po tym, jak Mateusz Pietroń 
z Nadnarwianki został ukarany żół-
tą kartką. Do grona strzelców tego 
dnia dołączył także Mikołaj Adam-
ski (78’), co miało miejsce kilka 
minut po otrzymaniu żółtej kartki 
przez Piotra Cywińskiego z Nad-
narwianki.

Wynik spotkania na 5:0 dla Żbika 
Nasielsk ukoronował Marek Osiń-

ski (86’). Na konto Nadnarwianki 
powędrowała natomiast jeszcze 
żółta kartka, tym razem dla Anto-
niego Kozyry.

Ostatni wyjazdowy mecz w run-
dzie jesiennej piłkarze Żbika zagrali 
12 listopada o godz. 12.00 przy uli-
cy Radarowej 1 w Warszawie z RKS 
Okęcie Warszawa.

Pierwsza połowa nie była uda-
ną częścią tego spotkania. Rywale 
strzelili nasielszczanom dwa gole. 
Najpierw Bartek Tula (23’), a później 
Mateusz Sieciechowicz (41’). Jednak 
piłkarze Żbika nie stracili ducha. 

Druga połowa spotkania zaczę-
ła się bez zmian w składzie obu 
drużyn. W trakcie meczu dopiero 
wymieniano zawodników Okęcia, 
Żbik grał jednak w podstawowym 
składzie. W 69. minucie okazję do 
strzelenia bramki wykorzystał Ma-
rek Osiński. Od tego momentu Żbik 
grał o remis. Łatwo nie było, obro-
na zespołu Okęcia, który zajmuje 
3. miejsce w tabeli, robiła wszystko, 
aby nie dopuścić do wyrównania.

Gorąco zrobiło się pod koniec 
spotkania. Posypały się żółte kart-
ki, najpierw otrzymał ją Krzysztof 
Capar z RKSu Okęcie, a w ostatnim 
kwadransie meczu kolejne kartki 

otrzymali Marek Osiński (77’) i Mi-
kołaj Adamski (79’) ze Żbika, na-
stępnie Piotr Balsam (81’) z Okęcia, 
Łukasz Zalewski (86’) ze Żbika i Bar-
tosz Szoja (87’) z Okęcia.

Naprawdę nerwowo zrobiło się 
w doliczonym czasie gry. Sędzia 
przedłużył spotkanie o 5 minut. 
Wtedy to do zdobywców żółtej 
kartki dołączył Kamil Tomaszyń-
ski, ten jednak chwilę później zdo-
był bardzo cennego gola dla Żbika, 
doprowadzając do remisu 2:2. Po 
celnym strzale sędzia ogłosił ko-
niec meczu, a Żbik Nasielsk wrócił 
z jednym punktem.

Zwycięstwo i remis w ostatnich 
dwóch spotkaniach zapewniły Żbi-
kowi kolejne 4 punkty. Obecnie na-
sielska drużyna zajmuje 11. pozycję 
w tabeli V ligi Decathlon w I gru-
pie mazowieckiej z dorobkiem  
15 punktów.

Ostatni mecz rundy jesiennej Żbik 
Nasielsk rozegra na własnym bo-
isku 19 listopada o godzinie 13.00. 
Rywalami podopiecznych Mate-
usza Bramowicza będzie Amator 
Maszewo, który zdobył jak do tej 
pory 14 punktów i zajmuje 13. po-
zycję w tabeli.

Michał B.


