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Życie w czasie epidemii
Od początku marca br. z dużym niepokojem obserwujemy, zmieniającą się 
niemal z dnia na dzień w naszym kraju, sytuację związaną z epidemią wirusa 
SARS –CoV-2 (COVIS -19). W ostatnich dniach wprowadzono szereg ograni-
czeń mających zapobiec lub przynajmniej spowolnić rozprzestrzenianie się tej 
choroby. 

Zaleca się szczególne przestrzeganie zasad higieny osobistej, częste mycie rąk 
lub ich dezynfekcję oraz ograniczanie do minimum bezpośrednich kontaktów 
z innymi ludźmi i zachowanie bezpiecznej odległości (ok. 1,5 m).

W ubiegłym tygodniu wprowadzono zakaz odwiedzin w szpitalach, odwołano 
imprezy masowe oraz zawieszono zajęcia na uczelniach, w żłobkach, przed-
szkolach i szkołach oraz klubach seniora, WTZ, placówkach dziennego pobytu 
(od 16 do 25 marca). Zamknięte dla odwiedzających zostały instytucje kultury 
(Nasielski Ośrodek Kultury i Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną), ograniczo-
no dla obywateli dostępność do urzędów, instytucji i firm (m.in. Urzędu Miej-
skiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Do odwołania zamknięte 
zostały targowiska w naszym mieście (przy ul. Tylnej i ul. Lipowej).

W obliczu ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii, 
wszyscy niemal jednocześnie postanowili zrobić zapasy żywności oraz środ-
ków czystości. Po trwającej kilka dni panice zakupowej sytuacja uspokoiła się 
na tyle, że można już bez większych problemów zaopatrzyć się we wszystkie 
niezbędne produkty.

Wprowadzony przez rząd RP z soboty na niedzielę (14 – 15 marca) stan za-
grożenia epidemicznego spowodował zamknięcie granic (otwarte są dla 
przepływu towarów), dużych sklepów i galerii handlowych (poza sklepami 
spożywczymi i aptekami), restauracji oraz zakazano zgromadzeń powyżej  
50 osób. Wszyscy, którzy wrócili do kraju z pobytu zagranicznego od 15 mar-
ca muszą poddać się obowiązkowej, 14 dniowej kwarantannie.  

Radykalne ograniczenia wprowadzone zostały także w komunikacji miejskiej 
i międzymiastowej (m.in. PKS, PKP). W nasielskim magistracie regularnie odby-
wają się spotkania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

Aktualnie (18 marca) z oficjalnych doniesień ministerstwa zdrowia wynika,  
że w naszym kraju jest 251 osób zarażonych koronawirusem, zmarło 5 osób. 
Natomiast z informacji PSSS w Nowym Dworze Maz. (18 marca br., godz. 
13.00) wynika, że w powiecie nowodworskim nie odnotowano na razie żad-
nego przypadku tej niebezpiecznej choroby, 75 mieszkańców objętych jest 
obecnie nadzorem epidemiologicznym, a 11 osób poddanych jest kwaran-
tannie domowej. 

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z Urzędu Miejskiego

Telefoniczny  
dyżur psychologa
W związku z wprowadzonym zaleceniem ograniczenia kontaktu bezpo-
średniego, od dnia 18.03.2020r., do odwołania, dyżur psychologa dla 
mieszkańców gminy Nasielsk, będzie dostępny jedynie w formie porad 
telefonicznych.

Terminy dyżuru pozostaje bez zmian - środy od godziny 8.00 do 11.00.

Numer telefonu: /23/ 69 30 250.

Z Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczeniami dostępu do Urzędu Miejskiego, związanymi 
ze środkami ostrożności podejmowanymi w trosce o zdrowie zarówno 
mieszkańców Nasielska, jak i pracowników urzędu z powodu zagroże-
nia epidemią koronawirusa, 16 marca uruchomiliśmy dodatkową formę 
kontaktu w postaci specjalnych urn na pisma. Prosimy o umieszczanie  
w nich dokumentów w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i nume-
rem telefonu kontaktowego oraz zaznaczeniem wydziału, do którego 
jest adresowana.

Ważna uwaga – w tym czasie dokumenty będą przyjmowane bez po-
twierdzenia odbioru.

Oddzielne urny dla Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej znajdują się w wejściu do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3.

W celu pobrania i wydrukowania odpowiedniego wniosku lub formula-
rza, prosimy o skorzystanie ze strony internetowej http://umnasielsk.bip.
org.pl/index//id/2340.

Telefony do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie interne-
towej Urzędu, w zakładce: kontakt https://nasielsk.pl/kontakt.

Spis Telefoniczny Urzędu Miejskiego w NASIELSKU

SEKRETARIAT 23 69-33-000
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NADZORU

pokój nr 101 (wew. 150) Kierownik 23 69-33-050
pokój nr 102  (wew. 151) 23 69-33-051
pokój nr 102 (wew. 155) 23 69-33-055 
Biuro Obsługi Klienta (wew.121) 23 69-33-021
pokój nr 111 (wew. 162) Biuro Rady 23 69-33-062
pokój nr 203 (wew. 202) Działalność gospodarcza 23 69-33-102
pokój nr 203  (wew. 202) Informatyk 23 69-33-102
pokój nr 107 (wew. 223) Referat Promocji Gminy 23 69-33-123 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i PROGRAMÓW 
STRUKTURALNYCH

pokój nr 108 (wew.158) Kierownik 23 69-33-058
pokój nr 109 (wew. 160) 23 69-33-060
pokój nr 117 (wew. 168) 23 69-33-068 
pokój nr 109 (wew. 159) Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 23-69-33-059

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA i ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
pokój nr 205 (wew. 208) Kierownik 23 69-33-108
pokój nr 206 (wew. 201) Decyzje Środowiskowe, Drzewa i Krzewy 23 69-33-101
pokój nr 201 (wew. 177) Odpady, Rolnictwo 23 69-33-077

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
pokój nr 215 (wew. 215) Kierownik 23 69-33-115
pokój nr 214 (wew. 214) 23 69-33-027
pokój nr 210 (wew.127) 23 69-33-027

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
pokój nr 216 (wew. 126) Kierownik 23 69-33-026
pokój nr 206a (wew. 101) Dochody Księgowość 23 69-33-001
pokój nr 207 (wew. 205) Wydatki księgowość 23 69-33-105
pokój nr 207a (wew. 124) Windykacja 23 69-33-024
pokój nr 209 (wew. 152) Kadry i Płace 23 69-33-052

URZĄD STANU CYWILNEGO i WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pokój nr 213 (wew. 212) Kierownik 23 69-33-112
pokój nr 211 (wew. 210) Zastępca Kierownika 23 69-33-110
pokój nr 212 (wew. 211) Dowody Osobiste 23 69-33-111

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,  
SPRAW WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

pokój nr 204 (wew. 221)Kierownik 23 69-33-121
pokój nr 204 (wew. 221) 23 69-33-121
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
pokój nr 12 (wew. 113) Kierownik 23 69-33-013 
pokój nr 12 (wew. 113) 23 69-33 -013
pokój nr 11 (wew. 203) 23 69-33-103
pokój nr 14 (wew. 176) 23 69 33-076 

STRAŻ MIEJSKA W NASIELSKU
pokój nr 204 (wew. 221) Komendant 23 69-33-121/735-036-199 

Z Urzędu Miejskiego

Odwołanie 
kwalifikacji wojskowej
Informuję, iż zgodnie z § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 
2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji woj-
skowej 2020 roku tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 
ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezyden-
tów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie 
od 16 marca do 30 kwietnia 2020 roku (kwalifikacja zostaje odwołana).

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 

Ogłoszenie  
- koronawirus

Podobnie jak w przypadku grypy sezonowej, osoby starsze, zwłaszcza 
z przewlekłymi chorobami, są bardziej narażone na zarażenie się CO-
VID-19 (KORONAWIRUS).

W związku z powyższym, seniorzy, by uniknąć zakażenia, powinni m.in. 
unikać zatłoczonych miejsc (takich jak autobusy, apteki, sklepy) i dbać  
o prawidłową higienę osobistą.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Monika 
Nojbert, zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich dobrze funkcjonu-
jących, sprawnych mieszkańców gminy Nasielsk o pomoc w robieniu 
podstawowych zakupów osobom samotnym, w podeszłym wieku, nie-
samodzielnym i niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedztwie. 

Seniorzy, którzy nie mają możliwości otrzymać pomocy rodziny i są-
siadów, mogą zgłaszać potrzebę zrobienia podstawowych zakupów  
w MOPS w Nasielsku tel. 236933006 od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00.

Monika Nojbert informuje również, że w trosce o zdrowie seniorów 
uczęszczających do Klubu Senior+ w Nasielsku, każdego dnia odbywa 
się pomiar temperatury uczestników.
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Teleporady w przychodniach

APEL BURMISTRZA NASIELSKA  
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Znajdujemy się w szczególnej sytuacji; sytuacji bezprecedensowej nie 
tylko dla Polski, ale i większości krajów na świecie. Zagrożenie korona-
wirusem SARS-CoV-2 spowodowało przewartościowanie codziennego 
życia wszystkich obywateli, ale też bardzo znacząco odbija się na sytu-
acji społecznej naszego kraju. 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, 
podjęliśmy już i cały czas podejmujemy działania nakierowane na 
minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa na te-
renie Gminy Nasielsk – oczywiście takie, które możemy podjąć jako 
samorząd szczebla gminnego. Niektóre z tych decyzji wymagały ana-
lizy wszystkich „za” i „przeciw”, były bardzo trudne do podjęcia, jak 
ograniczenie dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
czy czasowe zamknięcie targowiska w Nasielsku, ale uważamy, że są 
jak najbardziej zasadne. Zgodnie bowiem ze starą zasadą Hipokrate-
sa „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”, stanowiącą podstawę profilaktyki 
zdrowotnej, starajmy się zrobić wszystko, co można, aby nie dopuścić 
do konieczności podjęcia bezpośrednich działań o charakterze stricte 
leczniczym. 

Nie jest to możliwe bez zrozumienia i poparcia społecznego dla za-
kazów, ograniczeń i postanowień merytorycznych służb państwo-
wych oraz władz publicznych wszelkich szczebli. Dlatego zwracamy się 
z prośbą o wyrozumiałość i respektowanie wszystkich wprowadzanych 
przepisów, zaleceń, rekomendacji oraz zakazów. Nie wychodźmy bez 
potrzeby z domu – dotyczy to szczególnie osób starszych, osób już 
chorujących na inne schorzenia oraz osób z obniżoną odpornością. 
Stosujmy się do podstawowych zasad higieny. Nie przebywajmy w sku-
piskach ludzkich, gdzie istnieje większe zagrożenie zakażenia koronawi-
rusem. To nie są bezpodstawne wymysły, lecz poparta fachową wiedzą 
konieczność tej chwili i tej sytuacji.

Obecny trudny czas może się wiązać z osłabieniem więzi międzyludz-
kich. Dlatego apelujemy: nie bądźmy obojętni na inne osoby, szczegól-
nie te niesamodzielne. Starajmy się pomagać sąsiadom czy znajomym, 
którzy być może nie są na tyle mobilni lub nie mają możliwości, żeby 
załatwić najpotrzebniejsze sprawy, jak zrobienie zakupów czy zapła-
cenie rachunków. Ze swojej strony również podejmujemy działania 
mające na celu pomoc potrzebującym, m.in. funkcjonuje już w naszej 
Gminie procedura udzielania szczególnych form pomocy mieszkań-
com odbywającym kwarantannę domową. Zgodnie z tą procedurą 
formami pomocy realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku na rzecz mieszkańców odbywających kwarantannę 
domową są: dokonywanie zakupów podstawowych artykułów żyw-
nościowych, środków higieny osobistej, dezynfekcyjnych oraz innych 
artykułów zaliczanych do tzw. środków niezbędnych do przetrwania, 
udzielanie pomocy w uzyskaniu recept i ich realizacji, wynoszenie od-
padów do pojemników, eskortowanie osób podlegających kwarantan-
nie do bankomatu czy dokonywanie terminowych opłat, których nie 
zrealizowanie rodzi istotne skutki finansowe.

Przy okazji już teraz składamy podziękowanie wszystkim służbom i in-
stytucjom zaangażowanym w działania skierowane ku przeciwdziałaniu 
i zwalczaniu epidemii koronawirusa. Słowa wsparcia przekazujemy na 
ręce przedsiębiorców, którzy z uwagi na sytuację gospodarczą znajdu-
ją się w niekorzystnych okolicznościach dla prowadzonych przez sie-
bie firm. W walce z epidemią koronawirusa przed nami pewnie jeszcze 
wiele zwrotów akcji, dlatego wszystkim mówimy: musimy trzymać się 
razem, ze zrozumieniem dla siebie nawzajem, tylko tak bowiem może-
my skutecznie wygrać tę walkę.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

O tym jak nasza ochrona zdrowia funkcjonuje w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii  
koronawirusa rozmawiamy z Marią Michalczyk, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.

Czy jesteście przygotowani do 
tego, że w Waszych placówkach 
w każdej chwili może pojawić się 
pacjent z koronawirusem? 

 – Tak, mamy odpowiednie proce-
dury na ewentualność osobistego 
kontaktu z pacjentem z grupy ryzy-
ka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 
a nasi pracownicy znają algorytmy 
postepowania i doskonale wie-
dzą co w takiej sytuacji mają ro-
bić. Posiadamy również (co prawda 
w ograniczonej ilości ze względu 
na braki w hurtowniach farmaceu-
tycznych) środki ochrony osobistej 
zarówno dla personelu, jak i dla pa-
cjentów. Jest również przygotowana 
izolatka. Oczywiście nasze postę-
powanie będzie zależało od tego, 
w którym momencie dowiemy się 
od pacjenta, że może być zakażo-
ny koronawirusem, czy w recepcji, 
czy już w gabinecie u lekarza. Z każ-
dym pacjentem (zarówno z tym, 
który stawi się osobiście, jak i z tym, 
któremu udzielamy teleporady) 
przeprowadzamy ankietę wstęp-
nej weryfikacji epidemiologicznej. 
Wszyscy znamy również procedury 
postepowania z pacjentem z podej-
rzeniem zakażenia (algorytmy po-
stępowania zależne są od tego do 
której z trzech grup ryzyka (A,B i C) 
pacjenta zakwalifikujemy na pod-
stawie wywiadu epidemiologicz-
nego. Pacjenta zakwalifikowanego 
do każdej z tych grup zgłaszamy 
do PSSE i sporządzamy listę kon-
taktów. Do każdego pacjenta z naj-
wyższej grupy ryzyka wzywamy 
specjalistyczny transport sanitarny 
utworzony w związku z przeciw-
działaniem COVID-19 i pacjent trafi 
do szpitala zakaźnego lub oddziału 
zakaźnego, gdzie wykonany ma test 
w kierunku obecności SARS-CoV-2 
i w zależności od wyniku testu jest 
hospitalizowany lub w przypad-
ku ujemnego wyniku wypisany 
do domu, a leczenie będzie kon-
tynuowane przez naszych lekarzy 
rodzinnych. Po ekspozycji pomiesz-
czenia naszych placówek podlegają 
dekontaminacji i dezynfekcji zgod-
nie z zaleceniami Państwowego In-
spektora Sanitarnego i Krajowego 
Konsultanta ds. medycyny rodzin-
nej. Pracownicy z bezpośredniego 
kontaktu zgodnie z obowiązującą 
procedurą zostaną odsunięci od 
wykonywania obowiązków i trafią 
na kwarantannę do czasu uzyskania 
informacji o wyniku testu. W przy-
padku pozytywnego wyniku wszy-
scy pracownicy z kontaktu zostaną 
poddani 14 dniowej kwarantannie, 
co w najgorszym przypadku może 
skutkować zamknięciem przy-
chodni dla wszystkich pacjentów. 
Dlatego liczymy na odpowiedzial-
ne zachowanie naszych pacjentów 
i zalecamy, aby kontaktowali się 
z nami telefonicznie, a tylko w na-
głych i uzasadnionych przypadkach 
możliwa jest wizyta osobista pa-
cjenta w naszej placówce. Nie zna-

czy to, że pacjenci pozostają bez 
opieki medycznej. Udzielamy głów-
nie porad telefonicznych.

Jak uchronić się przed zakażeniem 
koronawirusem? 

 – Należy pamiętać, że najważ-
niejsze jest zachowywanie pod-
s t a wo w yc h  z a s a d  c z ys to ś c i 
i higieny, częstszego i dokładne-
go mycia rąk wodą z mydłem, 
a jeśli nie ma takiej możliwości 
dezynfekcję ich odpowiednimi 
środkami na bazie alkoholu min. 
65%. Należy również unikać do-
tykania rękoma twarzy, a także 
ograniczyć kontaktu z ludźmi do 
niezbędnego minimum. Istot-
ne jest  zachowanie odpowied-
niej odległości w rozmowie face 
to face (1,5-2 m) oraz częste wie-
trzenie pomieszczeń, w których 
przebywamy. Wrota zakażenia to 
droga kropelkowa. SARS-CoV-2 
najbardziej niebezpieczny jest  
dla osób z obniżoną odpornością 
i chorobami przewlekłymi, a więc 
dla osób starszych. O nich powin-
niśmy teraz pamiętać szczególnie. 
Warto jednak dodać, że olbrzymia 
większość pacjentów przecho-
dzi tę chorobę tak jak grypę. Pa-
miętajmy też że maski (tzw. środki 
ochrony osobistej) są niezbędne 
dla osób chorych i personelu me-
dycznego, który się nimi opiekuje. 

Jakie objawy powinny nas zanie-
pokoić?

 – Gorączka powyżej 38, suchy 
kaszel i duszność to trzy główne 
objawy kliniczne, na podstawie 
których u pacjentów z dodat-
nim wywiadem epidemiologicz-
nym stawiamy wstępną diagnozę. 
Mogą towarzyszyć temu osłabie-
nie, uczucie rozbicia, trudności 
w oddychaniu. Objawy pojawią 
się najczęściej między drugim 
a siódmym dniem po wcześniej-
szym kontakcie z osobą, która 
przebywała w miejscu epidemii 
(w kraju o aktywnej transmisji wi-
rusa). Pacjent z takimi objawami 
nie powinien osobiście przycho-
dzić do POZ ani na SOR.  Najlepiej 
pilnie telefonicznie skontaktować 
się z sanepidem i lub szpitalem za-
kaźnym. Można również zadzwo-
nić do placówki POZ, w której 
pacjent jest zdeklarowany. 

Co z pacjentami z infekcjami, 
chorobami przewlekłymi lub na-
głymi przypadkami zachorowań, 
czy urazów? 

 – Z uwagi na bezpieczeństwo 
swoje i innych zalecamy korzy-
stanie z telefonicznego kontak-
tu z nami. Pracownicy rejestracji 
zapisują pacjenta na poradę te-
lefoniczną i podają godzinę, o 
której lekarz oddzwoni na poda-
ny przez pacjenta numer telefo-
nu. W trakcie zbierania wywiadu 
lekarz weryfikuje, czy stan pa-
cjenta pozwala na udzielenie po-

rady telefonicznej czy też pacjent 
wymaga badania przedmioto-
wego. Pacjentów wymagają-
cych takiego badania zapisujemy 
na dany dzień na wizytę oso-
b istą w naszych p lacówkach .  
W czasie porady telefonicznej 
pacjent może otrzymać e-recep-
tę, e-skierowanie, e-zwolnienie. 
Może również skonsultować wy-
niki badań laboratoryjnych. Wizy-
ta kończy się wydaniem zaleceń 
dla pacjenta w trakcie rozmowy 
telefonicznej lub przesłaniem ich 
na dres mailowy podany przez 
pacjenta. O wyznaczonym cza-
sie lekarz (tak jak już wspomina-
łam) po uprzednim zapoznaniu 
się z dokumentacją medyczną 
pacjenta zadzwoni do niego z te-
lefonu stacjonarnego lub komór-
kowego i udzieli porady przez 
telefon. W ten sposób można 
skorzystać również z porad le-
karzy specjalistów. W czasie po-
rady telefonicznej pacjent może 
otrzymać e-receptę, e-skiero-
wanie, e-zwolnienie. Może rów-
nież skonsultować wyniki badań 
laboratoryjnych. Wizyta kończy 
się wdaniem zaleceń dla pacjenta 
w trakcie rozmowy telefonicznej 
lub przesłaniem ich na dres ma-
ilowy podany przez pacjenta.

Na jak długo zostają wprowadzo-
ne ograniczenia i czego jeszcze 
dotyczą?

 – Sytuacja jest bardzo dynamicz-
na. Polska jest już krajem aktywnej 
transmisji. Od 16 marca br. przez 
najbliższe 14 dni, oczywiście z moż-
liwością przedłużenia, pacjenci są 
proszeni o korzystanie z teleporad 
i maksymalne ograniczenie wizyt 
w przychodniach. Laboratorium 
i pracownia usg wykonują bada-
nia tylko w trybie ustalonym przez 
lekarza (CITO). Zawieszone zosta-
ją szczepienia oraz bilanse dzie-
ci i młodzieży oprócz szczepień 
pierwszorazowych poekspozycyj-
nych i rotawirusa. Od poniedziałku 
pacjenci wchodzą do przychod-
ni pojedynczo, dezynfekują dłonie 
preparatami do dezynfekcji rąk. 
Dozowniki są zamieszczone przy 
wejściach. Priorytetem jest przerwa-
nie łańcucha epidemiologicznego. 
W tej trudnej dla nas wszystkich sy-
tuacji apelujemy do naszych pa-
cjentów o zachowanie spokoju, 
rozwagę i odpowiedzialność. Tylko 
wspólne działanie, wzajemna po-
moc, solidarność i troska o siebie 
nawzajem pozwoli nam pokonać 
tę trudną epidemię. To od tego, jak 
dziś się zachowamy, zależy nasz los. 

Pozostaję w stałym kontakcie 
z Burmistrzem, sztabem kryzyso-
wym i jak dotychczas każdy pro-
blem udaje nam się rozwiązywać 
na bieżąco. 

Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska
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4 marca dachowanie samocho-

du w miejscowości Borkowo. 

Do akcji zadysponowano zastę-

py z OSP Cieksyn, OSP Nasielsk 

i PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

8 marca br., ok. godz. 17.00 

strażacy brali udział w gaszeniu 

pożaru traw w Mogowie przy  

ul. Przytorowej.

9 marca dachowanie samocho-

du w miejscowości Mazewo 

Włościańskie. Do akcji zostały 

zadysponowane zastępy z OSP 

Nasielsk, OSP Jackowo i PSP 

Nowy Dwór Mazowiecki.

11 marca pożar domku letnisko-

wego w miejscowości Lelewo. 

W akcji uczestniczyły zastępy 

z OSP Nasielsk, OSP Cieksyn, 

OSP Pomiechówek i PSP Nowy 

Dwór Mazowiecki.

11  m a r c a  s t r a ż a c y  z  O S P 

Nasielsk zostali zadyspono-

wani do miejscowości Pniewo  

w celu uprzątnięcia samochodu 

z pasa drogowego. Na miejscu 

działały następujące oddziały: 

KP Nasielsk, OSP Nasielsk, ZRM 

Pułtusk, WRD Nowy Dwór Ma-

zowiecki i Pogotowie Energe-

tyczne.

3.03.2020 r. w miejscowości Nasielsk 
funkcjonariusze KP Nasielsk zatrzyma-
li do kontroli drogowej motorower, 
którym kierował 47-letni mieszkaniec 
gminy Nasielsk znajdujący się w stanie 
nietrzeźwości z wynikami 0,59 mg/l  
i 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

8.03.2020 r. w Nasielsku funkcjona-
riusze KP Nasielsk dokonali zatrzy-
mania 27-letniego mężczyzny, który 
od dłuższego czasu znęcał się nad 
rodziną. Prokuratura wobec sprawcy 
zastosowała środki zapobiegawcze  
w postaci nakazu opuszczenia zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego oraz za-
kazu zbliżania się do pokrzywdzonych  
i kontaktowania się z nimi.  

10.03.2020 r. w Nasielsku funkcjona-
riusze KP Nasielsk zatrzymali do kon-
troli samochód marki Opel, którym 
kierował 38-letni mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk znajdujący się w stanie po 
użyciu alkoholu z wynikami 0,14 mg/l 
i 0,13 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

11.03.2020r. w Nasielsku funkcjona-
riusze KP Nasielsk zatrzymali do kon-
troli samochód marki Audi, którym 
kierował 24-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk posiadający obowiązujący 
zakaz prowadzenia pojazdów wyda-
ny przez Sąd Rejonowy w Nowym 
Dworze Maz.

16.03.2020r. w miejscowości Nowe 
Pieścirogi funkcjonariusze KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
36-letniego rowerzystę, który znajdo-
wał się w stanie nietrzeźwości z wyni-
kami 0,99 mg/l i 1,03 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

Sporz. RW

Kronika OSP

Z POLICJI

Z OSP 

Apel do osób  
wzywających służby

Jeśli będziecie potrzebować Państwo pomocy 
którejkolwiek ze służb, a:
 – przebywacie na kwarantannie,
 – posiadacie (bądź osoba, której dotyczy zgło-
szenie) objawy zarażenia COVID-19,
 – podejrzewacie zarażenie COVID-19.

KAŻDORAZOWO INFORMUJCIE O TYM  
PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE

Pozwala to każdej służbie na wdrożenie środ-
ków ochrony indywidualnej funkcjonariuszy, 
czy ratowników. W obecnej sytuacji, zdrowie 
osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeń-
stwo jest kluczowe.

Oszuści grasują!
Komenda Główna Policji oraz Fin-
CERT.pl – Bankowe Centrum Cy-
berbezpieczeństwa ZBP ostrzegają 
przed oszukańczymi ogłoszeniami 
związanymi np. potrzebą zapłaty za 
szczepionkę przeciwko koronawi-
rusowi COVID-19, czy przejęciem 
przez NBP środków klientów zde-
ponowanych w bankach jako tzw. 
„rezerw krajowych NBP”.

Ostrzegamy przed fałszywymi in-
formacjami dotyczącymi epidemii 
koronawirusa (COVID-19) nakłania-
jącymi klientów banków do doko-
nywania transakcji f inansowych. 
Dotyczy ono klientów wszystkich 
polskich banków.

Przestępcy używają jako tło swojej 
działalności komunikatów i fałszy-
wych informacji związanych z epi-
demią koronawirusa (COVID-19). 
Podszywają się pod instytucje za-
ufania publicznego takie jak banki, 
urzędy państwowe, centralne oraz 
lokalne.

W przesyłanych wiadomościach 
zawarte są linki prowadzące do 
stron przestępców, których jedy-
nym zadaniem jest wyłudzanie 
loginów i haseł do bankowości in-
ternetowej, a także kodów auto-

ryzacyjnych dających możliwość 
zatwierdzenia przelewów na ra-
chunek przestępców. W niektórych 
przypadkach linki mogą prowadzić 
do stron zawierających złośliwy 
kod powodujący przejęcie urzą-
dzenia klienta, na którym otrzymał 
wiadomość.

Ofiary ataków, które nie zachowa-
ją ostrożności, mogą stracić swoje 
oszczędności. Ponadto, nieświa-
domi konsumenci ujawniając swo-
ją tożsamość przestępcom mogą 
doprowadzić do wykorzystania jej 
do zawarcia w ich imieniu umów 
i w konsekwencji np. zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych.

Rekomendacje:
• przypominamy, że jedynymi 

i prawdziwymi źródłami informa-
cji są komunikaty przekazywane 
przez służby lub/i zamieszczane 
na oficjalnych stronach interneto-
wych. W związku z koniecznością 
ograniczenia rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej COVID-19, 
wywoł ywanej przez korona-
wirusa, na bieżąco komunikaty 
przekazują również przedstawi-
ciele najwyższych władz Państwa 
w mediach masowych;

• sprawdź w pasku przeglądarki, czy 
jej adres internetowy zgadza się 

z adresem strony Twojego banku. 
Jeśli adres jest inny niż zwykle, nie 
loguj się na tej stronie – nie poda-
waj tam swoich danych oraz po-
wiadom o tym swój bank;

• zawsze cz ytaj  bardzo uważ-
nie treść każdego SMSa z ko-
dem autoryzacyjnym lub treść 
komunikatu autoryzacyjnego 
przesłanego za pośrednictwem 
bankowej aplikacji mobilnej. Jeśli 
twój bank to umożliwia zamień 
SMSy na autoryzację za pośred-
nictwem aplikacji mobilnej.

• Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą 
internetowego oszustwa, zgłoś to 
jak najszybciej do swojego banku, 
najbliższej jednostce Policji, a na-
stępnie zespołowi reagowania na 
incydenty CERT.PL (pod adresem 
https://incydent.cert.pl/). Wska-
zane powyżej instytucje przekażą 
Ci informacje na temat kolejnych 
kroków/działań.

Pamiętaj!
W tym szczególnym okresie naj-
skuteczniejszą metodą kontak-
tu z bankiem może okazać się 
przesłanie wiadomości e-mail .  
Ze względu na obostrzenia epi-
demiczne, które dotyczą także 
banków i ich pracowników czas 
połączenia telefonicznego z kon-
sultantem może się wydłużyć. 

(red.) za: www.policja.pl

Z POLICJI

Poszukiwania 
mieszkańca Kątnych 
Od piątkowego poranka, 13 marca br., trwały poszukiwania mężczyzny na te-
renie gminy Nasielsk, który zagrażał swojemu życiu i zdrowiu. Podjęta przez 
policjantów wydziału kryminalnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 
komisariatu policji w Nasielsku akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem. 
Dzięki determinacji, zaangażowaniu wielu funkcjonariuszy i strażaków, 50-latek 
został odnaleziony.

W piątek ok. godz. 9.30 do policji dotarło zawiadomienie o zaginięciu 50- lat-
ka mieszkańca Kątnych, który miał myśli samobójcze i oddalił się z miejsca za-
mieszkania. Kontakt telefoniczny z zaginionym urwał się, nie odbierał telefonów. 
Policjanci wydziału kryminalnego nowodworskiej komendy oraz komisariatu  
w Nasielsku natychmiast pospieszyli na ratunek.

Potrzebne było wsparcie. W komendzie powiatowej policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim ogłoszono alarm. Wszyscy funkcjonariusze włączyli się do za-
krojonych na szeroką skalę poszukiwań, w tym m.in. przewodnik wraz z psem 
służbowym, policjanci oddziałów prewencji w Piasecznie, a także strażacy z OSP 
Nasielski i JRG Nowy Dwór Mazowiecki. 

Działania poszukiwawcze nabrały wówczas jeszcze większej dynamiki. Czas mi-
jał, ale zaangażowanie osób biorących udział w działaniach nie malało. Teren po-
szukiwań zawężał się.

Miejsce, gdzie znajdować się miał 50- latek było błotniste, zakrzewione, trud-
nodostępne.

O godz. 14.10 naczelnik wydziału kryminalnego nowodworskiej policji przeka-
zał informację o odnalezieniu mężczyzny. Pomoc przybyła w ostatniej chwili.  
Na miejscu 50- latkowi została udzielona pomoc medyczna.

Determinacja, zaangażowanie oraz samodyscyplina wielu funkcjonariuszy i stra-
żaków została nagrodzona. Mężczyzna jest bezpieczny.

(red.) za: www. http://kppnowydwor.policja.waw.pl/
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R E K L A M A

Z okazji Dnia Sołtysa, który miał miejsce 11 marca, 
wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich  

z terenu gminy Nasielsk  
składamy najserdeczniejsze życzenia  
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,  

sukcesów w działalności sołeckiej,  
a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami.

Jednocześnie składamy  
najserdeczniejsze podziękowania  

i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania  
na rzecz lokalnej społeczności.

Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku  
– Jerzy Lubieniecki

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku

NASZE SPRAWY

Tysiące uwag do CPK
Z GMINY

Mamy 65 sołtysów
11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. Przypomnijmy, że sołtysi sprawują 
odpowiedzialną funkcję, choć często niewdzięczną, gdy podejmują de-
cyzje, które niekoniecznie mogą spodobać się mieszkańcom. Każde so-
łectwo ma swój statut uchwalany przez Radę Miejską, w którym określona 
jest nazwa, zadania oraz zasięg sołectwa. W przypadku sołectwa organem 
uchwałodawczym jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys, którego 
wspiera rada sołecka.

Obecnie sołtysi i rady sołeckie wybierane są na okres pięciu lat w tajnych 
i bezpośrednich wyborach na zebraniu sołeckim, w którym biorą udział 
stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

Do zadań sołtysa należy m.in. organizacja zebrań wiejskich, roznoszenie 
decyzji podatkowych i zbieranie podatków od mieszkańców, informo-
wanie mieszkańców o bieżących sprawach istotnych dla sołectwa oraz 
wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, w tym funduszu sołeckiego.

W gminie Nasielsk mamy 65 sołtysów. Trzy sołectwa znajdują się 
w obrębie granic administracyjnych miasta Nasielsk (Broninek, Nowa 
Wieś i Pniewska Górka). Obecnie funkcję sołtysa pełnią: 24 kobiety i 41 
mężczyzn. 48 sołtysów wybranych zostało po raz kolejny. Najstarszym 
sołtysem w naszej gminie jest pan Czesław Żołnierzak  z Chechnówki, 
a najmłodszym Daniel Gąsiorowski z Dąbrowy. Rady Sołeckie w gminie 
Nasielsk tworzy łącznie 195 osób.

W całej Polsce jest łącznie ponad 40 tys. sołtysów. Zambrów w woje-
wództwie podlaskim jest gminą z największą liczbą sołectw – 73, choć 
zamieszkuje ją tylko nieco ponad 8 tys. mieszkańców. Gmina Nasielsk 
znajduje się więc w czołówce gmin w kraju pod względem liczby sołectw.

(mb)

Zakończyły się konsultacje społeczne 
dotyczące przebiegu linii kolejowych 
i dróg prowadzących do Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Trwały one 
od 10 lutego do 10 marca i wywoła-
ły ogromne kontrowersje społeczne 
w całej Polsce. 

Mieszkańcy terenów, przez które wy-
znaczono koncepcje przebiegu tras 
linii kolejowych i dróg, nadesłali do 
spółki CPK ponad 33 tys. maili doty-
czących Strategicznego Studium Lo-
kalizacyjnego. 

To był trudny miesiąc także dla samo-
rządów, które nie miały wpływu na 
propozycje wariantów szlaków komu-
nikacyjnych, a do których mieszkańcy 
mieli zastrzeżenia z powodu braku in-
formacji na temat planowanych inwe-
stycji. Planiści CPK wytyczyli korytarze 
inwestycji  kolejowych i drogowych 
o szerokości od kilku do kilkunastu ki-
lometrów, a w ich wnętrzu zapropo-
nowali po kilka wariantów przebiegu 
nowych szlaków transportowych, któ-
re miały charakter orientacyjny i nie są 
wiążące. W każdym korytarzu zostało 
wyznaczonych kilka wstępnych wa-
riantów przebiegu linii kolejowych 
– po to, by poddać je dyskusji i uzy-
skać informację o istotnych lokalnych 
uwarunkowaniach społeczno-środo-
wiskowych – czytamy na stronie in-
ternetowej CPK.

Miały być jedynie punktem odnie-
sienia dla mieszkańców, którzy będą 
chcieli się wypowiedzieć w przed-
miotowej sprawie. Czy spółka CPK 
spodziewała się takiego odzewu?

Protest w Wieliszewie
Około 2,5 tysiąca mieszkańców Wie-
liszewa, Nieporętu, Nasielska i oko-
licznych miejscowości zorganizowało 
protest przeciwko planom budowy 
szybkiej kolei. Odbył się on 8 marca 
w Wieliszewie. Mieszkańcy utworzy-
li długi na kilka kilometrów łańcuch, 
który miał być symbolem sprzeciwu 
wobec planów budowy linii kolejo-
wych prowadzących do CPK przez 
teren tych gmin. Wspierali ich także 
posłowie RP: Bożena Żelazowska i Jan 
Grabiec. Uczestnicy zgodnie przy-
znawali, że inwestycja podzieli gmi-
ny, zniszczy lokalne więzi społeczne 
i  zniszczy środowisko. 

Tysiące uwag
Mieszkańcy terenów, przez które wy-
znaczono koncepcje przebiegu tras 
linii kolejowych i dróg, nadesłali do 
spółki CPK ponad 33 tys. maili doty-
czące Strategicznego Studium Loka-
lizacyjnego. 

Wnioski od mieszkańców dociera-
ły do spółki różnymi kanałami: przez 
stronę internetową konsultacje.cpk.
pl, mailowo i za pośrednictwem Biura 
Pełnomocnika ds. CPK oraz w formie 
papierowej – dostarczane tradycyjną 
pocztą oraz składane bezpośrednio 
w siedzibie CPK.

 – Zainteresowanie dokumentem 
było duże, co jest związane ze skalą 
planowanych inwestycji. Do konsul-
tacji przedstawiliśmy korytarze obej-
mujące ponad 1,6 tys. km nowych 
linii kolejowych i ponad 400 km dro-
gowych tras szybkiego ruchu – ko-

mentował Mikołaj Wild, prezes CPK. 
– Teraz czas na dokładną analizę każ-
dej ze złożonych uwag. Zamierzamy 
nasze linie zaplanować, zaprojekto-
wać i wybudować w jak największej 
zgodzie z mieszkańcami i biorąc pod 
uwagę ich opinie. Wszystkie uwagi 
zostaną podsumowane w raporcie, 
który ma być opublikowany pod ko-
niec czerwca br. – dodał. 

W przekazaniu uwag do spółki CPK 
pośredniczył także nasielski Urząd 
Miejski, do którego bezpośrednio od 
mieszkańców oraz za pośrednictwem 
sołtysów i radnych wpłynęło po-
nad 750 uwag w formie papierowej. 
Wśród nich były także krytyczne wo-
bec inwestycji stanowiska: Burmistrza 
Nasielska i Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Do siedziby spółki CPK zawiózł je An-
drzej Kordulewski zastępca burmistrza 
Nasielska.

 – Bardzo dziękuję wszystkim, któ-
rzy poświęcili swój czas i wzięli udział 
w konsultacjach CPK. Ogłosiliśmy 
je po to, żeby zweryfikować oczeki-
wania mieszkańców, wysłuchać ich 
opinii, a docelowo dostosować pla-
nowane inwestycje do ich potrzeb. 
W przyszłości będziemy kontynu-
ować dialog z mieszkańcami w ra-
mach kolejnych etapów konsultacji 
i procedur inwestycyjnych – mówił 
wiceminister Marcin Horała, pełno-
mocnik rządu ds. CPK.

Radni sejmiku o inwestycji
W sprawie CPK odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Komisji Strategii Rozwo-
ju Regionalnego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Takie wyjazdo-
we obrady odbywają się niezwykle 
rzadko i tylko z ważnych powodów. 
Komisja zebrała się 10 marca w Le-
gionowie, gdzie omawiano Studium 
Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego 

Portu Komunikacyjnego. Byli na niej 
obecni przedstawiciele Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, którzy byli 
zasypani pytaniami i wątpliwościami. 
W spotkaniu udział wzięli także lokalni 
samorządowcy, a gminę Nasielsk re-
prezentował wiceburmistrz Andrzej 
Kordulewski.

 – Spotykamy się w Legionowie, żeby 
wesprzeć głosy mieszkańców, żeby 
głośno powiedzieć, że nie zgadza-
my się z wyznaczonymi propozycja-
mi rezerwy kolejowej – mówiła radna 
sejmiku Anna Brzezińska. Inni radni 
sejmiku podkreślali, że to inwestycja 
konfliktogenna przestrzennie, środo-
wiskowo i społecznie. 

Wobec obecnych przedstawicieli 
CPK pojawiły się zarzuty, że konsulta-
cje trwały zbyt krótko, a także, że nie 
było szeroko rozpowszechnionych 
informacji, przed ich ogłoszeniem. 
Wytykano zagrożenia, w tym zablo-
kowanie planowanych inwestycji, ale 
pojawiły się też sugestie, iż inwestycja 
CPK w ogóle nie powstanie, gdyż jest 
w opozycji do istniejącej infrastruktury 
(np. Portu Lotniczego w Modlinie). Sta-
nowisko komisji wobec planowanych 
inwestycji było krytyczne i zostanie 
przedłożone na posiedzeniu plenar-
nym Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego. 

Na stronie CPK, gdzie do tej pory 
trwały konsultacje w sprawie za-
proponowanych wariantów po-
jawiła się informacja, że decyzja 
o ostatecznym przebiegu dróg i linii 
kolejowych będzie podejmowana na 
dalszych etapach procesu inwesty-
cyjnego, m.in. po przeprowadzeniu, 
planowanych na ten rok, konsulta-
cji społecznych z gminami, a także 
szczegółowych analiz technicznych 
i środowiskowych.
Michał B., na podst.: um.nasielsk, 

cpk.pl, gazetapowiatowa.pl
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Obca Diany Gabaldon
Wojna rozdzieliła Claire Randall oraz jej męża Franka na wiele lat. Ona 
– pielęgniarka, on – profesor 
historii; oboje służyli na fron-
cie, jednak daleko od siebie. 
Bohaterkę serii Obca Diany 
Gabaldon poznajemy w roku 
1945, kiedy próbuje na nowo 
ułożyć sobie życie z mężem. 
Trudne doświadczenia wo-
jenne bardzo zmieniły mał-
żonków, jednak para powoli 
odbudowuje relacje. Postana-
wiają spędzić wakacje w ma-
łej szkockiej miejscowości. 
Pewnego dnia, podczas spa-
ceru, dostrzegają tajemniczy 
kamienny krąg. Kiedy Cla-
ire dotyka głazu, przenosi się 
w czasie do XVIII – wiecznej Szkocji. Jedną z pierwszych napotkanych 
w przeszłości osób jest przodek jej męża Jonathan Randall – duma przy-
szłych pokoleń rodu Randallów. Mimo uderzającego fizycznego podo-
bieństwa, Jonathan i Frank nie mają wiele wspólnego, a senior rodu jest 
jednym z największych prześladowców szkockich buntowników. Ale to 
nie historia uczucia Claire i jej męża jest najważniejsza w powieści, po-
nieważ bohaterka poznaje w przeszłości miłość swojego życia – szkoc-
kiego szlachcica i rebelianta Jamiego Frasera. Uczucie między Angielką 
a szkockim góralem rozwija się na tle ważnych wydarzeń historycznych. 
Claire przenosi się w przeszłość w 1743 roku, kiedy szkoccy jakobici szy-
kują zbrojne wsparcie dla „króla za morzami” Jakuba Edwarda II Stuarta, 
który został wygnany z Anglii w 1688. Jako żona profesora historii, bo-
haterka powieści wie, jak skończy się szkocka rebelia i będzie próbowała 
uchronić ukochanego z przeszłości przed tragiczną śmiercią w bitwie 
pod Culloden w 1746 roku. Choć seria „Obca” to ośmiotomowe „czy-
tadło” z gatunku romansu historycznego z wątkami fantasy, to autorka 
zbudowała niepowtarzalny klimat trzymający w napięciu tak, że fabu-
ła wciąga czytelnika w świat przepełniony fanatyzmem politycznym, 
uprzedzeniami, a jednocześnie świat, w którym ludzie żyli blisko natury, 
magii, która ich fascynowała i przerażała jednocześnie. Powieść przepeł-
niona jest detalami z życia codziennego osiemnastowiecznego społe-
czeństwa począwszy od prostych chłopów poprzez drobną szlachtę aż 
po życie dworskie. Ponadto mamy tu galerię barwnych postaci, wokół 
których Gabaldon stworzyła wiele zabawnych sytuacji, a główna boha-
terka ma na tyle skomplikowaną osobowość, czasem zabawną, a czasem 
irytującą, że nie sposób jest znudzić się lekturą. Nie jest to literatura z naj-
wyższej półki, jednak może być źródłem dobrej rozrywki, gdy mamy 
ochotę zapomnieć na chwilę o otaczającej nas rzeczywistości.

Olga Ickiewicz

Z BIBLIOTEKI

Egzotyczne zwierzęta
W środę, 11 marca br., do nasielskiej biblioteki przybyła grupa „0 b” z wycho-
wawczynią Karoliną Sawicką ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Była to 
pierwsza wspólna wizyta w bibliotece. Uczniowie poznali oddział dla dzieci  
i młodzieży, zapoznali się z pracą bibliotekarza i naszym księgozbiorem. 

Nasi mali goście poznali proces powstawania książki, zanim trafi na biblioteczną 
półkę. 

Kolejnym punktem naszego spotkania było przeprowadzenie lekcji bibliotecznej 
dotyczącej zwierząt egzotycznych. Celem lekcji bibliotecznej było wyrabianie 
nawyku uważnego słuchania, poznanie różnorodności świata zwierzęcego oraz 
prawidłowe nazewnictwo zwierząt żyjących w zoo i ich krótka charakterystyka. 
Wraz z opowiadaniem pt. W krainie wyobraźni wspólnie udało nam się odbyć 
podróż do Afryki. Dzieci dowiedziały się, że książki o zwierzętach znajdujące się 
w bibliotece dzielą się na popularno-naukowe, jak i te, w których towarzyszymy 

sympatycznym czworonogom w ich przygodach.

Książki o zwierzętach dla dzieci od lat cieszą się zainteresowaniem zarów-
no wśród młodych czytelników, jak i ich rodziców. Taka lektura jest nie 
tylko ciekawa i zabawna , ale też pouczająca. Książki o zwierzętach przede 
wszystkim niosą za sobą wiele wartości: poznajemy nie tylko fascynującą 
historię, ale i wiele ciekawostek, które często zapadają w pamięć na lata,  
a ich lektura może sprawić, że malec zapała ciekawością do otaczającego 
nas świata i stanie się jeszcze bardziej dociekliwy w zdobywaniu wiedzy. 

Na zakończenie spotkania przeczytaliśmy dzieciom wiersz Jana Brzechwy 
pt. Zoo i rozdaliśmy kolorowanki z egzotycznymi zwierzętami.

(bibl.)

Z DKK 

Z historii 
Sycylii
W sobotę, 7 marca, odbyło się 
kolejne spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki. Rozmawialiśmy  
o książce Gepard Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa, która po raz pierw-
szy została wydana w 1958 roku 
we Włoszech. Powieść ta określana 
jest mianem arcydzieła literackie-
go. Doczekała się wielu przekła-
dów na języki obce, a także setek 
wydań. Na podstawie tego utworu 
powstał też film w reżyserii Luchi-
na Viscontiego pt. Lampart, który  
w 1963 roku został nagrodzony 
Złotą Palmą na festiwalu filmowym 
w Cannes.

Akcja powieści toczy się na Sycylii, 
rozpoczyna się w 1860 roku i opo-
wiada o losach pewnego uczone-
go arystokraty. Jest to również 
wnikliwe studium poświęcone hi-
storii Włoch i nieuchronnym zmia-
nom społecznym, które zachodziły 
w tym kraju przez ponad pół wieku.

Powieść Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa spodobała się części na-
szych klubowiczów. Byli też tacy,  
na których książka nie zrobiła żad-
nego wrażenia, co więcej zyskała 
opinię nudnej i nieciekawej. 

Na kolejne spotkanie zapraszamy w 
sobotę, 4 kwietnia. Rozpoczynamy, 
jak zwykle, o godz. 11.30. Będzie-
my rozmawiać o książce Bardo 
Agnieszki Szpili. Zapraszamy na na-
sze spotkania wszystkich chętnych 
czytelników.

(bibl.)

PORADY

W co się bawić z dzieckiem w domu?
Przez najbliższe tygodnie wielu ro-
dziców usłyszy słowa: „Nuuudzi mi 
się…”. Jak zająć dziecko, kiedy spa-
cery i spotkania towarzyskie nie są 
wskazane? Co zaproponować swoim 
pociechom, żeby nie spędziły okre-
su kwarantanny domowej wyłącznie 
przed komputerem i  telewizorem? 
Do naszych ulubionych rozrywek ro-
dzinnych należą gry planszowe. Mo-
żemy godzinami grać w planszówki, 
gry zręcznościowe, pamięciowe itp.

Oczywiście zabawa rodzi wiele emo-
cji, nie tylko tych pozytywnych, ale to 
też jest dobra okazja do nauki rozwią-
zywania konfliktów. Do naszych ulu-
bionych gier należą „Super farmer”, 
której celem jest jak najszybsze zdo-

bycie wszystkich rodzajów zwierząt 
oznaczonych na planszy, a oprócz 
rozwijania myślenia matematycz-
nego, dostarcza wspaniałej rozryw-
ki podczas rozbudowywania farmy. 
Gra powstała w niezwykłych okolicz-
nościach: wymyślił ją wybitny polski 
matematyk Karol Borsuk w Warsza-
wie w 1943 roku. Kiedy hitlerowcy 
zamknęli uniwersytety, stracił źródło 
utrzymania; gra była zatem pomy-
słem na ratowanie domowego budże-
tu, a mieszkańcom stolicy pomagała 
przetrwać ponury czas okupacji. 

Inną propozycją jest „Dobble” – gra 
karciana, która daje wiele możliwości 
rozgrywek – doskonali refleks i spo-
strzegawczość, i jest przeznaczona dla 

dzieci od 4 roku życia. Starszym dzie-
ciom i młodzieży proponuję bardzo 
dynamiczną, choć losową grę „Po-
twory w Tokio”, która kończy się po 
wyeliminowaniu przeciwników z gry 
lub zdobyciu 20 punktów zwycię-
stwa. Ale co zrobić, jeśli wszystkie gry 
już nam się znudzą? Możemy opra-
cować własne. To wcale nie jest takie 
trudne. Potrzebne są dwie kartki pa-
pieru A4 sklejone pośrodku, aby two-
rzyły składaną planszę, nakrętka od 
butelki po mleku, kredki, wyobraźnia. 
Po wyborze bohaterów gry i opraco-
waniu celu przygody, rysujemy pola 
na planszy (można je odrysować od 
nakrętek po mleku), zaznaczamy 
pole START i META, ozdabiamy plan-
szę według swojego pomysłu. I teraz 

najtrudniejszy etap – trze-
ba przemyśleć zasady gry, 
zaznaczyć pola specjalne, 
np. „dodatkowy rzut kost-
ką”, „czekasz kolejkę” itp., 
napisać instrukcję, przy-
gotować pionki i goto-
we. Gwarantuję wspaniałą 
zabawę na kilka godzin – 
już samo przygotowanie 
gry zajmie sporo czasu. 
Ten rodzaj rozrywki roz-
wija myślenie logiczne, 
przyczynowo-skutkowe, 
wyobraźnię i sprawności 
manualne. 

Jeśli dzieci nie są fanami gier, propo-
nuję aktywności plastyczne. Moje 
dzieci lubią tworzyć opowieści, dla-
tego spisujemy wymyślone historie, 
a oni wykonują ilustracje przy pomo-
cy różnych materiałów dostępnych 
w domu, mogą to być fragmenty 
oczyszczonych opakowań po pro-
duktach, wycinanki i kredki. Po wyko-
naniu pracy wydawniczej, wspólnie 
czytamy i oglądamy nasze dzieła. 
Przypomniała mi się również prosta 
zabawa z mojego dzieciństwa, kiedy 
z siostrą spędzałyśmy wakacje u babci. 
Na zwykłej kartce papieru zaczynamy 
rysować przedmiot lub postać, zawi-
jamy kartkę tak, aby kawałek ilustracji 
wystawał, kolejny gracz dorysowuje 
coś według własnego pomysłu, zawija 
kartkę i również zostawia fragment, do 
którego następny gracz dorysowuje 
element. Gracze nie ujawniają swo-
ich pomysłów, dopiero, gdy na kart-
ce nie ma już miejsca, rozwijają całość 
i oglądają cudaki, które wspólnie stwo-
rzyli. Dla tych, którzy nie przepadają 
za pracami techniczno- plastyczny-

mi proponuję grę towarzyską, którą 
uwielbiają moje przedszkolaki. Oczy-
wiście chodzi o „Bombę”. Potrzebu-
jemy kilku dowolnych przedmiotów, 
rozkładamy je na dywanie w rzędzie. 
Jedna osoba jest saperem i musi opu-
ścić na chwilę pomieszczenie. Tym-
czasem pozostali gracze ustalają, który 
przedmiot będzie bombą. Gdy saper 
wróci, dotyka ostrożnie i powoli każ-
dej rzeczy, a pozostali gracze nazywa-
ją je lub mówią „tik –tak”, kiedy saper 
dotknie „bomby”, wszyscy mówią 
głośno „Buuum!” i możemy zacząć 
do nowa. To prosta zabawa, a dostar-
cza wiele radości. 

Zawsze można też zagrać z dzieć-
mi w bardzo popularne przed laty 
i oszczędne w środkach gry, do 
których potrzebna jest kartka pa-
pieru i długopis, jak „statki” lub 
„państwa – miasta”.

O cz y wiś c ie zawsze p olec am 
wspólne czytanie książek!

o.i.
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W rytmach rock’n’rolla
Z NOK

Kreatywne sposoby 
na nudę
Dla tych wszystkich, którym kończą się pomysły na wspólne spędzenie 
czasu wolnego z dziećmi, przedstawimy propozycje przygotowane przez 
Beatę Olechowicz, instruktorkę warsztatów kreatywnych dla dzieci, które 
odbywają się w Nasielskim Ośrodku Kultury.

Ozdoby z masy solnej
Do wykonania masy solnej należy przygotować: 1 szkl. mąki, 1 szkl. soli 
i ok. 0,5 szkl. wody. Składniki trzeba połączyć ze sobą i wyrobić dłońmi. 
Następnie należy rozwałkować masę i powycinać kształty pierniczkowy-
mi foremkami. Wykałaczką robi się dziurkę, aby móc przewlec sznurek 
bądź tasiemkę. Wyschnięte kształty malujemy farbami wedle upodobania. 
Gotowe ozdoby wieszamy na gałązki umieszczone w wazonie i mamy 
gotową dekorację.

Wielkanocne koguciki
Do przygotowania szalonych kogucików potrzebna będzie masa do mo-
delowania samoutwardzalna. Jej koszt nie jest wysoki, można ją dostać 
w sklepach biurowych bądź sklepach internetowych. Do przygotowania 
8 kogucików potrzebny będzie 1 kg masy. Wyrabiamy ją w dłoniach (jeżeli 
kształt nie będzie wystarczająco gładki wystarczy delikatnie zmoczyć dło-
nie) i tworzymy kształt leja, czyli długiej cienkiej szyjki z okrągłym dołem, 
na płasko wykończony, aby koguciki siedziały. Z masy wyrabiamy i wyci-
namy także oczy, dziobek i grzebień, które zamocujemy na głowie kogu-
cika. Trzeba będzie te elementy po wyschnięciu dokleić klejem na gorąco 
i tu nieoceniona będzie pomoc dorosłych. Gdy cały kogucik wyschnie, 
możemy go pomalować. Kolorystyka dowolna, czym bardziej kolorowy 
kogucik, tym lepiej. Popularne jest malowanie kogucika na jeden kolor 
i ozdabianie go białymi kropeczkami, które wykonuje się wykałaczką. Do 
koloryzowania figurek najlepiej wykorzystać farby akrylowe. To na pewno 
bardzo oryginalna świąteczna dekoracja.

Kolorowe papugi
Do tego zadania będzie potrzebna rolka po zużytym papierze toale-
towym. Malujemy ją farbami i doklejamy do niej kolorowe piórka oraz 
ozdoby z kolorowego papieru takie, jak oczy, dziób czy ogon, tak aby po-
wstała kolorowa papuga. Jeżeli nie mamy rolek, można do tego celu wy-
korzystać arkusze kolorowego papieru, które zwijamy i sklejamy w kształt 
małych rolek. Z wykorzystanych rolek po papierze toaletowym można 
także zrobić króliczki. Rolki obklejamy wycinankami bądź kolorowymi 
arkuszami papieru. Na środku malujemy nosek i buzię. Doklejamy wąsy, 
które np. można zrobić z kolorowych patyczków kreatywnych, ale na-
dają się do tego także kolorowe słomki. Z papieru wycinamy także uszy, 
które doklejamy, a z tyłu przyklejamy kolorowy pomponik, który będzie 
ogonkiem króliczka.

Ziemniaczany obrazek

Tematyka obrazków jakie będziemy malować jest dowolna. My propo-
nujemy wielkanocne ozdoby i tulipany. Najpierw należy wybrać kilka 
ziemniaków i poprzecinać je na pół. Na każdej wewnętrznej części roz-
krojonego ziemniaka nożykiem wycinamy kształty. Następnie na plastiko-
wym talerzyku przygotowujemy farby, w których maczamy ziemniaczane 
stempelki. Na gotowych kartach odciskamy stempelki i tworzymy kolo-
rowy obrazek. Gdy z ziemniaka wytniemy kształt kielicha tulipana wystar-
czy, że go odciśniemy, domalujemy łodygę i listki i powstają nam piękne 
ziemniaczane tulipany.

Wielkanocne króliczki
Przedstawiamy dwa sposoby na wykonanie wielkanocnych króliczków. 
W pierwszej wersji potrzebne będą plastikowe łyżki, na których malujemy 
oczy, nosek i wąsy. Doklejamy uszy wycięte z kolorowego papieru i kró-
liczki gotowe. Ewentualnie należy przygotować talerzyk papierowy. Na 
środku przyklejamy kolorowy pomponik, który będzie nosem króliczka. 
Domalowujemy oczy i uśmiech oraz duże dwa zęby. Doklejamy patycz-
ki kreatywne, które będą wąsami oraz kolorowe uszy wycięte z papieru 
i króliczek jest gotowy. 

(eg)

We wtorek, 10 mar-
ca br. ,  w Nasielsk im 
Ośrodku Kultury gości-
li artyści z Filharmonii 
Narodowej z progra-
mem edukacyjnym pt. 
Spokojnie to tylko rock 
and roll. 

Spotkanie prowadził Ja-
rosław Praszczałek, któ-
ry omówił ten rodzaj 
muzyki i historię jego 
powstania. Rock and roll 
pojawił się w Stanach 
Zjednoczonych w po-
łowie XX wieku z połą-
czenia „białego” stylu country oraz 
„czarnego” rhythm and bluesa 
i boogie – woogie. A najbardziej 
znanym wykonawcą tej muzyki 
jest Elvis Presley.

Dzieci dowiedziały się, że na-
zwa nowego gatunku mu-
zycznego pochodzi od słów 
– kołysz się i tocz, którymi 
określił go dziennikarz Alan 
Freed. Była to muzyka roz-
rywkowo - taneczna, która 
stała się symbolem pokolenio-
wego buntu i przemian oby-
czajowych. Pojawiła się też 
w szarej rzeczywistości PRL-u, 
a wykonywały ją takie zespo-
ły bigbitowe jak np.: Akware-
le, Czerwone Gitary, Niebiesko 
Czarni, Alibabki, Skaldowie. 

Jak podkreślał prowadzący, roc-
k’n’roll charakteryzuje rozbudo-

wana sekcja instrumentów dętych, 
ale także saksofon i gitara elektrycz-

na. Publiczność usłyszała wiele cieka-
wostek na temat tych instrumentów, 

np. to, że twórcą saksofonu, któ-
ry należy do grupy instrumentów 
dętych drewnianych, był Adolf 
Sax. W skład kapeli rockowej, 
która grała na nasielskiej scenie 
wchodzili: Michał Borowski (sak-
sofon tenorowy), Jakub Kowal-
czyk (gitara elektryczna) i Piotr 
Iwański (pianino elektryczne).

Tym razem dzieci  n ie t yl-
ko wysłuchały wielu żywych 
rockowych melodii, ale także 
miały okazję obejrzeć żywio-
łowe występy taneczne w wy-
konaniu tancerzy: Agnieszki 
Darkowskiej i Bartłomieja Ka-
mińskiego. 

W wykonaniu muzyków usły-
szeć można było m.in.: Le-
t’s Twist Again (Ch. Checker), 
Layla (E. Clapton), In the Mood 

(G. Miller), I Feel Good (J. 
Brown), Blues For Alice 
(Ch. Parker), 

Parasolki (wyk. Filipinki), 
Nie bądź taki szybki Bill 
(wyk. Katarzyna Sobczyk).

W spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie ze szkoły Pod-
stawowej w Budach Sien-
nickich oraz przedszkolaki 
z Samorządowego Przed-
szkola w Nasielsku, które 
chętnie tańczyły do pre-
zentowanej muzyki.

O kolejnym spotkaniu 
z muzyką powiadomimy 
w najbliższym czasie.

(i.)
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Najważniejsze mity 
dot. koronawirusa

Czy psy i koty przenoszą korona-
wirusa?
Nie. Brak jest dowodów, że zwie-
rzęta domowe mogą przenosić 
koronawirusa SARS-CoV-2, który 
powoduje COVID-19.

Czy służby chodzą po domach 
i sprawdzają przebywającym na 
kwarantannie temperaturę?
Nie. Policja sprawdza przestrzeganie 
kwarantanny bezkontaktowo.

Czy zachorowanie na koronawi-
rusa często kończy się śmiercią?
Nie. U ponad 80 proc. pacjen-
tów przebieg choroby jest łagod-
ny. Ciężkie powikłania występują 
u osób starszych, z obniżoną od-
pornością i z chorobami przewle-
kłymi.

Czy koronawirus jest bardziej 
zakaźny od innych znanych nam 
wirusów?
Koronawirus jest bardzo zakaź-
ny, ale daleko mu do zakaźności 
wirusów takich jak odra czy ospa 
wietrzna.

Czy picie alkoholu chroni przed 
wirusem?
Nie. Picie alkoholu nie chroni przed 
wirusem. Alkohol obniża odpor-
ność organizmu.

Czy częste picie wody zwalcza 
koronawirusa?
Nie! Aby ograniczyć ryzyko zaka-
żenia, przestrzegaj zasad higieny 
i unikaj kontaktu z dużymi skupi-
skami ludzi.

Czy Warszawa zostaje otoczona 
kordonem sanitarnym?
Nie! Nie ma żadnej decyzji o zamy-
kaniu Warszawy.

Czy na ulice polskich miast zosta-
ło wyprowadzone wojsko?
Nie! Wojsko nie wyszło na ulice, nie 
zamyka miast.

Czy w Polsce zabraknie żywno-
ści?
Nie! W Polsce nie zabraknie żyw-
ności. Jesteśmy jednym z najwięk-
szych producentów żywności 
w Europie.

Czy domowe testy na koronawi-
rusa są skuteczne?
Nie! Wiarygodny test na obecność 
koronawirusa może przeprowadzić 
tyko placówka medyczna.

Czy sklepy zostaną zamknięte? 
Czy nie będzie można dostać 
jedzenia i leków?
Nie! Wszystkie sklepy spożywcze, 
drogerie i apteki są otwarte – rów-
nież te w galeriach i centrach han-
dlowych.+

źródło:  
https://www.gov.pl/

koronawirus

KORONAWIRUS – WROTA ZAKAŻENIA, 
DIAGNOSTYKA, PODSTAWOWE OBJAWY 

I LECZENIE
Nazwa koronawirus pochodzi od ich otoczki przypominającej koronę. Koronawirus z Wuhan to wirus o nazwie SARS-CoV-2. 
Nazwa wirusa wynika z jego genetycznego podobieństwa do wirusa odpowiedzialnego za epidemię ostrej i ciężkiej niewydol-
ności oddechowej (SARS) z 2003r. (Chiny).

Chorobę, którą wywołuje SARS-CoV-2 nazwano COVID-19. 

SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Osoba chora rozsiewa go podczas kichania i kaszlu na odległość około 1 metra. Kropelki śliny zawierające 
wirusa osiadają na przedmiotach. Zakażenie jest możliwe, podczas oddychania powietrzem z obecnością zakażonej wydzieliny oraz nieopatrznego wtarcia 
jej rękoma w błony śluzowe (oko, jama ustna lub nos).  Naukowcy badający SARS-CoV-2 nie wykluczają również możliwości zakażenia drogą oralno-fekalną.

Do objawów klinicznych sugerujących zakażenie wirusem należą: gorączka, kaszel, osłabienie i uczucie rozbicia, przyśpieszony oddech, trudności w oddy-
chaniu, duszność. 

Jeśli powyższe objawy występują po uprzednim kontakcie z osobą przebywającą w miejscu epidemii należy pilnie telefonicznie (nie osobiście) skontaktować 
się z:
•  z najbliższą PSSE - Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim tel. 22 775 34 61
• i/lub z najbliższym szpitalem zakaźnym lub oddziałem chorób zakaźnych 
Odział Zakaźny w Warszawie tel. 22 335 52 61
Odział Zakaźny w Ciechanowie tel. 23 673 02 77
• przychodnią POZ, do której zadeklarowany jest pacjent: SPZOZ w Nasielsku Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 2 tel. 23 691 25 03 lub 23 691 26 06, 
SPZOZ w Nasielsku Przychodnia w Starych Pieścirogach ul. Sikorskiego 5 tel. 23 691 22 20, SPZOZ  w Nasielsku Filia w Cieksynie ul. Sportowa 5 tel. 23 6935005
Diagnostyka podstawowa 
• testy/wymaz z jamy nosowo-gardłowej.
Leczenie (wyłącznie objawowe)
• nie ma leczenia przyczynowego. 

Zalecenia dotyczące postępowania zmniejszającego ryzyko KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające szerzeniu się zakażeń przenoszonych drogą kropelkową. W obecnej sytuacji epidemiologicznej w trosce o wspól-
ne bezpieczeństwo zdrowotne w miarę możliwości wskazane jest ograniczenie przebywania w miejscach publicznych. 

Szczególne narażone na zakażenie są osoby starsze z obniżoną odpornością i przewlekłymi schorzeniami wielonarządowymi. I to jest szczególna grupa ryzyka. 
Osoby te powinny częściej pozostawać w domu, a  o pomoc w codziennych czynnościach (zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych czy 
pocztowych) poprosić rodzinę czy sąsiadów. 

Zasady postępowania

1. Często myj ręce. Musimy pamiętać o częstym myciu rąk (nawet co godzinę, dodatkowo przed każdym posiłkiem oraz po każdym wyjściu z toalety) wodą 
z mydłem, a jeśli nie masz takiej możliwości to zgodnie z elementarną zasadą epidemiologiczną dezynfekuj je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 – 
65%). Istnieje duże ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Pamiętaj podczas mycia o powierzchni między palcami, kciuków 
i opuszek palców. Wykonuj tę czynność minimum 30 sekund.
2. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Pamiętaj, że dłonie dotykają wielu zanieczyszczonych (również wirusem) powierzchni. Dotknięcie oczu, nosa lub ust za-
nieczyszczonymi dłońmi stwarza ryzyko przeniesienia wirusa z powierzchni na siebie. 
3. Regularnie (nawet kilkakrotnie w ciągu dnia) myj i dezynfekuj wszelkie powierzchnie dotykowe, z których często korzystają domownicy (biurka, blaty, stoły, 
klamki, baterie, włączniki światła, poręcze). Powierzchnie te regularnie przecieraj używając wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
4. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Pamiętaj, że na powierzchni telefonu komórkowego bardzo łatwo 
gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie więc go dezynfekuj np. (wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym). Nie 
kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego w czasie spożywania posiłków.
5. Unikaj płacenia banknotami na rzecz płatności kartą lub telefonem. 
6. W przypadku kontaktu face to face zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy (min. 1 – 1.5m). Szczególnie pamiętaj o tym, gdy ta osoba kaszle, kicha 
lub ma gorączkę.
7. Pamiętaj o zachowaniu higieny podczas kaszlu i kichania. 
Zapobiega to rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, w tym wirusów. Stosuj zasady ochrony zakrywając usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, która na-
tychmiast po użyciu wyrzuć do zamkniętego kosza. Następnie umyj lub zdezynfekuj ręce.
8. Koniecznie umyj ręce przed każdym posiłkiem.
9. Odżywiaj się zdrowo i nie zapominaj o nawadnianiu organizmu. To bardzo ważne. Stosuj zrównoważoną dietę bogatą w warzywa i owoce (najlepiej 5 posił-
ków dziennie). Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj m.in. 2 litry płynów (najlepiej wody). Pij wodę 
często małymi porcjami. 
10. Zadbaj o higienę i odpowiednią dla siebie liczbę godzin snu.
11. Regularnie, kilkakrotnie w ciągu dnia wietrz pomieszczenia, w których przebywasz. 
12. Bądź odpowiedzialny (za siebie i innych). Nie popadaj w panikę. Niepokój to naturalny odruch w przypadku nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj 
ze sprawdzonych, rzetelnych źródeł wiedzy o koronawirusie opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. 
Wysoka świadomość zdrowotna to najskuteczniejsza broń w walce z koronawirusem.
13.W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych powstrzymaj się od wychodzenia z domu i spotkań z in-
nymi osobami.
14. Jeśli chcesz uzyskać informacje o postepowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem możesz skorzystać z bezpłatnej telefonicznej infolinii NFZ 
czynnej całą dobę 800 190 590. 
15. W razie wątpliwości zachęcamy również do telefonicznego (nie osobistego) kontaktu z SPZOZ Nasielsk (tel. 23 69 12 503 lub 23 69 12 606 w. 27, 25, 13 ). 
Nasz zespół posiada rzetelną wiedzę związaną z postępowaniem w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem, którą na bieżąco aktualizuje.

Nasi pracownicy poinformują Cię:
• jak zabezpieczyć się przed koronawirusem,
• co zrobić, gdy wracasz z kraju o aktywnej transmisji koronawirusa i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia,
• gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej (PSSE) i/lub oddział zakaźny szpitala i dowiesz się, jak się z nimi skontaktować,
• w sytuacji, gdy zaobserwujesz u siebie niepokojące objawy kliniczne (gorączka 38oC i wyżej, kaszel, katar, osłabienie, bóle mięśni, uczucie braku powie-
trza, duszności, przyśpieszonego oddechu) oraz wróciłeś z kraju o podwyższonym ryzyku zakażenia lub miałeś kontakt z taką osobą pracownicy rejestracji 
przeprowadzą ankietę wstępnej weryfikacji oraz umówią Cię na telefoniczną poradę lekarską.

Przydatne linki:          https://www.gov.pl/web/zdrowie             https://gis.gov.pl/              https://www.nfz.gov.pl/              http://nowydwor.psse.waw.pl/
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny kwitnące  
w marcu
Wiosna kojarzy nam się z baziami, które rozwijają się na pędach wierzby, za-
nim wyrosną listki, trawami w kolorze soczystej zieleni i wiosennymi kwiata-
mi, zakwitającymi przed jej nadejściem. Marzec to czas, kiedy zaczynają też 
kwitnąć primulki oraz rośliny cebulowe, które swoimi kolorowymi kwiatami 
upiększają nasze ogrody. Do takich roślin zaliczają się między innymi cebuli-
ca syberyjska, krokusy, kosaciec żyłkowany, puszkinia, śnieżnik, przebiśnie-
gi, a także niskie tulipany Kaufmanna czy tulipany turkiestańskie. Te rośliny 
są odporne na niską temperaturę i zaczynają kwitnąć mimo chłodnych dni 
i nocy. Do roślin, które pięknie kwitną w marcu zaliczają się też ciemierniki. 
Ich kwiaty pojawiają się na tych roślinach już zimą i kwitną do wiosny.

Łatwą w uprawie rośliną cebulową, zwiastującą wiosnę jest m.in. krokus 
wiosenny. Krokusy występują w wielu kolorach: białym, fioletowym, różo-
wo-liliowym, niebieskim, żółtym i pomarańczowym. Posadzone w trawie 
zakwitną przed jej pierwszym koszeniem. Pozostawione w jednym miejscu 
krokusy rozmnażają się bardzo szybko i w czasie kwitnienia tworzą gęste 
plamy kwiatów, które, pojawiające się w soczysto zielonej trawie, wyglądają 
zjawiskowo. Sadząc krokusy na rabatach, warto zadbać o to, by w jednej kęp-
ce posadzić po kilka cebulek. Krokusy bardzo ładnie wyglądają posadzone 
na obwodzie rabaty czy też w kompozycji z innymi roślinami cebulowymi. 
Ładnie też wyglądają posadzone w towarzystwie żurawek. Krokusy najlepiej 
jest sadzić w kępkach między bylinami lub krzewami liściastymi.

Cebule krokusów, podobnie jak tulipanów, są jednoroczne. To znaczy, że 
ich cebula mateczna zanika, a w jej miejsce wyrastają młode cebulki przy-
byszowe.

W marcu zakwitają też niskie tulipany botaniczne, dorastające do ok. 15 - 
25 cm wysokości. Nie wszystkie odmiany tulipanów kwitną w  tym samym 
czasie, dlatego wybierając odmiany tulipanów do swojego ogrodu, warto 
dobrać je tak, żeby miały różny okres kwitnienia. Wtedy będą zdobić nasze 
rabatki dłużej. Pierwsze odmiany tulipanów zaczynają rozkwitać już w mar-
cu, najpóźniejsze na początku czerwca. Tulipany botaniczne są odporne na 
niskie temperatury. Niektóre z nich mają kolorowe liście, które są ozdobą 
rabat nawet po ich przekwitnięciu. Do niskich tulipanów, dorastających do 
15-25 cm zalicza się tulipan Kaufmanna. Kwiaty tego tulipana pojawiają się 
w marcu i kwietniu i są najczęściej żółtoczerwone. Inną ciekawą odmianą jest 
tulipan turkiestański dorastający do ok. 20 cm o kwiatach białych z żółtą pla-
mą wewnątrz kielicha. Na szczycie każdej łodygi pojawia się po kilka kwiatów.

Inną godną polecenia niską i wcześnie kwitnącą rośliną cebulową o ozdob-
nych kwiatach jest dorastający do ok. 15 cm wysokości kosaciec żyłkowany. 
Te niskie irysy pięknie kwitną w kolorach fioletowoniebieskim niebieskim, 
czerwonofioletowym, bordowym. Wszystkie kwiaty tej rośliny mają charak-
terystyczny wzór na płatkach kwiatowych z żółtymi czy też pomarańczo-
wymi plamkami. Te niskie irysy są chętnie uprawiane, ze względu na śliczne 
kwiatki i wczesny okres kwitnienia.

Inną niską rośliną cebulową podobną do przebiśniegów jest śnieżyca wio-

senna. Charakteryzują ją pojedyncze, białe, zwisające kwiaty w kształcie 
dzwonków, które osadzone są na łodydze otoczonej dwoma podłużnymi 
ciemnozielonymi liśćmi.

Rośliny cebulowe warto sadzić obok traw ozdobnych, żurawek, innych roślin 
cebulowych oraz pod koronami drzew i krzewów.

Wieloletnią, długo i wcześnie kwitnącą rośliną wiosenną jest primula. Jedną 
z odmian tej rośliny jest pierwiosnek gruziński. Pierwsze pojedyncze kwiatki 
pojawiają się już w marcu, ale w pełni rozkwita w kwietniu. Kwiaty koloru ró-
żowego, liliowego, fioletowego osiągają wysokość 5-15 cm. Utrzymują się 
na tej roślinie do ok. pięciu tygodni. Pierwiosnek gruziński chętnie sadzony 
jest w ogrodzie ze względu na wczesne kwitnienie i mało kłopotliwą uprawę. 
Zaleca się sadzenie w cieniu lub półcieniu. Własne doświadczenia pokazują, 
że nic mu się nie dzieje na słonecznej rabacie. Mróz też mu nie jest straszny. 
Warto dzielić szybko rozrastające się kępy w celu ich odmłodzenia. Bardzo 
łatwo się przyjmują i zwiększamy w ten sposób liczbę roślin na naszej rabatce.

Ze względu na różnorodność odmian i kolorów primulek, ciemierni-
ków i roślin cebulowych kwitnących w marcu nasze rabatki mogą wiosną 
wyglądać bajecznie. Wystarczy zaprosić te rośliny do swoich ogrodów.

Elżbieta K.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  
Z DZIAŁEK LETNISKOWYCH

Miesiąc Resztkowe
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 18,27 20 20 -

Maj 11,25 18 - 18

Czerwiec 8,22 15 15 -

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano.
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim 
dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

WOLONTARIAT

Paczka na Kresy 2019
W piątek, 28 lutego 2020 r., 
w Urzędzie Dzielnicy Biela-
ny w Warszawie odbyła się 
konferencja podsumowują-
ca Akcję „Paczka na Kresy”. 
Organizatorami spotkania 
byli: Kuratorium Oświaty w 
Warszawie, Fundacja „Kresy 
w Potrzebie – Polacy Pola-
kom”, Wojewódzka Komen-
da Ochotniczych Hufców 
Pracy w Warszawie, Polska 
Fundacja Narodowa oraz 
Poczta Polska. Spotkanie 
zaszczycili swoim udziałem 
Aurelia Michałowska - Ma-
zowiecki Kurator Oświaty, Dorota Skrzypek - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Jarosław Książek - Polski Kon-
sul w Grodnie, Cezary Andrzej Jurkiewicz – Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Wioletta Kowalczuk 
-„koordynator polskości” w Grodnie i wiele innych  osobistości, którym leży na sercu dobro Polaków mieszka-
jących na Kresach.

Wśród 200 szkół zaangażowanych w akcję „Paczka na Kresy” – Boże Narodzenie 2019 znalazły się dwie szkoły  
z terenu gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich i Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku, których przedstawiciele odebrali podziękowania za aktywne zaanga-
żowanie w działania związane z przygotowaniem paczki. To wspaniałe wydarzenie było okazją do przekonania 
się, że byliśmy częścią wielkiej akcji niesienia pomocy. Dołożyliśmy „naszą” cegiełkę wsparcia dla Rodaków ży-
jących na Kresach. Wydarzenie to na długo zapadnie w naszej pamięci i sercach.

Nasi Rodacy na Białorusi i na Litwie otrzymali w sumie ponad 2,5 tysiąca paczek. Osoby zaangażowane w ak-
cję rozwożenia darów  podkreślali, że najważniejsze były spotkania z drugim człowiekiem. Każdy z nich przy-
wiózł wiele opowieści i moc wzruszeń. Wielu twierdzi, że nie wyobraża sobie kolejnych świąt bez udziału w tym 
przedsięwzięciu.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania, wręczono podziękowania dla osób i instytucji za-
angażowanych w realizację tej szlachetnej misji oraz omówiono harmonogram działań podczas kolejnej edycji 
akcji, organizowanej przed świętami wielkanocnymi. Akcja „Paczka na Kresy” organizowana jest dwa razy w roku 
przed świętami Bożego Narodzenia i przed Wielkanocą. 

Zatem mamy ogromną przyjemność poinformować, iż Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach 
Siennickich i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 maja w Nasielsku od 5 marca 2020 r. rozpoczyna akcję 
„Paczka na Kresy”- Wielkanoc 2020. Zbierać będziemy artykuły spożywcze z długą datą przydatności do spo-
życia, słodycze, środki czystości, chemię gospodarczą, środki opatrunkowe. Osoby chcące wspomóc nas w tej 
szlachetnej akcji mogą przekazywać dary do sekretariatu w/w szkół. 

Liczymy na Waszą pomoc i wsparcie! Niech los drugiego człowieka nie będzie Wam obojętny!

Koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu z SP nr 1 w Nasielsku i SP w Budach Siennickich 
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Nasielsk 2.1
Obsługiwane adresy: Paulinowo, Młodzianowo, Lorcin

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 7,21 - 18 1 1 -

Maj 5,19 - 11 6 - 5

Czerwiec 2,16 - 8 3 3 -

Nasielsk 2.2
Obsługiwane adresy: Popowo, Żabiczyn, Chechnówka, Jaskółowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 1, 15 - 14 1 1 7

Maj 6, 20 - 12 6 - -

Czerwiec 3, 17 - 9 3 3 2

Nasielsk 3
Obsługiwane adresy: Wągrodno, Nuna , Krogule, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, 
Psucin

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 1,15 - 14 7 7 7

Maj 6,20 - 12 5 - -

Czerwiec 3,17 - 9 2 2 2

Nasielsk 4
Obsługiwane adresy: Studzianki, Miękoszynek, Dębinki, Morgi, Czajki

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 2,16 - 27 14 - -

Maj 7,21 - 25 12 12 4

Czerwiec 4,18 - 22 9 - -

Nasielsk 5
Obsługiwane adresy: Toruń, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 3,17 - 10 8 - 1

Maj 8,22 - 15 13 13 -

Czerwiec 5,19 - 12 10 - 3

Nasielsk 6
Obsługiwane adresy: Dobra Wola, Nowa Wrona, Borkowo, Nowiny, Cieksyn, 
Wiktorowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 18,27 - 28 21 - -

Maj 11,25 - 26 19 19 6

Czerwiec 8,22 - 23 16 - -

Nasielsk 7
Obsługiwane adresy: Konary, Malczyn, Andzin, Kosewo, Chlebiotki

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 6,20 - 22 15 - 18

Maj 4,18 - 27 20 20 -

Czerwiec 1,15 - 24 17 - 8

Nasielsk 8
Obsługiwane adresy: Kątne, Mazewo, Winniki, Słustowo, Lubomin, Lubominek, 
Jackowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 9,23 - 23 28 28 -

Maj 14,28 - 28 26 - 11

Czerwiec 13,25 - 25 23 23 -

Nasielsk 9
Obsługiwane adresy: Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 2,16 - 14 22 - 6

Maj 7,21 - 12 27 27 -

Czerwiec 4,18 - 9 24 - 1

Nasielsk 1
Obsługiwane adresy: Pianowo, Głodowo, Kędzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, 
Pniewo, Chrcynno

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 7,21 - 18 6 6 -

Maj 5,19 - 11 4 - 5

Czerwiec 2,16 - 8 1 1 -

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano.
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
OBSZARY WIEJSKIE

MIASTO

Nasielsk ulice 1
Obsługiwane adresy: Broninek, Pniewska Górka, Dolna, Świerkowa, Kwiatowa, 
Ananasowa, Kokosowa, Brzozowa, Oliwkowa, Starzyńskiego, Wąska, Rynek, 
Młynarska, Topolowa, Nowa, Działkowa, Słoneczna, Folwark, Żwirki i Wigury, 
Figowa, Kozia, Lazurowa, Ślepa, Cmentarna, Wojciecha, Wierzbowa, Gwiaździsta, 
Mała, Tęczowa, Jesionowa, Kościelna, Składowa, Mogowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 6,20 - 3 1 - -

Maj 4,18 - 8 6 13 7

Czerwiec 1,15 - 5 3 - -

Nasielsk ulice 2
Obsługiwane adresy: Jaworowa, Chmielna, Figowa, Leśna, Grabowa, Gajowa, Malinowa 
Sosnowa, Ogrodowa, Miodowa, Piłsudskiego, Owocowa, Wiśniowa, Wielokwiatowa, 
Czereśniowa, Jagodowa, Elektronowa, Warszawska, Cisowa, Rostkowskiej,

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 18,27 - 17 9 8 2

Maj 11,25 - 22 14 - -

Czerwiec 8,22 - 19 13(za11) 10 4

Nasielsk ulice 3
Obsługiwane adresy: Bajkowa, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, POW, 11 listopada, 
Podmiejska, Nowa Wieś, Łąkowa, Piaskowa, Graniczna, Krańcowa, Krupki, Anny Ja-
giellonki, Jagiełły, Dąbrówki, Polna, Traugutta , Staszica, , Tuwima , Poniatowskiego, 
Osińskiego, Batorego, Długa, Wiejska, Szkolna, Jaśminowa, Chrobrego, Garbarska, 
Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Bema, Andersa, Broniewskiego, Dąbrowskiego, 
Łokietka, Waryńskiego,

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 1,15 - 10 15 - -

Maj 6,20 - 15 20 28 21

Czerwiec 3,17 - 12 17 - -

Nasielsk ulice 4
Obsługiwane adresy: Kolejowa, Sezamkowa, Łączna, Wspólna, Dębowa, Klonowa, 
Sportowa, Lipowa, Prosta, Kręta, Płońska, Przemysłowa, Cicha, Kilińskiego, Kościuszki, 
Spokojna, Kasztanowa, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Orzechowa, Siennica

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 8,22 - 24 23 22 16

Maj 13,27 - 29 28 - -

Czerwiec 10,24 - 26 25 24 18
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Przekaż mi 1% podatku 

Agata Kosewska
Numer KRS 0000396666361 

Cel szczegółowy 1% 0061895 Agata
Więcej informacji można znaleźć  

na stronie internetowej: siepomaga.pl/agata

Z RADY POWIATU

Jednomyślnie w powiecie

ZE SZKÓŁ. Kadry 

Dyrektor LO powołany
W piątek, 28 lutego br., w siedzibie starostwa powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. 

Konkurs został rozstrzygnięty, a stanowisko dyrektora na okres od 29 
lutego 2020 roku do 31 sierpnia 2024 powierzono Małgorzacie Ła-
ciak, która w ostatnich miesiącach pełniła w tej szkole obowiązki dy-
rektora. 

Pani Małgorzata jest doświadczonym nauczycielem języka polskiego, 
który ze szkołą związany jest od 2012 roku. Jak podkreśla nowa dy-
rektor nasielskiego LO jej celem jest przywrócenie świetności szkole, 
która ma ponad 70 – letnią tradycję.

(red.)

W czwartek,. 27 lutego br., w nowo-
dworskim starostwie powiatowym 
odbyła się XV sesja Rady Powiatu. 
W posiedzeniu uczestniczyło 19 rad-
nych, czyli obecni byli wszyscy.

W porządku obrad znalazło się kilka 
uchwał. Rozpoczęto od zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej, którą 
przyjęto jednogłośnie. Podobnie jak 
zamianę uchwały budżetowej na rok 
2020. W obu kwestiach radni nie po-
dejmowali dyskusji.

Jednogłośnie radni przyjęli także 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zamianę nieruchomości stano-
wiącej własność powiatu nowodwor-
skiego.

Po bloku uchwał radni przyjęli infor-
mację Wydziału Inwestycji i Dróg Po-
wiatowych z realizacji zadań w 2019 
roku, w tym na temat pozyskanych 
środków zewnętrznych. W punkcie 
sprawozdania z działań Zarządu po-
między sesjami Rady, radna Anna 
Kapałka zapytała o doprecyzowanie 
informacji o godzinach dyżuru infor-
matycznego w jednostkach powia-
towych.

Wicestarosta odpowiedział, że trwa-
ją prace nad przygotowaniem zapy-
tania ofertowego, aby wybrać firmę, 
która będzie obsługiwać jednostki 
w zakresie informatycznym. Na ra-
zie starostwo współpracuje z tą samą 
firmą, która świadczyła usługi w roku 
2019. Obecnie są to dwie godziny 
w tygodniu w poszczególnych jed-
nostkach. Radna Katarzyna Kręźle-
wicz zapytała, czy Zarząd zajął się już 
tematem budowy zatoczek autobu-
sowych i odwodnień w Czosnowie. 
Starosta odpowiedział, że zarząd zaj-
mie się tematem po sesji Rady Po-
wiatu.

Radna Anna Kapałka zapytała 
o budowę zespołu mieszkaniowo-
-usługowego oraz o  rewitalizację 
zabytkowej willi przy ul. Paderew-
skiego 9 w Nowym Dworze Maz. 
Interesowały ją szczegóły tej inwe-
stycji. Starosta Krzysztof Kapusta 
odpowiedział, że było już spotka-
nie z inwestorami oraz Wydziałem 
Geodezji, a także z Dyrektorem 
Szpitala. W zakresie budowy dwóch 
budynków mieszkalnych z parkinga-
mi podziemnymi. Zaznaczył jednak, 
że sprawa jest skomplikowana i będą 
musiały się także odbyć spotkania 
z władzami miasta.

W punkcie interpelacje i zapytania 
radni nie mieli żadnych pytań.

Radna Anna Maliszewska zwróciła 
się z prośbą w imieniu mieszkańców 
miejscowości Dąbrówka (gm. Czo-
snów) o zakup farby na pomalowa-
nie mostku.

Radna Anna Małecka, korzystając 
z obecności dyrektora Nowodwor-
skiego Centrum Medycznego Jacka 
Kacperskiego zapytała, jak powiat 
nowodworski jest przygotowany na 
ewentualną walkę z koronawirusem. 
Dyrektor odpowiedział, że szpital 
jest przygotowany, choć przyznał, 
że sytuacja jest dynamiczna. Szpital 
starał się maksymalnie przygotować 
poprzez zakup środków ochrony 
osobistej dla personelu. Wspomniał 
o uruchomionych możliwościach 
ubiegania się o bezpłatne przekaza-
nie środków ochrony osobistej z re-
zerw materiałowych.

– Były dwa czy trzy transporty osób 
z lotniska podejrzanych o koronowi-
rusa. Nie było problemów. Były one 
przeprowadzone z użyciem środ-
ków ochronnych. Na szczęście te 
przypadki się nie potwierdziły – wy-

jaśniał dyrektor NCM. – W szpitalu 
mieliśmy jeden przypadek, który też 
się nie potwierdził. Na bieżąco spo-
tykamy się z personelem medycz-
nym i omawiamy obecną sytuację 
– dodał.

Dyrektor Jacek Kacperski przyznał, 
że wszystko okaże się dopiero, gdy 
zdarzy się pierwszy przypadek. Jed-
nak kadry medyczne są dość kruche, 
a możliwości w przypadku szerszej 
epidemii nie są duże. Problem ten 
dotyczy wszystkich szpitali powia-
towych. Ma jednak nadzieję, że na 
terenie powiatu takie przypadki nie 
wystąpią.

Przewodniczący Zdzisław Szmyt-
kowski poprosił starostę nowodwor-
skiego o zamieszczenie informacji na 
stronach szkół od kuratorium oświa-
ty dla uczniów powracających z ferii 
z północnych Włoch. 

Radna Elżbieta Kapałka zwróciła się 
też do dyrektorów szkół średnich 
o przygotowanie harmonogramu 
drzwi otwartych dla uczniów klas 
ósmych, którzy chcieliby zapoznać 
się z ofertą szkół. Przy okazji popro-
siła  o zestawienie liczby uczniów 
z gminy Leoncin uczących się 
w szkołach powiatowych. Zapytała 
też, czy starostwo planuje nawiązać 
współpracę z miastem Nowy Dwór 
Maz. w sprawie bezpłatnego korzy-
stania przez nich z NOSiR.

Starosta Krzysztof Kapusta odpowie-
dział, że przygotowywana jest giełda 
szkół, o czym pojawią się informacje. 
Powiedział też, że dyrektorzy podej-
mują już współpracę z NOSiR i mają 
poparcie starostwa. 

Na tym zakończono obrady Rady 
Powiatu Nowodworskiego.

Michał B.

Z POWIATU

Nowodworskie Centrum Medyczne 
w Nowym Dworze Mazowieckim

Apel do mieszkańców powiatu nowodworskiego

(17.03.2020 r.)

Szanowni Państwo, w związku z coraz trudniejszą sytuacją spowodo-
waną rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, apelujemy do 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW o wszelką pomoc, związaną z zapew-
nieniem ciągłości funkcjonowania naszego Szpitala. Bezpośrednio 
zderzamy się ze stale rosnącą liczbą chorych i musimy zaangażować 
wszystkie środki oraz cały personel do walki z rozprzestrzeniającym się 
wirusem. 

Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim 
zmaga się aktualnie z brakiem asortymentu niezbędnego do tej wal-
ki, szczególnie maseczek chirurgicznych, masek z filtrem HEPA, kom-
binezonów ochronnych, środków do dezynfekcji, a także produktów 
spożywczych.

Zużywanych jest kilkakrotnie więcej materiałów niż do tej pory. Do-
stawcy podnoszą ceny lub wypowiadają umowy, bo brakuje towaru 
na rynku. Dla przykładu za maseczkę chirurgiczną, która kosztowała  
0,10 zł teraz trzeba zapłacić 4 zł! 

Firma dostarczająca nam mięso i wędliny chce od poniedziałku  
(23 marca) podwyższyć nam ceny o około 30%! Szpitala nie stać na 
taki wzrost kosztów!

Dlatego też w związku z zaistniałą sytuacją wspomagajcie nas jak tylko 
możecie. Każda ilość środków ochrony osobistej jest dla nas bezcenna. 
Dodatkowo zostało utworzone jakiś czas temu specjalne konto ban-
kowe (numer konta do wpłat: 04 8009 1062 0012 9554 2007 
0322), na które mieszkańcy, chcący wsprzeć finansowo nasz Szpital 
mogą dokonywać wpłat, a my zebrane na tym koncie środki finansowe 
będziemy kupowali sprzęt medyczny, niezbędne leki oraz sprzęt me-
dyczny jednorazowego użytku (tj. opatrunki, strzykawki…)

ZA KAŻDĄ … NAWET NAJMNIEJSZĄ POMOC  
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

    Z poważaniem 

    Jacek Kacperski dyrektor NCM,  
    Monika Knobloch główny księgowy NCM
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KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
27-29 marca godz. 15:00 2D dubb.

1-2 kwietnia godz. 15:00 2D dubb.

SONIC.  

SZYBKI JAK BŁYSKAWICA

Animacja; przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

Tom Wachowski, oficer policji w San Francisco oraz 

Sonic - antropomorficzny pozaziemski jeż, łączą siły, 

by pokonać Doktora Robotnika. 

27-29 marca godz. 17:00 2D

1-2 kwietnia godz. 17:00 2D

SWINGERSI

Komedia; Polska, Łotwa; Czas trwania: 1 godz. 28 min.

Grupa ludzi, niezadowolona z dotychczasowego ży-

cia erotycznego, przekona się, że trawa jest zawsze 

bardziej zielona po drugiej stronie płotu.

27-29 marca godz. 19:00 2D

1-2 kwietnia godz. 19:00 2D

SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER

Thriller;  Polska; Czas trwania: 2 godz. 10 min.

Tomek (Maciej Musiałowski), student prawa Uniwer-

sytetu Warszawskiego, zostaje przyłapany na plagiacie 

i wydalony z uczelni. Postanawia jednak ukrywać ten 

fakt przed światem i nadal pobiera pomoc finansową 

od państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) 

– rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki  

z czasów dzieciństwa. Kiedy oszustwo wychodzi na 

jaw, skompromitowany chłopak traci zaufanie i życz-

liwość swoich dobroczyńców.

3-5 kwietnia godz. 15:00 2D dubb.

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

NAPRZÓD

Animacja;  USA; Czas trwania: 1 godz. 54 min.

Dwóch braci próbuje sprowadzić na ziemię drugą po-

łowę ciała swojego ojca, gdyż nieudane czary powo-

dują, że pojawia się tylko od pasa w dół.

3-5 kwietnia godz. 17:00

8-9 kwietnia godz. 17:00

WSZYSTKOWIDZĄCA 2

Przygodowy; Dania; Czas trwania 1 godz. 30 min.

Posiadająca magiczną moc Dina, która potrafi wydo-

bywać z ludzi najgłębsze ich sekrety, musi ocalić swo-

ją rodzinę. Pomocy udzieli jej nowo-poznany ojciec.

3-5 kwietnia godz. 19:00

8-9 kwietnia godz. 19:00

DŻENTELMENI

Kryminał, Akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 53 min.

Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkoty-

kowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie 

z półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło 

mu się wydawać.

UWAGA!  UWAGA!  

Możliwe zmiany w repertuarze.Możliwe zmiany w repertuarze.  
www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl

Baran 21.03-20.04
Przed Tobą okazja do zmiany dotych-
czasowego życia. Dobry czas szczegól-
nie dla tych Baranów, które zajmują się 
twórczą działalnością artystyczną. Nie 
łącz spraw prywatnych z zawodowymi.

Byk 21.04-20.05
Czeka Cię trudna rozmowa z przyjacielem. 
Ustalenia, które zrobicie, pozwolą Wam 
pozamykać stare sprawy. Nie okazuj zbyt 
otwarcie swoich sympatii w pracy. Naucz 
się odróżniać przyjaciół od wrogów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoim azylem jest dom, a rodzina to Two-
je wsparcie. Dlatego dbaj o ognisko domo-
we, ale pamiętaj jednocześnie, że dom nie 
powinien odcinać Cię od świata. Zachowaj 
ostrożność w kwestiach finansowych.

Rak 22.06-22.07
Powinieneś być teraz bardzo skupiony. 
Może czekać Cię ważne wyzwanie. A od 
tej decyzji, którą będziesz musiał podjąć, 
zależeć będzie całe Twoje życie. W pracy 
nie daj się nikomu sprowokować.

Lew 23.07-23.08
Musisz uzbroić się w cierpliwość. Dojdziesz 
do celu, ale krok po kroczku. Zbieraj do-
świadczenia, wyciągaj wnioski i pomału idź 
do przodu. Dodatkowe obowiązki przyniosą 
przypływ gotówki. 

Panna 24.08-22.09
Być może Twój przyjaciel lub ktoś z Twojej 
bliskiej rodziny będzie potrzebował wsparcia. 
Udziel mu potrzebnej pomocy. Twój gest 
wróci do Ciebie wtedy, gdy sam będziesz 
w trudnej sytuacji.

Waga 23.09-23.10
Będziesz miał możliwość rozwoju. To szan-
sa na stworzenie nowej jakości życia. Nie 
oznacza to jednak, że wszystko przyjdzie 
Ci łatwo. Pamiętaj, że nie warto uchylać się 
od odpowiedzialności. 

Skorpion 24.10-22.11
Czekają Cię liczne wyzwania, które będą 
wymagać od Ciebie dostosowania się do 
nowych okoliczności. Popracuj nad swoim 
stanem emocjonalnym. Możliwe problemy 
z ciśnieniem lub stany zapalne. 

Strzelec 23.11-21.12
Zadbaj w końcu o siebie, pomyśl, co dla 
Ciebie byłoby dobre, inwestuj w siebie 
i swoje marzenia. Wkrótce spotkasz się 
z kimś dawno nie widzianym, kto jest dla 
ciebie bardzo ważny. 

Koziorożec 22.12-20.01
W pracy spodziewaj się sporego stresu 
spowodowanego zbyt dużą ilością zadań. 
Impulsywność nie zawsze jest pożądana. 
Mądrze dobieraj sobie przyjaciół. Nie lek-
ceważ przeziębienia. 

Wodnik 21.01-19.02
Nie pozwól się wykorzystywać, zwłasz-
cza w pracy. Ostatnio ktoś lubi się Tobą 
wysługiwać, zamiast samemu wziąć się 
do roboty. Zanim coś powiesz głośno, 
najpierw się nad tym dobrze zastanów. 

Ryby 20.02-20.03
Nie narzekaj na swoje życie, weź się w garść 
i postaw przed sobą nowe cele. Nadszedł 
czas, abyś odzyskał poczucie własnej war-
tości i zmienił podejście do relacji między-
ludzkich. Wysypiaj się. 

HHOORROOSSKKOOP
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrud-

ni na umowę o pracę: pracowników 

produkcji, operatorów wózków widło-

wych, elektryka-automatyka, mecha-

nika przemysłowego. Tel. 784 902 549.

Budowa domów murowanych i drew-

nianych. Tel. 661 906 601.

Sprzedam działkę budowlaną 

2700m2 z dostępem do drogi publicz-

nej w Cegielni Psuckiej k. Nasielska,  

115 000 zł. Tel. 602 443 691.

Sprzedam działkę rolną o pow. 2418 m2 

w miejscowości Cieksyn, ul. Spacerowa. 

Cena 60 tys. zł. Tel. 531 881 222,  

23 691 27 19.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Dotacje PROW 2014-2020. Najbliższe 

nabory: Modernizacja Gospodarstw 

Rolnych (zakup maszyn), Małe 

Gospodarstwa (60 tys.) również dla 

osób nie będących w KRUS, Młody 

Rolnik - 150 tys., Rozpoczęcie działalno-

ści gospodarczej przez rolników (od 150 

do 250 tys.). Wypełnianie wniosków, 

dojazd do rolników. Tel. 795 931 529. 

Kupie mieszkanie w Nasielsku. Tel. 606 

805 265.

Sprzedam, topinambór, tanio. Tel. 535 

655 834.

Kupię mieszkanie w Nasielsku na osiedlu 

Warszawska. Tel.503 920 305.

Mycie, malowanie dachów, elewacji 

i kostki brukowej. Tel. 507 567 910.

Kupię małe mieszkanie w Nasielsku. 

Tel. 668 039 796.

Sprzedam ciągnik Zetor z turem 6340 

i pług Kverneland. Tel. 608 748 213

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

w Siennicy k. Nasielska zatrudni opie-

kunki do osób starszych. Tel. 603 555 

624.

Sprzedam maszyny stolarskie Tel. 692 

476 791.

Działka budowlana 679 m2 w Nasielsku, 

przy ul. Kościuszki 61. Tel. 23 693 12 09, 

723 133 617.

Sprzedam inkubator półautomat 56 

jaj. Tel. 607 784 929.

Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

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
16.03.–22.03.2020 r. Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.
23.03.–29.03.2020 r. Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

30.03.–5.04.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
6.04.–12.04.2020 r. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

W RAMCE

Uwaga!  
Akcja kastracja!
Od 17 lutego br. trwa akcja bezpłatnej kastracji suk właścicielskich. Jest 

ona połączona z odrobaczeniem i czipowaniem. Chętnych właścicieli, 

którzy są mieszkańcami gminy Nasielsk prosimy o telefoniczne zgłosze-

nia pod numerem tel. 735 084 106 lub 570 512 956. Można też wysłać 

SMS z prośbą o kontakt. 

Dodatkowo w dwie kolejne soboty kwietnia br. na terenach wiejskich,  

w wyznaczonych przez Burmistrza Nasielska remizach, będzie przepro-

wadzona darmowa kastracja połączona z czipowaniem i odrobaczaniem 

zwierząt. Więcej szczegółów już wkrótce. 

Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk

INFORMACJA

Środowiskowy  
Dom Samopomocy 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku – Mo-
nika Nojbert uprzejmie informuje, że od stycznia 2020 roku w Nowym 
Dworze Mazowieckim rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom 
Samopomocy. 

Zachęca się wszystkie osoby: 

• przewlekle psychicznie chore, 

• osoby upośledzone umysłowo, 

• osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną

do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dom świadczy usługi w zakresie m. in.:

 – treningu funkcjonowania w codziennym życiu;

 – terapii ruchowej;

 – poradnictwa psychologicznego;

 – wyżywienia;

 – zapewniony jest dowóz uczestników.

Dyrektor MOPS – Monika Nojbert zwraca się z prośbą o rozpowszech-
nianie tej informacji, ponieważ z pewnością jest wiele osób na terenie 
gminy Nasielsk, które mogłyby spędzać czas w ww. Środowiskowym 
Domu Samopomocy.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Panią Moniką Nojbert, 
tel. 604 171 105.
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DO ADOPCJI

Rico szuka domu
Piesek ma ok. 4 lat, waży 10 kg. Rico przy poznaniu trzyma dy-
stans, jest nieufny – podejrzewamy, że ktoś go bił… Pies jest ła-
godny w stosunku do innych zwierząt: psów, kotów, kur, które  
na podwórku go przepędzają. Ma przeprowadzoną pełną profi-
laktykę, jest zaczipowany, teraz czeka tylko na kastrację. 

Więcej informacji pod numerem tel. 510 516 431.

Obowiązuje procedura adopcyjna. 

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Pandemia a zwierzęta 
W koronawirusowej panice pojawia się wiele fake 
newsów, które mogą mieć katastrofalne skutki – tak-
że dla zwierząt! Media już donoszą o porzucaniu pu-
pili w obawie przed zakażeniem, oddawaniu ich do 
uśpienia, a nawet zgłaszaniu ciał do utylizacji – strach 
pomyśleć, o ilu przypadkach okrucieństwa „usprawie-
dliwionego” ratowaniem siebie nigdy się nie dowiemy.

Dlatego apelujemy: korzystajcie ze sprawdzonych 
źródeł! WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) infor-
muje: nie ma żadnych dowodów na to, aby korona-
wirus był przenoszony przez zwierzęta domowe! Nie 
dajmy się zwariować i pamiętajmy w tej trudnej sytu-
acji także o nich, naszych braciach mniejszych, przyja-
ciołach, członkach rodziny: psach, kotach, chomikach 
itd. Nie porzucajmy ich, zadbajmy o to, by miał się 
nimi kto zaopiekować, gdybyśmy zostali zmuszeni do 
ścisłej kwarantanny, nie pozwólmy im umrzeć z głodu, 
pragnienia, tęsknoty – a tym bardziej przez fałszywe 
doniesienia!

Dla Waszego i ich bezpieczeństwa:
 – często myjcie ręce wodą z mydłem (zwłaszcza po spacerach z psem);

 – unikajcie podczas spacerów kontaktu z innymi ludźmi;

 – odłóżcie psią socjalizację na czas po epidemii;

 – po spacerach przetrzyjcie psie łapki i sierść.

Zachowajmy ostrożność i zdrowy rozsądek, a wszystko będzie dobrze.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej 
w Nasielsku ul. Warszawska 21

 ogłasza przetarg

na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność w Nasielsku,  
przy ul. Piłsudskiego C m. 43  

o powierzchni użytkowej 50,07 m2. Cena wywoławcza: 115 600 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1988 roku. Mieszkanie posiada  
2 pokoje, kuchnię, łazienkę wraz z wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 43. W budynku znaj-
dują się instalacje: wod.-kan, prąd, TV, Internet światłowodowy.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku  
przy ul. Warszawskiej 21 w dniu 2 kwietnia 2020 roku o godzinie 12.00. 

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto 
bankowe Spółdzielni nr: 52 10201592 0000 240200124461. 

Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 2 kwietnia 2020 roku do godziny 11.00  
w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21  

(sekretariat czynny jest w godzinach: pon. - pt. 7.00 - 15.00). 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdej fazie przetargu.

Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu  
można uzyskać w biurze Spółdzielni lub tel.: 23 691-24-35.
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Brydż
Wyniki turnieju „szóstego”  06.03.2020 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  94 pkt (65,28%)
2. Robert Truszkowski – Janusz Wydra  83 pkt (57,64%)
3. Mariusz Figurski – Janusz Muzal  83 pkt (57,64%)
4. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   77 pkt (53,47%)
5. Jacek Jeżółkowski – Marek Prusinowski  69 pkt (47,92%)
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   68 pkt (47,22%)
7. Kazimierz Kowalski – Emilian Tysa  60 pkt (41,67%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  57 pkt (39,58%)
9. Alicja Bartosik – Józef Skrzypczak  57 pkt (39,58%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2020:
1.  Janusz Wydra      44 pkt
2. Robert Truszkowski     42 pkt
3-5.  Waldemar Gnatkowski     39 pkt
 Piotr Kowalski      39 pkt
 Grzegorz Nowiński     39 pkt
6. Krzysztof Michnowski     36 pkt
7. Mariusz Figurski      30 pkt
8-9. Krzysztof Brzuzy      28 pkt
 Józef Dobrowolski      28 pkt
10. Alicja Bartosik      24 pkt
 Janusz Muzal      24 pkt

PK
R E K L A M A

NASZE SPRAWY PIŁKA NOŻNA

Ostatni sparing 
wygrany
W sobotę, 7 marca br., zakończył się sezon rozgrywanych meczów sparin-
gowych. Tego dnia drużyna seniorska Żbika Nasielsk rozegrała spotkanie 
towarzyskie z Błękitnymi Raciąż.

Zakończyło się ono zwycięstwem nasielskich zawodników wynikiem 2:0. 
Bramki dla naszej drużyny zdobyli bracia Mikołaj i Filip Adamscy.

Żbik gra w A klasie okręgu ciechanowsko-ostrołęckiego. To obecnie li-
der w swojej grupie, który ma na koncie 33 punkty zdobyte w dziesięciu 
zwycięskich i w trzech zremisowanych meczach. Błękitni zdobyli w run-
dzie jesiennej aż 41 bramek.

Michał B.

Mecze zawieszone
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej poinformował 11 marca br. o zawiesze-
niu rozpoczęcia rundy wiosennej w związku z epidemią koronawirusa.

Mecze inaugurujące nowy sezon miały zostać rozegrane 14 marca. Żbik 
Nasielsk miał podjąć na własnym stadionie Narew Ostrołękę. 

Na stronie internetowej 90minut.pl pod zapisem 17 kolejki widnieje in-
formacja o „odwołaniu z powodu zagrożenia epidemicznego”. Tydzień 
później planowane było spotkanie z GKS Strzegowo. 28 marca nasielscy 
piłkarze mieli wyjechać na mecz z MKS Ciechanów.

Ponadto w związku z zaleceniami MZPN odwołane zostały treningi 
wszystkich drużyn juniorskich i konsultacje szkoleniowe. Zalecono także 
odwołanie wszelkich meczów sparingowych i turniejów. MZPN do końca 
marca nie będzie wyznaczał także sędziów na mecze.

O tym jak poważna jest sytuacja, świadczy też decyzja UEFA o przenie-
sienia turnieju EURO 2020 na rok 2021. Przeniesiono także zaplanowane 
na marzec br. mecze towarzyskie oraz baraże do turnieju EURO. Odbędą 
się one w czerwcu 2020 roku. W konsekwencji przeniesienia Euro2020 
na przyszły rok, niesie za sobą rozegranie w innym terminie spotkań eli-
minacyjnych do mistrzostw świata 2022.

Michał B.

Nasielsk na trasie wyścigu  
Tour Bitwa Warszawska 1920
We wtorek, 10 marca br., w Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Warsza-
wie odbyła się oficjalna prezentacja 
nowo powstałej grupy kolarskiej – 
„Mazowsze Serce Polski Cycling 
Team”. Zaprezentowano także tra-
sę tegorocznego wyścigu Tour Bi-
twa Warszawska 1920. W spotkaniu 
wzięli udział m.in.: marszałek Adam 
Struzik, wicemarszałek Wiesław 
Raboszuk, przedstawiciele samo-
rządów lokalnych, w tym Andrzej 
Kordulewski zastępca burmistrza 
Nasielska oraz manager generalny 
grupy kolarskiej Dariusz Banaszek.

Pomysł stworzenia grupy kolar-
skiej pojawił się w sierpniu 2019 r. 
podczas Tour Bitwa Warszawska 
1920. List intencyjny dotyczący 
powstania grupy podpisali w grud-
niu 2019 r. marszałek Adam Struzik 
oraz pomysłodawca projektu Da-
riusz Banaszek. Oprócz zawodowej 
drużyny będzie także działać sekcja 
dla dzieci i młodzieży. Pod okiem 
profesjonalnych trenerów będą oni 
mogli rozwijać swoje talenty i zain-
teresowania sportowe.

Do zawodowej grupy kolarskiej 
należy 12 zawodników: Emanuel 
Piaskowy, Marek Rutkiewicz, Alan 
Banaszek, Tobiasz Pawlak, Adrian 
Banaszek, Michał Podlaski, Karol 

Domagalski, Norbert Banaszek, 
Adam Żuber, Paweł Bernas, Adrian 
Kurek, Jakub Kaczmarek.

Grupa kolarska Mazowsze Ser-
ce Polski jest organizatorem wy-
ścigu Tour B i t wa Warszawska 
1920. W tym roku odbędzie się 
on  w dniach 11– 16 sierpnia. Trasa 
przebiegać będzie przez: Warsza-
wę, Nieporęt, Radzymin, Legiono-
wo, Wieliszew, Serock, Nowy Dwór 
Mazowiecki, Nasielsk, Płock, Arce-
lin i Płońsk.

Do naszej gminy kolarze zawitają 15 
sierpnia, gdzie będzie miał miejsce 
start 4 etapu wyścigu. Kolarze poja-

dą do Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, następnie wrócą na metę 
do Nasielska. 

Podczas prezentacji zawodnicy 
opowiedzieli o swoich celach na 
sezon oraz przybliżyli uczestni-
kom mazowieckie miasta. Alan 
Banaszek przedstawił Nasielsk jako 
miasto, gdzie urodziła się dwukrot-
na złota medalistka igrzysk olimpij-
skich – Renata Mauer - Różańska. 
Zastępca burmistrza Nasielska z rąk 
Dariusza Banaszka dyrektora wy-
ścigu otrzymał pamiątkowe zdjęcie 
nowo powstałej grupy kolarskiej. 

(red.)  
za: www.mazovia.pl, nasielsk.pl


