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Kronika 
koronawirusa
COVID-19 z dnia na dzień scho-
dzi na dalszy plan. Zachowu-
jemy stosowne odległości, 
nosimy maseczki i rękawiczki, 
ale już za kilka dni nasze życie 
się zmieni. Od 30 maja br. rząd 
RP wprowadza kolejny, czwarty 
etap znoszenia obostrzeń. Nie 
będziemy musieli obowiązko-
wo nosić maseczek w przestrze-
niach otwartych, a w imprezach 
plenerowych będzie mogło brać 
udział do 150 osób, zniesione 
zostają limity osób w sklepach, 
restauracjach i kościołach. Na-
tomiast od 6 czerwca br. otwar-
te zostają siłownie kluby fitness, 
baseny, salony masażu i tatuażu, 
będzie też można organizować 
targi wystawy i przyjęcia wesel-
ne (do 150 gości). Mogą też zo-
stać otwarte kina, teatry, opery, 
ale będzie to zależeć od ich wła-
ścicieli. Nasielski Ośrodek Kul-
tury planuje uruchomienie kina 
„Niwa” pod koniec czerwca. 

Zgodnie z danymi minister-
stwa zdrowia w naszym kraju 
jest obecnie (27.05.br.) 22 473 
osób zarażonych koronawiru-
sem, zmarło z tego powodu  
1 028 osób.

Nowodworski sanepid podaje 
(stan danych godz.13.00, 27.05.
br), że w powiecie nowodwor-
skim są 23 osoby z potwierdzo-
nym laboratoryjnie wynikiem 
dodatnim na COVID – 19, hospi-
talizowanych z powodu podej-
rzenia zakażenia COVID -19 jest 
1 osoba, a 15 ozdrowiało. Kwa-
rantanną domową objętych są 
364 osoby (w tym 109 z ostat-
niej doby), nadzorem epidemio-
logicznym są 143 osoby, zaś w 
izolacji domowej przebywają  
3 osoby. Odnotowano 4 zgony 
związane z COVID – 19. 

Jak dotąd nie znamy ostatecznej 
daty wyborów Prezydenta RP. 

(red.)

Z GMINY

SPZOZ już testuje...
Już od 1 czerwca br. w nasielskim 
SP ZOZ będzie można wykonać 
badania w kierunku odporności na 
SARS-CoV-2. W nasielskiej przy-
chodni przy ulicy Sportowej jest 
już profesjonalny sprzęt do analizy 
krwi pod kątem odporności na wi-
rusy oraz zapas testów. Każdy po 
uprzedniej rejestracji będzie mógł 
z niego skorzystać. Koszt badania 
to 80 zł. 

– W związku z panującą pande-
mią COVID-19, popyt na przepro-
wadzanie testów jest ogromny  
w całym kraju. Pacjenci pytali o 
taką możliwość, dlatego w koń-
cu po wielu staraniach, u nas też 
będzie można wykonać badania. 
Mamy umowę użyczenia ana-
lizatora na cztery miesiące. Być 
może, jeśli się sprawdzi i będzie 
dalej zapotrzebowanie na rynku, 
to wtedy go wydzierżawimy – 
mówi Maria Michalczyk, dyrektor 
SP ZOZ w Nasielsku. – Generalnie 
są dwa najważniejsze rodzaje te-
stów: metodą RT-CTR (wymaz) i 
badań serologicznych (immuno-
logicznych). Badanie RT – CTR polega na pobraniu wymazu z gardła i wykonaniu na jego podstawie szczegółowych badań, na podstawie których 
można stwierdzić obecność materiału genetycznego wirusa SARS – CoV-2. To są badania niebezpiecznie dla diagnostów, stosowane są w grupach 
dużego ryzyka, są dość drogie (ok. 500 zł) i do nich muszą być wskazania. Natomiast badania serologiczne, wykonywane z pobranych z żyły próbek 
krwi, które teraz są bardzo popularne i często błędnie określane jako badania na COVID-19. Służą do wykrywania przeciwciał zwalczających korona-
wirusy, stwierdzają czy dana osoba już przechorowała i ma odporność – wyjaśnia. I dodaje: – W naszym laboratorium badać będziemy dwie klasy 
immunoglobulin IgM i IgG, a informację o każdym wątpliwym wyniku będziemy zgłaszać do sanepidu. Będziemy przeprowadzać serologiczne testy 
ilościowe określające ilość immunoglobulin w liczbach. Warto pamiętać, że jest coś takiego, jak okienko serologiczne, więc badania trzeba byłoby 
powtórzyć po 3 tygodniach. Niestety nie są to badania refundowane przez NFZ. 

W nasielskiej Przychodni Zdrowia przy ul. Sportowej pojawia się już coraz wię-
cej pacjentów, a ich wizyty przebiegają zgodnie z dotychczasowymi proce-
durami i po wcześniejszej rejestracji.

 – Nadal prowadzimy teleporady, ale są pacjenci, których lekarz musi 
zbadać, trzeba zrobić ekg. Zapisujemy pacjentów do lekarzy specjalistów, 
pracuje poradnia dla kobiet, diagnostyka laboratoryjna, laryngologia, 
poz, od maja prowadzimy szczepienia dzieci. Pielęgniarki dyżurują przy 
drzwiach i weryfikują pacjentów przychodzących do naszej placówki. Na 
początku było trudno funkcjonować, teraz już nauczyliśmy się pracować 
w tej nowej sytuacji – dodaje M. Michalczyk. 

(i.)
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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

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 

Odwołanie uroczystości  
ku czci Żołnierzy Niezłomnych  

w Popowie Borowym
Szanowni Państwo!
23 czerwca 2020 roku przypada 70. rocznica tragicznych wydarzeń, 
jakie miały miejsce w Popowie Borowym, kiedy to po heroicznej 
i nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistyczne-
go aparatu terroru śmierć ponieśli Niezłomni Żołnierze Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego  
do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Wła-
dysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu, ppor. Kazimierz Chrza-
nowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” 
oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. Ci Bohate-
rowie Niezłomni zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej 
pamięci nie tylko z racji idei, o jakie walczyli i za jakie ginęli – wolność 
i niepodległość Polski, ale też z uwagi na fakt, iż byli oni trwale związani 
z Nasielską Ziemią. 

Od kilku lat rocznicę ich ostatniej walki upamiętniamy w Popowie Bo-
rowym w niedzielę przypadającą najbliżej daty śmierci. Tegoroczne 
uroczystości zostały zaplanowane już w ubiegłym roku na niedzielę  
21 czerwca. Jednakże sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się za-
każeń wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 wywołanej tym wiru-
sem oraz w konsekwencji tego ogłoszonym na terenie kraju i trwającym 
cały czas stanem epidemii powoduje, iż zostaliśmy postawieni wobec 
konieczności zweryfikowania naszych planów związanych z uroczysto-
ścią w Popowie Borowym. Wobec faktu, iż ciągle istnieje realne zagro-
żenie zakażenia koronawirusem oraz obowiązuje wydany przez Radę 
Ministrów w drodze rozporządzenia zakaz organizowania i odbywania 
zgromadzeń ludności, jestem zmuszony do podjęcia decyzji o odwo-
łaniu tegorocznych uroczystości w Popowie Borowym upamiętnia-
jących naszych Żołnierzy Niezłomnych. Pragnę nadmienić, iż nawet 
gdyby decyzje na szczeblu rządowym odnośnie poluzowania rygorów 
dotyczących zgromadzeń zostały podjęte do końca maja br., nie będzie 
wystarczająco dużo czasu, aby w sposób godny i w oparciu o wymo-
gi prawne – zgodnie z zaplanowanym scenariuszem – zorganizować 
te uroczystości. Byłby to też zbyt krótki czas, aby zapewnić udział go-
ści honorowych w tym wydarzeniu. Mając jednocześnie na względzie 
fakt, iż w opinii specjalistów z zakresu epidemiologii nie jest możliwy  
do przewidzenia dalszy scenariusz trwającego stanu epidemii oraz 
rozprzestrzeniania się wirusa, a także terminu, w jakim może nastą-
pić odwołanie zakazów, informuję, iż uroczystości te przekładamy na  
2021 rok (na niedzielę 20 czerwca 2021 roku). Dodam tu, iż decyzja 
o odwołaniu tegorocznych uroczystości i przeniesieniu ich na 2021 rok 
była konsultowana z przedstawicielami rodzin wszystkich poległych.

Nie chcemy jednak, aby tegoroczna rocznica nie została w żaden spo-
sób uczczona i pozostała pominięta. Dlatego w niedzielę, 21 czerwca 
br., wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Probosz-
czem Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie udamy się pod 
krzyż w Popowie Borowym upamiętniający poległych Żołnierzy Nie-
złomnych, gdzie pomodlimy się i złożymy wiązankę kwiatów w imie-
niu wszystkich mieszkańców i władz samorządowych Gminy Nasielsk. 

Jednocześnie informuję, iż poparłem pomysł, aby organizowany  
od 2018 roku w Popowie Borowym przy okazji uroczystości Bieg 
„Tropem Wilczym” odbył się również w tym roku, jednakże w formie 
wirtualnej (tzn. bieg nie odbędzie się w jednym miejscu, w Popowie Bo-
rowym, ale będzie wykonywany przez uczestników w dowolnym miej-
scu). Więcej informacji o biegu wkrótce na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego – www.nasielsk.pl. 
     Burmistrz Nasielska
     Bogdan Ruszkowski
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Przymrozki 
wiosenne
W z wią zku z  w yst ąp i e n i e m  
18 kwietnia 2020 r. na terenie na-
szej Gminy przymrozków wio-
sennych, informujemy wszystkich 
p oszko dowanyc h Roln ików  
o możliwości składania wniosków  
o oszacowanie strat wywołanych 
wystąpieniem niekorzystnego 
zjawiska atmosferycznego.

Wniosk i  b ędą prz yjmowane  
do dnia 29 maja 2020 r.

Prosimy, aby Rolnicy składający 
wnioski pamiętali o dołączeniu 
potrzebnych załączników (wnio-
sek o przyznanie płatności bez-
pośrednich na rok bieżący oraz 
Kopia zgłoszenia do Systemu 
Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 
(IRZ)/księga stada/paszporty). 
Formularze wniosku dostępne 
są w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku oraz na stronie inter-
netowej www.nasielsk.pl

Więcej informacji pod numerem 
tel.: (23) 69-33-077 lub adresem 
e-mail: srodowisko@nasielsk.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Szanowne Koleżanki  
i Szanowni Koledzy Samorządowcy!

W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się w naszym kraju 
pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory do rad 
gmin i miast. Zapoczątkowały one proces odtwarzania sa-
morządności w Polsce. Rozpoczął się równocześnie w tym 
momencie nowy etap polskiego samostanowienia i proces 
budowania demokracji najważniejszej ze wszystkich, czyli 
dotyczącej spraw będących najbliżej zwykłych ludzi. Z per-
spektywy czasu można z pewną stanowczością stwierdzić, 
iż odrodzenie polskiego samorządu na poziomie gmin było 
i jest najlepszą reformą przeprowadzoną po 1990 roku. 

Żadne zmiany, jakakolwiek reforma, nie są możliwe bez 
ludzi. Ludzi, którzy mieli pomysł, ideę, koncepcję, jak taki 
samorząd ma funkcjonować. Osoby takie, jak prof. Jerzy 
Regulski, czy prof. Michał Kulesza, są dziś nie bez powodu 
nazywani „ojcami polskiego samorządu”. Ale samorząd nie 
zaistniałby i nie może dalej istnieć bez osób, które są w niego 
bezpośrednio zaangażowane, są „w nim”, wsiąknęły w niego 
w pozytywnym znaczeniu. W samorządzie pracują, żyją nim 
i pomagają robić wszystko, co najlepsze dla dobra społecz-
ności lokalnych.

W Dniu Pracownika Samorządowego, ustanowionym przez 
Sejm RP w 2000 roku dla uczczenia 10-lecia samorządu 
gminnego w Polsce, serdecznie dziękujemy wszystkim na-
szym współpracownikom, Koleżankom i Kolegom Samo-
rządowcom, za codzienną pracę dla dobra mieszkańców 
Gminy Nasielsk. Sami jako samorządowcy z długoletnim 
stażem wiemy i dostrzegamy, jak wiele trudu wymaga Wa-
sza – nasza – służba publiczna oraz szanujemy Wasze za-
angażowanie. Dziękujemy Wam za sumienne wykonywanie 
swoich codziennych obowiązków, za cierpliwość i wyro-
zumiałość, za empatię okazywaną w kontaktach z naszy-
mi mieszkańcami i gośćmi. Dziękujemy, że poza byciem 
urzędnikami w swojej pracy jesteście po prostu ludźmi ro-
zumiejącymi potrzeby i oczekiwania innych osób. Jednocze-
śnie chcemy życzyć, aby sprawowana misja była dla Was 
ciągłym źródłem zawodowej satysfakcji, abyście z każde-
go dnia i z każdej spotkanej osoby czerpali siłę do własnego 
rozwoju. Życzymy również tak potrzebnych nam w tych nie-
spokojnych czasach zdrowia, spokoju i optymizmu.

Życzenia składamy również Pracownikom Samorządowym, 
którzy są mieszkańcami naszej Gminy, ale pracują w samo-
rządach poza Nasielskiem.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

Z GMINY

„Odmrażanie” oświaty
 – Od poniedziałku, 25 maja br., 
w żłobku, przedszkolach i szkołach 
podstawowych, po długiej prze-
rwie odbywają się zajęcia. Oczywi-
ście są one prowadzone w różnym 
zakresie, w zależności od rodzaju 
placówki i po spełnieniu wszelkich 
zasad reżimu sanitarnego. Najpierw, 
przed przyjęciem dzieci, wszystkie 
placówki zostały zdezynfekowane, 
a plany pracy placówek ustalają 
ich dyrektorzy – mówi Hanna Pie-
trzak dyrektor nasielskiego Centrum 
Usług Wspólnych. 

W szkołach podstawowych po pra-
wie trzech miesiącach przerwy 
mogą odbywać się: zajęcia przed-
szkolne, rewalidacja, zajęcia opie-
kuńcze dla dzieci z klas I-III oraz 
konsultacje dla uczniów klas VIII. 
Wszystkie zajęcia nie są obwiązkowe 
dla uczniów. Przypomnijmy, że jak 
dotąd zasiłek opiekuńczy z ZUS dla 
rodziców dzieci do lat 8 przedłużo-
ny został do 14 czerwca br.  Zgodnie 
z danymi z 25 maja br. przekazanymi 
przez CUW w zajęciach dla przed-
szkolaków udział brało 5 dzieci w SP 
w Starych Pieścirogach, 1 dziecko 
w SP w Budach Siennickich oraz  
3 dzieci w SP w Popowie Boro-
wym. Z zajęć rewalidacyjnych tego 
dnia skorzystało: 7 uczniów w SP nr 
1; 5 uczniów w SP nr 2; 11 uczniów 
w SP w Cieksynie; 5 uczniów 
w SP w Dębinkach; 4 uczniów w SP 
w Budach Siennickich, 2 uczniów 
w SP w Popowie Borowym.Na-

tomiast w zajęciach opiekuń-
czych dla klas I-III uczestniczyło:  
3 uczniów w SP nr1; 2 uczniów SP 
nr 2; 5 uczniów w SP w Starych Pie-
ścirogach, 7 uczniów w SP w Bu-
dach Siennickich oraz 6 uczniów 
w SP w Popowie Borowym. Za-
interesowanie konsultacjami dla 
klas VIII wyglądało następująco:  
12 uczniów w SP nr 1; 4 uczniów 
w SP nr 2; 10 uczniów w SP w Ciek-
synie, 11 uczniów w SP w Dębinkach; 
11 uczniów w SP w Budach Sienic-
kich; 13 uczniów w SP w Popowie 
Borowym. 

W Samorządowym Przedszko-
lu w Starych Pieścirogach od godz.  
7 do 17 przebywała 5 osobowa grupa 
dzieci, zaś w nasielskim Samorządo-
wym Przedszkolu 23 dzieci podzie-
lone zostało na 3 grupy (grupa liczyć 
może od 12 do 14 osób). Natomiast 
w nasielskim Żłobku w poniedziałek 
było 16 dzieci podzielonych na dwie 
grupy. 

– Staramy się normalnie funkcjo-
nować, co nie jest najłatwiejsze 
w obecnej sytuacji. Mamy przyłbi-
ce i rękawiczki. Odbieramy dzieci od 
rodziców przy wejściu i po zakoń-
czonych zajęciach odprowadzamy 
je do drzwi. Wszystkie przedmioty 
regularnie są dezynfekowane. Sale 
są puste, nie ma dywanów, pluszo-
wych zabawek, zbędnych przed-
miotów, wyniesione zostało z nich 
wszystko, co trudno zdezynfeko-
wać – mówi Agnieszka Pałaszewska 

dyrektor Żłobka i Samorządowego 
Przedszkola w Nasielsku. – Dzieciom 
jest trudno odnaleźć się w grupach, 
ponieważ są one zorganizowane nie 
według wieku, ale godzin ich prze-
bywania w przedszkolu np. od godz.  
8 do 16. Tęsknią za swoimi kolegami 
i koleżankami z dawnych grup. Ma-
luchy w żłobku radzą sobie dużo le-
piej – dodaje. 

Jak podkreśla dyrektor Pałaszew-
ska nauczyciele w obu placówkach 
pracują rotacyjnie na tzw. tygo-
dniówki. Samorządowe Przedszko-
le w Nasielsku będzie pracować do 
końca czerwca br., zaś w lipcu będzie 
planowa przerwa. Jak będzie wy-
glądała praca żłobków i przedszkoli 
od września na razie trudno przewi-
dzieć. Jeśli zachowane zostaną obo-
wiązujące obecnie rygory może 
być poważny problem z zapewnie-
niem opieki wszystkim dzieciom. 
Od września br. do nasielskiego sa-
morządowego przedszkola uczęsz-
czać powinno 250 dzieci, a w żłobku 
zarezerwowany jest już komplet 60 
miejsc. 

Warto dodać, że od 6 maja br. swoją 
działalność odwiesiło Niepubliczne 
Przedszkole Sakolandia. Natomiast 
25 maja br. Niepubliczne Przedszkole 
„Pod Fiołkami” rozpoczęło po prze-
rwie swoją stacjonarną działalność.
Już od 1  czer wc a b r.  ruszają  
w szkołach dobrowolne konsultacje 
przedmiotowe dla dzieci z klas IV- VIII.

i.

INTERWENCJA

Budowlanka w lesie
 – We wtorek, 26 maja br., popołudniu podczas spaceru odkryliśmy przy 
leśnej drodze takie ciekawe znalezisko – świeżutkie odpady budowla-
ne popakowane w plastikowe worki. Wczoraj wieczorem ich tu nie było, 

więc ktoś musiał je przywieźć albo w nocy, albo w ciągu dnia we wtorek 
– mówi pani Beata. – Ktoś sobie zrobił remont w domu, a potem zwiózł 
odpady budowlane do lasu, zamiast dostarczyć je do PSZOK. To straszne 
chamstwo, bo w okolicach naszego miasta jest naprawdę niewiele miejsc 
zielonych, gdzie można iść na spacer – dodaje. 

Żeby dostarczyć odpady budowlane śmieciarz musiał się naprawdę natrudzić: 
jechać najpierw ulicą Tęczową, później między polami do lasu. I, co godne uwa-
gi, nie zrzucił ich gdzieś na obrzeżach, tylko zawiózł w sam środek zagajnika. 

Teraz trzeba mieć nadzieję, że śmieciarz zostanie namierzony i zapłaci po-
tężny mandat za swoje cwaniactwo.

(i.)
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16 maja  zdarzenie drogo -
we w Popowie Borowym. Sa-
mochód osobow y uderz ył 
w latarnię i dachował. Do akcji 
zadysponowano zastępy z OSP 
Jaskółowo, OSP Nasielsk i PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki.

Od 19 maja strażacy z OSP 
Nasielsk rozpoczęli dezynfek-
cję szkół i przedszkoli na terenie 
gminy Nasielsk.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

W dniu 12.05.2020r. w Nasielsku 

funkcjonariusze Zespołu Patrolo-

wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 

zatrzymali do kontroli drogowej 

samochód marki Audi, którym 

kierował 68-letni mieszkaniec War-

szawy znajdujący się w stanie nie-

trzeźwości z wynikami 0,65 mg/l 

i 0,64 mg/l alkoholu w wydycha-

nym powietrzu.

W dniu 17.05.2020r. w miejsco-

wości Nasielsk funkcjonariusze Ze-

społu Patrolowo-Interwencyjnego 

KP Nasielsk podczas interwen-

cji domowej dokonali zatrzyma-

nia 37-letniego mężczyzny, który 

znęcał się nad matką. Prokuratura 

wobec sprawcy zastosowała środki 

zapobiegawcze w postaci policyj-

nego dozoru, nakazu opuszczenia 

zajmowanego lokalu, zakazu zbli-

żania się do pokrzywdzonej i kon-

taktowania się z nią.  

W  d n i u  1 8 . 0 5 . 2 0 2 0 r . 

w miejscowości Popowo Borowe 

funkcjonariusze Zespołu Patrolo-

wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 

zatrzymali do kontroli drogowej 

samochód marki Daewoo, którym 

kierował 35-letni mieszkaniec gmi-

ny Nasielsk znajdujący się w stanie 

nietrzeźwości z wynikami 0,30 

mg/l i 0,31 mg/l alkoholu w wydy-

chanym powietrzu.

Sporz. RW

Z GMINY

Dezynfekcja placówek 
oświatowych
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Psucinie w dniach: 18, 19 i 22 maja br. przeprowadzili dezyn-
fekcję samorządowych placówek oświatowych, tj. siedmiu szkół podsta-
wowych, dwóch przedszkoli i żłobka. 

 

– W sumie 255 litrów płynu dezynfekcyjnego przekazał naszym placów-
kom Wojewoda Mazowiecki – informuje Małgorzata Bombalicka z Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 

Do opryskiwania strażacy wykorzystali zakupiony przez nasielski magistrat 
opryskiwacz spalinowy Sthil, który zwykle ułatwia gaszenie pożarów na 
trudnodostępnym terenie.

Dokładna kwota przeprowadzonej akcji dezynfekcyjnej będzie znana, gdy 
strażacy złożą wnioski za akcje ratowniczo-gaśnicze za maj br.

Michał B.

Z POLICJI

Pijany z papierosami 
bez akcyzy
Policjanci z komisariatu policji w Nasielsku zatrzymali 33-letniego 
mężczyznę, który kierował pojazdem, znajdując się w stanie nie-
trzeźwości. W samochodzie przewoził prawie 44 tysiące sztuk pa-
pierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Policjanci z komisariatu policji w Nasielsku, 18 maja br., otrzymali 
informację, że kierujący fordem transitem, na drodze wojewódzkiej 
nr 632 w kierunku od Dębego do Nasielska, zjeżdża na przeciwległy 
pas ruchu i spycha innych kierujących z drogi.

W pewnym momencie mężczyzna skręcił na stację paliw w Lorcinie, 
gdzie został zatrzymany przez dzielnicowego oraz funkcjonariusza 
CSP Legionowo. Na miejsce przybyli również nasielscy kryminalni. 

Od kierującego policjanci wyczuli silną woń alkoholu. 33-latek z War-
szawy nie chciał jednak poddać się badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Podczas interwencji był wulgarny, ubli-
żał funkcjonariuszom słowami uznawanymi za obelżywe. W związku 
z tym mundurowi udali się z mężczyzną do szpitala, gdzie 33-latek 

znieważył również wykonującego obowiązki służbowe lekarza SOR 
i przez cały czas trwania czynności był agresywny. Ponadto w pojeź-
dzie, którym kierował Krystian G., policjanci znaleźli i zabezpieczy-
li prawie 44 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy 
skarbowej. Mężczyznę zatrzymano. Krystianowi G. zostały przedsta-
wione 4 zarzuty, m.in. kierowania pojazdem, znajdując się w stanie 
nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariuszy policji, przewożenia pa-
pierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz znieważenia 
funkcjonariusza publicznego w osobie lekarza.

Za tego typu przestępstwa grozi mu teraz kara do 3 lat pozbawienia 
wolności oraz kara grzywny i utrata prawa jazdy.

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl 

Z UM

Mała architektura 
przed Urzędem

Mając na względzie komfort naszych mieszkańców oraz to, że wielu z nich 
przyjeżdża do Urzędu rowerem, postanowiliśmy rozbudować miejsca po-
stojowe dla rowerów i zmienić małą architekturą przed budynkiem. Poja-
wiło się 5 nowych stojaków, przy których można bezpiecznie postawić do 
10 rowerów. Ponadto pojawiła się nowa ławka, kosz oraz donice z drzew-
kami. 

Mamy nadzieję, że te drobne zmiany estetyczne wpłyną na poprawę 
komfortu i umilą wizyty w urzędzie.

Wydział Administracji i Nadzoru

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku wraz z pracownikami składa ser-
deczne podziękowania osobom prywatnym oraz insty-
tucjom za dotychczasowe wsparcie finansowe, rzeczowe 
oraz słowa i gesty uznania. Spotkaliśmy się z ogromną 
życzliwością i pomocą wielu ludzi dobrej woli, którzy 
wsparli nas w tych trudnych chwilach walki z pandemią 
koronawirusa. 

Szczególne podziękowania kierujemy do:

•	Pani	Lidii	Drabik	Sklep	,,MONIKA”	Artykuły	tekstylno-przemysło-
we	Usługi	krawieckie	za	uszycie	i	przekazanie	100	sztuk	wielora-
zowych	maseczek	ochronnych;

•	Pani	Anny	Jarmuł	Manufaktura	Tkanin	ul.	Orla	13,	00-143	Warsza-
wa	za	przekazanie	beli	bawełnianej	tkaniny	na	uszycie	maseczek	
ochronnych;

•	Pana	Jerzego	Lubienieckiego	za	przekazanie	wielorazowych	ma-
seczek	ochronnych;

•	Pana	Janusza	Gersa	za	zakup	i	przekazanie	medycznych	termome-
trów	bezdotykowych	i	płynu	dezynfekującego;

•	Pana	Łukasza	Paczewskiego	za	przekazanie	przyłbic,	termometru	
i	płynu	do	dezynfekcji;

•	Mieszkańców	Gminy	Nasielsk	zaangażowanych	w	akcję	,,NA-
SIELSK	SZYJE	MASECZKI”;

•	Przedszkolaków	Samorządowego	Przedszkola	w	Nasielsku	za	
przygotowanie	i	przekazanie	pięknych	kartek	w	ramach	Ogólno-
polskiej	Akcji	,,KARTKA	DLA	MEDYKA”;

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzli-
wość, którą od Państwa otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy.

    Z wyrazami wdzięczności 

Dyrekcja SPZOZ  
w Nasielsku wraz z pracownikami

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk
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R E K L A M A

Z Urzędu Miejskiego

Nowy monitoring!
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż dzięki 
staraniom Wydziału Administracji i Nadzoru po-
zyskaliśmy środki z funduszu prewencyjnego 
TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajem-
nych na zakup i montaż kamer do monitoringu 
na terenie miasta Nasielsk. 

Dzięki temu rozbudowano system monitorin-
gu wizyjnego na siłowni plenerowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego (ul. Kościuszki), na skwerze im. 
Bohaterów Wojny 1920 r., na parkingu przy ul. Rynek, na targowicy przy 
ul. Lipowej oraz na Stadionie Miejskim przy ul. Dębowej. Projekt zakładał 
również zakup czterech nadajników kierunkowych, a także dwóch prze-
nośnych fotopułapek.
Koszt inwestycji: 19.737,56 zł (100%)
Wartość dofinansowania: 15.000 zł (76%)
Środki własne Gminy: 4.737,56 zł (24%)
Kamery instalowała firma NEW CONNECT Marcin Ciecierski z Nasielska.

Dostęp do obrazu z wyżej wymienionych kamer został również zainsta-
lowany w Komisariacie Policji w Nasielsku. 
W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w przyszłości będziemy starać 
się rozbudowywać sieć kamer na terenie miasta i gminy Nasielsk.

Wydziału Administracji i Nadzoru

Z PARAFII

Co z uroczystością 
Bożego Ciała?

W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi, czyli Bożego Ciała, przy-
pada w czwartek, 11 czerwca br. Ze względów bezpieczeństwa i licznych 
obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19 
obchody tego święta będą wyglądały inaczej niż zazwyczaj. Nie będzie tra-
dycyjnej procesji do czterech ołtarzy zlokalizowanych na terenie miasta,  
w której uczestniczyło kilka tysięcy parafian. 

Z komunikatu wydanego 15 maja br. przez Wydział Duszpasterski Diecezji 
Płockiej wynika, że tradycyjną procesję ulicami parafii należy zastąpić trzy-
krotnym obejściem procesyjnym wokół kościoła parafialnego. Zamiast czte-
rech, ma zostać przygotowany jeden ołtarz wystawienia, przy którym będą 
odprawione trzy kolejne stacje procesji. Czwarta stacja ma się odbyć we wnę-
trzu kościoła.

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego zaleca też, aby księża w parafiach za-
chęcali parafian do uczestnictwa w uroczystościach Bożego Ciała poprzez 
modlitwę w kościele, ale również przez obecność na terenie przykościelnym. 
Ponadto sugeruje stworzenie wiernym całodniowej możliwości adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w świątyni wraz z możliwością spowiedzi. W związku 
z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II hasło tegorocznych obchodów Bo-
żego Ciała brzmi „Św. Jan Paweł II – żarliwy czciciel Eucharystii”.

Michał B. (za: www.diecezjaplocka.pl)

Podziękowanie
W imieniu swoim i naszej córki Wiktorii, serdecznie dziękujemy panu 
Markowi Prusinowskiemu za realizację wspaniałego projektu – pojem-
nika w kształcie serca na plastikowe korki, który stanął na parkingu przy 
skwerze Jana Pawła II.

Dziękujemy za pomysł i jego wykonanie oraz za trwające od dawna 
wsparcie, jakiego udziela nam cały klub Żbik Nasielsk. Dzięki zbiórce 
korków możemy, choć w części, sfinansować rehabilitację Wiktorii, któ-
ra pragnie samodzielnie chodzić. 

Z całego serca dziękujemy też wszystkim, którzy będą wrzucać korki 
do tego pojemnika!

Maria i Zbigniew Wóltańscy

Z MIASTA

Serce na korki
Na parkingu przy skwerze im. Jana 
Pawła II w Nasielsku w drugiej połowie 
maja br. zainstalowano duży i nietypo-
wy pojemnik na korki w kształcie serca.

Z inicjatywą jego ustawienia w tym 
miejscu wyszedł Marek Prusinowski 
prezes MLKS Żbik Nasielsk, a Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, któ-
ry z entuzjazmem odniósł się do tego  
pomysłu.

– Zainspirowały mnie do wykonania 
tego pojemnika podobne akcje, któ-
re dzieją się w innych miastach. Chcia-
łem, żeby w Nasielsku też można było 
zbierać nakrętki na szczytny cel 
– mówi prezes Żbika Nasielsk. Jak 
wiadomo ten klub sportowy chęt-
nie włącza się we wszelkie akcje 
charytatywne.

Pojemnik ustawiony został w stra-
tegicznym miejscu, łatwo do nie-
go podjechać i wrzucić korki. Jego 
popularność przerosła wszelkie 
oczekiwania. Mieszkańcy udostęp-
niali informację o sercu na portalu 
społecznościowym Facebook. Po-
jemnik w ciągu pierwszego tygo-
dnia swojego funkcjonowania był 
opróżniany dwukrotnie.

Obecnie czerwony pojemnik 
w kształcie serca ma pomóc Wik-
torii Wóltańskiej, której marzeniem 
jest samodzielne chodzenie. Zbie-
rane nakrętki pozwalają jej brać 
udział w turnusach rehabilitacyj-
nych. Każdy, kto wrzuci choćby 
kilka nakrętek, będzie mógł jej po-
móc. 

 – Serce rośnie, gdy widać wspar-
cie naszych mieszkańców – mówi 
Bogdan Ruszkowski, który wrzu-
cił do pojemnika nakrętki zebrane 
przez pracowników Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku.

Inicjator pomysłu, czyli prezes 
Marek Prusinowski, zapowiedział 
w rozmowie z redakcją, że planuje 
postawić podobne pojemniki w in-
nych miejscach w naszej gminie. 
Na razie trwają rozmowy dotyczą-
ce kolejnych lokalizacji.

Michał B.

Z MIASTA

Nazwa dla nowego ronda
Jesienią ubiegłego roku zakończyła się 
budowa skrzyżowania o ruchu okręż-
nym w Pniewie. To drugie rondo, które 
znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej 
biegnącej przez nasze miasto. Pierwsze, 
znajdujące się przy Domu Pomocy 
Społecznej, po wielu burzliwych dys-
kusjach radni zdecydowali się nazwać 
imieniem ks. prałata Kazimierza Śnie-
gockiego. 

Do Rady Miejskiej wpłynęły dwie ofi-
cjalne propozycje w sprawie nazwy 
nowego ronda. Klub radnych NSZ za-
proponował miano „Bitwy o Nasielsk 
1920 roku”, zaś Artur Nojbert – „kpt. 
Czesława „Juranda” Grombczewskiego”.

W poniedziałek, 25 maja br., podczas zdalnych obrad Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego radni dysku-
towali nad obydwoma propozycjami. Większość, tj. 5 radnych – członków komisji opowiedziała się za nazwą pro-
ponowaną przez A. Nojberta. Jednak ostateczna decyzja dotycząca nazwy dla nowego ronda zostanie podjęta  
28 maja br. na sesji Rady Miejskiej. 

red.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Raz, dwa, trzy,  
znów zginiesz ty
Ciemne, rozpadające 
się mury posiadłości 
Blackheath w samym 
sercu mrocznego lasu 
kryją w sobie zagad-
kę morderstwa. Każ-
dego wieczoru, gdy 
zegar wybije jedena-
stą, ginie Evelyn Hard-
castle. Dumna i piękna 
córka właścicieli re-
zydencji. Evelyn ginie 
w nieskończoność, co 
wieczór powtarzając 
schemat swojej śmier-
ci. Będzie tak ginąć cały czas i niezmiennie, dopóki ktoś nie 
rozwikła zagadki jej śmierci.

W zawieszonym w czasie Blackheath przebywa cała groma-
da gości, w tym trójka, która walczy o swoją wolność. Mają 
osiem dni, osiem szans i osiem wcieleń, by dowiedzieć się, 
kto zabił Evelyn Hardcastle. Jeśli im się nie uda, już nigdy nie 
opuszczą tego kręgu przeklętej posiadłości.

Siedem śmierci Evelyn Hardcastle Stuarta Turtona to nieba-
nalny kryminał, który umyka wszelkim schematom gatunku. 
Sam zamysł fabularny jest absolutnie niespotykany i zupełnie 
odmienny od tego, do czego przyzwyczaiły nas klasyczne 
kryminały. Tę powieść można nazwać postmodernistycz-
nym kryminalnym eksperymentem. Książka ma w sobie 
urok retro opowieści kryminalnej w duchu Agathy Christie, 
ale jednocześnie czerpie całymi garściami z opowieści dys-
topijnych, oscylujących nawet na granicy science fiction czy 
grozy. Turton po prostu bawi się czytelnikiem, rzuca mu wy-
zwanie i zostawia go na pastwę swojej wyrafinowanej wy-
obraźni, a ta rozbiegana jest w wielu kierunkach. 

Zagadka stworzona przez autora powieści wydaje się być 
nie do rozwiązania, chyba, że czytelnik pamięta  wszystkie 
popkulturowe nawiązania, które Stuart Turton wykorzystał 
w Siedmiu śmierciach Evelyn Hardcastle. Wtedy będzie to 
możliwe, ale trzeba wyjść poza kryminały i złapać wszystkie 
możliwe nawiązania, a pochodzą one zarówno z filmów, jak 
i seriali.

Lektura tej książki niesie ze sobą wiele wrażeń. Dawno nie 
czytałam tak ciekawej opowieści z nieszablonowym i ambit-
nym podejściem do gatunku, o tak hipnotyzującej talemnicy. 
Turton rozłożył kryminał na łopatki. Dokonał intrygującej wi-
wisekcji całego gatunku i stworzył tym samym postmoderni-
styczną wizję, do której wpada się niczym do krainy czarów, 
w której znajduje się mroczna rezydencja Blackheath i tajem-
nice gości. Przeczytajcie Siedem śmierci Evelyn Hardcastle 
chociażby z czystej ciekawości, aby zobaczyć, jak można po-
traktować zbrodnię i ograny już gatunek literacki, jakim jest 
kryminał, jako coś niezwykłego i nowego. Miłośnicy gatunku 
będą zachwyceni.

Marta Czeremurzyńska

KĄCIK POETYCKI

Wieża telewizyjna 
w Wilnie
Dwudzieste piętro wileńskiej wieży
kręci się wkoło swej własnej osi,
a człowiek okiem horyzont mierzy,
spogląda z góry i dumę nosi. 

Podziwia Wilno i Wilię krętą,
lasy na wzgórzach, Wilenkę w dole,
tu panoramy wileńskiej piękno, 
pozna dziś każdy, nawet pacholę. 

A pod wieżą ginęli ludzie,
co wolność w sercu swoim nosili, 
młodzież wileńska, w męczeńskim trudzie,
zginęła tutaj, by inni żyli. 

Krzyże drewniane i zdjęcia na nich,
przechodzień staje, tragedię czuje,
młodzi oddali swe życie w dani, 
swym bohaterom Litwa dziękuje. 

Wileńska wieża znana jest wszędzie,
symbol swobody tutaj góruje, 
ona na zawsze wciąż mówić będzie,
że wolność ciągle drogo kosztuje. 

Stanisława Wiśniewska

Z BIBLIOTEKI

Święty Jan Paweł II
Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła to człowiek bar-
dzo ważny dla naszego narodu i kościoła rzym-
skokatolickiego. Był to człowiek, który kochał 
ludzi, w szczególności dzieci i młodzież. Jego 
słowa, które szczególnie zapadły nam w pamię-
ci to sentencje: Jeszcze będzie pięknie, mimo 
wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz 
do przejścia całe życie. Wiele osób odnajduje 
nadzieję i pocieszenie w tych słowach w trud-
nych momentach swojego życia. Inny, bliski 
nam cytat Papieża Polaka to: Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. 
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli 
się z innymi. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 
1920 roku, zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W tym 
roku obchodziliśmy jego setne urodziny. Dlate-
go też przygotowaliśmy dla Państwa specjalną 
„półkę papieską”, gdzie można znaleźć  sze-
reg książek autorstwa Jana Pawła II oraz książek 
o nim. Karol Wojtyła jako poeta zafascynowany 
był Biblią, renesansem i romantyzmem. Uprawiał 
lirykę refleksyjną, precyzyjną i powściągliwą sty-
listycznie. Wczesne utwory publikował od 1950 
w prasie katolickiej pod pseudonimami literac-
kimi Andrzej Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 – 
Stanisław Andrzej Gruda. Szczególnie polecamy 
z naszych zbiorów Kwiatki Jana Pawła II, a także 
Nowe kwiatki Jana Pawła II. Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki.

biblioteka

Z DKK

Stereotypy w Bardo
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Nasielsku, mimo panującej pandemii, nie zawiesił swojej dzia-
łalności. 

Ostatniej lektury klubu Agnieszki Szpili Bardo nie udało nam się omówić 
na wspólnym spotkaniu. Tym razem członkowie klubu podzielili się swo-
imi refleksjami za pomocą mediów społecznościowych oraz telefonicznie.

Agnieszka Szpila to współczesna autorka książek, które, jak w „krzywym 
zwierciadle”, pokazują polską 
mentalność, nasze narodowe 
lęki, fobie i wreszcie absurdy. 
Jednym książka podobała 
się, a innym nie przypadła 
do gustu. 

Bardo łączy w fabule kilka 
splątanych w czasie i prze-
strzeni wątków. Bohatero-
wie poszczególnych historii 
są ze sobą związani wspólną pielgrzymką do sanktuarium w Bar-
do. Dzieli ich wszystko. Przed czytelnikiem pojawia się cała galeria 
„wykoślawionych” postaci, które tworzą najprostsze stereotypy 
polskiego społeczeństwa. Takim wnikliwym obserwatorem rze-
czywistości polsko-maryjno-pielgrzymkowej jest Agnieszka 
Szpila. Obnaża bolączki, głęboko skrywane, które tkwią i uwiera-
ją nasze społeczeństwo. W utworze pełno jest absurdów, a mie-
szanka wątków, w tym narodowo-katolickich i martyrologicznych 
może prowadzić jedynie do katastrofy. Tą katastrofą jest wypadek 
autobusu z pielgrzymami do sanktuarium w śląskim Bardo.

O ile warstwa fabularna jest pełna humoru (komiczne postacie i ich 
zachowanie), o tyle język może sprawić przeciętnemu czytelni-
kowi nieco problemów. Jest on bowiem bardzo soczysty, często 
sprośny, czasem wulgarny, ale zawsze trafny. Pisarka bawi się sło-
wem, żongluje nim po meandrach wieloznaczności, dzięki cze-
mu oddaje obraz wszechogarniającego Polaków kiczu. Proza 
w tym utworze bardzo przypomina styl Doroty Masłowskiej, któ-
ra kilkanaście lat temu obnażyła nasze narodowe fobie. Podobnie 
czyni to Agnieszka Szpila biorąca pod lupę narodowo-katolicko-
-maryjną mentalność Polaków. Treść książki Szpili nie jest łatwa 
do przełknięcia: boli szczerość pisarki w odkrywaniu zakrytych 
i wstydliwych problemów współczesnej polityki, moralności, Ko-
ścioła. Warto zmierzyć się z tą przykrą dla niektórych Polaków 
prozą. Jeszcze nie wiadomo kiedy spotkamy się wspólnie, ale już 
dziś zapraszamy po odbiór nowej pozycji klubowej Mario Vargasa 
LLosa pt. Dzielnica występku.

biblioteka
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Z BIBLIOTEKI

Zapraszamy po książki
Z okazji zbliżającego się wyjątkowego święta, jakim jest Międzynarodowy Dzień Dziecka, Miejsko – Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku pragnie zaprosić swoich małych i tych trochę większych miłośników książek. Przygotowaliśmy 
specjalnie dla Was szereg ciekawych pozycji książkowych. W naszej bibliotece najmłodsi odnajdą dla siebie książki 
z bohaterami bajkowymi, Wasze ulubione serie takie, jak Kicia Kocia, Tupcio Chrupcio, Franklin, Świat Maksa, Smerfy 
i wiele, wiele innych. Na miłośników zwierząt czekają uzupełnione o nowe tytuły książki o naszych milusińskich m. in. 
pieskach, kotkach, kaczuszkach z serii Zaopiekuj się mną, Na pomoc zwierzakom, Magiczni przyjaciele i inne.

Młodzieży rekomendujemy książkę Pawła Zuchniewicza pt. Wujek Karol, która świetnie wpisuje się w obchodzoną 
przed kilkoma dniami setną rocznicę urodzin Wielkiego Człowieka, Polaka, naszego papieża – Jana Pawła II. Lektura ta 
przywołuje kapłańskie lata papieża i jest kontynuacją cyklu o życiu Karola Wojtyły, zapoczątkowanego przez książkę 
Lolek. Młode lata Papieża.

Biblioteka posiada również w swojej ofercie bogaty kanon lektur szkolnych. Ubolewamy nad faktem, iż w obecnej sy-
tuacji związanej z pandemią nie istnieje możliwość samodzielnego wyboru książek poprzez wolny dostęp do półek. 
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy czytelnik wyszedł z biblioteki usatysfakcjonowany. Zachowujemy wszelkie 
zalecenia nałożone na naszą placówkę odgórnie. Książki podajemy w rękawiczkach, maseczkach, zamontowane zo-
stały pleksy ochronne, a zwracane egzemplarze poddawane są dziesięciodniowej kwarantannie. 

Prosimy nie obawiajcie się, przychodźcie do biblioteki i korzystajcie z naszej oferty, jaką specjalnie dla Was przygoto-
waliśmy. Bo przecież książka to sama przyjemność, to jedno z „urządzeń” do umilania czasu, które nie wymaga prądu. 

Zapraszamy: na parterze budynku biblioteki czekają na dorosłych książki dla mamy i taty. Dla mamy, aby się zrelakso-
wała i dla taty, aby oderwał się od pracy. A na piętrze czekają książki skierowane do dzieci i młodzieży.

bibl.

Z NOK

Nagrody rozdane
Do 8 maja br. dzieci i młodzież z gminy Nasielsk mogły przesyłać prace na dwa konkursy organizowane przez 
NOK: stworzenie własnej gry planszowej oraz komiksu. Technika wykonania prac była dowolna, a ich zdjęcia na-
leżało przesłać drogą mailową na adres Nasielskiego Ośrodka Kultury. Po rozstrzygnięciu konkursu pracownicy 
NOK dotarli osobiście do wszystkich wyróżnionych osób, by wręczyć im pamiątkowe dyplomy i nagrody. Gra-
tulujemy zwycięzcom i jednocześnie zapraszamy pozostałe dzieci i młodzież z naszej gminy do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach, które będą organizowane przez NOK.

(dd)

NOK ZAPRASZA

Koncerty on-line 
Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy sprawiła, że działania artystycz-
ne zostały ograniczone do minimum. Jednak, by nie rozstawać się ze 
sztuką i muzyką, NOK postanowił zaprosić artystów do udziału w kon-
certach transmitowanych w internecie on-line. Tym razem, z powodu 
koronawirusa, wykonawcy, którzy zagrają na scenie Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury wystąpią bez udziału publiczności.

Przez trzy tygodnie (od 5 czerwca) w każdy piątek o godzinie 19:00 
na fanpage’u FB, oraz na kanale www.youtube.com NOK będzie można 
obejrzeć transmisje na żywo z tych wydarzeń. Szykujemy dla Państwa 
trzy różnorodne stylistycznie występy i już dziś serdecznie zapraszamy 
do wspólnej zabawy. Wystąpią dla Państwa: Wojtek Gęsicki (5 czerwca – 
poezja śpiewana), BumBum Orkestar (12 czerwca – muzyka bałkańska), 
Raggabarabanda (19 czerwca – rock, reggae).

dd 

Z NOK

Wyniki akcji  
artystyczno-badawczej
Nasielski Ośrodek Kultury we współpracy z Narodowym Centrum Kultury 
zaprosił młodzież z gminy Nasielsk do udziału w konkursie artystyczno-
-badawczym. Tematyką prac było pokazanie sposobu świętowania wspól-
nie ze znajomymi po zakończeniu pandemii. Forma prac była dowolna: 
rysunek, kolaż, zdjęcie z krótkim wyjaśnieniem, nagranie wideo/audio, 
piosenka, wiersz itp.

Spośród nadesłanych prac najwyższe noty otrzymali: Aleksandra Łączyń-
ska, Magda Zawadzka, Aleksandra Piecychna i Michał Daniszewski.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez NOK.

Akcja artystyczno-badawcza „Wspólne świętowanie po zakończeniu pan-
demii” jest częścią większego projektu badawczego, który obecnie pro-
wadzi NOK. Badanie dotyczy zainteresowań i potrzeb kulturalnych osób 
w wieku 14-19 lat z gminy Nasielsk. W ramach diagnozy prowadzone są 
także wywiady telefoniczne i internetowe.

Po zakończeniu badania diagnostycznego w czerwcu br. Nasielski Ośrodek 
Kultury zorganizuje nabór wniosków na realizację pomysłów młodych 
mieszkańców gminy. Dostaliśmy na ten cel dofinansowanie z Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ w wysokości 
22 000 zł. Najwyżej punktowane będą projekty składane przez młodzież 
w wieku 14-19 lat. Śledźcie naszą stronę http://noknasielsk.pl/ oraz profil 
FB. Szczegóły wkrótce.

(dd)

„Prawdziwa wiedza, prawdziwa mądrość,  
prawdziwa kultura nie znosi łańcuchów.  

Umysłu ludzkiego nie da się skrępować.” 
    ks. Jerzy Popiełuszko

Z okazji Dnia Działacza Kultury  
życzymy wszystkim twórcom i animatorom życia kulturalnego  

dużo zdrowia, sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy 
oraz powodzenia w urzeczywistnianiu wszelkich zamierzeń i planów. 

Dziękujemy tym, którzy mają swój udział w upowszechnianiu  
i ochronie kulturalnych wartości i dziedzictwa narodowego  

za pracę na rzecz rozwoju kultury lokalnej  
oraz wkład w krzewienie tradycji.  

W świecie goniącym za materialnymi wartościami  
i namacalnymi osiągnięciami  

Wy wciąż poruszacie w ludziach to, co niewidoczne,  
pobudzając ich do myślenia, pokazując inne perspektywy.  

Wszystkiego najlepszego!

 
Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Waldemar Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Amelia Jaskólska

Zuzanna OwczarczykMaja Gocławska

Szymon Mazurkiewicz

Zuzanna Chlebowska

Magda i Julia Rosłaniec
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ROZMOWA Z…

DPS w czasie pandemii
Agatą Nowak dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku

by odciążyć personel pozostają-
cy w kwarantannie Domu. 27 osób 
dało świadectwo wielkiej odwagi, 
odpowiedzialności i oddania na-
szym Mieszkańcom oraz lojalności 
i solidarności koleżeńskiej, wyrażając 
wolę podjęcia pracy w przypadku 
wystąpienia takiej niezwykle trud-
nej sytuacji. W zasadzie od pierw-
szych dni pandemii pracownik pralni 
i instruktor terapii zajęciowej szyją 
maseczki, buty ochronne i kombi-
nezony. W ostatnich dniach kwietnia 
wystosowałam pismo do Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Nowym Dworze Maz. z prośbą 
o przeprowadzanie pracownikom 
cyklicznych testów w kierunku zaka-
żenia COVID-19. Niestety otrzyma-
łam odpowiedź negatywną. 

Z pełną satysfakcją muszę przy-
znać, że nasze działania o kilka dni 
wyprzedzały wytyczne Wojewody 
Mazowieckiego oraz Krajowego 
Konsultanta w Dziedzinie Chorób  
Zakaźnych, a przecież, jak wszy-
scy wiemy z doniesień medialnych, 
w tego typu placówkach wszelkie za-
bezpieczenia oraz przygotowanie do 
działań podczas wystąpienia wirusa 
odgrywały ogromną rolę.

Jak	nowe	zasady	i	ograniczenia	
przyjęli	mieszkańcy?

 – Najtrudniejsza dla Mieszkań-
ców jest akceptacja wydłużające-
go się czasu, kiedy pozbawieni są 
samodzielnych wyjść na zewnątrz, 
fizycznego kontaktu z bliskimi czy 
możliwości wyjazdu na urlop zarów-
no do rodziny, jak i np. na coroczny 
turnus rehabilitacyjny. Od począt-
ku istnienia naszego DPS w pierw-

szej połowie maja grupa około 30 
osób wyjeżdżała na turnusy rehabi-
litacyjne, również w tym roku mie-
liśmy takie plany. Poza tym tworząc 
izolatorium musieliśmy przenieść 
Mieszkańców do innych pokoi, tym 
samym pokoje jednoosobowe sta-
ły się dwuosobowe, a dwuoso-
bowe stały się trzyosobowymi, co 
oznacza, że zamieszkali oni z zu-
pełnie innymi współmieszkańcami. 
Z pewnością było to dla nich bardzo 
niekomfortowe. Nasi Podopieczni 
narzekają na brak możliwości robie-
nia czy to samodzielnie, czy za po-
średnictwem opiekunów częstych 
i drobnych zakupów. W pierwszej fa-
zie pandemii zakupy były ograniczo-
ne do kawy, herbaty, papierosów, 
cukru oraz środków higienicznych, 

potem stopniowo rozszerzane o na-
poje, czekolady itp. Ze względu na to, 
że każda paczka przekazana przez 
kuriera mogłaby stanowić poten-
cjalne źródło zakażenia, prosiliśmy 
rodziny, jak również Mieszkańców, 
o znaczne ograniczenie przesyłania 
czy zamawiania paczek. Oczywi-
ście terapia gastronomiczna pracuje 
ze zdwojoną siłą, serwując różnego 
rodzaju ciasta, słodkie desery, pizze, 
kanapki, sałatki czy organizując grille. 
Poza tym, aby chociaż w części zre-
kompensować Mieszkańcom ogra-
niczenia, kuchnia przygotowuje na 
ich prośby posiłki nawet ze znacznie 
wyższą niż obowiązująca normą ka-
loryczną. W tym trudnym czasie bar-
dzo stawiam na terapię i aktywizację, 
moim zdaniem różnorodność za-
jęć powoduje, że Mieszkańcy, choć 
na chwilę, przestają myśleć o ota-
czającym zagrożeniu. Nasz Dom 
jest bardzo przestrzenny, mamy 
dużo zieleni począwszy od parku 
z oczkiem wodnym, a skończywszy 
na Ogrodzie Terapeutycznym o po-
wierzchni 5000 m2, co daje bardzo 
duże możliwości spędzania czasu 
na świeżym powietrzu oraz w dużej 
przestrzeni, np. spacerów, ćwiczeń. 
Jednak najczęściej zadawanymi py-
taniami są: „Kiedy to się skończy?”, 
„Kiedy będziemy mogli wyjść do 
sklepu?”, „Kiedy będzie mogła przy-
jechać moja mama?”. Chociaż, kie-
dy zaczęłam żartować, że pewnie, 
jak zostaną otwarte kina i teatry albo 
w następnej kolejności, tego rodzaju 
pytań jest coraz mniej, a podopiecz-
ni śledzą znoszenie kolejnych ob-
ostrzeń. Zarówno ja osobiście, jak 
i cały personel stara się bardzo dużo 
rozmawiać z Mieszkańcami na te-
mat konieczności ograniczeń, jak 
i zagrożeń wynikających z trwa-
jącej pandemii. Jestem wdzięczna 
naszym Mieszkańcom, że mimo 
swojej choroby, większość z nich 
z wielką wyrozumiałością znosi za-
kazy i ograniczenia.

Czy	wśród	mieszkańców	DPS	–	
u	są	osoby	z	tzw.	grupy	ryzyka	za-
każeniem	koronawirusem?	

 – Oczywiście, w zasadzie wszy-
scy Mieszkańcy to osoby z grupy 
bardzo wysokiego ryzyka. Mimo 
średniej wieku niespełna 59 lat, 
Pensjonariusze posiadają obni-
żoną odporność oraz choroby 

współistniejące. Naszą Placówkę 
zamieszkuje 100 Podopiecznych, 
zaś pracuje tu 72 osoby. Liczby wy-
raźnie wskazują, że stanowimy duże 
skupisko ludzi, tym samym jesteśmy 
narażeni na szybkie rozprzestrzenia-
nie się COVID-19 . 

Jak	pracownicy	DPS	radzą	sobie	
z	obecną	sytuacją?

 – Pozwolę sobie stwierdzić, że pra-
cownicy domów pomocy społecz-
nej to następna po pracownikach 
służby zdrowia najbardziej nara-
żona grupa zawodowa. Nie będę 
ukrywała, że największym hero-
izmem w pierwszych dniach i tygo-
dniach pandemii wykazała się kadra 
Działu Opiekuńczego, również po-

zostali pracownicy, oczywiście 
z nielicznymi wyjątkami, starali się 
mimo towarzyszącego im ogrom-
nego strachu wspierać mnie w dzia-
łaniach i zabezpieczać potrzeby 
Mieszkańców oraz funkcjonowa-
nie Placówki. 

Czy	DPS	posiada	wystarczającą	
ilość	środków	ochrony	osobistej?

 – Tak jak wcześniej wspomnia-
łam, jeszcze przed ogłoszeniem 
pandemii zaczęliśmy się zabez-
pieczać w środki ochrony osobi-
stej, wykonujemy je we własnym 
zakresie, jak również otrzymuje-
my darowizny od instytucji, sto-
warzyszeń i osób prywatnych, z 
tego największe darowizny otrzy-
maliśmy od Wydziału Polityki Spo-
łecznej Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego oraz Fundacji Bie-
dronki; odsyłam do naszej strony 
internetowej www.dps.nowodwor-
ski.pl zakładka „Dziękujemy naszym 
darczyńcom”. Korzystając z możli-
wości, jeszcze raz z całego serca  
w imieniu wszystkich Mieszkańców, 
pracowników oraz własnym nawet 
za najmniejszy odruch serca dzię-
kuję. Bo, jak mawiał nasz święty Pa-
tron: „Miłosiernym samarytaninem 
jest każdy człowiek „wrażliwy na 
cudze cierpienie”, człowiek, któ-
ry wzrusza się nieszczęściem bliź-
niego”. Kończąc odpowiedź, na 
dzień dzisiejszy jesteśmy zabezpie-
czeni w te środki, niemniej jednak 
zużywamy je na bieżąco, w du-
żych ilościach, dlatego potrzeby są 
ogromne i każda pomoc w tej kwe-
stii jest mile widziana.

Czy	jest	potrzebne	jakieś	wsparcie	
dla	mieszkańców	DPS-u?	W	jaki	
sposób	można	pomóc	pensjona-
riuszom	placówki?

 – Jeśli chodzi o wsparcie dla Miesz-
kańców, zawsze cieszą upomin-
ki, słodycze, książki, wnoszą dużo 
radości, nie tylko ze względu na 
ich wartość materialną ale przede 
wszystkim  ze względu na to, że nasi 
Podopieczni czują się zauważeni 
i docenieni. 

Reasumując, pragnę podkreślić,  
że staramy się być przygotowani na 
wypadek zakażenia, ale wszyscy 
wiemy, że wirus jest niebezpiecz-
ny, dlatego pracujemy z dozą lęku 
i wielką pokorą. Mamy nadzieję, że 
nasz patron św. Jan Paweł II zwany 
Wielkim, którego relikwie od czte-
rech lat są w naszej kaplicy, wciąż 
czuwa i chroni nas.

Jak	wygląda	obecnie	 sytuacja	
z	przeprowadzonymi	w	DPS,	za-
równo	pracownikom,	jak	i	miesz-
kańcom,	 testami	na	obecność	
COVID	–	19?

 – W ramach programu Wojewo-
dy Mazowieckiego dotyczącego 
wszystkich Domów funkcjonujących 
na terenie województwa 14 maja br. 
Pracownikom Domu zostały wyko-
nane badania przesiewowe w kierun-
ku wirusa SARS-CoV-2. Natomiast 
16 maja br. otrzymaliśmy informację 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, o dwóch pozytywnych 
wynikach testu. W pozostałych sześć-
dziesięciu pięciu testach nie stwier-
dzono obecności RNA SARS-CoV-2. 
W związku z powyższym tego same-
go dnia zarówno osoby zakażone, 
jak i dziesięciu innych pracowników 
z tzw. kontaktu bezpośredniego zo-
stały objęte przez Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną kwarantanną 
domową. Dwudziestu czterech pra-
cowników z kontaktu pośredniego 
zostało objętych nadzorem epide-
miologicznym. Do Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej oraz Dyrektora Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału 
Polityki Społecznej została wysłana 
prośba o pilne przeprowadzenie te-
stów u Mieszkańców placówki oraz 
powtórzenie testów u osób z wyni-
kiem pozytywnym. Niestety osobom 
z pozytywnym wynikiem nie powtó-
rzono w trybie pilnym badania. Za-
równo osoby zakażone, jak i wszyscy 
pozostali pracownicy oraz Pensjo-
nariusze nie mieli i nie mają żadnych 
objawów zakażenia COVID-19. Oso-
by z pozytywnym wynikiem pracują 
w dwóch różnych działach, nie mia-
ły ze sobą kontaktu. 26 maja zosta-
ły pobrane wymazy u 96 aktualnie 
przebywających w DPS Mieszkańców.  
U 90 osób testy dały wynik ujemny, 
zaś 6 osób musi powtórzyć badanie, 
ponieważ wcześniej pobrano niewy-
starczającą ilość materiału do badań 
diagnostycznych. Testy osób skiero-
wanych na kwarantannę również po-
twierdziły brak zakażenia COVID-19.

Z pełną odpowiedzialnością mogę 
powiedzieć: udowodniliśmy, że 
nasza praca to służba wobec po-
trzebującego człowieka. Dlatego 
pragnę serdecznie podziękować 
mojemu zespołowi, o którym wie-
lokrotnie mówiłam, że jest ze-
społem przez „Duże Z” i po raz 
kolejny się nie zawiodłam. Na-
wet w tak niepewnym i trudnym 
czasie, nie postawił potrzeb wła-
snych i rodzinnych nad dobro 
naszych Mieszkańców i Placów-
ki. Dając dowód, że wypełniamy 
przesłanie naszego Patrona, tym 
samym stanowimy żywy pomnik  
Św. Jana Pawła II.

Dziękuję	za	rozmowę
Michał Brodowski

Jak	duży	wpływ	na	funkcjonowa-
nie	Domu	Pomocy	Społecznej	
w	Nasielsku	ma	pandemia	korona-
wirusa?

 – Niestety pandemia COVID-19 
diametralnie zmieniła życie naszych 
Mieszkańców oraz funkcjonowanie 
Placówki. Dotychczas wypracowane 
i sprawdzone procedury i zasady sta-
ły się zdecydowanie niewystarczają-
ce, brakowało wytycznych, a z tyłu 
głowy była ciągle presja czasu w po-
dejmowaniu merytorycznych dzia-
łań.

Jakie	procedury	bezpieczeństwa	
wprowadzono	w	placówce?	

 – Już w pierwszych dniach marca 
dokonano dodatkowego zakupu 
środków ochrony osobistej: ma-
seczek, fartuchów jednorazowych 
czy płynów do dezynfekcji rąk i po-
wierzchni. Zabezpieczyliśmy zapasy 
środków chemicznych oraz części 
artykułów spożywczych na około  
2 miesiące. 10 marca Dom został 
„zamknięty”. Mieszkańcy nie mogli 
wychodzić na zewnątrz, wstrzymano 
również odwiedziny. Między innymi 
przy wejściach zamontowane zosta-
ły dozowniki z płynem do dezynfek-
cji rąk, a ochrona dokonuje pomiaru 
temperatury pracownikom tuż po 
przyjściu do pracy. Wprowadzone 
zostały nowe zarządzenia począw-
szy od całkowitego zakazu odwie-
dzin i samodzielnych wyjść poprzez 
wprowadzenie wzmożonego reżi-
mu sanitarnego oraz podjęcia do-
datkowych działań profilaktycznych 
w związku z rosnącym zagrożeniem 
zakażenia COVID-19, zarządzenie 
w sprawie wprowadzenia procedur 

postępowania w przypadku podej-
rzenia/stwierdzenia zakażenia ko-
ronawirusem COVID-19, zmiany 
organizacji pracy oraz szereg innych 
procedur. Pod koniec marca zostało 
stworzone izolatorium na dwadzie-
ścia osób z zabezpieczeniem śluzy 
dla personelu Działu Opiekuńczego. 
Dokonaliśmy zakupu ozonatora do 
oczyszczania powietrza. Na wypa-
dek kwarantanny wypożyczyliśmy 
20 łóżek polowych od Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku, za co serdecznie dzię-
kuję dyrektor Katarzynie Świderskiej. 
Przygotowaliśmy pościel oraz koce 
dla personelu. 6 kwietnia zwróci-
łam się do pracowników o ewen-
tualną deklarację podjęcia pracy 
w przypadku wystąpienia COVID-19, 
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny kwitnące w maju
Maj to miesiąc, w którym w kwitnie 

wiele roślin. Kwitną zarówno rośliny 

cebulowe np. narcyzy, tulipany, jak 

i drzewa i krzewy owocowe, a tak-

że ozdobne np. azalie, różaneczniki, 

jaśminowce, bzy lilaki i bzy czarne, 

kaliny koralowe, mahonie, złotliny, 

tawuły wczesne, a także żarnowce 

miotlaste i wiele innych. 

Wśród bylin wieloletnich kwitną-

cych w maju wyróżniają się piwonie 

(peonie). Piwonie w zależności od 

odmiany mogą być też krzewami 

zrzucającymi liście na zimę np. pi-

wonia drzewiasta. Chociaż kwitnienie tych roślin jest krótkie, to warto je mieć w swoim ogrodzie, gdyż mają 

one ozdobne liście nawet po zakończeniu kwitnienia. W zależności od odmiany ich kwiaty są pełne, półpełne 

lub pojedyncze w kolorze białym, czerwonym, żółtym, w różnych odcieniach różu, czy też wielobarwne. Na-

brzmiałe pąki pojawiają się na smukłych łodygach. Zarówno rozwinięte kwiaty, jak i pąki są wykorzystywane 

do przygotowania pięknych kompozycji czy też bukietów. Okres kwitnienia piwonii może się nieco różnić nie 

tylko w zależności od odmiany, ale i od pogody.

Piwonie, podobnie jak większość roślin ozdobnych, najlepiej rosną na stanowisku słonecznym. Lepiej i obfi-

ciej też kwitną niż w cieniu. Preferują gleby żyzne i przepuszczalne o ph obojętnym lub lekko kwaśne, bogate 

w składniki pokarmowe. Rabata nasłoneczniona w drugiej połowie dnia będzie dla nich najlepszym miejscem. 

Piwonie potrzebują dużo miejsca, gdyż nie lubią rywalizować z innymi roślinami.

Piwonie sadzone są w ogrodach wiejskich, ale też w rodzinnych ogrodach działkowych. Ładnie wyglądają 

posadzone w towarzystwie czosnków ozdobnych, naparstnic, ostróżek, łubinów, szałwii, liliowców, kosaćców 

białych, bodziszków, rodgersji. Bardzo ładnie wygląda podsadzona hostami, czy też przywrotnikiem ostrokla-

powym.

Kwiaty piwonii ścinamy w fazie pąka, gdy pierwsze zewnętrzne płatki zaczynają się odchylać. Piwonie są pięk-

nymi kwiatami, ale dość wymagającymi. Nie lubią one częstego przesadzania. Dobrze rosną w tym samym 

miejscu wiele lat. Przesadzone mogą nie kwitnąć lub kwitną słabo przez pierwsze 3-4 lata od przesadzenia. War-

to zwrócić uwagę przy wykopywaniu, żeby nie połamać korzeni. Zaleca się wykopywanie kępy, kopiąc w od-

ległości ok 20 cm od niej. Przesadzanie piwonii rozpoczynamy w drugiej połowie sierpnia i pierwszej połowie 

września. Zaleca się przygotowanie wcześniej dołka dla przygotowanej do wsadzenia piwonii i wsypania w ten 

dołek warstwy kompostu lub przefermentowanego obornika oraz obfite podlanie. Sadząc piwonię w ziemi 

gliniastej warto na dno dołka dodatkowo ułożyć warstwę żwiru lub keramzytu.

Inną rośliną zdobiącą nasz ogród na przełomie maja i czerwca jest kalina koralowa. Jest to krzew, który można 

przycinać i nawet prowadzić na drzewko. Podobnie jak piwonia, kalina po przekwitnięciu jest ozdobna z liści, 

które są soczysto zielone, przebarwiają się jesienią i utrzymują się długo na roślinie.

Ozdobnymi krzewami, które kwitną w maju, są 

bzy. Poczynając od bzu czarnego, którego za-

równo kwiaty, jak i owoce są wykorzystywane 

do robienia soków i syropów leczniczych po 

ozdobne lilaki. Bzy lilaki znane są chyba wszyst-

kim. Zachwycają urodą swoich pachnących 

kwiatów oraz urodą skórzastych liści. Godną 

polecenia do małych ogrodów odmianą jest li-

lak Meyera Palbin. Jest miniaturową odmianą li-

laka. Jest to niski krzew o pojedynczych ładnie 

pachnących kwiatach. I błyszczących ciemnozielonych liściach. Jego miododajne kwiaty zwabiają do naszego 

ogrodu motyle i inne owady. Ze względu na przyjemną woń wydzielaną przez kwiaty tego bzu warto go po-

sadzić przy chodnikach, tarasie, w pobliżu furtki, czy okna salonu. Krzew ten też można kształtować przycina-

jąc po kwitnieniu jego przekwitłe kwiatostany i pędy. Nie jest to roślina wymagająca w uprawie - może rosnąć 

nawet na gliniastej glebie, chociaż preferuje glebę przepuszczalną.

Ładnie prezentuje się posadzony zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z bylinami np. piwoniami, czy też 

z kaliną wonną lub jaśminowcem. Warto zaprosić te rośliny do swojego ogrodu, żeby zdobiły go przez cały 

sezon.

Elżbiet K. 

DO ADOPCJI

Ferdek szuka domu
Pod opieką Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk prze-
bywa obecnie mały psiak o imieniu Ferdek. Ma ok. 2 lat i waży 7 kg. 
Ich podopieczny, choć mały, mierzy wysoko – pragnie mieć własnego 
człowieka, by wraz z nim przeżywać własne przygody! Za cierpliwość, 
opiekę i przyjaźń na całe psie życie odwdzięczy się bezwarunkową mi-
łością, towarzystwem oraz wiernością. Tel. 570 512 956.

STOWARZYSZENIE ZWIERZĄT NASIELSK

Niepokojące objawy
Zaczerwienienie i ropienie oczu 
Psy często cierpią na zapalenie spojówek, które objawia się światłowstrę-
tem, łzawieniem, obrzękiem powiek i ich sklejaniem, silnym swędzeniem 
i pieczeniem. Najczęściej powody są prozaiczne: kurz, piasek, opary wy-
dobywające się z różnych urządzeń. Zdarza się też jednak, że do zapalenia 
dochodzi na skutek nieprawidłowego ustawienia powiek albo wzrostu rzęs 
czy też zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, chlamydiozo-
wych, a także alergii, zapylenia, zakurzenia, drażnienia dymem, lotnymi 
środkami chemicznymi, może ono również być następstwem zapalenia 
grudek trzeciej powieki (stanowią one element układu odpornościowego). 
Doraźna pomoc polega na przemyciu oka gazikami mocno nasączony-

mi roztworem kwasu bornego lub kroplami świetlika (lepiej nie używać 
wacików, które mogą pozostawiać włókienka i powodować dodatkowe 
podrażnienie). Następnie należy udać się do lecznicy w celu wykonania 
gruntownego badania okulistycznego.

Trzepanie uszami
Niepokój, nadpobudliwość, potrząsanie głową i przekrzywianie jej, tarcie 
nią o przedmioty, bolesność ucha u podstawy, podwyższenie jego tem-
peratury, zmiana zapachu wydobywającego się ze środka, zaczerwienie-
nie po wewnętrznej stronie to główne objawy wskazujące na zapalenie 
zewnętrznego przewodu słuchowego.

Aby postawić trafną diagnozę, trzeba wykonać badania kliniczne i diagno-
styczne już na samym początku choroby. Powodów zapalenia może być 
bowiem wiele. Czasem jest ono wywołane banalną przyczyną np. obec-
nością w przewodzie słuchowym ciała obcego – kamyka czy źdźbła tra-
wy, które stale go podrażnia. Dokładne zbadanie otoskopem pozwala na 
zlokalizowanie ciała obcego, a następnie jego usunięcie.

W odróżnieniu od kotów, psy dużo rzadziej cierpią na zapalenie zewnętrz-
nego przewodu słuchowego spowodowane przez pasożyty (np. świerz-
bowca). Jednak stosunkowo często, szczególnie w okresie od wiosny do 
jesieni, chorują na zapalenie z powodu atopii. Często powodem są za-
każenia drożdżakowe lub bakteryjne, dlatego niezbędne jest badanie mi-
krobiologiczne wymaz, posiew bakteriologiczny wraz z antybiogramem 
oraz parazytologiczne pobranego wymazu czy zeskrobiny. Dopiero zna-
jąc przyczynę zaistniałego stanu, można podjąć skuteczne leczenie.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu
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Z Urzędu Miejskiego 

Zasady zgłaszania reklamacji 
dotyczących nieodebrania odpadów 
komunalnych
Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w spra-
wie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa 
się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne:

– Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właści-
cieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
zgłaszane jest w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego do Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3; preferujemy dokonanie zgłoszeń za pomocą poczty elek-
tronicznej: srodowisko@nasielsk.pl lub telefonicznie: 23 69 33 077.

– Zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia polegającego na niewła-
ściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

– Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) 
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego 
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

– w miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych 
świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierają-
cego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z Urzędu Miejskiego 

Odbiór odpadów  
z nieruchomości letniskowych
Informujemy, że właściciele nieruchomości letniskowych zobowiązani są do wystawienia odpadów 
w dniu wyznaczonym harmonogramem przed swoje posesje. Odpady należy zabezpieczyć przed  
rozerwaniem przez zwierzęta, np. powiesić na ogrodzeniu lub wyposażyć posesję w altanę śmietni-
kową z udostępnionym wejściem od strony drogi. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego: https://
nasielsk.pl/, w siedzibie Urzędu Miejskim w Nasielsku oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Zgodnie z §12 i z § 13 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk 
(Załącznik do Uchwały Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r.) 
w zabudowie letniskowej lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wyko-
rzystywanej jedynie przez część roku, odbiór odpadów odbywać się będzie:

a) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

 – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 2 razy w miesiącu,

 – w okresie od 1 listopada do 31  marca – 1 raz w miesiącu.

b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:

 – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu,

 – szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), papier i tektura – 1 raz na 2 miesiące.

Pozostawienie odpadów w innych miejscach niż przy swojej posesji będzie podlegało karze, przypo-
minamy, że miejsca publiczne posiadają monitoring i porzucenie odpadów w większości przypadków 
nie jest bezkarne.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Z Urzędu Miejskiego

Pomoc dla przedsiębiorców  
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Szanowni Przedsiębiorcy z terenu Gminy Nasielsk!
Przypominamy, iż jeśli chcecie ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w okre-
sie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy, możecie złożyć wniosek przez 
stronę praca.gov.pl. Pomoc przysługuje tym pracodawcom, którzy odnotowali spadek obrotów 
spowodowany epidemią. Szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących możliwości wspar-
cia udzielają doradcy specjalnie uruchomionej infolinii pod numerem telefonu: (22) 578-45-80, 
działającej w godz. 8.00-16.00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie.

Obsługa interesantów w budynku Urzędu  
od dnia 26 maja br.

Szanowni Państwo!
Niniejszym informujemy o nowych zasadach obsługi interesantów w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, które obowiązują od wtorku 26 maja br.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
• Przez cały czas do odwołania obowiązuje ograniczona bezpośrednia dostępność do pra-
cowników Urzędu. 
• Nie ma możliwości wstępu przez interesantów do pomieszczeń biurowych w Urzędzie. 
• Dla usprawnienia obsługi wprowadzamy możliwość bezpośredniej obsługi na parterze 
budynku. 
• Przy punkcie obsługi Urzędu wewnątrz budynku zostają utworzone 2 stanowiska (wyposażone 
w osłony), na których interesanci mogą spotkać się z pracownikiem danego wydziału Urzędu. 
• Z pracownikiem wydziału można spotkać się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu i godziny lub – w miarę dostępności pracownika – bez wcześniejszego umówienia się. 
• Po przyjściu do Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punktu obsługi o tym,  
z pracownikiem którego wydziału i w jakiej sprawie interesant chce się spotkać. 
• Po uzyskaniu od interesanta takich informacji pracownik punktu obsługi telefonicznie za-
wiadamia merytorycznego pracownika Urzędu o oczekującym interesancie. 
• W tym czasie interesant oczekuje na przyjście pracownika przy jednym z 2 stanowisk obsługi, 
o ile jest akurat wolne miejsce. Jeśli nie ma wolnego miejsca przy stanowisku obsługi, interesant 
proszony jest o zaczekanie przed wejściem do Urzędu.
• Jeśli na daną godzinę jest umówiony wcześniej telefonicznie inny interesant, ma on pierw-
szeństwo przed interesantem, który przyszedł bez umówienia.
• Poza 2 stanowiskami do rozmowy z merytorycznymi pracownikami, można również składać 
pisma bezpośrednio w punkcie obsługi. 
• W tym samym momencie dokumenty może składać 1 osoba. 
• Pracownicy punktu obsługi na żądanie interesanta składającego dokumenty osobiście 
potwierdzają fakt złożenia dokumentów. 
• Cały czas można również pozostawić dokumenty w urnie w przedsionku budynku Urzędu 
– bez potwierdzenia złożenia.

Powyższe ustalenia oznaczają, iż równocześnie w punkcie obsługi na parterze budyn-
ku, w części zapewniającej obsługę Urzędu Miejskiego, może przebywać maksymalnie  
3 interesantów. 

FILIA STAROSTWA POWIATOWEGO
• Również Filia Starostwa Powiatowego mieszcząca się w budynku Urzędu wprowadza 
możliwość bezpośredniej obsługi. 
• Dla osób chcących załatwić sprawy związane z komunikacją, dostępne jest 1 okienko do 
obsługi w Wydziale Komunikacji – może przy nim przebywać równocześnie 1 interesant. Obsługa 
odbywa się w godzinach 9:00 – 12:00 oraz 13:00 – 15:00 według kolejności przybycia – bez 
konieczności wcześniejszego umówienia się telefonicznego. 
• Ponadto w dodatkowym stanowisku obsługi znajdującym się przed okienkiem Wydziału 
Komunikacji, interesanci mogą załatwić sprawy należące do właściwości Wydziału Architektury  
i Budownictwa – również przy tym stanowisku może przebywać w danym momencie 1 interesant. 
• Sprawy z zakresu właściwości Filii Starostwa można załatwić po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu i godziny lub – w miarę dostępności pracownika – bez wcześniejszego 
umówienia się. 
• Po przyjściu do budynku Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punktu obsługi  
o tym, czy interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji, czy w Wydziale Architektury 
i Budownictwa.
• Jeśli interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji, a miejsce przy okienku Wydziału 
Komunikacji jest wolne, interesant jest zapraszany do środka. Jeśli przy okienku znajduje się inna 
osoba, interesant oczekuje na swoją kolej przed wejściem do budynku. 
• Jeśli interesant chce załatwić sprawę w Wydziale Architektury i Budownictwa, zostaje po-
wiadomiony merytoryczny pracownik Filii. 
• W tym czasie interesant oczekuje na przyjście pracownika przy stanowisku obsługi, o ile jest 
akurat wolne miejsce. Jeśli nie ma wolnego miejsca przy stanowisku obsługi, interesant proszony 
jest o zaczekanie przed wejściem do Urzędu
• Jeśli na daną godzinę jest umówiony wcześniej telefonicznie inny interesant, ma on pierw-
szeństwo przed interesantem, który przyszedł bez umówienia

Powyższe ustalenia oznaczają, iż równocześnie na parterze budynku, w części zapew-
niającej obsługę Filii Starostwa, może przebywać maksymalnie 2 interesantów.
Wszystkim interesantom, którzy będą korzystali z udostępnionych form obsługi w Urzę-
dzie przypominamy, iż są zobowiązani do:

• zakrycia ust i nosa przy pomocy środków ochronnych w postaci maski, maseczki, przyłbicy 
lub części odzieży,
• zdezynfekowania rąk żelem antybakteryjnym przed wejściem do budynku – dozownik 
znajduje się w przedsionku po lewej stronie drzwi. 

Zaleca się również założenie rękawiczek ochronnych. 
Przypominamy również, iż przez cały czas sprawy można również załatwiać:

1) drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),
2) drogą telefoniczną,
3) drogą elektroniczną: 
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: Urząd Miejski w Nasielsku – um@nasielsk.pl, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku – sekretariat@mopsnasielsk.pl;
b) za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) 
– adres skrytki: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/SkrytkaESP.

W związku z ograniczoną dostępnością przez cały czas do odwołania zawieszone jest 
przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Nasielska w sprawach skarg i wniosków 
oraz w sprawach różnych, a także dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku.
Opisane powyżej zasady obsługi interesantów stanowią możliwy w tym momencie 
kompromis pomiędzy oczekiwaniami interesantów a troską o zdrowie i bezpieczeństwo 
osób pracujących w budynku Urzędu i odwiedzających Urząd, w oparciu o obowiązu-
jące przepisy prawa dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii.
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„Optymiści z klasą” 
pozyskują środki

AKCJA SPOŁECZNA 

Projekt edukacyjny 
„#MojaPamiątka”
Masz swoją ulubioną 
pamiątkę z dawnych 
lat? Taką, która budzi 
Twoje wspomnie-
nia, pod wpływem 
której  odż y wają 
emocje, przychodzi 
wzruszenie? Teraz 
masz okazję poka-
zać ją, opowiedzieć 
jej historię, przy-
wo łać z wią z ane 
z nią wydarzenia. Je-
śli skończyłeś/aś 60 
lat, ta propozycja jest 
dla Ciebie.

Muzeum Histori i 
Polski zaprasza do 
udziału w akcji spo-
łecznej „#MojaPa-
miątka” i podzielenia 
się swoją historią. Zaj-
rzyjcie do szuflad 
– poszukajcie foto-
grafii z dzieciństwa, młodości i dorosłego życia, przejrzyjcie zachowane pa-
miątki, dokumenty – odkryjcie wspomnienia. Wybierzcie jeden przedmiot, 
dokument, może jedną fotografię czy film i opiszcie nam historie, które się za 
nimi kryją. Każdy z nas ma swoją opowieść, w której osobista i rodzinna historia 
spotyka się z historią zbiorową – narodu, państwa czy wspólnoty lokalnej: udział 
w wojnie, strajku, doświadczenia z trudnościami życia codziennego w okresie 
PRL. W tle naszego życia nieustannie dzieje się wielka historia. Zapisujemy wspo-
mnienia, utrwalamy ważne chwile na fotografiach, nagrywamy filmy, zachowu-
jemy listy, bilety, przedmioty, by pamiętać o tym, co było dla nas najważniejsze.

Czasami udaje nam się uchwycić w kadrze moment, który może być pretek-
stem do niesamowitej opowieści o własnym życiu. Rodzinna pamiątka, fotogra-
fia, kadr z amatorskiego filmu, są świetnym pretekstem do spisania wspomnień, 
które pozwolą młodym ludziom spojrzeć na rzeczywistość znaną z filmów czy 
książek przez pryzmat osobistego doświadczenia pokolenia ich dziadków i pra-
dziadków.

Prace mogą poruszać dowolną tematykę np.: moja historia rodzinna w czasie  
II wojny światowej, radzenie sobie z trudnościami życia codziennego, zwłaszcza 
w czasach kryzysu, moje spotkania z Janem Pawłem II, moja „Solidarność”, moja 
działalność w opozycji antykomunistycznej.

Praca może być przygotowana w formie: 
 – albumu/pamiętnika zawierającego opis udokumentowany źródłami, reko-
mendowana długość albumu/pamiętnika: do 20 stron A4 (35 tys. znaków li-
czonych ze spacjami).
 – eseju, rekomendowana długość tekstu do: 16 stron A4 (30 tys. znaków liczo-
nych ze spacjami).
 – rejestracji wideo, rekomendowana długość nagrania: do 15 minut.
 – wpisu lub serii wpisów na swoim blogu lub kanale w mediach społecznościo-
wych (rekomendowana łączna długość tekstu: do 20 tys. znaków).

Prace powinny być przekazane do dnia 30 czerwca 2020 r. do organizatora 
w następujący sposób:
 – prace opisowe (album i esej) mailem na adres mojapamiatka@muzhp.pl;
 – rejestracja wideo mailem (najlepiej wykorzystać specjalny program taki jak  
np. wetransfer.com) na adres mojapamiatka@muzhp.pl;
 – wpisy internetowe poprzez zgłoszenie linku na adres mojapamiatka@mu-
zhp.pl;

 – do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie znajdujące się 
na stronie internetowej Organizatora www.mojapamiatka.muzhp.pl w za-
kładce „Zasady i harmonogram” w punkcie „Jak przekazać prace?”;

 – prace mogą być również dostarczane pod adres Muzeum Historii Polski: 
Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Prace powinny być opatrzone dopiskiem #MojaPamiątka. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości możliwy jest kontakt z koordynatorami projek-
tu pod adresem mojapamiatka@muzhp.pl oraz pod numerem telefonu 
693 606 368.

Więcej informacji na stronie www.mojapamiatka.muzhp.pl. 

(za: www.mojapamiatka.muzhp.pl oraz „Gościem Niedzielnym”)

Aktywnie na terenie naszej 
gminy działa Koło Gospodyń 
Wiejskich z Ruszkowa „Opty-
miści z klasą”. Tworzą je nie tyl-
ko mieszkańcy Ruszkowa, ale 
także okolicznych miejscowo-
ści.  KGW w Ruszkowie powsta-
ło w odpowiedzi na potrzebę 
integracji wśród okolicznych 
mieszkańców. Dzięki staraniom 
członkiń Koła, w ciągu zaled-
wie roku od założenia, zorgani-
zowano szereg interesujących 
wydarzeń, m.in. Dzień Dziecka, 
warsztaty rękodzieła czy warsz-
taty motywacyjne skierowane 
do wszystkich mieszkańców 
gminy Nasielsk. Od początku 
swojej działalności Gospody-
nie współpracują z sołtysem 
wsi, a jednym z ich wspólnych 
dążeń jest przywrócenie świet-

ności świetlicy wybudowanej 
w latach 80-tych XX w. W tym 
celu KGW pozyskało fundusze 
z programu Fiszka Mazowsze 
Lokalnie 2020 Inicjatywa Od-
dolna oraz programu Inicjaty-
wy Lokalne Gminy Nasielsk. 
Pieniądze z drugiego progra-
mu zostaną przeznaczone na 
zbudowanie altany w pobliżu 
świetlicy, a dotacja z pierwsze-
go pozwoli na zakup stołów 
i ławek na wyposażenie tejże 
altany, aby mieszkańcy wsi mo-
gli organizować tam spotkania. 
Ponadto, w planach jest posta-
wienie murowanego grilla, który 
uprzyjemni mieszkańcom  czas 
tam spędzany oraz wykonanie 
nasadzeń w celu poprawienia 
estetyki otoczenia. W sumie po-
zyskano 5000 zł, z czego wkład 
własny KGW to 1200 zł (200 zł 
wkład finansowy oraz 1000 zł 
wkład niefinansowy).

Jedną z ostatnich, ciekawych ini-
cjatyw Koła Gospodyń w Rusz-
kowie było zorganizowanie 
gminnego konkursu plastycz-
nego „Przydrożne kapliczki 
w majowym pejzażu” pod pa-
tronatem Burmistrza Nasielska 
oraz Parafii św. Rocha w Ciek-
synie. Konkurs skierowano do 
dzieci w wieku 5-15 lat, a jego 
celem było zwrócenie uwa-
gi na tradycję majowego kultu 
Matki Bożej przy przydrożnych 
kapliczkach. – Przydrożne figur-
ki, które znajdują się w każdej 
miejscowości są świadectwem 
żywej wiary naszych przodków. 
Jedne są okazałe, dobrze utrzy-
mane i piękne. Inne zapomnia-
ne i zniszczone, ale każda ma 
swoją wyjątkową historię. Na-
szym obowiązkiem jest uwraż-

liwianie młodego pokolenia na 
zachowanie tradycji oraz pie-
lęgnowanie pamięci o kaplicz-
kach. Dlatego powstał pomysł, 
aby zmotywować młodych 
ludzi do dostrzeżenia tego, co 
może wydaje im się już po-
wszednie bądź nieatrakcyjne. – 
opowiada jedna z założycielek 
KGW, Aleksandra Ziółek. 

Na konkurs wp ł ynęło aż  
31 zdjęć prac: 18 w kategorii 
wiekowej 5-9 lat oraz 13 prac 
młodzieży w wieku 10-15 lat.  
Spośród prac ocenionych naj-
wyżej przez jury wyłoniono 
laureatów. Wyniki konkursu 
przedstawiały się następująco:

kategoria wiekowa 5-9 lat:  
I miejsce Tymoteusz Zmy-
s łowsk i  (6 pkt),   I I  miej-
sce: Zofia Kamińska (3 pkt),  
III miejsce: Andżelika Galińska 
(2 pkt). Wyróżnienie: Patrycja 
Gajewska (2 pkt).

kategoria wiekowa 10-15 lat: 
I miejsce: Kacper Rosiński  
(6 pkt), II miejsce: Oliwia Ci-
chocka (3 pkt), III miejsce: 
Wiktoria Gajewska (3 pkt). Wy-
różnienie: Gabriela Chmie-
lewska (3 pkt).

Dzięki życzliwości księdza 
proboszcza parafii św. Rocha 
w Cieksynie, w kościele do  
1 czerwca można oglądać 
wystawę prac wszystkich 
dzieci, które wzięły udział 
w konkursie.

Członkiniom Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Ruszkowa 
pomysłów na aktywizację 
swojej społeczności nie bra-
kuje. Aktualnie Panie czeka-
ją na realizację „Sportowych 
wakacji”, w ramach których 

zrealizowane zosta-
ną zajęcia zumby. Na 
sf inansowanie tego 
przedsięwzięcia Koło 
otrz ymało dotację 
z otwartego konkur-
su ofert dla organizacji 
pozarządowych oraz 
innych podmiotów 
wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 
24  k wi e tn ia  20 03 
r. o działalności po-
ż ytku publ icznego 
i o wolontariacie na re-
alizację zadań publicz-
nych Gminy Nasielsk 
w 2020 r. w zakre-
sie wspierania i upo-

wszechniania kultury fizycznej 
i sportu. Czekają również na 
możliwość przeprowadze-
nia warsztatów rękodzieła 
we współpracy z Nasielskim 
Ośrodkiem Kultury, sfinan-
sowane z programu Inicjaty-
wy Lokalne Gminy Nasielsk 
2020. Niestety, reżim sanitar-
ny spowodowany pandemią 
koronawirusa pokrzyżował 
plany zorganizowania im-
prezy z okazji Dnia Dziecka 
w tym roku. Mimo przeszkód, 
gospodynie z KGW w Ruszko-
wie planują niespodziankę dla 
dzieci ze swojej społeczno-
ści, która z pewnością sprawi 
wielką radość najmłodszym. 
A wszyscy członkowie KGW 
oraz pozostali mieszkańcy 
Ruszkowa z niecierpliwością 
czekają na możliwość spotka-
nia się w swojej świetlicy.

J.G.
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Baran 21.03-20.04
Uważaj na to, co obiecujesz innym, bo 
może okazać się, że nie możesz tego zre-
alizować. Szanuj swój czas i swoje nerwy. 
Nie wdawaj się w konflikty, pamiętaj, że le-
piej działać dyplomatycznie. 

Byk 21.04-20.05
Mimo dobrej passy, nie zostawiaj ważnych 
spraw na ostatnią chwilę, bo możesz mieć 
dużo zaległości, z którymi sobie nie pora-
dzisz. Dbaj o spokój i harmonię w swoim ży-
ciu. Zafunduj sobie oczyszczającą kurację.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje zdolności do zarządzania bardzo się 
przydadzą. Możesz zastąpić kogoś, kto nie 
radzi sobie z problemami. Łatwo przekonasz 
bliskich do wprowadzenia zmian w domo-
wym otoczeniu.

Rak 22.06-22.07
W pracy nie odpuszczaj, zachowaj też dy-
stans do karierowiczów i intrygantów. Bę-
dziesz miał więcej okazji do zarobienia 
dodatkowych pieniędzy. Zacznij regularnie 
ćwiczyć i przejdź na dietę.

Lew 23.07-23.08
Zapracowanym Lwom zacznie teraz ciążyć 
odpowiedzialność za wszystkich dookoła. 
Czas przestać udawać, że wszystko jest w po-
rządku i zmienić nieco domowe zasady. Wię-
cej ćwicz i zadbaj o urodę.

Panna 24.08-22.09
Ważne spotkania i negocjacje pójdą po Two-
jej myśli. Czeka Cię duże przyspieszenie – 
zwłaszcza na polu zawodowym. Będziesz 
teraz bardzo energiczny, szybki i pewny sie-
bie. Trzymaj nerwy na wodzy.

Waga 23.09-23.10
Narastający stres i emocje w pracy podnio-
są temperaturę w kontaktach z otoczeniem. 
Zachowaj spokój, nie walcz i nie podejmuj 
żadnych szalonych decyzji, lecz zajmij się 
codziennymi sprawami.

Skorpion 24.10-22.11
Pilnuj swoich zysków i nie pozwól, aby wyrę-
czał się tobą ktoś leniwy i skąpy. Musisz zna-
leźć czas na regenerację organizmu. Zamiast 
brać się za tysiąc nowych spraw, porządnie 
się wyśpij. 

Strzelec 23.11-21.12
Zwróć większą uwagę na samopoczucie 
swoich bliskich, nie bądź wobec nich zbyt 
wymagający. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, 
wyciągnij pierwszy rękę na zgodę. Panuj nad 
nerwami.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie rozpraszaj się na sprawy mało istotne. 
W pracy musisz być lepiej zorganizowany 
i bardziej skoncentrowany na swoich obo-
wiązkach. Decyzje, jakie teraz podejmiesz, 
wyjdą Ci na dobre.

Wodnik 21.01-19.02
Zanim zaczniesz działać, przemyśl swoją 
strategię. Zacznij interesować się nowym 
hobby, a zyskasz motywację do ambitnych 
zadań. Jeśli nie masz jeszcze prawa jazdy, to 
dobry moment na rozpoczęcie kursu.

Ryby 20.02-20.03
Ucz się na błędach, jakie popełnili inni ludzie 
i bacznie obserwuj, co się dzieje w firmie. 
Sprawy, na których Ci zależy, uda się pozy-
tywnie załatwić. Zmień stare przyzwyczaje-
nia, które nie wychodzą Ci na zdrowie.

HHOORROOSSKKOOP

KULINARNIE

Coś smacznego,  
coś lekkiego
Zupa rybna
Składniki: 2 płaty dorsza, 300 g łososia, 1,5 szkl. bulionu warzywnego 
(1/2 cebuli, marchewka, pietruszka, 0,25 korzenia selera, mały por)

Przyprawy: sól, pieprz, listki laurowe, ziele angielskie, 0,5 łyżeczki słod-
kiej papryki,1/3 łyżeczki ostrej papryki, 1 łyżeczka koncentratu pomido-
rowego, 1 łyżka masła, koperek

Warzywa umyć. Marchewkę, pietruszkę i selera obrać i zetrzeć na tar-
ce o większych oczkach. Pora pokroić wzdłuż na 4 części, następnie 
w poprzek na plasterki. Cebulę pokroić w kosteczkę. Na patelni zeszklić 
cebulę. Następnie dodać pora i smażyć dalej co chwilę mieszając przez 
ok. 2 minuty. Dodać marchewkę, pietruszkę i selera. Warzywa doprawić 
solą i pieprzem i smażyć przez około 3 minuty. Dodać przyprawy i wy-
mieszać. Warzywa włożyć do garnka, zalać wodą i gotować bulion. Do-
dać przecier pomidorowy. Zupę po zagotowaniu przykryć, zmniejszyć 
ogień i gotować przez ok. 10 minut do miękkości warzyw. Rybę opłukać, 
odciąć skórę i wyjąć ości. Pokroić w kostkę i włożyć do bulionu. Zupę 
gotować jeszcze przez ok. 15 minut. Dodać do niej posiekany koperek. 
Podawać z pieczywem.

Brownie z soczewicy

Składniki: 180 g czerwonej soczewicy (szklanka), 3 jaja, 3 łyżki gorzkiego 
kakao, 190 g banana, cukier, 1/2 łyżeczki sody

Polewa: 3/4 gorzkiej czekolady, 3/4 mlecznej czekolady, ok. 3 łyżek 
mleka

Soczewicę należy umyć i ugotować, a następnie pozostawić ją do wy-
stygnięcia. Za pomocą blendera miksujemy wszystkie składniki (doda-
jąc odrobinę cukru wedle swojego smaku) i przelewamy do keksówki, 
wcześniej wyłożonej papierem do pieczenia i wysmarowanej margaryną. 
Pieczemy w temperaturze 175 stopni C przez około 60 minut. Schło-
dzone ciasto polewamy polewą przygotowaną z rozpuszczonego masła, 
gorzkiej i mlecznej czekolady z odrobiną mleka.

Francuskie słońce
Składniki: 2 ciasta francu-
skie, śmietankowy serek 
typu almette, świeże zioła, 
sól, pieprz, 2 opakowania 
łososia wędzonego

Ciasta francuskie układa-
my na sobie i wykrawamy 
z nich okrąg. Następnie 
jedną część smarujemy 
serkiem, przyprawiamy 
posiekanymi ulubionymi 
ziołami i przyprawami. Na 
serek wykładamy łososia i przykrywamy drugim płatem ciasta. Brzegi de-
likatnie sklejamy, a następnie nacinamy ciasto tworząc słońce, czyli małe 
koło zostawiamy na środku, a od niego odchodzą promienie. Utworzone 
promienie dwukrotnie skręcamy. Całość smarujemy roztrzepanym jaj-
kiem. Pieczemy 20 minut w temperaturze 175 stopni C.

Imprezowe paluchy
Składniki: opakowanie paluchów grissini, rukola, serek typu almette, cie-
niutkie plastry wędzonego boczku

Plastry boczku smarujemy serkiem, na nim układamy rukolę. Następnie 
przygotowanym boczkiem owijamy paluchy i gotowe.

J.G.
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrudni 

na umowę o pracę: pracowników pro-

dukcji, operatorów wózków widłowych, 

elektryka-automatyka, mechanika prze-

mysłowego. Tel. 784 902 549.

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 działalności go-

spodarczej przez rolników (od 150 do 

250 tys.). Wypełnianie wniosków, dojazd 

do rolników. Tel. 795 931 529.

Sprzedam mieszkanie na parterze na 

ul. Warszawskiej w Nasielsku, kawaler-

ka 34,9 m2, po generalnym remoncie, 

łazienka ,kuchnia umeblowana, czynsz 

około 300 zł, cena 158000, agencjom 

z góry dziękuje. Tel. 511 767 552.

Kompleksowe usługi brukarskie. www.

dedebruk.pl. Tel. 509 966 555.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 

Studzianki. Tel. 784 528 758.

Zatrudnię fryzjerkę. Nasielsk. Tel. 889 

307 122.

Działki budowlane w Nasielsku  

ul. Owocowa – uzbrojone (woda, prąd, 

gaz). Tel. 696 468 255.

Sprzedam działkę budowlaną,  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Cyklinowanie, układanie podłóg i tara-

sów. Tel. 797 272 253.

Działka budowlana 679 m2 w Nasielsku, 

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

723 133 617.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku. 

Tel. 601 187 504.

Zamienię na małe mieszkanie z dopłatą 

działkę budowlaną 1160 m2 w Nasielsku 

z domkiem z lat 1940 (50m2), agencjom 

dziękuje. Tel. 511 767 552.

Zatrudnię traktorzystę na cały etat lub 

chętnie rolnika na pół etatu. Okolice 

Nasielska. Tel. 730 731 602.

Sprzedam hektar trawy. Tel.608 394 281.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

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
25.05.–31.05.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz. 

1.06.–7.06.2020 r. Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz. 
8.06.–14.06.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz. 

15.06.–21.06.2020 r. Apteka, ul. Kościuszki 5, 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.

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 

w Nasielsku ul. Warszawska 21

 ogłasza przetarg
na sprzedaż lokalu mieszkalnego,  

dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność  
w Winnicy, przy ul. Wspólnej 7 m. 2  
o powierzchni użytkowej 72,10 m2.  

Cena wywoławcza: 100 00,00 zł.
 

Opis: lokal mieści się na parterze budynku wielorodzinnego, powstałe-
go w latach 80 – tych. Mieszkanie posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, 
wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 2 o powierzch-
ni 40,29 m2. W budynku znajdują się instalacje: c.o., wod. – kan, prąd, 
TV, Internet.

Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku 
przy ul. Warszawskiej 21 w dniu 3 czerwca 2020 roku o godzinie 11.00.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wy-
sokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr:

52	10201592	0000	240200124461

Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 
03 czerwca 2020 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzi-
nach: pon. – pt. 7.00 – 12.00). 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez po-
dania przyczyny w każdej fazie przetargu.

Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzy-
skać pod numerem tel. 23 691-24-35.
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Zakupy u sąsiadów

Imię i nazwisko Adres Nr Telefonu Asortyment do sprzedania

Ireneusz Adamski Wągrodno 9 600-738-024 Sadzonki warzyw (rozsada)

Urszula Anuszewska ul. Brzozowa 11B, 
Nasielsk 510-195-864 Kwiaty rabatowe jednoroczne

Marzena Czarnecka Popowo Borowe 33 663-804-794 Rzodkiewka: czerwona,  
biało-czerwona

Dariusz Gers
ul. Długa 8
Mogowo 

606-784-473
Zboża:

pszenica, groch

Grażyna i Ryszard Gołuccy
ul. Jesionowa 8

Nasielsk,
601-482-907

Warzywa, mleko kozie, mleko 
krowie, mięso wołowe (czwartek 
02.04.2020 z własnego gospo-

darstwa)

Zbigniew Grzymkowski Lorcin 69 660-527-035 Zboża: kukurydza, pszenica, 
sorgo i inne

Agnieszka i Sławomir Kaczyńscy
ul. Warszawska 100

Nasielsk
514-781-522 kwiaty

Hanna Kowalska Gospodarstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe „Kowalski” Winniki 18 605-067-107

Mięso wieprzowe (rasy złotnic-
kiej), oleje: lniany, rzepakowy  

i inne, pszenica

Dariusz Krajewski Mazewo Włościańskie 
5 503-652-447 Mięso wieprzowe (mięso surowe 

z własnego gospodarstwa)

Jerzy Mańkowski ul. Krupki 12, Nasielsk 505-783-819
Rozsada:

Truskawka, pomidor, ogórek, 
papryka, por, seler, aksamitki

Tomasz Marciniak Cegielnia Psucka 75 697-647-827 Ziemniaki jadalne, zboża: pszeni-
ca, pszenżyto, jęczmień, proso, itp.

Katarzyna Modzelewska
ul. P.O.W 16/18

Nasielsk
725-268-345 Warzywa, ziemniaki, jajka wiejskie

Krzysztof Możdżyński Mazewo Dworskie 
A 44 518-605-510

Zboża, ziemniaki, jajka, kwiaty: 
bratki, stokrotki, prymulki,

sadzonki: warzyw, poziomek, 
truskawek

Bogdan Olbryś Wągrodno 41 784-656-722 Ziemniaki jadalne, kapusta kiszo-
na, ogórki kiszone, warzywa

Janina Piątkowska 
ul. P.O.W 139

Nasielsk
669-753-122 Kwiaty i sadzonki

Gospodarstwo Ogrodnicze  
Elżbieta i Tomasz Pichalscy Popowo Borowe 123 505-419-868 Kwiaty

Bogumiła Rębecka/Andrzej Rębecki ul. Agatowa 6,  
Nowe Pieścirogi

508-779-456
505-618-195

Zboża:
 pszenżyto, proso, lędźwian
Kwiaty, artykuły ogrodnicze, 

drewno opałowe

Zbigniew Romanowski Budy Siennickie 36 600-298-634 Warzywa, owoce, kiszona kapu-
sta, kiszone ogórki

Marek Różalski Cegielnia Psucka 272 513-578-166 Zboże, ziemniaki

„Adol” Tradycyjne wędliny Sielczak Marek Miękoszynek 26a 603-907-178 tradycyjne wędliny jak dawniej

Sklep „Kiełbaska” wyroby własne Michał 
Rączka Popowo Borowe 154a 691-539-162 Wędliny, mięso surowe (czwar-

tek-piątek od 10:00 do 19:00)

Szkółka Roślin – Krzewy Ozdobne
ul. Kolejowa 25, Stare 
Pieścirogi (obok wia-
duktu kolejowego)

604-257-975 Drzewa i krzewy ozdobne

Gospodarstwo Rolne Tomasz Tomczyk Budy Siennickie 52 698-806-326

Ziemniaki jadalne: „Irga”, 
„Catania”, „Ignacy” (możliwość 
dostawy w większych ilościach);

Zboża: 
jęczmień, owies, rzepak, pszenica

Halina i Andrzej Witosław Jackowo Dworskie 19d 692-142-462 Pszenica paszowa

Sławomir Wojciechowski Nowa Wrona 14 696-696-063 Ziemniaki jadalne „Oberon”

Anna i Jacek Wysoccy Kątne 49 664-687-139 Jajka, warzywa, ziemniaki

Mariusz Żochowski Popowo Borowe 98 787-624-702
Rzodkiewki, jabłka, ziemniaki, 

jajka wiejskie, warzywa, 
Po 15 maja truskawki

W naszej, typowo rolniczej gminie, wielu rolników produkuje i sprzedaje swoje towary klientom bezpośrednio 
na targowiskach. Obecnie, w sytuacji epidemii, mimo otwarcia placów handlowych wielu producentów nadal 
ma problem z ich zbyciem. W celu ułatwienia mieszkańcom możliwości bezpośredniego zakupu produktów 
od rolników i przedsiębiorców Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotował listę osób za-
interesowanych taką formą sprzedaży. Warto dodać, że lista jest otwarta i każdy, kto chciałby się na niej znaleźć  
i sprzedać swoje produkty bezpośrednio proszony jest o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - /23/ 69 33 077, /23/ 69 33 108, e-mail: srodowisko@nasielsk.pl

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Powrót do przedszkola 
Drogi Rodzicu!
Przed powrotem do przedszkola po tak długim okresie izolacji, dziecku 
mogą towarzyszyć różne emocje – od ekscytacji, po rozpacz, smutek 
i strach. Jeśli Twoje dziecko odczuwa smutek i nie chce wracać albo bar-
dzo mocno na to czeka, ale nie wie, jak to będzie wyglądało, pomoc-
na będzie rozmowa z maluchem na temat radzenia sobie z emocjami, 
przestrzegania zasad sanitarnych. Mogą również pomóc bajki terapeu-
tyczne, w których bohaterowie też, tak jak Państwa dzieci, wracają do 
przedszkola.

Należy sobie zdawać sprawę, że nowa rzeczywistość, z jaką dzieci ze-
tkną się w placówce, nie będzie łatwa do przyjęcia dla wielu z nich. Nowe 
zasady pobytu dzieci w przedszkolu, odzież ochronna i zabezpieczenia 
sanitarne mogą przyczyniać się do pewnych trudności w emocjonalno 
– społecznym funkcjonowaniu maluchów. Niektóre dzieci po długim 
okresie nieobecności w przedszkolu mogą mieć trudności adaptacyjne. 
Nauczyciele będą stwarzać dzieciom takie warunki, by czuły się w nowej 
sytuacji jak najlepiej.  

U przedszkolaków może pojawić się dużo pytań o obecną sytuację: Dla-
czego nie mogę wziąć swojej zabawki? Czy mogę przytulić się do swojej 
Pani? Jak bawić się z innymi dziećmi?

Należy pamiętać o tym, że każde dziecko jest inne. Jego sposób radzenia 
sobie ze zmianą czy nową sytuacją zależy od wielu czynników – stopnia 
dojrzałości układu nerwowego, dojrzałości emocjonalnej i wielu innych 
czynników.

W towarzyszeniu dziecku w trudnych emocjach bardzo ważna jest po-
stawa rodzica. Spokojny rodzic to spokojne dziecko. Zastanów się nad 
tym, jakie Tobie towarzyszą uczucia w związku z powrotem dziecka do 
przedszkola w obecnej sytuacji. Ważne jest to, abyś jako rodzic potrafił je 
u siebie zauważyć i zaakceptować. Jeśli nie dopuścisz ich do siebie i nie 
będziesz umiał sobie z nimi radzić, dziecko łatwo to wyczuje i może za-
razić się emocjami, co dodatkowo utrudni mu powrót. Dla dziecka po-
mocne będzie, gdy rodzic podejdzie do sytuacji ze spokojem, w sposób 
pozytywny, dając mu poczucie bezpieczeństwa.

Aby lepiej pomóc swojemu dziecku możesz:

 – Akceptować i nazywać jego emocje. Niektóre dzieci mogą się smucić, 
inne mogą się bać lub złościć. Próbując pomóc dziecku w zrozumieniu 
swoich emocji uważnie go słuchaj i obserwuj jego zachowanie. 

 – Odpowiadać na jego pytania dotyczące sytuacji związanej z wirusem. 
Przekaz powinien być  dostosowany do jego wieku. 

 – Informować je o planie dnia, czasie powrotu z przedszkola. Możecie 
zaplanować wspólną aktywność, na którą dziecko będzie czekało. 

Korzystając z bajek terapeutycznych należy pamiętać, że są one tylko 
narzędziem, niekoniecznie rozwiązaniem problemu. Sama lektura nie 
oznacza, że dziecko pozbędzie się trudności. Identyfikacja z bohaterem 
ma mu tylko pomóc lepiej rozumieć swoje uczucia i dać ukojenie, że 
nie tylko jemu towarzyszą trudne emocje. Dziecko dostaje przekaz „Inne 
dzieci mają podobnie, ale udaje im się to przezwyciężyć”. 

Bajkę najlepiej przeczytać dziecku, kiedy oboje jesteście zrelaksowani 
i czujecie się spokojni. Tylko wtedy dziecko będzie w stanie przyjąć jej 
treść. Nie czytamy bajki terapeutycznej na wieczór przed snem! Dziecko 
po czytaniu bajki musi mieć czas na „przepracowanie” emocji, które bę-
dzie odczuwało, na uspokojenie się.

Życzę dzieciom powodzenia! Wiem, że dadzą radę!

Opracowała psycholog: Anna Gródek
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Szansa na emocje sportowe

PIŁKA NOŻNA

Treningi Żbika
Zawodnicy wszystkich roczników Żbika wrócili już do systematycznych treningów. Obecnie, z racji coraz dłuższego 
dnia, wszystkie drużyny trenują na stadionie.

 – Każdy, kto chce zostać piłkarzem Żbika, może przyjść na trening swojego rocznika – informuje Marek Prusinowski, 
prezes klubu. 

Seniorzy trenują przez trzy dni w tygodniu: w poniedziałki, środy i czwartki od 18.15. W poniedziałki i czwartki o godzi-
nie 17.00 trenuje rocznik 2013/2014 oraz rocznik 2007/2008. W poniedziałki i piątki o godzinie 18.00 trening odby-
wa rocznik 2009/2010, a rocznik 2011/2012 we wtorki i czwartki o godzinie 18.00. Rocznik 2003/2004 spotyka się 
na boisku we wtorki i piątki o godzinie 18.30. Drużyna kobieca natomiast trenuje we wtorki i czwartki o godzinie 19.00.

Warto zaznaczyć, że treningi odbywają się przy ograniczonej liczbie osób – na jednej połowie boiska może przeby-
wać 16 osób.

Michał B.

NASIELSK BASZTA TEAM 

Sukcesy sportowe NBT
Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team to grupa entuzjastów sportów i aktyw-
nego spędzania wolnego czasu. Od lat członkowie tej grupy trenują, a także 
wspierają rozwój sportu w naszej gminie. Wielu z nich bierze udział w zawodach 
ogólnopolskich oraz międzynarodowych, niejednokrotnie osiągając rewe-
lacyjne wyniki i zdobywając zaszczytne miejsca. W samym tylko 2019 roku 
stawali na podium ponad pięćdziesiąt razy. O działalności stowarzyszenia roz-
mawiamy z jego prezesem Robertem Sierzputowskim.

Panie	Robercie	co	skłoniło	Pana	do	wstąpienia	w	szeregi	NBT?
– Przez 20 lat mieszkałem poza moim rodzinnym miastem. Zamiłowa-
nie do sportu, frajda i radość, jaką przynosi mi jego uprawianie sprawiło, 
że po powrocie do Nasielska, jednym z moich pierwszych postanowień 
było znalezienie się w lokalnej grupie entuzjastów biegania.

Proszę	powiedzieć,	dlaczego	warto	być	członkiem	Baszty?
– Choć bieganie – zwłaszcza długodystansowe – to sport dla „samot-
nych wilków”, dużo łatwiej jest biegać, wymieniając doświadczenia 
i rywalizując w grupie. Podczas naszych środowych czy niedzielnych 
treningów nikt nigdy nie zostaje sam. Zauważają to zwłaszcza osoby, 
które po raz pierwszy przychodzą na trening. Są mile zaskoczone at-
mosferą oraz entuzjastycznym i ciepłym  przyjęciem przez grupę.

Jak	ocenia	pan	miniony	rok	pod	względem	sportowym?
– Sukces sportowy to przede wszystkim osiągnięcia, a tych nam nie bra-
kowało. W Baszcie mamy kilku zawodników, którzy indywidualnie osią-
gają bardzo dobre wyniki. Również dosyć imponująco wyglądają nasze 
osiągnięcia drużynowe. W biegach amatorskich miejsce na podium jest 
jednak drugorzędne, ponieważ każdy z nas na trasie walczy z własnymi 
słabościami i każdy z nas na mecie osiąga własny sukces. W sporcie za-
wodowym ręce w górę podnoszą tylko zwycięzcy, natomiast w sporcie 
amatorskim każdy, kto przekroczy linię mety, jest zwycięzcą i nie ma 
znaczenia, ile osób już przed nim przekroczyło metę.

Jakie	sekcje	posiada	NBT?	Czy	są	pomysły	na	kolejne?
 – Jednym z pomysłów rozwoju NBT jest otwarcie się na nowe dyscypli-
ny. Rok 2020 rozpoczęliśmy bardzo intensywnie: tworząc nową grupę 
pływacką i organizując wyjazdy na pływalnię do Pułtuska. Z kolei z ką-
pieli w zimnej wodzie korzysta grupa morsów, która jest w Baszcie cał-
kiem spora. Kolejną grupą są miłośnicy MTB i kolarstwa szosowego. Od 
wiosny ubiegłego roku dużym zainteresowaniem cieszyły się piątkowe 
wycieczki rowerowe, którymi rozpoczynaliśmy weekend. Okres epide-
miczny niestety chwilowo uniemożliwił nam kontynuację tych aktyw-
ności, podobnie jak zatrzymał nasz nowy pomysł aktywnych wycieczek 
w ciekawe miejsca, których w okolicach Nasielska nie brakuje.

Czy	zapał	członków	jest	mniejszy	w	dobie	narodowej	kwarantanny?
 – Zapału nie straciliśmy, jednak każdy z nas w sposób odpowiedzialny do-
stosowuje się do wytycznych sanitarnych. Wiosenne starty, do których się 
przygotowywaliśmy od kilku miesięcy zostały odwołane, jednak zimowe 
bieganie w niesprzyjających warunkach, zahartowało nie tylko nasze orga-
nizmy, ale i nasze charaktery. Głęboko wierzę, że niedługo powrócimy do 
normalności i będziemy mogli wreszcie startować w zawodach.

Co	pomaga,	a	co	przeszkadza	Stowarzyszeniu?
– Celem NBT jest przede wszystkim sport, ale równie ważne jest dla nas 
dbanie o przyrodę, dlatego od dwóch lat organizujemy akcje sprząta-
nia, odbywające się przy współudziale mieszkańców. Podobne cele eko-
logiczne ma Stowarzyszenie AiCzN, którego jestem współzałożycielem 
i z którym jestem przez wiele osób utożsamiany. Jednak gdy zakładam 
sportowe buty i wyruszam na trening, w głowie mam tylko przyjemność 
z biegania i nikt, kto jest ze mną na treningu nie usłyszy o polityce lokalnej.

Proszę	powiedzieć,	jak	ocenia	Pan	miniony	sezon,	co	udało	się	zrobić?
– Mija rok, od kiedy koleżanki i koledzy powierzyli mi prowadzenie Baszty. 
Jestem zadowolony, że po raz kolejny udało nam się zorganizować im-
prezę biegową w lesie chrcyńskim. Cieszy mnie bardzo liczny udział w tej 
imprezie uczniów z nasielskich szkół. Mam nadzieję, że młodzież będzie 
miała jeszcze nie raz możliwość rywalizacji nie tylko w grze na smartfo-
nie, ale również ścigania się na ścieżce biegowej. Jednak przede wszystkim 
jestem dumny z organizacji wyjątkowego biegu, wpisanego do ogólno-
polskiego kalendarza wydarzeń związanych z rocznicą: 80 km dookoła 
gminy Nasielsk w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Dziękuję	za	rozmowę

Jarosław Ruciński

We wtorek, 26 maja br., na terenie 
MOSiR w Ząbkach obradował Za-
rząd Mazowieckiego Związku Pił-
ki Nożnej. Celem spotkania było 
podjęcie kluczowych decyzji do-
tyczących zakończenia sezonu 
2019/20. 

Najważniejsza decyzja, jaka zapadła 
podczas obrad, dotyczy rozgrywek 
prowadzonych przez Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej - zostaną one 
zakończone na tym etapie, na ja-
kim zastał je wybuch epidemii ko-
ronawirusa. Podstawą klasyfikacji 
ma być zweryfikowany przez wła-
ściwą Komisję Gier stan według ta-
bel rozgrywkowych wszystkich lig 
i klas po rundzie jesiennej sezonu 
2019/2020.

Zarząd ostateczne decyzje uza-
leżnił jednak od planowanych w 
najbliższym czasie rozporządzeń 
władz państwowych w kwesti i 
wznowienia rywalizacji sportowej 
na boiskach. Jeśli zapadłyby takie, 
to aktualnie najlepsze cztery zespo-
ły grup czwartoligowych i lig okrę-
gowych zdążą zagrać między sobą 
zaległe mecze rewanżowe rundy 
wiosennej. 

Tym samym, do obecnego do-
robku punktowego doliczone 
zostałyby punkty zdobyte w ewen-
tualnych meczach. Terminy ewen-
tualnych spotkań wyznaczono na 
10, 13 i 17 czerwca. 

W naszej ciechanowsko-ostrołęc-
kiej lidze okręgowej rozegrane zo-

stałoby sześć spotkań: CK Troszyn 
– Narew Ostrołęka, Żbik Nasielsk 
– Mławianka Mława, CK Troszyn 
– Mławianka Mława, Żbik Nasielsk 
– Narew Ostrołęka, Mławianka 
Mława – Narew Ostrołęka i Żbik 
Nasielsk – CK Troszyn. W przypad-
ku, kiedy nie będzie można roze-
grać meczów, awans przypadnie 
Narwi Ostrołęka, a w czwartej lidze 
znajdzie się też CK Troszyn.

Postanowiono także o braku spad-
ków w odniesieniu do wszystkich 
klas rozrywkowych Mazowiec-
kiego ZPN. Zarząd, jak na razie, nie 
potrafi też określić, kiedy zostanie 
otwarty nowy sezon.

Michał B. za: www.mzpn.pl

NASZE SPRAWY

Oddali krew dla Frani
Zawodnicy oraz sympatycy dru-
żyny Wkra Cieksyn, która wróciła 
do gry w ubiegłym roku, a także 
mieszkańcy Cieksyna i okolic po-
nownie się zjednoczyli w szczyt-
nym celu.

– Przyjac ie le naszego kolegi 
z boiska potrzebują krwi dla swo-
jej chorej na białaczkę córki Frani. 
W bardzo szybkim czasie udało się 
zorganizować Krwiobus – mówi 
Daniel Śmigasiewicz organizator 
akcji i prezes Wkry Cieksyn.

Krwiobus był dostępny przy bo-
isku Wkry Cieksyn w niedzielę, 24 
maja, od godziny 9.00 do 13.00.

– Akcja oddawania krwi przebie-
gała bardzo sprawnie. Pozytywnie 
zaskoczyła nas również frekwen-

c j a  m i e s z k a ń c ó w 
Cieksyna i okolicznych 
miejscowości, za co 
z całego serca dzię-
kuję – podsumowuje 
akcję Daniel Śmigasie-
wicz. – Jak na zaistnia-
łe okoliczności, udało 
się zebrać ponad 7 li-
trów krwi. W przyszło-
ś c i  n a  p ewn o b ę d ę 
chciał powtórzyć jesz-
cze taką akcję odda-
wania krwi – dodaje.

Na prz ybył ych cze-
kał także poczęstunek 
w postac i  gorących 
napojów i słodkości . 
W akcję organizacyj-
ną zaangażowało się 

Koło Gospodyń Wiejskich „Wiej-
skie Sprawy Kobiet” z prezes Ka-
tarzyną Marszałek, Stowarzyszenie 
Artystyczno-Społeczne Skafander 
z prezes Kingą Szczypek, Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja Koper-
nika z dyrektor placówki Justyną 
Nowacką, radny Janusz Gers i wie-
le innych osób.

Frania Borodzicz-Smolińska ma 
5 lat i przebywa w Dziecięcym 
Szpitalu Klinicznym WUM. Krew 
wszystk ich grup można także 
oddawać na rzecz dziewczynki 
w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75. 

Michał B.


