
NA SYGNALE

Wypadek na Kolejowej
W środę, 3 lutego br., przed godz. 9.00 doszło wypadku z udziałem 
dwóch samochodów osobowych przed wiaduktem na ulicy Kole-
jowej (droga wojewódzka nr 571) 

Do zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz zastęp OSP Nasielsk. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu 
kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych, które wyciekły 
z uszkodzonych pojazdów. Dodatkowo samochód, który znajdował się w przydrożnym rowie na dachu został wy-
ciągnięty przy użyciu lin stalowych oraz wciągarek, a następnie przemieszczony w miejsce bezpieczne. W wyniku 
odniesionych obrażeń jedna osoba 
została zabrana do szpitala. W dzia-
łaniach udział brały trzy zastępy PSP 
oraz OSP i 12 strażaków, patrol policji 
oraz zespól PRM.

Przypomnijmy, że 15 stycznia br., 
w tym rejonie ulicy Kolejowej rów-
nież doszło do zderzenia dwóch aut.

(red.) za: www.gov.pl/web/
kppsp-nowy-dwor-mazowiecki
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CHARYTATYWNIE

Nasielsk zagrał z WOŚP
„Finał z głową” – takie było hasło przewodnie 29 edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Tym razem Fundacja zamierza skupić się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy. Pomimo pandemii Nasielsk także zagrał z Fundacją Jurka Owsiaka, choć był to finał zupełnie inny 
niż do tej pory.

W poprzednich latach w Nasielskim Ośrodku Kultury zawsze w ramach finału WOŚP organizowano szereg wy-
darzeń muzycznych, w których brało udział wiele osób. 

W tym roku było to niemożliwe. Mimo wszystko mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny pokazali, że jest im 
bliska idea czerwonych serduszek i w niedzielę, 31 stycznia br., nie szczędzili dobrych uczynków. Jak co roku sie-
dzibą sztabu był Nasielski Ośrodek Kultury, gdzie na wolontariuszy czekała ciepła zupa, kawa, herbata, kanapki, 
ciasta, owoce itp. Licytacje w tym roku odbyły się za pośrednictwem strony www.allegro.pl, a pozycji do zlicy-
towania było aż 78. Nasielski sztab WOŚP można było także wesprzeć robiąc przelew przez tzw. „Eskarbonkę”.

Jednak największą pracę tego słonecznego, choć mroźnego dnia wykonali wolontariusze, którzy od same-
go rana do wieczora kwestowali na ulicach naszej gminy. W zbiórkę zaangażowali się uczniowie ze Szkół Pod-
stawowych nr 1 i nr 2 w Nasielsku, w Starych Pieścirogach, Cieksynie, Popowie Borowym oraz LO Nasielsk. 
A także osoby uczące się w innych miejscowościach, ale mieszkające w naszej gminie. Do zbiórki przyłą-
czyły się także Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich oraz Przed-
szkole „Sakolandia” z Nasielska organizując zbiórki w swoich placówkach 
i przekazując zebrane kwoty do nasielskiego sztabu. Jak co roku aktywnie WOŚP  

fot.  kpt. Marcin Młynarczykfot.  kpt. Marcin Młynarczyk
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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

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. Filia Wydziału Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3 przywróciła bezpośrednią obsługę.

Osoby mające sprawy w wydziale obowiązuje noszenie ma-
seczki i rękawiczek, zachowanie odpowiedniego dystansu 
oraz dezynfekcja. Obowiązuje zasada jedna osoba na jedno 
obsługujące okienko.

Godziny obsługi:

• poniedziałek 8.00-12.30 i 13.00-16.00

• od wtorku do czwartku 8.00-12.30 i 13.00-15.00

• piątek 8.00-12.30 i 13.00-14.00

Z MOPS

ŚWIADCZENIE 
500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od 
1.02.2021 r. rozpocznie się okres składania wniosków w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 
wyłącznie drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.
gov.pl oraz bankowość elektroniczna). 

Natomiast od 1.04.2021 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego będzie można składać osobiście w formie papierowej  
w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 30.06.2021 r. 

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zachęca do zapi-
sywania się od 1.02.2021 r. :

•	 telefonicznie	pod	nr	(23)	693	30	05	lub

•	 osobiście	w	pok.	nr	5	MOPS	w	Nasielsku,	ul.	Elektronowa	3,	w	celu	
ustalenia	daty	i	godziny	złożenia	wniosków	na	wyżej	wskazane	
świadczenie.	

Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych 
kolejkach, co obecnie jest bardzo istotne w związku z epidemią CO-
VID-19.

W pierwszej kolejności będą obsługiwani wnioskodawcy, którzy posia-
dają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. 

Z PUP 

Nabór wniosków  
na dotacje dla mikro  
i małych przedsiębiorców
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 
ogłasza w dniach od 1 lutego 2021r. do 31 marca 2021 r. - nabór wnio-
sków na jednorazową dotację w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębior-
ców i małych przedsiębiorców określonych branż.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez 
platformę www.praca.gov.pl – wniosek).

Więcej informacji na temat wsparcia można uzyskać pod numerem tel. 
530 805 106, adresem e-mail: tarcza@ndm.praca.gov.pl, na stronie inter-
netowej: www.ndm.praca.gov.pl (link: dotacja dla mikro i małych przedsię-
biorców – nabór wniosków) oraz Facebooku Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

(r.)

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Komunikat dotyczący 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do informacji z 25 listopada 2020 roku, dotyczącej 
podjętej współpracy z Gminą Wieliszew oraz Gminą Serock odnośnie  
do gospodarowania odpadami komunalnymi, chciałbym Państwa po-
informować, że powołany zespół ukończył pierwszą fazę prac. Po do-
konaniu analizy danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów 
komunalnych w poszczególnych gminach, a także ponoszonych przez 
gminy kosztów ich odbioru i zagospodarowania, zespół uznał, że naj-
większym problemem, którym należy zająć się w pierwszej kolejności, 
jest kwestia odbioru i zagospodarowania bioodpadów. 

Przy tak wysokim poziomie ponoszonych przez współpracujące gminy 
kosztów oraz uwzględniając aktualne trendy zmierzające do gospodarki 
odpadami w systemie zamkniętym, uzasadnionym jest przygotowanie 
koncepcji mającej na celu ocenę możliwości technicznych oraz opła-
calności wybudowania instalacji do przetwarzania bioodpadów na te-
renie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie.

Przygotowanie opracowania zostanie zlecone do Nasielskiego Budow-
nictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o., które obecnie pełni funkcję zarządcy 
Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Powołanie Gminnego 
Biura Spisowego
W dniu 25 stycznia br. Burmistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spi-
sowy, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego 
i sprawnego wykonywania prac spisowych w trakcie Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w Gminie Nasielsk, Zarzą-
dzeniem Nr 15/21 powołał Gminne Biuro Spisowe w Gminie Nasielsk. 

W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku:

Pan Marek Maluchnik (Sekretarz Nasielska) – Zastępca Gminnego Ko-
misarza Spisowego,

Pan Łukasz Gburzyński – Członek Gminnego Biura Spisowego, pełniący 
funkcję Koordynatora gminnego,

Pani Ewa Mikulska – Członek Gminnego Biura Spisowego,

Pan Radosław Romanowski – Członek Gminnego Biura Spisowego,

Pan Michał Ziółek – Członek Gminnego Biura Spisowego,

Pani Alina Żołnierzak – Członek Gminnego Biura Spisowego.

Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie przeprowadzo-
ny w całej Polsce w dniach od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Kontynuacja programu 
Lokalnych Przewozów 
Pasażerskich
Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk podczas naboru wniosków 
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2021 rok 
po raz trzeci z powodzeniem złożyła wniosek i tym samym została ob-
jęta dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych.

Wniosek o objęcie dopłatą w 2021 roku przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej został przygotowany przez Wy-
dział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku i złożony 
do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 24 listopada 2020 r. 

Po jego rozpatrzeniu w dniu 12 stycznia br. Gmina Nasielsk podpisała 
z Wojewodą Mazowieckim umowę o dofinansowanie gminnych prze-
wozów pasażerskich na kwotę do 842.430,00 zł.

Warto podkreślić, iż program rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów 
Autobusowych ma na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, 
przede wszystkim poprzez dofinansowywanie linii autobusowych, któ-
rych utrzymanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. W związku z tym 
dotyczy on tylko i wyłącznie linii deficytowych, nieefektywnych pod 
kątem biznesowym i tylko na takie linie można uzyskać dopłatę Wo-
jewody.

W ramach programu lokalnych przewozów pasażerskich wyznaczono 
6 linii komunikacyjnych, na których usługi przewozowe w zakresie prze-
wozu osób świadczy Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku. 

Linia nr 1: Nasielsk Rynek – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Mogowo
Nasielsk Rynek – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Kosewo – Pie-
ścirogi – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Mogowo

Linia nr 2: Nasielsk Rynek – Cieksyn – Nowa Wrona – Miękoszyn – 
Nasielsk Rynek
Nasielsk Rynek – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Morgi – Czajki – Rusz-
kowo – Malczyn – Wiktorowo – Andzin – Cieksyn – Nowa Wrona – Do-
bra Wola – Borkowo – Lelewo – Zaborze – Toruń Włościański – Toruń 
Dworski – Miękoszyn – Dębinki – Czajki – Morgi – Nasielsk Dworzec 
Kolejowy – Nasielsk Rynek

Linia nr 3: Nasielsk Rynek – Mazewo – Jackowo – Kątne – Nasielsk 
Rynek
Nasielsk Rynek – Mazewo Włościańskie 1, 2 – Jackowo Włościańskie 1, 
2 – Jackowo Dworskie 1, 2, 3 – Lubomin – Mazewo Włościańskie – Ma-
zewo Dworskie – Słustowo – Winniki – Kątne 1, 2 – Chlebiotki – Kosewo 
1, 2 – Nasielsk Rynek

Linia nr 4: Nasielsk Rynek – Nuna – Budy Siennickie – Nasielsk Rynek
Nasielsk Rynek – Chrcynno – Chechnówka – Lorcin – Nuna 1, 2, 3, 4 – 
Krogule – Aleksandrowo – Cegielnia Psucka – Psucin – Miękoszynek – 
Studzianki – Budy Siennickie – Wągrodno – Siennica – Nasielsk Rynek

Linia nr 5: Nasielsk Rynek– Krzyczki – Głodowo– Kędzierzawice– 
Pianowo– Nasielsk Rynek
Nasielsk Rynek – Pniewo – Krzyczki 1, 2, 3 – Głodowo 1, 2, 3 – Kędzie-
rzawice 1, 2, 3 – Pianowo – Broninek – Nasielsk Rynek

Linia nr 6: Nasielsk Rynek – Popowo – Żabiczyn – Nasielsk Rynek
Nasielsk Rynek – Popowo Północ – Jaskółowo – Popowo Borowe – 
Popowo Południe – Nuna – Lorcin 1, 2 – Żabiczyn 1, 2, 3 – Chrcynno 
– Nasielsk Rynek

Aktualne rozkłady jazdy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku: www.nasielsk.pl w zakładce dla mieszkańców – 
rozkłady jazdy. 

Zapraszamy do pobrania rozkładów i poinformowania mieszkańców 
zainteresowanych miejscowości o możliwości skorzystania z lokalnych 
przewozów pasażerskich.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z LGD 

Rekrutacja  
na bezpłatne kursy prawa jazdy
LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach na prawo jazdy kategorii C+E oraz kategorii 
C i C+E. W kursach mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne mające miejsce zameldowania na 
stałe na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi (tj. na obszarze gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, 
Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk), które:

• w przypadku prawa jazdy kategorii C i C + E - ukończyły 21 lat;

• w przypadku prawa jazdy kategorii C + E - ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy kat. C.

Kursy prawa jazdy organizowane przez Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi z siedzibą przy Al. Jana 
Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współ-
pracy „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji” - LARK - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rekrutacja uczestników kursu odbywa się poprzez przesłanie drogą listowną wypełnionego formularza zgło-
szeniowego na adres:

LGD Zielone Mosty Narwi, al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica.

Termin składania zgłoszeń: do 24 lutego 2021r.

Przy weryfikacji czy zgłoszenie zostało złożone w terminie, liczy się data wpływu do Biura LGD.

Więcej informacji: www.zielonemostynarwi.pl
(r.)

Z GMINY

Ruszyła budowa przedszkola
Już od września br. w Starych 
Pieścirogach dzieci będą mo-
gły korzystać z nowoczesnego 
obiektu, w którym będzie mie-
ściło się przedszkole i żłobek. 
Kilka dni temu na przedszkol-
nym placu ruszyły roboty bu-
dowlane. Inwestycja powstaje 
mimo pandemii koronawirusa 
i ogromnie cieszy lokalną spo-
łeczność.

 – Aktualnie przedszkole mie-
ści się w starym budynku, który 
co prawda od lat był regularnie 
remontowany, bardzo o niego 
dbali także pani dyrektor wraz 
z pracownikami oraz rodzi-
cami uczęszczających tu dzieci, 
ale uznaliśmy, że konieczna jest 
budowa nowoczesnego obiektu. 
Zabiegali o nią radni i mieszkańcy 
tego rejonu, a przede wszystkim 
pani Kamila Broma i radny Dariusz 
Sawicki – mówi Bogdan Ruszkow-
ski burmistrz Nasielska. – Myślę, że 
to ważna inwestycja dla mieszkań-
ców, których w tej okolicy regular-
nie przybywa. A dzieci będą miały 
naprawdę wspaniałe warunki do 
rozwoju – dodaje. 

Przedszkole w Pieścirogach Sta-
rych funkcjonuje od ok. 70 lat, ale 
najpierw mieściło się w budynkach 
prywatnych. Zaś stary budynek 
przedszkola, który niebawem zo-
stanie zburzony, powstał w końcu 
lat 70 – tych XX wieku. Pierwotnie 
był przeznaczony na magazyny, 
a później został zaadoptowany na 
placówkę oświatową. 

 – Dbaliśmy o ten obiekt z pomo-
cą samorządu gminnego i rodzi-
ców. W 2010 r. był kompleksowy 
remont, w 2013 r. wymieniono 
wszystkie okna, w 2015 r. była 
modernizacja dachu, ale nowy 
budynek da nam zupełnie inne 
możliwości i warunki pracy. Od lat 
u kolejnych włodarzy gminy mo-

nitowałam o konieczność budowy 
przedszkola, ale dopiero burmistrz 
Ruszkowski podjął konkretne kroki  
w sprawie realizacji tej inwestycji – 
mówi Kamila Broma, która pracu-
je w tej jednostce od 1999 r., a od 
2010 r. z krótką przerwą jest dyrek-
torem przedszkola. – Ja też cho-
dziłam do tego przedszkola, więc 
mam do niego ogromny senty-
ment. W naszym przedszkolu opie-
kuję się już kolejnym pokoleniem 
mieszkańców Pieścirogów i oko-
licznych miejscowości. Zawsze 
przy tym mogę liczyć na wsparcie 
rodziców i sołtysów – dodaje.  

Obecnie do placówki uczęszcza 90 
dzieci, podzielonych na cztery gru-
py (od 2,5 roku do 5 lat), a pracuje 
tu w sumie 18 osób (obsługa i na-
uczyciele). 

 – W nowym budynku zaplano-
wano pięć grup przedszkolnych 
(po 25 osób) i dwie grupy żłobka. 
Wiem, po rozmowach z rodzicami, 
że żłobek jest potrzebny. Placówka 
będzie otwarta w godzinach 6.00 
– 18.00. – wylicza K. Broma. – 
Bardzo się cieszę, że inwestycja już 
ruszyła, cały czas jestem w kontak-
cie z jej wykonawcą – podkreśla.

Nowy budynek będzie partero-
wy i zostanie wykonany tradycyjną 
metodą. 

 – Będzie nowoczesny, energoosz-
czędny z uchylnymi oknami i ogrze-
waniem gazowym. Z daleka będzie 
widoczna jego kolorowa elewacja. 
Dwie sale przewidziano dla żłobka, 
pięć dla przedszkola, jest też całe 
zaplecze kuchenne oraz szereg 
mniejszych pomieszczeń. Zapla-
nowano ogromne okna w salach 
od strony południowej. Oczywiście 
budynek będzie przystosowany dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
Będzie także wykonany plac zabaw 
wraz z ogrodzeniem oraz parkin-
gi – informuje dyrektor przedszko-
la w Starych Pieścirogach. – Teraz 
uczęszczają do nas dzieci ze Sta-
rych i Nowych Pieścirogów oraz 
okolicznych miejscowości, w tym 
także z Nasielska. Myślę, że do no-
wego obiektu będzie jeszcze wię-
cej chętnych i będziemy mogli ich 
wszystkich przyjąć – dodaje.

Koszt całej inwestycji wyniesie 5 701 
050,00 zł, w tym 1 200 000,00 zł 
dofinansowania z programu Ma-
luch+. Wykonawcą prac jest firma 
NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego.

(i.)
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28  st ycznia  oko ło  godziny 
23:00 w miejscowości Chrcyn-
no, doszło do kolizji samochodu 
osobowego. Na miejscu zdarze-
nia interweniowały: KP Nasielsk, 
OSP  Nasielsk,  2x  JRG  Nowy 
Dwór Mazowiecki, ZRM.

31 stycznia po godzinie 9 straża-
cy z OSP Nasielsk interweniowali 
w Mokrzycach Dworskich, gdzie 
doszło do pożaru licznika.
1 lutego nasielscy strażacy za-
bezpieczali lądowisko w Starych 
Pieścirogach dla Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego. 

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

20.01.2021 r. nasielscy funkcjona-
riusze, na ul. Starzyńskiego zatrzy-
mali 22- latkę z Nasielska, która 
posiadała przy sobie amfetaminę. 
Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

21.01.2021 r. policjanci ruchu dro-
gowego, w Jaskółowie zatrzymali 
do kontroli drogowej 57- letnie-
go rowerzystę z tej miejscowości. 
Mężczyzna miał w wydychanym 
powietrzu ponad 2 promile alko-
holu. Mundurowi nałożyli na nie-
go mandat karny w wysokości 
500 zł.

21 .01 .2021  r.   w  Nasielsku  na  
ul. POW doszło do wypadku dro-
gowego. Kierujący skodą 37- latek 
z Siennicy potrącił przechodzą-
cego przez jezdnię 66- letniego 
mieszkańca Nasielska. 66- latek 
śmigłowcem LPR został przetrans-
portowany do szpitala.

22.01.2021 r. pułtuska prokuratura 
zastosowała środki zapobiegaw-
cze wobec 38- latka z Nasielska, 
podejrzanego o kierowanie gróźb 
karalnych.

27.01.2021 r. nasielscy funkcjona-
riusze, w Budach Siennickich za-
trzymali 44-latka z gminy Nasielsk, 
który miał do odbycia karę 182 
dni pozbawienia wolności. Trafił 
do jednostki penitencjarnej.

28.01.2021 r. pułtuska prokuratu-
ra zastosowała tymczasowy areszt 
wobec 34-letniego obywatela 
Ukrainy, podejrzanego o kradzież 
elektronarzędzi i groźby karalne. 
Grozi mu kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

31.01.2021 r. policjanci z Nasielska, 
na terenie miasta zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego se-
atem 46-latka z Warszawy. Męż-
czyzna posiadał aktywny zakaz 
prowadzenia pojazdów. Grozi mu 
teraz kara do 3 lat więzienia.

INFORMACJA PRASOWA. PSSE Nowy Dwór Maz.

Mazowsze odpowiedzialne wobec pandemii

NA SYGNALE

Wybuch pieca
W pobliskich Świerczach kilka dni temu doszło do rodzinnej tragedii. 
W sobotę, 30 stycznia br., wieczorem, po godz. 20.00 w kotłowni domu 
jednorodzinnego wybuchł piec. 

Jak podaje portal ciechanowinaczej.pl do akcji ratowniczej zadyspono-
wano sześć zastępów straży pożarnej oraz grupę operacyjną z komendy 
wojewódzkiej PSP. Z informacji przekazanych przez oficera prasowego 
KPPSP w Pułtusku wynika, że ratownicy znaleźli przy kotłowni dwóch 
nieprzytomnych mężczyzn, w wieku 23 i 55 lat. Niestety, mimo na-
tychmiastowej pomocy nie udało się ich uratować. W wybuchu ciężko 
ranna została 54 – letnia kobieta, która znajdowała się w pokoju bezpo-
średnio sąsiadującym z kotłownią.  Eksplozja uszkodziła bowiem ścianę. 
Poszkodowana, z oparzeniami i poważnymi obrażeniami ciała, została 
przetransportowana do szpitala. W chwili zdarzenia w domu przebywały 
jeszcze dwie osoby: 23-letnia kobieta i 11-letni chłopiec, które nie do-
znały żadnych obrażeń. Wybuch był na tyle silny, że naruszona została 
konstrukcja budynku. Jak podają strażacy nie doszło do pożaru, a ich pra-
ca na miejscu zdarzenia trwała ponad cztery godziny. Obecnie ustalane 
są przyczyny tragedii. 

Mieszkańcy Świercz żyją tymi wydarzeniami, ponieważ poszkodowana 
rodzina była dobrze znana i lubiana w okolicy. Na portalu zrzutka.pl zor-
ganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla ocalałej z wybuchu ko-
biety pt. „Pomoc dla rodziny po wybuchu pieca. Wsparcie dla bliskich”. 
W jej opisie czytamy:

Po tragedii, która wydarzyła się w naszej miejscowości prowadzę zbiór-
kę, aby wspomóc finansowo ocalałą, przebywającą w szpitalu Jago-
dę, która walczy o życie. Ma poparzone około 80% powierzchni ciała. 
Dzisiejszej nocy straciła męża i syna. Czeka ją długotrwała rehabilitacja 
i kosztowne leczenie, nie mówiąc już o kosztach odbudowy zniszczo-
nego po wybuchu domu. Jak większość z nas wie, zmarły był w naszej 
gminie listonoszem i wraz z żoną prowadzili sprzedaż kwiatów, owo-
ców/warzyw, które uprawiali w szklarniach. W związku z zaistniałą sy-
tuacją utracili źródło jakichkolwiek dochodów, dlatego każda złotówka 
będzie ważna. (https://zrzutka.pl/pukd3e)

(red.) za: www.ciechanowinaczej.pl

Kontrole prowadzone przez Pań-
stwowych Powiatowych Inspekto-
rów Sanitarnych w województwie 
mazowieckim potwierdzają stoso-
wanie się do antyepidemicznych 
obostrzeń. 

Od kilkunastu dni poziom zachoro-
wań w Polsce stopniowo się obni-
ża. Ministerstwo Zdrowia podczas 
czwartkowej konferencji prasowej 
oceniło ten stan jako wynik dys-
cypliny społecznej, której podda-
li się Polacy w okresie feryjnym. 
Mimo trudności większość społe-
czeństwa zachowywała się odpo-
wiedzialnie i to przyczyniło się do 
stabilizacji i pewnego wyhamowa-
nia liczby nowych zakażeń. W ca-
łym kraju odnotowano blisko 10 
tys. mniej hospitalizacji z powodu 
COVID19 niż w miesiącach jesien-
nych poprzedniego roku. Sytuacja 
pozwala rozważać stopniowe i de-
likatne luzowanie obowiązujących 
obecnie obostrzeń. Nie czekając 
na decyzje w tej sprawie, w wielu 
miejscach Polski zdeterminowani 
przedsiębiorcy ponownie otwiera-
ją swoje biznesy, łamiąc antyepide-
miczne zakazy.

Eksperci apelują, by działalności 
jeszcze nie wznawiać. Wdrożo-
ne działania przeciwepidemiczne 
uwzględniają analizę sytuacji nie 
tylko w naszym kraju, ale i w wielu 
krajach europejskich. Zdecydowa-
ne stanowisko w sprawie prezentu-
ją służby państwowe. Osoby, które 
łamią przepisy, muszą być przygo-
towane na konsekwencje. Kontrole 
pracowników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej przy współudziale funk-
cjonariuszy policji mogą skończyć 
się nie tylko pouczeniem i prze-
strogą, ale także karą w wysokości 
nawet 30 tys. zł.

Wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez powiatowe stacje sanitarno-
-epidemiologiczne województwa 
mazowieckiego od początku tego 
roku (po wprowadzeniu już dodat-
kowych obostrzeń) wskazują jed-
nak na przestrzeganie obostrzeń 
przez mazowieckich przedsiębior-
ców.

W  okresie  od  1-24.01 .2021  r. 
w  samej  branży  gastronomicz-
nej przeprowadzono łącznie 602 
kontrole mające na celu weryfi-
kację przestrzegania określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z Covid-19. Kontrole 
zostały przeprowadzone samo-
dzielnie przez przedstawicieli Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej bądź 
z udziałem funkcjonariuszy Policji. 
Jedynie w przypadku 7 przedsię-
biorców zaobserwowano łamanie 
obostrzeń i wszczęto postępowania 
administracyjne w przedmiocie na-
łożenia kary pieniężnej. Niezależnie 
od tego w 6 obiektach nałożono  
7 grzywien w drodze mandatów 
karnych za uchybienia sanitarno-
-higieniczne. 

W   p ow i e c i e   n owo d wo r s k i m 
w okresie od 1-24.01.2021 r prze-
prowadzono 96 kontroli. Kontrole 
dotyczyły branży gastronomicz-
nej, zakładów usługowych, obiek-
tów użyteczności publicznej. W ich 

wyniku nie odnotowano łamania 
obostrzeń w zakresie profilakty-
ki COVID-19. Niezależnie od re-
zultatów kontroli, przedstawiciele 
Państwowej  Inspekcji Sanitarnej 
i Policji przypominali o koniecz-
ności  dalszego  przestrzegania 
dyscypliny reżimu sanitarnego po-
przez pouczenia. Nie wystawiono 
mandatów karnych. Przedsiębior-
cy i pracownicy kontrolowanych 
obiektów ze zrozumieniem odno-
sili się do kontrolujących służb.

-  Rozumiemy ogromną deter-
minację i niejednokrotnie roz-
pacz przedsiębiorców wynikające 
z utrzymujących się obostrzeń i za-
kazów uruchomienia działalności. 
– mówi dr n. med. Przemysław 
Rzodkiewicz, Mazowiecki Pań-
stwowy  Wojewódzki  Inspektor 
Sanitarny. –  Trzeba jednak zro-
zumieć, że wprowadzone ogra-
niczenia pomagają zahamować 
rozprzestrzenianie się wirusa. Na-
szym celem nie jest karanie i nę-
kanie przedsiębiorców grzywnami 
czy mandatami. Jako Inspekcja 
Sanitarna stoimy jednak na stra-
ży zdrowia publicznego obywa-
teli i w przypadku, gdy dochodzi 
do łamania przepisów dotyczą-
cych ograniczenia epidemii, mu-
simy podejmować zdecydowane 
działania zgodne z procedurami 
opisanymi w przepisach prawa. 
W tym miejscu pragnę podzięko-
wać przedsiębiorcom i mieszkań-
com Mazowsza za dotychczasowe 
wysiłki w okazaniu zrozumienia 
działań, jakie prowadzą powiatowe 
stacje sanitarno-epidemiologicz-
ne. Apeluję również: wytrwajmy! 
Dla nas wszystkich! Dla naszego 
zdrowia! - dodaje Rzodkiewicz.

Powinniśmy z dużą dozą pokory 
i ostrożności podchodzić do tego, 
co nas otacza. Z doniesień eksper-
tów polskich i zagranicznych ana-
lizujących rozprzestrzenianie się 
wirusa w populacji ludzkiej wynika 
jednoznacznie, że zamknięte po-
mieszczenia, w których przebywa 
większa liczba osób, takie jak lo-
kale, restauracje, hotele, w których 
odbywają się spotkania towarzyskie 
to są te miejsca, gdzie to zagroże-
nie jest największe. Nowe mutacje 
koronawirusa cechuje zwiększona 
transmisja.

W Polsce wciąż lockdown nie jest 
tak ostry, jak w sąsiednich krajach. 
Drakońskie  obostrzenia  wobec 
mieszkańców zaczęły od czwart-
ku, 28 stycznia obowiązywać na 
Słowacji, gdzie nie można wyjść 
na zewnątrz bez posiadania nega-
tywnego wyniku testu Covid19. 
W Niemczech głęboki lockdown 
obowiązuje  do  połowy  lutego. 
Dyscyplina w przestrzeganiu narzu-
conych obostrzeń oraz rozwijający 
się Narodowy Program Szczepień 
pozwolą zapanować nad epidemią 
i zbliżyć się do dni, kiedy znów bę-
dziemy żyć i pracować „normal-
nie”. Tymczasem przedsiębiorcy, 
których działalność została do-
tknięta w największym stopniu, 
mogą skorzystać z tarczy antykry-
zysowej, na przykład do 31 stycznia 
można składać wnioski o zwolnie-

nie z opłacania składek za listopad 
2020. 

W  czwartek  ogłoszono,  że  od  
1 lutego br. otwarte zostaną galerie 
handlowe i instytucje kultury typu 
galerie sztuki i muzea z zachowa-
niem pełnego reżimu sanitarnego 
(dezynfekcja, dystans – 1 osoba na 
15 m kw., obowiązkowe maseczki). 
Zniesione zostają tzw. godziny dla 
seniorów. Pozostałe obostrzenia 
wprowadzone pod koniec grudnia 
zostają przedłużone do 14 lutego 
b.r. (szczegółowa lista obostrzeń na 
www.gis.gov.pl	lub/i	https://www.
gov.pl/web/koronawirus).

Na  terenie  województwa  ma-
zowieckiego zacznie od 1  lute-
go działać 81 galerii handlowych. 
Bądźmy odpowiedzialni i podej-

mujmy takie działania, aby służy-
ły one zdrowiu naszemu i naszych 
bliskich - sąsiadów, znajomych, 
współmieszkańców.

Wszelkie aktualne informacje na te-
mat koronawirusa są aktualizowane 
i dostępne na stronach Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i na ofi-
cjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ko-
ronawirus
https://www.biznes.gov.pl/
pl/firma/sprawy-urzedowe/
chce-przestrzegac-przepisow-
-szczegolnych/tarcza-6-0-no-
we-wsparcie-dla-wybranych-
-branz 

A.J.
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Spotkanie bez konkretów 
Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, iż w dniu 26 stycznia 2021 roku wraz z przed-
stawicielami innych gmin woj. mazowieckiego oraz Przewodniczącym 
Radym Miejskiej w Nasielsku – Panem Jerzym Lubienieckim uczestni-
czyłem w wideokonferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad, poświęconej planowanej inwestycji drogo-
wej „Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej” (droga ekspresowa S 50). 

Z przedstawionych informacji i dostępnych materiałów, wynika,  
że część tej inwestycji będzie realizowana na terenie naszej gminy. Ak-
tualnie GDDKiA ustaliła szerokość korytarzy komunikacyjnych, która 
wynosi 5 km. Ze słów p.o. Dyrektora GDDKiA wynika, że przy ostatecz-
nym trasowaniu przebiegu drogi S 50 będzie m.in. brana pod uwagę 
minimalna ingerencja w istniejące jednostki osadnicze, unikanie koli-
zji z obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo oraz zapewnienie 
dojazdu do pól uprawnych dla rolników, których gospodarstwa zostaną 
przecięte nowo budowaną drogą. Te założenia są zgodne z postulatami, 
które skierowaliśmy do Inwestora w ramach konsultacji społecznych, 
które odbyły się na wiosnę 2020 roku. 

Według przekazanych informacji konkretny przebieg drogi może być 
znany na przełomie 2023 i 2024 roku. Pierwsze odcinki obwodnicy 
mogłyby zostać wybudowane w 2028 roku, a cała trasa mogłaby być 
dostępna do 2035 roku. 

Planowany koszt inwestycji (drogi S 50) to ok 11 mld złotych. Po zreali-
zowaniu inwestycji mieszkańcy Nasielska i potencjalni inwestorzy, będą 
mieli zapewniony szybki dostęp do głównych arterii komunikacyjnych 
kraju m.in. autostrad A1 i A2, dróg ekspresowych S7, S8, planowanej 
drogi ekspresowej S10 łączącej Warszawę ze Szczecinem oraz Cen-
tralnym Portem Komunikacyjnym. Więcej informacji w sprawie „Ob-
wodnicy Aglomeracji Warszawskiej” znajdziecie Państwo na stronie 
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40773/S10-i-Obwodnica-Aglomeracji-
Warszawskiej-podsumowanie-spotkan-z-samorzadami

Jednocześnie władze GDDKiA zapewniły, że będą odbywać również 
konsultacje społeczne w gminach w późniejszych etapach. 

    Z poważaniem

     Bogdan Ruszkowski

     Burmistrz Nasielska

Po blisko roku od przepro-
wadzonych przez Spółkę 
Centralny Port Komunika-
cyjny (CPK) konsultacjach 
społecznych  w  sprawie 
przebiegu północnej czę-
ści Obwodnicy Aglome-
racji Warszawskiej (OAW), 
które wywołał y ogrom-
ne zamieszanie wśród sa-
morządów i mieszkańców 
we wtorek, 26 stycznia br., 
odbyły się kolejne konsul-
tacje. 

Tym  razem  został y  one 
zorganizowane przez Ge-
neralną  D yrekcję  Dróg 
Krajowych i Autostrad dla 
przedstawicieli wszystkich 
jednostek samorządowych, przez 
które poprowadzona miałaby być 
ta obwodnica (OAW).

Spotkanie  informacyjne w  try-
bie on-line poprowadził Szymon 
Pieckowiak, Zastępca dyrekto-
ra Biura Centralnego Dyrekto-
ra i Rzecznik Prasowy GDDKiA, 
a o szczegółach mówił Tomasz 
Żuchowski, pełniący obowiązki 
dyrektora GDDiK.

Kto spodziewał się jakiegoś pro-
gresu i konkretnych informacji, 
w tym podsumowania ubiegło-
rocznych konsultacji i propozy-
cji konkretniejszego przebiegu 
tras  szybkiego  ruchu,  na  pew-
no się rozczarował. Uczestnicy 
wysłuchal i   najpierw  ogólnych 
informacji na  temat zakończo-
nych i aktualnych działań GDDiK, 
m. in .   na  temat  remontu  trasy 
S7. Dopiero później była mowa 
o Obwodnicy Aglomeracji War-
szawskiej ,   nazwanej  umownie 
S50 oraz o rozbudowie trasy S10 
(Płońsk – Bydgoszcz).

 – Warszawa potrzebuje obwod-
nicy, co jest wynikiem wielu ana-
liz – mówił Tomasz Żuchowski 
p.o. dyrektora GDDiK, dodając, 
że  poszukiwanie  „kor ytarz y”, 
w których wyznaczono by taką 
trasę, trwa od 2018 roku. Świad-
czą o tym także dwa dokumenty,  
t j .   „Koncepcja  P rzestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju do 
2030” oraz „Strategia Zrówno-
ważonego Rozwoju Transportu 
do 2030 r.”, w których przewidu-
je się powstanie autostrady w ko-
rytarzu proponowanej OAW.

Zaap elowa ł   też ,   aby  w ygas ić 
wszelk ie  negat y wne  emocje, 
gdyż są to dopiero wstępne eta-
py wytyczenia szlaków. Zazna-
czył  także, że wbrew pozorom 
z  map  jeszcze  nic  nie  wynika, 
a tak naprawdę poruszać należy 
się w „korytarzu” o szerokości  
5 km wzdłuż wyznaczonych szla-
ków. Obecnie jesteśmy na etapie 
powstania  Strategicznego  Stu-
dium Lokalizacyjnego inwestycji 
Centralnego  Portu  Komunika-
cyjnego, które określi ostateczne 
ramy przedsięwzięcia drogowe 
i kolejowe.

Dyrektor GDDKiA podkreślał, że 
przy wyznaczaniu ostateczne-

go przebiegu trasy będzie brana 
pod uwagę  jak najmniejsza  in-
gerencja w jednostki osadnicze, 
minimalizacja kolizji z obszarami 
chronionymi, siecią kolejową, la-
sami, ciekami i zbiornikami wod-
nymi, terenami wojskowymi, czy 
obiektami sakralnymi, zabytkami 
czy z budynkami oświatowymi 
i ośrodkami zdrowia.

Wa r t o   j e d n a k   z a u wa ż yć ,   ż e 
wszystk ie  warianty  na  terenie 
gminy Nasielsk w zasadzie po-
krywają się ze sobą.

Niektórzy przedstawiciele władz 
samorządowych  zauważyli,  że 
przebieg wariantów nie zmienił 
się i nie kryli zaskoczenia, że nie 
wzięto  pod  uwagę  propozycj i 
składanych przez mieszkańców. 
A każdy z wariantów jest nieko-
rzystny, gdyż dzieli daną gminę 
na pół. Jednak jak odpowiedział 
dyrektor Tomasz Żuchowski, do 
przedstawione  warianty  nie  są 
jeszcze ostateczne. Poddane zo-
staną analizom, ale już teraz przy-
gotowany został bardzo ogólny 
kosztorys każdego z wariantów. 
Przyznał też, że nie dostał jeszcze 
od spółki CPK wyników konsul-
tacji przeprowadzanych w ubie-
głym roku.

Głos w dyskusji, zabrali też przed-
stawiciele naszego samorządu. 
Burmistrz Nasielska podkreślił, że 
będzie rozmawiał o przesunię-
ciu obwodnicy na południe oraz 
o budowie trzech węzłów drogo-
wych, a nie dwóch, tak, jak zakła-
dają plany. Zapytał, kiedy można 
spodziewać się konkretniejszych 
informacji oraz czy mieszkań-
cy danych terenów będą mogli 
zwracać się o warunki zabudo-
wy. Dyrektor Żuchowski odpo-
wiedział, że wszystko zależy od 
możl iwości   poz yskania  ś rod-
ków finansowych na prowadze-
nie dalszych prac studialnych nad 
wyznaczaniem korytarzy. Gdy-
by  udało  się  nawiązać  współ-
pracę  z  jakąś  f i rmą  w  drug im 
półroczu tego roku, to w przy-
szłym roku przeprowadzane by-
łyby spotkania informacyjne oraz 
inwentar yzacja  prz yrodnicza. 
W optymistycznej perspektywie 
wstępne  propoz ycje  przebie-
gu drogi powinny się pojawić na 
przełomie 2022/23 roku. 

Jednoznacznej  odpowiedzi  na 
pytanie o ewentualne przeprowa-
dzenie konsultacji przedstawicieli 
GDDKiA z mieszkańcami w gmi-
nie Nasielsk nie uzyskał też Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Jerzy 
Lubieniecki.

Przedstawiciele Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
zapewniali, że będą wsłuchiwać 
się w głos społeczny i nie będą na 
siłę budować dróg,  liczą jednak 
na konstruktywną dyskusję. Nie 
ulega wątpliwości, że inwestycja 
będzie służyła kolejnym pokole-
niom i będzie stymulowała roz-
wój terenów, przez które będzie 
przebiegać.

Michał B.

ZDROWIE

Szczepienia trwają
W ramach Narodowego Programu Szczepień od 15 stycznia br. w SP ZOZ Nasielsk ruszyły zapisy na szczepienia 
przeciwko COVID – 19 dla osób 80+, zaś od 22 stycznia br. dla osób 70+. Szczepienia mieszkańców naszej 
gminy ruszyły 27 stycznia w Przychodni Zdrowia w Nasielsku i 28 stycznia w Ośrodku Zdrowia w Cieksynie. 

 – Szczepienia przebiegają zgodnie z planem. Rozpoczęliśmy 26 stycznia i wtedy podaliśmy pierwszą dawkę 
szczepionki mieszkańcom DPS –u. Trzeba pamiętać, że pochodzą one ze specjalnej, przeznaczonej dla nich 
puli. Jednak z 90 szczepionek wykorzystano tylko 33, więc 57 przeszło dodatkowo dla mieszkańców naszej 
gminy. Zgodnie z grafikiem, 27 stycznia, szczepienia wykonywano w nasielskiej przychodni, a 28 w Cieksy-
nie. W każdym punkcie po 30 szczepionek. Grafiki osób zapisanych na szczepienia zapełnione są do końca 
marca br., a na dodatkowej liście rezerwowej znajduje się 170 osób – informuje Maria Michalczyk dyrektor SP 
ZOZ Nasielsk. – Do czwartku, 11 lutego br., zaszczepionych zostanie 210, a do końca marca 450 osób. Od 17 
lutego będziemy też podawać drugą dawkę szczepionki – dodaje. 

Jak podkreśla M. Michalczyk zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID – 19 jest ogromne. – Jeśli tylko 
szczepionki będą dostępne, to jesteśmy w stanie szczepić po 800 osób tygodniowo, a jeśli zajdzie taka po-
trzeba nawet 1000 osób. Oczywiście wraz z kwalifikacją, czyli badaniem lekarskim i 15 minutową obserwacją 
– mówi dyrektor SP ZOZ Nasielsk. 

Wielu pacjentów, którzy rejestrowali się na to szczepienie za pośrednictwem infolinii będzie musiało dojechać 
na nie do różnych punktów szczepień na terenie całego kraju, np. do Nowego Dworu Maz. Zdarzają się też 
miejsca dużo bardziej odległe np. Radom, Siedlce. 

Dla osób starszych z niepełnosprawnością, które zarejestrowały się na szczepienie w nasielskim SP ZOZ możliwa 
jest organizacja bezpłatnego transportu (tel. 23 69 33 121). Jak informuje M. Michalczyk zdarzały się już wyjazdy 
do szczepienia osób leżących w domu, które nie były w stanie dotrzeć do przychodni. 

Warto dodać, że szczepienia przeciwko COVID – 19 nie są obowiązkowe. Więcej informacji na temat szczepień 
znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-
-covid-19

Grupa „0”, czyli pracownicy SP ZOZ Nasielsk czy też Domu Pomocy Społecznej byli szczepieni w tzw. szpitalu 
węzłowym w Nowym Dworze Maz. Aktualnie przyjęli oni już drugą dawkę szczepionki i dlatego niebawem 
przychodnie zdrowia zmienią organizację swojej pracy. 

(i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zaskakująca Pacjentka
Jest  taka scena w filmie 

Poradnik pozytywne-

go myślenia, gdy boha-

ter grany przez Bradleya 

Coopera po zakończe-

niu  lektury Pożegnania 

z bronią wyrzuca książ-

kę przez okno, krzycząc: 

What the f***. Pokazuje to, 

że są książki, które swoim 

zakończeniem  potraf ią 

wzbudzić duże emocje. 

Tak jest również w przy-

padku Pacjentki Alexa Michaelidesa.

Zarys fabuły Pacjentki jest intrygujący. Alicia Berenson, uta-

lentowana i bardzo ceniona malarka pewnego dnia zabija 

swojego męża. Historia jakich wiele, jednak tym razem ko-

bieta po swojej zbrodni milknie. Nikt nie jest w stanie wydo-

być z niej wyjaśnień, co do tamtego dnia i ostatecznie trafia 

do ośrodka psychiatrycznego Grove. Jedyna wskazówka kry-

je się w jej ostatnim dziele, obrazie nazwanym ,,Alkestis” na-

wiązującym do pewnej greckiej tragedii.

Historia malarki intryguje Theo Fabera, psychoterapeutę, 

który, korzystając z nadarzającej się okazji, przyjmuje wakat 

w Grove i przystępuje do terapii Alicii. Terapia początkowo 

idzie jak po grudzie, Theo z uporem próbuje zachęcić ją do 

mówienia, przez długi czas do skutku. Gdy jednak w końcu 

wydaje się, że przełamał on opór artystki to… to czytelnicy 

już muszą sami sprawdzić. Warto dodać, że poza Alicią samo 

Grove ma również grono innych interesujących postaci, pa-

cjentów, lekarzy czy opiekunów, którzy w jakiś tajemniczy 

sposób wydają się powiązani z jej sprawą. Albo to tylko po-

zory?

Pacjentkę czyta się szybko, pomimo, wydawałoby się, solid-

nej liczby stron. Dzieje się tak głównie dlatego, że lwia część 

powieści to dialogi, nie ma tu szalenie rozbudowanych opi-

sów. Autor, Alex Michaelides zajmuje się pisaniem scenariu-

szy, co ma wpływ na to, jak wygląda jego debiut literacki. Nie 

każdemu może się to spodobać, ale moim zdaniem forma 

pisarska, jaką jest kryminał, nie wymaga mnóstwa literac-

kich ozdobników i to dialogi między postaciami i obserwa-

cje bohatera powinny grać pierwsze skrzypce, co dzieje się 

i w przypadku omawianej książki.

Dzieło Alexa Michaelidesa to solidna i wciągająca książka, 

chociaż daleko jej do zostania pozycją kultową. Poza na-

prawdę zaskakującym zakończeniem cała reszta powieści 

jest w zasadzie ,,po prostu” w porządku. Ale fakt, finałem pan 

Alex wbił mi się do głowy i pewnie zostanie tak na długo.

Paweł Kozłowski

RO(Z)GRYWKA

Gry na karnawał
Karnawał  to  czas  sprzyjający 
spotkaniom towarzyskim. Choć 
obecnie obowiązują nas obostrze-
nia sanitarne i na pląsy na balu ma-
skowym  mamy  nikłe  szanse, 
to nadal pozostaje nam zabawa 
w gronie najbliższych. A może 
turniej planszówek? 

Gwarancję  dobrego  humoru 
zapewni imprezowa gra „Party 
Time”, dawniej występująca pod 
nazwą „Party Alias” od wydaw-
nictwa Albi. Przeznaczona jest 
dla minimum czterech graczy, im 
więcej, tym ciekawiej. Oczywi-
ście można grać drużynowo i to 
jest najlepszy wariant. Jest to rodzaj 
rozbudowanych kalamburów. Pion-
ki graczy przesuwają się po czarnej 
planszy z kolorowymi polami, któ-
re wskazują rodzaj zadania,  jakie 
uczestnicy mają wykonać. Twórcy 
gry zamiast tradycyjnej kostki pro-
ponują ruletkę, którą uczestnicy 
kręcą, aby dowiedzieć się, o ile pól 
przemieszczają swój pionek. Ponad-
to za każde prawidłowo wykonane 
zadanie zdobywamy punkty,  które 
doliczamy do wyniku uzyskane-
go w ruletce i o tyle pól ostatecz-
nie przesuwamy pionek. Pole, na 
którym się zatrzymamy, wyznacza 
zadanie do wykonania w kolejnej 
turze. Na planszy znajdziemy ob-
szary oznaczone sześcioma róż-
nymi grafikami – odpowiadają one 
obrazkom na kartach dołączonych 
do zabawki. Każdy symbol oznacza 
inny sposób wykonania zadania, np. 
opis hasła za pomocą słów, gestów, 
synonimów, antonimów, ale znaj-
dziemy też zadania polegające na 

utworzeniu dwudziestu rzeczowni-
ków zaczynających się na daną literę 
lub ułożeniu zdania z wylosowanych 
wyrazów i wymyślenia rymu do da-
nego słowa. Stając na czerwonym 
polu, należy opisać pięć znanych 
osób. Wygrywa gracz (lub drużyna), 
który jako pierwszy dotrze do mety. 
Choć „Party Time” wskazana jest dla 
osób od 11 roku życia, to młodsze 
dzieci na pewno poradzą sobie, gdy 
wybierzemy wariant drużynowy.

Dobry nastrój podczas spotkań to-
warzyskich zapewni inna gra z ro-
dzaju  kalamburów  –  „Imago” 
od jednego z moich ulubionych 
wydawnictw,  Rebel.  To  zabawa 
rozwijająca wyobraźnię, ucząca ko-
munikacji interpersonalnej, niewer-
balnej. Od razu zwracamy uwagę na 
solidne wykonanie kart, a właściwie 
plastikowych, przezroczystych kafli 
z uproszczoną grafiką, ograniczoną 
do kilku podstawowych kolorów. 
Transparentność kart pozwala na 
nakładanie ich jedna na drugą i two-
rzenie w ten sposób nowych ob-

razków. Celem gry jest pokazanie 
hasła z wylosowanej karty zadań 
przy pomocy przezroczystych ka-
fli, które można dowolnie łączyć lub 
animować. Na odgadnięcie hasła 
uczestnicy mają 3 minuty. Jeśli pad-
nie poprawna odpowiedź, punk-
ty zwycięstwa otrzymuje zarówno 
prezentujący hasło, jak i osoba, któ-
ra podała właściwe rozwiązanie. Wy-
daje się, że nic nowego „Imago” nie 
wprowadza, bo to przecież kolej-
ne kalambury,  jednak ogromnej 
rozrywki dostarczają uproszczo-
ne rysunki na kartach, które każdy 
może interpretować na swój spo-
sób. Moim zdaniem, reguły można 
dostosować do swoich potrzeb, na 
przykład wydłużając czas odgady-
wania lub wybierając łatwiejsze ha-
sła tak, aby młodsze dzieci również 
mogły uczestniczyć w zabawie. 

Oprócz podstawowej wersji, na ryn-
ku pojawiła się wersja family, droż-
sza, za to wychodząca naprzeciw 
dzieciom w wieku przedszkolnym.

OI

BIBLIOTEKA POLECA

Komiksy Papcia Chmiela
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku poleca dzieciom i młodzieży lek-
turę serii komiksów Tytus, Romek i A’Tomek Henryka Jerzego Chmielewskiego  
ps. „Papcio Chmiel”. 

Henryk Jerzy Chmielewski urodził się i mieszkał w Warszawie. W 1936 rozpoczął 
naukę w prywatnym męskim Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Polskich Szkół Średnich. Był członkiem 70. Warszawskiej Drużyny 
Harcerskiej. W marcu 1943 r. złożył przysięgę i został żołnierzem Armii Krajowej. 
Otrzymał pseudonim „Jupiter”. We wrześniu 1943 r. rozpoczął naukę w nowo uru-
chomionej Państwowej Szkole Budownictwa. W lipcu 1945 r. został powołany do 
wojska, gdzie karierę graficzną rozpoczął od opieki nad gazetką. W sierpniu 1947 r. 
pracował jako rysownik, początkowo w „Świecie Przygód”, a następnie w „Świecie 
Młodych”. W latach 1951-1956 studiował na Akademii Sztuk Plastycznych w War-
szawie na Wydziale Grafiki. Był autorem kontynuacji serii komiksowej Sierżant King 
z królewskiej konnicy (1947) oraz komiksów własnego pomysłu Półrocze bumelan-
ta (1951) i Witek sprytek (1955-1956). Szerzej znany z bardzo popularnej, ukazującej 
się od 1957 roku, serii komiksów Tytus, Romek i A’Tomek, która rozeszła się w wie-
lomilionowym nakładzie. Przez wiele lat pracował w czasopiśmie „Świat Młodych”. W latach 1989-1990 powstały dwa 
dziesięciominutowe odcinki serialu animowanego pt. „Narodziny Tytusa” oraz „Edukacja”.

Dwanaście lat później na podstawie scenariusza wyłonionego w drodze konkursu powstał pełnometrażowy film animo-
wany Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń. Do maja 2010 roku ukazało się 31 części serii komiksów Tytus, 
Romek i A’Tomek oraz książki W odwiedziny do rodziny. 

W styczniu 2005 roku premierę miała gra komputerowa Tytus, Romek i A’Tomek – Armia zbuntowanych robotów. 
W 2009 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe z Tytusem, Romkiem i A’Tomkiem, a na pod-
stawie XIII księgi, pod koniec 2010 r. wydawnictwo Agora wydało słuchowisko CD z dołączoną książeczką z rysunkami 
Papcia Chmiela. Za swoją twórczość został uhonorowany Orderem Uśmiechu. 31 maja 2007 roku został odznaczony 
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2019 r. Henryk Jerzy Chmielewski otrzymał z rąk Prezydenta RP 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Zmarł 21  stycznia 2021 roku w Warszawie w wieku 97 lat.

Na jego twórczości wychowały się kolejne pokolenia czytelników. Szczęśliwi dziś przyznają, że pomógł ich „uczłowie-
czyć”. Historie przez niego kreślone są dynamiczne, oryginalne i niebanalne – przez to świetnie trafiają do młodego 
czytelnika. W naszej bibliotece, w oddziale dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy specjalny regał, na którym znajdują 
się komiksy Papcia Chmiela. Zapraszamy!

(bibl.)
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Bałwankowe szaleństwo
We wtorek, 5 stycznia br., kiedy Nasielski Ośrodek Kultury ogłaszał konkurs kreatywny pt. „Ulepmy Bałwana”, za 
oknami było szaro i buro. Wtedy jeszcze nic nie zapowiadało nadejścia prawdziwej, śnieżnej zimy, choć właśnie roz-
poczynały się ferie. 

Celem konkursu było rozbudzanie twórczej inwencji dziecka, kształtowanie umiejętności wypowiadania się za po-
mocą różnych technik plastycznych oraz aktywizacja dzieci podczas ferii.

NOK zaproponował, by dzieci z naszej gminy, odwołując się do swojej wyobraźni, „ulepiły” trójwymiarowego bał-
wana z dowolnych materiałów. Uczestnicy, przygotowując swoje prace konkursowe, mieli więc całe mnóstwo możli-
wości. Dodatkowo, w drugiej połowie ferii, zima sypnęła śniegiem, mogły więc powstać również prawdziwe bałwany.

Konkurs pt. „Ulepmy Bałwa-
na” skierowany był do dzieci 
w wieku od 0- 15 lat. W sumie 
wzięły w nim udział 32 osoby, 
a najmłodsza uczestniczka 
miała 2 lata. 

Wszystkie prace były ciekawe 
i oryginalne. Pojawiły się bał-
wany z takich materiałów jak 
np.: balony, kubeczki jedno-
razowe, skarpety, papier, pla-
stelina, drewno, czy puzzle. 
Niektóre świeciły w ciem-
ności. Wyobraźnia młodych 
twórców nie miała granic: 
pojawiła się Pani Bałwanowa 
w różowej sukience, a także 
bałwan rolnik i bałwan skato-
wiec. 

Przed jury, w skład którego 
weszli: Ewa Witkowska, Beata 
Olechowicz, Kinga Szczypek 
i Leszek Gałężewski, stanę-
ło niezwykle trudne zadanie 
wyboru najlepszych prac. 
Gremium oceniające kon-
kursowe bałwanki przy wy-
borze laureatów kierowało 
się następującymi kryteriami: 
praca musiała być indywidual-
na, wykonana własnoręcznie, 
pomysłowa i oryginalna. Pod 
uwagę brano także jej zgod-
ność z tematem oraz estety-
kę wykonania. 

Wyniki konkursu 
kreatywnego pt. 
„Ulepmy Bałwana”:

Kategoria	0-6	lat:

I miejsce - Hanna Jaroszew-
ska, 

II miejsce - Martyna Pacek,

III miejsce - Krzysztof Szy-
mański,

Wyróżnienia: Amelia Brzuzy, Magdalena Pacek,

Kategoria	7-10	lat:

I miejsce - Aleksandra Szymańska,

I miejsce - Wiktor Wrzosek,

II miejsce - Joanna Domżała,

III miejsce -Eliza Liberadzka,

Wyróżnienia: Barbara Sztabnik, Magdalena Rosłaniec, Zuzanna Gontarz,

Kategoria	11-15	lat:

I miejsce - Jakub Wrzosek 

II miejsce - Maja Gocławska 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za wzięcie w nim udzia-
łu, a autorzy wyróżnionych prac dostali także nagrody. Dziękujemy za 
przesłane prace i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach orga-
nizowanych przez NOK.

(k.sz.)
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Wróżka Okruszka  
w Samorządowym Przedszkolu
W   s e m e s t r z e   z i m o w y m   b i e -
żącego  roku  szkolnego  grupa 
5-  latków, Misie, z Samorządo-
wego  Przedszkola  w  Nasielsku 
wraz  z  w ychowawczynią,   Mo-
niką  Stachowicz,  uczestniczy-
ła w projekcie zorganizowanym 
przez Fundację Gwiazdka z Le-
gionowa w ramach zadania pu-
b l i c zn e go  „Wróżk a   O k ru szk a 
Przeciwko Przemocy”, a współ-
finansowanym ze środków z bu-
dżetu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

We wrześniu 2020 r. odbyły się 
warsztaty dla  rodziców  i dzieci 
z grupy Misie, podczas których 
zaprezentowano metody dobrej 
komunikacji między dziećmi a ich 
rodzicami.  Uczestnicy  w  teori i 
i praktyce poznali sposoby poro-
zumiewania się bez przemocy za-
równo tej słownej, jak i fizycznej. 
Dowiedziel i   się  również,  czym 
jest przemoc  i  jak przed nią się 
bronić, a także rozpoznawać jej 
symptomy. Podejmując  trudny 
temat, jakim jest obecność prze-
mocy w naszym społeczeństwie, 
Wróżka Okruszka dodaje odwagi 
ofiarom i świadkom aktów różno-
rakich nadużyć, aby reagować na 
wszelkie przejawy łamania praw 
człowieka. Organizatorzy spotkań 
uświadomili dzieci  i dorosł ych, 
gdzie i do kogo mogą się zwró-
cić, gdy doznają krzywdy w sku-
tek działań innych osób, a przede 
wszystk im  nie  są  osamotnieni, 
gdy znajdą się w trudnej sytuacji. 

Podsumowaniem  projektu  był 
konkurs  p last yczny,  w  któr ym 
wzięł y udział wszystkie pięcio-
latki z nasielskiego przedszkola – 
Misie, Pajacyki, Gwiazdeczki oraz 
Żabki. Spośród uczestników wy-
łoniono troje laureatów z naszej 
placówki, którym gratulujemy 
zwycięstwa. 

Fundacj a   G wia zdka  d z ia ła   na 
terenie  Mazowsza  od  2013  r. 
P o c z ą t ko wo   s ku p i a ł a   s i ę   n a 
dzia łalności   z  zakresu  pomo-
cy  spo łecznej   polegającej   na 
r z e c z o w y m   w s p a r c i u   o s ó b 
w  t rud n ej   s y tuac j i   ż yc i owej . 
W kolejnych latach organizacja 
poszerzyła  działania  o  eduka-
cję swoich podopiecznych, po-
magając im lepiej funkcjonować 
w  społeczeństwie.  Od  2018  r. 
fundacja realizuje również pro-
jekty skierowane do dzieci i mło-
dzież y,   wspó ł f inansowane  ze 
środków publicznych, m.in. trzy-
letni program „Wróżka Okruszka 
Przeciwko Przemocy”, a  także 
przedsięwzięcia  akt y wizujące 
seniorów z obszarów wiejskich 
(„ Aktywny  Senior  w  Powiecie 
Puł tuskim”  i  „Co  Nam  Poradzi 
Rada Seniora”).

SPN

DLA SMAKOSZY

Karnawałowe 
szaleństwo
Pandemia koronawirusa zamknęła nas w domach i z pewnością w tym 
roku nie mamy co liczyć na udział w balach kostiumowych czy innych 
imprezach karnawałowych. Jednak zawsze możemy spędzić czas wspól-
nie z najbliższymi przy stole zastawionym smakołykami. Oto kilka przy-
kładów. Smacznego!

Rolada z kaszanką i fetą
Składniki: 
1 kg mięsa mielonego,
30 dag kaszanki,
10 dag sera feta,
2 jajka,
bułka namoczona w mleku,
3 cebule,
łyżka śmietany 18%,
ząbek czosnku,
olej do smażenia,
majeranek,
pieprz,
przyprawa do mięsa mielonego
Dwie cebule siekamy i szklimy na oleju. Do mięsa dodajemy jajka, od-
ciśniętą z mleka bułkę, śmietanę, zeszkloną cebulę, na koniec wszystko 
przyprawiamy i mieszamy. Mięso rozkładamy na rozciągniętym rękawie 
do pieczenia, formujemy prostokąt. Pozostałą cebulę i czosnek szklimy 
i dodajemy do nich kaszankę. Studzimy i wykładamy na mięso. Kroimy 
w kostkę fetę i układamy wzdłuż na kaszance. Zwijamy roladę, owijamy 
ją folią, zamykamy z jednej i drugiej strony. Pieczemy 1h w 190 stop-
niach C.

Spagetti z ciecierzycą i szpinakiem
Składniki:
połowa opakowania mrożonego szpinaku,
ciecierzyca,
makaron do spaghetti,
ząbek czosnku,
masło,
ser capri,
sól,
pieprz,
bułka tarta
Na patelni szklimy czosnek na maśle i dodajemy szpinak. Następnie do 
masy wkładamy pokruszony ser capri. Doprawiamy do smaku. Dodaje-
my ciecierzycę i wykładamy całą masę na wcześniej ugotowany maka-
ron. Na suchej patelni chwilę obsmażamy bułkę tartą, z pieprzem i solą 
i posypujemy nią całe danie.

Szybkie pączki z serka homogenizowanego
Składniki:
300 g serków homogenizowanych,
250 g mąki pszennej,
2 jajka,
2 łyżeczki proszku do pieczenia,
olej do smażenia,
cukier puder.
Do miski wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia, jajka, dodajemy serki 
homogenizowane i łyżką mieszamy składniki na gładką masę. Następnie 
na gorący olej wykładamy ciasto naoliwioną łyżką do zupy. Obsmażamy 
z obu stron i przed podaniem obsypujemy cukrem pudrem.

Rogaliki z marmoladą
Składniki:
3 szklanki mąki,
1 kostka margaryny,
4 dag drożdży,
1 śmietana 18%,
cukier wanilinowy,
marmolada różana.
Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy margarynę. W innym naczyniu 
łączymy cukier, śmietanę, drożdże i wyrabiamy ciasto. Następnie prze-
kładamy je do miski z mąką i margaryną – wyrabiamy. Gotowe ciasto 
rozwałkowujemy na małe placki. Każdy z nich kroimy na 8 części (8 
trójkątów, niczym tort). Na każdy kawałek nakładamy marmoladę i zwij-
my, na koniec zaginając w kształcie rogalika. Układamy na blasze i sma-
rujemy rozmieszanym w miseczce jajkiem. Pieczemy ok.30 min w 170 
stopniach C.

E.G.
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Podziękowania
Składam najserdeczniejsze podziękowania 
wszystkim osobom, które zaangażowa-
ły się w organizację tegorocznego finału, 
a zwłaszcza całej sztabowej ekipie, któ-
ra od rana do późnych godzin wieczor-
nych z uśmiechem na ustach pracowała 
w Nasielskim Ośrodku Kultury. Wszystkim 
wolontariuszom, ich rodzicom, opiekunom, 
nauczycielom, dyrektorom za wspaniałą 
pracę, poświęcony czas i zaangażowanie 
– jesteście the best.
Dziękuję także wszystkim osobom prywat-
nym i właścicielom firm, sklepów, salonów 
za przekazanie tylu wspaniałych rzeczy na 
licytację oraz osobom, które te przedmioty 
wylicytowały. Nasielskim przedsiębiorcom 
za przekazanie produktów żywnościowych 
dla wolontariuszy i sztabu: CH Guliwer, PSB 
Mrówka, cukiernia Klementynka, pizzeria 
Salermo, bar U Kabana, sklep mięsny Piotr 
Gogolewski oraz KGW „Optymiści z Klasą” 
w Ruszkowie za przepyszne ciasta i wypieki.
Bardzo dziękuję także pracownikom 
Nasielskiego Ośrodka Kultury za pomoc 
i zaangażowanie w organizację finału. 
A także policjantom i policjantkom z na-
sielskiego Komisariatu Policji na czele 
z jego Komendantem podinsp. Dariuszem 
Leszczyńskim, za to, że kolejny rok czu-
wali nad bezpieczeństwem naszych wo-
lontariuszy. A na koniec dziękuję Wam… 
mieszkańcom Nasielska i okolic za każdy 
nawet najmniejszy grosik wrzucony do 
puszki. Dziękuję za każdy uśmiech, dobre 
słowo, wsparcie i pozytywną energię, jaką 
dawaliście naszemu sztabowi przez ten cały 
magiczny dzień. RAZEM możemy więcej!

Szef Sztabu 5127 w Nasielsku
Dawid Domała

dokończenie ze str. 1
wsparło także stowarzyszenie „Nasielsk Baszta Team”, organizując bieg na terenie Paulinowa. 
Natomiast w samo południe najbardziej rozgrzani mieszkańcy sympatyzowali z WOŚP morsu-
jąc w lodowatej Wkrze w miejscowości Borkowo. Ze względu na panujące obostrzenia nie było 
„światełka do nieba”, natomiast na deskach nasielskiej sceny wystąpił zespół „Reggaeside” (pół-
finaliści programu „Mam talent”), a koncert ten można było obejrzeć na żywo na kanale www.
youtube.com Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Nasielski sztab pod kierownictwem Dawida Domały w tym wyjątkowym, trudnym i szczególnym 
okresie zebrał 43 955,07 zł. 
Na tę kwotę składają się:
 – Zbiórka wolontariuszy 23 838,58 zł;
 – Licytacje internetowe 15 908,02 zł;
 – Eskarbonka 1 030,00 zł;
 – Przedszkole „Sakolandia” 702,50 zł;
 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku 1 443,52 zł;
 – Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich 803,40 zł;
 – Nasielsk Baszta Team 229,05 zł.

(red.)

CHARYTATYWNIE

Nasielsk zagrał z WOŚP
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ABC OGRODNICTWA

Trochę wiosny  
w środku zimy
Do roślin cebulowych zwiastujących wiosnę zaliczają się między inny-
mi: narcyzy, hiacynty, tulipany, szafirki, krokusy, cebulice syberyjskie, 
kosaćce żyłkowane, puszkinie, śnieżniki sardeńskie, a także przebiśniegi. 
Niektóre z tych roślin potrafią rozkwitnąć w cieplejsze dni już w styczniu, 
przebijając się przez warstwę śniegu, np. ranniki, przebiśniegi czy krokusy. 

Rośliny te wykorzystywane są też w celu przygotowania stroików i bu-
kietów do dekoracji stołów wielkanocnych.

Chcąc przyspieszyć wegetację tych roślin z zamiarem wykorzystania ich 
do tworzenia wiosennych i wielkanocnych kompozycji, warto już teraz 
posadzić je w naczyniach szklanych, skrzynkach czy donicach, by za-
kwitły w odpowiednim, zaplanowanym przez nas czasie (ok. 3 miesiące 
od posadzenia cebul). 

Już w styczniu można sadzić je w naczyniach z warstwą drenażu np. 
z keramzytu, żwiru, kamieni i mchu. Można też sadzić cebule w doni-
cach z ziemią. Innym sposobem na przyspieszenie rozwoju i kwitnie-
nia jest umieszczenie cebul w naczyniu z wodą tak, aby cebula opierała 
się o brzeg naczynia, a końcówki korzeni sięgały do powierzchni wody, 
bez zanurzania jej w wodzie (w sprzedaży są specjalne naczynia z roz-
szerzoną szyjką). Przyspieszenie wegetacji cebul nazywa się pędzeniem. 
Do pędzenia najbardziej nadają się niskie odmiany 15-25 cm wysokości. 
Cebule przed zabiegiem powinny być przechłodzone w temperaturze 
niższej niż 5 stopni C. Po przechłodzeniu cebul powinno się rozpocząć 
ich pędzenie. Zapewnienie temperatury 10-12 stopni C pobudza cebulki 
do wzrostu, wypuszczania liści i pędów kwiatowych. Dopiero, gdy wy-
puszczone pędy, osiągną 10-15 cm dł., można je przenieść do pomiesz-
czenia o temperaturę otoczenia 20 stopni C.

Gdy pędzone przez nas rośliny będą miały zapewnioną chłodniejszą 
temperaturę otoczenia, to dłużej będą kwitły. Natomiast, gdy tempera-
tura otoczenia będzie wyższa, to rośliny będą wiotkie, a pęd kwiatowy 
zacznie się pokładać.

Do pędzenia zimowego często wykorzystywane są cebule hiacyntów, 
gdyż najszybciej zakwitają. Hiacynty, to rośliny o niezwykłych kwiato-
stanach, zachwycające nie tylko wyglądem, ale i zapachem. Ich Cebule 
najczęściej pędzone są w wodzie. Niestety tak pędzone cebulki nie na-
dają się już do posadzenia w ogrodzie.

Inne chętnie wykorzystywane do pędzenia zimowego są cebulki kroku-
sów. Kwiaty te występują w różnych kolorach: białym, fioletowym, ró-
żowo-liliowym, niebieskim, pomarańczowym i żółtym. Sadząc krokusy, 
warto zadbać o to, by w jednej kępce posadzić po kilka cebulek. Doda-
dzą uroku każdej kompozycji. Dotyczy to zarówno sadzenia w donicy, 
jak i na rabacie w ogrodzie.

Do roślin najpiękniejszych i najczęściej wykorzystywanych w kompo-
zycjach wielkanocnych i wiosennych kwitnących na rabatach od marca 
do maja zaliczają się narcyzy, zwłaszcza narcyzy botaniczne mniejsze. 
Wykorzystując do pędzenia cebule narcyzów, należy pamiętać, że po 
pojawieniu się pierwszych pędów należy ustawić je na słonecznym pa-
rapecie.

Możemy posadzić też tulipany, zwłaszcza botaniczne, charakteryzujące 
się niskim wzrostem. Dorastają one do ok. 15 - 25 cm wysokości. Wybie-
rając odmiany tulipanów do swojej kompozycji, warto wybrać te niższe 
i wcześniej kwitnące.

Inną godną polecenia rośliną cebulową do kompozycji wiosennych 
o ozdobnych kwiatach i niskim wzroście jest dorastający do ok. 15 cm 
wysokości kosaciec żyłkowany, który kwitnie wczesną wiosną. Występu-
je w kolorach fioletowo niebieskim, niebieskim, czerwonofioletowym. 
Wszystkie mają charakterystyczny dla danej odmiany wzór na płatkach 
kwiatowych z żółtymi, czy też pomarańczowymi plamkami. Ciekawie 
wygląda posadzony w kompozycjach wiosennych.

Rośliny cebulowe po przekwitnięciu można posadzić do gruntu, a za-
kwitną za rok. Gdy wiosną będziemy przygotowywać kolorowe wiosen-
ne kompozycje w donicach, to można razem z roślinami cebulowymi 
posadzić bratki, stokrotki, fiołki, prymulki, goździki. Kompozycje wielka-
nocne można przystroić piórkami, dodać gałązki wierzby z baziami, ga-
łązki forsycji, gałązki bukszpanu, pędy barwinka, czy pokręcone gałązki 
wierzby mandżurskiej oraz dodatki, np. kawałki kory, jajeczka itp.

Renata K.

DO ADOPCJI

Potrzebne domy dla maluchów
Przedstawiamy wam naszych nowych podopiecznych prosto 
z Epoki Lodowcowej! Dzięki pomocy ludzi przetrwały naj-
gorsze mrozy i teraz czekają na swoje własne, ciepłe domki. 

Są to dzieci zimy, urodzone 14 grudnia, więc mają niecałe  
6 tygodni. Do adopcji mogą wyruszyć dopiero za około  
3 tygodnie.

Ich mama jest sunią o wzroście do połowy łydki, ojciec nie-
znany. Szczenięta, gdy dorosną, prawdopodobnie będą śred-
niej wielkości psami. Już teraz są pełne energii i garną się do 
człowieka. 

Obowiązuje procedura adopcyjna.

1. Zaczynamy od ankiety przedadopcyjnej, wysyłamy ją na 
maila.

2. Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie ankiety - na jej 
podstawie będziemy się kontaktować z zainteresowanymi.

3. Obowiązuje wizyta przed adopcją.

4. Podpisujemy umowę adopcyjną.

Zainteresowanych  prosimy  o  wiadomość  prywatną.  
Tel. 570 512 956.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Jak zadbać o psa zimową porą?
Silne mrozy, sól sypana na chodni-
ki, zacinający śnieg, a potem rozto-
py. Zmienne warunki atmosferyczne 
mają wpływ nie tylko na nas, ale też 
na naszych pupili. O ile my może-
my zrezygnować z wyjścia z domu 
i zaszyć się pod kocem, o tyle nasze 
psy nie mają wyboru – nawet jeśli są 
zazwyczaj mało aktywne i wolą się 
wylegiwać na kanapie lub swoim po-
słaniu, wciąż mają potrzeby fizjolo-
giczne do zaspokojenia. 

Zimowa pielęgnacja
W okresie jesienno-zimowym psia 
sierść zauważalnie gęstnieje. To natu-
ralna warstwa izolacyjna, która chro-
ni zwierzaka przed wiatrem, niską 
temperaturą i deszczem. Dlatego tak 
ważne jest, by nie była skołtuniona, 
brudna ani pozlepiana. Sprawdzajmy 
po każdym spacerze, czy pies nie 
wymaga pielęgnacji – wyczyszcze-
nia sierści z kurzu oraz piasku, usu-
nięcia grudek śniegu i lodu, a także 
przemycia brzucha z błota i soli. Roz-
czesujmy sierść regularnie. Powietrze, 
które dzięki czesaniu nagromadzi się 
w sierści, tworzy dodatkową izolację.

Wiatr, niska  temperatura  i opady 
mogą prowadzić do przesuszania się 
skóry, dlatego po każdym spacerze 
najlepiej psa dokładnie wytrzeć ręcz-
nikiem – nie tylko po to, by nie za-
moczył nam dywanu. Podrażniona 
skóra jest podatna na infekcje i paso-
żyty. Ich pojawienie się przysporzy 
zwierzęciu cierpienia i stresu, i będzie 
wymagało leczenia weterynaryjnego.

W zimowe miesiące najlepiej nie 
strzyc naszych pupili – pozbawimy 
ich w ten sposób ochrony i wystawi-
my na chłód. Wyjątkiem jest sierść na 
łapach i między opuszkami – tę najle-
piej przyciąć, ponieważ mogą się do 
niej przyklejać piach, śnieg, a przede 
wszystkim sól. To może z kolei do-
prowadzić do podrażnienia, a na-
wet stanów zapalnych. Tymczasem 
przycinając sierść na łapach nie tyl-
ko uchronimy psa przed takimi nie-
przyjemnościami i bólem, ale też 

zmniejszymy ilość wnoszonego do 
mieszkania piachu.

Psie łapy są najbardziej narażone na 
zimowe niebezpieczeństwa. Choć 
skóra na opuszkach jest dość wytrzy-
mała – w końcu pies używa łap do 
chodzenia, biegania, kopania – to nie 
daje rady srogim mrozom, oblodzo-
nym chodnikom, a przede wszystkim 
grubym warstwom soli, sypanym ze 
względu na pieszych. Bez odpowied-
niego zabezpieczenia opuszki będą 
się wysuszać i pękać. Może to dopro-
wadzić do powstania ran, czasem głę-
bokich, i powodować ogromny ból. 
Dlatego przygotujmy psie łapki do zi-
mowych spacerów. Pilnujmy, by pa-
zury były przycięte i nie podrażniały 
opuszek przy chodzeniu. Smarujmy 
łapy kremem z parafiną, gdy tem-
peratury są minusowe – powstanie 
wtedy warstwa ochronna, która bę-
dzie izolować skórę od lodowate-
go podłoża. A przede wszystkim po 
każdym spacerze przemywajmy psu 
łapy letnią wodą, by usunąć brud, sól 
i zlodowaciałe grudki, i suszmy do-
kładnie ręcznikiem. Po takim zabiegu 
dobrze byłoby posmarować je cho-
ciażby wazeliną. 

Warto również sprawdzać, czy pod-
czas spaceru na łapach nie powstały 
żadne ranki – zwłaszcza jeśli pies bie-
gał w zaspach, które mogły przecież 
skrywać kawałki szkła i inne ostro za-
kończone przedmioty. Co z psami 
w kojcach?

Nie zapominajmy także o psach ży-
jących na dworze – bez nas nie prze-
trwają zimy! Nie bądźmy obojętni. 
Pies bez możliwości ruchu i bez osło-
ny zamarza, bardzo cierpiąc przed 
śmiercią! 

Na czas mrozów dogrzejmy budę psa 
dużą ilością słomy. Idealnie byłoby 
także osłonić kojec, jeśli w nim żyje 
pies, od wiatru – obić deskami lub 
chociaż owinąć kraty czymś szczel-
nym. Przy naprawdę niskich tempe-
raturach zapewnijmy psu cieplejsze 
schronienie, na przykład wpuszcza-
jąc go do garażu. 

Podczas obfitych opadów śniegu 
sprawdzajmy sierść psa, żyjącego na 
podwórku – czy nie skleił jej lód, czy 
nie zbiła się w grudy. To bardzo waż-
ne – tak, jak pisaliśmy powyżej, jest 
to psia warstwa izolacyjna, ochrona 
przed wychłodzeniem.

O ile psu żyjącemu w domu nie trze-
ba w okresie zimowym specjalnie 
zmieniać diety, o tyle warto pomy-
śleć o tym w przypadku psa przeby-
wającego na stałe na zewnątrz. Przede 
wszystkim powinien otrzymywać 
dwa ciepłe posiłki dziennie, najlepiej 
bardziej kaloryczne niż latem. 

Łatwo zapomnieć, że zimą woda 
w psiej misce zamarza – to może do-
prowadzić nawet do śmierci psa z od-
wodnienia. Nalewanie psu gorącej 
wody nie jest dobrym rozwiązaniem 
(ciepła woda zamarza nawet szyb-
ciej!). Najlepiej po prostu sprawdzać 
miskę częściej i przed nalaniem świe-
żej wody dokładnie usunąć z niej lód.

Przypominamy, że zabezpieczenie 
psa i dbałość o jego dobrostan, także 
zimą, to prawny obowiązek opiekuna, 
regulowany ustawą o ochronie praw 
zwierząt (art. 9 ust. 1) – niedopełnienie 
tej powinności jest traktowane jako 
znęcanie się nad zwierzętami, grozi za 
to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Kilka słów o spacerach
Psy, tak jak ludzie, mają różne osobo-
wości i temperamenty. Niektóre będą 
szaleć na spacerach niezależnie od 
pogody, inne wyraźnie spróbują się 
wymigiwać od spacerów zimą. Mimo 
wszystko, każdemu trzeba zapewnić 
ruch. Wyprowadzając psa na spacer, 
dostosujmy jego czas i intensywność 
do naszego zwierzaka – nie przedłu-
żajmy spaceru, jeśli pies szybko mar-
znie, podnosi łapy lub drży. Starajmy 
się, by był cały czas w ruchu – posto-
je i bezczynność wyziębiają psi or-
ganizm. Z tego samego powodu nie 
powinno się zostawiać psa przywią-
zanego pod sklepem.

Bezpiecznej zimy!
Paulina Boguta-Miller



115.02.2021–18.02.2021; Życie Nasielska nr 4 (572) ROZMAITOŚCI
Z MAZOWSZA. Konkurs

Promocja mazowieckiej 
żywności
Ruszyła właśnie XIV edycja konkursu „O Laur Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego”, w którym docenione zostaną najlepsze produkty spożywcze 
z naszego regionu wytwarzane według tradycyjnych receptur. 

Konkurs na najlepszy produkt roku 2020 skierowany jest zarówno do firm 
komercyjnych, jak i do podmiotów czy organizacji zajmujących się wy-
twarzaniem żywności na mniejszą skalę. Dlatego mogą w nim wziąć udział 
również: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agrotury-
styczne, gospodarstwa ekologiczne i osoby fizyczne. 

Ważne, by uczestnicy mogli udokumentować swoją działalność posiadany-
mi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, 
np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, impre-
zach lokalnych i regionalnych.

Producenci żywności z całego Mazowsza będą oceniani w dwóch grupach: 
przedsiębiorcy oraz producenci indywidualni. A zgłoszone przez nich pro-
dukty będą rywalizować w ośmiu kategoriach: wyroby piekarnicze, wyroby 
cukiernicze, przetwory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego, ryby  
i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne, produkty mleczarskie, 
miody oraz napoje (alkoholowe i bezalkoholowe). 

Zgłoszony produkt powinien charakteryzować się wysoką jakością pro-
dukcji, a także innowacyjnością i oryginalnością. Każdy uczestnik konkursu 
może w danym roku zgłosić tylko jeden produkt.

Zgłoszenia można składać od 31 marca br. Więcej informacji na temat kon-
kursu można znaleźć na stronie: www.mazovia.pl.

(red.) za:www.mazovia.pl

RUSZA REKRUTACJA 
ZAPRASZAMY	DO:	

	–	ŻŁOBKA	MIEJSKIEGO	W	NASIELSKU	DZIECI	OD	20	TYGODNIA	DO	3	LAT,	

	–	SAMORZĄDOWYCH	PRZEDSZKOLI,	

	–	SZKÓŁ	PODSTAWOWYCH.

Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom trzyletnim, czteroletnim i pięcioletnim warunków do realizacji 
i prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 obowiązkowo idą dzieci siedmioletnie, 
po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Do Przedszkoli Samorządowych będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, tj. dzieci z roczników: 2016, 
2017, 2018 rok.

Samorządowe Przedszkola będą czynne według potrzeb rodziców.

Na podstawie art. 154 ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) Burmistrz Nasielska podaje do publicznej wiadomości 
kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za po-
szczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4):

1) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego 
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego brane są pod uwagę 
kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

2) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i w postępowaniu uzupełniającym prowadzonym do przed-
szkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Nasielsk jest organem pro-
wadzącym – kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę 
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XXXIV/269/17 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 marca 2017 r.

3) w postępowaniu rekrutacyjnym, dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Nasielsk, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą 
punktów oraz wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełnienia kryteriów przez kandydata– kry-
teria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą  
do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone uchwałą Nr XXXIV/268/17 Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 30 marca 2017 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania do-
kumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół pod-
stawowych w roku szkolnym 2021/2022 zostały określone w Zarządzeniu Nr  16/21 Burmistrza Nasielska  
z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych i dla publicznych szkół podstawowych.

Zastępca Burmistrza Nasielska
mgr Andrzej Waldemar Kordulewski

Z PCPR

Bezpiecznie do celu
Informujemy, że rozpoczynamy realizację programu „Bezpiecznie do celu”	
obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door w ramach 
ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz 
poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych”	w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świad-
czonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014‐2020. 

Realizacja programu będzie możliwa dzięki staraniom Powiatu Nowodwor-
skiego, który zgłosił swój udział w ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursie grantowym.

W związku ze złożonym wnioskiem projektu, samorząd powiatu nowodwor-
skiego pozyskał środki finansowe w kwocie 905 300,00 zł. Fundusze te zo-
staną przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego 
do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, który będzie 
mógł pomieścić do 9 osób. Będzie on wyposażony w schodołaz i wózek in-
walidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje 
budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu. 

W ramach realizacji programu, beneficjenci wsparcia będą mieli zapewniony 
przewóz z miejsca zamieszkania do punktu docelowego, które wskażą np. 
placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, urzędów bądź innych 
miejsc użyteczności publicznej. Oprócz transportu specjalistycznego, reali-
zator programu zapewni również możliwość skorzystania z transportu indy-
widualnego. Przy czym należy zaznaczyć, że ze wspomnianego wsparcia, 
świadczonego przez Powiat Nowodworski, będzie można korzystać jedynie 
na terenie naszego powiatu i będzie ono dostępne wyłącznie dla mieszkań-
ców gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Pomiechówek, 
Czosnów i Leoncin. Z usług transportowych będą mogły korzystać nie tyl-
ko osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepeł-
nosprawności i innych równoważnych orzeczeń (np. wydanych przez ZUS). 

Dokładne zasady i instrukcje co do korzystania z przedstawionego wsparcia, 
będą zamieszczone w aktualnie opracowywanym regulaminie.

Celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości usług transportowych, 
szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek służby 
zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, także do zakładów pracy na otwartym 
rynku jest utrudniony. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu 
będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowe-
go w Nowym Dworze Mazowieckim (www.nowodworski.pl) oraz Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Mazowieckim (www.pcpr.nowodworski.pl).

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, abyśmy 
wspólnie mogli bardziej skutecznie odpowiadać na potrzeby osób z niepeł-
nosprawnościami. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. ZAPRASZAMY.
I.T.
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Inwentaryzacja zabytków w XIX-wiecznym Nasielsku
W kwietniu 1844 roku działalność 
rozpoczęła delegacja, której celem 
była inwentaryzacja zabytków Kró-
lestwa Polskiego. Decyzję o spo-
rządzeniu wykazu podjął ówczesny 
namiestnik w Królestwie Iwan Fio-
dorowicz Paskiewicz, a nadzór nad 
całym przedsięwzięciem obję-
ła Komisja Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych. Kierowanie pra-
cami owej delegacji powierzono 
Kazimierzowi Stronczyńskiemu, 
który choć z wykształcenia był bio-
logiem, to cechowały go również 
rozległe zainteresowania historycz-
ne, w tym archeologia, epigrafika 
i numizmatyka. Był znanym kolek-
cjonerem monet, medali i pieczęci. 
Wydał m.in. kilka cenionych dzieł 
dotyczących dawnych monet Pia-
stów i Jagiellonów.

Było to jedno z pierwszych tego 
typu  przedsięwzięć  w  Europie. 
Przewidziana początkowo na sześć 
miesięcy inwentaryzacja przecią-
gnęła się aż do lutego 1855 roku, 
kiedy to Stronczyński zakomuni-
kował Komisji zakończenie prac. 
Skupiono się głównie na zabytkach 
architektury, z których większość 
to murowane zamki i kościoły wy-
budowane przed rokiem 1500. 
W czasie kilku objazdów po po-
szczególnych  guberniach  Kró-
lestwa,  ludzie  Stronczyńskiego 
odwiedzili ok. 400 miejscowości. 
Owocem ich pracy są cztery tomy 
rękopisów zawierające opisy in-
wentaryzacyjne zabytków, a tak-
że siedem albumów z ilustracjami. 
Tom IV obejmuje opisy zabytków 
starożytności  zebrane  podczas 
objazdu guberni płockiej w 1851 r. 
Wśród takich miejscowości jak Puł-
tusk, Serock, Winnica czy Nowe 
Miasto znajdziemy tam również 
krótką charakterystykę naszego 
miasta. Na szczególną uwagę zasłu-
gują opisy dwóch nieistniejących 
już nasielskich świątyń: gotyckie-
go kościoła z 1445 r. oraz synagogi 
wzniesionej ok. roku 1650 r., która 
jako nieliczny przykład architektury 
drewnianej znalazła się w opraco-
waniu. Poniżej najbardziej interesu-
jący dla nas, nasielszczan, fragment 
z zachowaniem oryginalnej pisow-
ni. 

Miasto prywatne Nasielsk
Właściwie Nosielsk, a w sta-
rożytności kto wie czy nie 
Nowo-sielsk, nad strugą 
Nasielną składa się właści-
wie z dwóch części. Część 
zwaną dziś Poświątne a do 
wioski Nowa-wieś nale-
żącą darował w roku 1257 
razem z tąż wsią Ziemowit 
Książę Mazowiecki Kanoni-
kom regularnym Czerwiń-
skim, których opat Andrzej 
Szyszkowski wystawił w niej 
roku 1445 murowany ko-
ściół. Druga część na której 
stoi właściwe miasteczko, 
nadaną została przez Ja-
nusza Starszego Książęcia 
Mazowieckiego na wła-
sność Janowi z Radzanowa 

i jednocześnie miejskiemi obda-
rzona przywilejami.

Kościół
Kościół na poświątnem stoją-
cy przez odnowienie w zeszłym 
wieku znacznie odmieniony, miał 
pierwotnie budowę podobną do 
kolegiaty w Pułtusku, to jest: w całej 
swej długości zarówno był szero-
kim, i zarówno wysokim, bez żad-
nego zewnętrznego odznaczenia 
części kapłańskiej od nawy. Sta-
wiany był z cegły bez tynku, z tylną 
ścianą pojedynczą, a na krawę-
dziach i w pewnych odstępach 
ścian szkarpami podparty. Później-
sze restauracje odmieniły w nim 
szczyty, zniżyły dach, przydały 
babieniec i sygnaturki, a wreszcie 
przez potynkowanie trzech ścian 
prawie całe piętno starożytności 
mu odjęły.

Wnętrze tego kościoła całkiem jest 
nowożytne. Przybory wprawdzie 
niezgorszą odznaczają się robotą, 
ale nie dosyć dobrane kolory, któ-
remi je pomalowano, psują wyraz 
rzeźbiarskiego dłuta. Ze szcze-
gółów więcej zasługujących na 
uwagę są tu stalla po kanonikach 
regularnych przedstawiające w kil-
kunastu obrazach malowanych, 
historyę, jak się zdaje Św. Augu-
styna, patryarchy wspomnionego 
zakonu. 

Oprócz pomienionych stallów 
wszystkie niemal inne wewnętrz-
ne ozdoby kościoła są fundacyą 
Ks. Nikodema Melchiora Marcel-
lina Milewskiego proboszcza tutej-
szego w drugiej połowie zeszłego 
stulecia. Cyfry też jego i herb „Przy-
jaciel” w licznych miejscach ze-
wnątrz i wewnątrz kościoła widzieć 
się dają, a nadedrzwiami do za-
krystyi tkwi w murze skromny jego 
nagrobek, to jest tabliczka niewiel-
ka z białego marmuru, z napisem 
wgłąb rytym i czerwoną farbą na-
puszczanym. 

Oprócz tego nagrobku znajduje się 
jeszcze w kościele tablica erekcyj-
na drewniana, z napisem czerwo-
no malowanym, a krótką historyę 
gmachu tego obejmującym, w sło-
wach:

Fundator

hujus muratae ecclesiae Nosiel-
ensis

Illustrissimus Reverendissimus Do-
minus

Andreas Abbas

Cervenensis Canoicorum Regula: 
quam sub titulo S-i Adalberti Eppi 
Marti. A.D. 1445 erexit in fundo 
villae suae Nowa-wieś seu Kost-
ki a Serenissimo Semovito duce 
Mazoviae donatae Monasterio Cer. 
A.D. 1257, incorporata per Leonem 
X. 1514, consecrata per M. Z. E. D. 
S. p. 1741, reparata et innovata a die 
institutt 1759 per Nicodemum P. M. 
D. N. ad. a. 1781.

Z tego napisu okazuje się, że patro-
nem kościoła jest Ś. Wojciech i że 
odnowiciel jego Ks. Milewski przez 
lat 22 różne w nim czynił ulepszenia, 
zanim go doprowadził do takiego 
stanu, w jakim się dzisiaj znajduje.

Dzwonnica przy kościele lubo 
ma ogólny kształt dosyć dawny, 
widocznie przecież przez tegoż 
Ks. Milewskiego była odnawianą. 
I tam bowiem wspomnione cyfry 
i serce strzałą przeszyte widzieć 

można. Dzwonów w niej za-
wieszonych 3, z których jeden 
lany w roku 1521 ma na sobie 
napisy w wypukłych gotyckich 
literach, z powodu trudnego 
przystępu nie dające się wy-
czytać.

Bóżnica
W e  w ł a ś c i w e m  m i e ś c i e 
Nasielsku nie masz kościoła, ale 
za to jest drewniana dachówką 
kryta bóżnica, nie tyle dawna, 
jak oryginalna i najwidoczniej 
wystawiona podług planu przy-
gotowanego przez wyznawcę 
religii Mojżeszowej, tak ogól-
ny jej kształt oraz pojedyn-
cze szczegóły do żydowskich 
upodobań są zastosowane. 
Wyniosły i na trzy kondygnacye 
spiętrzony dach, który główną 
część tej bożnicy pokrywa po-
łączony z licznemi, szerokiemi 
i mocno wystającemi gzym-

sami tworzy podobieństwo czapki 
żydowskiej futrem u dołu obszytej. 
Boczne jej części odpowiadające 
bocznym nawom w katolickich ko-
ściołach pokryte są każda trzema 
oddzielnemi daszkami przez hulta-
je z sobą połączonemi. Z przodu zaś 
zdobi ją szeroka galerya osobliw-
szemi słupami podparta, a z boku 
przytykająca do baszt czworogra-
niastych spiczastym dachem pokry-
tych. Słupy podpierające tę galeryę 
są niby plecione z dosyć grubych 
walców a splecenie to dłutem na 
nich naśladowane przypomina 
mocno zwykłe żydowskie obwa-
rzanki. Wreszcie wszystkie odrzwia 
i futra od okien w dziwne wzory po-
wykrawane, dopełniają osobliwości 
tej szczególnie pomyślanej budowy.

Miasto Nasielsk w większej części 
osiedlone jest żydami. Na poświąt-
nem mieli oni zabronione sobie 
mieszkanie, przecież dziś i tam już 
niektórzy z nich się sadowią. Po roz-
ciągnieniu ściślejszej straży granicz-
nej handel ich znacznie podupadł, 
bo się głównie na przemycaniu za-

granicznych towarów opierał, i dziś 
oprócz kilku zamożniejszych Ży-
dów, reszta mieszkańców w bardzo 
biednym znajduje się stanie. 

Jak już wspomniałem, niestety żadna 
z wyżej wymienionych świątyń nie 
doczekała naszych czasów. Po kilku 
naprawach i przebudowach w 1898 r. 
rozpoczęto rozbiórkę starego gotyc-
kiego kościoła. W 1900 r. w tym sa-
mym miejscu wbudowano kamień 
węgielny, a pierwsze nabożeństwo 
solenne odprawiono już w grudniu 
1904 r. na cztery lata przed konsekra-
cją nowej świątyni. Podobny los spo-
tkał zabytkową, drewnianą synagogę 
uchodzącą za jedną z najpiękniej-
szych budowli tego typu. Również 
i w tym przypadku zły stan technicz-
ny obiektu sprawił, że w 1880 roku 
na tym samym placu wybudowano 
nową synagogę murowaną. Uszko-
dzony podczas II wojny światowej 
budynek został ostatecznie wybu-
rzony w roku 1952. 

Artur Nojbert
www.facebook.com/dawny.

nasielsk

Drewniana synagoga w Nasielsku ok. 1870 r. 
Rysunek autorstwa Elwiro Andriollego opublikowany w ilustrowanym czasopiśmie KŁOSY (nr. 708 z 11 stycznia 1879 r.)

Kościół wybudowany w 1445 r. Na pierwszym planie widok dzwonnicy od strony ul. Św. Wojciecha. 
Rysunek autorstwa Władysława Podkowińskiego opublikowany w TYGODNIKU ILUSTROWANYM 
(nr 79 z 4 lipca 1891 r.)

Kazimierz Stronczyński (1809-1896)
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Baran 21.03-20.04
Twoja sytuacja materialna ulegnie ra-
dykalnej zmianie, możesz otrzymać 
niespodziewane środki finansowe. Mu-
sisz być teraz bardziej zdyscyplinowany 
i wykonywać swoje zadania precyzyjnie.

Byk 21.04-20.05
Zastanów się, na czym Ci najbardziej za-
leży i zacznij to realizować. Nie możesz 
ciągle żyć wspomnieniami. Zmiany, na-
wet trudne do zaakceptowania, ostatecz-
nie będą dla Ciebie korzystne.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nadmiar obowiązków będzie dla Ciebie 
przytłaczający, dlatego zachowaj ostroż-
ność i unikaj pośpiechu. Nie wyładowuj 
swoich negatywnych emocji na innych. 
Dokonaj drobnych napraw w domu.

Rak 22.06-22.07
Pokonasz trudności w porozumiewaniu 
się z innymi. W domu unikaj poruszania 
drażliwych tematów. Zwróć szczegól-
ną uwagę na bóle stawów i dolnej części 
pleców, ale nie lecz się na własną rękę!

Lew 23.07-23.08
Zmierzysz się z koniecznością zmiany lub 
zakończenia ważnej dla Ciebie relacji. Na-
wet jeśli miałoby to skomplikować Ci życie. 
Pamiętaj, że nie możesz tolerować jakiej-
kolwiek formy przymusu.

Panna 24.08-22.09
Wyjdziesz obronną ręką z trudnej sytuacji, 
w której znalazłeś się przez swoje nieroz-
ważne postępowanie i ekstrawaganckie po-
mysły. Kłótnia o sprawy materialne zburzy 
długoletnią przyjaźń.

Waga 23.09-23.10
Będzie Ci towarzyszył potężny stres, kie-
dy zostaniesz zmuszony do natychmia-
stowego podejmowania ważnych dla 
całej rodziny decyzji. Musisz liczyć się 
z awariami sprzętu elektronicznego. 

Skorpion 24.10-22.11
Niektóre zawodowe projekty okażą się 
problematyczne, a nawet niemożliwe do 
realizacji, czasem prace trzeba będzie za-
cząć od nowa. Nie przejmuj się tym, bo sy-
tuacja jest naprawdę wyjątkowa. 

Strzelec 23.11-21.12
W pracy nareszcie zacznie się coś dziać. 
Będziesz pełen pozytywnej energii i chę-
ci do działania. Zaskoczy Cię wiadomość 
albo odwiedziny dawno niewidzianych 
znajomych. Wysypiaj się.

Koziorożec 22.12-20.01
Możesz spodziewać się dobrych wiado-
mości, które wprawią Cię w dobry nastrój. 
Jeśli nie możesz zrealizować wyznaczo-
nych wcześniej celów, ustal sobie nowy 
plan działania. Unikaj przeziębień. 

Wodnik 21.01-19.02
Twoja uwaga skupi się teraz na karierze, któ-
ra mimo trudnych czasów, nabierze tempa. 
Przed Tobą pojawi się szansa na rozwijanie 
zainteresowań i nowych kompetencji za-
wodowych. Jedz więcej warzyw.

Ryby 20.02-20.03
Czeka Cię teraz dużo pracy, której efekt 
będzie bardzo zmienny i nieprzewidywal-
ny. Niestety możliwe są potężne wydatki 
i straty. Przy każdej spornej sprawie staraj 
się szukać kompromisu.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

26-28 lutego godz. 15:00 2D dubb.

3-4 marca godz. 15:00 2D dubb.

TAJEMNICZY OGRÓD

Dramat, Familijny, Fantasy; Francja, Wielka Brytania;  

Czas trwania 1 godz. 39 min.

Jedna z najpiękniejszych baśni wszech czasów po raz 

kolejny trafia na wielki ekran.

Tym razem za jakość, rozmach i nowatorskie po-

dejście odpowiada producent takich widowisk jak „Harry Potter”, „Paddington”  

oraz „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”.  

Gdy dziesięcioletnia osierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości 

w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym ludzi wujem i jego bardzo zasad-

niczą gospodynią, nie może nawet podejrzewać, że właśnie zaczyna się najbardziej 

niezwykła przygoda jej życia. Mimo surowych zakazów, Mary zaczyna poznawać 

ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce trafić na fantastyczny i ogromny ogród.  

To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uro-

czym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi.

26-28 lutego godz. 17:00 2D

3-4 marca godz. 17:00 2D 

CZYŚCIEC

Dramat, Religijny; Polska; Czas trwania 1 godz. 34 min.

W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak (Małgorza-

ta Kożuchowska) poznaje kobietę, której niezachwiana 

wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. 

Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do du-

chowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej 

nocy, pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Mag-

dalena Zofia Barat – zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia Najświęt-

szego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać 

mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny 

d’Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. 

Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce „Piękna Pani” w rozdzia-

le „Zaświaty”. A zawarta w niej mądrość wykroczy poza czas i przestrzeń, łącząc 

w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz objawienia świętego Ojca Pio, błogo-

sławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowalskiej.

26-28 lutego godz. 19:00 2D

3-4 marca godz. 19:00 2D

SAINT MAUD

Horror; Wielka Brytania; Czas trwania 1 godz. 23 min.

Kolejny horrorowy triumf od studia A24 (Midsommar. 

W biały dzień, Dziedzictwo. Hereditary i To przycho-

dzi po zmroku) w diabelnie wizjonerskiej opowieści 

o opętaniu i zbawieniu.

Maud jest młodą dziewczyną, która przyjeżdża do luksusowej posiadłości Aman-

dy – byłej tancerki, która w ostatnich miesiącach życia korzysta z niego bez skru-

pułów. Dziewczyna przekonana o swojej ważniejszej misji, niż tylko opieka nad 

konającą Amandą, postanawia ocalić jej grzeszną duszę, co wkrótce zamienia się 

w niebezpieczną obsesję...

Saint Maud to pierwszy film Rose Glass, którą kilka miesięcy temu, w magazynie 

Sight and Sound, Bong Joon-ho, reżyser oscarowego Parasite, wymienił w gronie 

najciekawszych i najbardziej obiecujących twórców filmowych obok takich na-

zwisk jak Ari Aster i Jordan Peele.

UWAGA! UWAGA! 
W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-

wirusa-sars-cov-2-w-polscewirusa-sars-cov-2-w-polsce

www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Sprzedam dom wykończony 

180m2. Działka 680m2 zago-

spodarowana, garaż + pomiesz-

czenie gospodarcze na osiedlu 

Krupka. Tel. 509 089 355.

USŁUGI ASENIZACYJNE (wy-

wóz szamba) TANIO. Tel. 530 

101 951. 

Sprzedam dom do remontu, 

2 km od Nasielska. Tel. 502 618 

988.

Sprzedam siano w kostkach. 

Tel. 605 827 329.

Sprzedam słomę w belach.  

Tel. 606 555 955,  696 192 108.

Sprzedam 2 ha ziemi ornej przy 

trasie 571. Tel. 666 295 207.

Wynajmę ziemie pod farmę 

fotowoltaiczną. Tel. 517 099 737.

Zatrudnię pomocnika budow-

lanego do przyuczenia oraz 

murarza i cieślę. Tel. 601 817 363.

Sprzedam siano w belach 

120, wagę elektroniczną 1,5 t.  

Tel. 664 801 963.

Kupię kawalerkę. Tel. 736 537 

110.

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
1.02.–7.02.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

8.02.–14.02.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.
15.02.–21.02.2020 r.  Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

22.02.–28.02.2020 r.  Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

uchwała nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.



155.02.2021–18.02.2021; Życie Nasielska nr 4 (572) ROZMAITOŚCI
Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Konsekwencje zbyt krótkiego 
wędzidełka u dziecka
Wędzidełko języka to miękki twór włóknisty pokryty błoną śluzową. 
Łączy dolną część języka z dnem jamy ustnej. Widoczny jest podczas 
unoszenia języka w kierunku podniebienia. Wędzidełka różnią się pod 
względem długości, grubości oraz sprężystości. Dzieci, u których stwier-
dza się ankyloglosję, czyli za krótkie wędzidełko, kwalifikują się do zabiegu 
podcięcia wędzidełka języka nazywanego frenotomią. Ankyloglosja czę-
sto występuje u niemowląt. Objawia się trudnościami w ssaniu piersi, co 
z kolei skutkuje odrzuceniem piersi przez dziecko i szybszym przejściem 
niemowlaka na sztuczne mleko. Zdarza się także, że jest wykrywana u star-
szych dzieci przez logopedę.

Przyczyny zbyt krótkiego wędzidełka
a) wady wymowy - krótkie wędzidełko języka znacząco ogranicza ruchy 
języka. Problem widoczny jest szczególnie przy głoskach wymagających 
uniesienia czubka języka w kierunku wałka dziąsłowego (tzw. pionizacja). 
Problem stanowi także tendencja do wsuwania języka między zęby, co 
powoduje seplenienie międzyzębowe.

b) nieprawidłowy wzorzec ssania, połykania i żucia - podczas karmienia 
piersią dziecko powinno unieść językiem brodawkę i docisnąć ją do wałka 
dziąsłowego. Krótkie wędzidełko uniemożliwia sprawne pobranie pokar-
mu. Podczas połykania język również unosi się w kierunku podniebienia. 
Krótkie wędzidełko przyczynia się do utrwalania niemowlęcego sposobu 
połykania (występującego do ok. 3 roku życia), czyli ruchów masy języka 
wyłącznie w kierunku przód-tył.

c) powstawanie wad zgryzu, rozwój chorób przyzębia - zaleganie języka 
na dnie jamy ustnej przyczynia się do odkładania nadmiaru śliny, zaś ten-
dencja do wsuwania go między zęby powoduje wady zgryzu (np. zgryz 
otwarty).

Jak rozpoznać, że dziecko ma za krótkie wędzidełko językowe?
•  dziecko ma trudności z wysunięciem języka na brodę lub uniesieniem 

go w kierunku wałka dziąsłowego;

•  podczas wysuwania języka na brodę, jego czubek może przyjmować 
kształt sercowaty;

•  trudności z artykulacją głosek: l, r, sz, ż, cz, dż;

•  może (choć nie musi) wystąpić nadmierne ślinienie się.

Decyzję o zabiegu podejmuje logopeda w porozumieniu z laryngolo-
giem, chirurgiem lub foniatrą. Bezwzględnym wskazaniem do podcięcia 
wędzidełka jest całkowite przyrośnięcie języka do dna jamy ustnej oraz 
sytuacje, w których krótkie wędzidełko utrudnia ruchy języka. Prowadzo-
ne ćwiczenia nie sprawią, że wędzidełko się rozciągnie, czy wydłuży. Moż-
na w ten sposób nieco poprawić ruchomość samego języka. Nigdy jednak 
nie osiągniemy w ten sposób pełnej sprawności. Z tego względu, w więk-
szości przypadków zalecane jest jednak jak najwcześniejsze podcięcie. 
Warto pamiętać, że jest to zabieg bezbolesny, wykonywany w znieczule-
niu miejscowym. Niekiedy konieczne jest powtórzenie zabiegu podcięcia, 
aby uzyskać pożądany efekt.

Należy jednak pamiętać, że choć podcięcie wędzidełka zwiększy rucho-
mość  języka, to nie zapewni od razu prawidłowej jego pracy. Dlatego już 
po kilku dniach po frenotomii, trzeba zgłosić się do logopedy, który zale-
ci odpowiednie ćwiczenia, co pomoże uniknąć ponownego zrostu oraz 
spionizuje nieprawidłowo pracujący język.

Opracowała:
logopeda - Ewa Ślesik

Na podstawie: B. Ostapiuk, Ankyloglosja jako przyczyna artykulacyj-
nych trudności, w: Biomedyczne uwarunkowania rozwoju oraz zaburzeń 
mowy i języka.
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Najmłodsi zdobywają szlify  
i doświadczenie
Najmłodsza sekcja Żbika Nasielsk to rocznik 2013/14. Sześcioletni i siedmioletni piłkarze to podopieczni Sylwii 
Rogalskiej oraz Mateusza Bramowicza (kapitana seniorów Żbika Nasielsk).

Na powołanie najmłodszych zdecydował się Marek Pru-
sinowski prezes Żbika Nasielsk wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom rodziców, których starsze pociechy także 
trenowały w drużynie. Młodsze dzieci, patrząc na starszych, 
biorą pozytywny przykład i także chcą próbować swoich sił 
w drużynowych rywalizacjach.

 – Dla dzieci to ogromna frajda. Nie tylko uczą się radze-
nia z trudnościami, ale i pracy zespołowej oraz dyscypliny. 
Mogą także rozładować niespożyte pokłady swojej energii 
– mówi trener Mateusz Bramowicz.

 – W zimie treningi maluchów odbywają się w hali sportowej 
w Budach Siennickich. Od marca do listopada trenujemy na 
Stadionie Miejskim. Zawsze są to dwie jednostki treningowe. Często robimy dodatkowe treningi w środę lub gra-
my mecz sparingowy 
– mówi trener żaków 
Mateusz Bramowicz.  
– Treningi zawsze za-
czynamy od spraw-
dzenia listy obecności 
i  rozgrzewki . Dzieci 
wykonują dużo ćwi-
czeń z pi łkami, ma-
łych i dużych gierek, 
doskonalą podania, 
strzały, drybling oraz 
grę 1 na 1 – wylicza 
trener  i dodaje – za-
szczepianie takiej pasji 
i regularna aktywność 
od najmłodszych lat, 
może przynieść zna-
komite efekty i  za-
gwarantować sukcesy 
w przyszłości.

W najmłodszej drużynie Żbika gra obecnie 25 zawodników i… jedna zawodniczka. We wrześniu robiony był 
nabór do drużyny i dołączyło do niej aż 15 osób.

W rundzie jesiennej sezonu 2020/21 chłopcy rozegrali 4 mecze. 13 września pierwszym ich rywalem był SAP 
Nazar Mława. W wyjazdowym meczu młodym piłkarzom udało zdobyć się dwie bramki (Kamil Fabisiak, Maciej 
Waszkowski). Niestety rywale byli mocniejsi i zdobyli aż 9 bramek.

Drugi mecz rozegrany został 18 września na własnym boisku z drużyną MKS Ciechanów. Tym razem młodzi 
chłopcy musieli uznać wyższość swoich rówieśników z Ciechanowa. Mecz zakończył się wynikiem 4:7. W tym 
spotkaniu po dwa gole strzelili Karol Żyro i Kacper Jechalik.

Trzeci mecz także zakończył się porażką. Rywalem podopiecznych Sylwii i Mateusza była Mławianka Mława, 
której zawodnicy strzelili aż 15 goli. W tym wyjazdowym spotkaniu nasielskiej drużynie nie udało zdobyć się 

żadnej bramki.

W czwartej kolejce Żbik Nasielsk 
miał pauzę. Ostatni mecz w se-
z o n i e   o d b y ł   s i ę   n a t o m i a s t  
11 października. Rywalem byli 
ich rówieśnicy z AP Ciechanów 
i  choć  był  to  także  przegrany 
mecz dla naszych maluchów, to 
gwiazdą spotkania był Karol Żyro, 
który w całym meczu zdobył aż 
4 z pięciu bramek.  Jedną zdo-
był Kacper Jechalik. Przeciwnicy 
z Ciechanowa zdobyli w spotka-
niu 14 bramek.

Rocznik 2013/14 Żbika Nasielsk 
ostatecznie zakończył rundę je-
sienną na 5 miejscu bez punktów, 

lecz z dorobkiem łącznie 11 goli. Zwycięzcą w tabeli Żaków została drużyna Mławianki Mława, która wygrała 
wszystkie cztery rozegrane spotkania. Na drugim miejscu znalazł się AP Ciechanów, który wygrał trzy mecze, 
a na trzecie miejsce zajął MKS Ciechanów mający na koncie dwa zwycięstwa.

 – Uważam, że poziom tej ligi jest bardzo wysoki. Mamy świadomość tego, że osiągane wyniki to najmniej 
istotna sprawa w tym wieku. Najważniejszy jest dla nas rozwój naszych piłkarzy. Staramy się, aby w zespole 
obowiązywały jasne i przejrzyste zasady. Szanse do gry otrzymują zawodnicy, którzy uczestniczą regularnie 
w zajęciach. Za nami połowa sezonu i wierzę, że w kolejnej rundzie pokażemy na co nas stać – podsumowuje 
trener Mateusz Bramowicz.

Michał B.

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Drogi Kierowco…”
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego zorganizowała konkurs 
dla swoich uczniów „Drogi Kierowco…”. Do współpracy zaproszeni zostali 
policjanci z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Stołecznej Policji, na których pomoc zawsze możemy liczyć.

Zadaniem uczniów było napisanie listu do kierowcy z prośbą o przestrze-
ganie zasad ruchu drogowego, zwracanie szczególnej uwagi na pieszych 
i rowerzystów – niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy 
są najbardziej narażeni na ryzyko stania się ofiarą wypadku drogowego. 
Do konkursu przystąpiło 24 uczniów.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa składająca się z policjantów Sek-
cji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecz-
nej Policji: podinsp. Marzeny Gomołowskiej – Domańskiej, kom. Katarzyny 
Mac, mł. asp. Krzysztofa Wrześniowskiego oraz nauczyciela naszej szkoły  
p. Anny Koryckiej.

Zwycięzcami tego konkursu zostali:

I miejsce - Kornelia Morawska klasa VI a, II miejsce - Piotr Uszyński  
klasa V a, III miejsce - Julia Polańska klasa VII d

Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Wrońska klasa V a, Barbara Zawadzka klasa 
VI b, Franciszek Żabik klasa VII d.

27 stycznia, w naszej szkole, w obecności dyrektora p. Mariusza Kraszew-
skiego, przedstawicieli policji: kom. Katarzyny Mac, asp. sztab. Roberta Bojar-
skiego oraz nauczycieli odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg konkursu 
odbyło się uroczyste  wręczenie nagród zwycięzcom.

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez dyrekcję szkoły 
oraz policję. Wyróżnione listy umieszczone będą na stronie internetowej 
naszej szkoły, na szkolnym Facebooku oraz w „Życiu Nasielska”.

Zwycięski list Kornelii Morawskiej w nagrodę został opublikowany również 
na stronie Komendy Stołecznej Policji.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wyróżnionym. Słowa podziękowania kieru-
jemy do wszystkich uczniów, którzy wzięli udział w konkursie. 

Poniżej przedstawiamy zwycięski list Kornelii Morawskiej – uczennicy klasy 
VIa i zachęcamy do zapoznania się z nim oraz z nagrodzonymi listami, które 
będą publikowane w kolejnych numerach „Życia Nasielska”.

Monika Paluszek
Anna Korycka

        Nasielsk, 11 grudnia 2020 r. 

Drogi Kierowco!
Nie znasz mnie jeszcze i nawet nie wiesz, jak mam na imię, ale wszystko zaraz Ci wyja-
śnię. Ja Ciebie znam bardzo dobrze, bo spotykam Cię na swojej drodze każdego dnia. 
Codziennie idę do szkoły ulicami swojego miasta: trzy razy muszę przejść po pasach. Wtedy 
zawsze się boję, bo nigdy nie wiem, czy mi się uda zrobić to bezpiecznie. Rozglądam się 
uważnie, patrzę na światła, przechodzę ostrożnie i bez zatrzymywania. I wtedy spotykam 
Ciebie: pędzisz prosto na mnie i nigdy nie wiem, czy zdążysz wyhamować przede mną. 
Lubię też bardzo jeździć na rowerze, sprawia mi to dużo radości, ale wtedy też mogę 
Ciebie spotkać. Czasami wymijasz mnie niebezpiecznie blisko, czasami trąbisz na mnie 
tak niespodziewanie, że aż podskakuję. Myślę sobie wtedy, że jesteś rozgniewany, bo 
ośmielam się jechać rowerem po ulicy. Przez to cała frajda z jazdy mija. 
Niedawno poszłam do koleżanki i się u niej zasiedziałam. Musiałam wracać po ciemku do 
domu. Na szczęście wzięłam kamizelkę odblaskową i wracałam prawidłowo poboczem. 
Przejechałeś obok mnie tak szybko i blisko, że ledwo zdążyłam odskoczyć, bo bałam się, 
że mnie potrącisz. To było straszne! 
Jestem tylko dzieckiem i jeszcze wiele muszę się nauczyć, Ty jesteś dorosły i mądrzejszy ode 
mnie, dlatego bardzo Cię proszę: dbaj o moje bezpieczeństwo, jedź ostrożnie i zgodnie 
z zasadami ruchu drogowego. 
Teraz już mnie znasz i nieważne jak mam na imię, piszę w imieniu wszystkich dzieci. 
Pomyśl, że mogłabym być także Twoim dzieckiem: czy chciałbyś, żeby mi się coś stało? Jak 
byś się czuł, gdybym została potrącona? Zastanów się zanim wsiądziesz za kierownicę… 
       Kornelia Morawska 
       uczennica klasy 6 a 
       Szkoły Podstawowej nr 2 
       im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku


