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Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zmiana siedziby
Od 23 lutego 2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności będzie miał siedzibę w budynku użyteczności publicznej przy  
ul. Chemików 6 (parter).

W dniach 18 – 22 lutego 2021 r. Zespół nie będzie świadczył obsługi 
bezpośredniej oraz telefonicznej.

Korespondencję za pośrednictwem poczty lub kuriera można przesyłać 
na dotychczasowy adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ignacego Paderewskiego 1B

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Pod prąd  
lub w barierki

W Chrcynnie na skrzyżowaniu dwóch, bardzo ruchliwych, dróg  
wojewódzkich (nr 622 – do Popowa Północ – Jaskółowa w kierunku  
Zegrza i Serocka) i (nr 632 – do Chechnów-
ki w kierunku Dębego) coraz częściej do-
chodzi do wypadków drogowych.

FUNDUSZ 
SOŁECKI 

2020
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z 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.)

Obchody Narodowego Dnia Pamięci  
Żołnierzy Wyklętych 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk,
Jak co roku, 1 marca, obchodzimy w całej Polsce Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. W ten sposób cały kraj oddaje cześć i honor 
Żołnierzom Niezłomnym – żołnierzom antykomunistycznego i niepod-
ległościowego podziemia działającym po II wojnie światowej, którzy 
toczyli walkę, nie zgadzając się z ówczesną rzeczywistością zmierzającą 
do sowietyzacji naszej Ojczyzny. 

Od wielu lat również w Gminie Nasielsk to święto jest obchodzone  
i ma szczególny charakter poprzez tych, którzy 23 czerwca 1950 roku 
w Popowie Borowym ponieśli śmierć w walce z żołnierzami i funkcjo-
nariuszami komunistycznego aparatu terroru – żołnierzy Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego  
do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Wła-
dysława Grudzińskiego ps. „Pilot” – dowódcę patrolu, ppor. Kazimie-
rza Chrzanowskiego ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesława Wilskiego ps. 
„Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda”  
i „Twardowski”. 

Nasze lokalne uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych odbywały się zawsze w niedzielę poprzedza-
jącą lub następującą po 1 marca – w bieżącym roku jest to niedziela 
28 lutego. Niestety trwający przez cały czas stan epidemii związanej  
z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i choroby CO-
VID-19, a także wprowadzone w efekcie epidemii przez Radę Ministrów  
i w dalszym ciągu nieodwołane ograniczenia i zakazy, w tym szcze-
gólnie zakaz organizowania imprez i zgromadzeń ludności powodują,  
iż nie mamy możliwości zorganizowania obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych o charakterze takim, jak dotychczas.

Pragnę jednak zapewnić, iż dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w niedzielę, 28 lutego br., jako delegacja władz 
samorządowych Gminy Nasielsk udamy się wraz z Księdzem Pro-
boszczem Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie pod krzyż  
w Popowie Borowym, upamiętniający naszych lokalnych Bohaterów 
Niezłomnych, aby pomodlić się i złożyć kwiaty w imieniu całej spo-
łeczności lokalnej Gminy Nasielsk. Następnie w kościele parafialnym  
w Nunie będziemy uczestniczyć we mszy św., której jedną z intencji bę-
dzie również pamięć o Żołnierzach Wyklętych, szczególnie o naszych 
Bohaterach Niezłomnych z Popowa Borowego. 

Pamiętajmy w tym dniu o tych, którzy wierni złożonej przysiędze wal-
czyli po II wojnie światowej o niepodległość Ojczyzny. Cześć i Chwała 
Bohaterom!

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, 
będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzyma-
niem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli 
poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyznanie. Powyższe dotyczy par 
małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2021 Jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż mał-
żeński i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. 

Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę 
o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że 
wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania 
ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 marca 2021 r. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego  w Nasielsku, pokój nr 213. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 23 69 33112.

WNIOSEK - F/USC/04 znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Mikulska
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w związku z Narodowym Programem Szczepień 
przeciw COVID-19 Burmistrz Nasielska podjął działania umożliwiają-
ce mieszkańcom gminy sprawne zapisywanie się na szczepienie oraz 
mające na celu zapewnienie możliwości zorganizowania bezpłatnego 
transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
mających poważny problem z samodzielnym dotarciem do punktu 
szczepień.

Wszystkich tych z Państwa, którzy chcą się zaszczepić, informujemy,  
iż w celu zapisania się na szczepienie realizowane w dwóch punktach  
na terenie gminy tj. Przychodnia w Nasielsku lub Filia Przychodni w Ciek-
synie, należy kontaktować się bezpośrednio z Przychodnią w Nasielsku, 
tel. 23 691 25 03 wew. 22.

Jednocześnie informujemy, iż w celu usprawnienia obsługi pacjentów 
Dyrektor Przychodni w Nasielsku uruchomiła dodatkowy numer, pod 
którym można zapisywać się na szczepienia: 510 648 690.

Osoby starsze, z niepełnosprawnością, które kwalifikują się do zapew-
nienia bezpłatnego transportu, zapraszamy do kontaktu tel. 23 69 33 
121, pod który można telefonować od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 – 15:00.

Uwaga! Przed zgłoszeniem dyspozycji zorganizowania transportu ko-
nieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na szczepienie w Przy-
chodni w Nasielsku pod tel. 23 691 25 03 wew. 22 lub 510 648 690! 

Ponadto informujemy, iż prośby o transport należy zgłaszać na dzień 
przed zaplanowanym szczepieniem, a w przypadku osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich – dwa dni wcześniej!

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się  
na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Konsultacje społeczne 
Umowy Partnerstwa 
Do 22 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partner-
stwa, czyli dokumentu autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regio-
nalnej określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na 
lata 2021-2027. 

Proces konsultacji odbywa się w formie online. Zgłaszanie uwag do pro-
jektu Umowy Partnerstwa możliwe będzie do 22 lutego za pomocą for-
mularza znajdującego się pod adresem: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundu-
sze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-
-partnerstwa/

Dokument ten jest niezwykle ważny w kontekście tego, iż Gmina Nasielsk 
znajduje się w granicach Regionu Warszawskiego Stołecznego, dla które-
go to regionu jest planowane ogromne ograniczenie środków unijnych 
– o blisko 90% środków mniej z budżetu unijnego na lata 2021-2027 niż 
było to w latach 2014-2020. 

Na stronie www.nasielsk.pl można znaleźć dodatkowo prezentacje oraz 
grafiki odnoszące się do kluczowych dla całego Regionu Warszawskiego 
Stołecznego zagadnień zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa i uka-
zujące zagrożenia dla najbliższej przyszłości gmin Regionu.

Serdecznie	zapraszamy	do	udziału	w	procesie	konsultacji	społecznych	
projektu	Umowy	Partnerstwa	na	lata	2021-2027.

Z GMINY

Pod prąd lub w barierki 

Z GMINY

Realizacja funduszu sołeckiego
Od wielu lat z powodzeniem na te-
renie gminy Nasielsk, podobnie jak 
na terenie większości gmin w Polsce, 
działa fundusz sołecki.

Daje on przede wszystkim możliwość 
decydowania mieszkańcom danego 
sołectwa o zainwestowaniu określo-
nych środków finansowych w przed-
sięwzięcia służące poprawie jakości 
życia jego mieszkańców. Nie bez znaczenia jest także element integracji mieszkańców danej miejscowości, po-
nieważ to podczas zebrań wiejskich zapadają decyzje dotyczące wydatkowania tych pieniędzy na określone cele. 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, są to środki wyodrębnione w budżecie gminy prze-
znaczone dla sołectw. 

 – Gminie opłaca się utworzyć fundusz sołecki, gdyż dostaje ona zwrot z budżetu państwa części wydanych 
środków. Waha się to od 20% do 40%. W naszej gminie wysokość zwrotu wynosi około 25%. Jego wysokość 
zależy od liczby mieszkańców sołectwa i dochodów ogólnych gminy. Funkcjonowanie funduszu sołeckiego 
reguluje ustawa o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku – mówi Rafał Adamski skarbnik Nasielska.

Większość sołectw przeznacza środki na budowę chodników, remonty dróg gminnych, oświetlenie uliczne, 
remonty świetlic wiejskich, czyli na niewielkie inwestycje, których gmina prawdopodobnie nie zrealizowała-
by zbyt szybko. 

W zestawieniu wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 r. można znaleźć także bardziej nietypowe 
pomysły, jak szkolenie mieszkańców sołectwa celem szerzenia idei samorządowej w miejscowościach Chech-
nówka, Miękoszyn, czy Nowej Wronie lub zakup kosiarki w Starych Pieścirogach. Jest także zakup ławek na po-
trzeby zebrań wiejskich w Broninku, a w Dobrej Woli zakup namiotu z wyposażeniem dla społeczności wiejskiej. 

Fundusz sołecki w naszej gminie funkcjonuje od dawna, szkoda jednak, że jak dotąd nie zaproponowano 
jakiejś formy aktywizacji mieszkańców miasta, np. w postaci funduszu osiedlowego, dzięki któremu można 
byłoby poczynić niewielkie, a służące całej społeczności inwestycje, na które ciągle brakuje pieniędzy (chod-
niki, ławki, kosze, itp.). Pewnie z wydatków na takie fundusz nie można byłoby uzyskać jakiegoś procentowego 
zwrotu z budżetu państwa, ale za to mieszkańcy miasta też mieliby jakiś realny wpływ na swoje otoczenie. 
W końcu budżet partycypacyjny funkcjonuje w wielu gminach, może taka idea pojawi się kiedyś również 
u nas. Wykaz zadań relizowanych w ramach Funduszu sołeckiego 2020 r. w gminie Nasielsk znaleźć można 
na str. 11.           (red.)

 – Zdarzyło mi się już kil-
ka razy, gdy jechałam od 
strony Popowa, że na tym 
skrzyżowaniu samochody 
wjeżdżały na mój pas ruchu 
i jechały wprost na czołów-
kę. Trzeba tu bardzo uwa-
żać, szczególnie wieczorem 
i nocą, bo kierowcy, którzy 
nie znają tej trasy po prostu 
jadą prosto, nie zauważa-
jąc wysepki i znaku wska-
zującego, gdzie powinni na 
tę drogę wjechać – mówi 
pani Małgorzata. – Regu-
larnie dochodzi tu też do 
wypadków, kiedy to auta 
wjeżdżają w barierki od-
gradzające drogę od głę-
bokiego rowu i drzew. Dla 
jadących od Chrcynna jest 
najpierw ostry zakręt w lewo, po-
tem w prawo, a jeśli do tego dojdzie 
nadmierna prędkość, to samochód 
nie utrzyma się na drodze – dodaje. 

W Chrcynnie na skrzyżowaniu 
dwóch, bardzo ruchliwych, dróg 
wojewódzkich (nr 622 – do Popo-
wa Północ – Jaskółowa w kierun-
ku Zegrza i Serocka) i (nr 632 – do 
Chechnówki w kierunku Dębego) 
coraz częściej dochodzi do wypad-
ków drogowych. Barierki przy nim 
są właściwie non stop, profilaktycz-
nie, związane biało – czerwoną ta-
śmą, która z pewnością nie uchroni 
przed wypadnięciem z drogi. 

Jak podkreślają także inni kierowcy, 
to skrzyżowanie jest źle oznakowa-
ne, a do tego ogromnym manka-
mentem jest brak oświetlenia. Zaś 

jazda pod prąd w kierunku Popowa 
zdarza się bardzo często. O popra-
wę oznakowania na nim wielokrot-
nie występował do MZDW również 
nasielski magistrat.

Czy Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich rejestruje te zdarze-
nia drogowe i czy planuje, w trosce 
o bezpieczeństwo użytkowników ru-
chu, zmodernizować feralne skrzyżo-
wanie?

 – Z informacji przekazywanych przez 
policję wynika, że na skrzyżowaniu 
dróg wojewódzkich nr 622 i 632 do-
chodzi do zdarzeń drogowych tylko 
niestety, z nagminnie łamanych prze-
pisów przez kierowców. Skrzyżowanie 
jest prawidłowo oznakowane. Obo-
wiązująca prędkość to 40 km/h. Na 
pasach rozdziału wykonany jest azyl, 

który wymusza zatrzymanie kierow-
cy w celu włączenia się do ruchu lub 
skrętu w DW 622 – informuje Monika 
Burdon rzecznik prasowy Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. – Aby zwiększyć bez-
pieczeństwo, skrzyżowanie zosta-
nie doznakowane poprzez montaż 
elementów odblaskowych (tzw. ko-
cie oczka na krawędzi jezdni), zli-
kwidowana zostanie bariera na łuku 
zewnętrznym oraz ustawione tabli-
ce prowadzące U-3b – dodaje pani 
rzecznik. 

Czekamy więc na zmiany. Do cza-
su ich wprowadzenia warto zwra-
cać uwagę na znaki ostrzegawcze, 
zachować dozwoloną prędkość 
i dostosować jazdę do warunków at-
mosferycznych. 

(r.)

FUNDUSZ SOŁECKI
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15 lutego pożar domu letnisko-

wego w Lelewie. Do akcji za-

dysponowano zastępy z OSP 

Cieksyn, OSP Nasielsk, OSP Jac-

kowo, OSP Wojszyce i PSP Nowy 

Dwór Mazowiecki.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

11.02.2021 r. policjanci z Nasielska, 
w Chrcynnie zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego da-
ewo o m ężc z yzn ę.  62- l a te k 
z gminy Nasielsk w organizmie 
miał blisko 1,8 promila alkoho-
lu i wydaną decyzję o cofnięciu 
uprawnień do kierowania. Gro-
zi mu kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

12.02.2021 r. nasielscy mundu-
rowi, w Dębinkach zatrzymali 
36-latka z tej miejscowości, po-
szukiwanego celem odbycia kary 
135 dni pozbawienia wolności.  
Mężczyzna trafił do jednostki pe-
nitencjarnej.

13.02.2021 r. nasielscy funkcjo-
nariusze, w Morgach zatrzymali 
57-latka, poszukiwanego celem 
odbycia kary pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna po wpłaceniu 
zastępczej kary w postaci grzyw-
ny został zwolniony.

Tego samego dnia policjanci 
z Nasielska, na terenie miasta za-
trzymali 25-latka z Mogowa, po-
szukiwanego celem odbycia kary 
pozbawienia wolności. Mężczy-
zna po wpłaceniu zastępczej kary 
w postaci grzywny został zwol-
niony.

NA SYGNALE

Na gazie,  
bez prawa jazdy
We wtorkową noc, 9 lutego 2021 r., policjanci z Komisariatu Policji 
w Nasielsku patrolowali rejon miasta. Na ulicy Kilińskiego podjęli kontrolę 
drogową wobec młodego mężczyzny, kierującego mazdą.

Podczas interwencji okazało się, że 18- latek w ogóle nie posiada upraw-
nień do kierowania pojazdami. W związku z tym mundurowi nałożyli na 
niego mandat karny w wysokości 500 zł. Na tym jednak historia się nie 
kończy. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości młodego nasielszcza-
nina wykazało, że jest on pijany, a w organizmie ma 0,66 promila alkoholu.

Teraz, zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu mechanicz-
nego, znajdując się w stanie nietrzeźwości, 18-latkowi grozi kara do 2 lat 
więzienia.

(red.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl/

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ  
W 2020 ROKU

Straż Miejska w Nasielsku funkcjonuje od  1.01.2020 roku w składzie jednoosobowym  
tj. Komendanta Straży – Cezarego Tudek, który realizuje zadania wynikające z ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich). Od momentu wdrożenia 
działalności tej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Komendant 
zajął się organizacją i tworzeniem podstaw do dalszej działalności tej formacji na terenie 
Gminy Nasielsk.

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Nasielska – Bogdanem 
Ruszkowskim, a Komendantem Powiatowym Policji w Nowym Dworze Mazowieckim 
– inspektorem Przemysławem Sucheckim określono charakter i zakres współpracy po-
między Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku i Komendantem Straży Miejskiej 
w Nasielsku. Od chwili podpisania porozumienia do 31 października 2020 roku zgodnie 
z „Książką służby SM” miało miejsce 50 (45 zarejestrowanych w systemie policyjnym) 
wspólnych służb Komendanta SM z funkcjonariuszami Policji radiowozem oznako-
wanym. Średnio wspólnych patroli zmotoryzowanych planowo odbywa się dwa razy  
w tygodniu. Z uwagi na pandemię ograniczone zostały kontakty i od 1 listopada 2020 roku 
nie były realizowane wspólne patrole. Ponadto na bieżąco Komendant Straży Miejskiej 
utrzymuje kontakt z Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku – podinspektorem 
Dariuszem Leszczyńskim.

Lokalnie Straż Miejska w Nasielsku współpracuje m. in. z:

• Komisariatem Policji w Nasielsku,

• Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku,

• Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,

• Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku,

• Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku,

• Nasielskim Budownictwem Mieszkaniowym Sp. z o.o.,

• Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Nasielsku,

• Innymi, z którymi jest w stałym kontakcie i organizuje czas pracy z uwzględnieniem 
również ich potrzeb oraz zgłoszeń.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrz 
Nasielska zlecił Straży Miejskiej wspólne działania z Policją, a jednocześnie pozostałe zadania 
od tego czasu były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań

związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikają-
cych z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. W ramach podejmowanych działań 
w związku z zaistniałą pandemią Komendant SM m. in.:

• przywoził paczki przeznaczone dla osób objętych kwarantanną, jak również dowoził 
pod wskazane adresy,

• kontrolował osoby objęte kwarantanną pod kątem przebywania w miejscu zamieszkania,

• w ramach patroli sprawdzał, czy obowiązujące ograniczenia i zakazy są przestrzegane 
przez mieszkańców Gminy, a w szczególności zwracał uwagę na gromadzenie się osób 
oraz nielegalny handel powodujący również takie skutki, a także brak zakrywania twarzy 
maseczkami w przestrzeni publicznej oraz obiektach handlowych,

• monitorował miejsca wyłączone zakazami z użytkowania tj. place zabaw i parki oraz 
okolice terenów leśnych,

• wykonywał inne czynności wynikające z przebiegu realizowanych zadań.

Ponadto do 31 grudnia 2020 roku dodatkowo Komendant Straży Miejskiej realizował 
zadania ustawowe, w wyniku których:

• podjął 113 interwencji zgodnie z „Rejestrem interwencji Straży Miejskiej”,

• wszczął 41 postępowań zgodnie z „Rejestrem spraw o wykroczenia”; 3 zakończył 
skierowaniem do Sądu Rejonowego w Pułtusku (wylewanie nieczystości płynnych  
i parkowanie w miejscu obowiązywania znaku zakazu oraz w obrębie skrzyżowania 
z jednoczesnym parkowaniem na chodniku 4 kołami), 2 w ramach postępowania 
mandatowego za zaśmiecanie miejsca publicznego,

• dokonał 156 kontroli obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

• zabezpieczył 4 miejsca zdarzenia,

• w 492 przypadkach zareagował na nieprzestrzeganie przepisów prawa,  
a w szczególności dotyczących:

 – 10 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49-64 Kw),

 – 18 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70-83 Kw),

 – 80 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84-103 Kw),

 – 6 wykroczeń przeciwko zdrowiu (art. 109-118 Kw),

 – 32 wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej (art. 143-145 Kw),

 – 1  wykroczenie z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 – 19 wykroczeń z ustawy o czystości i porządku w gminie,

 – 4 wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt,

 – 3 wykroczenia z ustawy o odpadach,

 – 12 zdarzeń naruszających akta prawa miejscowego,

 – 302 inne zdarzenia.

Ponadto Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku samodzielnie prowadzi kompletną 
dokumentację związaną z działalnością formacji, wprowadza dane do systemu EZD, 
prowadzi rejestry oraz wysyła i odbiera korespondencję, wykonuje czynności zlecone  
w ramach pomocy prawnej przez inne jednostki Straży Miejskich oraz Policję.

Sporządził:
Cezary Tudek – Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku

FOTOOBSERWATOR

Rowerowy  
szlak 1920 r.
Na terenie naszej gminy pojawiają się tabliczki informa-
cyjne rowerowego szlaku Stulecia Bitwy Warszawskiej 
1920. Instaluje je Polskie Towarzystwo Turystyczno-
-Krajoznawcze. Jedną z tabliczek oznaczono Miejsce 
rozjechania przez czołg obywateli gminy Nasielsk – 
przy skrzyżowaniu ulic POW i Piaskowej.

Szlak rowerowy składać się będzie z dwóch tras ozna-
kowanych kolorami: czerwonym i czarnym. Na trasach 
zlokalizowanych będzie 150 waypointów, z czego 144 
będą punktowane i będą zaliczane do pierwszej w Pol-
sce wirtualnej odznaki krajoznawczej PTTK. Ponadto 
stworzona już została specjalna aplikacja. Przebieg tras 
i informacje na jego temat i znaleźć można na stronie 
internetowej www.szlak1920.pl. 

Ciekawostką jest też fakt, że każdy użytkownik, będzie 
mógł dodać nowy punkt z ciekawym miejscem, który jednak będzie we-
ryfikowany przez administrację aplikacji.

Oficjalne informacje na temat otwarcia i funkcjonowania szlaku pojawią się 
po zakończeniu wszystkich prac.

Michał B.
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Projekt LOWE szansą dla szkół 
z Justyną Nowacką, dyrektor Szkoły Podstawowej w Cieksynie i Iwoną Łyczkowską, dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym rozmawiamy na temat działającego już od kilku miesięcy w naszej gminie LOWE, czyli Lokalnego Ośrodka Wiedzy  
i Edukacji. 

Skąd się wziął pomysł na aplikowa-
nie o środki na stworzenie w naszej 
gminie LOWE? Dlaczego Szkoły 
Podstawowe w Cieksynie i Popo-
wie Borowym zdecydowały się  
na stworzenie partnerstwa? 

 – Szkoły, szczególnie znajdujące 
się w małych miejscowościach, są 
bardzo ważnymi ośrodkami życia 
kulturalnego lokalnej społeczności. 
Myślę, że w większości takich szkół, 
fundamentem rozwoju jednost-
ki jest atrakcyjna oferta zajęć edu-
kacyjnych, kierowana zarówno dla 
dzieci – uczniów danej szkoły, lecz 
także do pozostałych osób: rodzi-
ców, dziadków, mieszkańców da-
nej miejscowości. Aktywizowanie 
całej społeczności jest gwarantem 
udanej współpracy i budowania po-
zytywnego wizerunki szkoły. Wiele 
osób zdaje sobie zapewne sprawę 
z tego, jakie trudności napotykają na 
swojej drodze małe, wiejskie szkoły,  
np. ograniczony dostęp do wyda-
rzeń kulturalnych, trudności z do-
jazdem, środki finansowe, które nie 
są wystarczające dla zapewnienia 
atrakcyjnej przestrzeni edukacyjnej. 
Dlatego organizacja dodatkowych 
działań wpisała się już dawno w ramy 
działania dyrektorów szkół. Poszuki-
wanie projektów, grantów i atrakcyj-
nych rozwiązań, służących szkole to 
nasz chleb powszedni. Pod koniec 
ubiegłego roku szkolnego okazało 
się, że niezależnie od siebie złożyły-
śmy wnioski do udziału w projekcie 
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Eduka-
cji. Projekt ten zakłada organizację 
szkoleń i warsztatów, zarówno na-
dających kwalifikacje, jak i spotkań 
doskonalących dla osób dorosłych. 
Ponieważ w gminie mógł być zorga-
nizowany jeden taki ośrodek, wybór 
ten padł na Szkołę w Cieksynie. Aby 
jednak starania pozostałych aplikan-
tów nie poszły na marne, zdecydo-
wałyśmy się połączyć nasze siły i tak 
Szkoła w Popowie Borowym stała 
się partnerem projektu. Na realizację 
projektu pozyskano środki w wyso-
kości 175 000zł. Z inicjatywy Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej od 
2017 r. utworzonych zostało 50 Lo-
kalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji  
w 13 województwach. LOWE finan-
sowane były z funduszy europejskich 

w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Po do-
brym odbiorze ofert pierwszych 50 
LOWE, MEN zdecydowało o kontu-
nuowaniu projektu. W związku z tym 
od 2020 roku utworzonych będzie 
100 kolejnych ośrodków na terenie 
całego kraju.

Na czym polega działalność LOWE? 
Czemu ma służyć taka inicjatywa 
i do kogo jest skierowana?

 – Założenia Projektu to wykorzy-
stanie 20 szkół i placówek systemu 
oświaty jako lokalnych centrów or-
ganizowania i animowania pozafor-
malnej edukacji dorosłych. Objęcie 
wsparciem minimum 200 osób 
dorosłych w każdym z 20 utworzo-
nych Ośrodków zgodnie z ich indy-
widualnymi potrzebami i koncepcją 
modelu LOWE, a także podniesienie 
kwalifikacji kadry LOWE.

Aktualnie adresatami projektu są 
jednostki z województwa podlaskie-
go, pomorskiego, mazowieckiego 
oraz warmińsko-mazurskiego. Dla 
województwa mazowieckiego prio-
rytetem działań jest upowszechnie-
nie uczestnictwa osób w uczeniu się 
przez całe życie w powiązaniu z po-
trzebami rynku pracy.

Jak długo LOWE będzie funkcjono-
wał w naszej gminie? Jak wygląda 
realizacja poszczególnych etapów 
tego projektu. Co do tej pory udało 
się zrealizować?

 – Realizacja całego projektu prze-
widywana jest do marca 2021 r. 
W części wstępnej wykonałyśmy 
wiele czynności formalnych, następ-
nym etapem było przeprowadzenie 
diagnozy i zbadanie potrzeb w za-
kresie doskonalenia, a potem reali-
zacja szkoleń i warsztatów. Do chwili 
obecnej udało nam się zrealizować 
szkolenia dla nauczycieli, w ramach 
poznania narzędzi do pracy zdalnej 
oraz specjalistyczne kursy prawa 
jady dla strażaków z OSP. Aktualnie 
rekrutujemy uczestników na zajęcia 
z języka angielskiego, kurs kompute-
rowy oraz warsztaty psychologiczne. 
Mamy przygotowaną również ofer-

tę warsztatów dekoratorskich, 
kulinarnych i teatralnych. 

Czy jest ustalony cały har-
monogram zajęć wraz 
z miejscami ich prowadzenia?

 – Ze względu na ogranicze-
nia związane z pandemią ter-
minarz kursów jest podawany 
orientacyjnie. Jeśli tylko bę-
dzie możliwość spotkania się 
stacjonarnie, nasze warsztaty 
ruszają niemal natychmiast. 
Jednak przewidujemy też 
opcję kursów w formie zdal-
nej. 

W jaki sposób powstała oferta za-
jęć? Czy mogą pojawić się jakieś 
inne propozycje zajęć? 

Jak przebiega rekrutacja? 

 – Nasza oferta została opracowa-
na na podstawie diagnozy, opra-
cowanej i realizowanej od września 
2020. Było to bardzo trudne za-
danie. W pewnym momencie, 
f izyczne dotarcie  z ankietą do 
mieszkańców gminy, okazało się 
prawie niemożliwe. Dlatego też 
diagnoza była prowadzona poprzez 
nasz profil na FB. Następnie żmudna 
analiza diagnozy i opracowanie jej 
wyników pozwoliło na wyznacze-
nie głównych stref zainteresowania 
naszych potencjalnych uczestni-
ków. Aby wziąć udział w warsztacie 
należy, na wstępie, przesłać wypeł-
nioną deklarację. Kolejne formal-
ności i szczegółowe informacje 
będziemy publikować na naszym 
profilu FB. Liczba miejsc jest ogra-
niczona na każdym szkoleniu. Nie 
ma natomiast ograniczeń co do 
udziału jednej osoby w szkoleniach 
– można zapisać się na kilka szko-
leń. Staramy się w elastyczny spo-
sób dopasować miejsce realizacji 

proponowanych szko-
leń. Będzie ono dosto-
sowane do uczestników, 
zajęcia mogą odbywać 
się w gminnych szko-
łach, sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego, 
Nasielskim Ośrodku Kul-
tur y,  ś wiet l ic ach so-
łeckich itp. Jeśli będzie 
potrzeba zorganizowa-
nia spotkania w innym 
miejscu, to postaramy 
się wyjść naprzeciw po-
trzebom uczestników. Je-
śli są pomysły na inne niż 
wymieniane przez nas 
zajęcia lub pytania prosi-
my o kontakt na lowe@
nasielsk.pl.

Czy w okresie  pandemii funkcjo-
nowania LOWE było utrudnione?

 – Pandemia zdecydowanie wpły-
nęła na nasze działania. Trudno jest 
rozpowszechnić nasze pomysły, 
związane ze wspólnymi spotkania-
mi, w czasie, gdy tych spotkań nie 
można organizować.  Na szczęście 

wiele osób posiada na tyle wystar-
czający poziom kompetencji cy-
frowych, aby część szkoleń odbyć 
drogą zdalną. Obecnie opóźniamy 
rozpoczęcie naszych kursów, jed-
nak liczmy, że już niebawem bę-
dziemy mogli uruchomić pierwsze 
szkolenia w ramach LOWE.

Dziękuję za rozmowę
Iwona Pęcherzewska
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WARTO PRZECZYTAĆ

Ofiary dla Molocha
Moloch to najnowsza, wyda-
na w 2020 r., powieść Marka 
Krajewskiego opowiadająca 
o kolejnym śledztwie wrocław-
skiego radcy kryminalnego 
Eberharda Mocka. Toczy się 
ono w drugiej  po łowie lat  
20. XX wieku w Breslau, czyli 
we Wrocławiu, który znajdował 
się wtedy w obrębie Republiki 
Weimarskiej. Ale mamy w tym 
utworze również dodatko-
we perspektywy czasowe. Jest 
Prolog I, który opowiada o wy-
darzeniach rozgrywających się 
w tym mieście w 1944 r. w po-
bliżu Dworca Głównego. Znika wtedy w tajemniczych okolicznościach, 
za sprawą młodego Ślązaka, Wernera Szklorza, wysoki rangą oficer SS. 

Prolog II i Epilog I rozgrywają się w roku 1952 r., otaczając klamrą wy-
darzenia toczące się w okresie międzywojennym. Mock jest już wtedy 
starszym panem pracującym dla CIA i na stałe mieszkającym w USA. 
Pewne okoliczności sprawiły, że postanawia on przylecieć do Frankfurtu 
(ówczesne Niemcy Zachodnie), by wystąpić w roli świadka przeszłości. 
Jest jeszcze Epilog II – tym razem czytelnik pozna wydarzenia z 2016 r.

Ciekawa, przeplatana pozornie niespójnymi historiami, konstrukcja po-
wieści sprawia, że z wielką uwagą śledzimy losy jej bohaterów i dopiero 
po przeczytaniu całości, wcześniejsze, zagadkowe fragmenty nabierają 
sensu. 

W Molochu radca kryminalny Mock ma 45 lat i niemałe doświadcze-
nie w policyjnej pracy. Tym razem musi odnaleźć dzieci Ewalda Rauch-
fussa, bardzo majętnego przedsiębiorcy budowlanego oraz jego żony 
Hedwig, które zniknęły podczas wizyty w cyrku. Zrozpaczona kobie-
ta trafia do szpitala psychiatrycznego i tam właśnie odwiedza ją najlep-
szy wrocławski śledczy. Będzie ogromnie zaskoczony, kiedy okaże się,  
że pani Rauchfuss to dobrze mu znana Hedwiga Drateffke, z którą przed 
laty romansował. Sytuacja się komplikuje, gdy jako sprawcę porwania 
dzieci wskazuje ich ojca, zaś zadaniem Mocka będzie sprawdzenie tych 
rewelacji i poznanie prawdy. Co stało się z dziećmi? Co dzieje się pod 
osłoną nocy na cmentarzu ewangelicko – reformowanym? Jak zakończy 
się eleganckie przyjęcie w podwrocławskim Opatowie, którego gospo-
darzami są młody hrabia Andreas von Hubner wraz z żoną? Kto i dla-
czego chce zrealizować projekt Metropolis Vratislavientis? Na te i wiele 
innych pytań Mock będzie musiał znaleźć odpowiedzi, prowadząc swo-
je śledztwo i korzystając przy tym z mniej lub bardziej legalnych metod 
i pomocników. Miejskie tajemnice połączą obywateli z przestępczego 
półświatka i najwyższych elit miejscowej socjety. A idąc tropem tajnych 
stowarzyszeń i dziwacznych rytuałów, śledczy trafi do mrocznego świata 
sekt, satanistów, okultystów. Do tego będzie musiał stawić czoła potężne-
mu i wyjątkowo mściwemu przeciwnikowi. Mock nigdy nie odpuszcza 
i tak będzie również tym razem. 

Jak zwykle Krajewski po mistrzowsku prowadzi zarówno główny wątek 
fabularny, jak i wątki poboczne, zapewniając sobie uwagę czytelników 
nagłymi zwrotami akcji. Ogromnym atutem powieści jest też kreacja po-
staci, pod względem charakterologicznym oraz pietyzm, z jakim autor 
dba o szczegóły dotyczące ich wyglądu, ubioru czy spożywanych przez 
nich posiłków. 

Niezwykle ważnym elementem utworu jest miasto Breslau, w którym 
toczy się akcja powieści. Można je traktować tylko jako tło dla rozgrywa-
jących się wydarzeń, ale nie można zapominać o mrówczej pracy auto-
ra, który bardzo realistycznie odtwarza ulice, miejsca, budynki i pomniki 
z topograficznej mapy przedwojennego Wrocławia. 

Moloch to już 12. historia z Mockiem w roli głównej. Czyta się ją błyska-
wicznie. Polecam. 

Iwona Pęcherzewska

Z BIBLIOTEKI

V Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady 
Małgorzaty Musierowicz
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku włącza się  
do V Ogólnopolskiej Akcji Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musiero-
wicz, czyli cyklu powieści dla młodzieży, którego nazwa pochodzi 
od poznańskiej dzielnicy Jeżyce. 

Wymyślił ją profesor Zbigniew Raszewski, wielbiciel serii i przyjaciel 
autorki, żartobliwie nawiązując do „Iliady”. Akcja niemal wszystkich 
książek z cyklu odgrywa się w Poznaniu. Musierowicz nawiązuje  
do rzeczywistych miejsc, a także zdarzeń. Trzon Jeżycjady stanowią 
losy rodziny Borejków, mieszkającej w stuletniej kamienicy przy uli-
cy Roosevelta.

Każdy tom poświęcony jest jednemu bohaterowi, choć zwykle wy-
stępuje dużo nawiązań do innych postaci. Akcja książki zazwyczaj 
rozgrywa się w ciągu kilku dni lub tygodni. Choć poszczególne tomy 
są niezależne od siebie i można je czytać oddzielnie, to jednak wiele 
aluzji i odniesień trudno zrozumieć bez uprzedniego zaznajomienia 
się z poprzednimi częściami.  

Książki z cyklu przetłumaczono na kilkanaście języków. Noelka zo-
stała uznana za książkę roku 1992 przez polską sekcję IBBY. Kwiat 
kalafiora został wpisany na Międzynarodową Listę Honorową H.Ch. 
Andersena. Na podstawie Idy sierpniowej i Kwiatu kalafiora nakrę-
cono film ESD. Powstała również filmowa adaptacja Kłamczuchy. 

1 marca 2019 roku autorka serii ogłosiła zakończenie cyklu Jeżycjady na 22. powieści Ciotce Zgryzotce –  
następna w kolejności powieść nosząca tytuł Chucherko rozpoczyna nową serię zwaną Bukoliadą, pozostającą 
jednak pełną kontynuacją uniwersum Jeżycjady – historii rodziny Borejków po przeprowadzce z poznańskich 
Jeżyc pod Kostrzyn.

Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby do włączenia się do wspólnego czytania (telefonicznie: 
23 6912552 lub e-mailowo: biblioteka-nasielsk@wp.pl). Głównym elementem przebiegu akcji jest głośne odczy-
tanie fragmentu książki z serii Jeżycjada Małgorzaty Musierowicz. Istnieje możliwość zaprezentowania fragmentu 
książki, zarówno w bibliotece, bądź w domowej scenerii ze względu na trwającą pandemię oraz nagranie. Pre-
zentacja lektorów nastąpi w formie zdjęcia lub krótkiego filmiku i zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
i facebooku biblioteki oraz przesłana do wydawnictwa Akapit Press. Akcja potrwa przez cały marzec.

(bibl.)

ROZ(G)RYWKA

Kraina snów
„Kraina snów” od Rebel to pięknie 
wydana gra storytellingowa w kli-
macie „Dixit”. Uwagę przyciągają 
ciekawe graficznie karty, na któ-
rych oprócz ilustracji widnieje ha-
sło słowne. Dodatkowo w pudełku 
znajdziemy opaskę na oczy, klep-
sydrę oraz znaczniki punktów. Na 
środku planszy stawiamy załączone 
do zestawu plastikowe łóżko, a na 
nim stos kart. Jeden z graczy zakła-
da opaskę, wcielając się w śpiącego. 
Tymczasem pozostali gracze od-
krywają jedną kartę leżącą na łóż-
ku, następnie dzielą między siebie 
karty tożsamości, ustawiają klepsy-
drę odmierzającą dwie minuty… 
i runda się rozpoczyna.

Zadaniem śpiącego jest odgadnię-
cie hasła z karty wyłożonej na łóż-
ku. Jako że nie widzi obrazka, zdany 
jest na łaskę pozostałych graczy, 
którzy udzielają mu podpowiedzi. 
Pamiętajmy, że uczestnikom zaba-
wy przydzielono różne, tajne toż-
samości. Pośród nich mamy wróżki 
– dobre duszki, które zawsze pod-
powiadają dobrze; diabliki – mylą 
śniącego, podając mu niepopraw-
ne wskazówki; ostatnie to chochliki 
– te psotne istoty raz podpowiada-
ją dobrze, innym razem źle, w za-
l eżnoś c i  o d humoru,  j e dnak 
najkorzystniej dla nich będzie, gdy 
śpiący udzieli tyle samo popraw-
nych, jak i błędnych odpowiedzi. 
Śpiący w ciągu dwóch minut musi 
odgadnąć hasło w oparciu o to, co 
usłyszy od innych osób, ale musi 

zaufać swojej intuicji, ponieważ 
nie wie, kto wprowadza go w błąd, 
a kto jest po jego stronie. Jeśli od-
gadnie poprawnie hasło, punkty 
dostaje on oraz wróżki, w przy-
padku niepoprawnej odpowiedzi 
punkty zdobywają diabliki. Wyżej 
wspomniałam, że chochliki dosta-
ją punkty za równą liczbę popraw-
nych i niepoprawnych odpowiedzi. 
Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ 
śpiący na koniec rundy musi opo-
wiedzieć, o czym śnił. Wszystko 
zależy od wyobraźni i kompeten-
cji językowych śpiącego, czy to 
będzie wyliczenie zapamiętanych 
haseł, czy zbudowanie ciekawej 
opowieści. Gra świetnie sprawdzi 
się zarówno na spotkaniach towa-
rzyskich, jak i w gronie rodzinnym. 
Z pewnością rozwija wyobraźnię, 
poszerza zasób słownictwa i dostar-
cza emocji ze względu na ograni-
czony czas odgadnięcia hasła.

W podobnym klimacie, choć nieco 
mniej skomplikowana, jest z pew-
nością gra „Sen”. To również kar-
cianka z pięknymi, pobudzającymi 
wyobraźnię ilustracjami przeno-
szącymi graczy do świata fantazji. 
Uczestnicy starają się śnić najpięk-
niejszy sen, wymieniając się karta-
mi, podglądając sny innych graczy 
tak, aby uniknąć koszmarów. Karty 
są tylko częściowo jawne, a więc 
pozostaje duża losowość roz-
grywki. Złym omenem są kruki, 
które występują na poszczegól-
nych kartach. Zadaniem uczestni-

ków rozgrywki jest stworzenie snu, 
w którym będzie jak najmniej kru-
ków, czyli elementów grozy. Jeśli 
uznamy, że posiadamy najmniej 
tych stworzeń, krzyczymy „Pobud-
ka!” i tym sposobem kończymy 
turę. Następnie gracze przeliczają, 
ile mają kruków. Wygrywa osoba 
z najmniejszą ilością czarnych pta-
ków. Warto dodać, że karty są po-
numerowane: im wyższa wartość, 
tym prawdopodobieństwo wystą-
pienia koszmaru rośnie. 

Twórcy gry proponują kilka jej 
wariantów, np. „Nie takie kruki 
straszne”, gdzie osoba posiadają-
ca najwięcej kart z dziewięcioma 
krukami w nagrodę nie dopisuje 
sobie punktów karnych. W „Idź na 
całość” zwycięża uczestnik, który 
zebrał wyłącznie karty z dziewię-
cioma krukami, pozostali dostają 
aż 50 punktów karnych. Wariant 
„Wiem, co mam” spodoba się 
osobom lubiącym hazard, gdyż 
na początku tury należy wskazać 
parę takich samych kart, które są 
w naszym posiadaniu. Jeśli odgad-
niemy poprawnie, w nagrodę od-
rzucamy je i losujemy nowe ze 
stosu kart wspólnych. „Sen” to nie 
tylko gra liczbowa o pięknych ilu-
stracjach, ale wymagająca umie-
jętności analizy, dobrej pamięci, 
zaufania własnej intuicji, a jed-
nocześnie o prostej mechanice. 
Z tej samej serii Rebel proponuje 
„Smoki” oraz „Kruki”.

OI
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Z NOK

Spotkania z Filharmonią  
w wersji on-line
Ze względu na trudną sytuację związaną 
z pandemią Filharmonia Narodowa w ramach 
cyklu „Spotkania z Muzyką” postanowiła swo-
je programy zarejestrować we wnętrzach 
Filharmonii Narodowej w formie nagrań au-
dio-wideo. Dzięki temu NOK będzie mógł 
je udostępniać wybranym szkołom w naszej 
gminie (zgodnie z harmonogramem ustalo-
nym na 2020/2021) w wersji on-line. 

Celem „Spotkań z Muzyką” jest rozwijanie 
muzycznych zainteresowań dzieci i młodzieży. Pozwalają one obcować 
dzieciom i młodzieży z muzyką różnych okresów historycznych, pozna-
wać jej gatunki i style, a także specyfikę instrumentów, na których grają fil-
harmonicy. Koncerty pozwalają nie tylko na obserwowanie gry muzyków, 
ale także na poznanie sztuk współistniejących z muzyką, takich jak taniec. 

(ks)

Z NOK

Gra wyobraźni
W sobotę, 13 lutego br., na scenie Nasielskiego Ośrodka kultury wystąpił Teatr Pod Orzełkiem z przedstawieniem  
pt. „Czarne i białe”. Co prawda mali widzowie nie mogli z powodu pandemii zobaczyć go „na żywo”, ale był dostępny 
on-line. 

Spektakl, w którym wystąpiła dwójka aktorów: Mariusz Orzełek i Małgorzata Linkiewicz, opowiadał o pewnym mia-
steczku w kolorach czarno – białych. Stworzyli je wspólnie: poeta Pan Czarny i malarka Pani Biała, nieustannie delibe-
rując o tym, który z tych kolorów jest ważniejszy – biały czy czarny. Przy tej okazji dzieci miały okazję uświadomić 
sobie jak wiele wokół nas jest czarno – białych historii: był więc Czarny Kot i Biały Kot, Biały Niedźwiedź, Biały Kruk, 
Foka, Fotograf i Sroka Kłamczucha oraz opowieść o Rodzinie Tralalińskich. 

Wszystkie historie, choć pisane czarnym atramentem na białym papierze tak naprawdę w wyobraźni widza stawa-
ły się kolorowe i weso-
łe (słońce, morze, góry), 
nie tylko za sprawą sa-
mych opowieści, ale 
i piosenek.

C i e k a wą  ko n c e p c j ą 
było połączenie gry ak-
torów i oryginalnych, 
p łask ich lalek, na t le 
czarno – białej sceno-
grafii. W przedstawieniu 
wielokrotnie odwoły-
wano się do dziecię-
cej wyobraźni,  która 
musiała poradzić sobie 
z obrazami w czarne lub 
białe plamy, odgadując 
ich znaczenie. Były też 
zagadki językowe, jak ta: 
kto jest białym krukiem? 
Czy ten kto w szkole był 
nieukiem? Spektakl zo-
stał przygotowany w oparciu utwory z klasyki poezji dziecięcej autorstwa 
m.in.: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima.

(red.)

Z żalem zawiadamiamy,  
że dnia 6 lutego 2021 r. 
zmarł w wieku 89 lat 

Henryk Ignacy Jezierski
geodeta pracujący w Płocku i powiecie 
płockim, Sierpcu i powiecie sierpeckim,  

w Ciechanowie  
i województwie ciechanowskim. 

„Dziecko Kampinosu”, patriota, prawy obywatel  
i rzetelny urzędnik, działkowiec, miłośnik flory, fauny i krajobrazu

Kochający i Kochany Tata, Dziadek i Pradziadek

Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej

Pogrążona w smutku Rodzina
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NASZE DZIECI

Karnawał w Przedszkolu
Koniec karnawału to wyjątkowy 
czas w Samorządowym Przed-
szkolu w Nasielsku. Najpierw 
dzieci poznają tradycje karna-
wałowe w Polsce i na świecie, 
aby następnie wprowadzić teorię 
w życie. W piątek, 12 lutego br., 
po tłustym czwartku, przedszko-
le zamieniło się w krainę baśni, 
do której przybyły postaci z ba-
jek i baśni, superbohaterowie, ry-
cerze, księżniczki, a nawet smoki 
i dinozaury. W tym roku nie ze-
brali się jednak wszyscy razem na 
wspólną zabawę przy muzyce. 
Ze względu na pandemię, bal zo-
stał podzielony na etapy, tak, aby 
w auli bawiły się jednocześnie najwyżej dwa oddziały przedszkolne z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dzięki temu 
podtrzymano tradycję kultywowaną od lat w nasielskim przedszkolu, a dzieci czerpały radość z zabawy w gronie 
kolegów i koleżanek. Również ostatki miały nieco inny charakter niż co roku. Tym razem przedszkolaki oglądały 

przedstawienie teatralne wyświetlane na tablicy mul-
timedialnej. Spektakl „Fintikluszki folkowe okruszki” 
wystawiony przez Teatr Małe Mi dzieci obejrzały 
dzięki uprzejmości Nasielskiego Ośrodka Kultury. 
Tytułowe fintikluszki to drobiazgi, małe przedmioty, 
a w odniesieniu do przedstawienia oznaczają zbiór 
krótkich opowieści. Następnie każda grupa w swojej 
sali świętowała ostatnie chwile karnawału w konkur-
sach, zabawach i łamigłówkach. Nie zabrakło oczy-
wiście słodkiego poczęstunku.

SPN

CIEKSYN

Lodowisko  
pod Turkusowym 
Drzewem 
W Walentynkową niedzielę mieszkańcy Cieksyna i okolic umówili się  
na wspólną jazdę na łyżwach na naturalnym lodowisku, jakie powstało 

na zamarzniętym stawie. Pomysł wyszedł od Kingi Szczypek ze Stowarzy-
szenia Artystyczno-Społecznego „Skafander”. Wystarczyło ogłosić akcję 
na fb, postarać się o łyżwy do wypożyczenia i odśnieżyć taflę lodowiska.

Akcja spotkała się z po-
z yt y wnym o d zewem,  
bo milej korzystać z pięk-
n e j  z i m o we j  p o g o d y 
w gronie znajomych niż 
w pojedynkę. Nie zabra-
kło Walentynkowej nie-
spodzianki; rozdawano 
baloniki w kształcie ser-
duszka oraz upamiętnio-
no wydarzenie fotografią 
z lotu ptaka, a właściwie 
z podnośnika, który uży-
czyła firma Banaszewski,  
za co Skafander pragnie 
serdecznie podziękować.

Bardzo dziękujemy rów-
nież panu Mariuszowi Kraszewskiemu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nasielsku za pożyczenie łyżew, panu Andrzejowi Zawadzkiemu za 
kije hokejowe oraz Danielowi Śmigasiewiczowi prezesowi  Klubu Sporto-
wego Wkra Cieksyn za przyniesienie ławeczek.

Jeśli pogoda pozwoli, Stowarzyszenie Skafander, KGW „Wiejskie Sprawy 
Kobiet”, Klub Sportowy Wkra Cieksyn, zorganizują wspólnie kolejną edy-
cję spotkania na lodowisku w sobotę, 20 lutego. Będzie muzyka, kiełba-
ski, ognisko. Zapraszamy, Miejsce Integracji Społecznej czyli „MIS” czeka 
na Was.

(mj)
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Z GMINY

Koła gospodyń wiejskich 
W środowiskach wiejskich koła 
gospodyń wiejskich zawsze pełni-
ły bardzo ważną rolę. Reprezen-
towały wieś na uroczystościach 
gminnych, były wizytówką wsi, 
podtrzymywały tradycję i zwy-
czaje ludowe oraz kultywowa-
ł y dziedzictwo kulinarne. Dziś 
koła gospodyń wiejskich przede 
wszystkim integrują mieszkańców 
wsi oraz dbają o kultywowanie tra-
dycji. Ich ranga wzrosła pod koniec 
2018 roku, kiedy weszła w życie 
ustawa dedykowana kołom go-
spodyń wiejskich. Koła w nowej 
ustawie definiuje się jako dobro-
wolną, niezależną od administracji 
rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego, samorządną orga-
nizację mieszkańców wsi, wspiera-
jącą rozwój przedsiębiorczości na 
wsi i aktywności, działającą na rzecz 
środowisk wiejskich.

Według Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzone-
go przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa na terenie 
Polski jest zarejestrowanych 9721 
kół gospodyń wiejskich (stan na 
dzień 31.01.2021r.). 

Najwięcej kół działa w wojewódz-
twie wielkopolskim (1444), naj-
mniej w województwie opolskim 
(115). W województwie mazowiec-
kim funkcjonuje 1259 kół. 

Na terenie powiatu nowodwor-
skiego jest zarejestrowanych 15 
kół gospodyń wiejskich (stan na 
dzień 31.01.2021r.) – w tym, 10 kół 
w gminie Nasielsk, 3 w gminie Czo-
snów i 2 w gminie Pomiechówek. 
W gminie Leoncin, Nowy Dwór 
Mazowiecki i Zakroczym nie funk-
cjonuje żadne koło gospodyń wiej-
skich. 

W naszej gminie funkcjonują nastę-
pujące koła (zgodnie z kolejnością 
rejestracji w Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w Po-
miechówku):
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Stu-
dziankach,
2 .  KG W „O p t ym i ś c i  z  k l a s ą” 
w Ruszkowie,
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Jac-
kowie Włościańskim,
4. Koło Gospodyń Wiejskich „Ma-
zewianki” w Mazewie Dworskim 
„A”,
5. Koło Gospodyń Wiejskich Win-
niki,
6. Koło Gospodyń Wiejskich Bor-
kowianki,
7. Koło Gospodyń Wiejskich „SAMI 
SWOI” w Pieścirogach Starych,
8. Koło Gospodyń Wiejskich „Jac-
kowianki” w Jackowie Dworskim,
9. Koło Gospodyń Wiejskich „Go-
spodynie Dobrej Woli”,
10. Koło Gospodyń Wiejskich 
w Cieksynie „Wiejskie Sprawy Ko-
biet”.

Jednym z najbardziej aktywnych 
kół gospodyń wiejskich w naszej 
gminie jest KGW „Optymiści z kla-
są” w Ruszkowie. W jego skład 
wchodzi 28 osób, głównie w śred-
nim wieku. Łączy je chęć do działa-
nia i współpracy na rzecz lokalnego 
środowiska.

 – W marcu będziemy obchodzić 
drugą rocznicę powstania nasze-
go Koła Gospodyń Wiejskich. Na-
sza nazwa – „Optymiści z klasą” nie 
jest przypadkowa. Myślę, że iden-
tyfikujemy się z nią w stu procen-
tach. Każda osoba należąca „do 
naszej rodziny” ma w sobie duże 
pokłady optymizmu – mówi Wio-
letta Karabin, przewodnicząca KGW 

„Optymiści z klasą” w Ruszko-
wie. – Dziś mogę powiedzieć, 
że nie ma dla nas rzeczy nie-
możliwych. Cały czas szuka-
my nowych wyzwań, nowych 
umiejętności. Dzięki wyjaz-
dom integracyjnym, częstym 
spotkaniom lepiej się pozna-
jemy i miło spędzamy czas. 
Uczestnicząc w warsztatach, 
jakie organizowaliśmy (zre-
alizowane dzięki dofinanso-
waniom z różnych źródeł) dla 
członków koła oraz dla miesz-
kańców Gminy Nasielsk, wie-
le osób odkryła w sobie wiele 
talentów. Działając aktywnie 
udało nam się zorganizować 
różne akcje charytatywne – 
zbiórka nakrętek dla chorej 
dziewczynki, zbiórka artyku-
łów do Domu Samotnej Mat-
ki i Dziecka w Kraśniewie, zbiórka 
potrzebnych rzeczy dla p. Ani i jej 
synka czy też wsparcie wolontariu-
szy Szlachetnej Paczki. Nie zapomi-
namy również o dzieciach, dlatego 
też organizujemy dla nich konkursy 
plastyczne. 

W dzisiejszych trudnych cza-
sach wydaje mi się, że wokół jest 
dużo pesymistycznie nastawio-
nych osób, dlatego cieszy mnie, 
że udało nam się znaleźć 
wielu optymistów, któ-
rzy chcą się wymieniać 
doświadczeniami, poma-
gać innym, motywować 
się wzajemnie do działa-
nia oraz spędzać ze sobą 
czas – opowiada Wioletta 
Karabin, przewodnicząca 
KGW „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie.

Kolejnym aktywnym ko-
łem gospodyń wiejskim 
jest KGW „Mazewianki” 
w Mazewie Dworskim „A”.

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Mazewianki” w Mazewie 
Dworskim „A” zrzesza 34 
osób, z czego 5 z nich to panowie. 
Są wśród nich osoby w średnim 
wieku oraz osoby starsze. Celem 
Koła Gospodyń Wiejskich „Ma-
zewianki” jest przede wszystkim 
aktywizacja i integracja społecz-
na mieszkańców wsi. Prioryteto-
wym zadaniem koła na najbliższe 
miesiące jest wspieranie Gminy 
Nasielsk w jak najszybszym odda-
niu do użytkowania budynku świe-
tlicy wiejskiej, w której będą mogły 
odbywać się spotkania członków 
koła. Finalizacja otwarcia świetli-
cy wiejskiej wpłynie pozytywnie 
na integrację społeczną mieszkań-
ców. Głównym powodem założe-
nia koła gospodyń wiejskich była 
chęć integracji wsi, a rozpoczęta już 
wtedy budowa świetlicy wiejskiej 
stała się determinantą, by zdziałać 
coś wspólnie na rzecz wsi. „Ma-
zewianki” sukcesywnie poszukują 
darczyńców mogących przysłu-
żyć się do przyspieszenia oddania 
do użytkowania świetlicy wiejskiej.

– Czekając z niecierpliwością na 
wykończenie tej inwestycji, człon-

kowie koła systematycznie or-
ganizują w prywatnych domach 
spotkania integracyjne przy kawie 
i domowych wypiekach. – mówi 
Natalia Piątkowska, przewodniczą-
ca KGW „Mazewianki” w Mazewie 
Dworskim „A”.

Najmłodszym kołem gospodyń 
wiejskich działającym na terenie 
gminy Nasielsk jest KGW „Wiejskie 
Sprawy kobiet” w Cieksynie.

– W naszym kole działa 12 pań 
w różnym wieku, ale w większo-
ści są to osoby w średnim wie-
ku. Koło założyłyśmy w zeszłym 
roku, pandemia utrudniła nam 
znacznie działanie. Dotychczas 
zorganizowałyśmy akcję porząd-
kowania terenu wokół przystanku 
w naszej wsi, złożyłyśmy wnio-
sek na inicjatywy lokalne o dofi-
nansowanie rozbudowy Miejsca 
Integracji Społecznej, pomagały-
śmy w organizacji Festiwalu Mu-
zyki Wielopokoleniowej „Pępek”, 
akcji malowania mostku nad rze-
ką Nasielną i akcji sprzątania wsi. 
Zawiązanie koła miało zarówno 
cel towarzyski, jak i prospołecz-
ny. Chciałyśmy mieć takie swoje 
kółko zainteresowań, pretekst do 
wyjścia z domu, a także wspierać 
inne organizacje w ich działaniach. 
Planujemy wyjazdy integracyjne, 
warsztaty rozwojowe dla kobiet, 
czy organizację imprez dla lokalnej 
społeczności – wylicza Katarzyna 
Marszałek, przewodnicząca KGW 
„Wiejskie sprawy kobiet” w Ciek-
synie.

Koła gospodyń wiejskich swo-
ją działalnością mogą wpływać 
na życie społeczne mieszkańców 
wsi oraz całej gminy. Ich funkcjo-
nowanie świadczy o ogromnej 
przedsiębiorczości, kreatywności 
oraz zaangażowaniu kobiet miesz-
kających na terenach wiejskich. 

Kobiety nie chcą zajmować się je-
dynie domem i dziećmi. Chcą tak-
że zrobić coś dla siebie i nauczyć 
się nowych umiejętności. 

Obecnie koła gospodyń, zapew-
niają nie tylko spotkanie osób 
mieszkających w jednej miejsco-
wości, są także organizacją po-
zarządową realizującą konkretne 
projekty, pozyskująca dofinanso-
wania z różnych źródeł i mającą 
wpływ na życie lokalnych spo-
łeczności. Rosnąca liczba kół su-
geruje, że mieszkańcy wsi nie chcą 
być bierni. Chcą aktywnie uczest-
niczyć w życiu społecznym, mieć 
na nie wpł yw i zmieniać swoje 
otoczenie.

M a j ą c  n a  s wo i m  te r e n i e  t a k 
p r ę ż n i e  d z i a ł a j ą c e  ko ł a  g o -
sp o d yń wi e j sk i c h,  war to z a-
stanowić s ię  nad za łożeniem 
Związku Kół Gospodyń Wiejskich, 
jako miejsca współpracy, wymia-
ny poglądów i planów na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnej. 
Ciekawym projektem mogłaby 
być też organizacja konkursu kół 
gospodyń wiejskich. Byłaby to 
niecodzienna forma integracji i ak-
tywizacji mieszkańców.

O.Z.



10 Życie Nasielska nr 5 (573); 19.02.2021–4.03.2021ROZMAITOŚCI

ABC OGRODNICTWA

Szkodniki w ogrodzie
Wiele szkodników pojawiających się w naszych ogrodach może znisz-
czyć pięknie zagospodarowane rabatki warzywne czy ozdobne. Naj-
więcej szkód wyrządzają ślimaki, krety i gryzonie: norniki, nornice 
i karczowniki. 

Krety są zarówno naszymi sprzymierzeńcami, wyjadając larwy owa-
dów, jak i szkodnikami niszczącymi nasze trawniki czy rabaty ozdobne. 
Te zimujące w glebie poniżej poziomu zamarzania swoją aktywność roz-
poczynają, gdy śnieg się rozpuści i zrobi się cieplej. Wtedy natychmiast 
zaczynają kopać korytarze i tworzyć kopce, które nie są ozdobą ani traw-
ników, ani naszych rabat kwiatowych czy warzywnych. Usypane kopce 
przysypują nasze roślinki, które bez dostępu światła zamierają. W czasie 
kopania korytarzy uszkadzają też korzenie roślin warzywnych i ozdob-
nych. Krety najczęściej kopią swoje tunele nad ranem. Żywią się tym, 
co znajdą w glebie, larwami owadów, pędrakami, rolnicami, dżdżow-
nicami, drutowcami, ślimakami i innymi owadami szkodnikami roślin. 
Zdobyte zapasy gromadzą w pobliżu swoich kretowisk. Dżdżownice 
spulchniają i napowietrzają glebę, krety wyrządzają tym samym szkodę, 
zjadając je. Pojawiające się na trawie czy rabacie kopce kretów są oznaką, 
że w tej glebie znajduje się dużo atrakcyjnego dla nich pokarmu. 

Wtedy dobrze byłoby zacząć od likwidacji szkodników z tego terenu, 
a kret nie znajdujący swoich smakołyków sam się przeniesie w inne 
atrakcyjniejsze dla niego miejsce. Krety mają wyczulony bardzo dobry 
zmysł węchu, słuchu i odstraszają je, np. różne zapachy i głośne urzą-
dzenia typu kosiarka. Na trawie często koszonej mniej jest kretowisk. 
W sprzedaży są też różne, w tym solarne odstraszacze elektroakustycz-
ne wysyłające dźwięki o wysokiej częstotliwości stosowane w celu wy-
płoszenia niepotrzebnych lokatorów z naszego ogrodu. Jest też wiele 
naturalnych sposobów na odstraszanie kretów. Warto wypróbować i wy-
brać ten najlepszy, który będzie odstraszał, a nie zabijał. Różne są me-
tody odstraszania: wiatraczki, puszki zawieszane na metalowym pręcie, 
wbitym w miejscu wejścia do nory czy korytarza od niej prowadzące-
go, za pomocą którego drgania przenoszone są w głąb ziemi, butelki 
zakopane w korytarze szyjką do góry i wystającą ok 10 cm ponad zie-
mię, w których wiatr wytwarza dźwięki. Innym sposobem jest wlewanie 
do otworów gnojówek przygotowanych z wrotyczu, czosnku czy bzu 
czarnego. W sprzedaży są też gotowe preparaty zapachowe odstraszają-
ce krety. Podobne działanie mają również niektóre rośliny: wilczomlecz, 
bazylia, aksamitka, czosnek, gorczyca, mięta, które warto posadzić w po-
bliżu miejsc urzędowania szkodnika. Warto też likwidować kopce, gdyż 
krety nie są zachwycone, gdy wejście do ich tuneli nie jest chronione  
i szukają sobie lepszego miejsca. Ziemia pozyskana z kopców jest bar-
dziej żyzna i warto ją wykorzystywać na rabaty warzywne czy kwiatowe. 

Innym gryzoniem najgroźniejszym dla roślin jest nornik polny, któ-
ry tworzy swoje nory w miejscach nasłonecznionych, obsadzonych 
roślinnością. Łatwo jest rozpoznać, że nornik jest odpowiedzialny za 
zniszczenie naszych upraw. Tworzy on gniazdo, od którego odchodzi 
wiele korytarzy zakończonych wylotami nor o średnicy ok. 5 cm po-
łączonymi na powierzchni ziemi wydeptanymi przez norniki ścieżka-
mi. W miejscach, w których nie rosną rośliny, buduje proste korytarze, 
a wokół otworów pojawiają się plamy po zjedzonych przez nie roślinach. 
Do swoich nor zwierzę się chowa i wciąga tam swoje zdobyte roślinki, 
gdzie je zjada. Norniki zimą żerują w dzień, a latem nocą od zmierzchu 
do świtu. Żywią się różnymi częściami soczystych roślin, młodymi pę-
dami, burakami, marchwią. Zjadają też wysiane nasiona, bulwy i kłącza 
oraz cebule roślin ozdobnych. Nie lubią natomiast cebul narcyzów. Zja-
dają najpierw te rosnące najbliżej ich nory, po czym przenoszą się dalej, 
wyrządzając tym samym spustoszenie na rabatach warzywnych i kwia-
towych. Potrafią one obgryzać korę drzewek owocowych, a nawet pod-
gryzać korzenie. Można też przed zimą lub wiosną opryskać cały trawnik 
preparatem opartym na roślinnych substancjach zapachowych.

Podobnie jak krety odstraszać można norniki i karczowniki, wykorzy-
stując do osadzania rabat i wokół drzewek owocowych rośliny ozdobne 
czosnek, nostrzyk, koronę cesarską, wilczomlecz, miętę pieprzową, nar-
cyzy itp. Warto też wysiać i pozostawić na zimę wokół rabat i na rabatach 
gorczycę lub grykę. Zaleca się częste przekopywanie rabat, utrzymanie 
porządku, wycinanie resztek roślinnych z rabat, częste przekopywanie 
gleby. Odstraszanie tych niewielkich gryzoni należy powtarzać. Do nor 
szkodników można wlewać gnojówkę lub wyciągi podobnie jak w przy-
padku kreta czy też w wkładanie gałązek świerka, ząbków czosnku, li-
ści czarnego bzu, mięty. Odstraszająco na te niewielkie gryzonie działają 
psy i koty przebywające w naszych ogrodach. Krety są pod częściową 
ochroną przyrodniczą, dlatego nie wolno ich zabijać. Skuteczną metodą 
jest ich odstraszanie czy wyłapanie i przeniesienie w inne miejsce.

Chcąc mieć zbiory na rabatach warzywnych czy ozdobne kwiaty, nale-
ży zabezpieczać swoje rośliny, stosując odstraszacze, by pozbyć się tych 
nieprzyjaciół z naszego ogrodu. 

Elżbieta K.

DO ADOPCJI 

Klara potrzebuje dobrego domu
25 stycznia otrzymaliśmy takie zgłoszenie od mieszkanki gminy 
Nasielsk: Proszę pani, w nocy słyszałam jakieś szczekanie psów, a te-
raz pod moim oknem leży pies, dałam mu kocyk, proszę, pomóżcie.

Jedziemy na miejsce, a tam leży malusieńki piesek ze zmasakrowanym 
bokiem. Jego oczy mówią nam, że się poddał, jest mu już wszystko jed-
no. Zabieramy go i jedziemy do weterynarza. Okazuje się, że to rude 
stworzonko to sunia. Waży 6,5 kilograma, doktor ocenia jej wiek na 
około 6-7 lat. Rana wygląda na kilkudniową, jest brudna. Prawdopo-
dobnie powstała na skutek pogryzienia, obok wyrwanego kawałka skó-
ry widać ślady wbitych zębów. No cóż, podjęłyśmy kolejne wyzwanie 
– przecież nie można było jej tak zostawić!

Tak właśnie trafiła do nas Klara. Codzienne, kilkukrotne przemywanie 
i opatrywanie rany przyniosło dobre efekty. Rana pięknie się goi i wy-
gląda coraz lepiej. A jaka jest sunia? To oaza spokoju i łagodności, nie narzuca się, nie szczeka, nie panikuje, zachowuje 
czystość, ładnie chodzi na smyczy, ale i bez niej nie oddala się na krok od człowieka, czuje się przy nas bezpiecz-
nie, ale wydaje nam się, że nie miała dobrego domu, gdzie była nauczona kontaktu z właścicielem. Na inne psy nie 
zwraca uwagi, dużych się boi. Przed Klarą cała profilaktyka i kastracja (oczywiście po wyleczeniu rany). Na pewno 
zostanie jej blizna.

Szukamy dla niej domu stałego, spokojnego i odpowiedzialnego, bez dzieci. Potrzebuje opiekunów, którzy pokocha-
ją ją i nadrobią stracone lata jej życia. Klara będzie potrzebować chwili na adaptację do nowych warunków i nabranie 
zaufania – należy brać to pod uwagę, decydując się na adopcję. Więcej informacji na priv lub pod numerem 570 
512 956. Jeżeli nie odbieramy, prosimy o smsa z imieniem psa – oddzwonimy. Obowiązuje procedura adopcyjna.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Domy tymczasowe ratują życie!
Tegoroczna zima nie odpuszcza. Mi-
nusowe temperatury, śnieg i wiatr 
dają się we znaki wszystkim, a naj-
bardziej porzuconym zwierzętom. 
Dlatego w okresie zimowym szcze-
gólnie ważna dla naszego Stowa-
rzyszenia jest współpraca z domami 
tymczasowymi.

Czym jest dom tymczasowy?
W dużym skrócie jest to miejsce, 
w którym zwierzę czeka na adopcję 
do domu stałego. Do domu tymcza-
sowego trafiają zwierzęta, które: 

 – nie odnajdują się w przytuliskowej 
rzeczywistości i gasną w boksie;

 – są chore i potrzebują czujniejszej 
oraz czulszej – opieki;

 – nie miałyby szansy na znalezienie 
domu, gdyby pozostały w schroni-
sku;

 – mają problemy behawioralne i wy-
magają zwiększonych nakładów pra-
cy.

Wreszcie trafiają tam zwierzaki, dla 
których najzwyczajniej zabrakło 
miejsca w schronisku, przechowal-
ni czy w innym miejscu – i to są naj-
częstsze przypadki. 

Tymczasowi opiekunowie nie tylko 
zabezpieczają psu czy kotu dostęp 
do świeżej wody i pokarmu, nie tylko 
dbają o inne potrzeby podopieczne-
go, ale też uczą go życia w domu lub 
mieszkaniu, oswajają z obecnością 
człowieka, w przypadku psa – zazna-
jamiają z miastem i jego wyzwaniami.

Dlaczego domy tymczasowe są 
ważne?
Oczywiście, ze wszystkich wymie-
nionych wyżej powodów. Dzię-
ki domom tymczasowym psy (ale 
koty też) uczą się domowego życia, 
poznają człowieka i zasady, które 
pomogą im się wzajemnie dogadać. 
Oswajają swoje lęki, uczą się zaufania 
i otwierają, pokazując swoją prawdzi-
wą osobowość. To szalenie ułatwia 
proces adopcyjny – wielokrotnie 
przekonaliśmy się w ciągu trzech lat 
naszej działalności, że zwierzaki, prze-

bywające w domach tymczasowych, 
o wiele szybciej znajdują domy niż 
te siedzące samotnie w schroni-
skowych boksach. Wolontariusze 
mogą lepiej poznać podopiecznych, 
a dzięki temu – lepiej przeprowadzić 
proces adopcyjny. Ma to znaczenie 
szczególnie w przypadku takich ma-
łych organizacji, jak nasza.

To jednak nie są jedyne przyczyny. 
Domy tymczasowe dosłownie ratu-
ją życie. Tym wszystkim zgarniętym 
z ulicy, głodzonym, zaniedbanym 
stworzeniom, zranionym fizycznie 
i psychicznie, złamanym, wycofa-
nym albo zbyt starym, by ktoś chciał 
je kochać. 

Ratują życie zimą, gdy ciężko prze-
trwać w wystawionym na chłody 
schroniskowym boksie albo na go-
spodarskim łańcuchu, gdzie często 
buda jest w żaden sposób nieogrze-
wana, albo i budy nie ma. 

Ratują przed chorobami, które łatwo 
złapać w przytuliskowych kojcach, 
dokąd trafiają najróżniejsze znajd-
ki, a jeszcze łatwiej, wałęsając się po 
wsiach. 

Ratują przed spędzeniem całe-
go życia za kratami boksu – nie raz 
przekonaliśmy się wraz z innymi wo-
lontariuszami, że zainteresowanie 
psem wzrasta, gdy na zdjęciach zo-
stanie pokazany w domowych pie-
leszach.

Co daje psu pobyt w domu tym-
czasowym?
Przede wszystkim – poczucie bez-
pieczeństwa. Zwłaszcza tym psom, 
dla których przebywanie w schro-
nisku jest szczególnie ciężkie, któ-
re boją się zgiełku, tracą chęć życia, 
nie odnajdują się w schroniskowej 
rzeczywistości. Wiele psów, które 
trafiają do domu tymczasowego 
z przytuliska, przez pierwsze dni 
odsypia hałas i chaos, w którym 
żyło w boksie. Otoczone uwagą 
i troską, tymczasowane pieski po-
woli otwierają się na otoczenie i na 
człowieka, uspokajają nerwy, od-

krywają w sobie ciekawość i po-
kazują swój prawdziwy charakter. 
Wolontariusze mogą lepiej poznać 
podopiecznych, co ułatwia poszu-
kiwania idealnego domu. Doświad-
czenie moje i moich znajomych 
pokazuje poza tym, że o wie-
le szybciej znajdują domy stałe. 
Myślę, że ludzi przekonuje widok 
zwierzaka w codziennych sytu-
acjach, w których znajdzie się, gdy 
już trafi pod ich dach.

Poza tym, co równie ważne, ży-
jąc w domu tymczasowym pies 
ma możliwość poznać i oswoić 
różne bodźce, których wcześniej 
nie miał szansy poznać, jeśli błąkał 
się po lasach i polach. Tymczaso-
wi opiekunowie uczą go zacho-
wywania czystości, chodzenia na 
smyczy, podróży samochodem 
i komunikacją miejską, zapoznają 
zarówno z domowymi sprzętami 
i odgłosami, jak i z klatką schodo-
wą, podwórkiem i szeroko pojętym 
miastem. To ogromnie ułatwia psu 
dalsze życie w domu stałym. 

Jeżeli w domu tymczasowym jest 
psi lub koci rezydent, tymczaso-
wicz wyciąga z tego dodatkowe 
korzyści – uczy się psiej mowy 
ciała, jeżeli wcześniej nie miał na to 
szansy, a także dzielenia przestrze-
ni z drugim zwierzakiem. Rezydent 
często okazuje się dodatkowym 
wsparciem dla psa przebywającego 
w domu tymczasowym – pokazu-
je mu, jak radzić sobie w różnych 
s ytuacjach,  pomaga sz yb ciej 
przyzwyczaić się do ludzkich do-
mowników, a także oswoić z oto-
czeniem podczas spacerów.

Dzięki domom tymczasowym 
szansa udanej adopcji znacząco 
wzrasta – dlatego domy tymcza-
sowe są takie ważne!

Osoby, które chciałyby nas wspo-
móc i zostać domami tymczaso-
wymi, zachęcamy do kontaktu: 
570 512 956 lub 735 084 106.

(PBM)
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Lp. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Wartość  
zamówienia [zł]

1. Aleksandrowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 10046,83

2. Andzin

Zakup bramek do piłki nożnej i koszykowej na działkę nr 132 4555

Zakup wyposażenia na plac zabaw 10 968

Utwardzenie miejsca pod boisko na działce nr 132 6000

3. Borkowo
Uporządkowanie działki  nr 8/5 na miejsce spotkań 8457,15

Dobudowa oświetlenia ulicznego 8457,14

4. Broninek Remont drogi gminnej 13183,82

5. Budy Siennickie Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych we wsi Budy 
Siennickie 16956,68

6. Cegielnia Psucka Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 397 18652,35

7. Chechnówka
Szerzenie idei samorządowej poprzez szkolenie mieszkańców 
sołectwa 7000

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskiech 4869,68

8. Chlebiotki Dobudowa oświetlenia ulicznego 11954,46

9. Chrcynno
Remont dróg gimnnych 15422,99

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 2000

10. Cieksyn Przebudowa zaplecza socjalno-szatniowego przy boisku 
w Cieksynie 28529,61

11. Czajki
Remont drogi gminnej 11310,99

Dobudowa oświetlenia ulicznego 2000

12. Dąbrowa Remont drogi gminnej 9283,78

13. Dębinki

Remont dróg gminnych 11263,23

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Dębinki 1952,7

Dobudowa oświetlenia ulicznego 6981,5

14. Dobra Wola 
Remont dróg gminnych 4750

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem na potrzeby zebrań 
wiejskich sołectwa 9970,78

15. Głodowo Wielkie

Remont dróg gminnych 2310,99

Wykonanie przepustu na drodze gminnej 1000

Zakup mebli cateringowych na potrzeby zebrań wiejskich 4082

Dobudowa oświetlenia ulicznego 4000

16. Jackowo Dworskie
Wykonanie wiaty przystankowej 4500

Remont świetlicy wiejskiej 12456,68

17. Jackowo 
Włościańskie

Umieszczenie lustra drogowego przy drodze gminnej 1500

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej 12696

18. Jaskólowo
Montaż 2 szt. spowalniaczy na drodze gminnej 6000

Dobudowa oświetlenia ulicznego 9778,5

19. Kątne
Zakup i montaż lampy solarnej oświetlenia ulicznego 12000

Remont drogi gminnej 5931,69

20. Kędzierzawice Remont dróg gminnych 12632,73

21. Konary Zakup i montaż latarni solarnych ulicznych 12844,69

22. Kosewo Zagospodarowanie i uporządkowanie działki wiejskiej 23612,18

23. Krogule
Remont drogi gminnej 12794,7

Montaż luster na skrzyżowaniu dróg gminnych 2000

24. Krzyczki - Żabiczki
Renowacja i utwardzenie poboczy dróg gminnych 12999,99

Wykonanie tabliczek do posesji na terenie sołectwa 183,82

25. Krzyczki Pieniążki Dobudowa oświetlenia ulicznego 13222,5

26. Krzyczki Szumne          Remont drogi gminnej 10258,79

27. Lelewo

Remont dróg gminnych 10000

Opracowanie organizacji ruchu na drodze gminnej 1476

Wykonanie progu zwlaniającego na drodze gminnej 2999,99

28. Lorcin
Dobudowa oświetlenia ulicznego 5000

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa 9375,4

29. Lubomin

Wykonanie oświetlenia ulicznego 9717

Zagospodarowanie terenu gminnego oraz wskazanie granic 
działki

1000

3017,87

30. Lubominek 
Wykonanie wiaty przystankowej 4500

Dobudowa oświetlenia ulicznego 6900

31. Malczyn

Zakup i montaż bariery energochłonnej przy drodze gminnej 3000

Niwelacja terenu działki gminnej nr 60 5929,47

Dobudowa lamp oświetleniowych 2000

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie 2000

32. Mazewo  
Dworskie A

Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej w świetlicy 
wiejskiej

12550

4915,38

WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2020 ROKU

33. Mazewo 
Włościanskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego
14145

1862,77

Wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa 1411,5

34. Miękoszyn

Wykonanie szamba oraz instalacji kanalizacyjnej przy świetlicy 2900

Zakup i montaż kontenera gospodarczego-świetlicy 11500,5

Remont świetlicy wiejskiej 5348,02

35. Miękoszynek Dobudowa oświetlenia ulicznego 15067,5

36. Młodzianowo Remont drogi gminnej 10131,62

37. Mogowo
Montaż lustra na skrzyzowaniu dróg gminnych 1000

Modernizacja drogi gminnej w Mogowie 40543,87

38. Mokrzyce 
Dworskie

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej 7999,99

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie 1500

39. Mokrzyce 
Włościańskie

Remont drogi gminnej 2640,32

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej 7995

40. Morgi

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 110 14795,81

Wytyczenie przez geodetę działki nr 110 1000

Montaż i demontaż iluminacji świątecznych na słupach 
oświetleniowych 1500

41. Nowa Wieś Wykonanie chodnika przy drodze gminnej 21958,89

42. Nowa Wrona Remont drogi gminnej 11954,46

43. Nowe Piescirogi

Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej 22991,7

Zakup dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Starych 
Pieścirogach 3000

Dobudowa oświetlenia ulicznego (ul. Onyksowa i ul. Kolejowa) 13399,99

Zakup stołów i krzeseł na potrzeby spotkań wiejskich 2992

44. Nowiny Remont drogi gminnej 10343,57

45. Nuna Wykonanie wiaty przystankowej 20051,27

46. Paulinowo Nawiezienie drogi tłuczniem i wyrównanie drogi gminnej 18864,31

47. Pianowo Remont świetlicy wiejskiej 16490,37

48. Pniewo Dobudowa oświetlenia ulicznego 12115,5

49. Pniewska Górka
Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej 7230

Dobudowa oświetlenia ulicznego 6779,99

50. Popowo Borowe
Zagospodarowanie terenu gminnego na działce nr 71/1 w 
Popowie Borowym 17 186,04

Zakup pomocy dydaktycznej dla szkoły w Popowie Borowym 1000

51. Popowo Północ Dobudowa oświetlenia ulicznego 11964,16

52. Psucin

Remont dróg gminnych 11721,95

Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lipowej 3000

Zakup wyposażenia do remizy strażackiej OSP 7658,5

53. Ruszkowo
Remont świetlicy wiejskiej 7470,75

Wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej 3000

54. Siennica Wykonanie chodnika w Siennicy przy drodze gminnej 22721,95

55. Słustowo Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim 12208,81

56. Stare Pieścirogi

Zakup kosiarki 1650

Montaż 2 szt. progów zwalniających na ul. Wrzosowej 7000

Wykonanie chodnika przy drodze gminnej ul. Wrzosowej 8105,81

Zakup pomocy dydaktycznej dla Przedszkola w Starych 
Pieścirogach 3000

Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej 20000

57. Studzianki

Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji 
gazowej świetlicy wiejskiej 2700

Remont świetlicy wiejskiej 7626

Zakup pieca gazowego oraz materiałów do wykonania 
instalacji gazowej świetlicy wiejskiej 10000

Wykonanie instalacji gazowej świetlicy wiejskiej 1000

Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej 7009,65

58. Toruń Dworski Dobudowa oświetlenia ulicznego 14145

59. Toruń Dworski 2 Remont drogi gminnej 11318,58

60. Wągrodno
Remont w świetlicy wiejskiej 7505,55

Dobudowa oświetlenia ulicznego 4428

61. Wiktorowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 11657,72

62. Winniki
Wykonanie wiaty przystankowej wraz z kostką brukową 5046,83

Remont świetlicy w Mazewie Dworskim 5000

63. Zaborze Modernizacja drogi gminnej 15812,1

64. Żabiczyn Remont świetlicy wiejskiej 15261,01

RAZEM 1051465,42
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Warsztaty profilaktyczne
W dniach 26 - 29.02.2021r. spo-
łeczność Szkoły Podstawowej  
im. Marii Konopnickiej w Po-
powie Borowym wzięła udział 
w warsztatach profilaktycznych, 
w ramach projektu zintegrowa-
nych działań „Twoja postawa ma 
znaczenie”. 

Młody człowiek, który ma za-
pewnione poczucie bezpieczeń-
stwa i znajduje się w środowisku, które zna, czuje się w nim dobrze i bezpiecznie, jest mniej 
podatny na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, w tym nałogi. Gdy umie rozmawiać 
o swoich problemach, szybciej i łatwiej rozwiązuje konflikty, potrafi też tego dokonać bez 
użycia przemocy i agresji.

Obecna sytuacja, związana z panującym zagrożeniem koronawirusem oraz koniecznością 
nauki w trybie zdalnym jest, dla dzieci i młodzieży, bardzo trudna. Wymuszona izolacja 
blokuje naturalną potrzebę kontaktu z rówieśnikami. Dlatego też uczniowie wzięli udział 
w warsztatach psychoedukcyjnych w oparciu o trening uważności i kształtowanie odpor-
ności emocjonalnej i radzenie sobie ze stresem w czasie pandemii oraz profilaktyce za-
grożeń związanych z użytkowaniem internetu. 

Dzieci i młodzież, spędzają jeszcze więcej niż dotąd, czasu w wirtualnym świecie, nie-
rzadko zostają przez ten świat zupełnie pochłonięci. W ten sposób wzrasta zagrożenie 
cyberprzemocą, uzależnieniem od internetu itp. Wzrasta liczba zaburzeń lękowych i de-
presyjnych wśród dzieci i młodzieży. Jak odnaleźć siebie, dziecko i ucznia w tej trudnej 
rzeczywistości i w jaki sposób reagować na niepokojące sygnały? W warsztatach porusza-
jących te zagadnienia wzięli udział rodzice, którym przedstawiono największe zagrożenia 
związane z użytkowaniem sieci Internet. Natomiast nauczyciele na spotkaniu warsztato-
wym zgłębiali temat stresu i zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży. 

W ramach działań profilaktycznych zostanie również dokonana analiza zagrożeń społecz-
nych dla uczniów klas starszych. Celem podjętych działań profilaktycznych jest wprowa-
dzenie uczniów w świat wartość, wskazywanie wzorców postepowań i budowania relacji 
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Warsztaty zostały zorga-
nizowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych na 
rok 2021. Ze względu na panujące obostrzenia spotkania odbywały się w formie zdalnej.

SP
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Baran 21.03-20.04
Pilnuj szczegółów, które innym wydają się 
nieważne. Dostrzeżesz błąd, który mógłby 
Cię sporo kosztować. Zadbaj o zdrowie, bo 
nieregularny i nerwowy tryb życia odbije 
się na Twojej kondycji.

Byk 21.04-20.05
Trudno będzie Ci teraz skoncentrować się 
na nudnych obowiązkach, za to będziesz 
skłonny do angażowania się we wszystko, 
co nowe i ryzykowne. Postaraj się spokoj-
nie rozmawiać i wyjaśniać sporne sprawy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Masz teraz dobry czas. Odpocznij i zajmij się 
sobą, bo teraz nie warto na siłę angażować 
się w trudne sprawy. Wspieraj najbliższych. 
Łagodne ćwiczenia i zdrowa dieta najlepiej 
poprawią Ci humor.

Rak 22.06-22.07
Przed Tobą dobre dni, jednak Twoje plany 
mogą się niespodziewanie zmieniać. Nie 
przesadzaj z liczbą nowych zadań, jakie 
chcesz wziąć na swoje barki. Zadbaj o swo-
je zdrowie i swoją wygodę.

Lew 23.07-23.08
Ktoś poprosić Cię o drobną przysługę, która 
ostatecznie może kosztować Cię zbyt wiele 
wysiłku. Pomagaj, ale nie daj się wszystkim 
wykorzystywać. Możesz być teraz bardziej 
wybuchowy.

Panna 24.08-22.09
Wykorzystaj dobrą passę i zacznij zajmo-
wać się ambitnym zadaniem. Nauka, ważne 
zakupy, negocjacje z szefem, to wszystko 
przyjdzie Ci łatwiej, niż się spodziewałeś. Nie 
wtrącaj się w cudze sprawy.

Waga 23.09-23.10
Jeśli dopuścisz do głosu przyjaciela, okaże 
się, że będzie umiał Ci doradzić w ważnej za-
wodowej sprawie. Przestaniesz zamartwiać 
się drobiazgami i wybaczysz najbliższym 
drobne wybryki.

Skorpion 24.10-22.11
Sprawy finansowe okażą się w najbliższych 
tygodniach najważniejsze. Bądź odważny 
i działaj szybko, a Twoje marzenia o awansie 
lub podwyżce będą mogły się spełnić! Przed 
Tobą dużo towarzyskich atrakcji.

Strzelec 23.11-21.12
Zapomnij o niepowodzeniach i starych ura-
zach, bo teraz szkoda na nie czasu. To, co 
nie udało się kiedyś, może udać się teraz. 
Nie zmieniaj planów tylko dlatego, że ktoś 
oczekuje od Ciebie uprzejmości.

Koziorożec 22.12-20.01
Twoje zawodowe sprawy ostro przyspie-
szą i pojawi się szansa na większe pieniądze. 
Będziesz musiał uporać się z różnymi zale-
głościami i sprawami, które wymagają pla-
nowania i wysiłku.

Wodnik 21.01-19.02
Postanowisz połączyć samotne serca, wy-
swatasz nawet najbardziej beznadziejne 
przypadki. Pamiętaj tylko o rodzinnych 
zobowiązaniach, bo inaczej możliwe są 
nieporozumienia ze starszymi osobami.

Ryby 20.02-20.03
Staniesz się teraz bardziej niż zwykle roman-
tyczny i wyrozumiały dla ludzi w Twoim 
otoczeniu. Na Twojej drodze pojawią się roz-
sądne i życzliwe Ci osoby. Skorzystaj z ich rad 
i sugestii. 

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 + po-

mieszczenie gospodarcze na 

osiedlu Krupka. Tel. 509 089 

355.

USŁUGI ASENIZACYJNE (wy-

wóz szamba) TANIO. Tel. 530 

101 951. 

Wynajmę ziemie pod farmę fo-

towoltaiczną. 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.

Sprzedam mały dom do re-

montu 2km od Nasielska.  

Tel. 502 618 988.

Kupię kawalerkę. Tel. 736 537 

110.

Sprzedam słomę w belach.  

Tel. 606 555 955, 696 192 108.

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  u l i c a 

Topolowa. Tel. 733 679 795.

Sprzedam mieszkanie 72 m2 

II piętro w Nasielsku. Tel. 23 

69 12 015.

Sprzedam drzewo opałowe, 

wysuszone od 100zł za m3.  

Tel. 501 461 424.

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
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.
1.03.–7.03.2020 r.  Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

8.03.–14.03.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, 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.
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Ogólnopolski Dzień Walki 
z Depresją – 23 lutego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym DworzeMazowieckim 
Filia w Nasielsku zaprasza do udziału w Projekcie Psychoedukacyjnym „Róż-
ne	oblicza	depresji” organizowanym z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki 
z Depresją.

Projekt Psychoedukacyjny ma na celu popularyzowanie wiedzy wśród 
uczniów i rodziców na temat objawów depresji i działań wspierających zdro-
wie psychiczne. Dotyczy m.in. depresji dzieci i młodzieży, depresji u do-
rosłych, depresji poporodowej, wpływu pandemii na zdrowie psychiczne 
uczniów. 

Projekt zakłada realizację wielu działań informacyjnych oraz konsultacyjnych 
angażujących również środowisko lokalne. Do udziału w projekcie zaproszo-
ne zostały placówki oświatowe z terenu gminy Nasielsk. Zaplanowane dzia-
łania:

Dla zainteresowanych rodziców dzieci będą zorganizowane w poradni dy-
żury konsultacyjne.

Dla zainteresowanych rodziców będą w poradni dostępne broszury informa-
cyjne na temat depresji i różnych form wsparcia. 

W poradni zostanie wykonane Drzewko Pozytywnych Myśli.

Chętni uczniowie ze starszych klas szkół podstawowych oraz ponadpodsta-
wowych wykonają plakaty „Oblicza depresji”. 

Czas	trwania	projektu:	23.02.2021	–	26.02.2021.	

Zapraszamy w tych dniach rodziców zaniepokojonych zachowaniem swo-
ich dzieci oraz potrzebujących wsparcia na konsultacje do poradni (również 
w formie e-mailowej). Specjaliści na podstawie wywiadu oraz wstepnych kwe-
stionariuszy określą stopień nasilenia trudności, udzielą porad i wskazówek 
wychowawczych oraz wsparcia. Wskażą miejsca, gdzie można udać się po 
specjalisyczną pomoc. W każdej sytuacji objawy sugerujące depresję warto 
skonsultować z psychologiem. Czasem wystarczy krótka rozmowa, aby roz-
wiać wszelkie wątpliwości i otrzymać konieczne w trudnych chwilach wspar-
cie. Depresję	trzeba	leczyć!

Depresja to choroba, a nie oznaka słabości. Jest zaburzeniem przewlekłym, 
nawracającym i powszechnym. Nie jest fanaberią, lenistwem, słabszym mie-
siącem… Chorują na depresję ludzie w różnym wieku – również małe dzieci. 

Depresja jest chorobą, która rozwija się stopniowo. W ciągu kolejnych tygo-
dni pojawiają się różne objawy sprawiające cierpienie i w destrukcyjny sposób 
wpływające na funkcjonowanie człowieka. Nie da się nad nią zapanować siłą 
woli, nie pomaga pójście na basen czy na zakupy. Nie wyleczą jej wielogo-
dzinne rozmowy z dzieckiem o tym, żeby wzięło się w garść ani o tym, ja-
kie życie jest piękne i ile dobrych sytuacji zaistniało w życiu. Depresja przede 
wszystkim różni się od uczucia smutku tym, że zakłóca codzienne życie. Nie 
pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać czy po prostu dobrze się 
bawić. Uczucia bezsilności, bezradności, beznadziejności są bardzo intensyw-
ne i rzadko ustępują chociażby w najmniejszym stopniu.

Depresja charakteryzuje się m.in:
 – uporczywym smutkiem, utrzymującym się spadkiem nastroju;
 – utratą zainteresowania zajęciami, które wcześniej sprawiały przyjemność 
(stan zobojętnienia);
 – brakiem siły, aby wykonywać najprostsze czynności dnia codziennego (ob-
niżenie napędu);
 – kłopotami ze snem – bezsenność lub duża ospałość;
 – negatywnym obrazem siebie, świata i rzeczywistości;
 – myślami rezygnacyjnymi i samobójczymi.

Najgroźniejszą konsekwencją depresji są próby samobójcze.

Objawy chorobowe zależą od wieku dziecka i etapu jego rozwoju. U nasto-
latków najczęściej obserwuje się zmiany zachowania, a u maluchów – objawy 
somatyczne, np. bóle brzucha. U młodszych dzieci diagnoza jest trudniejsza, 
ponieważ nie potrafią one powiedzieć, co im dolega i dlaczego źle się czują. 
Depresja u nich może przebiegać nietypowo.

Charakterystycznym nastrojem w depresji u ludzi przed 18 rokiem życia wcale 
nie musi być smutek czy cierpienie. Może nim być nastrój dysforyczny (zwa-
ny też “gniewliwym”, ze względu na silną drażliwość chorego). Dysforia jest 
jednym z podstawowych powodów mylenia depresji z nastoletnim buntem 
lub byciem niegrzecznym i krnąbrnym.

Formy kontaktu z pracownikami Poradni:
ewaporadnia13@gmail.com, telefon 23 6912647
Adres Poradni: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze 
Mazowieckim, Filia w Nasielsku ul. Piłsudskiego 6, 05-190 Nasielsk
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie! 

Warto	zwrócić	szczególną	uwagę	na	to,	co	dzieje	się	z	nami	lub/i	na-
szymi	bliskimi.	Jest	to	ważne,	bo	często	pierwsze	objawy	depresji	po-
zostają	niezauważone.	

Opracowała psycholog Anna Gródek

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dostawa pojemników
Zgodnie z zapisami w umowie pomiędzy gminą Nasielsk a Firmą Błysk Bis, Firma ma obowiązek każdej nie-
ruchomości (w mieście i na wsiach) dostarczyć pojemniki: 120 l na odpady zmieszane (resztkowe), 120 litrów 
na szkło, 120 litrów na BIO (jeżeli opłacana jest wyższa stawka, bez odliczenia na bio), 240 litrów na plastik oraz 
worki na papier. 

W związku z tym, że pojemniki będą oznakowane indywidualnymi chipami nie ma możliwości rezygnacji z po-
jemników dostarczanych przez firmę. Prosimy się nie obawiać, kontrola ilości odpadów dotyczy wyłącznie kon-
troli odebranych odpadów przez Firmę Błysk Bis, gdyż płacimy za odebrany tonaż w każdym miesiącu. 

Państwo w ramach opłaty wnoszonej od osoby możecie przekazać każdą ilość odpadów komunalnych wytwo-
rzonych na nieruchomości. Przypominamy o obowiązku segregacji.

Na chwilę obecną w pojemniki wyposażane są nieruchomości w Nasielsku, ale do końca lutego (to zależy od 
aury), każdy z Państwa powinien mieć już komplet pojemników.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Psy zagryzające sarny
Szanowni Państwo, otrzymujemy sygnały od mieszkańców, że są świadkami jak sfora psów atakuje stado sarenek.  
Tak się działo np. w Siennicy, okolice ul. Krańcowej.

Podczas śnieżnej zimy sarny są niezwykle osłabione, po pierwsze dlatego że trudno im jest się poruszać się w głębokim 
śniegu, a po drugie z powodu utrudnionej dostępności do pokarmu. Zwierzę musi włożyć dużo więcej wysiłku, aby 
go zdobyć, co przekłada się na jego kondycję. Dodatkowo sarna jest zwierzęciem, które biega szybko, lecz również 
bardzo szybko się męczy, a wtedy w starciu z psami nie ma praktycznie żadnych szans. Dlatego też zima jest dla nich 
najgorszym okresem w roku.

Wiemy, że psy muszą się wybiegać, szczególnie podczas dużych mrozów, ale niech to się odbywa na własnych po-
sesjach lub pod ścisłym nadzorem właściciela.

Liczba dzikich zwierząt stale się zmniejsza i na pewno zależy nam na zachowaniu jak największej populacji tych pięk-
nych zwierząt.

Ponadto przypominamy, że puszczanie psów luźno, nawet na niezamieszkałym lub leśnym terenie, grozi mandatem 
w wysokości 500 złotych, a w przypadku gdy pies zagryzie dziko żyjące zwierzę, jego właściciel może odpowiadać 
przed sądem.

Wydział środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zimą pamiętaj  
o zwierzętach
Zwierzę nie jest rzeczą, zwierzę to istota żyjąca, zdolna do od-
czuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, 
ochronę i opiekę. 

Jaki jest nasz stosunek do zwierząt, doskonale wiedzą pracow-
nicy Wydziału Środowiska, gdzie trafiają informacje o porzu-
conych zwierzętach. A kontrole w schronisku pokazują , że 
zwierzęta, które tak bezgranicznie kochają swoich właścicieli, 
nie zasługują na umieszczanie ich w nawet najlepszych schro-
niskach.

Zima to szczególnie trudny czas dla wszystkich zwierząt i winni-
śmy im w tym okresie szczególną opiekę. 

Dlatego apelujemy:
 – sprawdź stan budy, czy jest odpowiednio ocieplona – wyściel 
ją słomą lub kocem,
 – zapewnij psu więcej ruchu – pozwól mu się wybiegać, (ale 
nie luzem poza posesją, żeby nie stwarzał zagrożenia pogry-
zieniem), łańcuch nie może mieć mniej niż 5 metrów długości,
 – zapewnij zwierzętom ciepłą (nie gorącą) karmę oraz wodę 
(pilnuj, aby nie zamarzła) – to pomoże im w utrzymaniu odpo-
wiedniej temperatury ciała.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, naru-
szenie nakazów albo zakazów określających obowiązki ciążące 
na utrzymującym zwierzę domowe podlega karze aresztu albo 
grzywny. W razie popełnienia wykroczenia, o których mowa 
wyżej, można orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel 
związany z ochroną zwierząt. 

Wystawienie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na 
działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego 
zdrowiu lub życiu jest PRZESTĘPSTWEM, za które grozi kara 
grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 
lat 2. Wobec osoby uznanej za winną popełnienia przestępstwa 
sąd orzec może również NAWIĄZKĘ do 100 000 zł, na cel 
związany z ochroną zwierząt.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Rowery Miejskie 
– wyniki ankiety
31 stycznia 2021 r. zakończyła się ankieta badają-
ca Państwa ocenę dotyczącą systemu Nasielskich 
Rowerów Miejskich. O ankiecie informowaliśmy na 
naszym profilu na Facebooku, na stronie interne-
towej, a także za pośrednictwem Nasielskiego In-
formacyjnego Serwisu SMS. W badaniu trwającym  
6 tygodni zapytaliśmy Państwa o dotychczasowe 
doświadczenia z rowerami miejskimi oraz przy-
szłość tego systemu w gminie. Dziękujemy za 
wszystkie przesłane opinie!

Dzięki Państwa odpowiedziom udało nam się usta-
lić, że 77,7% ankietowanych chce kontynuacji 
NRM, jednocześnie oceniając system rowerów 
miejskich wysoko, bo aż na 8,29 w dziesięciopunk-
towej skali.

Ponadto ponad połowa ankietowanych chce 
zwiększenia liczby rowerów, a prawie 2/3 – zwięk-
szenia liczby stacji rowerowych. W uwagach dołą-
czonych do odpowiedzi najczęściej wskazywana 
jest konieczność zwiększenia stacji na terenie sa-
mego miasta Nasielsk oraz w Chrcynnie. Drugą naj-
częściej padającą propozycją zmian jest obecność 
rowerów z fotelikami dla dzieci.

Wobec powyższych głosów zdecydowaliśmy 
o kontynuowaniu systemu rowerów miejskich  
w roku 2021, z uwzględnieniem zwiększonej licz-
by stacji rowerowych, zwiększonej liczby rowerów 
i rowerów z fotelikami dla dzieci. 

W niedługim czasie zorganizujemy ankietę mają-
cą na celu zbadanie, w których miejscach powinny 
powstać nowe stacje rowerowe i ile takich punktów 
powinno pojawić się na terenie gminy.

Wydział Administracji i Nadzoru
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Żbik Nasielsk – marka rozpoznawalna w regionie
Z Markiem Prusinowskim prezesem klubu MLKS Żbik Nasielsk rozmawiamy o jego działalności oraz o kondycji naszej 
piłki nożnej.

Jakie	są	korzyści	z	bycia	prezesem	
klubu	sportowego?

 – Jest to tak naprawdę ciężki kawa-
łek chleba. Ciężko jednak tu mówić 
o korzyściach finansowych, bo jest to 
funkcja społeczna. Trzeba poświęcać 
swój czas prywatny i nieraz życie ro-
dzinne. Nie zawsze wszystko układa 
się po myśli, a bywa, że aby dostać 
jakieś wsparcie, trzeba „agresywnie” 
zadziałać. Są osoby, które atakują klub 
Żbik, więc nieraz trzeba też poświę-
cać czas na tłumaczenia i odpieranie 
bezzasadnych zarzutów. Korzyścią 
na pewno jest satysfakcja z wyników 
i osiągnięć drużyn.

Klub	Żbika	to	też	zarząd?	Kto	wcho-
dzi	w	jego	skład?	Jakie	są	jego	zada-
nia?	Ilu	jest	członków	Klubu?

– Wiceprezesem jest Łukasz Paczew-
ski, skarbnikiem Ludmiła Bryśkiewicz, 
sekretarzem Rafał Kasiak, a członka-
mi zarządu są: Paweł Wilga, Mariusz 
Figurski, Jarosław Zakrzewski, Dariusz 
Kaczyński i Łukasz Walczak, których 
zadaniem jest praca na rzecz klubu 
Żbika. Klub liczy obecnie 23 osoby. 
W tym roku powinny odbyć się wy-
bory, w których należałoby wybrać 
prezesa i zarząd na kolejną kadencję. 
Te, po zmianach w statucie, odbywa-
ją się co 4 lata. Planowo powinny się 
one odbyć do końca marca, lecz na 
razie jest to uzależnione od zgody na 
możliwość organizacji zgromadzeń 
do 50 osób. Może być jednak sytu-
acja, że zostaną one przeprowadzone 
w grudniu tego roku.

Czy	Klub	może	liczyć	też	na	wspar-
cie	lokalnych	przedsiębiorców?

 – Niestety na chwilę obecną nie 
mamy zbyt wielu sponsorów. Wie-
le firm, mimo dobrych chęci współ-
pracy i pomocy, ma obecnie słabszą 
kondycję finansową i odkłada wcho-
dzenie w sponsoring na późniejsze 
okresy.

Jakiś	czas	temu	pojawiały	się	in-
formacje,	żeby	drużyna	seniorska	
zmieniła	ligę	okręgową	z	ciecha-
nowsko-ostrołęckiej	na	Warszawa	I?	
Czy	jest	to	aktualny	temat?

– Taka zmiana wiąże się z długotrwa-
łą procedurą. Temat był analizowany 
jakiś czas temu na zebraniach, jednak 
podjęliśmy decyzję o pozostaniu w li-
dze ciechanowsko-ostrołęckiej. 

W	ubiegłym	roku	drużyna	seniorska	
była	bardzo	bliska	awansu	do	IV	ligi	
w	grupie	mazowieckiej.	W	związ-
ku	z	pandemią	MZPN	zmienił	re-
gulamin,	a	Żbik	Nasielsk	znalazł	się	
w	tzw.	„Final	Four”.	Jakie	były	nastro-
je	w	drużynie	po	przegranej?	Przy-
pominając	czytelnikom,	do	IV	ligi	
awansowały	dwie	drużyny,	a	spo-
tkania	zakończyły	się	remisem	2:2	
z	Narwią	Ostrołęka,	0:0	z	Mławianką	

Mława	i	przegraną	z	CK	Troszyn	1:4.	
Jak	zapowiada	się	runda	wiosenna	
sezonu	2020/21?

 – Z perspektywy czasu uważam,  
że chyba to nam na dobre wyszło,  
że nie awansowaliśmy. Dlaczego? 
Otóż MZPN podzielił IV ligę na 3 gru-
py, w których jest 14 drużyn, a spada 
6 drużyn, w związku z czym należa-
łoby zająć co najmniej 8. miejsce, aby 
się utrzymać. Żbik Nasielsk trafiłby do 
dość mocnej grupy, gdzie gra obec-
nie m.in. KS Łomianki, Wisła Płock, 
MKS Przasnysz. Jestem jednak dobrej 
myśli, że w tej rundzie utrzymamy 
pierwsze miejsce i w czerwcu awan-
sujemy do IV ligi po dwunastu latach. 
Zawodnicy są bojowo nastawieni. Li-
czę też, że w nowym sezonie IV liga 
powróci do gry w dwóch grupach, 
co zwiększy szanse na późniejsze 
utrzymanie się w niej. Wiadomo, że 
beniaminkom trudniej jest się utrzy-
mać. Poza tym, w obecnej sytuacji, 
kibice mają ograniczoną możliwość 
oglądania spotkań, a oglądanie wy-
stępów Żbika Nasielsk w IV lidze było-
by dla wielu z nich bardzo atrakcyjne 
i emocjonujące.

Uważam też, że decyzje MZPN 
o przeprowadzeniu w czerwcu ubie-
głego roku meczów tzw. „Final Four” 
wprowadziły zamieszanie w klubach 
i napiętą atmosferę między prezesa-
mi. Poza tym najwięcej straciła Narew 
Ostrołęka, która mogła wejść do IV 
Ligi, a po czerwcowych meczach za-
jęła trzecie miejsce. My natomiast by-
liśmy pogodzeni z trzecim miejscem, 
a po „Final Four” zajęliśmy czwarte 
miejsce.

Od 12 lutego drużyna seniorska 
mogła wznowić treningi. Wcześniej 
mogły trenować jedynie drużyny 
młodzieżowe. Przed rozpoczęciem 
rundy wiosennej mamy też już zapla-
nowane sparingi m.in. z Wyszkowem. 
Na potrzeby treningów wynajmuje-
my boisko w Kraszewie. Mam jednak 
nadzieję, że w tym roku będziemy już 
mieli swoje ze sztuczną nawierzchnią.

Jakie	są	osiągnięcia	pozostałych	dru-
żyn/roczników?	Czy	któryś	rocznik	
wyróżnia	się	na	tle	pozostałych?	Jak	
drużyny	przygotowują	się	do	rundy	
wiosennej?

 – Każda z drużyn ma swoje osiągnię-
cia, co udowadniają wysokimi pozy-
cjami w tabelach i dobrymi wynikami 
poszczególnych spotkań. Na wyróż-
nienie zasługuje na pewno rocznik 
2006. Niestety w tym roku nie wpro-
wadzono awansów po rundzie je-
siennej. Poza tym pojawiają się głosy, 
że ma być zlikwidowana punktacja 
i może to odbić się demotywująco na 
drużynach. Przygotowania do rundy 
wiosennej trwają cały czas, drużyny 
młodzieżowe trenują w hali. 

Inicjuje	Pan	i	angażuje	się	w	różne	
akcje	charytatywne.	Proszę	o	tym	
opowiedzieć.

 – Lubimy pomagać. 
Cały klub Żbik anga-
żuje się w różne akcje 
charytatywne. Za-
równo zarząd, kibice 
i zawodnicy. W ubie-
głym roku, mimo 
pandemii, mieliśmy 
kilka akcji. Rozpoczę-
liśmy turniejem dla 
WOŚP, a zakończyli-
śmy zakupem konso-
li dla Domu Dziecka 
w Płońsku. Zbieraliśmy 
też pieniądze dla cho-
rej dziewczynki Jagódki, dla piłkarza 
z Hutnika. Zainstalowaliśmy też po-
jemnik w kształcie serca na korki, in-
spirując w ten sposób do podobnych 
działań w innych miejscowościach. 
Myślałem także o lodówce i jakiś czas 
temu wspominałem o tym w Urzę-
dzie Miejskim.

Jak	wygląda	kondycja	sportu	lokalne-
go	w	czasach	pandemii?	

– Zamykanie siłowni i ogólnie sportu 
jest dla mnie ogólnie niezrozumiałe. 
Podobnie uważa wielu innych dzia-
łaczy sportowych. Jeden z prezesów 
śląskiego klubu pytał rząd, jakie są sta-
tystyki zachorowań i ognisk korona-
wirusa w piłce nożnej, w siłowniach 
itp., lecz konkretnej odpowiedzi nie 
uzyskał. Niezrozumiałe też były de-
cyzje o tym, że młodzieżowe druży-
ny mogły trenować, a seniorskie nie. 
Choć wydawać by się mogło, że bar-
dziej odpowiedzialni mogą być se-
niorzy.

Jakie	są	plany	Prezesa	MLKS	Żbik	
Nasielsk	na	najbliższe	tygodnie,	
miesiące	i	może	lata?

 – Tak jak wspominałem, obecnie 
powinny zostać przeprowadzo-
ne wybory, wtedy łatwiej byłoby 
coś mówić. Na razie nic nie chcę 
obiecywać, gdyż nie wiadomo, 
czy nadal będę pełnił tę funkcję. 
Trochę czasu na rozwój klubu po-
święciłem. Priorytetem na pewno 
jest awans drużyny seniorskiej do 
IV ligi, w który mocno wierzę oraz 
budowa boiska ze sztuczną na-
wierzchnią. W tym miejscu chciał-
bym podziękować Burmistrzowi 
Nasielska, Skarbnikowi oraz części 
radnych za sfinansowanie oświe-
tlenia boiska oraz za zabezpie-
czenie środków na rozbudowę 
Stadionu Miejskiego w 2021 roku. 
Planów jest dużo, na razie jednak 
nie będę ich zdradzać. Więcej na 
pewno będę mógł powiedzieć po 
wyborach, chociażby o nowej dys-
cyplinie, która mogłaby pojawić się 
w klubie Żbik. 

Dziękuję	za	 rozmowę	 i	 życzę	
sukcesów.

Dziękuję również i pozdrawiam 
wszystkich czytelników „Życia 
Nasielska”

Rozmawiał Michał Brodowski

W	grudniu	ubiegłego	roku	minę-
ło	6	lat	odkąd	został	Pan	prezesem	
klubu	MLKS	Żbik	Nasielsk.	Jak	wy-
glądała	sportowa	droga	Marka	Pru-
sinowskiego?	Kiedy	zaczął	Pan	grać	
w	piłkę	nożną,	kiedy	pojawiła	się	ta	
sportowa	pasja?

– Moja przygoda z piłką nożną za-
częła się, gdy miałem 10 lat. Za-
cząłem grać wówczas z Żbiczkach 
Nasielsk, które prowadził druh An-
drzej Zawadzki. Później przeszedłem 
do juniorów, których trenerem był 
pan Wojciech Zacieski. Następnie był 
krótki epizod gry w drużynie senior-
skiej Żbika, jednak dostałem propo-
zycję, aby przejść do Wkry Cieksyn, 
z czego skorzystałem. Miałem także 
epizod w drużynie Płomień Nuna, 
której już od wielu lat nie ma. Kiedy 
zostałem sędzią piłkarskim, musia-
łem podjąć decyzję o zaprzestaniu 
gry w piłkę nożną. Łącznie na kon-
cie mam udział w sędziowaniu oko-
ło siedmiuset meczów. Jako główny 
arbiter sędziowałem mecze w V li-
dze tzw. MLS, a jako asystent brałem 
udział w meczach III ligi. W między-
czasie, gdy był okres, że można było 
też grać i sędziować, to grałem w klu-
bie GKS Świercze. W 2013 roku zo-
stałem wybrany na kierownika klubu 
Żbik Nasielsk, a po pół roku, po rezy-
gnacji prezesa Aleksandra Góreckie-
go, zostałem jego następcą.

Jaka	jest	ogólna	kondycja	klubu	Żbik	
Nasielsk,	gdy	porównamy	grudzień	
2014	i	grudzień	2020?	Co	się	zmie-
niło	od	tego	czasu?	Jak	rozrósł	się	
klub	w	aspekcie	drużynowym,	tre-
nerskim	i	finansowym?

 – Gdy obejmowałem stanowi-
sko prezesa, klub był zadłużony. 
W wyposażeniu klubu było tylko 
kilka piłek, a klub liczył 3 drużyny. 
Przez te kilka lat nastąpił znaczą-
cy progres. Obecnie na klub skła-
dają się 3 drużyny seniorskie, czyli 
drużyna kobiet, drużyna seniorska 
Żbika grająca w lidze okręgowej 
mająca pierwsze miejsce oraz gra-
jąca w „B” klasie drużyna złożona 
z młodych zawodników z roczni-
ków 2003 i 2005. Ponadto mamy 
wszystkie roczniki od 2006 do 2016 
roku, które udawało się sukcesyw-
nie powoływać do życia. Łącznie 
Żbik Nasielsk liczy około 300 za-
wodników oraz dwunastu zatrud-
nionych trenerów. Ponadto doszła 
nam sekcja boksu. Cały czas od 
wielu lat działa sekcja brydża, choć 
ze względu na COVID-19 nie mogą 
się spotykać, turnieje są odwoływa-
ne. Dwa treningi w tygodniu ma też 
sekcja Muay Thai. Przez ostatnie lata 
Żbik Nasielsk stał się rozpoznawal-
ną marką w regionie mazowieckim, 
choć o taką pozycję “walczyliśmy” 
nie tylko na boisku.

W aspekcie finansowym obec-
nie nie jest źle. Możemy liczyć na 
wsparcie samorządu. W tym roku 
otrzymaliśmy aż 157 tys. zł. 


