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Zmiany w uchwale budżetowej
10 marca br. odbyła się online XXVI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Uczestniczyło w niej 15 radnych, bur-
mistrz Bogdan Ruszkowski, a także skarbnik Rafał Adamski. Obecny był również kierownik Wydziału Inwe-
stycji Radosław Kasiak. 
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KORONAWIRUS

Trzecia fala przyspiesza
Niedawno minęła rocznica od momentu pojawienia się w naszym kraju 
pierwszych przypadków osób chorych na COVID-19. Przez ten czas na-
uczyliśmy się żyć w cieniu różnych obostrzeń, a część obywateli (ponad 
4,6 mln) przyjęła już szczepionkę. 

Od kilku dni ministerstwo zdrowia informuje o systematycznie zwiększa-
jącej się dobowej liczbie osób zakażonych koronawirusem (17.03.2021 r. 
– ponad 25 tys. zakażeń w całym kraju), w tym przede wszystkim jego 
brytyjską mutacją, oraz o rosnącej liczbie zgonów w związku z CO-
VID-19. Z tego powodu obowiązujące do tej pory na terenie czterech 
województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubuskiego i mazo-
wieckiego zostaną rozszerzone na cały kraj. Od 20 marca do 9 kwietnia 
swoją działalność zawiesić muszą lub prowadzić ją w ograniczonym za-
kresie m.in.: hotele, galerie handlowe, teatry, muzea, kina, baseny, siłownie 
i obiekty sportowe. Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie, 
w tym także w klasach 1-3, będą uczyć się zdalnie. Przedszkola i żłobki 
jednak mają pracować nadal w takim trybie, jak do tej pory. Święta Wiel-
kanocne spędzimy więc tylko w gronie najbliższej rodziny. 

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Przedsiębiorcy zwolnieni z opłat  
za korzystanie z zezwoleń  
na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia w miejscu sprzedaży
W czwartek, 18 lutego 2021 r., Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwałę, 
dzięki której przedsiębiorcy z terenu gminy Nasielsk prowadzący dzia-
łalność gastronomiczną zostaną zwolnieni z opłaty II i III raty należnej w 
2021 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcy, któ-
rzy wnieśli jednorazową opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  
za bieżący rok, otrzymają zwrot środków w wysokości 2/3 pobranej opła-
ty. Inicjatorem projektu uchwały był Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski. Tym samym gmina wychodzi naprzeciw potrzebom branży 
gastronomicznej, która obecnie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej  
z powodu nałożonych przez rząd ograniczeń wynikających z pandemii 
COVID-19.

Przedsiębiorcy objęci wsparciem zostaną o tym poinformowani stosow-
nym pismem z urzędu.

Z MOPS

Wielkanocna akcja 
„WSPOMÓŻ SENIORA”
Seniorzy to osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku – Moni-
ka Nojbert przez cały okres trwania pandemii otacza tę grupę wiekową 
szczególną opieką. Pamiętajmy, że trwająca akcja szczepień nie objęła 
jeszcze wszystkich Seniorów.

Zbliżający się okres Świąt Wielkanocnych to czas bliskości, wsparcia i jed-
ności. W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem dyrektor MOPS 
w Nasielsku przypomina o potrzebach Seniorów, którzy w obecnej sytu-
acji wymagają szczególnej troski i opieki.

Po raz kolejny dyrektor Monika Nojbert ponawia swoją prośbę do wszyst-
kich dobrze funkcjonujących, sprawnych mieszkańców gminy Nasielsk  
o pomoc w robieniu podstawowych zakupów osobom samotnym,  
w podeszłym wieku, niesamodzielnym i niepełnosprawnym mieszkającym  
w sąsiedztwie. Dotyczy to także wyprowadzania psów. Te działania muszą 
opierać się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu. Seniorzy, któ-
rzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów regularnie od początku 
pandemii zgłaszają swoje potrzeby do MOPS w Nasielsku. Po otrzyma-
niu takiego zgłoszenia, dyrektor lub pracownicy MOPS dokonują oczeki-
wanych zakupów, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, rozpalają 
ogień w piecu itp. 

Wobec padających w ostatnich dniach rekordów zachorowań, dyrektor 
MOPS ponownie zwraca się z prośbą o zaangażowanie w pomoc sąsiedz-
ką, a także o przekazywanie do tutejszego ośrodka informacji o osobach 
potrzebujących wsparcia. Dbajmy o siebie nawzajem!

Kontakt: 
dyrektor MOPS 604 171 105

sekretariat MOPS 23 69 33 006

Z PUP

Dotacje  
dla przedsiębiorców
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim informuje 
o naborze wniosków na jednorazową dotację w wysokości 5 tys. zł na 
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż - na-
bór trwa do 31 maja 2021 roku.

Warunki otrzymania dotacji:

* Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, 
o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 mar-
ca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

* Przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku o dotację był niższy co najmniej o 40% w stosunku do 
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym mie-
siącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

* Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 listopada 2020 r. 
(w tym dniu działalność gospodarcza nie może być zawieszona) ozna-
czonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jako rodzaj 
przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą. Ocena 
spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności bę-
dzie dokonywana na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON 
w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. To oznacza, że zmiany prze-
ważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli zmiana PKD obejmie dzień 
30 listopada 2020 r.) nie będą uwzględniane.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednic-
twem platformy www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze wzglę-
du na siedzibę przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie 
będą rozpatrywane.

Tabela z kodami PKD oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej https://ndm.praca.gov.pl/

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

PIT - informacja  
dla emerytów i rencistów
Trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 r.
Z urzędem skarbowym można się rozliczyć do 30 kwietnia 2021 r., np. w ser-
wisie e-Urząd Skarbowy.
Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku.
W tym roku osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A, mogą:
• złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo
• nic nie robić do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zezna-

nie PIT-37 za 2020 r., automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty podatku trwa do 45 dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie 
zaakceptowane albo złożone elektronicznie - najłatwiej w usłudze twój e-PIT, 
dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.
W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.
Ważne: 
aby uzyskać zwrot nadpłaty, zgłoś swój rachunek bankowy do urzędu skarbo-
wego – możesz to zrobić w zeznaniu podatkowym lub na formularzu ZAP-3. 
Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej i jest aktualny, nie musisz nic robić.

Przekazanie 1% na rzecz OPP
Emeryci lub renciści, którzy otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą prze-
kazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), 
mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu podat-
kowym.
Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubie-
głym roku OPP otrzymała ich 1% podatku, również nie będą musieli nic robić, 
jeśli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii.  
Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1% na tę samą organizację, co 
w ubiegłym roku, nie musi nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za po-
średnictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym zeznaniu po-
datkowym.
Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż rok 
wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które składa do swojego urzędu skarbo-
wego.
Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wykazie 

OPP,
• gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy zło-

żysz je sam, czy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 
przez KAS – nie składaj PIT-OP.
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Zmiany w uchwale budżetowej
Z URZĘDU MIESJKIEGO

Rowery miejskie
16 marca br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę na 
rowery miejskie IV generacji z wyłonioną w zapytaniu ofertowym firmą 
ACRO Bike. Jakie zmiany czekają nas w tegorocznym sezonie rowero-
wym?

Firma
Najkorzystniejsza oferta wpłynęła od firmy ACRO, która od kilku lat świad-
czy usługi systemu rowerów miejskich na terenie Legionowa. Zmieni się 
zatem wygląd rowerów, wygląd totemów, adres strony internetowej oraz 
aplikacja!

Liczba rowerów
W ramach zawartej umowy zwiększamy liczbę rowerów. Dotychczas do 
Państwa dyspozycji było 20 jednośladów. W tym roku liczba ta wzrośnie 
do 40 sztuk – w tym pojawi się 5 rowerów z fotelikami dla dzieci!

Opłaty za rowery
Podobnie jak przy poprzednim systemie, by móc wynająć rower trzeba 
będzie najpierw zasilić konto kwotą 10 zł. Pierwsze 30 minut przejazdu 
pozostaje darmowe. Zmianie ulegnie dalsza opłata za rower. Dotychczas 
funkcjonowało naliczanie minutowe ze stawką 5 gr za minutę, co dawało 
1 zł za każde następne 20 minut. W systemie ACRO płacimy 1 zł za każ-
de rozpoczęte 30 minut powyżej bezpłatnego półgodzinnego przejazdu.

Liczba stacji
Planujemy zwiększyć liczbę stacji do 10, zachowując 6 dotychczasowych 
lokalizacji: Ośrodek zdrowia, Urząd Miejski, Rynek, PKP, Wiosełko i Ciek-
syn.

Od 1 lipca cała flota zostanie wymieniona na zupełnie nowe rowery pro-
dukowane na specjalne zamówienie. Po nasielskich drogach będą jeździć 
do 31 października. Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu podczas 
tegorocznego sezonu rowerowego!

SPIS POWSZECHNY

Już od 1 kwietnia 
powszechny!
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście 
nie trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową 
metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się wy-
godnie i bezpiecznie w domu.

Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1 kwietnia na stronie internetowej 
https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowied-
nio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracow-
ników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą 
nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba 
konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości zostaną przekaza-
ne jedynie wartości zagregowane mówiące np. o średniej wielkości go-
spodarstwa domowego w danej gminie. 

Spis powszechny to jedyne badanie, gdzie w sposób kompleksowy 
zbiera się informacje o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wy-
kształceniu czy warunkach mieszkaniowych. Okazja do tego zdarza się 
raz na 10 lat. 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl. Infolinia spi-
sowa: 22 279 99 99

10 marca br. odbyła się 
online XXVI sesja Rady 
Miej sk ie j  w Nas ie l sku . 
U c z e s t n i c z y ł o  w  n i e j  
15 radnych,  b urmi s trz 
B o g d a n  R u s z ko w s k i , 
a  tak że skarb n ik  Rafa ł 
Adam sk i .  O b e c ny był 
również kierownik Wy-
działu Inwestycji Rado-
sław Kasiak. Po przyjęciu 
p r ze d s t awi on e go p o -
rządku obrad głos zabrał 
radny Marcin Szarszew-
s k i .  D o p y t y w a ł  o n 
o obowiązujące gminę l imit y 
zobowiązania na dany rok w od-
niesieniu do inwestycji, jaką jest 
budowa przedszkola w Starych 
Pieścirogach. Planowany koszt 
inwestycji, jak dokładnie wyja-
śniał skarbnik, to 6 030 000 zł. 
Z czego 30 tys . zł  wydano na 
projekt, 3 mln zł to wspomniany 
limit na ten rok, a kolejne 3 mln 
zł zal iczone jest do wydatków 
niewygasających. Po rozwianiu 
wątpliwości radni głosowali nad 
podjęciem wieloletniej progno-
zy f inansowej, która 14 głosami 
„za” i przy jednym głosie wstrzy-
mującym została przyjęta. 

W dalszej kolejności radni roz-
m a w i a l i  o  z m i a n i e  u c h wa ł y 
budżetowej na rok 2021. Prze-
wodniczący RM Jerz y Lub ie-
niecki udziel i ł  g łosu radnemu 
Rodrygowi Czyżowi. 

Zaproponował  on zmiany do 
uchwał y budżetowej w wyniku 
sygnałów od kolegów z komisji 
rewizyjnej w sprawie rzekome-
go zamrożenia przez burmistrza 
inwestycji, jaką jest budowa łącz-
nika ul. Elektronowej z ul. War-
szawską .  Radny w yra z i ł  s wój 
sprzeciw wobec tej inwestycji . 
Mówił też o sprzeciwie miesz-
kańców zamieszkujących najbli-
żej położone tereny, istniejącym 
tam starodrzewie z zamieszkują-
cymi go sowami i jeżami obję-
tymi ochroną. Swoją propozycję 
tłumaczył także f inansami, jak 
za znacz ył  zgodnie z  szacun-
k iem inwe st yc j i  w ykonanym 
przez kierownika Kasiaka droga 
ta ma kosztować 1 000 200 zł. 
Jednak wedle szacunku projek-
tanta tej drogi 3 mln zł. Środki 
z tej inwestycji chciał natomiast 
przeznaczyć następująco: 700 
tys. na wykonanie dróg i chod-
ników przy ul. Bema i Traugut-
ta, 300 tys. zł dołożyć do działu 
900. do kanalizacji w Nasielsku 
i 200 tys . zł na uruchomienie 
programu dotacji dla mieszkań-
ców na wymianę pieców. Bur-
mistrz Ruszkowski powiadomił 
zgromadzonych, że na ten mo-
ment  z  żadnej  inwe st ycj i  n ie 
rezygnuje. Nie mniej jednak za-
uważa, że prowadzone są odwo-
łania w tej sprawie i dopiero po 
ich rozstrzygnięciu może mówić 
o dalszym podejmowaniu decy-
zj i w związku z planowaną bu-
dową łącznika ul. Elektronowej 
z ul. Warszawską. 

Radny Mirosław Świderski stwier-
dził, że ma nadzieję, że do reali-
zacji tego łącznika nie dojdzie, 
nie mniej jednak na dzielenie 
pieniędzy przyjdzie jeszcze czas. 
O statecznie wniosek uz yska ł  
5 g łosów „za”, 9 przeciwnych 
i 1 osoba wstrzymała się od gło-
s u .  R a d ny  C z y ż  p o d d a ł  p o d 
g łosowanie drug i  swój wnio-
sek. Dotyczył ponownie zdję-
cia inwestycji, jaką jest budowa 
łącznika ul. Elektronowej z War-
szawską, jednak zmienił lokali-
zację środków. Zaproponował, 
aby w całości wróci ł y one do 
d z i a ł u  m o d e r n i z a c j i  w yb ra -
nych odcinków dróg gminnych. 
Radny Dariusz Kordowski do-
pytywał o dojazd do kotłowni, 
która ogrzewa wsz ystk ie b lo-
ki w Nasielsku i znajduje się na 
terenie planowanej inwestycj i . 
Zauważył, że należy być ostroż-
nym, żeby nie doszło do sytuacji, 
kiedy mieszkańcy zostaną od-
cięci od możliwości ogrzewania 
swoich mieszkań. Burmistrz po-
twierdził te obawy, ponieważ jak 
zauważył, w świetle prawa do ko-
tłowni nie ma drogi dojazdowej, 
jest ona jedynie możliwa dzięki 
dobrej woli właściciela gruntu. 
Właściciel kotłowni nie ma ani 
służebności, ani możliwości do-
jazdu do niej. Radny Dawid Do-
mała zauważył, że w jego opinii 
wiele dróg w Nasielsku, chociaż-
by ul. Cisowa, Ogrodowa, drogi 
w Pieścirogach czy na os. Krup-
ka wymagają remontów, ponie-
waż ludzie grzęzną tam w błocie 
i na ten cel lepiej byłoby spo-
żytkować te środki .  Przewod-
niczący RM Jerzy Lubieniecki 
prosi ł o zastanowienie się nad 
t ym, co s ię stanie i  co wtedy 
radni powiedzą mieszkańcom, 
gdy w okresie grzewczym zo-
stal iby odcięci od możliwości 
ogrzewania mieszkań.  Radny 
Rodryg Czyż dopytywał o po-
wó d  b r a k u  z a i n t e r e s o wa n i a 
tym tematem Rady przez po-
przednie 40 lat .  Jak w yjaśnia ł  
J. Lubieniecki, gdyby Rada zaję-
ła się wtedy tematem tej drogi, 
gmina nie posiadałaby obecne-
go budynku urzędu miejsk ie-
go. Burmistrz zauważył, że było 
przygotowane porozumienie, 
ale właściciel terenów nie stawił 
się do podpisania aktu notarial-
nego. Ostatecznie drugi wniosek 
radnego Czyża uzyskał wynik: 5 
głosów „za”, 1 wstrzymujący się 
i 9 przeciwnych. 

W dalszej kolejności swój wnio-
sek złożył radny Tomasz Pietras, 
który również chciał zdjęcia tej 
samej inwestycji i przeznaczenia 
środków w kwocie 200 tys. zł na 
dział 600. Transport i łączność, 
na modernizację odcinka o dł. 
500 m w Młodzianowie, aby po-
łączyć tę wieś z Nuną. Wniosek 
nie uzyskał poparcia radnych. 

Swoje oburzenie w yrazi ł  rad-
ny Rodryg Czyż, który zwrócił 
się do radnych z uwagą w spra-
w i e  p o d e j m o w a n yc h  p r z e z 
nich decyzji pokrywających się 
z planami burmistrza, aby pod-
czas głosowania pamiętali, że są 
władzą uchwałodawczą, a bur-
m i s t r z  w ł a d z ą  w y ko n a wc z ą . 
Zwrócił także uwagę na wątpli-
we, w jego opinii, priorytety jak 
budowa stadionu miejskiego za 
4 mln zł bez dofinansowania ze-
wnętrznego. Burmistrz Bogdan 
Ruszkowski zauważył, że został 
w yb rany przez mieszkańców 
i realizuje przedstawione przez 
siebie punkty, a główną inwesty-
cją w tym roku nie jest stadion, 
ale przedszkole w Starych Pie-
ścirogach za 6 mln zł. W obro-
nie planowanej inwestycji, jaką 
jest budowa stadionu stanęli rad-
ny Dariusz Kordowski i radny Ja-
nusz Gers, który zwrócił uwagę, 
na krążącą w środowisku opinię 
o przygnębiającym wyglądzie 
nasie lsk iego ob iektu,  na któ-
rym gra zdolna drużyna. Radny 
Dawid Domała poinformował 
zgromadzonych, że jest jak naj-
b ard z ie j  z a  inwe st yc j ą ,  która 
zmobilizowałaby młodych ludzi 
do uprawiania sportu. Jednakże 
jest także za rozbudową Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury, parku 
i  p lacu zabaw cz y rozbudową 
ośrodka zdrowia .  Radni  wraz 
z burmistrzem analizowali także 
temat dofinansowań i braku po-
zytywnie ocenianych dokumen-
tów składanych przez nasielskich 
urzędników. 

Ostatecznie  wynik głosowania 
nad zmianą uchwały budżetowej 
na rok 2021, prezentował się na-
stępująco: 11 głosów „za”, 1 prze-
ciwny, 1 nie oddany, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu. Więk-
szością głosów uchwała została 
przyjęta.

W wyniku wyczerpania tema-
tów, przewodniczący RM Jerzy 
Lubieniecki zamknął XXVI sesję 
Rady Miejskiej.

E.G.
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13 marca w Lorcinie samochód 
osobowy wpadł do rowu. Jed-
na osoba poszkodowana, prze-
transportowana do szpitala .  
W akcji uczestniczyły zastępy 
z OSP Nasielsk, OSP Nuna i PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki.

14 marca kol izja dwóch sa-
mochodów w miejscowości 
Jaskółowo. Do akcji zadyspo-
nowano zastępy z OSP Nasielsk, 
OSP Nuna i PSP Nowy Dwór Ma-
zowiecki.

15 marca dachowanie samo-
chodu osobowego w miejsco-
wości Popowo Borowe. Do akcji 
zadysponowano zastępy z OSP 
Nasielsk, OSP Nuna i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

1.03.2021 r. nasielscy policjan-
ci, na terenie miasta, zatrzymali 
36-latka z Cieksyna. Mężczyzna 
był poszukiwany celem odby-
cia kary 8 miesięcy pozbawienia 
wolności. Trafił do jednostki peni-
tencjarnej.

2.03.2021 r. policjanci ruchu dro-
gowego, w Borkowie, zatrzyma-
li do kontroli kierującego skodą 
43-latka z województwa wielko-
polskiego. Mężczyzna posiadał 
wydany przez sąd zakaz prowa-
dzenia pojazdów. Grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

3.03.2021 r. policjanci wspólnie 
ze strażakami, po poszukiwaniach 
w Głodowie, odnaleźli dwie zagi-
nione nastolatki z gminy Nasielsk. 
17-latka i 19-latka trafiły do szpi-
tala.

12.03.2021 r. nasielscy kryminalni, 
w Starych Pieścirogach zatrzymali 
27-latka z Nasielska, który posia-
dał przy sobie marihuanę. Grozi 
mu kara do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

12.03.2021 r. nasielscy kryminal-
ni, podczas przeszukania u 26-lat-
ka ze Starych Pieścirogów ujawnili 
marihuanę. Grozi mu do kara 3 lat 
pozbawienia wolności.

Z MOPS

Społeczna lodówka
Gmina Nasielsk właśnie dołą-
czyła do grona miejscowości, 
w których funkcjonują tzw. 
społeczne lodówki. Dzięki 
współpracy Dyrektora MOPS 
w Nasielsku Moniki Nojbert 
z Fundacją Weź Pomóż spe-
cjalna lodówka stanęła przed 
budynkiem Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku. Korzystać 
może z niej każdy. Potrzebu-
jący znajdą w niej coś do je-
dzenia, a mieszkańcy, którzy 
mają za dużo produktów spo-
żywczych, mogą je w tym 
miejscu zostawiać, zamiast 
wyrzucać.

 – W wielu domach jedzenia 
kupuje się za dużo i w kon-
sekwencj i  t raf i a  ono do 
śmietnika. Dzięki społecznej 
lodówce można takiej sytu-
acji uniknąć – mówi Monika 
Nojbert dyrektor nasielskie-
go MOPSu. W lodówce nale-
ży zostawiać takie produkty 
spożywcze, które sami chcieliby-
śmy zjeść. Ważne, żeby jedzenie 
nie było przeterminowane oraz by 
było opakowane.

Mogą to być np. konserwy, paczko-
wane wędliny, jogurty, sery, warzy-
wa, owoce, pieczywo, słodycze. 
O czystość w lodówce zadbają pra-
cownicy MOPS w Nasielsku.

P r z y p o m i n a m y  r ó w n i e ż ,  ż e 
w nasielskim MOPSie od wielu lat 
funkcjonuje Skrzynka Życzliwości 
„Przyjmę” „Oddam”, z której chęt-
nie korzystają mieszkańcy naszej 
gminy. Dzięki tej formie pomo-

cy sprawne, ale nie potrzebne już 
sprzęty RTV i AGD, meble, zabaw-
ki, ubrania itp. trafiają w ręce ludzi, 
którym będą jeszcze długo służyły. 
Zachęcamy wszystkich do kontak-
tu z tutejszym ośrodkiem pomocy!

FOTOOBSERWATOR
Uwaga na zapadnięty asfalt wokół jednej ze studzienek kanalizacyjnych 
znajdujących się w ulicy POW! Natrafią na to miejsce kierowcy wjeżdża-
jący do na naszego miasta od strony Pomiechówka,  tuż przed skrzyżo-
waniem z ulicą kardynała S. Wyszyńskiego.

Z POLICJI

Szczepionkowi oszuści 
Oszuści stają się coraz bardziej bezwzględni i dopuszczają się wciąż no-
wych sposobów na wyłudzanie pieniędzy od osób starszych. 

Oszustwa metodą „na szczepionkę”
Na terenie kraju pojawiły się próby oszustw na zakup szczepionki na 
COVID19. Oszuści modyfikują znaną metodę wyłudzania pieniędzy „na 
wnuczka”, podając się za przedstawiciela służby zdrowia, bądź za człon-
ków rodziny i w ten sposób wyłudzają znaczne sumy pieniędzy. Wpro-
wadzając w błąd usiłują doprowadzić osoby starsze do niekorzystnego 
rozporządzeniem ich mieniem.

Przestępcy informują, że potrzebna jest pilna wpłata pieniędzy na lecze-
nie bliskiej osoby, która znalazła się w szpitalu. Po przekazaniu gotówki 
okazuje się, że bliski nie był zarażony koronawirusem, a pieniądze przejęli 
nieznani sprawcy.

Szczepienia przeciw Covid-19 w domu pacjenta
Jeżeli pacjent potrzebuje szczepienia w domu, powinien skontaktować się 
ze swoim POZ. Wyjazdowe punkty szczepień są kierowane do pacjentów, 
których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonar-
nego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić 
do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoter-
minowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, 
że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu.

PAMIĘTAJ!

• jeśli senior nie prosił o zaszczepienie u siebie w domu, albo pomoc 
w transporcie do punktu szczepień, a odbiera telefon z taką propozycją, 
ostrzegamy - to oszustwo.
• zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach z obcymi, którzy 
mogą podawać się np. za „policjanta”, „lekarza”, „żołnierza” lub „wnuczka”;
• pamiętaj, że Policja nigdy nie będzie Cię prosiła o wypłatę pieniędzy 
z banku, przekazanie ich nieznanym osobom lub pozostawienie we wska-
zanym miejscu;
• nie dokonuj zakupu szczepionek i produktów farmaceutycznych na 
własna rękę;
• POD ŻADNYM POZOREM NIE PRZEKAZUJ PIENIĘDZY! – skontaktuj 
się najpierw z rodziną i potwierdź, czy potrzebują pomocy finansowej!

W przypadku próby wyłudzenia pieniędzy, otrzymania „oferty” odpłatne-
go transportu na szczepienie, bądź propozycji przyjazdu służb sanitarnych 
do pacjenta do domu

należy natychmiast zadzwonić na policję pod numer alarmowy 112.
(red.) za: www.policja.pl
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Przedszkole  
w budowie
Tegoroczna zima odchodzi w niepamięć, w związku z tym 
wznawiane są prace przy budowie nowego budynku przed-
szkola i żłobka w Starych Pieścirogach. Na placu budowy pra-
ca już wre. Trwają intensywne prace ziemne i wkrótce zostaną 

wylane fundamenty pod nowy obiekt. Koszt budowy przed-
szkola wynosi ponad 5 mln zł, a jej zakończenie planowane 
jest na IV kwartał bieżącego roku. Wykonawcą inwestycji jest 
firma NAFIBUD z Bielska Podlaskiego. Inwestycja otrzymała 
także dofinansowanie około 1,3 mln zł z rządowego progra-
mu Maluch+.

Drugi etap  
budowy ul. Leśnej

Pogoda pozwala na rozpoczęcie II etapu przebudowy ulicy 
Leśnej. Na teren drogi weszła firma Baz-Bruk Marek Bazy-
lewski. Droga będzie miała nawierzchnię z kostki brukowej. 
Koszt budowy wyniesie ponad 850 tys. zł, a zakończenie 
prac przewidziano na połowę kwietnia br. W ubiegłym roku 
w ul. Leśnej wybudowana została kanalizacja sanitarna przez 
Zakład Instalacji Gazowych, Wod-Kan., Energetycznych, 
Handlu i Usług M.M. Młyńscy z Ciechanowa za kwotę nie-
spełna 500 tys. zł. 

Michał B.

Z MIASTA

Zapomniane osiedle 
 – Ile można czekać na poprawę 
nawierzchni głównej osiedlowej 
drogi? Obiecano nam, że znisz-
czona przez objazdy przy budo-
wie ronda przy DPS ulica Krupki, 
będzie poprawiona w pierwszej 
kolejności. Czekamy na to już ko-
lejny rok jeżdżąc po dziurach – 
mówi mieszkanka osiedla Krupki. 
– Czy jest jakaś szansa, żebyśmy 
mieli asfalt na drogach osiedlo-
wych? Rośnie już trzecie pokolenie 
mieszkańców naszego osiedla, my 
i nasze dzieci chodziliśmy po bło-
cie, to czy nasze wnuki też tak mają 
funkcjonować? – pyta.

Asfalt na ulicy Krupki jest w opła-
kanym stanie. Trudno tędy przejść, 
trzeba też uważać podczas jazdy 
samochodem. Dlaczego tak dłu-
go ta ulica czeka na poprawę na-
wierzchni? 

 – Gmina opracowała dokumen-
tację projektową na moderniza-
cję ulicy Krupka. Na tej podstawie 
uzyskała decyzję zezwalającą na 
realizację inwestycji drogowej wy-
danej przez Starostę Nowodwor-
skiego, do której zostało wniesione 
odwołanie przez jednego z miesz-
kańców do Wojewody Mazowiec-
kiego – wyjaśnia Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału Inwestycji 
nasielskiego Urzędu Miejskiego. 
– W wyniku tego odwołania Wo-
jewoda Mazowiecki uchylił decy-
zję Starosty i przekazał sprawę do 
ponownego rozpatrzenia. Obecnie 
w Starostwie jest ponownie pro-
wadzona procedura z ponownym 
wydaniem decyzji zatwierdzającej 
projekt na przebudowę ulicy Krup-

ka. Mam nadzieję, że decyzja wte-
dy będzie już prawomocna i jeśli 
będziemy mieć środki finansowe, 
to uda się przystąpić do realiza-
cji tej inwestycji. Składaliśmy już 
wnioski do Urzędu Marszałkow-
skiego o możliwość dofinansowa-
nia tej drogi, jednak bez odzewu 
– dodaje.

Przez wiele lat tylko na części ulicy 
Krupki był asfalt. Natomiast pozo-
stali mieszkańcy, systematycznie 

przez ostatnie lata rozrastającego 
się osiedla korzystali z dróg grun-
towych. W 2013 r. wybudowane 
zostały dwie ulice: Anny Jagiellon-
ki i Królowej Jadwigi, zaś w 2019 r. 
– ulica Generała Osińskiego. 

Z  i n f o r m a c j i  u z y s k a n y c h 
w nasielskim magistracie wynika, 
że pozostałe drogi osiedlowe znaj-
dujące się rejonie os. Krupki (m.in. 
W. Jagiełły, Mieszka I, Wł. Łokietka, 
K. Wielkiego, B. Chrobrego, Jaśmi-
nowa), są wyposażone w niezbęd-
ne media, czyli sieć wodociągową 
i kanalizacyjną, gaz oraz telekomu-
nikację. Ponadto na drogi te przy-
gotowana jest też dokumentacja 
projektowa. 

Okazuje się, że przebudowa ulic 
na tym osiedlu będzie możliwa 
z chwilą zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie gminy. 

 – Bardzo zależy mi na tym, aby 

poprawić jakość infrastruktu-
ry drogowej w naszym mieście. 
W tej kadencji na osiedlu Krupki 
wybudowana została ulica Osiń-
skiego w 2019 roku. W ubiegłym 
roku wybudowana została także 
ulica Wiejska, łącząca Nową Wieś 
z ulicą Sikorskiego, co pozwa-
la na dogodny dojazd do dworca 
PKP. Niezwykle ważną inwestycją 
jest położenie asfaltu wraz z bu-
dową kanalizacji deszczowej na 

uliczkach osiedla Krupki i zmoder-
nizowanie ulicy Krupki do most-
ku w Nowej Wsi, aby połączyć ją 
z ulicą Podmiejską – mówi rad-
nysielskiej Rady Miejskiej, Michał 
Brodowski, do którego zwracają się 
mieszkańcy z pytaniami w tej spra-
wie. – O poprawie sytuacji drogo-
wej na osiedlu Krupki rozmawiam 
zarówno z panem Burmistrzem, 
jak i z radnymi, zabiegając o ich 
wsparcie. Patrzą oni przychylnie 
na tę inwestycję. Perspektywę mo-
dernizacji dróg na tym osiedlu, 
jak i wykonanie całej ulicy Krup-
ka, z pewnością przybliża też fakt, 
iż jest na nie wykonany projekt – 
mówi radny Brodowski. – Mam też 
nadzieję, że rychłe rozstrzygnięcie 
pana Wojewody w sprawie pro-
jektu, będzie na korzyść wszystkich 
mieszkańców, którzy mogliby ko-
rzystać ze zmodernizowanego od-
cinka – dodaje radny. 

O potrzebie modernizacji dróg 
tego gęsto zamieszkanego osie-
dla mówi się od wielu lat. Remont 
i nowa nawierzchnia asfaltowa ca-
łego odcinka ulicy Krupki aż do 
mostku na ul icy Podmiejsk iej 
z pewnością w znacznym stopniu 
poprawiłyby komfort jazdy, trasa ta 
stałaby się lokalną alternatywą dro-
gową dojazdu na dworzec PKP od 
wschodniej strony. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Kolejny kryminał 
Kościelnego
Znacie Piotra Kościelne-
go? To autor, który za-
debiutował w 2017 roku 
książką Zakon i od tamtej 
pory staje się coraz popu-
larniejszy wśród miłośni-
ków kryminałów. Napisał 
już łącznie sześć książek, 
a kilka z nich stało się be-
stsel lerami na polsk im 
rynku wydawniczym. Do 
tej pory z przyjemnością 
przeczytałam trzy z jego 
książek: Zwierz i Zaginię-
cie już za mną, a dziś po-
chylimy się nad niedawno 
wydaną Skórą.

Zaskoczyła mnie ta książka. Była dość brutalna i przejmująca. Rozpoczy-
na się sceną, w której dziadek z wnuczkiem, będąc na rybach, odnajdują 
obdarte ze skóry zwłoki kobiety. Fenomen tej powieści oparty jest głów-
nie na działaniach jednego z bohaterów powieści. Jak się później okaże, 
to seryjny morderca, który będzie wyzwaniem dla wrocławskiej policji. 
Władek Majchrzak, nadkomisarz z wydziału zabójstw, tworzy dwie spe-
cjalne grupy ludzi, których zadaniem będzie złapanie zbrodniarza. Jed-
na grupa to wrocławscy policjanci, druga zaś to wykwalifikowani cywile 
z całej Polski, których wykrywalność wynosi przeszło 90%. Tak utwo-
rzone dwie specgrupy działają osobno, ale z dowództwa Majchrzaka. 
Sprawa wydawałaby się dziwna, ale to specjalne zagranie nadkomisarza, 
gdyż seryjny morderca z Wrocławia jest prawdopodobnie policjantem, 
który bierze udział w akcji. Prócz tego, zabijane są osoby, które miały 
zabieg upiększający w pewnej klinice. Co dziwniejsze, pracownicą tejże 
klinki jest żona jednego z podejrzanych. Gdy występują kolejne zabój-
stwa, Majchrzak wydaje decyzję o zatrzymaniu podejrzanego policjanta. 
Na ten czas zabójstwa ustają, jednak coś nadkomisarzowi nie daje spoko-
ju i trafia na kolejny trop. Czy uda mu się złapać sprawcę tych zabójstw? 
Przeczytajcie!

Skóra Piotra Kościelnego to fantastyczna i mocna powieść kryminalna. 
Trzyma w napięciu do samego końca. Nie wiadomo, kto zabija. Nie wia-
domo, kto czyni zło. Za to utwór czyta się szybko, tak jak i pozostałe 
książki tego autora. W Skórze znajdziemy brutalne i odrażające elemen-
ty grozy. Jeśli lubicie pełne tajemnic powieści, koniecznie sięgnijcie po 
ten kryminał. Piotr Kościelny z każdą kolejno wydaną powieścią podnosi 
sobie i nam, czytelnikom, poprzeczkę. Czytajcie, bo warto. 

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Sagrada i Ubongo Trigo– logiczne łamigłówki
Nazwa gry „Sagrada” nawiązuje 
do słynnej bazyliki w Barcelonie, 
projektu A. Gaudiego, a głów-
nym jej celem jest budowanie wi-
traży w świątyni. Jest to przykład 
logicznej łamigłówki, przypomi-
nającej ściankę kostki Rubika, ubra-
nej w przepiękną szatę graficzną 
i nietypową, niezwykle koloro-
wą formę. Uczestnicy wcielają się 
w artystów szklarzy, których za-
daniem jest budowanie skompli-
kowanych witraży. Każdy gracz 
otrzymuje planszetkę w kształcie 
przepięknego okna bazyliki, na 
każdej z nich są miejsca na koloro-
we kostki pełniące funkcję szkiełek. 
Ponadto wszyscy dążą do wypeł-
nienia trzech jawnych, wspólnych 
celów, a oprócz tego wykonują 
indywidualne zadania trzymane 
w sekrecie przed pozostałymi ar-
tystami rzemieślnikami. Cele in-
dywidualne polegają na zdobyciu 
jak największej ilości kostek dane-
go koloru. Aby ułatwić sobie pra-
cę, gracze korzystają z narzędzi 
do manipulowania kostkami, za 
które muszą zapłacić znacznikami 
uznania, czyli przezroczystymi ka-
mykami. Gra kończy się po dzie-
sięciu rundach, a podczas każdej 
tury gracze mogą wykonać akcje: 
wybrać jedną z wyrzuconych ko-

stek i umieścić ją na swo-
im witrażu, użyć narzędzia 
w zamian za znacznik, co 
pozwala np. na przemiesz-
czanie kostek, dobieranie 
ich lub wykonanie dodatko-
wego ruchu. Kostki tej samej 
barwy lub z taką samą licz-
bą oczek nie mogą stykać 
się ze sobą bokami, dlatego 
należy dobierać i układać je 
w sposób przemyślany, po-
nieważ jeden lekkomyślny 
ruch może zablokować uło-
żenie całego schematu, cza-
sem więc warto skorzystać 
z trzeciej możliwości – spa-
sowania. Wygrywa osoba, 
która zdobędzie największą 
liczbę punktów z ułożonych 
w dziesięciu turach schema-
tach witraży. Gra godna po-
lecenia ze względu na grafikę, jak 
i mechanikę.

Dzieciom proponuję układankę lo-
giczną „Ubongo Trigo” od Egmont. 
Celem uczestników jest ułożenie 
z otrzymanego zestawu koloro-
wych figur wzór na wylosowanej 
karcie, zanim zrobią to pozostali gra-
cze. Karty są dwustronne – na jednej 
jest schemat trudniejszy, a na od-
wrocie znajduje się łatwiejszy wzór. 
Każda karta opatrzona jest legen-

dą z numerami figur, które powinny 
być wykorzystane do ułożenia danej 
układanki. Gdy pierwsza osoba skoń-
czy swoją układankę, pozostali mają 
dwadzieścia sekund na dokończenie 
zadania. Jeśli nie zdążą w ciągu po-
danego czasu, tylko pierwszy gracz 
otrzymuje punkty za niedokończo-
ne układy pozostałych uczestników. 
To doskonała propozycja dla osób, 
które lubią wyzwania dla umysłu oraz 
rywalizację.

OI

Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej informujemy,  
iż w dniach 

15.03.2021-27.03.2021 
biblioteka będzie nieczynna dla czytelników. 

Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia książek  
telefonicznie (23 69 12 552)  

lub e-mailowo (biblioteka-nasielsk@wp.pl) 
i odbioru osobistego,  

po wcześniejszym uzgodnieniu godziny.

Z powodu śmierci

Pani Anny Siwiec
wieloletniej dyrektor biblioteki w Nasielsku

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia

dla rodziny i znajomych

w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Kordulewski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Jerzy Lubieniecki
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Z BIBLIOTEKI

Czytanie „Jeżycjady” rozpoczęte
17 marca rozpoczęliśmy V Ogólnopolską Akcję Czy-
tanie „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz. Do udziału 
w Akcji zaprosiliśmy lektorów, dyrektorów, nauczycieli 
oraz przedstawicieli lokalnej społeczności. Jako pierw-
szy fragment książki „Szósta klepka” odczytał dyrektor 
biblioteki Stanisław Tyc. Swoją obecnością zaszczyci-
li nas również Marek Maluchnik Sekretarz Nasielska, 
Teresa Skrzynecka Prezes Fundacji Bądźmy Razem, 
założycielka Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Monika Duchnowska dyrektor Niepubliczne-
go Przedszkola „Sakolandia”, Monika Nojbert dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. 
Akcja potrwa do końca marca br.

(b)

NASZE SPRAWY

Symboliczna brama 
12 marca br. przed dawnym cmen-
tarzem żydowskim przy ul. Kwia-
towej zainstalowano symboliczną 
Bramę Pamięci. Jest to pierwszy 
etap realizacji projektu upamięt-
nienia przedwojennej społecz-
ności żydowskiej Nasielska przez 
Fundację Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego oraz potomków tej 
społeczności reprezentowanych 
przez Glenna Kurtza prezesa The 
Nasielsk Society for Remembrance 
and Reconciliation, a także autora 
książki pt. „Trzy minuty w Polsce”, 
którego mieliśmy okazję już kilka-
krotnie gościć w naszym mieście. 
W Bramie zamontowano dwa ory-
ginalne okna pochodzące z na-
sielskiej synagogi, które udało się 
odzyskać w 2019 r. z prywatnego 
budynku. Są to ostatnie istniejące 
pamiątki związane z tutejszą bóż-
nicą. Zbezczeszczony i uszkodzo-
ny przez Niemców w czasie wojny 
budynek, został ostatecznie roze-
brany w 1952 roku. Kolejne dwa 
okna w Bramie pozostają puste, co 
jak mówi Glenn Kurtz, symbolizuje 
nieobecność tych, których ten me-
moriał honoruje. Bramę ustawiono 
ku pamięci pokoleń Żydów pocho-
wanych na nasielskim kirkucie oraz 
wszystkich zamordowanych pod-
czas holokaustu. W przyszłości planowana jest oficjalna uroczystość poświęcenia Bramy, jednak przez wzgląd 
na pandemię trudno określić konkretną datę tego wydarzenia. Kolejnym etapem projektu będzie ogrodzenie 
całego terenu cmentarza oraz budowa swego rodzaju lapidarium, na którym umieszczone zostaną fragmenty 
macew i innych związanych z tym miejscem ocalałych artefaktów. 

Artur Nojbert
www.facebook.com/dawny.nasielsk

KONKURS 

Jestem z Mazowsza
Do dzieci i młodzieży adresowany jest konkurs pt. „Jestem z Mazowsza 

– to powód do dumy” o historii, kulturze, tradycjach czy przyrodzie Ma-

zowsza organizowany przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej lub lite-

rackiej – fraszki lub eseju. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych mieszkający i uczący się na 

Mazowszu. Uczniowie szkół podstawowych w klasach I-III mają za zada-

nie przygotować pracę plastyczną (format A3, techniką płaską np. rysunek, 

grafika, malarstwo). Z fraszką zmierzy się młodzież klas IV-VI szkół pod-

stawowych, zaś uczniowie szkół podstawowych w klasach VII-VIII oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych napiszą esej (maksymalnie 4 strony 

maszynopisu). Każdy uczeń może przesłać tylko jedną pracę. Co ważne, 

musi być to praca własna, oryginalna, wcześniej nienagradzana oraz nie-

publikowana. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach 

otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe lub finansowe. Prace można nad-

syłać do 30 kwietnia br.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.ma-

zovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.

(red.) za: www.mazovia.pl

   Z powodu śmierci

Pana Włodzimierza Minicha
Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 
w latach 1981-2007
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GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Czy ranga tej Mogile zostanie przywrócona?
Minę ło już S TO lat  odkąd na 
nasielskim cmentarzu parafialnym, 
tuż przy bramie głównej, została 
usytuowana mogiła, która ma wiel-
kie znaczenie dla dziejów Nasielska. 
Związana jest ona z wojną 1920 r. 
Wtedy to odradzająca się po 123 la-
tach niewoli Polska musiała stoczyć 
śmiertelny bój z bolszewicką Rosją, 
która nie tylko chciała zagarnąć na 
powrót ziemie polskie, ale też idee 
bolszewickiej rewolucji rozlać po 
całej Europie. Wtedy to Polacy bro-
nili nie tylko niepodległości własne-
go państwa, ale bronili też Europy.  
I była to walka zwycięska.

Zwycięstwo cieszy, ale trzeba też 
pamiętać, że każde wojenne zwy-
cięstwo okupione jest krwią tych, 
którzy za to zwycięstwo oddali ży-
cie. A przy tym trzeba też pamiętać, 
że życie oddali nie tylko ci, którzy 
byli po stronie zwycięzców, ale i ci, 
którzy byli po stronie zwyciężo-
nych. I tak przez wiele lat rodziła się 
idea grobów nieznanego żołnierza. 
Ale to już inny, szerszy temat.

Nasielska mogiła, w której zosta-
li pochowani w sierpniu 1920 r.,  
a także w następnych miesiącach, 
nieznani z imienia i nazwiska pole-
gli pod Nasielskiem  żołnierze, wła-
ściwie już od roku 1925 nazywana 
była dosyć górnolotnie Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Czy były 
jakieś podstawy, aby tę mogiłę tak 
nazywać. Wiadomo, że miano to 
przysługuje zwyczajowo tylko jed-
nej mogile w kraju.

Wszystko to zaczęło się we Francji, 
w Paryżu, gdzie w roku 1919 po-
chowano pod Łukiem Triumfalnym 

szczątki nieznanego żołnierza z pola 
bitewnego I wojny światowej pod 
Verdun. Podobne mogiły powsta-
wały w kolejnych latach w innych 
krajach. Przyszedł czas i na Polskę.

Zaczęło się wszystko w roku 1923, 
kiedy rzucono myśl budowy takie-
go Pomnika Chwały. Prace trwa-
ły przez rok 1924, by w roku 1925 
znaleźć szczęśliwy finał. Miejscem 
budowy była oczywiście Warszawa. 
Problem znalezienia szczątków roz-
wiązano w ten sposób, że po analizie 

przebiegu wojny 1920 roku wy-
znaczono 15 pobojowisk – miejsc, 
gdzie toczyły się szczególnie ważne 
bitwy. Tam miano szukać szczątków 
żołnierza, którego dane osobowe 
są nie do ustalenia, co oznaczało, że 
jest to nieznany żołnierz. Wśród tej 
piętnastki znalazło się pobojowisko 
Borkowo – Nasielsk.

Poszukiwania szczątków rozpoczę-
to od Lwowa. Nie trzeba było długo 
szukać. Szybko znaleziono zwło-
ki żołnierza, którego danych oso-
bowych nie można było w żaden 
sposób w tamtych latach ustalić. Na 
wszelki wypadek ekshumowano kil-
ka innych zwłok, ale po przebadaniu 
nie wieziono ich wszystkich do War-
szawy. Zostawiono je w przygoto-
wanych mogiłach na miejscu.

W kolejnych czternastu miejscach 
poszukiwań już nie prowadzono. 
Transport wybranych zwłok koleją 
ze Lwowa do Warszawy był wielką 
patriotyczną demonstracją dumy 
narodowej. Ważną rolę w asyście 
odgrywali inwalidzi wojenni, wdo-
wy po poległych żołnierzach i mat-
ki poległych młodzieńców. Wielką 
manifestacją patriotyczną był też 
moment umieszczenia zwłok nie-
znanego żołnierza w miejscu doce-
lowym czyli w Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Znalazł on swoje miejsce 
w kolumnadzie Pałacu Saskiego.

Nazwy miejscowości, w których 
miano szukać szczątków do umiesz-
czenia w tym Narodowym Grobie 
Nieznanego Żołnierza znalazły się 
na tablicach umieszczonych na tym 
grobie. Wśród tych miejscowości 
znalazło się i Borkowo, i Nasielsk. 

Ilość tych tablic i ich treść była kil-
kakrotnie zmieniana. Ich ilość tak-
że się zwiększyła, co było związane, 
np. z wydarzeniami związanymi z II 
wojną światową.

Miejscowości, które były zapisane 
jako pobojowiska, oprócz satysfakcji 
ze wspomnianego już umieszczenia 
ich nazw na nagrobnych tablicach, 
uzyskały też możliwość umiesz-
czenia w tym najważniejszym Gro-
bie niewielkich urn z prochami lub 
ziemią ze swych mogił. Moje infor-

macje na ten temat są jednak 
skąpe, a do tego często nie  
w pełni udokumentowane. Ist-
nieje jednak domniemanie, że 
jakiś drobny element z nasiel-
skiego grobu tam się znalazł.

Przechodząc obecnie do na-
szego nasielskiego grobu, 
zwanego często Grobem Nie-
znanego Żołnierza, warto wie-
dzieć, że ta zaszczytna nazwa 
jest nazwą symboliczną, wy-
nikającą z przedstawionych 
tu związków z warszawskim 
Grobem Nieznanego Żołnie-
rza. W naszej mogile są jednak 
pochowani polegli w walce 
żołnierze, których danych 
osobowych nie udało się ustalić.  
Ci żołnierze, których imiona i na-
zwiska były znane, chowani byli w 
osobnych grobach i po wojnie 1920 
r. byli ekshumowani i przenosze-
ni na macierzyste cmentarze. Tych 
małych grobów było bardzo dużo. 
Dzisiaj zostały tylko dwa pojedyn-
cze grobki. A w tym dużym gro-
bie pochowane są osoby nieznane 
z imienia i z nazwiska. Nieznana też 
była ich przynależność do oddzia-
łów. 

Walki pod Nasielskiem odbywały 
się na dużej przestrzeni. Linia, a ra-
czej linie frontu przesuwały się bar-
dzo szybko. Trup, jak piszą niektórzy, 
padał gęsto. Na naszym pobojowi-
sku zginęło ponad tysiąc żołnierzy 
polskich. Rosjanie też ponosili duże 
straty osobowe. Można powiedzieć, 
że pola były usłane ciałami pole-
głych. Najczęściej poległych cho-
wano w przypadkowych, chociaż 

charakterystycznych miejscach, np. 
pod drzewami. Zwłaszcza pod brzo-
zami. Służbom wojskowym poma-
gali mieszkańcy. Z tym, że trzeba 
pamiętać, iż nawet bardzo młodzi 
chłopcy wstępowali do wojska. A ta 
praca, przy pochówkach wymagała 
wysiłku, a do tego, rąk do pracy bra-
kowało. Zwożenie ciał z pól bitew-
nych na nasielski cmentarz trwało 
dłuższy czas. 

Jak opowiadał, ale już po II wojnie 
światowej, jeden z uczestników tej 

akcji, w której wziął udział jako mło-
dy chłopak, wykopano w miejscu 
dzisiejszego grobu głęboki dół i do 
niego zsuwano przywożone, zbiera-
ne po polach, zwłoki. Przywożono 
je na tzw. dwukółce, czyli platformie 
z dwoma wysokimi kołami. Prze-
chylano te platformy i ciała zsuwa-
ły się w dół. Tam je układano jedne 
przy drugich, posypywano wap-
nem i na noc przykrywano iglasty-
mi gałęziami. Zwłoki były często bez 
odzieży. Następnego dnia sytuacja 
się powtarzała, z tym, że najpierw 
zsuwano na bok iglaste gałęzie, 
by je na noc na nowo nasunąć na 
nowe zwłoki. W ten sposób przez 
dłuższy czas umieszczono oko-
ło siedemdziesięciu ciał. Jak mówił, 
tak naprawdę nawet nie wiedzieli, 
czy to są zwłoki Polaka czy bolsze-
wika. Mniej więcej po roku ciała 
przysypano ziemią. Wtedy też na-
stąpiło pierwsze poświęcenie mo-
giły. Około 1924 roku obmurowano 
boki i ustawiono obecnie widoczne 
elementy. Wszystko było utrzyma-
ne w konwencji brzozy – cztery 
betonowe pnie w końcach grobo-
wego prostokąta. Na ich wierzchu 
były (i są) brzozowe krzyże. W czę-
ści środkowej umieszczono potęż-
ne betonowe sześcienne bryły, a na 
ich wierzchu  stylizowany brzozowy 
krzyż wyrastający z pnia brzozy. Na 
środku głównego pomnika umiesz-
czono dużą białą marmurową ta-
blicę z wiele mówiącym napisem: 
„Braciom Poległym Za Wolność 
Ojczyzny 15.VIII. 1920 r. Rodacy”. 
Mogiłą tą opiekowali się harcerze 
i inwalidzi wojenni. Przy tej mogi-
le 15 sierpnia i 1 listopada zaciąga-
li warty. Odprawiane były też Msze 
św. W te dni cała mogiła zapełniona 
była świeczkami i kwiatami. Harce-
rze wykonywali też prace porząd-
kowe. W latach sześćdziesiątych 
do wart przyłączyli się członkowie 
ZBOWiD oraz kombatanci. Po woj-
nie był pewien problem, ponieważ 
niektórym członkom ówczesnych 
władz przeszkadzało to, że oddaje 
się hołd tym, którzy walczyli z re-
wolucyjną armią radziecką. Jakiegoś 
przykazu ostrego nie było, ale, aby 
nie denerwować władz, proboszcz 
w środkowej części cmentarza wy-
budował ołtarz, gdzie przeniesiono 
odprawianie Mszy św. (do czasu wy-
budowania obecnej kaplicy). Istnie-
je on do dnia dzisiejszego, chociaż 
obecnie parafia z niego nie korzysta. 
Co ciekawe, częściowo pod tym oł-

tarzem znajduje się grób głównego 
budowniczego obecnego kościoła 
ks. Piotra Krasińskiego.  

Inwalidzi i harcerze, a także komba-
tanci nie zmienili miejsca oddawania 
czci poległym za Ojczyznę i cały 
czas robią to przy Grobie Nieznane-
go Żołnierza.

Poważny problem z nasielskim Gro-
bem Nieznanego Żołnierza nastąpił 
po jego renowacji 12 lat temu. Wy-
korzystano do tego tzw. pieniądze 
zewnętrzne. Umieszczono na nim 
czarne tablice z „kłamliwymi” zapi-
sami. Między innymi wymieniono 
na nim nazwiska osób, które rze-
komo tu spoczywają. To wynika  
z treści górnej tablicy. A żadna z wy-
mienionych osób tutaj nie spoczy-
wa. Nazwiska wzięto z książki z 1934 
r., w której umieszczone są nazwiska 
żołnierzy z całej wojny i z różnych 
miejsc. Tyle tylko, że żołnierze ci 
zginęli pod Nasielskiem, ale nie ma 
informacji, gdzie zostali pochowa-
ni. A pod Nasielskiem zginęło oko-
ło 1000 osób. Ponadto usunięto 
białą marmurową historyczną tabli-
cę, którą należało tylko oczyścić. 
Oczyszczenia konserwatorskiego 
wymagały też wszystkie elementy 
brzozy. Tego specjaliści od renowa-
cji nie zrobili. 

Obecnie pojawiła się nadzieja,  
że popełnione błędy zostaną na-
prawione, a biała  marmurowa ta-
blica, która została przypadkowo 
odnaleziona na zwałce w zakładzie 
kamieniarskim, wróci na swoje, cen-
tralne miejsce. W chwili obecnej już 
jest eksponowana na mogile, ale  
w miejscu do tego nieodpowied-
nim. Mają się znaleźć pieniądze, i to 
też tzw. zewnętrzne, na przywróce-
nie blasku naszej nasielskiej mogile, 
nie bez racji zwanej Grobem Nie-
znanego Żołnierza. 

Tyle, że wstyd pozostanie, ponie-
waż nasielska mogiła była bardzo 
często odwiedzana przez rodzi-
ny żołnierzy poległych pod Na-
sielskiem. I to już przez kolejne 
pokolenia. Przyjeżdżali tu nawet 
całymi grupami, ale nie dlatego, 
że ich synowie, mężowie i bracia 
tu zostali pochowani, ale dlatego,  
że wiedzieli, że zginęli tu, w oko-
licach Nasielska, a nie znając do-
kładnego miejsca ich pochówku. 
Tę mogiłę taktowali jako miejsce 
ich wiecznego spoczynku.

andrzejzawadzki 
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Laboratorium diagnostyczne po zmianach
z Marią Michalczyk dyrektor SP ZOZ w Nasielsku rozmawiamy na temat pozytywnych zmian, jakie nastąpiły 
w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym nasielskiej przychodni. 

dużo. Pomimo pandemii, przepro-
wadziliśmy wymianę całego syste-
mu informatycznego laboratorium 
oraz rozpoczęliśmy wykonywanie 
nowych badań z zakresu immuno-
chemii. 

Co z praktycznego punktu widze-
nia oznacza to dla pacjenta?

 – Przede wszystkim dostęp do 
wyników badań laboratoryjnych 
on-line. Nasz nowoczesny sys-

tem informatyczny i fakt,  
że uprawnieni pracowni-
cy posiadają kwalifikowa-
ny podpis elektroniczny 
zapewnia dostęp do wy-
ników on-line. Na stronie 
internetowej przychod-
ni jest specjalna bram-
ka do logowania, gdzie 
pacjent może po wpisa-
niu swojego kodu (otrzy-
manego przy pobraniu 
krwi) otrzymać wgląd do 
swoich wyników. Pacjent 
już nie musi przychodzić 
do przychodni po wyni-
ki w formie papierowej. 
Ma wgląd do nich on-line 
i również może je wydru-
kować. To ważne w cza-
sach pandemii. 

Proszę powiedzieć coś 
więcej na temat nowych badań 
z zakresu immunochemii. 

 – Nasze laboratorium rozpoczę-
ło na miejscu wykonywanie no-
wych badań, tj. TSH, fT3, fT4 oraz 
PSA. Mamy dobrej klasy analiza-
tor Vidas (firmy bioMerieux) i ak-
tualnie wyniki z podanych badań 
są już dostępne do 4-5 godzin od 
pobrania krwi. Analizator ten daje 
również możliwość rozszerzenia 
panelu badań, ale to jest w sferze 
planów. 

Czym SPZOZ może jeszcze po-
chwalić się w zakresie laborato-
rium?

 – W naszym laboratorium mamy 
dobry sprzęt analityczny oraz 
również dobrej klasy sprzęt po-

mocniczy, w tym mikroskop labo-
ratoryjny (firmy Nikon), który służy 
do oceny mikroskopowej rozma-
zu krwi i oceny osadu moczu. Ale 
nawet najlepszy sprzęt nie będzie 
miał znaczenia bez zaangażowa-
nej kadry medycznej laboratorium. 
Nasi pracownicy to specjaliści 
i osoby z doświadczeniem. Od-
powiedni nadzór merytoryczny 
nad laboratorium spowodował, że 
mamy dobrze opracowane proce-
dury i system wewnętrznej kontro-
li jakości. Na stałe w laboratorium 
pracuje u nas specjalista laborato-
ryjnej diagnostyki medycznej. Do 
tego nadzór merytoryczny pełni 
specjalista laboratoryjnej diagno-
styki medycznej z tytułem doktora 
nauk medycznych. Najważniejsze 
jest jednak to, że nasze laborato-
rium jest integralną częścią przy-
chodni. Jest współpraca pomiędzy 
diagnostami laboratoryjnymi, a le-
karzami i pielęgniarkami. Bardzo to 
cenię i jestem dumna, że osiągnęli-
śmy taki model współpracy.

Czy w związku z trwającą pande-
mią laboratorium ma jakąś specjal-
ną ofertę badań?

 – Tak. Zapewniamy diagnosty-
kę na miejscu w zakresie badania 
antygenu wirusa SARASCov2 oraz 
poziomu przeciwciał antySAR-
SCov2. Dodatkowo możemy za-
pewnić diagnostykę PCR RT SARS, 
ale jest to już u nas badanie, które 
wymaga wysłania próbki do ze-
wnętrznego laboratorium. Nasze 
laboratorium oferuje pakiet badań 
tzw. „Ozdrowieniec”. W tym pakie-
cie oferujemy badania wykonywa-
ne na miejscu, które są pomocne 
u pacjenta, który przeszedł zaka-
żenie SARSCov2. Badania te moż-
na wykonać odpłatnie. W pakiecie 
koszt badań jest niższy, niż gdyby 
pacjent chciał je opłacić pojedyn-
czo. Zapraszamy do nas na bada-
nia laboratoryjne. 

Oprócz tych pozytywnych zmian 
dotyczących funkcjonowania la-
boratorium czy dostrzega Pani 

jakiś obszar działalności, który 
wymagałby jednak poprawy?

 – Tak. Sprawa dotyczy kolejki do 
punktu pobrań, który znajduje się 
przy naszym laboratorium. Jest 
nam przykro, że pacjenci dener-
wują się zbyt długim czasem ocze-
kiwania na rejestrację i pobranie 
krwi. Pobranie krwi jest małym za-
biegiem i podobnie, jak rejestracja 
do systemu wymaga odpowied-

niej ilości czasu. Bardzo leży nam 
na sercu, aby poprawić tę sytu-
ację. Niestety tak naprawdę ogra-
nicza nas zbyt mała powierzchnia 
punktu pobrań i samego laborato-
rium. W naszym punkcie pobrań fi-
zycznie nie zmieściłby się ani drugi 
moduł rejestracji, ani drugi fotel do 
pobrań. Zresztą pozostaje jeszcze 
kwestia ochrony danych osobo-
wych oraz zachowania godnych 
warunków przy pobraniu. 

Pani Dyrektor, czy warto inwesto-
wać w diagnostykę laboratoryjną?

– Oczywiście, że warto, ponie-
waż to wyniki badań laboratoryj-
nych są cennym uzupełnieniem 
diagnozy lekarskiej. Jako jedna 
z nielicznych przychodni w wo-
jewództwie, posiadamy własne 
medyczne laboratorium diagno-
styczne. Większość POZ zlikwido-
wała swoje laboratoria i utworzyła 

wyłącznie punkty pobrań materia-
łu. W takich przypadkach materiał 
jest transportowany do laborato-
riów do innych miast. My jesteśmy 
niezależni i zapewniamy naszym 
pacjentom dostęp na miejscu do 
usług Medycznego Laboratorium 
Diagnostycznego. Naszym celem 
jest dobro pacjentów, w tym za-
pewnienie im dostępu do wiary-
godnych wyników.

Jakie zmiany nastąpiły w ostatnim 
czasie w laboratorium przychodni?

 – W zeszłym roku wyposażyli-
śmy laboratorium w nowy anali-
zator hematologiczny do badań 
morfologii krwi, w tym morfologii 
z pełnym różnicowaniem na sub-
populacje leukocytów. Natomiast 
w tym roku zmieniliśmy już bardzo 

W SKRÓCIE

MIAS  
MAZOWSZE 2021
Ruszył już nabór do Ma-
zowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE. To ważna 
informacja dla sołectw 
i sołtysów. W tym roku 
na MIAS samorząd wo-
jewództwa mazowiec-
kiego przeznaczył 15 mln 
zł. Wnioski można składać 
do 26 marca br.

Sołectwa mogą pozyskać środki z budżetu województwa mazowieckie-
go – do 10 tys. zł, na modernizację oświetlenia, rewitalizację skwerów, 
remont świetlic wiejskich, instalacje paneli fotowoltaicznych czy rozwój 
twórczości folklorystycznej. 

Liczba wspartych projektów będzie zależeć od wielkości gminy. W przy-
padku gmin, w których jest mniej niż 28 sołectw – będzie  maksymal-
nie 5 wniosków, ale tam, gdzie sołectw jest więcej niż 60 – gminy będą 
mogły złożyć nawet 18 wniosków.

Szczegóły dotyczące tegorocznego naboru dostępne są na www.mazo-
via.pl w zakładce „Rolnictwo” – MIAS MAZOWSZE 2021.

(red.) za: www.mazovia.pl
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Pierwsze wiosenne 
kwiaty
Wiosna to czas, kiedy zaczynają kwitnąć pierwsze byliny. Zwiastunami 
wiosny są nie tylko rozwijające się na gałęziach wiosny bazie, ale pięk-
nie kwitnące ranniki o żółtych kwiatkach, białe przebiśniegi, przylaszczki 
pospolite, krokusy, śnieżyce oraz inne rośliny cebulowe, które swoimi 
kolorowymi kwiatami upiększają nasze szare po zimie ogrody. Do takich 
roślin zaliczają się między innymi cebulica syberyjska, kosaciec żyłko-
wany, puszkinia, szafirek, śnieżnik, a także niskie tulipany. Te rośliny są 
odporne na niską temperaturę i zaczynają kwitnąć mimo chłodnych dni 
i nocy, nawet wtedy, gdy utrzymuje się temperatura bliska zera stopni. 
Do roślin, których kwiaty utrzymują się jeszcze w marcu, zaliczają się też 
ciemierniki. Ich kwiaty pojawiają się na tych roślinach już w grudniu oraz 
styczniu i kwitną do wiosny.

W marcu zakwitają też niskie tulipany botaniczne, dorastające do ok. 15 
- 25 cm wysokości. Nie wszystkie odmiany tulipanów kwitną w tym sa-
mym czasie, dlatego wybierając odmiany tulipanów do swojego ogrodu, 
warto dobrać je tak, żeby miały różny okres kwitnienia. Wtedy będą zdo-
bić nasze rabatki dłużej. Pierwsze odmiany tulipanów zaczynają rozkwi-
tać już w marcu, najpóźniejsze na początku czerwca. Tulipany botaniczne 
są odporne na niskie temperatury. Niektóre z nich mają kolorowe liście, 
będące ozdobą rabat nawet po ich przekwitnięciu. 

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

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

Inną godną polecenia niską 
i wcześnie kwitnącą rośli-
ną cebulową o ozdobnych 
kwiatach jest dorastający do 
ok. 15 cm wysokości kosa-
ciec żyłkowany. Te niskie iry-
sy pięknie kwitną w kolorach 
niebiesko – fioletowym, nie-
bieskim, czerwono – fioleto-
wym i bordowym. Wszystkie 
kwiaty tej rośliny mają charakterystyczny wzór na płatkach kwiatowych 
z żółtymi czy też pomarańczowymi plamkami. Te niskie irysy są chęt-
nie uprawiane, ze względu na śliczne kwiatki i wczesny okres kwitnienia.

Inną niską rośliną cebulową podobną do przebiśniegów jest śnieży-
ca wiosenna. Charakteryzują ją pojedyncze, białe, zwisające kwiaty 
w kształcie dzwonków, które osadzone są na łodydze otoczonej dwo-
ma podłużnymi ciemnozielonymi liśćmi.

Rośliny cebulowe warto sadzić obok traw ozdobnych, żurawek, innych 
roślin cebulowych oraz pod koronami drzew i krzewów. Wczesne wio-
senne rośliny cebulowe i byliny można sadzić pod drzewami liściastymi, 
gdyż bezlistne wiosną drzewa nie zasłonią promieni słonecznych.

Wieloletnią, długo i wcześnie kwitnącą rośliną wiosenną jest prymula. 
Kwiaty te kupowane są w sklepach, ale przyniesione do domu, gdzie 
temperatura otoczenia jest wyższa niż 20 stopni, szybko przekwita-
ją, a ich liście zaczynają żółknąć. Chcąc przedłużyć kwitnienie, warto 
przenosić roślinę na noc do chłodniejszego pomieszczenia. Polecaną  
do ogrodu odmianą prymuli jest mało wymagający i łatwy w rozmna-
żaniu pierwiosnek gruziński. Warto dzielić szybko rozrastające się kępy 
w celu ich odmłodzenia. 

Pierwsze pojedyncze kwiatki pojawiają się już w marcu, ale w pełni 
rozkwita w kwietniu. Kwiaty koloru różowego, liliowego, fioletowego 
osiągają wysokość 5-15 cm. Utrzymują się na tej roślinie do ok. pię-
ciu tygodni. Pierwiosnek gruziński chętnie sadzony jest w ogrodzie ze 
względu na wczesne kwitnienie i mało kłopotliwą uprawę. Zaleca się sa-
dzenie w cieniu lub półcieniu. Własne doświadczenia pokazują, że nic 
mu się nie dzieje na słonecznej rabacie. Mróz też mu nie jest straszny.  
Ze względu na różnorodność odmian i kolorów prymulek, ciemierni-
ków, fiołków wonnych i roślin cebulowych kwitnących w marcu, nasze 
rabatki mogą wiosną wyglądać bajecznie. Wystarczy zaprosić te rośli-
ny do swoich ogrodów, by nasz wiosenny ogród wyglądał zjawiskowo  
na tle budzącej się do życia przyrody.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Nieduży piesek czeka na dom
Brzusio to około 4 miesięczny szczeniak, po pierwszych 
szczepieniach. Waży niecałe 7 kg, docelowo będzie śred-
niaczkiem (15 kg). Z początku Brzusio był bardzo zestreso-
wany nową domową rzeczywistością. Dzięki tymczasowej 
opiekunce młody zaaklimatyzował się całkiem nieźle. Jed-
nak wciąż boi się nowych sytuacji i wymaga cierpliwości. 
Jeśli już kogoś pozna, to odwdzięcza się ogromem miłości. 

Szukamy mu wyjątkowej rodziny, która obdarzy go mi-
łością, empatią oraz da przestrzeń na zaakceptowanie no-
wych bodźców. Jednym słowem szukamy kogoś, kto chce 
zdobyć przyjaciela, a nie uzyskać gotowy produkt. Brzusio 
świetnie się odnajdzie w domu z psim rezydentem.

Zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt pod nr 570 
512 956 lub 508 607 080 (gdybyśmy nie odbierały, pro-
simy o smsa z imieniem psa). Obowiązuje procedura ad-
opcyjna.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

O kastracji słów kilka
Czym jest kastracja? 
Jest to trwałe pozbawienie możli-
wości płodzenia potomstwa po-
przez usunięcie jąder u samców 
i narządów rodnych u samic. Za-
bieg ten również hamuje popęd 
seksualny, co wycisza hormo-
ny i skutkuje większym spokojem 
w zachowaniu zwierzęcia oraz bra-
ku chęci do ucieczki za potencjal-
nym partnerem.

Czy warto się jej bać? 
NIE! Jest to bezpieczny, małoinwa-
zyjny zabieg chirurgiczny, przepro-
wadzany pod narkozą przez lekarza 
weterynarii. Co więcej wpływa ko-
rzystnie na zdrowie zwierzęcia. 
Dzięki kastracji możemy zapo-
biec nie tylko bezmyślnemu roz-
m na ż an iu  z wi erz ąt , 
ale i uchronić nasze-
go pupila m.in. przed 
nowot worem jąder, 
ogólnymi chorobami 
prostaty, nowotworem 
gruczołów mlekowych, 
ropomacicza czy uro-
joną ciążą. 

Jakie są skutki nieka-
strowania zwierząt?
Z jednego miotu może 
urodzić się aż dziewięć 
młodych! Nieodpowie-
dzialni i zacofani właści-
ciele często wyrzucają 
samicę, która okazuje 
się być w ciąży, przez 
co młode rodzą się od 
razu na ulicy. Inni decy-
dują się na zostawienie 
ciężarnej matki i umyśl-
ne zabicie młodych, 
poprzez zakopanie czy 
utop i e n i e  ż y wc e m . 
Wiele razy spotkałyśmy 
się również z głodze-
niem i pozostawieniem 
samym sobie samicy 
z miotem, aby zdzicza-
ły i uciekły. Niewiele 
osób zdaje sobie spra-
wę, że takie sytuacje 
mają miejsce nawet na 
podwórku naszych są-
siadów. Niereagowa-
nie w takich sytuacjach 
m o ż e  m i e ć  fa t a l n e 

skutki w przyszłości, dlatego też nie 
bądźmy obojętni! 

Dlaczego jest taka ważna?
Obywatel, widząc bezdomnego psa 
na ulicy, zgłasza go do gminy, my-
śląc, że sprawa go już nie dotyczy... 
Niestety mało osób wie, że gmina za 
odłowienie jednego bezdomnego 
psa ponosi koszt w wysokości 984 
zł brutto, ale to nie koniec... Tego sa-
mego psa, władze gminy muszą 
umieścić w gminnym schronisku, 
uiszczając przy tym opłatę w wy-
sokości 2189 zł brutto. Razem daje 
nam to w sumie ponad 3000 zł. Są 
to dane w Biura Informacji Publicznej 
gminy Nasielsk, zakładka Centralna 
Ewidencja Umów 2021. Gdybyśmy 
ograniczyli niekontrolowane roz-

mnażanie, a tym samym bezdom-
ności te środki mogłyby posłużyć 
mieszkańcom naszej gminy np. na 
budowę placu zabaw, nowe chodni-
ki czy renowację parków. 

Pomimo tego, że żyjemy w XXI 
wieku, wciąż ogromna ilość spo-
łeczeństwa uważa, że kastracja jest 
krzywdą dla zwierzęcia. Mamy 
nadzieję, że poruszony przez nas 
temat i przedstawione korzyści pły-
nące z zabiegu kastracji uświadomi 
zacofaną część społeczeństwa, że 
kastracja ma więcej zalet niż wad. 
Zachęcamy do głębszego zbada-
nia tematu i dokształcenie się w za-
pobieganie bezdomności. 

Weronika Kalewska,  
Agnieszka Kniołek
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. 
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego 
najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.
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HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW

Gmina Nasielsk działki

U NAS

Różne oblicza depresji
Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Nowym Dworze Mazo-
wieckim Filia w Nasielsku w dniach 
23 – 26 lutego br. realizowała Pro-
jekt Psychoedukacyjny „Różne 
oblicza depresji” z okazji Ogólno-
polskiego Dnia Walki z Depresją.

Projekt Psychoedukacyjny miał 
na celu popularyzowanie wiedzy 
wśród uczniów i rodziców w za-
kresie objawów depresji i działań 
wspierających zdrowie psychicz-
ne. Dotyczył m.in. depresji dzieci 
i młodzieży, depresji u dorosłych, 
depresji poporodowej, wpływu 
pandemii na zdrowie psychiczne 
uczniów. Projekt zakładał realizację 
działań informacyjnych oraz kon-
sultacyjnych angażujących również 
środowisko lokalne. 

Rodzice mieli możliwość porad  
i konsultacji ze specjalistami po-
radni w zakresie niepokojących  
zachowań własnych dzieci. Pra-
cownicy poradni na podstawie 
wywiadu oraz wstępnych kwe-
stionariuszy mogli określić stopień 
nasilenia trudności, udzielić porad 
i wskazówek wychowawczych oraz 
wsparcia. Na terenie poradni oraz  
w placówkach oświatowych zo-
stał y udostępnione rodzicom 
i nauczycielom materiały infor-
macyjne m.in. w formie gazetek 
ściennych oraz ulotek na temat 

objawów depresji, jej form i wspar-
cia osób oraz ich bliskich dotknię-
tych chorobą. Ważnym działaniem 
Projektu było również opracowa-
nie Drzewka Pozytywnych Myśli 
odnoszącego się do przeformuło-
wania negatywnych komunikatów 
i postaw osób z otoczenia osoby 
chorej na pozytywne, dające ak-
ceptację i siłę do zmiany. 

Do udziału w Projekcie zaproszo-
ne zostały placówki oświatowe  
z terenu gminy Nasielsk. Działania 
w ramach Ogólnopolskiego Dnia 
Walki z Depresją stały się impulsem 
dla szkół, wychowawców i specja-
listów, do poruszenia tej tematyki 
z uczniami poprzez podjęte dzia-
łania informacyjne i dydaktyczne. 
Chętni uczniowie wykonali dowol-
ną techniką plakaty „Oblicza depre-
sji”. Wpłynęło 28 prac. Podejmując 
trudny temat, jakim jest depresja, 
dzieci zaprezentowały swoje spoj-
rzenia na symptomy choroby i jej 
skutki dla chorego i jego otoczenia. 
Wszystkim wspierającym projekt 
bardzo dziękujemy za zaangażo-
wanie i  wzięcie udziału w wyda-
rzeniu.  Szkołom i uczestnikom 
akcji zostaną przekazane pamiąt-
kowe dyplomy. Prace uczniów są 
zaprezentowane w Poradni. Poru-
szają serce i skłaniają do refleksji…

Depresja to choroba, a nie oznaka 
słabości. Jest zaburzeniem przewle-
kłym, nawracającym i powszech-
nym. Nie jest fanaberią, lenistwem, 
słabszym miesiącem… Chorują  
na depresję ludzie w różnym wie-
ku - również małe dzieci. Depresja 
jest chorobą, która rozwija się stop-
niowo. W ciągu kolejnych tygodni 
pojawiają się różne objawy spra-
wiające cierpienie i w destrukcyjny 
sposób wpływające na funkcjono-
wanie człowieka. Nie da się nad nią 
zapanować siłą woli, nie pomaga 
pójście na basen czy na zakupy. Nie 
wyleczą jej wielogodzinne rozmo-
wy z dzieckiem o tym, żeby wzię-
ło się w garść ani o tym, jakie życie 
jest piękne i ile dobrych sytuacji 
zaistniało w życiu. Depresja przede 
wszystkim różni się od uczucia 
smutku tym, że zakłóca codzien-
ne życie. Nie pozwala normalnie 
pracować, uczyć się, jeść, spać czy 
po prostu dobrze się bawić. Uczu-
cia bezsilności, bezradności, bez-
nadziejności są bardzo intensywne 
i rzadko ustępują chociażby w naj-
mniejszym stopniu.

Nie każdy spadek nastroju czy gor-
sze samopoczucie oznaczają de-
presję. Depresja charakteryzuje się 
nasileniem objawów i wydłużonym 
czasem ich utrzymywania. Niepo-
kój powinno wzbudzić nie samo 
przygnębienie, ale to, że trwa ono 

już długo i zmienia nasze 
funkcjonowanie, dezor-
ganizuje codzienne ży-
cie. Smutek w depresji 
nie pojawia się od czasu 
do czasu, ale stale nam 
towarz ysz y i  zacz yna 
nas zasadniczo zmieniać. 
Objawy chorobowe za-
leżą od wieku dziecka  
i  etapu jego rozwoju.  
U dzieci i młodzieży czę-
sto podstawowym symp-
tomem jest  wrogość, 
irytacja, złość i unikanie 
kontaktu z najbl iższy-
mi, mylone najczęściej z 
buntem nastoletnim. Ta-
kich zachowań nie moż-
na ignorować.

Depresję trzeba leczyć ! Jest cho-
robą uleczalną, a nie leczona może 
być śmiertelna.

Ogólnopolskie linie wsparcia:

116 111 telefon dla dzieci i młodzie-
ży

800 12 12 12 telefon zaufania 
Rzecznika Praw Dziecka

800 100 100 telefon dla doro-
słych w sprawach dzieci

Pamietajcie Państwo, niepokojące 
zachowania dzieci warto skonsul-
tować ze specjalistami w celu uzy-
skania wsparcia i pomocy.

Pracownicy Poradni P-P  
w Nowym Dworze Mazowieckim

Filia w Nasielsku
Anna Gródek

Ewa Ślesik
Ewa Jóźwiak-Modzelewska
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Baran 21.03-20.04 
Będziesz się świetnie dogadywał z ludź-
mi, dzięki czemu otrzymasz cenne infor-
macje. Nareszcie wyprowadzisz na prostą 
zaległe sprawy finansowe. Nie prowokuj 
sytuacji konfliktowych. 

Byk 21.04-20.05
Najbliższe dni zapowiadają się trochę ner-
wowo, ale nie daj się wyprowadzić z rów-
nowagi. Uważaj na to, co podpisujesz, bo 
niefrasobliwością możesz narobić sobie 
kłopotów. Nie oszczędzaj na podróżach.

Bliźnięta 21.05-21.06
Musisz narzucić sobie większą dyscypli-
nę, jeśli chcesz zrealizować swoje plany. 
Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. 
Możesz wystartować z nowym projektem, 
zmienić pracę lub objąć nowe stanowisko.

Rak 22.06-22.07
Będziesz teraz silny, skuteczny, zdecydo-
wany i wytrwały. Poradzisz sobie nawet 
z najtrudniejszymi wyzwaniami. Zajmuj 
się tylko tym, co naprawdę istotne i wię-
cej wypoczywaj.

Lew 23.07-23.08
Nawiążesz teraz ciekawe znajomości, a pla-
nowane podróże okażą się bardzo przy-
jemne. Wstrzymaj się na razie z większymi 
wydatkami. Nie masz teraz szczęścia do pie-
niędzy, musisz więc oszczędzać.

Panna 24.08-22.09
Nie poprawiaj sobie kiepskiego nastroju za-
kupami, bo stracisz pieniądze i narobisz sobie 
problemów. W pracy staraj się być bardziej 
zorganizowany, będziesz miał mnóstwo za-
dań służbowych do wykonania.

Waga 23.09-23.10
Szalone tempo życia może niekorzystnie 
odbić się na Twoim zdrowiu, dlatego tro-
chę ogranicz swoje zajęcia. Szef doceni 
Twoją pracę niespodziewaną podwyżką. 
Zacznij biegać lub chodzić na spacery.

Skorpion 24.10-22.11
Zyskasz zaufanie szefa, pojawi się okazja 
pochwalenia się wyjątkowymi zdolnościa-
mi. W finansach zapowiada się dobra passa. 
Nie bagatelizuj żadnych dolegliwości i zrób 
sobie niezbędne badania. 

Strzelec 23.11-21.12
Uważaj, bo możesz spotkać osobę, która 
pod pretekstem współczucia zacznie Tobą 
manipulować. Wszystkie wydatki konsultuj 
z partnerem, wtedy wybrniecie z kłopo-
tów. Panuj nad stresem.

Koziorożec 22.12-20.01
Poznasz ludzi, którzy poszerzą Twoje ho-
ryzonty i pobudzą Cię do działania. Jeżeli 
boisz się, że nie wykonasz wszystkich za-
dań w pracy, poproś o pomoc kogoś za-
ufanego. Dotrzymuj obietnic.

Wodnik 21.01-19.02
Bez wahania podejmiesz w końcu waż-
ne decyzje finansowe. Najbliżsi będą Ci 
kibicować, jeśli zdecydujesz się zmienić 
pracę, ale przemyśl ten pomysł. Nie lek-
ceważ problemów z układem krążenia.

Ryby 20.02-20.03
W pracy przeżyjesz parę rozczarowań zwią-
zanych z ludźmi, którzy zamiast solidnie pra-
cować, wolą knuć intrygi. Nie zwracaj uwagi 
na fochy przyjaciół. Przejdzie im, kiedy do-
wiedzą się, w czym rzecz.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

16-18 kwietnia godz. 15:00 2D dubb.

21-25 kwietnia godz. 15:00 2D dubb.

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

Co w duszy gra

Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 

1 godz. 46 min.

Co sprawia, że ty to jesteś TY? Zapraszamy na 

premierę nowego filmu Pixar Animation Studios 

„Co w duszy gra”. Joe Gardner, nauczyciel mu-

zyki w szkole, dostaje życiową szansę, aby zagrać 

w najlepszym jazzowym klubie w mieście. Ale 

jeden nieostrożny krok sprawia, że prosto z no-

wojorskiej ulicy dostaje się w Przedświaty - nie-

zwykłe miejsce, gdzie nowe dusze, zanim zejdą 

na Ziemię, otrzymują osobowość, dziwactwa i 

pasje. Zdeterminowany, żeby odzyskać swoje życie, Joe zaprzyjaźnia się z młodą 

duszą – 22, która nie rozumie, dlaczego doświadczenie bycia człowiekiem jest aż 

tak pociągające. Podczas gdy Joe stara się przekonać 22, że życie jest wspaniałe, 

sam znajduje odpowiedzi na najważniejsze pytania.

16-18 kwietnia godz. 17:00 2D nap.

21-22 kwietnia godz. 17:00 2D nap.

OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA.

Dramat, Kryminał; USA, Wielka Brytania; Czas trwania 

1 godz. 53 min.

Wszyscy mówili, że Cassie (Carey Mulligan) była 

obiecującą, młodą kobietą dopóki tajemnicze 

wydarzenie nagle nie zakłóciło jej przyszłości. Ale 

nic w życiu Cassie nie jest tym, czym się wyda-

je. Cassie jest niesamowicie inteligentna, kusząco 

przebiegła, a nocą prowadzi sekretne, podwójne 

życie. Nieoczekiwane spotkanie da dziewczynie 

szansę naprawienia błędów z przeszłości w tej 

bardzo zabawnej historii.

Na portalu Rotten Tomatoes film otrzymał aż 97 procent  pozytywnych recenzji, 

krytycy są zachwyceni wyjątkową kreacją Carey Mulligan. Reżyserką i autorką 

scenariusza  filmu jest Emerald Fennell (serial „Killing Eve”)

16-18 kwietnia godz. 19:00 2D nap.

21-22 kwietnia godz. 19:00 2D nap.

SOUND OF METAL

Dramat, Romans; USA; Czas trwania 2 godz.

Jeden z najbardziej fascynujących filmów, jakie 

zobaczycie w tym roku. Poruszająca, pełna emo-

cji opowieść o losach pary, która z dnia na dzień 

musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrot-

nie zmieniającym ich życie. W rolach głównych 

znakomici Riz Ahmed i Olivia Cooke, a jednym 

z twórców filmu jest Derek Cianfrance, reżyser 

Blue Valentine.

Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym 

pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, 

 a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia 

na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał, lega 

w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziewczyna Lu nie daje 

jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich 

dotąd łączyło.

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

Wypożyczalnia samochodów oso-
bowych Nasielsk i okolice. Tel. 793 
793 666.

Wynajem samochodów od 100 zł/
doba. Tel. 793 793 666.

Sprzedam domki rekreacyj-
ne nowoczesne w Adamowie.  
Tel. 570 380 800.

Sprzedam dom jednorodzinny 
w Nasielsku. Tel. 733 733 440.

Usługi minikoparką. Tel. 695 163 726.

Wynajmę zagęszczarki i inne sprzęty 
budowlane. Tel. 695 163 726.

Zatrudnię pomocnika budowlanego 
do przyuczenia oraz murarza i cieślę. 
Tel. 601 817 363.

Sprzedam działkę ulica Topolowa. 
Tel. 733 679 795.

Przedsiębiorstwo branży rolno-
-spożywczej z okolic Nasielska, 
poszukuje pracownika do po-
mocy w zarządzaniu gospodar-
stwem rolnym i przetwórnią. 
Wymagania: -Znajomość agrotech-
niki, -Znajomość obsługi urządzeń 
biurowych. tel.730731602 .

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Zatrudnię kierowcę C+E z doświad-
czeniem w obsłudze HDS. Więcej 
informacji pod numerem tel. 785 
954 324.

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774. 

Mycie dachów, elewacji, kostki bru-
kowej, malowanie dachów i elewa-
cji. Tel. 507 567 910.

Sprzedam 2 ha ziemi, sadzarkę i ko-
paczkę ciągnikową. Tel. 666 295 207.

Przyjmę ziemię z wykopów, Cieksyn. 
Tel. 607 687 306.

Sprzedam zestaw uprawowosiew-
ny agregat ścierniskowy , kombajn 
ANNA, kosiarka rotacyjna i siano. 
Tel. 500 138 274.

Dotacje PROW 2014-2020. 
„ R e s t r u k t ur y z a c j a  M a ł y c h 
Gospodarstw” – 60 tys. zł. - rów-
nież dla osób nie ubezpieczonych 
w KRUS. Ponadto ,,Premia dla 
Młodych Rolników” – 150 tys. zł. 
Nabory wniosków do 29 maja. 
Wypełnianie wniosków, dojazd do 
rolników. Tel. 795 931 529.

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
15.03.–21.03.2020 r.  Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.,
22.03.–28.03.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.,

29.03.–4.04.2020 r.  Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,
5.04.–11.04.2020 r.  Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek.

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.

www.MARCO.com.pl
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Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk,
BRIX – Kosewo 134, Nasielsk

W związku z rozwojem naszej firmy  
poszukujemy osoby na stanowiska:

Operator linii produkcyjnej, węzła betoniarskiego 
oraz wózka widłowego.

Miejsce pracy: Kosewo koło Nasielska
Oferty z CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych  

prosimy przesyłać na adres: alicja.bieniasz@brix.net.pl
lub kontakt telefoniczny: 665 006 396.

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Konkurs logopedyczno 
- plastyczny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowiec-
kim Filia w Nasielsku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy organizuje 
Konkurs logopedyczno-plastyczny pt. „Ilustrowane ćwiczenia buzi i ję-
zyka”. 

Czas trwania konkursu od 8.03.2021 do 26.03.2021.

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem kon-
kursu jest: prezentacja możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych 
oraz rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni dziecięcej, a także czer-
panie radości ze wspólnej pracy z logopedą, nauczycielem bądź rodzicem 
przy tworzeniu pracy plastycznej.

Aby wziąć udział w konkursie: należy wykonać   pracę   plastyczną  w for-
mie obrazkowej przedstawiającej ćwiczenia buzi i języka. Na konkurs na-
leży nadesłać indywidualną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. 
Format pracy A4 lub A3, płaska bądź przestrzenna. Technika dowolna. Te-
matem są ćwiczenia odechowe, artykulacyjne  buzi i języka przedstawio-
ne w formie obrazkowej. Zilustrowane może być jedno ćwiczenie lub kilka.

Pracę należy  przekazać  do poradni osobiście do przygotowanego po-
jemnika lub listownie (decyduje data stempla pocztowego). Każda praca 
musi być zaopatrzona w metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy. Me-
tryczka powinna zawierać (litery drukowane):

• nazwa konkursu,

• imię i nazwisko dziecka,

• wiek,ew. grupa przedszkolna,

• imię i nazwisko opiekuna,

• numer telefonu,

• obowiązkowo adres e-mail;

• nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko,

Premiowana  będzie pomysłowość i kreatywność przedstawionego tema-
tu oraz samodzielność dziecka przy tworzeniu pracy. 

Prace należy przekazać do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Nasielsku ul. Piłsudskiego 6; 05-190 Nasielsk lub  przesłać listownie (de-
cyduje data stempla pocztowego).

Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi do 2 tygodni od 
ukończenia konkursu. Laureaci zostaną powiadomieni mailowo. Po za-
kończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników i prze-
chodzą na własność organizatora. Biorąc udział w konkursie, uczestnik 
potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie. 
Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych. Regulamin 
i zgoda załączone są na facbooku oraz do pobrania w poradni. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie placówki z terenu Gminy 
Nasielsk.

Ewa Ślesik-pedagog,logopeda

O G Ł O S Z E N I E

HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. 
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem  
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego 

najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.
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PIŁKA NOŻNA

Towarzyskie mecze Żbika
Do wiosennej rundy aktywnie 
przygotowują się zawodnicy dru-
żyny Żbika Nasielsk. Poprzeczka 
w tej rundzie została postawiona 
najwyżej i wszyscy liczą na obro-
nę pozycji lidera do końca rozgry-
wek.

W styczniu i lutym Żbik Nasielsk 
rozegrał serię spotkań towarzy-
skich, przygotowujących druży-
nę do nowego sezonu. Informacji 
na ich temat udzielił naszej redak-
cji trener Żbika Nasielsk Krzysztof 
Szymański.

Pierwszy mecz rozegrany został 
30 stycznia z Mazurem Radzymin. 
Spotkanie zakończyło się wyni-
kiem 3:2 z korzyścią dla nasielskiej 
drużyny. Mazur Radzymin gra 
obecnie w lidze okręgowej War-
szawa I, w której po rundzie je-
siennej zajmuje trzynaste miejsce 
z dorobkiem 16 punktów. Bramki 
zdobyli Mateusz Śliwiński, Mate-
usz Bramowicz z rzutu karnego 
w asyście Damiana Załogi. Drugie 
spotkanie Żbik rozegrał z ligowym 
rywalem Kryształem Glinojeck, 
który aktualnie zajmuje dziesiąte 

miejsce z dorobkiem 18 punktów. 
Mecz zakończył się zwycięstwem 
Żbika i wynikiem 5:2, który wy-
pracowali Mateusz Bramowicz 
dwoma golami, Olek Śmietana, 
Marcin Chyczewski oraz Kamil 
Popowski.

Kolejny mecz rozegrany został  
6 lutego z Dębem Wiel i szew, 
który obecnie gra także w lidze 
okręgowej Warszawa I, gdzie zaj-
muje piąte miejsce z dorobkiem 
34 punktów. Spotkanie zakończy-
ło się wynikiem 3:2 dla Dęba. Au-
torami goli był Mikołaj Adamski 
- w asyście Zalewski oraz Mateusz 
Bramowicz w asyście Damiana Za-
łogi.

13 lutego Żbik Nasielsk rozegrał 
sparing z Bugiem Wyszków, obec-
nie liderem ligi okręgowej War-
szawa I . W tym spotkaniu Żbik 
Nasielsk musiał uznać wyższość 
Wyszkowian. Mecz zakończył się 
wynikiem 5:2. Oba gole dla Żbika 
zdobył Mateusz Bramowicz jeden 
w asyście Macieja Ćwiąkały, a dru-
gi w asyście Marcina Osińskiego.

W kolejnym towarzyskim spotka-
niu, 20 lutego, Żbik Nasielsk zagrał 
z dawnym rywalem, grającym 
obecnie w IV lidze, w której po 
rundzie jesiennej zajmuje drugie 
miejsce. Mecz zakończył się wy-
nikiem 5:2 dla Mławianki. Autora-
mi bramek dla Żbika Nasielsk byli 
Marek Osiński w asyście Marcina 
Świderskiego oraz Maciej Ćwiąka-
ła w asyście Kamila Stańczaka.

27 lutego Żbik Nasielsk rozegrał 
spotkanie towarzyskie z innym 
rywalem z ligi okręgowej, znaj-
dującym się obecnie w IV lidze 
na trzeciej pozycji w tabeli, czyli 
z MKS Przasnysz. Mecz zakończył 
się wynikiem 2:1 dla naszej druży-
ny. Bramki zdobyli Marcin Świderski 
z rzutu wolnego po faulu na Kami-
lu Stańczaku oraz Mikołaj Adamski 
w asyście Marcina Świderskiego.

Jak informuje trener Żbika Nasielsk 
Krzysztof Szymański, mecze od-
bywają się na razie bez udziału 
publiczności. Przed nami runda 
wiosenna, w której rozegranych 
zostanie 15 spotkań. 

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Żbik nie zawiódł

W SKRÓCIE

Sparing Żbika II 
Zwycięstwem zakończył się sparing Żbika II Nasielsk, grającego  
w B klasie. Podopieczni Dariusza Kordowskiego pokonali Spartę Marki 
3:2. Drużynę wsparło kilku zawodników z rocznika 2006 i 2007, którzy 
zaczynają zdobywać przez to nowe doświadczenie.

W spotkaniu gole zdobyli Mikołaj Szypulski oraz dwukrotnie Paweł Dłu-
towski.

Przegrana z Covidem
Piłkarze okręgówki, ale i IV ligi i niższych, nie długo cieszyli się rundą 
wiosenną. MZPN podjął kontrowersyjną decyzję o zawieszeniu, jak na ra-
zie dwóch następnych, kolejek, które miały być rozegrane w dwa ostat-
nie weekendy marca. Jak poinformował MZPN w lidze okręgowej Keeza 
17 kolejka, która miała być rozegrana 20 marca zostanie rozegrana  
21 kwietnia, a 18 kolejka 5 maja. Oba terminy wypadają w środy.

Klasa B, która miała rozpocząć rundę 12. kolejką w ostatni weekend mar-
ca, odwołane w tym terminie mecze rozegra 21 kwietnia. W terminie 
tym zagrać miała tylko Wkra Cieksyn, a Żbik II ma pauzę z racji niepa-
rzystej liczby drużyn.

Bez zmian odbywać się będą tylko rozgrywki dzieci i młodzieży.

MZPN przypomina również, że aby drużyny młodzieżowe mogły 
uczestniczyć w współzawodnictwie sportowym, niezbędne jest posia-
danie zaświadczenia wydanego przez ten związek z upoważnienia PZPN.

Michał B.

Piłkarze okręgówki wrócili na boisko. 
13 marca br. Żbik Nasielsk rozegrał 
pierwszy w rundzie wiosennej mecz. 
Był to mecz wyjazdowy. Przeciwni-
kiem była Tęcza Ojrzeń, a spotkanie 
rozegrano na stadionie w Kraszewie.

Z racji obostrzeń epidemicznych 
mecz rozegrano bez udziału publicz-
ności, choć kibiców obu drużyn nie 
zabrakło poza obiektem. Dodatkowo 
mecz transmitowany był na żywo na 
portalu społecznościowym Facebook 
na profilu Żbika Nasielsk.

To był dzień Mateusza Bramowicza. 
Już 21 minucie meczu zdobył pierw-
szego gola dla drużyny Żbika przy-
pominając przeciwnikom, że grają 
z najlepszą drużyną w tym sezonie. 
Kapitan drużyny zdobył bramkę 
„główką” z odległości 5 metrów przy 
lewym słupku w asyście Marka Osiń-
skiego z odległości. Wynik 1:0 utrzy-
mał się do końca pierwszej połowy. 

Druga połowa zaczęła się zmianami 
Jakub Zalewski zastąpił Macieja Ćwią-
kałę, a Kamil Tomaszyński wszedł za 
Mateusza Śliwińskiego. Niestety po-

jawiła się też żółta kartka dla Kamila 
Popowskiego. Nie była jedyna w tym 
meczu. Drugą zaledwie kilka minut 
później zobaczył ją także zawodnik 
rywali Szymon Janakakos. 

W 73. minucie wynik meczu wzmoc-
nił ponownie Mateusz Bramowicz 
zdobywając gola z rzutu wolnego 
z odległości około 35 metrów z le-
wego sektora boiska. Euforii nie było 
końca. Choć gospodarze próbowa-
li odrobić straty, to nasielska drużyna 
skutecznie walczyła do końca meczu.

W ostatnich minutach spotkania zagrali 
jeszcze Dawid Walczak, zastępujący 

Marcina Świderskiego i Oliwer Branic-
ki, który wszedł za Marka Osińskiego. 
Tuż przed jego końcem Dawid otrzy-
mał od sędziego żółtą kartkę. To nie 
wpłynęło na euforię po pierwszym 
zwycięstwie tej rundy i meczem za-
kończonym wynikiem 2:0 dla Żbika 
Nasielsk.

Wyniki pozostałych meczów klasy 
okręgowej Keeza:

Sona Nowe Miasto – Korona Szydło-
wo (odwołany)

Ostrovia Ostrów Mazowiecka – Wkra 
Bieżuń 1:1

Iskra Krasne – KS Wąsewo 4:1

Kryształ Glinojeck – Błękitni Raciąż 3:3

PAF Płońsk – Konopianka Konopki 
2:3

GKS Strzegowo – MKS Ciechanów 
0:2

GKS Pokrzywnica – Narew 1962 
Ostrołęka 2:6

Zwycięstwo Żbika Nasielsk pozwo-
liło utrzymać pozycję lidera, choć 
nie można zapominać, że różnica 
między wiceliderem wynosi tylko 
jeden punkt.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Modernizacja 
Stadionu Miejskiego
We wtorek, 16 marca 2021 r., nastąpiło podpisanie umowy na realizację 
zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” oraz przekazanie 
terenu wykonawcy. Zakres prac obejmie przebudowę boiska treningowe-
go na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem; 
budowę trybuny dla 321 osób; budowę kortu tenisowego o nawierzchni 
z trawy syntetycznej; montaż bramek, wiat dla zawodników oraz innych 
projektowanych artykułów i sprzętów sportowych; budowę siłowni ze-
wnętrznej i placu zabaw o powierzchni ok. 200 m2, nasadzenia drzew 
i traw ozdobnych; przebudowę istniejącego oświetlenia. 

Koszt inwestycji – 3 792 920 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma An-
med Sp. z o.o.

Planowany termin zakończenia robót – 31.08.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz 
Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

Wydział Inwestycji,  
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych


