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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

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 
serwisie e-Urząd Skarbowy.

Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicznego i jak najszybciej otrzymać zwrot po-
datku.

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 skar-
bowego – 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 
przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego 
(OPP), mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu 
podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w 
ubiegłym 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 pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym ze-
znaniu podatkowym.

Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż 
rok wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które składa do swojego urzędu 
skarbowego.

Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wy-

kazie 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.

Z GMINY

Nowe panie sołtyski
W związku z rezygnacją w ubiegłym roku dwóch sołtysów w miejscowo-
ściach Malczyn i Krogule w ostatnim czasie w pełnym reżimie sanitarnym 
odbyły się wybory sołeckie.

W miejscowości Malczyn wybory odbyły się 19 stycznia br., a na sołty-
sa wybrano panią Jolantę Gajewską. Natomiast w miejscowości Krogule,  
10 marca br. sołtysem została wybrana pani Justyna Rucińska. Gratuluje-
my!

Michał B.
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KOMUNIKAT SPZOZ

Wolne terminy 
szczepień 
Szanowni Pacjenci,
w związku z podpisaniem nowej oferty na zamówienia szczepionek 
Comirnaty Pfizer dla pacjentów 70-80+ i dla pacjentów z choroba-
mi przewlekłymi (Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dn. 10.03.2021r.) 
oraz na Astrę Zenecę dla pacjentów poniżej 70. roku życia dysponu-
jemy wolnymi terminami dla pacjentów powyżej 70. roku życia (Pfizer)  
na kwiecień - maj oraz dla pacjentów poniżej 70. roku życia (Astra Ze-
neca) w maju. 

Zachęcamy  Państwa do zapisu na szczepienia telefonicznie pod nume-
rem tel. 510 648 690 oraz osobiście w siedzibie SPZOZ Nasielsk II piętro, 
ewentualnie przez infolinię pod numerem 989. 

     Dyrektor SPZOZ Nasielsk 

INFORMACJA
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym 
Dworze Mazowieckim informuje, iż orzeczenia, których termin waż-
ności upłynął od 08.03 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni 
od dnia odwołania stanu pandemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania 
nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane na podstawie tych orzeczeń także ulegają 
wydłużeniu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 568).

RADA POWIATU

Co dalej z LO im. J. Iwaszkiewicza?
25 marca br. roku w trybie zdal-
nym odbyła się XXVIII sesja Rady 
Powiatu Nowodworskiego. W po-
siedzeniu wzięło udział 18 radnych. 
Nieobecny był radny Kamil Sza-
frański.

Rada po przyjęciu protokołów 
z dwóch poprzednich sesji, przystą-
piła do głosowania nad uchwałami.

Najpierw jednogłośnie przyję-
to uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej (17 głosów 
„za”).

Następnie radni przegłosowa-
l i  zm iany w uc hwale  b ud że -
towej  na  rok  2021,  w które j 
zmniej szono plan dochodów 
w związku z pismem Ministra Fi-
nansów, Funduszy i Polityki Re-
gionalnej w sprawie ostatecznej 
kwoty subwencji oświatowej dla 
powiatu nowodworskiego o kwo-
tę ponad 185 tys. zł. Przesunię-
to także kwotę ponad 2 tys. zł na 
pokrycie kosztów ubezpieczenia 
samochodu zakupionego w ra-
mach projektu door-to-door dla 
osób z potrzebą wsparcia w zakre-
sie mobilności. Ponadto zwiększo-
no plan wydatków o kwotę prawie 
75 tys. zł z przeznaczeniem na do-
tację dla powiatu białostockiego 
w związku ze zwiększeniem kwoty 
miesięcznego kosztu utrzymania 
dzieci w placówka opiekuńczo- 
wychowawczych. Dotacja wynika 
z faktu, iż w powiecie białostockim 
przebywają dzieci z terenu powia-
tu nowodworskiego, o co dopyty-
wała radna Anna Małecka. Uchwała 
została przyjęta 17 głosami za, przy 
jednym nieoddanym.

Ostatnią uchwałą, którą podjęli 
radni, była uchwała w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu części nie-
ruchomości na czas nieoznaczony 
i dotyczyła pomieszczeń biuro-
wych w budynku przy ulicy Che-
mików 6 w Nowym Dworze Maz. 
Uchwała została przyjęta przy 17 
głosach poparcia.

W punkcie Sprawozdanie z pracy 
Wydziału Architektury i Budow-
nictwa za rok 2020 radna Anna 
Maliszewska podkreśliła, że wbrew 
pozorom i sytuacji epidemicznej, 
wydział miał dużo pracy, a pro-
blemy pojawiały się w kontaktach 
z Urzędem Wojewody. 

W „Sprawach różnych” radna Kata-
rzyna Kręźlewicz poprosiła o przyj-
rzenie się sytuacj i  w Ośrodku 
Zdrowia w Cząstkowie w związku 
z krytycznymi uwagami dotyczą-
cymi tego miejsca.

Radna Anna Małecka wspomnia-
ła, że zgłosili się do niej mieszkań-
cy wsi Swobodnia w sprawie złego 
stanu mostku na jednej z dróg. Wi-
cestarosta P. Calak odpowiedział,  
że ta sprawa jest znana starostwu 
i jest to przepust w drodze powia-
towej, który został już naprawiony. 
Zaznaczył, że samochody cięża-
rowe nie powinny jeździć tą drogą. 

Radny Marcin Manowski poinfor-
mował, że wraz z radną Anną Ma-
łecką wybrali się na wizytację do 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
J. Iwaszkiewicza w Nasielsku. Za-
uważył, że jest to dość zaniedba-
na szkoła, gdzie widoczne są braki 
infrastruktury sportowej. Dlatego 
przedstawił staroście i zarządowi 
możliwość pozyskania środków 
z rządowego programu „Spor-
towa Polska”, gdzie na budo-
wę obiektów sportowych można 
otrzymać nawet 80% wsparcia. 
Zwrócił uwagę bardzo duży teren 
przy szkole i zachęcił do współ-
pracy z samorządem Nasielska, 
gdyż obiekt może służyć także 
okolicznym mieszkańcom. Zapy-
tał także o deklarację organu pro-
wadzącego w kwestii „ciągłości” 
pracy tej szkoły. Podkreślił, że co 
roku pojawiają się informacje o jej 
ewentualnym zamknięciu, o czym 
świadczy mała liczba uczniów w tej 
szkole i mała liczba uczniów zapi-
sujących się do niej z racji obaw 
przed zamknięciem placówki. Sta-
rosta Krzysztof Kapusta podkre-
ślił, że szkoła w ostatnich latach 
przechodziła trudny okres i obec-

nie liczba uczniów 
w szkole wynosi ponad  
70 osób. Wspomniał 
także, że planowane 
jest spotkanie z bur-
mistrzem Nasielska, 
a b y  o m ów i ć  te -
mat nasielskiego li-
ceum i zapewnił, że 
nikt nie planuje za-
mknięcia tej szkoły.

Wi c e p r ze wo d n i -
cząc yRP Mariusz 
Kraszewski i czło-
nek zarządu Monika 
Nojbert podzięko-
wali radnym za tro-
skę. Radna Monika 
Nojbert zauważyła, że stan budyn-
ku jest zarządowi znany, a staro-
stwo od dawna podejmuje działania 
w celu poprawy funkcjonowania tej 
placówki, a wniosek o pozyskanie 
środków zewnętrznych jest przy-
gotowywany. Starosta Krzysztof 
Kapusta dodał, że sytuację kompli-
kuje fakt, iż w Nasielsku jest drugie 
liceum. Stwierdził, że miasto jest za 
małe, żeby można było w nim pro-
wadzić dwie placówki o tym sa-
mym profilu.

Radna Anna Małecka podkreśli-
ła, że nigdy nie była za likwidacją 
tej szkoły i nie można też pozby-
wać się majątku powiatu, sugerując 
wielokrotnie, że w tym budynku 
można umieścić Filię Powiatowego 
Urzędu Pracy lub Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną. Dodała, że 
podczas wizyty z radnym M. Ma-
nowskim przygnębił ich widok bo-
iska przy liceum, a wieloletni brak 
remontów jest widoczny i należy 
szukać pomysłów na funkcjono-
wanie szkoły, na przykład poprzez 
dostosowanie jej dla osób z niepeł-
nosprawnościami.

Głos w dyskusji zabrał również 
członek zarządu Radosław Kasiak, 
który powiedział, że zarząd oraz 
burmistrz Nasielska wypracowują 
rozwiązania, aby pomóc jak najle-
piej funkcjonować tej placówce.

Radna Katarzyna Kręźlewicz nie kry-
ła zaskoczenia wyjazdem radnych do 
Nasielska i wejściem na teren szkoły 
w momencie, kiedy panuje epidemia 
i szkoły są zamknięte. Przewodni-
czący Rady Powiatu Z. Szmytkowski 
przyznał, że nic nie wiedział o wizy-
tacji radnych, a starosta K. Kapusta 
dowiedział się o tym w trakcie trwa-
nia Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych. Radna Anna Małecka 
tłumaczyła, że o chęci odwiedzin 
w nasielskiej placówce poinformo-
wała panią dyrektor szkoły, a sama 
wizyta przebiegała w reżimie sanitar-
nym. Również radny M. Manowski 
dodał, że wizyta odbyła się w godzi-
nach popołudniowych i miała miej-
sce głównie na zewnątrz budynku, 
aby obejrzeć boisko.

Do tematu odniósł się też radny 
Adam Szatkowski przewodniczący 
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych, który zauważył,  

że w Nasielsku nie powinno być 
dwóch liceów i zaznaczył, że w No-
wym Dworze Maz. Jest tylko jedno. 
Zaznaczył, że obecnie potrzebny jest 
kosztorys, który określi koszty przy-
stosowania szkoły na miarę XXI wie-
ku. 

Przewodniczący Rady Zbigniew 
Szmytkowski dodał, że od kiedy pra-
cuje w Radzie Powiatu od początku 
jej funkcjonowania, że przez wszyst-
kie kadencje wszyscy bali się podjąć 
jakiekolwiek działania w tej sprawie. 
Jego zdaniem należy pójść w kierun-
ku otwarcia w tym budynku szkoły 
specjalnej. Należy jednak podjąć dys-
kusję nad kierunkami rozbudowy tej 
placówki. Radna K. Kręźlewicz doda-
ła na zakończenie, że należy uzmy-
słowić mieszkańcom Nasielska,  
że nie są to pomysły na likwidację, 
a tworzenie czegoś nowego, co bę-
dzie potrzebne społeczństwu.

Michał B.

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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26 marc a  druhowi e z  OSP 

N a s i e l s k  p o m a g a l i  p o l i c j i  

w otwarciu mieszkania w miej-

scowości Kędzierzawice.

28 marca OSP Nasielsk na prośbę 

Burmistrza Nasielska udrażniali 

przepust drogowy w miejsco-

wości Kosewo.

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 kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

24.03.2021 r. puł tuska proku-
ratura zastosowała środki za-
pobiegawcze wobec 49-latka 
z Popowa Borowego, podejrza-
nego o znęcanie się nad osoba-
mi najbliższymi. Grozi mu kara do  
5 lat więzienia.

27.03.2021 r. policjanci z Nasielska 
zatrzymali 39-letniego nasielsz-
czanina, który podczas interwen-
cji znieważył funkcjonariuszy oraz 
naruszył nietykalność cielesną 
jednego z nich. Grozi mu kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Nasielski  
Rower Miejski 
Już 1 maja Nasielski Rower Miejski wraca na gminne drogi. W tym roku  
do dyspozycji będą nowe czarno-czerwone modele pochodzące od fir-
my ACRO Bike, która swoje usługi świadczy m.in. w Legionowie.

40 rowerów zostanie rozlokowanych na co najmniej 10 stacjach. Obecnie 
znamy lokalizację 6 z nich: Urząd Miejski, Rynek, Ośrodek Zdrowia, Stacja 
PKP, Wiosełko, Cieksyn.

Przy ustaleniu nowych stacji liczymy na pomoc naszych mieszkańców. 
W tym celu na stronie internetowej www.nasielsk.pl do 11 kwietnia do-
stępna będzie ankieta, w której będą mogli Państwo wybrać łącznie  
do czterech propozycji nowych lokalizacji!

Przypominamy również, że od 1 lipca flota rowerów będzie wymieniona 
na zupełnie nową, produkowaną na zamówienie.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Moja Okolica  
– aplikacja  
dla każdego mieszkańca
W końcu nadeszła upragniona wiosna! Pokrywa śnieżna znikła, na zewnątrz 
robi się coraz cieplej, a ptaki zaczynają dawać swoje koncerty. To również 
najlepsza pora na sezonowe sprzątanie.

Drodzy mieszkańcy, jeśli podczas wiosennych porządków będziecie 
chcieli pozbyć się starych krzeseł, tapczanów czy biurek, zanim podej-
miecie decyzję o wywiezieniu ich do PSZOK-u, spróbujcie zamieścić 
ogłoszenie w zakładce Rynek w aplikacji Moja Okolica! Być może ktoś 
z mieszkańców gminy będzie miał możliwość dać używanym meblom 
drugie życie?

Przypominamy, że 
Aby ułatwić komunikację i wspomóc działania mieszkańców Gminy 
Nasielsk, uruchomiliśmy mobilną aplikację Moja Okolica. Ma ona na celu 
ułatwienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami gminy a społecz-
nością lokalną, a także wsparcie lokalnych działań biznesowych i komu-
nikacyjnych.

Zobacz, jak Moja Okolica ułatwia organizowanie pomocy. Jeżeli jesteś  
w stanie pomóc w zrobieniu zakupów, chciałbyś wesprzeć osoby starsze 
w prostych pracach – zamieść ogłoszenie w aplikacji Moja Okolica -> 
Rynek. Sprawdź zamieszczone już tam ogłoszenia, może ktoś czeka na 
Twoją pomoc.

• Jesteś producentem, masz sklep, próbujesz się odnaleźć w tej trud-
nej sytuacji? Dołącz informację na temat oferowanych produktów lub 
usług w aplikacji Moja Okolica. Pozwól, by inni dowiedzieli się o Twojej 
ofercie i nawiązali z Tobą kontakt bezpośredni.

• Potrzebujesz pilnej informacji o działających placówkach medycz-
nych czy nocnym dyżurze apteki? Uzyskasz je dzięki funkcji Bezpie-
czeństwo, w jaką wyposażona jest aplikacja Moja Okolica. Aplikacja 
wskaże również najbliższą Ciebie lokalizację.

• Jesteś producentem żywności, a może masz sklep i chciałbyś pomóc 
potrzebującym? Zamieść ogłoszenie na Rynku w aplikacji Moja Oko-
lica. Znajdziesz tam również informacje od osób, które czegoś po-
trzebują lub tak jak Ty chciałyby pomóc. Może warto połączyć siły?  
W tym trudnym dla wszystkich okresie pamiętajmy, że często najbliż-
sze nam osoby potrzebujące pomocy to mieszkańcy tej samej gminy.

•  Jeżeli opiekujesz się osobą, która wymaga pełniejszego nadzoru – 
skorzystaj z funkcji Bezpieczeństwo i wyznacz bezpieczne strefy dla 
swoich bliskich. Otrzymasz powiadomienie, jeżeli strefa zostanie prze-
kroczona lub opuszczona.

Będziesz miał teraz dostęp do najaktualniejszych informacji z wybranych 
placówek gminy. Dzięki funkcjonalności aplikacji Moja Okolica będziesz 
otrzymywał powiadomienia i alerty o wyjątkowo ważnych wydarzeniach, 
sytuacji w gminie i zagrożeniach. Szczególnie teraz warto mieć rzetelne 
informacje i otrzymywać je we właściwym czasie.

Informacja o pracy Filii Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami w Nasielsku

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.03.2021 r. Filia Wydziału Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nasielsku będzie zamknię-
ta. Wznowienie pracy planowane jest od 6.04.2021 r. Do tego czasu, 
w sprawach niecierpiących zwłoki, prosimy o kontaktowanie się z pra-
cownikami wydziału w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
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ROZMOWA Z…

To nasza wspólna historia 
Glennem Kurtzem, amerykańskim potomkiem urodzonego w Nasielsku Davida Kurtza, który w 1938 roku nagrał film ze swojej 
podróży po Europie. Trzy minuty z tego filmu zarejestrował w Nasielsku. Pewnego dnia, Glenn Kurtz, wnuk Davida, odnajduje 
film i postanawia zagłębić się w historię miasta oraz osób, których twarze pojawiają się na nagraniu. Poszukiwania prowadzą 
go do małego miasteczka niedaleko Warszawy i tak zrodził się pomysł na „Three minutes in Poland” (Trzy minuty w Polsce), 
książkę opowiadającą o historii nasielskich Żydów. Niedawno, z inicjatywy stowarzyszenia, którego prezesem jest G. Kurtz, 
ustawiono Bramę Pamięci na kirkucie przy ul. Kwiatowej ku czci nasielskiej społeczności żydowskiej.

daty. Jednakże, gdy okoliczno-
ści będą sprzyjające, planujemy 
znaczącą uroczystość, w których 
wezmą udział potomkowie na-
sielskiej społeczności żydowskiej 
z całego świata, w tym ze Stanów 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Kanady, Izraela, Austrii, Argentyny 
i wielu innych miejsc; reprezentan-
ci z naszych partnerskich organi-
zacji, w tym Fundacja Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego (FODŻ), 
the Matzevah Foundation oraz 
Rabinatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Oczywiście na uroczystość 
zostanie zaproszony burmistrz 
Nasielska i inni przedstawiciele lo-
kalnych władz, a także mieszkańcy 
Nasielska, którzy zechcą dołączyć 
do nas. Ten pomnik upamiętnia 
część historii Nasielska i mamy na-
dzieję, że cała społeczność weźmie 
udział w jego poświęceniu.

Jest Pan autorem książki „Three 
minutes In Poland”, w której opi-
suje Pan, jak film z podróży po 
Europie Pana dziadka pozwolił 
odkryć niezwykłą historię nie tyl-
ko Pana rodziny, ale i innych osób 
powiązanych z Nasielskiem. Dzię-
ki swojej książce przywrócił Pan 
pamięć żydowskiej społeczności, 
która mieszkała przez kilkaset lat 
w Nasielsku. Kiedy po raz pierw-
szy przyjechał Pan do Nasielska? 
Jakie ma Pan wspomnienia i wra-
żenia z tej wizyty? 

 – Pierwsza wizyta w Nasielsku 
w czerwcu 2012 r. pomogła mi 

przeprowadzić odpowiednie bada-
nia dotyczące filmu mojego dziad-
ka. Na filmie, który powstał w 1938 
roku, zarejestrowano zarówno stu 
członków ówczesnej nasielskiej 
żydowskiej społeczności, jak i bu-
dynki w Rynku oraz inne fragmenty 
krajobrazu, w tym krótki widok na 
kościół. Moim pierwszym celem tej 
wizyty było zidentyfikowanie ludzi 
z nagrania oraz odnalezienie do-
kładnego miejsca, z którego mój 
dziadek nagrywał film.

Moje pierwsze wrażenia podczas 
wizyty w Nasielsku były niejed-
noznaczne. Dziadek urodził się 
w Nasielsku w 1888 r. i wyemi-
grował do Stanów jako dziecko. 
Niestety nie spotkałem go nigdy, 
ponieważ zmarł, zanim się uro-
dziłem. Dla mnie odwiedzić mia-
sto, z którego pochodził, stanąć 
w miejscu, gdzie on stał było nie-
zwykłym uczuciem: jak powrót do 
rodzinnych korzeni. 

Jednocześnie, z powodu tragicz-
nej historii nasielskich Żydów, ta 
pierwsza wizyta była bardzo bole-
sna. Brak śladu po aktywnej i żywej 
społeczności, która kiedyś tam kwi-
tła, a którą znałem z filmu z 1938 
roku, uczyniło tę straszną historię 
bardzo osobistą. Spacerując ulica-
mi, czułem się zatem, jak w mie-
ście duchów.

Niemniej jednak, od pierwszej wi-
zyty miałem szczęście spotkać 
tu wielu ludzi, którzy pomogli mi 

zwiedzić miasto i opowiedzieli mi 
o jego historii i którzy pozostają 
moimi dobrymi przyjaciółmi od 
tamtego czasu aż do dziś. Obecnie 
Nasielsk jest dla mnie miejscem, 
gdzie sięgają moje rodzinne ko-
rzenie, o skomplikowanej histo-
rii, a jednocześnie mam tu bardzo 
dobrych przyjaciół. 

Jak książka Three minutes in Po-
land wpłynęła na Pana życie? 
Czy planuje Pan polskie wydanie 
książki, aby przybliżyć historię na-
sielskich Żydów polskiej społecz-
ności?

 – Mam nadzieję, że polska edy-
cja Three Minutes in Poland uka-
że się! Chciałbym podzielić się tą 
historią z tymi, którzy chcieliby ją 
poznać z perspektywy amerykań-
skiego potomka, który niespodzie-
wanie natknął się oraz pogodził się 
z dziejami nasielskiej społeczności 
żydowskiej. Mój wydawca aktu-
alnie szuka polskiego partnera do 
wydania polskiej wersji językowej 
książki. Cały proces poszukiwań, 
a potem pisania książki wywarł 
głębokie oddziaływanie na moje 
życie. Kiedy zaczynałem, miałem 
tylko stary film ukazujący setkę 
osób, których wkrótce miał spo-
tkać najokrutniejszy los. Chciałem 
się dowiedzieć, kim byli, nie ogól-
nie, ale konkretnie: ich nazwiska, 
jakie było ich życie, co się z nimi 
stało. Pomyślałem, zatem, że moja 
książka mogłaby być pomnikiem 
tych zmarłych. I tym właśnie jest. 
Nie spodziewałem się i nie mógł-
bym się spodziewać, gdy zaczy-
nałem, że projekt będzie dotyczył 

również osób nadal żyjących. 
Przede wszystkim spotkałem kilku 
ocalałych oraz ich rodziny i bardzo 
się z nimi zżyłem. Niektórzy spo-
śród nich są moimi krewnymi, jak 
potem się okazało. To właśnie te 
relacje osobiste wywarły na mnie 
największy wpływ. To tak, jakby 
odkryć nową rodzinę. I to bardzo 
dużą rodzinę! Oprócz tych, którzy 
przeżyli, spotkałem setki ludzi, któ-
rzy poszukują śladów swojego po-
chodzenia w Nasielsku, tak jak ja. 
Ponadto, zaprzyjaźniłem się z wie-
loma osobami z Nasielska, z War-
szawy oraz innych miejsc w Polsce 
i na świecie, którym zależy na tej 
historii i którzy osobiście zaanga-
żowali się w zachowanie pamięci 
o historii polskich Żydów, w poszu-
kiwania i badania tej historii, uczci-
wie mówiąc o jej roli i znaczeniu 
dla narodu polskiego i dla tych, 
którzy mieszkają za granicą. Te re-
lacje i rozmowy wywarły najwięk-
szy wpływ na mnie i na moje życie.

Jest Pan prezesem the Nasielsk 
Society for Remembrance and 
Reconciliation. Kiedy powstała 
fundacja, czym się zajmuje i ja-
kie organizacja ma plany na przy-
szłość?

 – The Nasielsk Society for Re-
membrance and Reconciliation 
(Nasielskie Stowarzyszenie Pa-
mięci i Pojednania – tłum. O.I.) 
zostało założone przez grupę po-
tomków w 2020 r. Naszym ce-
lem jest zachowanie pamięci 
społeczności nasielskich Żydów. 

12 marca 2021 na cmentarzu ży-
dowskim w Nasielsku ustawiono 
Bramę Pamięci, aby uczcić pamięć 
po społeczności żydowskiej, któ-
ra niegdyś mieszkała w Nasielsku. 
Instalację skonstruowano z frag-
mentów witraży pozostałych po 
nasielskiej synagodze. Kto jest po-
mysłodawcą i fundatorem  Bramy 
i jakie są plany wobec dawnego 
kirkutu na przyszłość?

 – Nasielski cmentarz żydowski był 
użytkowany przez setki lat. Dziś 
pozostał po nim grunt i szczątki 
pochowanych tam osób. Naszym 
celem jest konserwacja cmentarza 
i okazanie należnego szacunku pa-
mięci naszych przodków. 

Projekt rozpoczął się w 2014 r., 
kiedy ponad pięćdziesięciu po-
tomków odwiedziło Nasielsk, wraz 
z jednym ocalałym z Holokau-
stu i jego rodziną. Potomkowie 
nasielskich Żydów zdecydowali, 
że pierwszym ich zadaniem po-
magającym zachować pamięć 
o nasielskiej społeczności żydow-
skiej będzie odrestaurowanie i po-
nowne poświęcenie cmentarza. 
W 2020 r. ponad dwustu potom-
ków nasielskich Żydów założyło 
Nasielsk Society for Remembran-
ce and Reconciliation (Nasielskie 
Stowarzyszenie Pamięci i Pojed-
nania – tłumaczenie O.I.), aby ko-
ordynować przyszłe działania oraz 
pomóc w zebraniu funduszy na 
wyznaczone cele. 

Projekt składa się z trzech etapów. 
Pierwszy to po prostu uprzątnię-
cie terenu. Między 2015 i 2018 r. 
przyjeżdżaliśmy każdego lata i za-
praszaliśmy lokalną społeczność 
do przyłączenia się do usuwa-
nia zarośli oraz nagromadzonych 
przez ponad siedemdziesiąt lat za-
niedbań śmieci. Celem drugiego 
etapu było poznanie historii oraz 
znaczenia tego miejsca. Brama 
pamięci, ustawiona w marcu 2021 
r., oddaje cześć zmarłym, któ-
rzy zostali pochowani na terenie 
cmentarza oraz tym, którzy zostali 
zamordowani podczas Holokau-
stu, a nie mają godnego miejsca 
pochówku. Trzecim i ostatnim eta-
pem będzie ogrodzenie terenu 
cmentarza w celu zabezpieczenia 
i oznaczenia go jako miejsca hi-
storycznego. W naszym odczuciu 
cmentarz ten powinien być miej-
scem pamięci.  

Czy planowane jest uroczyste od-
słonięcie Bramy Pamięci? Jeśli tak, 
to kiedy to nastąpi i kto będzie 
uczestniczył w uroczystości?

 – Planujemy w przyszłości ofi-
cjalną uroczystość odsłonięcia. 
W chwili obecnej pandemia unie-
możliwia wyznaczenie konkretnej 

fot. wikipedia.orgfot. wikipedia.org
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WARTO PRZECZYTAĆ

Powieść dla kobiet 
Lubię swoją pracę. Kocham 
czytać i recenzować książki. To 
książki otaczają mnie na co dzień. 
Jestem bibliotekarzem z zawodu, 
z wykształcenia i z zamiłowania. 
To praca, która jest pasją i otwie-
ra wiele dróg rozwoju. Przede 
wszystkim lubię obcowanie 
z książką, którą w wolnej chwili 
mogę przeczytać, a potem Pań-
stwu polecić. Aby rozwijać swo-
je horyzonty czytelnicze i móc 
swoje ulubione książki polecać 
kolejnym czytelnikom, czytam różne gatunki. Lubuję się 
w kryminałach, horrorach, ale nie stronię od powieści oby-
czajowej czy klasyki gatunku. Skoro ostatnio recenzowałam 
sporo kryminałów, teraz czas na coś zupełnie odmiennego. 
Przedstawiam Państwu świetną powieść obyczajową polskiej 
autorki, Anny Szafrańskiej pt. Spragnieni, by kochać.

Ta powieść to rollercoaster gatunku. Co prawda, to powieść 
głównie dla kobiet, ale w swojej pracy spotkałam się z tym,  
iż mężczyźni również je czytają. I nie ma w tym nic złego ani 
zadziwiającego - książki mają nas nie tylko uczyć, ale i relak-
sować czy wzbudzić emocje. 

Spragnieni, by kochać to utwór, który jest przepełniony 
emocjami. Książkę czyta się bardzo szybko i przyjemnie. 
Jest to historia Ali, Kuby, Eryka i Eweliny. Ala, Kuba i Eryk to 
mieszkający razem przyjaciele, którzy wkraczają w dorosłe 
życie. Zaczynają swoje pierwsze prace i zarabiają pierwsze 
pieniądze, z których muszą się utrzymać. Ich historia opo-
wiedziana jest dokładniej w innej książce Anny Szafrańskiej 
(Spragnieni, by żyć). W tej części autorka przygląda się życiu 
Eweliny i jej brata Piotra oraz zakochanemu w dziewczynie 
Erykowi. Ewelina pracuje w kilku miejscach, na kilku etatach 
i jest jedyną zarabiającą w domu osobą. Jej brat ma ciężką 
przeszłość i teraźniejszość. Piotr ma problemy z narkotyka-
mi, alkoholem i towarzystwem. Na jego zabawy (i nałóg) idą 
wszystkie, ciężko zarobione pieniądze jego siostry. Nie raz 
Ewelina ratowała bratu życie i wyciągała go z nałogu. Ale czy 
skutecznie? Łatwo jest powiedzieć, że można się od tego od-
ciąć, dać sobie spokój, zostawić to za sobą. Jednak Ewelina 
obiecywała bratu wsparcie i nie zamierza się od niego od-
wrócić.

Eryk jest zakochany w Ewelinie. Razem pracują w barze. 
Z każdą zmianą poznają się bliżej. Jednak dziewczyna trzy-
ma go na dystans - nie chce zniszczyć mu życia przez swoją 
przeszłość i brata - narkomana. Jednak czy można tak łatwo 
zrezygnować z kochania? Miłość to silne uczucie, warto o nie 
zawalczyć, ratując przy okazji siebie.

Książka Anny Szafrańskiej to prawdziwy kolaż emocjonalny. 
Są tu łzy, śmiech, strach i współczucie dla bohaterów. Łatwo 
można się z nimi utożsamić i przeżywać te emocje razem 
z nimi.

To, w jaki sposób książka została napisana, świadczy o ogrom-
nym talencie pisarskim autorki, ale także o jej ciężkiej pracy. 
Bohaterów tejże powieści zapamiętamy na długo. A porusza-
ny w niej problem ma ogromne znaczenie i jest codzienno-
ścią wielu polskich rodzin. Alkohol, narkotyki, brak środków 
do życia, brud. To ogromny problem, któremu autorka stawi-
ła czoło i przedstawiła nam go w tak świetny sposób. To jedy-
nie pokazuje, iż Spragnieni, by kochać nie jest zwykłą, babską 
powieścią bez drugiego dna i głębszego sensu; to powieść, 
która niesie za sobą przesłanie i apel. Apel o walkę o siebie, 
miłość i rodzinę. Bo warto kochać.

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Pix Blocks i Coding  
– myślenie algorytmiczne

Z BIBLIOTEKI. Pożegnanie

Anna Aniela Siwiec  
(1948-2021) – wieloletni dyrektor biblioteki
Anna Aniela Siwiec urodziła się 
18.07.1948 r.  w miejscowości 
Krzyczki-Żabiczki jako córka Wan-
dy i Stefana Kwasiborskich. 

G dy ukońc z yła  7 la t ,  zac zę -
ła chodzić do Szkoły Podstawo-
wej w Krzyczkach-Pieniążkach, 
następnie naukę kontynuowa-
ła w Liceum Ogólnokształcącym 
w Nasielsku, po czym zdała egza-
min dojrzałości przed Państwową 
Komisją Egzaminacyjną powołaną 
przez Kuratorium Okręgu Szkolne-
go w Warszawie.

W 1972 roku dokształciła się dwu-
l e t n i m  Ko re s p o n d e n c yj ny m 
Kursem Kształcenia Biblioteka-
rzy w Warszawie. Po ukończeniu 
tego kursu zdobyła wykształcenie 
średnie bibliotekarskie. Natomiast 
w 1977 roku ubiegała się o przy-
jęcie na Wyższe Studia Bibliote-
karskie. W latach 1981-1982 była 
uczestnikiem kwalif ikacyjnego 
kursu bibliotekarskiego w Centrum 
Ustawicznego Kształcenia Bibliote-
karzy w Warszawie, który pomyśl-
nie ukończyła.

1.12.1967 r. została zatrudniona 
w Gromadzkiej Bibliotece Publicz-
nej w Chrcynnie, a od 1.04.1968 r. 
awansowana  na stanowisko kie-
rownika biblioteki.

W 1972 roku Pre-
zydium Gromadz-
kiej Rady Narodowej 
w Chrcynnie wyraziło 
zgodę, aby przeszła 
do pracy w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku na stano-
wisko kierownika.

Pani Anna Aniela Si-
wiec dzięki swojemu 
wykształceniu i do-
świadczeniu zawo-
dowemu uz yska ła 
odpowiednie przygo-
towanie zawodowe, 
które wykorzysty-
wała w swojej co-
d z i e n n e j  p r a c y . 
Posiadała także duży 
zasób wiadomości i wiedzy, któ-
rą wykorzystywała w fachowym 
doradztwie, jakim służyła osobom 
korzystającym z księgozbioru bi-
blioteki. Ze swych obowiązków 
wywiązywała się bardzo dobrze 
i została doceniona za tę pracę 
szeregiem nagród pieniężnych 
i książkowych. Ciekawostką jest to, 
iż wzięła udział w konkursie – ple-
biscycie Bliżej książki radzieckiej, 
za co otrzymała nagrodę pienięż-
ną, dyplom uznania i radio dla bi-
blioteki. Znacząco przyczyniła się 

do rozwoju czytelnictwa na tere-
nie gminy Nasielsk.

W 1995 roku Anna Aniela Siwiec, 
jako wykwalifikowany pracownik, 
mianowana została na stanowisko 
dyrektora Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Nasielsku. Funkcję 
dyrektora placówki pełniła do 2002 
roku, zaś do końca 2003 roku była 
zastępcą dyrektora. Bibliotece po-
święciła 36 lat swojego życia.

Zmarła 5.03.2021 r. Pochowana 
została na cmentarzu parafialnym 
w Nasielsku.

Marta Czeremurzyńska

Obecny system edukacji kładzie 
duży nacisk na naukę programo-
wania nawet wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym. Zanim zapropo-
nujemy dziecku programy kom-
puterowe typu Scratch, warto je 
nauczyć myślenia algorytmiczne-
go bez użycia narzędzi cyfrowych. 
Jedną z takich zabawek jest gra 
opracowana przez polskiego mate-
matyka, Krzysztofa Krzywdzińskie-
go i wydana przez wydawnictwo 
Granna: PixBlocks. Mimo iż dedy-
kowana jest dzieciom od 7 roku 
życia, to pięcio –sześciolatki z po-
mocą dorosłego z pewnością sobie 
poradzą na łatwiejszym poziomie. 
W pudełku znajdziemy, przypomi-
nającą oś współrzędnych, planszę 
podzieloną na wiele niebieskich 
kwadratów. Każdy z nich to jedno 
pole. Ponadto, producent załącza 
cztery drewniane króliki w róż-
nych kolorach, karty z zadaniami  
o różnym stopniu trudności oraz 
kafelki z rysunkiem marchewki, 
fragmentów roślinki, ziemi, klucza, 
są również portale. Na pierwszy 
rzut oka przypomina dwuwymia-
rową grę komputerową typu Mario. 
W PixBloks można grać samemu 
lub zespołowo. Najlepiej jednak 
jest zacząć przygodę w trybie jed-
noosobowym, aby wdrożyć się w 
samo myślenie algorytmiczne. Za-
sady nie wydają się zbyt skompliko-
wane – należy zbudować instrukcję 
tak, aby królik prawidłowo wykonał 

zadanie z karty, zawierającej część 
układu oraz elementy, które trzeba 
ułożyć tak, żeby algorytm zadzia-
łał prawidłowo. Istnieją zależności 
między poszczególnymi kompo-
nentami, np. roślinka może rosnąć 
tylko w ziemi, jeśli królik nie ma 
pod nogami podłoża, spada i gi-
nie. Głównym celem królika jest 
zjedzenie marchewek. Uczestnicy 
muszą stworzyć bardzo dokład-
ne instrukcje, przewidywać wiele 
możliwości, aby osiągnąć, z pozo-
ru prosty, cel. 

Młodszym graczom polecam Co-
ding od wydawnictwa Head, grę 
przeznaczoną dla dzieci od 4 do 
8 roku życia. Zabawa oparta jest 
na wyznaczaniu trasy na planszy, 
jednocześnie rywalizując z pozo-

stałymi uczestnikami w wyścigu, 
kto pierwszy wykona zadanie. Gra-
cze wybierają jeden z sześciu pion-
ków pojazdów oraz zestaw strzałek. 
Planszę składamy z puzzli, budując 
cztery różne obszary, właściwe 
dla danych pojazdów: wodę, uli-
cę, tor wyścigowy, krajobraz wiej-
ski. Każdy pojazd porusza się po 
właściwym dla siebie obszarze, na 
którym należy ułożyć przeszkody 
oraz skarby przed rozpoczęciem 
rozgrywki. Pionki pokonują trasę 
z punktu A do punktu B. Co cieka-
we, trasę ze strzałek układamy poza 
planszą, jest to doskonałe ćwicze-
nie wyobraźni oraz wprowadzenie 
do kodowania, czyli głównego celu 
gry.

OI
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Najpiękniejsza Marzanna ekologiczna
W lutym br. NOK ogłosi ł kon-
kurs pt. „Ekologiczna Marzanna”, 
który był skierowany do dzieci  
i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat  
z gminy Nasielsk. Najważniejszym 
wymogiem technicznym było 
to, aby kukła zwiastująca odej-
ście zimy składała się wyłącznie 
z surowców naturalnych (papier, 

słoma, drewno, len, sznurek ko-
nopny, bawełna itp.).

Do 17 marca hol NOK zapełnił się 
przepięknymi pracami, a było ich 
aż 43. Jury w składzie: Ewa Wit-
kowska, Beata Olechowicz, Kin-
ga Szczypek i Leszek Gałężewski 
miało bardzo trudne zadanie, po-

nieważ wszystkie Marzanny były 
na swój sposób wyjątkowe, ory-
ginalne i po prostu piękne. Ku-
kły były różnej wielkości i zostały 
wykonane z różnych materiałów. 
Kreatywność, pomysłowość i ser-
ce, jakie włożyli autorzy w wy-
konanie każdej z nich, przyniosły 
wspaniałe efekty.

Jury przy ocenie kierowało się na-
stępującymi kryteriami: zgodność 
pracy z tematem; własnoręczność 
wykonania; pomysł i oryginalność; 
estetyka wykonania. Po burzli-
wych obradach jurorzy postano-
wili wyróżnić następujące prace  
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych:
Kategoria 3-6 lat
I miejsce – Stanisław Leszkiewicz,  
II miejsce – Liliana Ogonowska
Wyróżnienia: Julia Rosłaniec, Oli-
wier Szymański

Kategoria 7-10 lat
I miejsce – Kaja Pasek, II miejsce – 
Szymon Janecki, III miejsce – Nelly 
Narowska

Wyróżnienia: Zofia Adamska, Wik-
tor Wrzosek

Kategoria 11-15 lat
I miejsce – Marcel Janecki, II miej-
sce – Kacper Śliwiński

Wyróżnienia: Nikola Szydłowska, 
Jakub Wrzosek

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom zaangażowania, kreatywności 
oraz wspaniałych pomysłów.

Zapraszamy do udziału w kolejnych 
konkursach organizowanych przez 
NOK. 

(k.d.)

Jeśli ktoś się modli, Pan Bóg w nim oddycha.

Ks. Jan Twardowski

Księdzu Ryszardowi Kolczyńskiemu,  
Proboszczowi Parafii Cieksyn

z okazji urodzin i imienin

życzymy

wytrwałości, spokoju i pogody ducha,  
radości z pełnionej posługi kapłańskiej,  

obfitości łask Bożych i błogosławieństwa  
na każdy dzień życia.

Wszystkiego, co najlepsze. 

Zdrowia i wszelkiego szczęścia.

Szczęść Boże!

Wdzięczni Parafianie
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O palmie wielkanocnej
KONKURS 

Najaktywniejsze 
sołectwo
Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie 
mazowieckim organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze so-
łectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”! 
Wydarzenie objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konkurs jest adresowany do sołectw w województwie mazowieckim, któ-
re wyróżniają się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności. 
Każda gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Wymaga-
ne jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci: kronik, 
sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum  
10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs jest jednoetapowy  
i będzie polegał na ocenie zgłoszeń oraz dokumentacji fotograficznej.  
Dla najlepszych przewidziane są nagrody finansowe.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazo-
wieckie.ksow.pl.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wy-
słać lub dostarczać osobiście do 30 kwietnia 2021 r.

(red.) za:www.mazowieckie.ksow.pl

Z PCPR 

Zostań rodzicem 
zastępczym 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowiec-
kim poszukuje osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dzieć-
mi jako zawodowa rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny 
dom dziecka.

Rodzice zastępczy będą mieli zapewnione odpowiednie warunki loka-
lowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz zatrudnienie w ra-
mach umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane (samotne lub małżeństwa), po przejściu wstęp-
nych kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych, rozpoczną szkolenie 
dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Podstawowe warunki, jakie muszą spełniać kandydaci:
 – nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodziciel-
ska nie jest im ograniczona, ani zawieszona;

 – wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obo-
wiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

 – nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;

 – są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało 
potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej;

 – przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 – zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwia-
jące dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: roz-
woju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji 
i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 – nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziny zastępczej zachęcamy 
do kontaktu z PCPR: tel. 22 365 01 29 oraz 22 365 01 26, email: sekre-
tariat@pcprndm.pl.

N iedzie la  Pal-
m owa ,  z wa n a 
t e ż  N i e d z i e l ą 
Wierzbną, przy-
pada na tydzień 
przed niedzie-
lą  w i e l ka n o c-
ną .  Te go dn ia 
podczas msz y 
św. święcone są 
palmy wielka-
n o c n e,  b ę dą -
c e s ymb ol e m 
zmartwychwsta-
nia i nieśmiertel-
ności duszy, ale 
także symbolem 
męki oraz odku-
pienia. 

Palmy przygotowywane są na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Je-
rozolimy i święcone podczas uro-
czystości Niedzieli Palmowej. Mają 
bardzo długą historię. Pierwsze 
procesje z palmami odbywały się 
już w IV wieku w Jerozolimie. Ten 
zwyczaj szybko rozpowszechnił się 
w Hiszpanii, Galii oraz na wscho-
dzie. W XI wprowadzono do liturgii 
Niedzieli Palmowej święcenie zie-
lonych gałązek, czyli palm wielka-
nocnych. Według tradycji w Wielką 
Sobotę są palone te zeszłoroczne, 
a w środę popielcową w następ-

nym roku popiół ze spalonych 
palm używany jest do posypywa-
nia głów wiernych.

Polskie palmy to smukłe bukie-
ty wykonane z pędów drzew, ziół 
i kwiatów. Tradycyjnie powinny 
się w nich znaleźć gałązki wierz-

b owe – s ymb ol i zujące ż yc ie 
i zmartwychwstanie – oraz inne 
rośliny zielone (tuje, bukszpan, 
cis itp.). Liczne znaczenia symbo-
liczne ma także palma w tradycji 
ludowej. Przypisywano jej właści-
wości lecznicze i magiczne. Usta-
wiana w oknie podczas burzy 
miała chronić domy przed pioru-
nami. Przechowywano ją zazwy-
czaj za świętym obrazem, wierząc, 
że będzie chronić od wszelkiego 
zła. Z poświęconych gałązek pal-
mowych wykonywano małe krzy-
żyki, które ustawiano na polach, 
mając na celu zapewnienie dobre-

go urodzaju i ochrony upraw przed 
zniszczeniem. Ponadto popular-
ny jeszcze do dziś gest uderzania 
poświęconą palmą ludzi i zwierząt 
ma przynieść zdrowie, urodę oraz 
przekazać tkwiącą w nim ożywczą 
siłę. Dla zdrowia połykano rów-
nież pączki gałązek wierzbowych, 

co miało zapobiec przeziębieniom 
i bólom gardła.

Współcześnie możemy zaobser-
wować różnorodność w doborze 
materiałów dekoracyjnych palm. 
Coraz więcej osób próbuje wyko-
nać palmy wielkanocne samodziel-
nie, korzystając z żywych roślin, 
kwiatów z bibuły, wstążek oraz ko-
kardek. 

Już drugi rok z rzędu członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich „Opty-
miści z klasą” w Ruszkowie podjęły 
wyzwanie przygotowania ogrom-
nej palmy wielkanocnej. Palma 
mierzy ok. 2,5 metra wysokości 
i wykonana jest z bukszpanu, ko-
lorowych traw oraz kwiatów z kre-
piny. 

 – Najpierw nauczyłyśmy się, jak 
wykonać kwiaty z krepiny, by póź-
niej każda z nas mogła je przygo-
tować w domu. – mówi Agnieszka 
Śliwińska, członkini KGW. – Nie jest 
to szybka praca. Każdej z nas za-
jęła kilka lub kilkanaście godzin. 
Ale warto było. Wspólnymi siłami 
powstała przepiękna palma, któ-
ra jest bardzo oryginalna, wyjąt-
kowa i przede wszystkim ręcznie 
wykonana. Mamy nadzieję, że za 
rok również uda nam się ponownie 
przygotować palmę wielkanocną. 
– kontynuuje. Pierwszym etapem 
przygotowania palmy była nauka 
kręcenia kwiatów z krepiny: żonki-
li, tulipanów i krokusów. Każda z rę-
kodzielniczek otrzymała krepinę 
i samodzielnie w domu wykonała 
kilkadziesiąt kwiatów. Najszybszym 
elementem prac było złożenie pal-
my, umocowanie kwiatów oraz 
ustawienie jej w stojaku. Przygo-
towana palma zadziwia wielkością 
oraz estetyką wykonania.

Wykonana przez członkinie KGW 
palma znajduje się w kościele pw. 
św. Rocha w Cieksynie.

Działalność KGW „Optymiści z kla-
są” w Ruszkowie nastawiona jest 
głównie na aktywizację i integrację 
społeczności lokalnej. Dla człon-
ków KGW bardzo ważna jest trady-
cja, dlatego też swoimi działaniami 
starają dbać o jej podtrzymanie. 
Wykonana palma jest również świa-
dectwem wiary oraz troski o roz-
powszechnianie kultury ludowej. 

(o.z.)
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MAZOWSZE

Są środki  
dla aktywnych gospodyń
Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich i innych organi-
zacji działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na Mazowszu. Na ten cel z budżetu województwa 
przeznaczono w tym roku niemal 2,5 mln zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 kwietnia.

W ramach konkursu można starać się o środki na zakup m.in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, 
sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych. W zgłoszeniu należy wskazać, jak zakup danych sprzętów 
przyczyni się do rozwoju organizacji i możliwości działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

Konkurs ma przede wszystkim wesprzeć aktywność kobiet na wsi i sprzyjać rozwojowi lokalnych społeczności. 
Adresowany jest do aktywnych działaczek z terenów wiejskich – kół gospodyń, stowarzyszeń, kółek rolniczych 
i innych organizacji pozarządowych. W zeszłym roku, mimo nietypowego czasu pandemii, z dofinansowania 
skorzystało 471 organizacji, realizując projekty za w sumie ponad 2,3 mln złotych.

W tym roku jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna wysokość dofinansowania 
wynosi 5 tys. zł. Kwota jest w całości przeznaczona na zakupy. Organizacja nie musi wnosić wkładu własnego. 
Dzięki dodatkowym środkom mazowieckie gospodynie będą mogły bez przeszkód zorganizować jeszcze 
więcej przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

Oferty należy składać do 16 kwietnia br. przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny 
na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

(red.) za:www.mazovia.pl

Mamy dwa główne wymiary na-
szej działalności: pierwszy doty-
czy ochrony miejsca i pamiątek 
związanych z historią nasielskich 
Żydów – cmentarza, fragmentów 
nagrobków (Matzevot), które prze-
trwały oraz wszelkich innych pozo-

stałości fizycznych lub kulturowych 
związanych z tą społecznością i ich 
historią, jak fotografie, dokumen-
ty, zapisy genealogiczne, przed-
mioty, a nawet wspomnienia tych, 
którzy żyli w tamtym czasie. Dru-
gim wymiarem naszej działalno-
ści jest zaangażowanie społeczne. 
Wierzymy, że zachowanie pamię-

ci o historii nasielskich Żydów od-
nosi się nie tylko do przeszłości, ale 
również do teraźniejszości i przy-
szłości. Mamy nadzieję, że przy-
szłe pokolenia dowiedzą się o tej 
społeczności, ich życiu, i sposo-
bie, w jaki została zniszczona. Być 
może ta wiedza pomoże w kształ-
towaniu decyzji w przyszłości . 
W efekcie, w 2014 roku, podczas 
naszej pierwszej wizyty w biblio-
tece w Nasielsku zorganizowali-
śmy wystawę zdjęć, aby pokazać 
życie społeczności i podzielić się 
nim z dzisiejszymi mieszkańcami 
Nasielska. Podczas kolejnej wizyty 
spotkaliśmy się z licealistami i in-
nymi mieszkańcami Nasielska, aby 
pielęgnować znaczenie wspólnej 
historii. Ludzie często rozdzielają 
tę historię na „polską” i „żydowską”, 
ale jako ludzie, obie społeczności 
dzieliły i kochały ich rodzinne mia-
sto i kraj. Obie spotkał straszliwy los 
podczas wojny, choć oczywiście 
na różne sposoby.

Mamy nadzieję, że będziemy 
utrzymywać stały kontakt z miesz-
kańcami Nasielska, a zwłaszcza 
z uczniami, aby uświadomienie 
historii społeczności żydowskiej 
w mieście stało się integralną czę-
ścią historii Nasielska.

Czy nasielska społeczność oraz 
władze Nasielska współpracują 
z the Nasielsk Society for Remem-
brance and Reconciliation?

 – Tak! Otrzymaliśmy ogromne 
wsparcie oraz dużo życzliwości ze 
strony burmistrza Bogdana Rusz-
kowskiego oraz innych pracow-
ników Urzędu Miasta, członków 
Rady Miejskiej, jak i wielu miesz-
kańców. Podczas każdej wizyty 
przyjmowano nas bardzo ciepło, 
a rozmowy z członkami społecz-
ności nasielskiej były dla nas bar-
dzo wartościowe – pozwoli ły 
poznać ich doświadczenia i historię 

z ich punktu widzenia, a my mogli-
śmy podzielić się naszą wiedzą. 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
tym, którzy wyszli nam na spo-
tkanie i pomogli podczas prac na 
cmentarzu. Mamy nadzieję, że bę-
dzie wiele okazji, aby spotkać się 
z mieszkańcami Nasielska i praco-
wać wspólnie w kolejnych latach.

Czy mógłby Pan napisać kilka 
zdań o sobie? Jakie są Pana plany 
na przyszłość?

 – Urodzi łem się i dorastałem 
w Nowym Jorku. Jako student, 
mieszkałem we Wiedniu. Pierwszy 

raz odwiedziłem Polskę w 1984 r., 
zwiedzając Warszawę i Kraków. 
Obecnie uczę współczesnej euro-
pejskiej i amerykańskiej literatury 
na New York University’s Gallatin 
School for Individualized Study. Je-
stem pisarzem i oprócz Three Mi-
nutes in Poland napisałem książkę 
o mojej karierze jako muzyka, któ-
ra ukazała się w 2007 r. oraz dwie 
książki o the Empire State Building, 
które prawdopodobnie ukażą się 
w 2022 r.

Dziękuję za rozmowę 

Olga Ickiewicz

ROZMOWA Z…

To nasza wspólna historia 

Jeśli ktoś z Państwa posiada pamiątki,  
fragmenty kamieni nagrobnych  

lub jakiekolwiek informacje na temat miejsc, 
w których mogłyby się one znajdować,  

Nasielsk Society for Remembrance  
and Reconciliation  

zwraca się z prośbą o kontakt:  

nasielsksociety@gmail.com
lub za pośrednictwem redakcji ŻN

Z NOK
Konkurs na logotyp Kina Niwa
Nasielski Ośrodek Kultury za-
prasza do udziału w konkursie 
na stworzenie znaku identy-
fikacji graficznej (logo) Kina 
Niwa. 

Każdy projekt logo musi speł-
niać następujące warunki:
– sk ładać s ię z naz w y in-
stytucji, jej skrótu lub znaku 
graficznego kojarzącego się z kinem lub dowolnej kombinacji po-
wyższych,
– działać jako symbol,
– budzić dobre skojarzenia z Kinem Niwa,
– być oryginalny, ale łatwy do zapamiętania,
– być łatwo skalowalny,
– być czytelny w wersji kolorowej i czarno-białej.

Projekt logo powinien jednoznacznie kojarzyć się z kinem Niwa, 
w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter, zadania i aspiracje.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w formie vouchera dla dwóch osób  
do Kina Niwa na cały rok. Termin ważności vouchera od 23 kwietnia 
2021 do 30 czerwca 2022.
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ABC OGRODNICTWA

Wiosenne prace  
w ogrodzie
Przygotowanie ogrodu do sezonu po zimie należy zacząć od uprzątnięcia 
agrowłókniny, słomy, czy innych materiałów, które stosowaliśmy do zabez-
pieczenia roślin przed mrozem. Następnie pozbycie się suchych łodyg roślin 
pozostałych, jeśli oczywiście nie zostały usunięte jesienią.

Należy też rozgarnąć kopczyki usypane wokół róż, hortensji itp. i przyciąć 
suche, zmarznięte, uszkodzone i krzyżujące się łodygi.

Po wiosennym sprzątaniu ogrodu warto przygotować rabatki przeznaczone 
pod siew warzyw czy kwiatów. Jednak po przekopaniu zaleca się wyrównanie 
terenu i odczekanie tydzień, żeby ziemia osiadła. 

Wiosną przycinamy też trawy, lawendy i inne krzewinki o 1/3 wysokości, 
a starsze okazy do połowy wysokości. Usuwamy pozostałe na roślinach ze-
schłe owoce, będące siedliskiem chorób.

Warto też oczyścić posadzone truskawki i poziomki, przycinając zeschnięte 
liście. Glebę wokół sadzonek truskawek trzeba zasilić kompostem oraz posa-
dzić na tej rabacie czosnek, który wytwarza substancje lotne, chroniące przed 
bakteriami, chorobami grzybowymi i szarą pleśnią powodującą gnicie owo-
ców. Należy posadzić go przy rabacie z truskawkami.

Kwiecień to czas sadzenia i siewów wielu warzyw. Chociaż przed połową 
maja mogą jeszcze wystąpić przymrozki to i tak warto wysiać już na począt-
ku kwietnia wiele warzyw, które kiełkują przy niższych temperaturach. Za-
leca się oczywiście w przypadku zapowiadanych przymrozków przykrycie 
takiej rabaty warzywnej agrowłókniną, co zabezpieczy młode siewki przed 
zmarznięciem.

Promienie słoneczne mają korzystny wpływ nie tylko na kiełkowanie, ale i na 
prawidłowy wzrost i wygląd roślin warzywnych, dlatego wybierając stano-
wisko dla ogródka warzywnego warto zastanowić się, czy przez większość 
dnia dociera do tego miejsca słońce. W kwietniu wprost do gruntu można 
wysiać groch, bób, cebulę, pietruszkę korzeniową i naciową, szpinak, koper. 
Od połowy kwietnia burak ćwikłowy i liściowy (boćwinę), por, koper ogro-
dowy, pietruszkę naciową, rzodkiewkę wczesną, średnio wczesną marchew, 
rabarbar, szczaw, sałatę (zwłaszcza wytrzymałą na mróz do -6 stopni) odmiany 
o kędzierzawych liściach, a także sałatę masłową czy dębolistną. W kwietniu 
można też sadzić cebulę dymkę, wysiewać cebulę siedmiolatkę (wieloletnią, 
odporną na mróz), jak i wsadzić sadzonki selera i pora. Samodzielnie można 
też jeszcze przygotować sadzonki pomidorów. Nasiona pomidorów zwłasz-
cza koktajlowych, dobrze wysiać na rozsadniku w tunelu/ szklarni w domo-
wych warunkach do doniczek. Nasiona pomidorów kiełkują 5-10 dni w temp. 
ok. 20 stopni C. W czasie wzrostu należy zapewnić odpowiednią temperatu-
rę otoczenia posianym roślinom. Gdy sadzonki pomidorów mają za zimno, 
tracą możliwość pobierania z gleby fosforu, a ich łodygi stają się fioletowe, 
natomiast za wysoka temperatura powoduje, że sadzonki staja się wiotkie. 
Sadzonki pomidorów przed posadzeniem do gruntu należy pikować do do-
niczek pojedynczo, ale głębiej niż rosły poprzednio, co wpływa na lepsze 
ukorzenienie sadzonek. Do gruntu najlepiej wysadzić po 15 maja, kiedy mi-
nie niebezpieczeństwo przymrozków. Trzeba być czujnym i zabezpieczyć je 
np. agrowłókniną. 

Do gruntu w kwietniu można też wysiać zioła jednoroczne, np. rumianek 
pospolity, kminek, majeranek, kolendrę siewną oraz wieloletnie, np. lubczyk 
ogrodowy, miętę, szałwię lekarską. 

Obecność ziół na rabacie warzywnej wpływa pozytywnie na plonowanie 
i lepszy wzrost roślin warzywnych. Ochronne działanie posiada też bazylia, 
która znacznie zmniejsza występowanie mączniaka na ogórkach. Bazylia, 
podobnie jak koper, pietruszka i seler, dobrze wpływa na rosnące obok pomi-
dory, wzmacniając ich smak i aromat. Pozytywne działanie na pomidory ma 
też tymianek, który przyspiesza dojrzewanie owoców pomidorów.

Chcąc mieć warzywa z własnego ogrodu, warto dołożyć starań i tak dobrać 
odmiany, by dobrze na siebie oddziaływały, by zbędne było stosowanie che-
micznych środków ochrony roślin. Byśmy mieli pewność, że ich jedzenie 
wpływa pozytywnie na nasze zdrowie. 

Zadbany w kwietniu i oczyszczony z pozostałości części roślin ubiegło-
rocznych z naszych rabatek ogród zapewni dobry wzrost naszym rośli-
nom warzywnym i kwiatom.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Przepiękna Kira
Kira to grzeczna psinka (husky) szukająca kocha-
jącego domu.... Nic więcej jej nie potrzeba, tylko 
miłości! Ładnie chodzi na smyczy, utrzymuje czy-
stość. Jej stan fizyczny jest świetny. Kira nigdy nie ma 
swojego miejsca na ziemi.... 12 lat życia mocno ją 
doświadczyło. Na szczęście nie wpłynęło to na jej 
zaufanie do ludzi. Teraz czerpie z życia, ile wlezie! 
(Weterynarz na początku oceniał ja na 2-3 lata). Jest 
przekochaną i cudowną psinką. Obecnie przebywa 
w domu tymczasowym z dwoma innymi psiakami, 
dwoma kotami oraz dzieckiem. Akceptuje wszyst-
kich bez żadnego problemu, nie jest konfliktowa. 
Jest odrobaczona, zaczipowana oraz wykastrowana. 
Zainteresowanych adopcją zapraszamy do kontak-
tu poprzez wiadomość prywatną lub kontakt tele-
foniczny: 735 084 106; 570 512 956. Obowiązuje 
procedura adopcyjna. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Adopcja ze schroniska
Pewnie każdy z Was nieraz zasta-
nawiał się nad adopcją psa lub kota 
ze schroniska, fundacji lub domu 
tymczasowego. Każdy myślał nad 
tym czy lepiej, żeby wziąć szcze-
niaka, czy raczej psa już dorosłego, 
a może dać na ostatnie lata życia 
dom staruszkowi?

Zachęcam do świadomej i dokład-
nie  przemyślanej adopcji oraz do 
przygotowania się na nią, ale żeby 
to zrobić, należy zapoznać się ze 
wszystkimi aspektami konkretnych 
opcji.

Wartością pierwszą, niezmienną, 
niezależnie od układu, jaki wybie-
rzemy, a o której nigdy nie może-
my zapomnieć, jest to, że bierzemy 
odpowiedzialność za żywe stwo-
rzenie, czujące, myślące, mające 
swoje doświadczenia, swój kod 
genetyczny, bierzemy stworzenia, 
które musimy szanować i się o nie 
troszczyć. 

Zacznijmy więc od zamysłu adop-
cji szczeniaka. Przyjęcie pod dach 
ślicznego malutkiego, słodkiego 
w swoim wyrazie pieseczka jest 
zapewne dla wielu z nas bardzo 
nęcące. Wiele osób uważa, że ma-
lucha wychowa sobie, tak jak sobie 
to wyobraził. Jednak żeby tak było 
należy mieć ku temu odpowiednią 
wiedzę i chęci do pracy. Bo mały 
piesek, oprócz wielkiej „słodyczy”, 
to zasikane podłogi, pogryzione 
buty, przekopane doniczki, itp. Wy-
mienię tutaj kilka etapów rozwoju 
psa i wbrew pozorom, jak wnikli-
wie to państwo przeczytacie, nie-
wiele się różni od etapów rozwoju 
człowieka, również ssaka. 

Koniecznie należy pamiętać, że 
szczeniaka możemy oddzielić od 
matki, najwcześniej w 8-10 tygo-
dniu jego życia. Etap noworodka 
– pierwsze 1-2 tygodni życia. Przez 
cały ten czas pieski muszą być przy 
mamie.

Etap psiej socjalizacji – od 3. do  
7. tygodnia życia. Pod koniec tego 
etapu matki zaczynają odstawiać 
szczenięta od piersi. Jest niezwy-
kle ważne, aby wszystkie szczenię-
ta pozostawały z matką do końca 
tej fazy rozwoju, ale oczywiście 

w przypadku psich sie-
rotek nie jest to moż-
liwe.

Etap socjalizacji z czło-
wiekiem – od 7. do  
12 .  t ygodnia ż ycia . 
W tym etapie szcze-
niak uczy się przy-
stosowania do życia 
wśród ludzi. Pomiędzy 
8. a 11. tygodniem po-
znaje uczucie strachu 
i jeśli w tym okresie 
doświadczy zbyt sil-
nego strachu lub bólu, 
stanie się nadmiernie 
lękliwy, a wyprowa-
dzenie go z tego sta-
nu jest zwykle trudne. 
Nowy właściciel musi 
bardzo delikatnie trak-
tować malca w tej fazie 
rozwoju, chroniąc go przed wszel-
kiego rodzaju urazami, a jednocze-
śnie umożliwić mu doświadczenie 
różnorodnych pozytywnych do-
świadczeń w wielu miejscach 
i z wieloma ludźmi.

Etap ustalania miejsca w grupie 
– od 12. do 16. tygodnia życia. 
W tym czasie mamy do czynienia 
z dorastającym psiakiem, po ludz-
ku rozumując – z nastolatkiem. 
Jest to czas, w którym powinno się 
uczyć psa podstawowych komend 
i  zasad dobrego wychowania. 
W tej fazie rozwoju pies zmienia 
zęby. Wiąże się to zawsze z gry-
zieniem i niszczeniem wszystkie-
go, co popadnie, a że pies w tym 
wieku gryźć musi, trzeba zadbać 
o to, żeby miał coś do gryzienia 
np. gryzaki z suszonej skóry, duża 
cielęca kość lub suchy chleb. 

Etap ucieczek – od 4 do 8 mie-
sięcy. Specyficzny okres „bun-
tu”, kiedy nawet posłusznie dotąd 
przychodzący na zawołanie pies, 
nagle jakby głuchnie i nie słyszy 
wołania pana. To normalne za-
chowanie w wilczym stadzie. Jest 
to wiek, który odpowiada czterna-
stu-szesnastu latom u ludzi. Samo 
uciekanie czasem trwa kilka dni, 
czasem nawet miesiąc . Ważne 
w tym czasie jest niekaranie psa, 
który wrócił z takiej wyprawy. Po-

maga także spacerowanie w nie-
znanym psu terenie, gdzie czuje 
się mniej pewnie i nie oddala się 
tak chętnie od swojego pana. W tej 
i następnej fazie mogą występo-
wać różne inne dziwne zachowa-
nia u psów, na przykład załatwianie 
się na łóżko.

Okres dojrzewania – od 6 do 
14 miesięcy. Analogicznie, jak 
u ludzkich nastolatków, psiaki 
przeżywają okres „burzy hormo-
nalnej”. Kiedy organizm zmaga 
się z ustaleniem nowej równowa-
gi hormonalnej, mogą pojawić się 
niezrozumiałe reakcje i zachowa-
nia. Obojętne dotąd przedmioty 
czy zjawiska mogą być przyczyną 
lęku lub agresji. 

Kolejnym bardzo ważnym aspek-
tem adopcji szczeniaka jest prze-
prowadzenie całej prof i laktyki 
medycznej. Czyli przeprowadze-
nie psa przez kolejne (minimum 
trzy) odrobaczenia i szczepienia, 
aż do nabrania pełnej odporno-
ści na choroby wirusowe. Wiąże 
się to z kosztami i czasem, jaki na-
leży poświęcić na dodatkowe wi-
zyty u lekarza weterynarii. Tak też 
pierwsza z możliwych opcji zo-
stawiam do przemyślenia i odpo-
wiedzenia sobie na pytanie, czy 
właśnie ma to być szczeniak i czy 
na tym etapie państwa życia. 

Anna Z.



112.04.2021–15.04.2021; Życie Nasielska nr 8 (576) ROZMAITOŚCI

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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Informacja o zamieszczeniu wykazu nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego, 

przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Zarząd Powiatu Nowodworskiego podaje do publicznej wiadomości, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B i na stronie 
internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej został zamiesz-
czony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
w drodze darowizny na podstawie przepisów ustawy z dnia 21  sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze 
zm.), oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

dz. nr nr  139/1 o pow. 0,09 ha, 140 o pow. 1,20 ha i 230/2 o pow. 0,42 
ha, 147/2 o pow. 0,0009 ha, 180/1 o pow. 0,0028 ha, 182/3 o pow. 
0,0051 ha, 207/2 o pow. 0,0328 ha, 209/2 o pow. 0,0118 ha, 212/4 
o pow. 0,0090 ha, 212/6 o pow. 0,0032 ha, 213/1 o pow. 0,0145 ha, 
214/1 o pow. 0,0124 ha, 215/1 o pow. 0,0087 ha, 220/1 o pow. 0,0072 
ha, 221/3 o pow. 0,0113 ha, 225/3 o pow. 0,0087 ha, 226/1 o pow. 
0,0013 ha, 230/2 o pow. 0,42 ha  poł. w obrębie 0035 – Mogowo, 
Nasielsk dz. nr nr  270 o pow. 1,4384 ha, 113/8 o pow. 0,0076 ha, 114/7 
o pow. 0,0072 ha, nr 126/17 o pow. 0,0130 ha, 126/21 o pow. 0,0435 
ha , poł. w obrębie 0051 – Siennica, gm. Nasielsk, 

Ww. działki zostały opisane szczegółowo w wykazie i stanowią ciąg drogi 
publicznej 2429 W.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B, , 
tel. (0-22) 765-32 55.

Starosta 
Krzysztof Kapusta

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

System gospodarowania 
odpadami
W 2020 roku z terenu naszej gminy odebrano i zagospodarowano  
ok. 5,5 tys. ton śmieci. Całkowity koszt systemu gospodarowania odpada-
mi w Gminie Nasielsk w 2020 roku wyniósł ponad 6,7 mln zł.

Temat odpadów wzbudza dużo emocji, bo jest tematem trudnym dla 
wszystkich. Warto jednak mieć świadomość, jak działa system odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych w naszej gminie, który opiera 
się na prawodawstwie ogólnopolskim i który regulowany jest właściwymi 
uchwałami Rady Miejskiej w Nasielsku. Zgodnie z rządową ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, system musi się bilansować finan-
sowo, a więc samorząd nie może do systemu dokładać, ani nie może na 
nim zarabiać.

Czy wyższe stawki opłat za odpady komunalne, które weszły z począt-
kiem roku wystarczająco zbilansują koszty w naszej gminie? Wszystko 
zależy od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców, gdyż fir-
mie odbierającej odpady płacimy od tonażu tj. za każdą tonę odebranych 
z gminy odpadów, a koszt ten w 2021 roku wynosi 1 118 złotych za tonę 
odebranych i zagospodarowanych odpadów.

Ze sprawozdań z ilości odebranych odpadów wynika, że statystyczny 
mieszkaniec Gminy Nasielsk wytwarza ok. 8 kg odpadów tygodniowo, 
a to oznacza przeszło kilogram śmieci dziennie. Wynika z tego, że za samą 
usługę dla firmy odbierającej koszt wychodzi ok 36 zł od osoby miesięcz-
nie, a w systemie jest jeszcze koszt obsługi PSZOK, obsługa administra-
cyjna systemu i likwidacja dzikich wysypisk, które rosną jak grzyby po 
deszczu.

Wiemy, że część mieszkańców unika odprowadzania opłat za gospodaro-
wanie odpadami lub zaniża ilości osób zamieszkujących daną nierucho-
mość. Za tych nieuczciwych muszą zapłacić pozostali.

Na bieżąco sprawdzamy i weryfikujemy zarówno deklaracje osób fi-
zycznych, jak i przedsiębiorców, a w przypadku wykrycia nieprawi-
dłowości kontrola dotyczy, zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej, 
do 5 lat wstecz.

Przypominamy, że w związku z obowiązującymi obecnie przepisami 
właściciele nieruchomości niezamieszkałych (różnego rodzaju działal-
ność gospodarcza) zobowiązani są do złożenia deklaracji do gminy albo 
do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru odpa-
dów z firmą odbierającą odpady oraz udokumentowanie uiszczania opłat  
za tę usługę.

Brak posiadana deklaracji lub umowy podlega sankcjom karnym.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

POŻEGNANIE

Ada Machnacz
25 marca 2021r. w pułtuskim szpi-
talu zmar ła w wyniku zakaże-
nia szalejącym w ostatnim roku 
w świecie koronawirusem Adria-
na Maria Machnacz. Miała zaled-
wie 37 lat. Znana była na Mazowszu 
jako kobieta przedsiębiorcza. Swo-
je pasje i umiejętności realizowała 
w branży turystycznej ukierunko-
wanej na polską wieś. Dokładniej 
na mazowiecką wieś i jej wielowie-
kowe, głównie kulinarne, tradycje. 

Była właścicielką zabytkowego 
obiektu, jakim były pozostałości 
po dawnym, ponad stuletnim, mły-
nie w podnasielskim 
Gąsiorowie. Tchnęła 
w tę młynarską osa-
dę nowe życie. Go-
spodarowała tutaj, ze 
swym mężem Jac-
kiem, ponad dziesięć 
lat. Miejsce to stawa-
ło się z roku na rok 
coraz bardziej znane 
i chętnie odwiedza-
ne przez miłośników 
p o l s k i c h  t ra d yc j i . 
Głównie kulinarnych, 
ale nie tylko, bo i na 
przykład artystycz-
nych tradycji. Lubiła 
muzykę, w tym i mu-
zykę ludową. Związała 
się z zespołem kur-
piowskim z Obrytego. 
Tu wykorzystywała 
w pierwszym rzędzie 
swe umiejętności gry 
na akordeonie. Ona, 
pochodząca z dale-
kiego Podbeskidzia, 
spod Bielska Białej 
dostrzegła tutaj na 
odległym Mazowszu Północnym, 
coś co pokochała całym sercem, 
kulturę kurpiowską z całym jej bo-
gactwem: muzyką, strojami, oby-
czajami. Dla wielu była prawdziwą 
kurpsianeczką, jak o niej niektórzy 
mówili.

Żyła tuż obok nas pełnią życia, ży-
cia kultywującego wprawdzie prze-
szłość, ale ukierunkowanego na 
przyszłość. To widać było zwłasz-
cza w jej lotniczych pasjach. Lubi-
ła latać i to wysoko, ponad chmury. 
Związała się z lotniczym środo-
wiskiem skupionym na lotnisku 
w podnasielskim Chrcynnie. Ono 
ją w Nasielsku przyciągało. Ono 
było jej kolejną pasją. A tu możli-
wości było wiele. Miała też tu wielu 

przyjaciół. Tę miłość do wzlatywa-
nia wysoko starała się przenieść na 
teren, gdzie mieszkała i gdzie go-
spodarzyła. Do swego Gąsiorowa, 
gdzie obok jej osady młynarskiej, 
były ogromne zielone przestrzenie. 
Tu powoli organizował się ośrodek 
baloniarski. To właśnie z Gąsiorowa 
nadlatywały nad ziemię nasielską 
piękne kolorowe balony. Czasami 
w ich gondolach byli też nasielsz-
czanie. 

Tym, którzy ją znali, wydawała się 
niezniszczalna. Wciąż zaskakiwa-
ła nowymi pomysłami, ujawniając 

przy tym nowe talenty, jakimi była 
szczodrze przez naturę obdarzona. 
Potrafiła na przykład pięknie malo-
wać. Realizowała swe pasje, zysku-
jąc coraz to nowe grono przyjaciół. 
Wzlatywała wysoko, twardo stąpała 
po ziemi, ale lubiła też zanurzać się 
w głębinach. I po prostu nurkować. 
Była wyjątkową kobietą, kobie-
tą pełną pasji, radości życia, życz-
liwości dla ludzi. Kochała ludzi i tu 
trzeba dodać, że kochała też zwie-
rzęta i miłość do zwierząt starała się 
przekazać dzieciom, które często 
do jej gospodarstwa turystyczne-
go przybywały.

W dawnej wozowni urządziła wspa-
niałą gospodę, z kuchnią, w któ-
rej królowały potrawy tradycyjne. 

Obok urządzono dom gościnny 
z pokojami dla pięćdziesięciu osób. 
Wygospodarowano salę, w której 
odbywały się wesela i inne uro-
czystości rodzinne oraz szkolenia. 
Miejscem szczególnym był wiel-
ki plac zabaw i ścieżka edukacyjna  
ze zwierzętami.

Młyn Gąsiorowo był miejscem do-
strzeganym i znanym na Mazow-
szu. Wyrazem tego była chociażby 
dwukrotnie przyznana przez Polska 
Izbę Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego nagroda „PERŁA”. Młyn 
Gąsiorowo otrzymał też certyfikat 

„Najlepszy Produkt Tu-
rystyczny Wojewódz-
twa Mazowieckiego” 
za rok 2017 przyzna-
ny przez Mazowiecką 
Regionalną Organiza-
cję Turystyczną.

Kiedy wszystko było 
w rozkwic ie,  k iedy 
wydawało się, że będą 
realizowane nowe po-
mysły Adriany Mach-
nacz, przyszedł czas 
pandemii. Był to czas 
szczególnie tragiczny 
dla takich przedsię-
wzięć, jakie stworzy-
ła Ada i ludzie, którzy 
z nią współpracowa-
li. Na pomoc państwa, 
które dotąd korz y-
stało z pracy ludzi tu 
z a t r u d n i o nyc h  n i e 
bardzo można było 
l icz yć,  a restr ykcje 
i obostrzenia, jakimi 
szczodrze szafowano 
w okresie ostatniego 
roku nie tylko nie po-

magały, ale wręcz przeszkadzały 
w ratowaniu tego, co pozostało. 
Nasza Ada próbowała się znaleźć 
w nowej sytuacji, pomóc sobie 
i ludziom. Też miała wiele cieka-
wych pomysłów i mimo trudności 
wciąż trwała na posterunku broniąc 
siebie, swojej rodziny i ludzi, któ-
rzy z jej przedsięwzięciem związa-
li swój los. Niestety zabójczy wirus 
dopadł i ją. Została pochowana 
w rodzinnym grobie w podwar-
szawskich Mordach. Szkoda, że jej 
przyjaciele i znajomi nie mieli szans  
na uczestnictwo w skromnej, ro-
dzinnej, uroczystości pogrzebowej, 
bo z pewnością by jej towarzyszyli. 
Cześć jej Pamięci. 

andrzej zawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki
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Baran 21.03-20.04
Ludzie, na których zawsze mogłeś po-
legać, będą Cię teraz mocno wspierać. 
Wyjaśnisz w końcu nieporozumienia 
i przestaniesz się złościć na sprawy, z któ-
rymi nic nie da się zrobić. Pij mniej kawy.

Byk 21.04-20.05
Nie narzekaj na nadmiar pracy, tylko 
z optymizmem popatrz w przyszłość. 
Możesz liczyć nie tylko na swoją przed-
siębiorczość, ale i na swój urok osobisty. 
Zwolnij nieco i bardziej o siebie zadbaj.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz pogodny i wyrozumiały dla ludzi. 
Kiedy wszyscy będą w panice załatwiać 
trudne sprawy, Ty pozostaniesz opanowa-
ny i spokojny. Będziesz w dobrej formie, 
ale nie rywalizuj z silniejszymi od siebie.

Rak 22.06-22.07
W pracy pilnuj swoich spraw i nie martw 
się niczym na zapas. Nie reaguj nerwowo 
na wyczyny domowników, bo możesz 
być skory do kłótni o drobiazgi i słowa. 
Wyjaśnij stare nieporozumienia.

Lew 23.07-23.08
Nie bój się nowych wyzwań, a nawet błę-
dów, bo z nich też płynie nauka. Nowe 
przedsięwzięcia i pomysły szefa przyniosą 
Ci dodatkowe pieniądze. Na urlopie pilnuj 
swojego portfela.

Panna 24.08-22.09
Trudno będzie wyprowadzić Cię z równo-
wagi. Sprawiedliwie podziel domowe obo-
wiązki pomiędzy najbliższych i trzymaj się 
planu. Musisz mieć więcej czasu dla siebie, 
bo staniesz się nerwowy.

Waga 23.09-23.10
Potrzebujesz więcej ciszy i spokoju. Dla-
tego nie daj się wplątać w konflikty, które 
wcale Cię nie dotyczą. Pojawi się mnóstwo 
zaległych spraw, z którymi trzeba będzie 
coś zrobić. Spłacisz stare zobowiązania.

Skorpion
W rodzinnych sprawach w tym miesiącu 
zapanuje więcej spokoju. Zapragniesz coś 
w swojej karierze zmienić, aby mieć więcej 
pieniędzy i więcej czasu dla rodziny. Wycią-
gnij wnioski z cudzych doświadczeń.

Strzelec 23.11-21.12
Popatrz teraz krytycznym wzrokiem  
na swoje otoczenie, może warto coś na-
prawić lub zmienić. Możesz zdobyć uzna-
nie, a także dodatkowe pieniądze. Unikaj 
stresu i nadmiernego ryzyka.

Koziorożec 22.12-20.01
Najbliższe dni poświęć rodzinnym spra-
wom. Rób teraz wszystko powoli, spokoj-
nie i we własnym tempie. Aura nie sprzyja 
nowym przedsięwzięciom, przyda Ci się 
więcej wypoczynku i spokoju. 

Wodnik 21.01-19.02
Los zapewni Ci powodzenie w ważnych 
sprawach. Wszystko, co sobie postano-
wisz, uda Ci się zrobić. Będziesz miał teraz 
siłę, aby ostatecznie zrealizować różne 
projekty. Pomagaj innym.

Ryby 20.02-20.03
Nie zostawiaj niczego na ostatnią chwilę. 
Unikaj otwartych konfliktów, bo wojna wca-
le Ci się nie opłaci. W sprawach finansowych 
nie podejmuj ryzykownych decyzji. Przed 
Tobą ciekawe podróże.

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.

M a j ą  t y l k o  s i e b i e  i  m u z y -

kę .  R u b e n  j e s t  p e ł n y m  p a s j i  p e r k u -

sistą, 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, 

legnie 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.

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

Sprzedam mały dom do remontu 
2km od Nasielska. Tel. 502 618 988.

Sprzedam działkę ulica Topolowa. 
Tel. 733 679 795.

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774. 

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

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

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

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

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.

Sprzedam Traugutta 13. Tel. 736 
544 022.

Małżeństwo (bez dzieci, bez zwie-
rząt) szuka 2-pokojowego miesz-
kania do wynajęcia albo domku 
w okolicach Nasielska. Tel. 531 151 
526.

Posadzki Maszynowe mixokretem, 
chudziaki, ocieplanie stropów, płyty 
betonowe pod garaże, ocieplanie 
pianą PUR. Tel. 696 438 415, 510 
600 730.

Sprzedam wózek elektryczny  
w bardzo dobrym stanie technicz-
nym - nowe akumulatory. Więcej 
informacji tel. 693 739 118.

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
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.
12.04.–18.04.2020 r.  Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek.
19.04.–2.05.2020 r.  Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

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.

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.

Z PORADNI PSYCHOLOGICZN0 - PEDAGOGICZNEJ 

2 kwietnia – Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu
Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Przyczyny autyzmu nie są 
w pełni znane – wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki gene-
tyczne, jak i środowiskowe. Wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie da-
nej osoby. Określenie „spektrum autyzmu” ma na celu zwrócenie uwagi na to, 
jak różnorodne są osoby z autyzmem i w jak różny sposób zaburzenie to może 
wpływać na ich życie. 

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu kilkadziesiąt budynków 
w całym kraju rozbłyśnie niebieskim światłem w geście solidarności z osobami  
ze spektrum autyzmu i ich rodzinami - akcja „Zaświeć się na niebiesko”.

Drodzy Państwo pamiętajcie! „Świecić na niebiesko” można na wie-
le różnych sposobów – strojem, dodatkami, makijażem czy zdjęciem 
w mediach społecznościowych. Bądźmy razem szczególnie w tym dniu 
z osobami z autyzmem i ich rodzinami!

Objawy autyzmu:
Problemy w sferze społecznego komunikowania się i interakcji społecznych

Osoby ze spektrum mają trudności w nawiązywaniu kontaktów i przestrzeganiu 
reguł społecznych, a także ze zrozumieniem reakcji i emocji innych ludzi oraz 
często wyrażają własne uczucia w nietypowy sposób. Mogą w ogóle nie posłu-
giwać się mową werbalną albo mieć ograniczony zasób słów; mogą też mówić 
płynnie, ale mieć trudności ze rozumieniem kontekstu i wyrażaniem abstrakcyj-
nych pojęć. Często nie potrafią kompensować tego gestem, ani innymi formami 
przekazu lub ich próby radzenia sobie nie są w pełni wystarczające. W interak-
cjach z innymi nie okazują wzajemności, ich wypowiedzi mogą często bardziej 
przypominać wykład niż codzienną rozmowę.

Tendencja do powtarzalnych wzorców zachowań, zainteresowań 
 i aktywności

Osoby te zwykle przejawiają opór przed zmianami w otoczeniu i przebiegu ak-
tywności; mają nietypowe zainteresowania i pasje. Zachowują się w nietypowy, 
powtarzalny lub zrytualizowany sposób, co może dotyczyć sposobu porusza-
nia się, chodzenia, mówienia (np. dobierania słów i formułowania zdań), sposobu 
wykonywania codziennych złożonych czynności itp. Zdarza się, że posiadają 
niezwykłe dla swojego wieku lub wyjątkowo nasilone zainteresowania i ulubione 
tematy, którym poświęcają wiele swojego czasu i uwagi. Często w zmieniony 
sposób odbierają i przetwarzają bodźce sensoryczne z otoczenia, np. narzekają, 
że jest za głośno, za jasno lub brzydko pachnie, choć wokół inni tak nie uważają. 
Osoby ze spektrum naprawdę wtedy czują inaczej, ich zmysły działają w szcze-
gólny sposób.

Wyraźne symptomy autyzmu ujawniają się do 3. roku życia. Wczesna diagnoza 
ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju dziecka, gdyż szybkie dostrzeże-
nie zaburzeń ze spektrum autyzmu pozwala na adekwatne i skuteczne dostoso-
wanie warunków rozwoju i działań do potrzeb i możliwości dziecka. Dzięki temu 
jego rozwój zmierza we właściwym kierunku, dziecko może uczyć się ważnych 
życiowych umiejętności, a rodzice mogą świadomie i skutecznie podejmować 
ważne życiowe decyzje, które go dotyczą. Jakość życia osoby ze spektrum au-
tyzmu w ogromnej mierze zależy od właściwie dostosowanych warunków roz-
woju już od najmłodszych lat.

Autyzm występuje we wszystkich grupach społecznych i różnych kulturach, 
jednak częściej rozpoznawany jest u chłopców niż u dziewczynek. U dzieci 
w wieku przedszkolnym, szkolnym i osób dorosłych często diagnozuje się ze-
spół Aspergera (ZA), czyli rozpoznanie autyzmu z raczej prawidłowym rozwo-
jem mowy i funkcjonowaniem na poziomie normy intelektualnej lub powyżej. 
Diagnozę spektrum autyzmu może postawić lekarz specjalista psychiatra wraz 
z interdyscyplinarnym zespołem (psycholog, pedagog, logopeda). Przejawy 
spektrum bywają bardziej lub mniej subtelne. 

Drodzy Rodzice, gdy niepokoi was rozwój dziecka ważne jest, aby rozwiać wąt-
pliwości, poszukać wsparcia i pomocy. Należy skontaktować się z rejonową po-
radnią psychologiczno-pedagogiczną, gdzie specjaliści ocenią poziom rozwoju 
psychoruchowego dziecka, jego mocne i słabe strony oraz udzielą wskazówek 
do dalszej ewentualnej diagnozy i pracy z dzieckiem. 

Opracowała psycholog
Anna Gródek 

na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji dla dzieci 
i dorosłych z autyzmem Synapsis  https://synapsis.org.pl 
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Klub Szachowy „Skoczek”
PIŁKA NOŻNA

Zawieszone 
rozgrywki
Niestety i piłkarze, i kibice mogą czuć rozczarowanie. Wszyscy, którzy 
czekali na rozpoczęcie się rundy wiosennej sezonu 2020/21, na razie 
muszą obejść się smakiem emocji piłkarskich.

Jak poinformował Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w związku z Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dn. 25 marca br. wszystkie rozgrywki 
juniorskie i seniorskie zostały zawieszone od 27 marca do 9 kwietnia. 
Terminy nowych rozgrywek nie zostały jeszcze podane. Pewności,  
że od 10 kwietnia rozgrywki zostaną wznowione nie ma. Wszystko za-
leży od sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

Michał B.

NA SPORTOWO

Kolejny tytuł dla Renaty 
Mauer-Różańskiej?
Renata Mauer-Różańska ma szansę otrzymać Honorowe Obywatelstwo 
Wrocławia. 

Jej imię i nazwisko znane jest w całej Polsce. W 1996 roku, gdy na Igrzy-
skach Olimpijskich w pierwszej rozgrywanej konkurencji, czyli strzela-
nia z karabinku pneumatycznego zdobyła Złoty Medal, wszystkie media 
mówiąc o niej, podkreślały, że urodziła się w Nasielsku. Kilka dni później 
zdobyła także brąz, strzelając karabinem sportowym w trzech postawach, 
stając się multimedalistką. Kolejne złoto przywiozła z Igrzysk w Sydney. 
Poza tym jest trzykrotną medalistką mistrzostw świata i sześciokrotną mi-
strzostw Europy. Ponadto w 1996 roku została laureatką Plebiscytu Prze-
glądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski.

Renata Mauer-Różańska przez dwie kadencje w latach 2010-2018 była 
radną Rady Miejskiej Wrocławia.

Jej kandydaturę zgłosił sam Prezydent Jacek Sutryk, któremu utytułowa-
na sportsmenka imponuje nie tylko jako sportowiec, ale i perfekcjonistka 
w życiu codziennym. Podkreśla on, że mimo osiągnięć, jest niezwykle 
skromną osobą i stanowi wzór nie tylko dla młodych sportowców.

Dziś Renata Mauer-Różańska jest wykładowcą na wrocławskim AWF-ie 
oraz organizuje pikniki olimpijskie, promując strzelectwo wśród dzieci  
i młodzieży.

Honorowe Obywatelstwo zostanie nadane 24 czerwca w Święto Wrocła-
wia, a wśród osób mających ten tytuł jest m.in. Olga Tokarczuk, Tadeusz 
Różewicz czy Władysław Bartoszewski.

Warto przypomnieć, że Renata Mauer w 2003 roku otrzymała tytuł 
honorowego obywatela Nasielska.

Michał B.

 – Szachy to nieśmiertelna 
gra planszowa z tradycja-
mi, która nie znudziła się 
i nie zmieniła od setek lat 
– mówi Marcin Szarszewski, 
założyciel i przedstawiciel 
Klubu Szachowego „Sko-
czek ” dzia łającego przy 
Szkole Podstawowej w Sta-
rych Pieścirogach. Z panem 
Marcinem, który jest tak-
że radnym Rady Miejskiej 
w Nasielsku, rozmawiamy 
o zaletach gry w szachy, 
działalności klubu i planach 
na przyszłość. 

Od kiedy działa Klub Sza-
chowy Skoczek? 

 – Formalnie istniejemy od 
stycznia ubiegłego roku, 
natomiast pierwsze inaugu-
racyjne zajęcia miały miej-
sce 5 marca 2020 r.

I le osób uczestniczyło w za-
jęciach, gdy rozpoczynaliście 
działalność, a ilu uczestników jest 
obecnie? 

 – Na pierwszych zajęciach poja-
wiło się 16 dzieci. W chwili obec-
nej prowadzimy już trzy grupy 
szkoleniowe, a szachy w ramach 
działalności „Skoczka” trenuje 
ponad 40 dzieci z terenów naszej 
gminy.

Jak często są spotkania? 

 – Raz w tygodniu. Spotykamy się 
co wtorek w Szkole Podstawowej 
w Starych Pieścirogach, gdzie każ-
da grupa ma 60-minutowe zaję-
cia. 

W jakim wieku są uczestnicy za-
jęć 

 – W naszych treningach uczest-
niczą zawodnicy od 5. do 13. roku 
życia.

Kim jest trener prowadzący zaję-
cia w KS „Skoczek”?

 – Zajęcia prowadzi trener Ma-
ciej Kowalec posiadający tytuł 
kandydata na mistrza krajowego. 
Obecny ranking naszego trenera 
wynosi 2123 punkty Elo. Maciek 
jest aktualnym akademickim Mi-
strzem Polski w drużynie, ponad-
to posiada uprawnienia sędziego 
oraz ukończył kurs instruktora 
Polskiego Związku Szachowego. 
Nauczaniem gry w szachy zaj-
muje się od 8 lat . Wśród jego 
podopiecznych znaleźć można 
medalistów mistrzostw Polski ju-
niorów, złotych medalistów mi-
strzostw Mazowsza oraz finalistów 
Mistrzostw Polski.

Jaki jest najlepszy wiek na rozpo-
częcie gry w szachy? 

– Myślę, że najlepiej jest rozpo-
cząć przygodę z szachami przed 
10. rokiem życia, kiedy to różni-
ce pomiędzy zawodnikami nie są 
jeszcze tak duże i jest jeszcze czas 
na nadrobienie zaległości wo-
bec tych, którzy zaczęli trenować 
wcześniej. Generalnie im wcze-
śniej zaczniemy grać, tym łatwiej 
jest później osiągać kolejne etapy 

szachowego rozwoju. Oczywiście 
to wcześniej też ma gdzieś swoją 
granicę, bo inna jest metodologia 
nauczania przedszkolaków, a inna 
uczniów szkół. 

Dlaczego właśnie szachy? 

 – Przede wszystkim dlatego, że 
można znaleźć wiele pozytyw-
nych i pożądanych efektów nauki 
gry w szachy, natomiast ciężko jest 
znaleźć jakiekolwiek negatywne. 
Szachy to nieśmiertelna gra plan-
szowa z tradycjami, która nie znu-
dziła się i nie zmieniła od setek lat. 
Już sam ten fakt o czymś świadczy. 
Osobiście lubię szachy, ponieważ 
nie ma w nich żadnej losowości 
i przypadku, a wszystko, co dzieje 
się na szachownicy, jest logicznym 
następstwem podejmowanych 
przez zawodników decyzji.

Co powinno przekonać rodziców 
do tego, by posłali dziecko na za-
jęcia szachowe? Jakie rozwijają 
umiejętności? 

 – Myślę, że zasadniczym powo-
dem, dla którego należy rozwa-
żyć możliwość udziału dziecka 
w treningu szachowym jest to, 
że jest to wyjątkowo rozwijająca 
gra, a nabyte przy niej umiejęt-
ności przydają się w wielu innych 
dziedzinach życia. Liczne publi-
kacje dowodzą, że gra w szachy 
wspiera rozwój logicznego my-
ślenia, uczy strategii i szacunku do 
przeciwnika, jest świetnym trenin-
giem pamięci, koncentracji i cier-
pliwości oraz rozwija wyobraźnię. 
Ponadto, szachy kształtują takie 
cechy i umiejętności jak samody-
scyplina, systematyczność, odpo-
wiedzialność za podjęte decyzje, 
umiejętność analizy oraz radzenie 
sobie z porażkami. 

Jak w domu można wspoma-
gać dziecko, które jest jeszcze 
zbyt małe na grę w szachy, ale 
w przyszłości planujemy posłać 
je na takie zajęcia za kilka lat? 

 – To trudne pytanie. Z własne-
go doświadczenia proponował-
bym zabawy szachowe i powolne 
oswajanie z szachownicą. Moż-
na wspólnie bawić się przy uży-
ciu wybranych figur, np. wyścigi 

pionków lub pojedynki wież, gdzie 
zaproponowana forma zabawy 
zapewni dziecku przyjemność 
z gry, a jednocześnie podświado-
mie będzie utrwalała schematy 
poruszania się konkretnych fi-
gur. Na pewno pomaga też, kiedy 
małe dzieci mają okazję obser-
wować grających wspólnie rodzi-
ców lub starsze rodzeństwo, bo to 
zawsze rodzi ciekawość i chęć do 
naśladowania. Bardzo ważne jest 
również, aby w żaden sposób nie 
zrazić dziecka do szachów po-
przez zbyt wielkie wymagania lub 
zbyt wygórowane ambicje rodzi-
ców. W pierwszej kolejności to 
musi być zabawa, czas na przy-
swajanie konkretnych zasad i grę 
przyjdzie z czasem. 

Czy np. warto zacząć naukę od 
warcabów? 

 – Uważam że tak, mają znacznie 
prostsze zasady, ale również uczą 
logicznego myślenia i przyzwycza-
jają do szachownicy, która w przy-
padku tych dwóch różnych gier jest 
identyczna. Przyswajanie nowych 
zasad gry na dobrze już znanej de-
sce może okazać się łatwiejsze.

Jakie są plany Waszego klubu?

 – W pierwszej kolejności chcie-
libyśmy zorganizować na terenie 
gminy Nasielsk turniej szacho-
wy z możliwością zdobycia przez 
naszych zawodników V kategorii 
szachowej. Jest to bardzo ważne, 
bo od zdobycia tego najniższego 
okręgowego szczebla rankingo-
wego zaczyna się tak naprawdę 
szachowa przygoda. Cały czas 
koncentrujemy się również na 
wzmacnianiu naszych grup oraz 
podnoszeniu siły gry naszych za-
wodników. Dalekosiężne plany są 
takie, aby zebrać drużynę, która 
będzie mogła za kilka lat repre-
zentować nasz klub oraz gminę 
w szachowej lidze mazowieckiej. 

Kontakt z KSz „Skoczek” Pieści-
rogi możliwy jest poprzez stronę 
klubu na facebooku, e-mail ksz.
skoczek@gmail.com lub telefo-
nicznie 513 248 985

Dziękuję za rozmowę
Aleksandra Ziółek
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