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Sprzątanie gminy  
na Święto Ziemi czytaj na str. 5

Z UM

Szlak Rowerowy
Dzięki współpracy z PTTK Oddział „MAZOWSZE” został 
zrealizowany projekt rowerowy „SZLAK 100-LECIA BI-
TWY WARSZAWSKIEJ”, którego jednym z elementów było 
utworzenie czerwonego szlaku rowerowego w formie pętli 
o długości 46 km. Trasa stanowi swoistą obwodnicę gminy 
– główny szlak turystyczny Nasielska dla rowerzystów. Dzię-
ki stacjom PKP – Studzianki, Cieksyn i Nasielski – usytuowa-
nym na trasie czarnego szlaku rowerowego, powstał ważny 
dla turystów węzeł komunikacyjny, umożliwiający przyjazd 
do gminy Nasielsk z innych części Mazowsza.

Podróżując wzdłuż pradoliny Wkry i doliny Nasielnej, a także wschodniego korytarza ekologicznego gminy Nasielsk, 
odkryjemy ich walory. Trasa przebiega przez wiele ciekawych miejsc, obiektów, zabytków, które z pewnością zaiteresują 
turystę. Zróżnicowany jest także profil i nawierzchnia jej przebiegu. Zachodnia połowa jest asfaltowa i pagórkowa, natomiast 
wschodnia płaska, ale urozmaicona szutrowymi odcinkami pośród pól i lasów.

W ramach projektu trasa została wyposażona w: oznakowanie metalowymi tabliczkami oraz drogowskazami, 6 tablic 
z mapami, zdjęciami i opisami najważniejszych punktów na trasie, 40 tabliczek z opisami przy miejscach, obszarach zwią-
zanych z Bitwą Warszawską 1920 oraz innych ważnych punktach gminy Nasielsk.
Projekt ROWEROWY „SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ” wraz z aplikacją został złożony przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze”. PTTK Mazowsze otrzymało dofinansowanie 
w kwocie 100 000 zł w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego 
w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Założenia do projektu, wkład merytoryczny, zdjęcia do aplikacji i tablic powstały przy udziale pracowników Wy-
działu Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Za pomysł tego projektu, zaplanowanie trasy oraz 
pomoc przy realizacji całego przed-
sięwzięcia dziękujemy regionaliście 
Łukaszowi Malinowskiemu ze Sto-
warzyszenia Nasielsk Baszta Team.

Mamy nadzieję, że czerwony szlak 
z funkcjonalną możliwością zdo-
bywania miejsc i odznak zachęci 
do rowerowych wycieczek bądź 
innych aktywności i odkrywania 
gminy Nasielsk. 

Wydział Administracji i Nadzoru
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Planowane inwestycje
Inwestowanie jest jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój gminy. Niestety samorządy lokalne mają ograniczone możliwości rozwoju wyni-
kające z posiadanych zasobów technicznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Jest to niezaprzeczalny fakt mający wpływ na ilość i wielkość pro-
wadzonych przedsięwzięć. Tak samo jest w przypadku Gminy Nasielsk. Zasoby, którymi dysponuje samorząd są ograniczone, dlatego każda inwestycja poparta 
jest skrupulatną analizą finansową oraz wynika z realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 

Mimo trudnej sytuacji (pandemia koronawirusa oraz mniejsze wpływy do budżetu gminy) na 2021 roku zaplanowano szereg przedsięwzięć na łączną kwotę 
23.095.321,42 zł. W tym roku ziści się marzenie mieszkańców Starych i Nowy Pieścirogów, Morgów oraz Mogowa o nowym, bezpiecznym przedszkolu wraz 
z oddziałami żłobkowymi – pow. użytkowa 1 000 m2. Będzie to przestronny obiekt, który pomieści łącznie 7 grup dzieci (5 przedszkolnych, 2 żłobkowe). Wokół 
budynku powstanie nowoczesny plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami i drabinkami do wspinaczki. Niewątpliwie będzie to największa i najdroższa inwestycja 
na tym obszarze, z której mieszkańcy będą dumni. 

Na przestrzeni lat udało się zadbać o to, aby każda szkoła dysponowała salą sportową. W związku z tym nadszedł czas na realizację kolejnych potrzeb – boisk 
szkolnych, które powstaną w Cieksynie, Popowie Borowym i Starych Pieścirogach. Z myślą o sportowcach modernizacji zostanie poddany Stadion Miejski 
w Nasielsku, a przy Szkole nr 2 w Nasielsku zamontowany zostanie pumptrack. Nie zabraknie także inwestycji drogowych – w Nasielsku: Krupki, Ogrodowa, 
w Nowych Pieścirogach: Bursztynowa – czy kanalizacji sanitarnej: m.in. ul. Sosnowa, Grabowa, Cisowa czy Leśna. Na tym plany inwestycyjne się nie kończą. 
Coraz śmielej i ambitniej patrzymy w przyszłość, realizując kolejne zadania.

Bogdan Ruszkowski Burmistrz Nasielska

Nazwa zadania Kwota Zakres prac

Opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz wykonanie robót budowlanych w sys-
temie „zaprojektuj i wybuduj” dla budynku 
żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych

5 701 050 zł, w tym 1 200 000 
zł dofinansowania z programu 

MALUCH+

Prace obejmą: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku przedszkola 
i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budow-
lanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłącza 
wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia) oraz zagospodarowaniem terenu na działce 
budowlanej (budowa placu zabaw, budowa ogrodzeń, bram, furtek, budowa nawierzchni utwardzo-
nych, w tym chodników, dróg wewnętrznych czy parkingu; zagospodarowanie terenów zieleni wraz 
z nasadzeniami drzew i krzewów; realizację inwestycji obejmującą budowę budynku przedszkola i żłobka 
w systemie tradycyjnym, wykonanego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi 
związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia); sporządzenie do-
kumentacji pozwalającej na rozbiórkę istniejącego budynku w drugim etapie inwestycji – po oddaniu 
do użytkowania nowego budynku

Modernizacja stadionu miejskiego 
w Nasielsku 3 792 920 zł

Prace obejmą: przebudowę boiska treningowego na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej 
wraz z odwodnieniem; budowę trybuny dla 321 osób, budowę kortu tenisowego o nawierzchni 
z trawy syntetycznej, montaż bramek, wiat dla zawodników oraz sprzętu sportowego, budowę 
siłowni zewnętrznej i placu zabaw o powierzchni 200 m2, nasadzenia drzew i traw ozdobnych, 
przebudowa oświetlenia (etap I)

Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II 
w Nasielsku 2 000 000 zł Zostaną wykonane nowe utwardzone alejki, elementy małej architektury wraz z miejscem zabaw 

dla dzieci, nowe nasadzenia

Budowa drogi gminnej ul. Krupki 
w Nasielsku

2 000 000 zł w tym 900 000 zł do-
tacji z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 

w ramach Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomier-

nego rozwoju województwa 
mazowieckiego

W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej celem 
wyłonienia wykonawcy zadania

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna 
w Nasielsku 863 925,56 zł

Prace obejmą: roboty przygotowawcze (rozbiórka istniejącej nawierzchni, regulacja i zabezpieczenie 
istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, wymiana przepustu i oczyszczenie 
rowu przy drodze wojewódzkiej), wykonanie podbudowy drogi i zjazdów, wykonanie nawierzchni 
drogi i zjazdów, wprowadzenie stałej organizacji ruchu, uporządkowanie przyległego terenu.

Opracowanie dokumentacji projektowej 
ul. Ogrodowa w Nasielsku 45 510,00 zł Dokumentacja została przygotowana

Modernizacja ścieżki rowerowej oraz 
opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki rowerowej

220 000 zł

W chwili obecnej prace projektowe obejmują zakres: budowy ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-
-rowerowego na odcinku od ronda w miejscowości Pniewo do ulicy Przytorowej w miejscowości 
Mogowo – gm. Nasielsk o długości ok. 4,6 km; Posiadamy dokumentację od Krzyczek Szumnych 
do Pniewa. We własnym zakresie porządkujemy teren od Mogowa w kierunku Nasielska. 

Modernizacja placów zabaw przy szkołach 
w Budach Siennickich i Dębinkach 110 000 zł Wymiana podłoża

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku 2 000 000 zł Prace obejmą m.in.: ul. Leśną, Grabową, Sosnową i Cisową
Budowa boisk przyszkolnych 1 500 000 zł Boiska powstaną w Budach Siennickich, Dębinkach, Popowie Borowym, Cieksynie i  Starych Pieścirogach
Zakup pumptracka modułowego wraz 
z przygotowaniem terenu 100 000 zł Zakup pumptracka przeznaczonego głównie dla miłośników jazdy rowerem, deskorolką czy na rolkach

Budowa drogi gminnej nr 240313W na 
odcinku od drogi powiatowej nr 2424W 
wraz ze skrzyżowaniem na działce nr 176 
w miejscowości Paulinowo do działki nr 
98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej 
nr 632 (bez skrzyżowania w miejscowości 
Chrcynno)

Koszty są szacowane Prace obejmą: poszerzenie drogi, odwodnienie oraz wykonanie powierzchni asfaltowej (od  
ul. Piłsudskiego w Nasielsku w kierunku Paulinowa do skrzyżowania przed lotniskiem w Chrcynnie)

Modernizacja łazienek w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku 100 000 zł

Zakres prac obejmie m.in.: wymianę kanalizacji (rury odpływowe w podłodze), wymianę instalacji 
elektrycznej, wymianę instalacji wentylacyjnej, wymianę glazury i terakoty, malowanie ścian i sufitów, 
montaż kabin modułowych, pisuarów, umywalek, wymianę drzwi. Łazienki będą dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

Dostosowanie placówek edukacyjnych  
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

1 470 000 zł (środki pozyskane 
z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w ramach 
projektu „Dostępna Szkoła – inno-
wacyjne rozwiązania w kreowaniu 

przyjaznej przestrzeni edukacyj-
nej z uwzględnieniem potrzeb 

uczniów oraz otoczenia”)

Montaż platformy przyschodowej lub zakup schodołazu w celu poprawy dostępności komunikacji 
pionowej w 4 szkołach podstawowych – Cieksyn, Stare Pieścirogi, Nasielsk (szkoła nr 1 i 2). Placówki 
otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli 
i specjalistów szkolnych

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2021 r.
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WNIOSEK o dotację  
do wymiany użytkowanych 
źródeł ciepła
Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła 
ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację 
na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi za-
łącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem no-
wego źródła ogrzewania. 

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane 
są w trzech naborach w ciągu roku tj.:

1. pierwszy nabór: 1 – 28 lutego,

2. drugi nabór: 1 – 31 maja,

3. trzeci nabór: 1 – 31 sierpnia.

O dotację mogą ubiegać się osoby posiadające prawo własności lub użyt-
kowania wieczystego w szczególności:

 – Osoby fizyczne;

 – Wspólnoty mieszkaniowe;

 – Osoby prawne;

 – Przedsiębiorcy.

Dotacja gminna udzielana jest na wymianę bezklasowych lub posiadają-
cych 3. lub 4. klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo 
stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe, niespeł-
niające wymagań ekoprojektu, przez które rozumie się piece lub kominki 
stanowiące jedyne źródło ogrzewania.

Wysokość dotacji celowej do wymiany bezklasowych lub posiadających 
3. lub 4. klasę wg normy PN-EN 303-5:2012 kotłów c.o. na paliwo stałe, 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe niespełniających 
wymagań ekoprojektu (pieców lub kominków stanowiących jedyne źró-
dło ogrzewania) wynosi:

1) Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 5 000,00 zł (słownie: 
pięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedsta-
wionych faktur.

2) Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym – 4 000,00 zł 
(słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca 
z przedstawionych faktur.

3) Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego, w którym lokale miesz-
kalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania – 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikają-
ca z przedstawionych faktur.

4) Dla budynku usługowego – 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), 
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

5) Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym 
źródłem ogrzewania – 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), jednak 
nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich:

 – osobiście – w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 21, 05-
190 Nasielsk

 – telefonicznie – 23 69 33 108, 23 69 33 077, 23 69 33 101

 – e-mail: srodowisko@nasielsk.pl
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

NASZE SPRAWY

Przyjęto Strategiczne  
Studium Lokalizacyjne CPK
W kolejny etap wkroczyły przygotowania związane z budową Centralnego Portu komunikacyjnego. Pełnomoc-
nik rządu do spraw CPK Marcin Horała, 22 kwietnia br., przyjął dokument w sprawie Strategicznego Studium Lo-
kalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Od wielu miesięcy o SSL mówiło się jako o najważniejszym dokumencie dotyczącym budowy Portu Lotniczego 
„Solidarność” i całej infrastruktury towarzyszącej. Znalazły się w nim wytyczne dotyczące podstawowych zało-
żeń budowy lotniska wraz z węzłem kolejowym Ma również określać korytarze nowych linii kolejowych i dróg 
ekspresowych. Łącznie przebiegać one będą przez 630 polskich gmin.

Dokument zawiera blisko 2 tysiące stron opracowań i załączników. Zawiera także uwagi z konsultacji. W jednym 
z załączników opublikowanych na stronie internetowej spółki CPK, który liczy ponad 800 stron i zawiera treści 
ponad 120 tysięcy uwag wnoszonych przez mieszkańców poszczególnych gmin, jak i samorządów, wraz z uza-
sadnieniem nieuwzględnienia. Łącznie w dwóch etapach konsultacji z całego kraju spłynęło blisko 160 tysięcy 
uwag.

Sposób ich rozpatrzenia i uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie trwania konsultacji społecz-
nych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały przedstawione w Podsumowaniu wraz 
z uzasadnieniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Spółka CPK informuje, że przebiegi dla nowych linii kolejowych nie zostały jeszcze ustalone. Dotychczasowe 
miały charakter orientacyjny i były punktem zaczepienia. W najbliższych miesiącach zostaną zapewne wyty-
czone i na ich podstawie zostanie wybrany ostateczny wariant. Spółka podkreśla, że priorytetem podczas przy-
gotowań tej inwestycji jest zminimalizowanie wpływu CPK na ludzi i środowisko.

Przedstawione informacje w Studium Lokalizacyjnym mają jednak charakter poglądowy i podsumowujący do-
tychczasowy przekaz.

Michał B.

OŚWIATA

Reorganizacja klas 
O d  n owe go  ro ku  szko l n e go 
2021/2022 w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Nasielsku dzieci prawdopo-
dobnie będą się uczyć w dwóch 
klasach IV. Obecnie w tej placówce 
są trzy oddziały: III a (19 uczniów), 
III b (19 uczniów) i III c (16 uczniów 
– klasa integracyjna). O planowa-
nych zmianach dyrekcja szkoły 
poinformowała rodziców uczniów 
klas III w marcu br. Rodzice taką 
propozycję uznali za krzywdzącą 
dla dzieci i skierowali w tej sprawie 
pisma zarówno do Rady Miejskiej 
w Nasielsku, jak i do Mazowieckie-
go Kuratorium Oświaty. Podnosili 
w nich przede wszystkim brak kon-
sultacji z nimi decyzji o łączeniu 
oddziałów klasowych, obniżenie 
komfortu pracy w większych kla-
sach, negatywny wpływ zmian na 
relacje między dziećmi. 

 – Decyzja o połączeniu klas III 
w Szkole SP nr 1 została podjęta na 
etapie prac nad projektem arkusza 
organizacyjnego na rok szkolny 
2021/2022. Organizacja uzyska-
ła pozytywną opinię Związku Na-
uczycielstwa Polskiego. Arkusz 

zostanie podpisany przez Burmi-
strza do 20 maja 2021 r. – wyjaśnia 
Hanna Pietrzak dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych w Nasielsku. 
– Informacja została przekaza-
na dyrektorowi szkoły. Na proś-
bę rodziców w kwietniu odbyło 
się spotkanie Zastępcy Burmistrza 
przy udziale przedstawicieli trójek 
klasowych oraz Dyrektor CUW – 
dodaje H. Pietrzak. Zgodnie z wy-
tycznymi naszej Gminy w jednym 
oddziale klas I – III może być do 25 
uczniów, zaś w oddziale klas IV – V 
do 30 uczniów. 

Rodzice uczniów klas III najbar-
dziej obawiają się rozwiązywania 
klas i tworzenia ich na nowo. Je-
śli decyzja o reorganizacji będzie 
ostateczna, to będą dwie klasy IV, 
a o zasadach ich łączenia decydo-
wać będzie dyrektor SP nr 1. 

 – Jeszcze nie ma decyzji o for-
mie łączenia klas, ale z pewno-
ścią będziemy je podejmować we 
współpracy z wychowawcami klas 
i pedagogiem szkolnym – zapew-

nia Katarzyna Świderska dyrektor 
SP nr 1. 

Zmiany w liczbie oddziałów w SP 
nr 1 wiążą się przede wszystkim 
z kwestiami finansowymi. – Usta-
lenie liczby oddziałów dla placówki 
jest kompetencją organu prowa-
dzącego – podkreśla H. Pietrzak.  
– Koszt utrzymania oddziału wy-
nosi od 100 tys. zł do 150 tys. zł. 
w danym roku – stwierdza. 

Dodajmy, że aktualnie roczna sub-
wencja na ucznia na terenie wiej-
skim wynosi 9 077,88 zł, zaś na 
terenie miejskim – 6 484,20. Sub-
wencja na ucznia w szkole na te-
renie wiejskim jest więc wyższa 
 o 40 %.

Jak podaje dyrektor CUW po-
dobne reorganizacje już zosta-
ły przeprowadzone w ubiegłym 
roku: w Szkole Podstawowej im.  
Pierrè a Coubertina w Budach Sien-
nickich (dotyczyły klas V) i w Szkole 
Podstawowej im Księcia Józefa Po-
niatowskiego w Starych Pieściro-
gach (dotyczyły klas V i VI). 

(red.)
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19 kwietnia OSP Nasielsk, OSP 
Świercze i PSP Nowy Dwór Ma-
zowiecki zostały zadyspono-
wane do zdarzenia drogowego 
w miejscowości Słustowo, gdzie 
doszło do dachowania samo-
chodu osobowego.

19 kwietnia OSP Nasielsk wyje-
chała do zdarzenia drogowego 
w miejscowości Popowo Boro-
we, gdzie samochód osobowy 
z przyczepą wpadł do rowu.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

13.04.2021 r. w Nasielsku, na 
skrzyżowaniu ul. Kościuszki i POW 
doszło do wypadku. Kierująca 
chevroletem 42-latka z Nasielska 
nie ustąpiła pierwszeństwa prze-
jazdu audi, kierowanym przez 
59-latkę z miejscowości Kątne. 
W wyniku zdarzenia kierująca 
chevroletem i dwie podróżujące 
z nią kobiety w wieku 44 i 38 lat 
trafiły do szpitala.

13.04.2021 r. puł tuski sąd, na 
wniosek prokuratury zastoso-
wał tymczasowe aresztowanie na 
okres 3 miesięcy, wobec 39-let-
niego nasielszczanina, podej-
rzanego o kradzież rozbójniczą 
w jednym ze sklepów w Nasielsku. 
Grozi mu kara do 10 lat pozbawie-
nia wolności.

15.04.2021 r. dzielnicowi, na te-
renie miasta zatrzymali poszu-
kiwanego 28-latka z Nasielska. 
Mężczyzna miał do odbycia karę 
blisko 5 miesięcy pozbawienia 
wolności. Trafił do jednostki peni-
tencjarnej.

16.04.2021 r. pułtuska prokuratu-
ra zastosowała środki zapobiegaw-
cze, wobec 40-latka z Jackowa 
Dworskiego, podejrzanego o znę-
canie się nad osobą najbliższą. 
Grozi mu kara do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

1 6 . 0 4 . 2 0 21  r .  p o l i c j a n c i 
z Nasielska, na terenie miasta za-
trzymali do kontroli drogowej 
52-letniego rowerzystę z miejsco-
wości Białe Błota. Mężczyzna miał 
w organizmie 1,5 promila alkoholu 
i sądowy zakaz kierowania rowe-
rami. Został ukarany mandatem 
500zł oraz skierowano wniosek 
do sądu o niestosowanie się do 
zakazu sądowego.

19.04.2021 r. w Popowie Boro-
wym doszło do wypadku drogo-
wego. Kierujący renault 24-latek 
z gminy Nasielsk nie dostosował 
prędkości do warunków na drodze 
i wjechał do przydrożnego rowu. 
20-letni pasażer pojazdu trafił do 
szpitala.

23.04.2021 r. nasielscy kryminal-
ni, na ul. Starzyńskiego zatrzymali 
26-latka z Lorcina, który posiadał 
przy sobie amfetaminę. Grozi mu 
kara do 3 lat pozbawienia wolno-
ści.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Działania  
Straży Miejskiej
Realizując zadania ustawowe, Straż Miejska w Nasielsku podejmuje dzia-
łania wobec osób, które lekceważą sobie czystość środowiska i najbliż-
szego otoczenia. Niektórzy nasi mieszkańcy wylewają szambo na pola, 
wyrzucają śmieci do lasu albo stawiają przy koszach miejskich oraz po-
zbywają się popiołu w miejscach publicznych. Takie zachowanie jest 
niedopuszczalne i nie pomaga w codziennej egzystencji, a wręcz prze-
ciwnie szkodzi nam wszystkim. Dzięki niektórym mieszkańcom gminy 
oraz Stowarzyszeniom ujawniane są takie przypadki.

1. W związku ze zgłoszeniami przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty 
Nasielsk, 3 lipca 2020 roku, po zgromadzeniu materiału, sporządzo-
no wniosek o ukaranie w postępowaniu zwyczajnym przeciwko osobie 
w sprawie płynących ulicą Warszawską w Nasielsku ścieków tj. o czyn 
z art. 101 ust. 2 w zw. a art. 5 ust. 1 pkt 3b Ustawy o utrzymaniu w czysto-
ści i porządku w gminach, który wysłano do Sądu Rejonowego w Pułtu-
sku. 2 grudnia 2020 roku otrzymano odpis wyroku nakazowego, gdzie 
sprawca został uznany winnym popełnienia zarzucanego czynu i została 
wymierzona kara. 14 grudnia 2020 roku doręczono sprzeciw złożony 
przez obwinionego. Obecnie sprawa jest w toku, a ostania rozprawa nie 
odbyła się z uwagi na COVID (zakażenia w składzie orzekającym). W 2021 
były trzy terminy rozpraw (łącznie z odwołaną), gdzie na każdej był oso-
biście Komendant Straży Miejskiej jako oskarżyciel publiczny. Obecnie 
nowy termin nie jest wyznaczony, sprawa jest w toku po sprzeciwie.

2. 25 lutego 2021 roku Straż Miejska w Nasielsku została powiadomiona 
przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, że przy drodze pomię-
dzy Chrcynnem i Paulinowem ujawniono śmieci, wśród których znaj-
dowały się dokumenty identyfikujące osobę. Wobec osoby ustalonej 
zastosowano postępowanie mandatowe i nałożono, 9.03.2021 roku, 
mandat karny kredytowany.

3. 11 marca 2021 roku w Straż Miejska w Nasielsku została powiadomiona 
przez mieszkańca gminy, że w miejscowości Nuna ujawnił wyrzucone 
śmieci, wśród których znajdowały się dokumenty identyfikujące osobę. 
Wobec osoby ustalonej zastosowano postępowanie mandatowe i nało-
żono,16.03.2021 roku, mandat karny kredytowany.

Wszystkim pomocnym i solidaryzującym sie z Gminą Nasielsk dziękuję 
za ujawnianie takiego rodzaju procederów przez osoby nieodpowie-
dzialne. Jednocześnie przypominam, że sprawcy po ujawnieniu będą 
karani nie tylko mandatami, ale wobec drastycznych przypadków będą 
kierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pułtusku, gdzie 
grozi kara do 5 tysięcy złotych.

Życzę wszystkiego dobrego oraz mając na względzie pandemię - zdro-
wia.
    Komendant Straży Miejskiej w Nasielsku

NASZE SPRAWY

Wypadki z udziałem dzikich zwierząt
W ostatnich miesiącach 2021 r.  
na terenie powiatu nowodwor-
skiego doszło do 10 kolizji oraz 
1 wypadku (1 osoba ranna, 1 ofia-
ra śmiertelna) z udziałem dzikich 
zwierząt. Takich zdarzeń jest o wie-
le więcej. Większość nie zostaje 
zgłoszona odpowiednim służbom, 
więc nie jest wliczona do statystyk. 
Zderzenie z dziką zwierzyną może 
zdarzyć się każdemu kierowcy 
podczas codziennej podróży. Do 
tego typu kolizji lub wypadków nie 
dochodzi wyłącznie w rejonach pól 
lub lasów, ale również na obszarach 
zabudowanych czy na głównych 
drogach krajowych.

Do takiego zdarzenia drogowego 
doszło w kwietniu na drodze nr 7 
w gminie Zakroczym. 

 – Po godz. 5.00 na drogę krajową 
wybiegł wprost pod koła nadjeż-
dżającego pojazdu łoś – relacjonu-
je st. asp. Joanna Wielocha, Oficer 
prasowy Komendanta Powiato-
wego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. – Kierujący cięża-

rówką nie miał szans na zahamo-
wanie czy wykonanie manewru 
ominięcia. Doszło do zderzenia. 
Następnie na tył mercedesa naje-
chał drugi pojazd ciężarowy volvo, 
przewożący zboże, które częścio-
wo wysypało się na nawierzchnię. 
Przez kilka godzin droga w miejscu, 
gdzie doszło do kolizji, była czę-
ściowo nieprzejezdna. Na miejscu 
pracowali policjanci nowodwor-
skiego wydziału ruchu drogowego 
oraz strażacy. W wyniku zdarzenia 
zwierzę padło. Kierujący pojazda-
mi nie odnieśli obrażeń – konty-
nuuje.

Należy pamiętać, że dzikie zwie-
rzęta są najbardziej aktywne nocą 
i wczesnym rankiem. Wówczas 
zwracajmy uwagę na pobocza. Jeśli 
zauważymy przebiegające zwierzę 
zwolnijmy i uważnie obserwujmy 
drogę oraz jej otoczenie. Dzika 
zwierzyna często porusza się stada-
mi, liczącymi kilka lub nawet kilka-
naście osobników. Ponadto światła 
reflektorów pojazdów mogą unie-
ruchomić zwierzę. W większości 

przypadków zwierzę zatrzymuje 
się i staje w bezruchu wprost przed 
nadjeżdżającym pojazdem. Istotne 
jest również dostosowanie pręd-
kości do panujących na drodze 
warunków. 

 – Po zdarzeniu drogowym z dziką 
zwierzyną należy w pierwszej ko-
lejności zadbać o bezpieczeństwo 
swoje i innych podróżujących po-
jazdem – stwierdza st. asp. Joan-
na Wielocha. – Następnie trzeba 
zabezpieczyć miejsce zdarzenia, 
włączyć światła awaryjne, usta-
wić trójkąt ostrzegawczy. Zgod-
nie z Ustawą o ochronie zwierząt: 
Prowadzący pojazd mechanicz-
ny, który potrącił zwierzę, obowią-
zany jest, w miarę możliwości, do 
zapewnienia mu stosowanej po-
mocy lub zawiadomienia jednej 
ze służb, o których mowa w art. 33 
ust. 3 – art. 25 Ustawy o ochronie 
zwierząt. W takiej sytuacji należy 
zawiadomić policję. Przyjmujący 
zgłoszenie dyżurny poinformuje 
odpowiednie służby i lekarza we-
terynarii oraz skieruje na miejsce 
patrol policji  – dodaje.

Rozsądną decyzją jest zaczekanie 
na przyjazd służb, które na miej-
sce zdarzenia przybywają z leka-
rzem weterynarii. Lekarz ocenia 
stan zwierzęcia i podejmuje decy-
zje o jego dalszym losie. Nie należy 
podchodzić do rannego zwierzę-
cia, przewozić go. Może ono być 
po zdarzeniu agresywne, istnieje 
też ryzyko zarażenia m.in. wście-
klizną. 

Kolejną kwestią związaną ze zda-
rzeniami drogowymi z udziałem 
dzikiej zwierzyny jest to, kto po-
kryje koszty za uszkodzenia nasze-
go pojazdu po wypadku z dzikim 
zwierzęciem. 

 – Jeżeli do wypadku ze zwierzy-
ną leśną dojdzie na prawidłowo 
oznakowanej drodze znakiem A-
-18b „Uwaga! Dzikie zwierzęta” 
rozwiązaniem na uzyskanie od-
szkodowania jest posiadanie poli-
sy ubezpieczenia chroniącej przed 
szkodami polegającymi na uszko-
dzeniu pojazdu wskutek zdarzeń 
powstałych niezależnie od woli 
Ubezpieczonego – mówi Joanna 
Afek – Tołwińska, agent ubezpie-
czeniowy. – Taki zakres obejmują 
polisy AutoCasco. Firmy ubez-
pieczeniowe oferują również 
tańszy produkt typu MiniCasco. 
Jak sama nazwa wskazuje zakres 
MiniCasco jest zdecydowanie 
węższy, wyłączone są zazwyczaj 
szkody typu: zderzenie z innym 
pojazdem, a wypłacone odszko-
dowanie często pomniejszane 
jest o udział własny w szkodzie. 
Każdy kierowca przed wykupie-
niem polisy MiniCasco powinien 
dokładnie przyjrzeć się zakresowi 
i wyłączeniom opisanym w Ogól-
nych Warunkach Ubezpieczenia – 
zaznacza.

Problem pojawia się wówczas, kie-
dy pojazd nie posiada dodatkowe-
go ubezpieczenia w postaci polisy 
AC lub AC Mini. Praktyka pokazu-
je, że uzyskanie odszkodowania 

w takim przypadku jest możliwe, 
jednak bardzo trudne i często ska-
zane z góry na niepowodzenie. 
Największym wyzwaniem będzie 
ustalenie, po czyjej stronie leży 
wina za zaistniałe zdarzenie.

 – Odpowiedzialności za zda-
rzenie po stronie zarządcy drogi 
możemy doszukiwać się, jeże-
li w danym miejscu dochodziło 
już do podobnych wypadków 
z udzia ł em zwierzyny leś nej , 
a mimo to zarządca nie dopełnił 
swoich obowiązków, umieszcza-
jąc znaki ostrzegawcze informu-
jące o możliwości pojawienia się 
dzikiej zwierzyny – tłumaczy Jo-
anna Afek – Tołwińska. – Udo-
wodnienie winy zarządcy nie jest 
prostą sprawą i leży po stronie 
poszkodowanego. Może zdarzyć 
się również, że obszar, w którym 
doszło do zdarzenia uznany jest 
w statystykach nadleśnictwa jako 
szlak zwierzyny leśnej o czym 
Zarządca Drogi nie został poin-
formowany. Wówczas odpowie-
dzialność za zdarzenie przechodzi 
na nadleśnictwo i to właśnie tam 
powinniśmy ubiegać się o od-
szkodowanie. Często do kolizji 
dochodzi również ze zwierzęta-
mi łownymi, na skutek trwających 
w pobliżu polowań. Podczas na-
gonki spłoszona zwierzyna trafia 
wprost pod koła rozpędzonych 
aut. W tej sytuacji winy należy do-
szukiwać się po stronie organiza-
tora polowania czyli właściwego 
koła łowieckiego. Aby ustalić in-
formacje, jakie koło działa w miej-
scu, gdzie doszło do zdarzenia, 
należy zwrócić się do Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego. W celu uzyskania 
odszkodowania z polisy OC koła 
łowieckiego niezbędne będzie po-
twierdzenie, że w czasie i w pobli-
żu wypadku rzeczywiście miało 
miejsce polowanie – dodaje.

Zderzenie ze zwierzyną leśną koń-
czy się często nie tylko licznymi 
uszkodzeniami pojazdu, ale rów-
nież obrażeniami ciała kierowcy 
lub pasażerów. – Odszkodowanie 
za uszczerbek na zdrowiu powsta-
ły podczas wypadku komunika-
cyjnego jest wypłacane z polisy 
NNW. Roczny koszt takiej polisy, 
w zależności od wyboru sumy 
ubezpieczenia, to około od 30 
do 150zł. Warto porozmawiać 
z agentem i rozszerzyć swoją ist-
niejącą polisę OC – stwierdza Jo-
anna Afek – Tołwińska.

Niezależnie od tego, czy o od-
szkodowanie ubiegamy się z po-
lisy AutoCasco, czy też będziemy 
starali się udowodnić winę np. za-
rządcy drogi czy koła łowiec-
k ie go,  z awsze war to z adb ać 
o mocny materiał dowodowy. Na 
miejscu zdarzenia dobrze wyko-
nać zdjęcia uszkodzonego pojaz-
du, a do zgłoszenia przedstawić 
notatkę policyjną. Warto pamiętać 
również o weryfikacji najbliższe-
go otoczenia miejsca wypadku, 
czy było ono prawidłowo ozna-
kowane.  

O.Z.
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Z MIASTA

Góra śmieci 
W krzakach przy ulicy Koziej w pobliżu kościoła od 
dawna zalega starta odpadów. Są wśród nich m.in. 
fragmenty mebli, opakowań plastikowych i szklanych. 
Jak informuje Cezary Tudek Komendant Straży Miej-
skiej sprawa jest w toku. – W przypadku jednej działki 
ustalony jest właściciel, a drugiej osoba, która płaciła 
ostatnio podatki za grunt i wysłano pisma zobowią-
zujące do usunięcia śmieci i pozostałych odpadów 
– dodaje Komendant SM.

(red.)

Z URZĘDU MAZOWIECKIEGO

Przechodnia  
na liście RFRD
Na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 21 
kwietnia br., ukazała się informacja na temat tegorocznego Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). 

Dzięki zatwierdzonym przez Premiera RP listom zadań rekomendowa-
nych przez Wojewodę Mazowieckiego do dofinansowania ze środków 
Funduszu, województwo mazowieckie otrzyma 317 086 297,25 zł, które 
przeznaczy na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w 2021 r. 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (daw. Fundusz Dróg Samorządowych), 
to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania 
nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokal-
nym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bez-
pieczniej.

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we 
wszystkich zakątkach Polski. Do naszego województwa trafiło już 
779 735 784,98 zł, z czego: w 2019 r. – 489 343 762,47 zł, w 2020 r. – 
290 392 022,51 zł. – podaje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

Na liście podstawowej zadań gminnych do realizacji w tym roku znalazł 
się wniosek złożony przez naszą gminę na „Budowę drogi gminnej ul. 
Przechodnia w Nasielsku”. Wartość projektu to 2 820 704,98 zł, z czego 
dofinansowany ma on być w 70% (wnioskowana kwota dofinansowania 
– 1 974493,48 zł, a deklarowane środki własne – 846 211, 50 zł). Długość 
nowo budowanego odcinka drogi wyniesie 0,549 km.

(red.) za:https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Nowe stacje 
rowerowe!
Od  23 marca do 11 kwietnia 2021 roku oddawaliście Państwo głosy w an-
kiecie na lokalizację nowych stacji Nasielskiego Roweru Miejskiego. Miło 
nam poinformować, iż najwięcej głosów zebrały następujące lokalizacje:

1. Bloki Płońska
2. Mrówka Warszawska
3. Nosselia Krzyczki
4. Stadion Miejski
5. Chrcynno

Powyższe lokalizacje uzupełnią 
bazę istniejących stacji rowero-
wych tj.:
1. Stacja PKP
2. Urząd Miejski
3. Ośrodek Zdrowia w Nasielsku
4. Rynek
5. Wiosełko
6. Cieksyn

Tym samym będziemy mieli 11 stacji rowerowych. Przypominamy, iż sys-
tem Nasielskich Rowerów Miejskich startuje 1 maja br. Do Państwa dys-
pozycji będzie 40 rowerów, w tym 5 z fotelikami dla dzieci. Realizatorem 
systemu będzie firma ACRO Bike. Całość obsługi będzie dostępna przez 
aplikację na telefon. Ponadto będzie dostępna strona internetowa poświę-
cona „NRM”, w której będzie m.in. mapka stacji, regulamin, cennik oraz 
instrukcja, w jaki sposób wypożyczyć rower.

Aby korzystać z rowerów, należy pobrać aplikację na urządzenia mobil-
ne ACRO dostępną dla urządzeń z systemem Android („ACRO - Rowery 
Miejskie”) oraz iOS („ACRO - City Bike Sharing”) oraz doładować wirtualny 
portfel kwotą 10 zł.

Do zobaczenia na trasie!
Wydział Administracji i Nadzoru

U NAS

Sprzątanie gminy  
na Święto Ziemi

FOTOOBSERWATOR

Dziurawy asfalt
Wszyscy kierowcy są zachwyceni nową nawierzch-
nią drogi powiatowej w Kosewie. Jedzie się tam jak 
po stole, ale … tylko do torów kolejowych. Za tora-
mi bowiem mamy prawdziwy tor przeszkód, bo asfalt 
jest tu po prostu już mocno wysłużony i dziurawy. 
Z informacji uzyskanych od naszych radnych powia-
towych wynika, że już w maju br. nawierzchnia drogi 
powinna zostać poprawiona. 

(r.)

Światowy Dzień Ziemi obcho-
dzony jest co roku 22 kwiet-
nia. Z tej okazji odbywa się wiele 
akcji i wydarzeń promujących 
zachowania proekologiczne. 
W tym roku w naszej gminie 
Święto Ziemi obchodzone było 
od 19 do 25 kwietnia pod ha-
słem „Przywróć Naszą Ziemię”. 

A świętowanie polegało przede 
wszystkim na oczyszczaniu roz-
ległych, w tym posiadających 
wiele walorów turystycznych, 
terenów naszej gminy z róż-
nego rodzaju śmieci. Niestety 
mimo prowadzonych od wielu 
lat różnorodnych działań mających 
na celu dbałość o estetykę nasze-
go najbliższego otoczenia, nadal na 
trawnikach, w przydrożnych rowach, 
zagajnikach i lasach, a także w doli-
nach rzek znaleźć można prawdziwe 
składowiska odpadów. Dlatego każda 
inicjatywa sprzątania naszej gminy jest 
ważna dla wszystkich jej mieszkańców. 

 – Pomimo trudnej sytuacji epide-
miologicznej, nasi mieszkańcy licz-
nie sprzątali swoją najbliższą okolicę. 
Chętnym przekazaliśmy worki i ręka-
wice, a za utylizację zapłaci Gmina 
Nasielsk  – mówi Jadwiga Szymańska 
kierownik Wydziału Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich nasielskie-
go Urzędu Miejskiego. – Pragniemy 
podziękować za udział i zaangażo-
wanie w to przedsięwzięcie, które ma 
na celu przypominać, jak ważna jest 
troska o środowisko naturalne, w któ-

rym żyjemy, a także zachęcać ludzi 
do wypracowania drobnych zmian 
w swoim życiu codziennym. Ser-
decznie dziękujemy grupom zor-
ganizowanym, ale także tym, którzy 
w jakikolwiek sposób włączyli się 
w akcję bez oficjalnego zgłaszania się 
do naszego Urzędu – dodaje. 

W tym roku szczególne podziękowa-
nia za aktywny udział w Święcie Ziemi 
przekazujemy: 

Sołectwu Nowa Wrona, Sołectwu 
Ruszkowo, Sołectwu Żabiczyn, So-
łectwu Broninek, Sołectwu Kosewo, 
Sołectwu Młodzianowo, Sołectwu 
Cieksyn, Stowarzyszeniu Artystycz-
no-Społeczne Skafander, OSP Ciek-
syn, Stowarzyszeniu Dolina Wkry, KS 
Wkra Cieksyn, KGW w Cieksynie, Nie-
publicznemu Przedszkolu Sakolandia,, 
Stowarzyszeniu Nasielsk Baszta Team, 
Stowarzyszeniu Morsy Nasielsk, Ak-

tywny i Czysty Nasielsk, a Nadleśnic-
twu Płońsk za przekazanie sadzonek 
drzew.

W podziękowaniu za udział w akcji 
„Przywróć Naszą Ziemię” jej uczest-
nicy otrzymali sadzonki drzew z Nad-
leśnictwa Płońsk. 

 – Wiele razy otrzymywaliśmy po kil-
kaset sadzonek, które trafiały do szkół, 
przedszkoli czy innych grup, które 
włączały się w akcje w ubiegłych la-
tach. W tym roku dzięki życzliwości 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk 
otrzymaliśmy ponad tysiąc sztuk sa-
dzonek, które odwdzięczą się nam 
zielenią, cieniem i tlenem – dodaje 
J. Szymańska. 

Odbiorem, transportem i utylizacją 
zebranych z okazji Święta Ziemi od-
padów zajęły się: ZGKiM oraz firma 
Błysk Bis. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Wojenna zawierucha
Saga rodzinna to gatunek 
literacki, charakteryzujący 
się tym, iż opowiadane są 
w niej losy i perypetie wie-
lopokoleniowych rodzin. 
W powieściach jest to czę-
sto narzędzie tematyczne 
używane w odniesieniu do 
wydarzeń historycznych, 
zmian społecznych czy po-
litycznych ustrojów. To cykl 
książek, opowiadających 
o danej rodzinie na przeło-
mie lat lub wieków. Polacy 
coraz częściej zaczytują się 
w takich utworach, gdyż są 
one nie tylko powieścią do 
poduszki – z nich możemy 
dowiedzieć się także wielu 
ciekawostek.

Bardzo lubię czytać sagi rodzinne. Często, do tych najlepszych, wracam 
po latach. Tak było w przypadku sagi Ałbeny Grabowskiej Stulecie Win-
nych. Pierwsza część Ci, którzy przeżyli po raz pierwszy została wyda-
na nakładem wydawnictwa Zwierciadło w 2014 roku. Drugi tom to Ci, 
którzy walczyli wydany w 2015 roku, trzeci natomiast nosi tytuł Ci, któ-
rzy wierzyli i został wydany również w 2015 roku. W tym samym roku 
przeczytałam wszystkie trzy książki tej autorki. Bardzo się polubiłyśmy.  
Po czterech latach powstał serial w Telewizji Polskiej Stulecie Winnych, 
co spowodowało, że byłam w pełni usatysfakcjonowana. Zwykle jest tak, 
że książka jest lepsza od ekranizacji, a tutaj okazało się, że wszystko było 
na porównywalnym poziomie. Ostatnio powróciłam do tej sagi. Książka 
okazała się tak samo fascynująca, jak sześć lat temu. 

1914 rok. Zbliża się wojna. Na świat przychodzą rudowłose bliźniaczki 
– Maria i Anna. Podczas porodu umiera ich matka, a druga dziewczyna 
ledwo uchodzi z życiem, dzięki czemu ma moc przewidywania przy-
szłości. Stanisław Winny, ojciec dziewczynek, ma na wychowaniu jeszcze 
dwóch synów, w czym pomaga mu daleka kuzynka, Andzia oraz jego 
matka, Bronisława, z mężem. Gdy w czerwcowy poranek Antoni, ojciec 
Stanisława, wybiera się do lasu na grzyby, widzi „Ruska”, który chciał go 
zabić. A to oznacza tyle, że wojna już się zaczęła i nastały dla nich ciężkie 
czasy. Teraz już nic nie będzie takie, jak kiedyś. Nastaje głód, przychodzi 
śmierć. Jedyną nadzieją dla rodziny Winnych i całego miasteczka Brwi-
nów jest koniec wojny. Ale nie każdy wróci z niej żywy.

Istotną rolę w tej powieści stanowią bliźniaczki. Anna Winna to chłonna 
wiedzy, spokojna dziewczynka. Odwiedza starego, bogatego Stanisła-
wa Lilpopa, który pożycza jej mnóstwo książek i opowiada o podró-
żach. Jego córka, Anna Lilpop, wyszła za mąż za Jarosława Iwaszkiewicza. 
A historia tej książki jest historią prawdziwą, co stanowi ogromny plus dla 
tej powieści. Maria Winna, starsza bliźniaczka, wyciska z życia, ile tylko się 
da. Najważniejsze są dla niej szaleństwa, kontakty towarzyskie, spotkania 
z przyjaciółmi w kawiarni. Od siostry różni ją niemal wszystko, mimo to 
bardzo się kochają i lubią razem spędzać czas. Ogromną rolę w życiu 
dziewcząt stanowi Paweł, którego poznały w szkole, tuż po wojnie. Ten 
chłopiec namiesza w ich życiu, ale zostanie przy nich do końca. Obie ko-
biety (już dorosłe) będą go kochały. Tylko której z bliźniaczek Winnych 
mężczyzna odda swoje serce? Którą z nich wybierze?

Ci, którzy przeżyli to piękna powieść opowiadająca o losach rodziny 
Winnych. Akcja dzieje się w Brwinowie w XX wieku. Był to czas I woj-
ny światowej, a to niezwykłe wydarzenie historyczne dla naszego kraju. 
W czasie tej wojny Ania i Mania były małymi dziewczynkami, a tak źle 
zostały doświadczone przez życie na starcie. Ich dzieciństwo padło aku-
rat na wojenną zawieruchę. Perypetie rodziny Winnych są zawiłe, ale nie-
zwykle ciekawe. Poznać tam możemy wartościowe postaci, które żyły 
naprawdę i znacząco wpłynęły na Polskę, jej literaturę i obyczaje.

Warto zwrócić uwagę na to, iż czytałam tę książkę po raz drugi, już po 
obejrzeniu serialu. Byłam zachwycona, jednak podobały mi się zupeł-
nie inne rzeczy niż sześć lat temu. Serial w znaczący sposób ukształtował 
moją wyobraźnię, a czytając dialogi w książce, słyszałam w głowie głosy 
aktorów. Ale miło było wrócić do rodziny Winnych po latach. Teraz biorę 
się za tom drugi, trzymacie kciuki!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Legendy Krainy Andor
Gra kooperacyjna „Legendy Krainy 
Andor” zaprasza do średniowiecz-
nego świata magii, potworów oraz 
bohaterów, którzy pomogą księciu 
Toraldowi w pokonaniu smoka Ta-
roka. Zanim jednak stoczą ostatecz-
ną walkę z Tarokiem, po drodze 
czeka ich wiele ciekawych, jednak-
że niebezpiecznych przygód. Autor 
gry, jednocześnie ilustrator, Micha-
el Menzel, skonstruował ją tak, że 
nie trzeba zagłębiać się w instruk-
cję, aby przeprowadzić rozgryw-
kę, przynajmniej na początkowym 
etapie. Uczestnicy przemierzają 
bogatą w detale, sporych rozmia-
rów planszę, realizując scenariusze 
zaprojektowane w formie talii kart. 
Tytułowe legendy to właśnie sce-
nariusze - na każdy z nich składa 
się kilkanaście kart, które prowa-
dzą grupę bohaterów przez krainę 
Andor i opowiadane są przez nar-
ratora posiadającego swój aktywny 
pionek. Każdy scenariusz zawiera 
odrębną misję do realizacji. Gra-
cze, natomiast, każdego dnia, czy-
li w jednej turze, wykonują ruch 
lub toczą walkę. Tych ostatnich 
jest pod dostatkiem i odbywają się 
na zasadzie rzutu kostką za siebie 
oraz za potwora. Mimo iż zasady 
są intuicyjne, nie łatwo jest wygrać, 
ponieważ drużyna bohaterów spo-
tyka na swojej drodze wiele prze-
szkód. Jedną z nich jest czas, który 
nie płynie liniowo. Czasu ubywa po 
pokonaniu każdego potwora. Są, 

zatem, momenty, 
k iedy tocz ymy 
walkę z wieloma 
wrogami, a czas 
upływa szybciej. 
Pod koniec roz-
grywki zwalnia, 
a pozostały czas 
wykorzystujemy 
na dope ł nienie 
misji. Regrywal-
ność „Legend…” 
jest wysoka. Nie-
jednokrotnie au-
tor  p ozostawia 
graczom wybór 
ścieżki, jaką się 
pokierują. Rów-
nież ilość graczy ma wpływ na re-
alizację przygód, co sprawia, że za 
każdym razem odkrywamy nowe 
aspekty gry.

Na rynku pojawiła się wersja dla 
młodszych graczy: „Andor junior”. 
Przeznaczona dla dzieci od 7 roku 
życia, a bohaterami są nastolatki. 
Podobnie jak w wersji podstawo-
wej, karty bohaterów są dwustron-
ne: na jednej jest postać żeńska, 
a na jej odwrocie męska. Grafika 
przypomina animacje dla dzieci, 
a i plansza nie zawiera zbyt wielu 
detali. Celem gry jest odnalezie-
nie trzech wilcząt, które odłączyły 
się od matki podczas wielkiej na-
wałnicy w Andorze. Młode wilki 
były ostatnio widziane w górach, 
po drugiej stronie rzeki i prawdo-

podobnie zgubiły się wewnątrz 
kopalni krasnoludów. Zanim boha-
terowie uratują wilczki, będą mu-
sieli wykonać wiele niezwykłych 
zadań. Dodatkową przeszkodą jest 
postać smoka. Podczas gdy dru-
żyna bohaterów wypełnia swoją 
misję, do zamku zbliża się smok. 
Gra kończy się, jeśli uczestnikom 
wyprawy uda się uratować zwie-
rzątka lub, gdy smok dotrze do 
Zamku. Potwór porusza się po 
planszy podczas całej rozgrywki, 
w zależności od tego, jak potoczą 
się poszczególne przygody. „An-
dor junior” jest uproszczoną wer-
sją podstawowej gry, wychodzi 
naprzeciw młodszym graczom, 
pozwalając im wejść do świata ba-
śniowej przygody.

OI

Z BIBLIOTEKI

Terapeutyczna moc bajek
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do korzysta-
nia z bogatej oferty literatury terapeutycznej. Od 
roku, zarówno my dorośli, jak i dzieci uczymy się 
żyć w nowych warunkach i ciężko jest nam pora-
dzić sobie z zaistniałą sytuacją. Podejmujemy różne 
działania, żeby żyło nam się lepiej i żebyśmy mogli 
jak najszybciej wrócić do normalności. Jedną z bar-
dzo ważnych form przeciwdziałania skutkom pan-
demii jest biblioterapia, czyli forma terapeutycznego 
wsparcia poprzez literaturę. Wykorzystywanie jej 
wartości zmniejsza stres, pomaga uzyskać wsparcie 
psychiczne, a także wyeliminować poczucie osa-
motnienia czy wykluczenia.

Bajki mają w sobie niezwykle dobroczynną moc i potencjał. Podwyższają poczucie własnej wartości i wzmac-
niają dobry nastrój. W literaturze terapeutycznej najważniejszy jest bohater oraz to, jak on radzi sobie w danej 
sytuacji i z danym problemem. Pod wpływem lektury czytelnik jest w stanie zmienić własne życie. Bajka ma 
także ogromny wpływ na nasze stany emocjonalne, poprawia nastrój i pomaga doraźnie. Terapeutyczna moc 
bajki jest niezmiernie potrzebna współczesnemu czytelnikowi, ponieważ prowadzi do relaksacji umysłu i ciała.

Bajka uczy, daje ciekawy wzór do naśladowania, który pomaga rozwiązać problem. Daje wsparcie i kształtuje 
postrzeganie świata. Budzi przede wszystkim nadzieję na pokonanie trudności i zmienia sposób postrzegania 
własnych trudności i sposób myślenia. Są to utwory pisane głównie w celach terapeutycznych, pouczających lub 
wskazujących prawidłowe rozwiązanie problemu czy wyjście z kłopotliwej dla danej jednostki sytuacji. Dotyczą 
one zagadnień istotnych dla dzieci, które są dla nich trudne emocjonalnie i fizycznie. 

Bajkoterapia ma za zadanie przekazać dzieciom pewne wzorce. Dzięki bajkom one same mogą nauczyć się ży-
ciowych wartości i odpowiednich zachowań. Aktywują dzieci do zrozumienia i zmiany swojego zachowania. 
Bajka terapeutyczna uczy wrażliwości na innych i szacunku dla drugiego człowieka, ukazuje, że chociażby mini-
malna chęć zmiany zachowania może przynieść wiele dobrego. Daje również do myślenia, skłania do refleksji. 

Bajki terapeutyczne są niesamowite, pomagają w profilaktyce, przygotowują dziecko do wzmocnienia charak-
teru, oswajają z problemem, podają gotowe wzory do naśladowania, a przede wszystkim są stosowane w trakcie 
przeżywania trudnych sytuacji. 

Najmłodszym czytelnikom szczególnie polecamy Bajki terapeutyczne …na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro 
oraz Bajki uśmiechajki Barbary Stańczuk. Młodzież natomiast zachęcamy do czytania Bajek terapeutycznych 
cz. 1 i 2 Marii Molickiej, Bajek, które leczą Doris Brett, Bajkoterapii Katarzyny Szeligi oraz Zaczarowanych bajek, 
które leczą dla dzieci i dorosłych Anny Kozłowskiej.

(b)
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Dźwięki Nieodkryte 
17 kwietnia br. odbył się spektakl muzyczny pt. „Dźwięki Nieodkryte”, któ-
ry na żywo można było obejrzeć na kanale www.youtube.com Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. Była to poetycka narracja połączona ze śpiewem  
w wykonaniu Niny Kodorskiej. 

Zabawne historie opowiadane przez prowadzącą przeplatane były piosen-
kami granymi na żywo przez pięciu muzyków. Widzowie mogli pobawić 
się w odkrywanie dźwięków wydawanych przez instrumenty, które były 
ukryte za specjalnie przygotowanymi kotarami. Oprócz wspaniałych kom-
pozycji muzycznych, artyści ukazali całe spektrum możliwości, które daje 
nam głos i nasze ciało. Był to spektakl familijny rozwijający wyobraźnię 
o charakterze dydaktyczno-rozrywkowym, propagujący edukację po-
przez sztukę. Nina Kodorska prowadząca to wydarzenie była także jego 
reżyserem, scenarzystą i pomysłodawcą. Autorem muzyki był Mateusz 
Wachowiak. Obsada spektaklu to wybitni i utalentowani muzycy: Oliwier 

Andruszczenko (klarnet), Damian Marat (trąbka), Paweł Płaczkowski (tuba), 
Maciej Wojcieszuk (perkusja), Mateusz Wachowiak (akordeon).

Fragmenty tego wydarzenia można obejrzeć na kanale www.youtube.
com Nasielskiego Ośrodka Kultury.

DD

Z BIBLIOTEKI

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku informuje, iż nasza 
placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. 
Czytelników obsługujemy z zachowaniem reżimu sanitarnego – obo-
wiązują maseczki i dezynfekcja dłoni. Jednocześnie w pomieszczeniu 
bibliotecznym obsługiwana może być jedna osoba.

***

W związku ze Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, który ob-
chodziliśmy 23 kwietnia, przygotowaliśmy dla naszych czytelników 
wiele nowości wydawniczych, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

***

Od maja br. wznawiamy działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Najbliższe spotkanie odbędzie się 21 maja (piątek) o godzinie 15:00.  
Na tym spotkaniu omawiać będziemy książkę Joanny Puchalskiej „Po-
lki, które zadziwiły świat”. Wszystkich zainteresowanych serdecznie za-
praszamy.

(bibl.)

Z NOK

Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
W kwietniu br. odbyły się najpierw 
szkolne, a później gminne, orga-
nizowane przez Nasielski Ośrodek 
Kultury, eliminacje 44. Konkursu 
Recytatorskiego Warszawska Sy-
renka. Ze względu na obostrzenia 
związane z pandemią konkurs od-
był się w formie online. Mimo za-
mkniętych szkół i pracy zdalnej 
uczniów, jak i nauczycieli, do kon-

kursu przystąpiło aż 47 młodych 
recytatorów. 

Uczestników oceniało jury w skła-
dzie: Małgorzata Suzuki (aktorka, 
filolog polski, nauczyciel dyplomo-
wany teatru), Iwona Pęcherzewska 
(redaktor naczelna Życia Nasielska) 
i Wojciech Gęsicki (kompozytor, 
bard, autor tekstów, konferansjer). 

Konkurs odbył się w trzech kate-
goriach wiekowych. A tak przed-
stawiają się wyniki pracy jurorów:

Kategoria: klasy 0 – III
I miejsce – Maksymilian Bryśkie-
wicz
II miejsce – Amelia Sobczyńska
III miejsce – Fabian Witkowski

Wyróżnienia: Alicja Drążdżewska, 
Natalia Ostrowska, Zuzanna Tyc

Kategoria wiekowa : klasy IV – VI
I miejsce – Zuzanna Jasińska
II miejsce – Joanna Domżała
III miejsce – Karolina Truchel
Wyróżnienie: Mikołaj Ołtarzewski

Kategoria wiekowa : klasy VII-VIII
I miejsce – Wiktoria Zalewska
II miejsce – Franciszek Żabik
III miejsce – Maria Brzezińska

Laureaci pierwszych miejsc będą 
reprezentować naszą gminę pod-

czas 44. Finału Konkursu Recy-
tatorskiego Warszawska Syrenka 
w Mazowieckim Instytucie Kul-
tury.

Dla wszystkich uczestników kon-
kursu przygotowaliśmy dyplomy, 
a dla zwycięzców nagrody, które 
będzie można odebrać w szko-
łach. 

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom naszych eliminacji konkurso-
wych, a nauczycielom i rodzicom 
dziękujemy za przygotowanie 
dzieci.

(k.sz.)
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NASZE DZIECI

Były sobie pieniądze

NASZE DZIECI

Wielkanoc oczami dziecka
Dzieci z Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku wzięły udział w XVII Edycji 
Konkursu Plastycznego ,,Wielkanoc ocza-
mi dziecka’’. Wykonały prace plastyczne 
nawiązujące do tradycji świąt wielkanoc-
nych, uwzględniając symbolikę, kolory 
i skojarzenia związane z wiosną.

Organizatorem konkursu był Dom Kul-
tury Kolorowa w Warszawie. Liczba dzie-
ci biorących udział w konkursie przeszła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Nadesłano łącznie ponad tysiąc prac! Or-
ganizatorzy podkreślają, że są zachwyceni 
taką postawą dzieci, rodziców, opiekunów  
i nauczycieli z przedszkoli, a także z od-
działów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych.

Jury miało bardzo trudne zadanie wyło-
nienia najlepszych, z tak ogromnej liczby 
pięknych prac nadesłanych na tegorocz-
ny konkurs. Ogromne gratulacje dla Marii 
Goździewskiej z naszego przedszkola, któ-
rej przyznano III nagrodę w kategorii wie-
kowej 3-lata. Wszystkie prace plastyczne 
były fantastyczne , dzieci włożyły w nie 
dużo zaangażowania i wykazały się wspa-
niałą kreatywnością.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzie-
ciom biorącym udział w konkursie!

SP

NASZE DZIECI

Przedszkolaki  
dbają o planetę
Corocznie, w kwiet-
niu, w naszym przed-
szkolu realizowane są 
treści programowe 
dot yczące ochro-
ny środowiska na-
turalnego. Działania 
prowadzone w tym 
zakresie mają na celu 
kształtowanie u dzieci 
zachowań proekolo-
gicznych, uświado-
mienie im, jak ważna 
jest dla nas „zdrowa 
przyroda” i uczynie-
nie ich świadomymi 
użytkownikami śro-
dowiska naturalnego. Podczas zajęć przedszkolaki miały okazję wysłuchać 
opowiadań o rówieśnikach dbających o najbliższe otoczenie, opowieści 
o leśnych skrzatach, które chronią las i jego mieszkańców, poszerzyć swo-
ją wiedzę na temat ekologii, oglądając filmy edukacyjne. Nie zabrakło we-
sołej zabawy przy piosenkach o tematyce ekologicznej. Podsumowaniem 
tych działań były prace plastyczne, np. plakaty o tematyce ekologicznej 
czy odznaki „Przyjaciel Przyrody”. Wszystkie te działania mają na celu wy-
rabianie u dzieci nawyków dbałości o środowisko naturalne na co dzień 
i kształtowanie postaw proekologicznych. 

SPN

Dostępna szkoła
Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Nasielska i Rafał Adamski, Skarbnik w imie-
niu Gminy Nasielsk, 9 kwietnia 2021 roku, podpisali umowę z Rzeszowską 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację grantu „Dostępna Szkoła 
– innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projektem o wartości 
1 470 000 zł realizowanym w terminie 1.04.2021-30.03.2023 roku zosta-
ną wsparte 4 szkoły z terenu gminy Nasielsk: Szkoła Podstawowa im. Miko-
łaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
i Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. 

Przed przystąpieniem do projektu placówki poddane  zostały audytom do-
stępności przez przedstawicieli Politechniki Gdańskiej tak, by możliwe było 
pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej 
sytuacji. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcze-
śniej planu poprawy dostępności. Grant umożliwi przeprowadzenie działań 
modernizacyjnych m.in. w zakresie dostosowania dojścia i wejścia do szkoły 
do możliwości osób niepełnosprawnych, remontu pomieszczeń sanitarnych, 
zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki oraz zatrudnienia 
specjalistów. Fundusze umożliwią  montaż platformy lub zakup schodołazu, 
aby poprawić dostępność komunikacji pionowej. Placówki otrzymają również 
środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli 
i specjalistów szkolnych. W centrum prowadzonych działań będzie uczeń, jego 
potencjał i indywidualne potrzeby, prawo do równego traktowania i włączenia 
w społeczność, a celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w za-
kresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych.

Do realizacji projektu w I turze  naboru zakwalifikowało się 12 samorzą-
dów z całej Polski, Gmina Nasielsk jest jedną z pierwszych, która podpi-
sała umowę na realizację.

Kinga Majchrzak

W marcu br. w Samorządowym 
Przedszkolu w Starych Pieściro-
gach odbyło się pierwsze spotka-
nie w ramach VII edycji programu 
grantowego „Były sobie pienią-
dze” organizowanego przez Fun-
dację BGK.

Program ma zasięg ogólnopolski 
i jest przeznaczony dla placówek, 
które znajdują się na terenie gmin 
do 100 tysięcy mieszkańców.

Samorządowe Przedszkole w Sta-
r ych P ieśc irogach jako jedna  
z 10 placówek przedszkolnych 
z całej Polski zostało włączone do 
programu, zyskując tym samym  
możliwość wzbogacenia progra-
mu nauczania o zestaw ciekawych 
lekcji o tematyce finansowej oraz 
ekonomicznej.

Celem programu jest podniesie-
nie poziomu wiedzy finansowej 
dzieci i młodzieży oraz wprowa-
dzenie dzieci i młodzieży w świat 
finansów tak, aby potrafiły lepiej 
funkcjonować w nowoczesnym 
społeczeństwie. Jest on realizo-
wany poprzez przeprowadzenie 
przez nauczycieli autorskich lekcji 
o finansach w określonych gru-

pach wiekowych. Każda placówka, 
która zakwalifikowała się do udzia-
łu w programie otrzymała Pakiet 
edukacyjny wspierający lekcje. Za-
wiera on: film edukacyjny „Skąd się 
biorą pieniądze?”, plansze „Historia 
pieniądza”, sklepik – zabawka, ban-
komat-zabawka, przykładowe sce-
nariusze zajęć, skarbonki.

 – Uważam, że nauka o finan-
sach jest bardzo ważna – zaznacza  
Marta Czarniecka, inicjatorka pro-
gramu w Samorządowym Przed-
szkolu w Starych Pieścirogach. 

– Pewne zależno-
ści ekonomiczne 
można zauważyć 
od najmłodszych 
lat, dzieci stosu-
ją je bezwiednie. 
Jako mama trój-
ki dzieci widzę to 
na co dzień. Przy-
kładem może być 
chociażby to, że 
podczas zabawy 
dzieci wymieniają 

się np. pewnymi dobrami – klocki 
za samochód, lalka za książeczkę. 
Dlatego warto rozwijać w nich świa-
domość ekonomiczną – tłumaczy.

Po tych zajęciach dzieci będą znały: 
wartość pieniądza, podstawy zarzą-
dzania finansami, rolę i funkcję ban-
ków.

 – Do udziału w programie zgło-
szona została jedna grupa, czyli 25 
osób – grupa Misie, której jestem 
wychowawcą –  mówi Monika 
Chrzanowska. – Dzieci uczestni-
czyły już w pierwszych zajęciach, 
podczas których poznały bankno-
ty oraz ich wartość. Podczas zajęć 
same przygotowały odpowiednią 
liczbę banknotów, tak by zakupić 
w kasie bilet na spektakl teatralny 
pt.: ,,Jaś i Małgosia” – dodaje.

Gratulujemy Samorządowemu 
Przedszkolu w Starych Pieścirogach 
zakwalifikowania się do ogólno-
polskiego programu oraz podjęcia 
ciekawej inicjatywy edukacyjnej. 

O.Z.
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Z NUTW

Otwarcie nowego lokum 

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Rok Konstytucji 3 Maja

W piątek, 9 marca 2021r., odby-
ło się uroczyste spotkanie człon-
ków ko ła l i terack iego NU T W  
w towarzystwie zaproszonych go-
ści: Andrzeja Waldemara Kordu-
lewskiego, zastępcy burmistrza 
Nasielska, Dariusza Kordowskiego 
wiceprzewodniczącego nasielskiej 
Rady Miejskiej, dr Stanisława Tyca, 
dyrektora Miejsko - Gminnej Bi-
blioteki Publicznej oraz Kazimierza 

Boguta przewodniczącego Rady 
Programowej NUTW.

Zebranie rozpoczęła Prezes Fun-
dacj i  „Bądźmy Razem” Tere-
sa Skrzynecka serdecznie witając 
zebranych gości oraz członków 
NUTW. 

Pani T. Skrzynecka podziękowa-
ła władzom miejskim za nowe lo-
kum, które zostało przekazane na 
działalność Uniwersytetu. Nale-

ży zaznaczyć, że do tej pory 
wszystkie zajęcia odbywały się 
w sali czytelni biblioteki, za co 
serdecznie dziękujemy panu  
St. Tycowi – dyrektorowi na-
s ie lsk iej  Miej sko G minnej 
Biblioteki Publicznej oraz wła-
dzom Nasielska.

Nowe lokum mieści się w od-
nowionym budynku biblioteki. 
Zostało urządzone i wyposa-
żone w meble i sprzęt. 

P r z y  p r z y g o t o w a -
niu sal do prowadze-
nia zajęć, pracowal i 
członkowie Uniwersy-
tetu - państwo Bogumiła  
i Franciszek Godlew-
scy, Maria Kaczyńska, 
Maria Smolińska, Syl-
wester Sech, Halina Ka-
mińska, Jadwiga i Stanisław 
Piórkowscy, Józef Zawadz-
ki, Waldemar Wróblewski, 
Barbara Modzelewska oraz 
członkowie Zarządu i Rady 
Fundacji: Maria Domagała, 
Hanna Wróblewska, Teresa 
Skrzynecka i dr Anna Łapiń-
ska. Sami słuchacze NUTW 
zadbal i  o w yp osażenie  

w meble, obrazy, dywany, sprzęt  
i inne przedmioty. Na spotkaniu zo-
stał przedstawiony program pracy 
koła literackiego (2020-2021). Koło 
prowadzi działalność od początku 
założenia NUTW pod kierunkiem 
Barbary Modzelewskiej. W ramach 
pracy Koła odbywają się ciekawe 
zajęcia. Przygotowane są występy 
słowno - muzyczne z okazji Świąt  
i ważnych wydarzeń patriotyczno 
– kulturalnych. Obecnie w związku  

z  ograniczeniami spot ykamy 
się rzadziej i w małych grupach,  
ale mimo trudnej sytuacji możemy 
spędzić miło czas przy muzyce  
i poezji.

Na zakończenie spotkania podzię-
kowano wszystkim tym, którzy 
brali udział w przygotowaniach do 
otwarcia tego lokalu oraz wszyst-
kim osobom, które są sympatyka-
mi i członkami Uniwersytetu.

B.M.

Rok 2021 na mocy uchwał Sejmu 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ustanowiony został Rokiem Konsty-
tucji 3 Maja, a także Rokiem Polskiej 
Tradycji Konstytucyjnej. Dla naszej 
szkoły to ważny rok także dlatego, 
że trzydzieści lat temu – w 1991 roku 
– zyskała ona patrona – Konstytucję 
3 Maja – będącą ważnym elemen-
tem pamięci polskiego narodu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja w Nasielsku to szkoła 
z tradycjami. To szkoła ze szczegól-
ną atmosferą, którą pamięta się lata-
mi. To szkoła, w której duch historii 
krąży po korytarzach, salach lekcyj-
nych i bardzo dobrze się tu czuje. 
Dlatego tak szczególny rok musi być 
odpowiednio przeżyty przez całą 
naszą społeczność szkolną. Powo-
łany przez Dyrekcję Szkoły Zespół 
ds. obchodów Roku Konstytucji  
3 Maja zaplanował zatem działania, 
które będą okazją nie tylko do po-
głębienia wiedzy o okolicznościach 

uchwalenia pierwszej w Europie 
i drugiej na świecie Ustawy Rządo-
wej, ale też do refleksji nad dziedzic-
twem Konstytucji 3 Maja. 

Będą to m.in.:

Wyjątkowa lekcja historii z Fundacją 
Art;

Gminny Przegląd Piosenki Patrio-
tycznej „O Polsko moja miła!”;

Konkurs plastyczny „Portrety 
twórców Konstytucji 3 Maja” dla 
uczniów klas 5 – 8;

Konkurs plastyczny „Zamek Kró-
lewski w Warszawie” dla uczniów 
klas 1 – 4;

Konkurs wiedzy o Konstytucji  
3 Maja dla klas 7 – 8 „W narodzie 
siła!”;

Konkurs wiedzy o historii szkoły 
„Nasza szkoła – nasz patron!”;

Konkurs literacki „List do Króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego”.

Projekt edukacyjny 
„Witaj, majowa ju-
trzenko!”.

C i e s z y m y  s i ę ,  
że mając tak w y-
jątkowego patrona, 
możemy w sposób 
szczególny włączyć 
się w upamiętnienie 
tego niezwykłego 
roku.  W tym celu na-
wiązaliśmy również 
współpracę z inny-
mi szkołami w Pol-
sce, które noszą imię 
Konstytucji 3 Maja. 
Pierwszym krokiem 
w naszej znajomości 
stało się rozesłanie  
d o  s i o s t r z a n y c h 
imiennie szkół kartek 
z życzeniami trzecio-
majowymi. 

Świętujcie z Nami!
Edyta Pałaszewska
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ABC OGRODNICTWA

Drzewa i krzewy ozdobne 
kwitnące wiosną
Wiosną zaczynają kwitnąć drzewa i krzewy ozdobne. Do takich należą 
m.in. forsycje, azalie, różaneczniki i piękne magnolie. Różaneczniki i aza-
lie są krzewami o różnych rozmiarach od bardzo niskich: 0,5m do 2-3 m 
wysokości i podobnej szerokości. Bardzo rzadko występują w postaci du-
żych drzew. Główną ich ozdobą są kwiaty. Kwitną obficie od kwietnia do 
czerwca, a niektóre odmiany nawet do lipca.

Kwitnienie ogromnej liczby odmian różaneczników i azalii przypada na 
okres wiosenny, co sprawia, że są one chętnie sadzone na ogrodowych 
rabatach, na których wyglądają zjawiskowo. Pierwsze ich bajecznie kolo-
rowe kwiaty pojawiają się już pod koniec kwietnia i na początku maja. Naj-
obficiej jednak kwitną na przełomie maja i czerwca. Różaneczniki i azalie 
kwitną w różnych kolorach: białym, kremowym, różowym, żółtym, po-
marańczowym, czerwonym, purpurowym i w różnych odcieniach fioletu.

Azalie zaliczają się do rodzaju Rhododendronów, które mogą być więk-
szymi zimozielonymi krzewami, ale też niskimi, karłowymi krzewami o se-
zonowym bądź zimozielonym ulistnieniu.

Azalie karłowe są roślinami wykorzystywanymi w ogrodach japońskich, na 
skalniakach i wrzosowiskach. Bardzo ładnie wyglądają posadzone w kom-
pozycjach z karłowymi iglakami.

Azalie japońskie to niewielkie krzewy o zwartym pokroju osiągające 1-1,5 
m wysokości i podobnej szerokości. Kwitną w okresie bezlistnym bardzo 
obficie; cały krzew obsypany jest wtedy kwiatami wyglądającymi jakby 
stanowiły jeden kwiatostan. Azalie należą do krzewów łatwych w uprawie. 
Posadzone w lekkim półcieniu w glebie kwaśnej przepuszczalnej i próch-
niczej odwdzięczą się masą kwiatów, które ożywią wiosną nasze ogrody.

Niestety różaneczniki nie są najłatwiejsze w uprawie, gdyż są wrażliwe na 
mroźne wiatry i suszę. Należy zatem zadbać o odpowiednią wilgotność 
gleby także zimą, zwłaszcza w zimy bezśnieżne. Dlatego, gdy zimą tem-
peratura otoczenia jest wyższa od zera stopni, należy te krzewy podlewać, 
co zabezpieczy przed przesuszeniem. Zaleca się też, na czas mroźnej zimy, 
zabezpieczanie krzewów przed mrozem przez okrycie np. włókniną czy 
gałązkami z iglaków.

Różaneczniki, podobnie jak azalie, preferują stanowiska półcieniste, osło-
nięte od wiatru i silnego słońca, glebę kwaśną, wilgotną, przepuszczalno 
– próchniczą. W miejscach wietrznych i słonecznych mogą zamierać im 
pąki, a zagrożeniem dla nich jest też przesuszenie gleby. Mimo proble-
mowej uprawy różaneczników warto je posadzić w ogrodzie w towarzy-
stwie azalii i wrzosów, czy też innych roślin kwasolubnych, a odwdzięczą 
się pięknymi kwiatami i będą prawdziwą ozdobą wiosennych rabat. Oczy-
wiście warto też w okresie kwitnienia zasilać glebę nawozami do różanecz-
ników i azalii.

Innym krzewem, zdobiącym nasze ogrody wiosną, są forsycje. Kwiaty for-
sycji pojawiają się na tym krzewie, zanim rozwiną się na nim liście. Gałązki 
forsycji są ozdobą ogrodów wiosennych, często stosuje się je do ozdoby 
stołów wielkanocnych.

Jednym z krzewów ozdobnych zdobiących nasze ogrody wiosną jest ma-
gnolia. Jej dekoracyjne kwiaty pojawiają się, w zależności od odmiany, od 
marca do maja. Piękne, kielichowate kwiaty rozwijają się na nagich gałę-
ziach wcześniej niż liście. Ta sama odmiana może przyjąć formę drzewka 
lub krzewu, w zależności, jak będzie poprowadzona. Do małych ogrodów 
nadają się magnolie o mniejszych rozmiarach. By w pełni wyekspono-
wać urok krzewu czy drzewka kwitnącego, warto je posadzić pojedynczo 
w ogrodzie.

Magnolia dobrze rośnie na glebie próchniczej, lekko kwaśnej zasobnej 
w składniki pokarmowe, średnio wilgotnej, wzbogaconej kwaśnym tor-
fem lub rozłożonym obornikiem. Najlepiej rośnie w miejscach nasłonecz-
nionych lub półcienistych. Wymaga miejsc zacisznych, osłoniętych przed 
wiatrem i mrozem. Szczególnie narażone na przymrozki są ich kwiaty osa-
dzone na końcach gałązek. Bardzo ładnie prezentuje się posadzona na tle 
domu lub pojedynczo na trawniku.

Przed posadzeniem magnolii warto starannie wybrać jej miejsce, gdyż ro-
ślina ta źle znosi przesadzanie. Zaleca się kupowanie tych roślin w pojemni-
kach, gdyż rzadziej wtedy chorują po posadzeniu. Z doświadczenia wiem, 
że dobrze jest przed posadzeniem wykopać głęboki dołek, wsypać war-
stwę kory, przykryć ziemią z torfem lub rozłożonym obornikiem i dopiero 
posadzić w to miejsce zakupioną magnolię. Rozkładająca się kora będzie 
przez dłuższy czas zakwaszała lekko glebę pod korzeniami magnolii.

Kupując magnolię do swojego ogrodu, warto zwrócić uwagę na mro-
zoodporność. Nie jest całkowicie odporna na niskie temperatury. Młode 
rośliny warto zabezpieczyć na zimę. Niektóre magnolie kwitną po kilku, 
a nawet kilkunastu latach po posadzeniu. Dlatego warto zastanowić się 
i wybrać taką odmianę, która zakwitnie w młodszym wieku. W sprzeda-
ży są odmiany magnolii, u których pojedyncze kwiaty pojawiły się na 
okazie już w sklepie. 

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Lejla szuka domu!
Lejla to około 5-letnia sunia w ty-
pie owczarka niemieckiego. Do-
piero się poznajemy, jest spokojna, 
ale czekamy, aż się otworzy. Na 
razie jest zdezorientowana nową 
sytuacją. Została wyrwana z nie-
ciekawej rzeczywistości. Szukamy 
dla niej spokojnego, kochającego 
domu, bez oczekiwań w stosunku 
do niej. Będziemy aktualizować po-
stępy Lejli. Przed adopcją zostanie 
wykastrowana, zaczipowana oraz 
zaszczepiona.

Zainteresowanych adopcją zapra-
szamy do kontaktu poprzez wia-
domość prywatną lub kontakt 
telefoniczny: 735 084 106; 570 512 956. Obowiązuje procedura adopcyjna.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Co to znaczy  
być właścicielem psa? 
Pies nie bez powodu uważany jest 
za najlepszego przyjaciela czło-
wieka. Są to zwierzęta wierne, ko-
chające bezgranicznie swojego 
właściciela, przyjaźnie i entuzja-
stycznie nastawione do otoczenia. 
Dlatego większość osób, które są 
właścicielami psów, uważa swo-
ich pupili za członków rodziny. Bo 
przecież kto byłby w stanie oprzeć 
się urokowi małego puchatego 
szczeniaczka, pozbawić się uczucia 
satysfakcji, gdy twój pupil nauczy 
się kilku komend lub tej niesamo-
witej radości, gdy pies zobaczy Cię 
ponownie po kilku godzinach nie-
obecności w domu? Pomimo wielu 
zalet i dobrego wpływu posiadania 
psa na życie człowieka, musimy 
jednak pamiętać, że pies żyje oko-
ło 10-15 lat, kupując lub adoptując 
psa, musisz być świadom, że bie-
rzesz na siebie odpowiedzialność 
za tę bezbronną istotę na kilkana-
ście lat. Posiadanie czworonożnego 
towarzysza to nie tylko nieskoń-
czona lista powodów do radości, 
ale też liczne obowiązki, których 
nieprzestrzeganie jest równoznacz-
ne ze złamaniem prawa i prowadzi 
do konsekwencji ściśle określo-
nych m.in. w ustawie o ochronie 
zwierząt z 1997 roku. Ustawodaw-
ca określił zwierzę jako istotę ży-
jącą i zdolną do odczuwania oraz 
wykazał szereg czynów niehuma-
nitarnego traktowania zwierzęcia, 
za które grozi kara grzywny lub 
pozbawienia wolności.

Wedle art. 35 ust. 1 i 2 u.o.z. prze-
stępstwem jest zabicie zwierzęcia, 
za które grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3. Jeżeli spraw-
ca czynu zabronionego działał 
ze szczególnym okrucieństwem, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 5. Art. 35  ust. 1a i 2 
u.o.z. zabrania zadawania lub świa-
domego dopuszczanie się do zada-
wania bólu lub cierpień zwierzęciu, 
które również jest traktowane jako 
przestępstwo, za które grozi kara 
pozbawienia wolności do lat 3, 
a w przypadku popełnienia przez 
sprawcę czynu ze szczególnym 

okrucieństwem do lat 
5. Sąd może też zmie-
nić karę pozbawie-
nia wolności na karę 
grzywny. 

Przykładami znęcania 
są:

 – umyślne zranienie 
lub okaleczanie zwie-
rzęcia;

 – przetrzymywanie 
w stanie rażącego za-
n iedb ania  (np.  g ło -
dzenie, brak leczenia 
w przypadku choroby);

 – bicie zwierząt;

 – porzucenie zwie-
rzęcia i zostawienie „na 
pastwę losu”;

 –  n i e do st arc z an i e 
zwierzęciu odpowied-
niego pokarmu lub wody przez 
okres wykraczający poza minimal-
ne potrzeby właściwe dla gatunku.

Ustawodawca przewidział też wy-
kroczenia przeciwko dobrostano-
wi zwierząt:

Art. 37 ust. 1 u.o.z. zabrania trzy-
mania psa na uwięzi w sposób stały, 
dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 
lub powodujący u nich uszko-
dzenie ciała lub cierpienie oraz 
niezapewniający możliwości nie-
zbędnego ruchu. Długość łańcucha 
nie może być krótsza niż 3 metry.

Wedle tego artykuły obowiązkiem 
jest również zadbanie o schronienie 
przed zimnem, upałami i opadami 
atmosferycznymi, z dostępem do 
światła dziennego, umożliwiające 
swobodną zmianę pozycji ciała, 
stały dostęp do wody oraz zapew-
nienie odpowiednego jedzenia.

Zabrania się również puszczania 
psów bez możliwości kontroli i bez 
oznakowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela. 

Karą za dopuszczenie się które-
goś z powyższych wykroczeń jest 
grzywna lub areszt, wymierzana in-

dywidualnie, w zależności od stop-
nia złamanego przepisu.

Należy również pamiętać, że zgod-
nie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt, właściciel zobowiązany 
jest do szczepienia swojego psa  
przeciwko wściekliźnie. Powinno 
ono mieć miejsce nie później niż 
30 dni od dnia ukończenia przez 
psa trzech miesięcy oraz być po-
wtarzane co roku. Za zaniechanie 
tej powinności grozi kara grzywny 
do 500 zł, aresztu bądź pozbawie-
nia wolności do lat 3.

Zwierzęta nie są zabawką! Decy-
dując się na zostanie właścicielem 
czworonoga, jesteś zobowiązany 
do zapewnienia mu godziwych wa-
runków do egzystencji oraz prze-
strzegania wyżej wymienionych 
przepisów. 

Należy o tym pamiętać, zarówno 
my – właściciele jak i osoby po-
stronne, które widzą, że zwierzę 
jest źle traktowane. Nie bądźmy 
obojętni, reagujmy na krzywdę 
zwierząt!

Weronika Kalewska
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Jak przygotować się do spisu, aby był on bezpieczny 
szczególnie dla osób starszych?
Po pierwszych dwóch tygodniach 
Narodowego Spisu Powszechne-
go 2021 (NSP 2021) można już 
zdiagnozować najczęstsze po-
myłki popełniane przez osoby 
korzystające z samospisu przez 
Internet. Najważniejsza porada 
dla spisujących się osób: warto 
się dobrze przygotować, dokład-
nie czytać pytania i podpowiedzi 
zawarte w aplikacji, a w razie wąt-
pliwości lepiej sprawdzić daną in-
formację i wrócić do formularza 
później . Na dokończenie spisu 
mamy 14 dni od pierwszego lo-
gowania. Jeśli jednak definitywnie 
zakończymy spis i potwierdzimy 
poprawność przekazanych da-
nych – nie ma już możliwości ich 
poprawiania!

Spisz się szybko!
Aplikacja jest intuicyjna i pozwa-
la sprawnie przechodzić na kolej-
ne strony formularza spisowego. 
Informacje wymagane podczas 
spisu są generalnie proste i nie 
powinny nastręczać problemu 
– są to m.in. podstawowe dane 
osobowe, poziom wykształcenia 
czy wykonywana praca. Wszy-
scy znają na nie odpowiedzi, jed-
nak nie każdy wpisuje poprawne 
dane. Z czego to wynika? Naj-
częściej z pośpiechu, nie czyta-
nia pytań i odpowiedzi do końca. 
Rzadziej z niezrozumienia pyta-
nia, skomplikowanej sytuacji, czy 
dylematów z wyborem popraw-
nej odpowiedzi.

To jest proste!
Zdarzają się jednak pytania, przy 
których mieszkańcy mają wąt-
pliwości. Chodzi np. o ustalenie 
relacji rodzinnych, wykonywany 
zawód, dane dotyczące mieszka-
nia: powierzchni użytkowej, sta-
tusu własnościowego czy źródła 
ogrzewania. W takiej sytuacji le-
piej upewnić się i wpisać popraw-
ną odpowiedź nie później niż  
14 dni od pierwszego otworzenia 
formularza.

Problemy pojawiają się również 
przy temacie osób przebywają-
cych za granicą: czy należy takie 
osoby podawać w formularzu czy 
nie. Odpowiedź zależy od stanu 
formalnego. Osoby wymeldowa-
ne i mieszkające na stałe za gra-
nicą nie muszą się spisywać. Jeśli 
jednak dana osoba pozostaje za-
meldowana w kraju, to niezależ-
nie od tego, jak długo mieszka za 
granicą, powinna wypełnić obo-
wiązek spisowy i może to łatwo 
zrobić przez Internet.

Jeśli ktoś podczas spisu zapomniał 
podać informacje o osobie peł-
noletniej, nic się nie stało – dana 
osoba może sp i sać s ię sama. 
W przypadku dzieci, informacje 
o nich może uzupełnić inna oso-
ba dorosła, która jeszcze się nie 
spisała.

Warto pamiętać o tych wszystkich 
zasadach, zwłaszcza w momencie 
potwierdzania zakończenia spisu. 

Nie ma bowiem możli-
wości powrotu do osta-
te c zn ie  zamk nięte go 
formularza i poprawie-
nia podanych tam infor-
macji!

Spisz się bezpiecznie!

Oprócz pytań związa-
nyc h z  ap l i kac j ą  sp i-
sową, pojawiają się też 
zg łoszenia dotyczące 
dostępności spisu inter-
netowego i telefonicz-
nego,  metod w p e ł n i 
bezpiecznych. W przy-
p a d k u  s a m o s p i s u 
internetowego na sta-
nowiskach utworzonych 
w urzędach gmin i miast, 
ze względu na sytuację 
epidemiczną i obowią-
zujące obostrzenia, war-
to wcześniej sprawdzić 
telefonicznie, czy sta-
nowisko komputerowe 
jest dostępne i czy nie 
ma do niego kolejki. Je-
śli chętnych jest za dużo, 
warto poczekać i  za-
dzwonić za kilka dni lub 
spisać się przez Internet 
z pomocą członka ro-
dziny lub innej bliskiej 
osoby. Spis kończy się 
30 września i choć zo-
stało jeszcze dużo cza-
su, lepiej nie zostawiać 
t e g o  o b o w i ą z k u  n a 
ostatnią chwilę.

Bezpieczną alternaty-
wą dla samospisu inter-
netowego jest infolinia 
spisowa dostępna pod 
numerem 22 279 99 99. 
Wówczas sami inicjuje-
my kontakt z przeszko-
l o nym ko n su l t a n te m 
infolinii, mając pewność, 
że rozmawiamy z osobą 
uprawnioną do przepro-
wadzenia spisu.

W odpowiedzi na duże 
zainteresowanie tą for-
mą spisu Urząd Staty-
styczny w Warszawie zwiększył 
dziesięciokrotnie obsadę info-
linii, co powinno znacząco po-
prawić jej funkcjonowanie dla 
mieszkańców województwa ma-
zowieckiego. Wzmocnienie ob-
sady spisu telefonicznego zostało 
przeprowadzone przede wszyst-
kim z myślą o osobach starszych, 
które mogą w ten sposób łatwo 
i bezpiecznie spisać się, nie wy-
chodząc z domu.

Należy pamiętać, że w kwietniu 
nie będzie telefonów od rach-
mistrzów. W razie otrzymania 
telefonu z wezwaniem do spisa-
nia się lub informacji, że dzwoni 
do nas rachmistrz, należy odło-
żyć słuchawkę i zgłosić ten fakt 
na infolinię spisową (22 279 99 
99). Pamiętajmy, że rachmistrzo-
wie nie pytają o konto, dochody, 
majątek, posiadane nieruchomo-
ści czy sprzęty w mieszkaniu. Nie 

pytają również o nasze wyjazdy, 
nie mają też prawa pytać o żadne 
dokumenty. Przypadki wyłudzeń 
takich informacji, oprócz infolinii 
spisowej, można również zgłaszać 
w swoim urzędzie miasta lub gmi-
ny, a także na policji.

Ze względu na sytuację epide-
miczną i ograniczenia w funkcjo-
nowaniu urzędów miast i gmin, 
warto by każdy, kto ma w rodzi-
nie osoby starsze, zaproponował 
im pomoc w wypełnieniu obo-
wiązku spisowego. W tych trud-
nych tygodniach takie wsparcie 
dla osób szczególnie narażonych 
na ciężki przebieg COVID-19 ma 
niebagatelne znaczenie.

Porady spisowe dla seniorów:

1. Jeśli nie możesz spisać się sa-
modzielnie przez Internet, za-
d z wo ń  n a  i n fo l i n i ę  s p i s o wą 
i wybierz bezpieczny spis przez 
telefon.

2. Chcąc skorzystać ze stanowiska 
do samospisu w gminie, pamię-
taj o pandemii i aktualnych ob-
ostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, 
na jakich zasadach działa punkt 
spisowy.

3. Podczas spisu uważnie i bez 
pośpiechu czytaj pytania i odpo-
wiedzi.

4. Sprawdź zaznaczone odpo-
wiedzi i wpisane informacje, za-
nim przejdziesz na kolejną stronę 
formularza.

5 .  Zastanów się,  cz y na pew-
no spisałeś współmieszkańców 
– zwłaszcza dzieci i osoby prze-
bywające za granicą, ale nadal za-
meldowane pod Twoim adresem.

6. Osoby pełnoletnie, których 
nie spisałeś będą mogły zrobić to 
same. Poinformuj ich o tym.

7.  Jeś l i  zosta łeś sp isany przez 
współmieszkańca (małżonka), nie 

musisz logować się już do aplika-
cji spisowej – Twoje dane są już 
w systemie.

8. Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu 
potwierdzisz poprawność prze-
kazanych danych, po zamknięciu 
aplikacji nie masz możliwości ich 
poprawienia.

9. Jeś l i  wśród Twoich bl isk ich, 
sąsiadów, znajomych są osoby 
starsze, które nie posiadają kom-
putera, pomóż im bezpiecznie 
zrealizować obowiązek spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet 
(w domu lub punkcie spisowym) 
albo poprzez Infolinię spisową, 
zrealizowałeś tym samym swój 
obowiązek udziału w spisie i nikt 
nie ma prawa do Ciebie zadzwo-
nić w tej sprawie.

Więcej informacji: https://spis.gov.
pl

Infolinia spisowa: 22 279 99 99
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Nowa Wieś na przestrzeni wieków
dokończenie z nr9/2020 ŻN

W latach 1939 – 1945 niektórzy 
mieszkańcy Nowej Wsi, zostali prze-
siedleni przez Niemców, na północ 
Mazowsza, w okolice Płońska. Praco-
wali głównie w polu. Ich domy zajął 
okupant. Często mężczyźni i kobiety 
przymuszani byli do kopania rowów. 
Dzieci wtedy pozostawały pod opie-
ką starszych. Główny zarządca Nowej 
Wsi, Niemiec o nazwisku Diszman 
(fon.) zamieszkał w domu Jana Wię-
cławskiego, do dzisiaj stojącego na-
przeciw przydrożnej figury przy ulicy 
POW (wcześniej od czasów powojen-
nych, Zjednoczenia). Często przyjeż-
dżał do ówczesnego sołtysa, Józefa 
Filipowicza w ramach nadzoru. Po za-
kończeniu II Wojny Światowej gospo-
darze powrócili do swoich rodzinnych 
domów i całkowicie zajęli się pracą na 
roli. W 1946 roku w księdze chrztów 
parafii p.w. Św. Wojciecha w Nasielsku  
odnotowano cztery chrzty z Nowej 
Wsi. Nowo ochrzczeni byli przedsta-
wicielami płci męskiej. 

W latach pięćdziesiątych kultywowa-
no nadal zwyczaje ludowe charakte-
rystyczne dla środowiska wiejskiego. 
Jak relacjonuje jeden z mieszkańców, 
Ryszard Krzeszewski: 

Robiliśmy różne żarty. Na półpoście 
moi starsi koledzy przyszli do mnie 
w nocy i postawili mnie na posterunku 
w sieni, w czworaku żebym pilnował 
i dał znać, gdy ktoś będzie szedł. Oni 
w tym czasie rozebrali wóz i złożyli na 
dachu stodoły, u sąsiada. Położyłem 
się spać i po jakimś czasie słyszę, jak 
wuj przyszedł do nas i mówi do ojca: 
„Teoś, Teoś chodź, zobacz, co mi zro-
bili na stodole, wóz mi zabrali”. Ojciec 
poszedł pomagać ściągnąć ten wóz, 
rozebrali go i spuszczali na ziemię na 
sznurku. Na półpoście, to wozy znaj-
dowały się w stawach i tylko dyszle 
było widać. 

Na Sylwestra ściągaliśmy bramy i furt-
ki, a na drugi dzień gospodarze cho-
dzili po podwórkach i szukali jeden 
u drugiego, gdzie co leży.

W Wielkanoc to taki był zwyczaj, wy-
ścigi kto pierwszy dojedzie do wsi po 
mszy rezurekcyjnej. Ja siedziałem 
w deskach, jak konie ruszyły to wszy-
scy, którzy siedzieli, pokładli się w wo-
zie, a jak wracało się do domu to 
wóz, który był pierwszy we wsi ozna-

czał urodzaj pszenicy dla gospodarza. 
W drugi dzień świąt, w tak zwane „Ob-
lewańce” wchodzono do domu z ku-
błami, wszystko było wolno.

Organizowano też prywatne bale kar-
nawałowe, na których wybierano kró-
la i królową. Bale te cieszyły się dużym 
powodzeniem nie tylko wśród miesz-
kańców ul. Nowa Wieś. Uczestniczy-
li w nich również chętni z sąsiedzkich 
ulic, a nawet z samego Nasielska. 
W tychże latach domy oraz budynki 
gospodarcze stojące przy ulicy Nowa 

Wieś zostały zniszczone przez pożar. 
Wydarzenie to stało się przyczynkiem 
do budowy domów murowanych, 
które powoli zaczęły wypierać drew-
niane, często kryte strzechą. 

Na ulicy Nowa Wieś mieszkał jeden 
zegarmistrz (Rozalko), szewc (Sitkow-
ski) oraz, na przestrzeni lat działały pra-
cownie: krawca męskiego, Tadeusza 
Podgrudnego, krawcowych dam-
skich: Aliny Zimnej i Wiktorii  Obu-
dzińskiej oraz  Janiny  Klauzińskiej. 
Usługi malarskie świadczył Mieczy-
sław Krzyczkowski oraz jego syn Wa-
cław wraz z żoną. Gospodarze nadal 
wozili zboże do młyna, znajdującego 
się na skrzyżowaniu  ulic: Nowa Wieś 
ze Zjednoczenia, (dzisiaj Podmiejskiej 
z POW).

W sklepie „U Peli” (dzisiaj ul. Podmiej-
ska 2) mieszkańcy robili podstawowe 
zakupy spożywczo-chemiczne. Wła-
ścicielką sklepu była Pelagia Zimna. 
W latach siedemdziesiątych, na ulicy 
Nowa Wieś działało też Koło Gospo-
dyń Wiejskich. W letnie wieczory na 
łące „u Marty”, Koło to organizowa-
ło zabawy taneczne, a do tańca przy-
grywał zespół „Farad”, założony przez 
jednego z mieszkańców, Sylwestra 
Glinickiego. 

Na przełomie 1978/ 1979, w zimie 
stulecia, ulica Nowa Wieś została od-

cięta, na kilka tygodni, całkowicie od 
miasta. Wysokie zaspy sparaliżowa-
ły życie lokalnej społeczności. Dzie-
ci i młodzież szkolna, nie chodziła  
do szkoły przez kilka tygodni. 

Przez wiele lat, znajdujące się w No-
wej Wsi trzy stawy pod nazwą Biel 
wykorzystywane były rekreacyjnie. 
Latem służyły jako kąpielisko, a zimą 
lodowisko dla dzieci i dorosłych. Roz-
grywano też, w zależności od pory 
roku różne mecze np. w siatkówkę 
czy hokeja, a miejscem plażowania  
była prywatna łąka. Zdarzało się też,  

że odbywały się lokalne zawody ło-
wienia ryb „na wędkę i do sieci”, głów-
nie karasi. Podobno przytrafiały się też 
szczupaki i piskorze. Biel była natural-

nym środowiskiem dla skupisk czajek 
i dzikich kaczek.

W 1984 roku mieszkańcy ulicy Nowa 
Wieś uroczyście przyjęli, na 24 go-
dziny, w swoich domach kopię Ob-
razu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
peregrynującego po całej gminie. 
W centralnej części ulicy znajduje się 
kapliczka, ufundowana w 1939 roku. 
Na przestrzeni dziesiątków lat odby-
wały się przed nią różne uroczystości 
i nabożeństwa, wpisane w miejscową 
kulturę religijną. 

W latach osiemdziesiątych ulica Nowa 
Wieś została podzielona na: Podmiej-

ską, Nową Wieś, Wiejską i Piaskową. 
Ostatnie domy, ze słomianym da-
chem uległy rozbiórce w połowie 
lat dziewięćdziesiątych. Wtedy też  
ul. Podmiejska i ul. Nowa Wieś zostały 
pokryte asfaltem, a kocie łby zniknęły 
na zawsze. 

Dr Stanisław Tyc
Anna Kotarbińska  

– zbiór i opracowanie relacji 
mieszkańców Nowej Wsi 

z czasów wojny i późniejszych.
Zdjęcia, archiwa prywatne.

Autorzy dedykują ten artykuł miesz-
kańcom Nowej Wsi.

Zdjęcie rodzinne mieszkańca Nowej Wsi, Teofila Krzeszewskiego, przed domem.

Ostatnie stare domy. 

Wóz konny i autokar.
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Baran 21.03-20.04
Znajdź więcej czasu dla siebie, zamiast 
w kółko myśleć o kłopotach. Skup się na 
własnej edukacji. Będziesz teraz ciekawski 
i rozmowny. Zdrowie nie będzie sprawiać 
Ci problemów, ale uważaj na to, co jesz.

Byk 21.04-20.05
Będziesz doskonałym organizatorem róż-
nych przedsięwzięć, a także przekonasz 
innych do swoich planów. Pamiętaj, że nie 
warto spotykać się z osobami, które ciągle 
narzekają i sabotują Twoje pomysły.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nadchodzący czas sprzyja sukcesom, bo 
będziesz dobrze zorganizowany i bardzo 
pewny siebie. Wydatki związane z do-
mem i rodziną mogą wzrosnąć. Nie prze-
sadzaj z planem zadań do zrobienia.

Rak 22.06-22.07
Przykrości ze strony złośliwych współ-
pracowników powinny Cię teraz omi-
nąć, ale wyjątkowo trudnym osobom 
lepiej będzie schodzić z drogi. Przestań 
się wszystkim przejmować.

Lew 23.07-23.08
Jeśli ktoś Cię krytykuje, wysłuchaj go na 
spokojnie i wyciągnij wnioski ze stawianych 
Ci zarzutów. Możesz teraz odnowić znajo-
mość z osobami, dla których ostatnio nie 
miałeś zbyt wiele czasu.

Panna 24.08-22.09
Masz teraz dobry czas na poprawę relacji 
z rodzicami i starszymi krewnymi. Odwie-
dzaj ich i kontaktuj się z nimi często. Wykaż 
się opanowaniem i cierpliwością, a wyj-
dziesz cało z trudnej sytuacji zawodowej.

Waga 23.09-23.10
Możesz mieć drobne kłopoty, którym 
sam nie będziesz winny. Nie przejmuj się, 
jeśli ktoś się spóźni lub zapomni o ważnej 
sprawie. Inwestuj we własne umiejętności, 
szukaj szkoleń i kursów.

Skorpion 24.10-22.11
W pracy będziesz dzielił budżet lub decy-
dował o ważnych wydatkach. Nie pomiń 
tych, którzy zasługują na nagrodę, a zy-
skasz ich wdzięczność. Jeśli masz wyso-
kie ciśnienie, to unikaj kawy i papierosów. 
Strzelec 23.11-21.12

Więcej spaceruj i relaksuj się, a odzyskasz 
równowagę. Towarzystwo ma większy 
wpływ na zdrowie i nastrój, niż myślisz, 
więc wybieraj je rozsądnie. Bądź wyrozu-
miały dla swoich bliskich, a unikniesz kłótni. 

Koziorożec 22.12-20.01
Nie bagatelizuj tego, że coś Cię boli, bo 
mogą wyjść na jaw różne zdrowotne za-
niedbania. Potrzebujesz nieco więcej spo-
koju i czasu, aby przemyśleć swoje sprawy. 
Będziesz życzliwie nastawiony do innych. 

Wodnik 21.01-19.02
Możesz mieć teraz problemy z wyci-
szeniem się i zasypianiem. Zamiast cią-
gle siedzieć przed komputerem, zabierz 
rodzinę na spacer do parku lub do pobli-
skiego lasu. Ucz się nowych rzeczy.

Ryby 20.02-20.03
Masz szansę odpocząć od stresów, dlatego 
nie bierz sobie na głowę dodatkowych do-
mowych obowiązków. Tam, gdzie chodzi 
o pieniądze, będziesz krytyczny i spostrze-
gawczy. Unikaj nadmiaru alkoholu. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

29-30 maja godz. 15:00 2D dubb.

2-3 czerwca 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 pociąga-

jące. Podczas gdy Joe stara się przekonać 22, że życie jest wspaniałe, sam znajduje 

odpowiedzi na najważniejsze pytania.

29-30 maja godz. 17:00 2D nap.

2-3 czerwca 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”)

29-30 maja godz. 19:00 2D nap.

2-3 czerwca godz. 19:00 2D nap.

SOUND OF METAL

Dramat, Romans; USA; Czas trwania 2 godz.

Jeden z najbardziej fascynujących filmów, jakie 

zobaczycie w tym roku. Poruszająca, pełna emo-

cji opowieść o losach pary, która z dnia na dzień 

musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrot-

nie zmieniającym ich życie. W rolach głównych 

znakomici Riz Ahmed i Olivia Cooke, a jednym 

z twórców filmu jest Derek Cianfrance, reżyser 

Blue Valentine.

Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym 

pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy 

ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wy-

ciągnięcie 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 niewiado-

mą. 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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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.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel.: 513 556 774. 

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 nieubezpieczonych 

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.

Sprzedam siano w belach, źrebicę 

2-letnią, wagę elektroniczną do  

3 ton. Tel. 664 801 963.

Sprzedam Lublin 3 z 2000 r. 

Kontener duży. Tel. 508 979 992.

Sprzedam sianokiszonkę , duże bele. 

Tel. 889 029 914.

Sprzedam kombajn zbożowy marki 

Volvo 80030. Szerokość hedra 3m, 

stan dobry. Tel.727 297 953.

Sprzedam rozrzutnik obornika jed-

noosiowy w dobrym stanie. Tel. 501 

461 424.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa 

do godziny 730 dnia następnego pod numerem telefonu 572 388 046
19.04.–2.05.2020 r.  Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,

3.05.–9.05.2020 r.  Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
10.05.–16.05.2020 r.  Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,

17.05.–23.05.2020 r.  Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.,

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Nabór wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich i obszarowych 
z PROW za 2021 rok 
W ślad za pismem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy-
pominamy: 

Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet. 15 marca ru-
szył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych 
z PROW za 2021 rok. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpo-
średnich i obszarowych z PROW można złożyć wyłącznie w formie 
elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że nie są 
przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma tak-
że możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku 
ubiegłego. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie 
poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pra-
cowników ARiMR. 

Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować, dzwoniąc 
pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 
7.00-19.00 oraz w sobotę 10.00-16.00) lub bezpośrednio do właściwego 
miejscowo biura powiatowego. 

Ponadto, w placówkach Agencji znajdują się specjalne stanowiska do wy-
słania wniosku, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych.  
Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzej-
mie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, 
uprzednio umówili się telefonicznie na konkretny, wyznaczony termin. 
Pozwoli to uniknąć kolejek przed naszymi placówkami i zadbać o bezpie-
czeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników ARiMR.

W tym roku Rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze 
względu na to, że 15 maja br. przypada w sobotę). Możliwe jest również 
złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 
2021 roku. Spowoduje to jednak sankcje w postaci obniżenia kwoty płat-
ności o 1 procent za każdy dzień roboczy zwłoki. Zgłoszenia zmian we 
wnioskach można składać do 31 maja 2021 roku.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy, by nie pozostawiać złożenia wniosków o dopłaty bezpo-
średnie na ostatnią chwilę. Warto zadbać o to, aby mieć czas na do-
konanie ewentualnych poprawek czy zmian, bez ryzyka utraty części 
należnych dopłat.

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Gotowość dziecka  
do realizacji obowiązku szkolnego
Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu 
w życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny, ulega zmianie podstawowa forma 
działalności dziecka. Dotąd była to zabawa. Teraz będzie nauka. Osiągnięcia w nauce będą podstawowym 
kryterium oceny dziecka. 

Dziecko, zaczynając edukację, musi stawić czoła nowym wymaganiom i oczekiwaniom. Aby im sprostać, 
musi być dojrzałe i gotowe, czyli osiągnąć odpowiedni poziom rozwoju i z sukcesem realizować propo-
nowane mu aktywności. Powinna istnieć równowaga między jego możliwościami a wymaganiami szkoły.

Gotowość szkolna dzieci, nazywana również dojrzałością do podjęcia nauki szkolnej, to emocjonalna, 
społeczna, poznawcza i fizyczna zdolność do podjęcia nauki w szkole. 

Na dojrzałość szkolną dzieci ma wpływ wiele czynników. Są to między innymi czynniki indywidualne 
oraz środowiskowe. Czynniki indywidualne to wrodzone bądź dziedziczne właściwości organizmu. Są 
związane z dzieckiem, jego potrzebami, skłonnościami i dążeniami. Czynnikami środowiskowymi są np. 
możliwości rodziny do zaspokojenia potrzeb dziecka czy zasady wychowania dzieci. 

U większości dzieci uczęszczających do przedszkola i klasy „0” gotowość do podjęcia nauki szkolnej 
dokonuje się niepostrzeżenie i nie wymaga specjalnych zabiegów ani ze strony rodziców, ani ze strony 
nauczycieli. Bowiem cała praca wychowawcza przedszkola, od najmłodszych grup, zmierza do zapew-
nienia dziecku dobrego startu w szkole. 

Głównym narzędziem badawczym poziomu gotowości szkolnej jest obserwacja zachowania dziecka 
przez nauczyciela zerówki oraz jakości realizowanych przez dziecko zadań. Zdolność dziecka do pod-
jęcia nauki szkolnej jest oceniana również przez wykonanie specjalnych testów przez dziecko w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Zdarza się jednak, że niektóre dzieci nie osiągają dojrzałości szkolnej i z tego powodu wskazane jest od-
roczenie obowiązku szkolnego. Jeśli dziecko jest niesamodzielne (np. nie potrafi samo się ubrać), nie jest 
w stanie skupić uwagi na wykonywanych zadaniach, nie wykazuje nimi żadnego zainteresowania, może 
nie być gotowe do pójścia do szkoły. Również dziecko mające problem z kontrolowaniem emocji, lękli-
we, wycofane, niepotrafiące rozstać się z rodzicem, powinno zostać zdiagnozowane przez specjalistę. 
To nie muszą być objawy poważnych zaburzeń, może po prostu dziecko potrzebuje nieco więcej czasu, 
czy ukierunkowanych działań, aby osiągnąć dojrzałość szkolną.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wymagają szczególnej troski i fachowej pomocy. Wśród 
dzieci przekraczających próg szkolny są też takie, które wchodzą w obowiązki szkolne z niepełną doj-
rzałością szkolną. Tym dzieciom również potrzebna jest specjalistyczna pomoc (np. korekcyjno-kom-
pensacyjna), bo narażone są na poważne niepowodzenia szkolne. 

Dzieci, które nie są w pełni gotowe, by sprostać wymaganiom szkolnym, mogą w sytuacji licznych trud-
ności i porażek zniechęcać się do dalszej pracy i niechętnie chodzić do szkoły. Liczne niepowodzenia 
edukacyjne mogą negatywnie wpływać na rozwój emocjonalny dziecka i sprawiać, że obniży się jego 
samoocena i poczucie własnej wartości. Start szkolny dziecka niedojrzałego w pełni do realizacji obo-
wiązku szkolnego jest utrudniony. Nie poddaje się ono wpływom nauczyciela.

Rodzic, który ma wątpliwości w odniesieniu do dojrzałości szkolnej swojego dziecka może zgłosić się 
do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie opinii specjalistów może wnioskować o od-
roczenie rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego. Na mocy opinii poradni dziecko może powtórzyć 
klasę „0” i kontynuować przygotowywanie się do roli ucznia.

Należy pamiętać, że dziecko w I klasie będzie funkcjonować nie tak jak otoczenie będzie tego ocze-
kiwać, tylko tak, jak pozwalają mu jego możliwości. 

Opracowała psycholog
Anna Gródek

KOMUNIKAT ZUS

Dyżur telefoniczny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w piątek, 
23.04.2021, w godzinach 8.00 – 11.00 pod nr tel. 22 775 74 67 będzie można zadawać pytania na temat: 

Wyjaśnianie błędów płatników związanych z przesyłaniem oraz wypełnianiem dokumentów zgłoszenio-
wych oraz rozliczeniowych.

Ekspertów ZUS będzie można zapytać między innymi o: 
 – Najczęściej popełniane błędy płatników składek związane z przesyłaniem oraz wypełnianiem doku-
mentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych;

 – Korekta lub zmiana zgłoszenia do ubezpieczeń;

 – Zasady składania dokumentów rozliczeniowych;

 – Najczęściej popełniane błędy podczas korygowania dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczenio-
wych

Załączam również link do informacji zamieszonej na stronie ZUS :

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/dyzur-telefoniczny-z-tematu-wyjasnianie-bledow-
platnikow-zwiazanych-z-przesylaniem-oraz-wypelnianiem-dokumentow-zgloszeniowych-oraz-
rozliczeniowych_/3959039

INFORMACJA
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym 
Dworze Mazowieckim informuje, iż orzeczenia, których termin waż-
ności upłynął od 8.03 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).
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Dobra passa  
Wkry Cieksyn
W pozytywnych nastrojach rozpoczął się sezon wiosenny dla Wkry Ciek-
syn grającej w B – klasie. Drużyna po wznowieniu rozgrywek zagrała dwa 
mecze. Pierwszy, w środę, 21 kwietnia, to zaległy w ramach 12. kolejki. Ten 
miał być rozegrany w ostatni weekend marca.

Rywalem Wkry Cieksyn był Żak Szreńsk. Był to mecz wyjazdowy.

Piłkarze ze Szreńska wrócili w doskonałych humorach, gdyż przywieźli 
stamtąd 3 punkty. Wkra Cieksyn pokonała rywali bramkami Miłosza Ka-
czora (37’), Patryka Purzyckiego (57’) i Łukasza Gortata (72’), choć prze-
wagę w 7. minucie objął Żak Szreńsk, po golu Pawła Rudnickiego. Obie 
drużyny kończyły mecz w 10-osobowym składzie, gdyż sędzia dwu-
krotnie podczas spotkania pokazał czerwoną kartkę. Jedną, za dwie żółte, 
zobaczył Kamil Łyczkowski w 67. minucie. Natomiast autor gola dla Żaka 
otrzymał czerwoną kartkę pod koniec meczu w 87. minucie.

Drugi mecz Wkra rozegrała na własnym boisku 25 kwietnia, tym razem już 
w ramach planowanej 15. kolejki. Rywalem była Jutrzenka Unieck. To był 
również udany mecz dla piłkarzy Wkry, którzy pokonali gości wynikiem 
7:2. Spotkanie jednak nie zaczęło się szczęśliwie, gdyż golem samobój-
czym w wykonaniu Jakuba Pawlaka (23’). 

Chwilę później goście podwyższyli wynik do drugiej bramki. Straty odrobił 
jednak Łukasz Gortat – najpierw w 37. minucie, a później w 61. minucie. 
Remis jednak nie trwał długo, bo tylko 2 minuty, po czym znów goście 
po golu Patryka Baczewskiego wyszli na prowadzenie. Ostatnie 20 mi-
nut gry zdecydowanie należało do Wkry Cieksyn. Od 70. minuty co kilka 
minut zawodnicy z Cieksyna podwyższali wynik meczu, zostawiając go-
ści w tyle. Najpierw Miłosz Kaczor (70’ i 75’), następnie Sebastian Mazur-
kiewicz (85’) i na koniec tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego Mariusz 
Konisiewicz (90’).

Trzeba zauważyć również, że zmniejszył się skład drużyn w B-klasie. 
Z udziału w rozgrywkach wiosennych zrezygnowała Mławianka II Mława.

Michał B.

NA SPORTOWO

Piłka znów w grze
Wraz z poluzowaniem restrykcji 
do gry wrócili piłkarze niższych 
lig, a wraz z nimi emocje spor-
towe. Od 19 kwietnia wzno-
wiono rozgrywki piłkarskie 
na świeżym powietrzu. Choć 
niestety na stadiony nie mogą 
wejść kibice, to jednak po-
wszechnym zjawiskiem jest to, 
że znajdują się oni pod ogro-
dzeniem.

Rozgrywki ruszył y z przy-
słowiowego „kopyta”.  Już  
21 kwietnia rozegrano spotka-
nia w ramach 17. kolejki, która 
w pierwotnym terminie miała 
odbyć się 20 marca. 

Pierwsze dwa kwadranse były spo-
kojne, w czasie których zawodni-
cy rozgrzewali się po miesięcznej 
przerwie. Nie brakowało jednak go-
rących podbramkowych akcji, czy 
rzutów wolnych. Tempo grze nadał 
w 34. minucie Igor Kochanowski, 
zawodnik Iskry Krasne, który zdobył 
dla swojej drużyny pierwszego gola 
po otrzymaniu piłki z rzutu rożnego.

Żbik Nasielsk nie mógł jednak po-
zwolić sobie na przegraną i musieli 
odrobić stratę. Okazją był w 42. mi-
nucie rzut karny - niestety obronio-
ny. Chwilę później, dzięki rzutowi 
rożnemu bramkę zdobył Kamil Po-
powski, który ustanowił ostateczny 
wynik pierwszej połowy.

Po przerwie na kolejną bramkę 
trzeba było czekać do 64. minuty. 
Wtedy to w kontrakcji, w której po 
podaniu od Marcina Chyczewskie-
go Mateusz Bramowicz w samotnej 
akcji zdobył drugą bramkę dla Żbika, 
ustanawiając ostateczny wynik me-
czu. Do końca spotkania na boisku 
były już tylko zmiany personalne. 

Po miesięcznej przerwie trzy punk-
ty zostały w Nasielsku i zagwaranto-

wały Żbikowi pozostanie na pozycji 
lidera.

Drugi mecz rozegrany został 3 dni 
później (24 kwietnia) zgodnie z za-
planowanym harmonogramem. 
Tym razem to lokalne derby, gdyż 
rywalem była drużyna z sąsiedniej 
gminy Nowe Miasto.

Spotkanie zaczęło się doskonale dla 
nasielskich piłkarzy i jego pierwsza 
połowa zdecydowanie należała do 
Żbika Nasielsk. Już w 6. minucie Ma-
teusz Bramowicz wykorzystał oka-
zję na zdobycie pierwszego gola. 
Wynik w 38. minucie podbił Mar-
cin Chyczewski. Były też dwie żółte 
kartki - jedna dla Bartosza Kaczora  
z Sony Nowe Miasto w 25. minucie, 
a później dla autora drugiej bramki w 
41. minucie.

Niestety, druga połowa należała 
do gospodarzy. W ciągu niespełna 
10 minut zdążyli wyrównać wynik 
meczu. Najpierw gola zdobył Patryk 
Skórczyński w 74. minucie, a następ-
nie w 83. minucie Norbert Decyk.

Na koniec meczu zawodnik Sony 
Igor Siek otrzymał żółtą kartkę. Re-

mis 2:2 sprawił, że drużyny musiały 
podzielić się punktami. 

Identycznym remisem zakończyły 
się także mecze Korony Szydłowo 
- MKS Ciechanów oraz Tęczy Oj-
rzeń z GKS Strzegowo. Rozczaro-
wani są na pewno zawodnicy Narwi 
Ostrołęka, którzy przegrali spotka-
nie z Ostrovią Ostrów Mazowiecka 
0:1. Przegrana Narwi i remis Żbika 
zwiększył tylko o jeden punkt róż-
nicę punktacji w tabeli. Żbik Nasielsk 
nadal pozostaje liderem, lecz tylko  
z przewagą dwóch punktów nad  
Narwią Ostrołęka.

W 22. kolejce zwycięstwo odnieśli 
także Błękitni Raciąż 1:0 w meczu  
z KS Wąsewo, Wkra Bieżuń nad Ko-
nopianką Konopki (2:1), Iskra Kra-
sne nad GKS Pokrzywnicą (7:1) oraz 
Kryształ Glinojeck nad PAF Płońsk.

Przed nami 3 spotkania
1 maja Żbik Nasielsk tym razem na 
wyjeździe zagra mecz z Błękitny-
mi Raciąż. Spotkanie odbędzie się  
o godzinie 17.00. W rundzie jesien-
nej Żbik pokonał drużynę z Raciąża 
wynikiem 3:1. 

Natomiast już 5 maja w środę od-
będzie się, przełożony z 27 marca 
z powodu zagrożenia epidemicz-
nego, mecz w ramach 17. kolejki  
z Ostrovią Ostrów Maz. To spotkanie 
odbędzie się na wyjeździe o godzi-
nie 17.30.

Trzeci najbliższy mecz odbędzie się 
8 maja, gdy do Nasielska przyjedzie 
drużyna KS Konopianka. Spotkanie 
odbędzie się o godzinie 14.00.

Pozostałe wyniki
Drużyna Żbika z rocznika 2011/12 
w meczu 23 kwietnia z Orłem Syp-
niewo zremisowała wynikiem 4:4. 
Spotkanie rocznika 2009 z Mła-
wianką Mława zakończyło się 
przegraną nasielskich piłkarzy 1:2. 
Również spotkanie Żbika z Wkrą 
II Żuromin w B-klasie zakończyło 
się porażką nasielskiej drużyny 4:1. 
Identyczny wynik miało spotkanie 
żeńskiej drużyny z KS II Raszyn.

Są też pozytywne informacje - spo-
tkanie najmłodszych piłkarzy z rocz-
nika 2013/14 z SAP Nazar Mława 
zakończyło się ich zwycięstwem, 
wygrali aż 18 do 3.

Michał B.

Z UM

Turystyczna aplikacja
W ramach projektu ROWEROWY „SZLAK 100-LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ” realizowane-
go przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Mazowsze” we współ-
pracy z Wydziałem Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku powstała aplikacja 
na urządzenia mobilne oraz towarzysząca jej strona internetowa www.szlak1920.pl. Z jej po-
mocą możemy łatwiej zwiedzać i odkrywać gminę Nasielsk. Będzie mogła ona zaprowadzić 
nas do wybranego z ok. 150 miejsc położonych na obszarze naszej gminy. 

Tematem przewodnim jest Bitwa Warszawska 1920 i miejsca z nią związane takie jak  
np. cmentarz w Nasielsku, cmentarz w Cieksynie, pomnik w Borkowie, murale w Nasielsku czy 
wsie, na terenach których toczyły się walki. Lista jednak nie zawęża się tylko do tej tematyki. Są to także inne atrakcyjne historycznie, przyrodniczo, 
krajobrazowo i turystycznie miejsca. Dla porządku i potrzeb użytkownika zostały podzielone na kategorie i podkategorie. W aplikacji każda pozycja 
oprócz lokalizacji ma zdjęcia, opisy i ciekawostki.

W ramach aplikacji powstała funkcjonalność z możliwością zdobywania miejsc, które będą stanowić dowód na zdobycie Odznaki Szlaku 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej PTTK w stopniu brązowym, srebrnym lub złotym. Będzie to pierwsza w skali kraju cyfrowa odznaka PTTK. Poprzez aplikację moż-
liwe będzie dodawanie przez jej użytkowników nowych miejsc atrakcyjnych historycznie lub turystycznie, przy czym zgłoszenia będą weryfikowane 
przez administratora aplikacji. To niezwykle innowacyjne rozwiązanie sprawi, że otwarta architektura zachęci użytkowników do rozbudowywania 
aplikacji i poszukiwania na własną rękę miejsc godnych uwagi. 

Warto podkreślić, iż internetowe źródła informacji dla podróżujących zostały określone jako niezwykle istotne w raporcie z „Pilotażowego badania 
wielkości i specyfiki ruchu turystycznego w województwie mazowieckim” zleconym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspólnie z Ma-
zowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną. Zachęcamy do zainstalowania aplikacji po pobraniu ze sklepu „Google Play” w przypadku Androida (na 
iphone z App Store), a następnie korzystania z jej możliwości i aktywnego podróżowania po gminie Nasielsk.  Pierwsze 300 (po 100 każdego stopnia) 
osób otrzyma materialne odznaki, które będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, Nasielskim Ośrodku Kultury i Wiosełku w Cieksynie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka 
i krajoznawstwo” –  „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.

Wydział Administracji i Nadzoru


