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– Pisemny egzamin z języka pol-
skiego na poziomie podstawowym 
nie sprawił mi trudności, ale mate-
matyka nie była już dla mnie taka 
łatwa. Myślę, że z języka angiel-
skiego też będzie dobrze – mówi 
nam Anna tegoroczna maturzystka. 

Od pisemnego egzaminu z języ-
ka polskiego na poziomie podsta-
wowym abiturienci szkół średnich 
we wtorek, 4 maja br., rozpoczę-
li sesję maturalną. Odbywa się ona 

stacjonarnie, już drugi rok z rzędu, 
z uwzględnieniem obostrzeń sani-
tarnych. 

Do egzaminu dojrzałości w pla-
cówkach prowadzonych przez 
powiat nowodworski przystąpi 
w sumie 323 osób, w tym 261 te-
gorocznych abiturientów. 

Najwięcej, bo aż 112 uczniów zda-
je maturę w LO im. Wojska Pol-
skiego w Nowym Dworze Maz., 
ponadto do egzaminu przystąpi 
również 26 uczniów z lat poprzed-
nich i 4 osoby oddelegowane przez 
OKE. W ZSZ nr 1 w Nowym Dwo-
rze Maz. do egzaminu dojrzałości 
przystąpi 79 abiturientów, ponadto 
22 uczniów z lat ubiegłych i 2 oso-
by oddelegowane z OKE. 

W  Z S Z  i m .  M .  K o p e r n i k a 
w Nasielsku, do matury przystą-
pi 57 abiturientów. W LO – 19 
osób oraz 4 absolwentów z lat po-
przednich, zaś w Technikum – 38 
uczniów oraz 7 absolwentów z lat 
ubiegłych. Natomiast w Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Iwaszkie-
wicza w Nasielsku maturę zdaje 13 
abiturientów oraz 5 absolwentów. 

W nasielskich szkołach średnich 
maturzyści w zakresie podsta-
wowym wybierali przedmioty:  
jęz. polski, jęz. angielski, matema-
tyka (LO w ZSZ w Nasielsku), zaś 
w Technikum w ZSZ i LO im. Iwasz-
kiewicza – jeszcze jęz. rosyjski. 

Wśród przedmiotów wybieranych 
przez uczniów na poziomie roz-
szerzonym znalazły się: jęz. polski, 
jęz. angielski, wiedza o społeczeń-
stwie, biologia, geografia (w LO im. 
Iwaszkiewicza), zaś uczniowie ZSZ  
im. M. Kopernika, poza wymienio-
nymi przedmiotami, zdawać będą 
jeszcze historię (Technikum) i histo-
rię oraz matematykę (LO).  

W tym roku w szkołach ponadpod-
stawowych prowadzonych przez 
powiat nowodworski uczniowie 
nie zgłosili chęci przystąpienia do 
egzaminów ustnych. 

Egzaminy dojrzałości odbywają 
się bez przeszkód i nie było pro-
blemów z ich organizacją, jed-
nak w niektórych placówkach nie 
obyło się bez niespodzianek. Maile 
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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

Automatyczna stacja 
meteorologiczna
21 kwietnia 2021 r. oddana została do użytku automatyczna stacja me-
teorologiczna ramach zadania: „ZAKUP I MONTAŻ automatycznej sta-
cji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego 
w Gminie Nasielsk”. 

W ramach zadania wykonane zostało:
• logger pomiarowy wraz z systemem transmisji danych przez łącza GSM, 
umieszczony w szafie z tworzywa,
• maszt kratownicowy aluminiowy H=12m,
• zestaw zasilania autonomicznego: panel solarny i turbina wiatrowa wraz 
z buforem akumulatorowym,
• ogrodzenie.
Stacja umożliwia pomiar danych z następujących czujników:
• wiatromierz,
• temperatury i wilgotności powietrza oraz czujnik temperatury „bis” 
w osłonie antyradiacyjnej,
• czujnik temperatury przygruntowej w osłonie antyradiacyjnej oraz czuj-
nik temperatury gruntu,
• deszczomierz,
• czujnik usłonecznienia.

Stacja została włączona do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej JUNG 
oraz umożliwia nieograniczony i nieodpłatny dostęp do danych mete-
orologicznych zbieranych przez automatyczną stację meteorologiczną 
mieszkańcom województwa mazowieckiego za pomocą poniższej strony 
internetowej: http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Nasielsk

Zadanie zrealizowała firma: „A - STER” s.c. z siedzibą przy ul. Blokowej 3 
w Krakowie za łączną kwotę: 60 710,00 zł, w tym 48 000,00 zł dofinan-
sowania w Urzędu Marszałkowskiego.

Zadanie zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu 
Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych

Panu Andrzejowi Waldemarowi Kordulewskiemu

Zastępcy Burmistrza Nasielska

najszczersze kondolencje i serdeczne wyra-
zy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

   Panu Andrzejowi Waldemarowi  
Kordulewskiemu 

Zastępcy Burmistrza Nasielska

 
wyrazy głębokiego współczucia  

oraz słowa wsparcia i otuchy  
z powodu śmierci

 

Mamy
 

 

w imieniu całej społeczności oświatowej  

składa

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych  
Hanna Pietrzak 

Panu Markowi Tycowi 
Dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka Kultury

najszczersze kondolencje  
i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata
 

składają

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jerzy Lubieniecki 

wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Z GMINY

Inwestycje w toku
Najważniejsze przedsięwzięcia budowlane aktualnie realizowane w naszej 
gminie to:

 – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budow-
lanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, dla budynku żłobka i przed-
szkola w Pieścirogach Starych – NAFIBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61, 
17-100 Bielsk Podlaski – termin realizacji: październik 2021 r. za kwotę 
5 701 050,00 zł brutto.

 – Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku – ANMED Sp. z o.o.  
ul. Sobieskiego 32 Dzierżysław 48-130 Kietrz – termin realizacji: 
31.08.2021 r. za kwotę 3 792 920,00 zł brutto.

 – Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku – BAZ-BRUK BRU-
KARSTWO ul. Gen. A. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk – termin realizacji: 
31.05.2021r. za kwotę 916 077,56 zł brutto.

(r.)
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XXIX sesja Rady Powiatu
W cz war tek,  29 kwietn ia  b r. , 
w t r yb ie  zda lnym odbyła  s ię 
XXIX sesja Rady Powiatu Nowo-
dworskiego, w której wzięli udział 
wszyscy radni. Starosta Krzysz-
tof Kapusta poprosił o dokonanie 
zmian w porządku obrad poprzez 
usunięcie uchwał w sprawie za-
ciągnięcia kredytu długotermino-
wego oraz wprowadzenia trzech 
uchwał dotyczących funkcjono-
wania Nowodworskiego Centrum 

Medycznego. 

Dodatkowe uchwał y dotyczy-
ł y projektów uchwał w sprawie 
wyrażenia zgody na dzierżawę 
części użytkowej budynku szpi-
tala o powierzchni 20 m2 i przy-
ległych gruntów o powierzchni 
do 100 m2 NCM na okres 12 lat 
pod pracownię rezonansu ma-
gnetycznego, na dzierżawę bu-
dynku prosektorium NCM przy  
ul. Miodowej 2 o powierzchni 129 
m2 na okres 5 lat oraz na dzierża-
wę pomieszczeń o powierzchni 
30,5 m2 w budynku A Przychod-
ni Specjalistycznej przy ul. Pade-
rewskiego 7 na okres 5 lat pod 
pracownię protetyczną. Zmiany 
zostały wprowadzone do porząd-
ku obrad.

Po przyjęciu protokołu z po-
przedniej sesji, radni przystąpili 
do procedowania bloku uchwał. 
P ier wszą z  n ich był y zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej .  Radny Marcin Manow-
ski stwierdził, że gmina Leoncin 
jest zapomniana przez powiat, 
gdyż nie są w niej przeprowa-
dzane żadne inwestycje. Podob-
ne zdanie wyraziła radna Elżbieta 
Kapałka. Zaprzeczył temu wice-
starosta Paweł Calak, który wspo-
mniał o złożonych wnioskach 
n a  do f i n a n s owa n i e  re m o n t u 
dwóch mostów i jednej drogi 
w tej gminie. Mówił też o remon-
cie mostu w Nasielsku. Uchwała 
została przyjęta 15 głosami, przy 
trzech przeciwnych, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu. 

Do tegorocznego budżetu wpro-
wadzono ponad 400 tysięcy zł 
środków otrzymanych od jednej 
z firm deweloperskich w zamian 
za użyczenie działki na dojazd do 

terenu, na którym przedsiębior-
stwo to wybuduje nowe osiedle 
mieszkaniowe. Zmiany w uchwa-
le budżetowej podjęto 16 głosami 
za, przy trzech przeciwnych.

Następnie radni jednogłośnie 
przyjęli uchwałę w sprawie zmia-
ny uchwały dotyczącej przystą-
pienia Powiatu Nowodworskiego 
w charakterze Partnera do uczest-
nictwa w projekcie: „Regional-
ne par tners t wo s amorz ądów 

Mazowsza dla akt y wacj i  spo-
ł e c z e ń s t wa  i n fo r m a c y j n e g o 
i geoinformacji” w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020.

Czwartą uchwałą było uznanie 
petycji w sprawie zakazu sprze-
daży towarów i p ł ynów w jed-
n o r a z o w yc h  o p a ko wa n i a c h 
plastikowych na terenie powiatu 
nowodworskiego za bezzasad-
ną, powołując się na procedurę 
inicjatywy uchwałodawczej za-
pisanej w ustawie o samorządzie. 
Uchwałę podjęto 16 głosami za, 
trzy osoby wstrzymał y się od 
głosu.

W dalszej kolejności procedowa-
no uchwały wprowadzone przez 
starostę do porządku obrad. Były 
one omawiane na komisjach me-
rytorycznych poprzedzających 
obrady. P ierwsza została pod-
jęta 17 głosami za, przy jednym 
przeciwnym i jednym wstrzy-
mującym, drugą podjęto osiem-
nastoma głosami przy jednym 
wstrz ymującym się,  a  trzecią 
przyjęto jednogłośnie.

Po bloku uchwał radni przyjęli 
bezdyskusyjnie informacje do-
tyczące: zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w 2020/21, 
ocenę zasobów pomocy spo-
ł e c z n e j  z a  r o k  2 0 2 0  o r a z 
sprawozdanie z działalności Po-
wiatowego Centrum Rodzinie 
w Nowym Dworze Maz. za rok 
2020.

W sprawach różnych radna Elż-
bieta Kapałka zapytała o letnie 
utrzymanie dróg i ewentualny 
termin rozpoczęcia wykaszania 
poboczy. Zapytała także o re-
mont chodnika w miejscowości 

Stanisławowo w gminie Leon-
cin. Poprosiła o informację do-
tyczące utrzymania bieżącego 
dróg w gminach Leoncin i Czo-
sn ów.  C z war t ą  sp rawą p oru-
szoną przez radną był y plany 
zarządu i starostwa w sprawie roz-
woju nasielskiego Liceum Ogól-
nokształcącego.

W sprawie LO w Nasielsku wy-
powiedział się Krzysztof Kapusta 
starosta nowodworski, który po-

wiedział, że jeszcze nie ma ofi-
cjalnych rozwiązań, które można 
by przekazać. Trwają jednak roz-
mowy przed podjęciem osta-
tecznych decyzji . Chodnikiem 
w gminie Leoncin natomiast zaj-
mie się Wydział Inwestycji. 

Radna Anna Małecka zapyta-
ła dyrektora Nowodworskiego 
Centrum Medycznego o warun-
ki sanitarne na oddziale covido-
wym w nowodworskim szpitalu, 
gdyż dochodzą ją informacje, 
że brak jest toalet  w niektórych 
s a lac h .  D yre ktor  J ac e k  K ac-
perski przyznał, że nie wszyst-
kie sale mają łazienki. Dodał, że 
szpital jest od kilku lat rozbudo-
wywany i wcześniej te warunki 
były znacznie gorsze. Natomiast 
Łukasz Tomasik p.o. dyrekto-
ra Lecznictwa NCM zauważył, 
że szpital w Nowym Dworze jest 
jednym z najstarszych na Mazow-
szu i podkreślił, że niestety szpital 
nie dostał dofinansowania z rzą-
dowego funduszu covidowego, 
a jedynie udało się uzyskać 4 mln 
zł z Urzędu Marszałkowskiego. 
Jego zdaniem modernizacji wy-
maga chirurgia i blok operacyjny, 
OIOM oraz centralna steryliza-
cja. Ponadto nowodworski szpital 
może pochwalić się znakomi-
tą kadrą medyczną. Dyrektor Ja-
cek Kacpersk i  poinformował,  
że mimo panującej pandemii, 
udało się zakończyć termomo-
dernizację budynku szpitala.

Na z akońc zen ie  p os ie d zen ia 
Z d z i s ł aw Szmy tkowsk i  p r ze -
wodniczący Rady Powiatu po-
informował, że następna sesja 
Rady odbędzie się 28 maja br.,  
po czym zamknął obrady.

Michał B.

o podłożeniu ładunku wybuchowego trafiły m.in. do LO im. J. Iwaszkie-
wicza, o czym powiadomione zostały odpowiednie służby. Alarmy oka-
zały się fałszywe. 

W skrócie
Maturalna pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Egzaminy 
ustne odbywać się będą od 19 do 21 maja. Natomiast wyniki matur ogło-
szone zostaną 5 lipca.

Abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obo-
wiązkowych, aby zdać maturę. 

Jeśli nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki 
24 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może 
poprawiać je dopiero za rok.

Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świa-
dectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), jest potrzebny tylko 
przy rekrutacji na studia.

Wszystkim, którym przyszło zdawać egzamin dojrzałości w czasach pan-
demii, życzymy powodzenia!

(i.)

MATURA 2021

Trwają  
egzaminy dojrzałości

Z MIASTA

Zakorkowane miasto
Z dużymi utrudnieniami w ruchu musieli liczyć się kierowcy, którzy  
w ostatnich dniach kwietnia i na początku maja przejeżdżali przez nasze 
miasto. Nasielsk był skutecznie zakorkowany z powodu prac remonto-
wych, które odbywały się na drodze wojewódzkiej biegnącej przez całe 
miasto (ul. Warszawska – Kościuszki). 

Prace polegały na naprawie ubytków masą na gorąco wraz z odtworze-
niem oznakowania poziomego. Ich wykonawcą była firma: Usługi Trans-
portowe Budowlane i Drogowe Ireneusz Ziemiecki. 

(red.)

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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KRONIKA  
POLICYJNA

26.04.2021 r. policjanci ruchu dro-
gowego, w Budach Siennickich 
zatrzymali do kontroli drogowej 
59-letniego rowerzystę z powiatu 
nowodworskiego, który miał w or-
ganizmie 2,5 promila alkoholu. 
Mundurowi nałożyli na niego man-
dat karny w wysokości 500 zł.

29.04.2021 r. policjanci nowodwor-
skiej drogówki, w Miękoszynie za-
trzymali do kontroli 55-letniego 
rowerzystę z gm. Nasielsk. Mężczy-
zna w wydychanym powietrzu miał 
0,82 promila alkoholu. Munduro-
wi nałożyli na niego mandat karny 
w wysokości 500 zł.

4.05.2021 r. policjanci ruchu dro-
gowego, w Nasielsku zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego bmw 
21-latka z powiatu ciechanowskie-
go, który w terenie zabudowanym 
poruszał się z prędkością 105 km/h. 
Mundurowi zatrzymali mu prawo 
jazdy oraz nałożyli mandat w wy-
sokości 400 zł.

5.05.2021 r. funkcjonariusze ruchu 
drogowego, w Borkowie zatrzymali 
do kontroli drogowej kierującego 
seatem 23-latka z gminy Nasielsk. 
Mężczyzna w terenie zabudowa-
nym jechał z prędkością 112 km/h. 
Stracił prawo jazdy oraz został uka-
rany mandatem 400 zł.

5.05.2021 r. nasielscy kryminalni, 
na terenie powiatu legionowskiego 
zatrzymali mężczyzn podejrzanych 
o kradzież katalizatorów. Pułtuska 
prokuratura zastosowała wobec nich 
środki zapobiegawcze. Grozi im kara 
do 5 lat pozbawienia wolności.

6.05.2021 r. policjanci nowo-
dworskiej drogówki, w Borkowie 
zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego bmw 23-latka z powia-
tu płońskiego. Mężczyzna w terenie 
zabudowanym poruszał się z pręd-
kością 124 km/h. Mundurowi na 
najbliższe 3 miesiące zatrzymali mu 
prawo jazdy oraz nałożyli mandat 
karny w kwocie 400 zł.

9.05.2021 r. policjanci ruchu drogo-
wego, na ul. Warszawskiej zatrzymali 
do kontroli kierującego peugeotem 
34-latka z Warszawy. Mężczyzna 
nie posiadał uprawnień do kierowa-
nia pojazdami, a w wydychanym 
powietrzu miał blisko 0,8 promila 
alkoholu. Grozi mu kara do 2 lat po-
zbawienia wolności.

9.05.2021 r. nasielscy funkcjona-
riusze, w Andzinie zatrzymali do 
kontroli 60-latka z Gawłowa, który 
kierował po drodze publicznej ro-
werem, mając w organizmie ponad 
1,5 promila alkoholu. Policjanci na-
łożyli na mężczyznę mandat karny 
i zakazali dalszej jazdy.

Z GMINY

Słupki nie miały szans
Niestety, wandali u nas nie brakuje. Są tacy, którym przeszkadzają nawet 
słupki ostrzegawcze z odblaskami. Przygotowana w ubiegłym roku ścieżka 
rowerowa na odcinku od ulicy POW w Nasielsku do stacji PKP w Mogo-
wie stała się nie tylko atrakcją dla rowerzystów, biegaczy i spacerowiczów, 
ale i miejscem spotkań amatorów napojów z procentami. 

W czwartkowy wieczór (6.05) ofiarami spotkania towarzyskiego w olszy-
nach padły słupki ostrzegawcze, które zainstalowane zostały w miejscu 
przepustu dla rowu melioracyjnego. Trzy plastikowe słupki były bez szans 

w starciu z piwoszami. Na miejscu można było znaleźć kilka puszek po pi-
wie. Założyć więc można, że opakowania po złocistym trunku pozostawili 
sprawcy ataku na plastikowe słupki. Zaskoczeniem jest tylko to, że jeden 
ze słupków pozostał nietknięty. A może wytrzymał atak?

Słupki zostały postawione tam dla bezpieczeństwa, by zachować w tym 
miejscu szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o modę na picie piwa w ple-
nerze, warto zauważyć, że panuje dziwna „kultura” łatwości noszenia peł-
nych puszek, ale po ich opróżnieniu amatorzy tego trunku zawsze mają 
problem wielkiej wagi, żeby zabrać je ze sobą.

Michał B.

NA SYGNALE

Kradzieże katalizatorów 

FOTOOBSERWATOR

Wysypiska  
w środku lasu
Podczas spaceru po lesie 
w Paulinowie natknęliśmy 
się na taki dramatycz-
ny obrazek: dół pełen 
śmieci. A wśród nich: bu-
dowlanka, papiery, folie, 
plastiki. 

W Budach Siennickich 
także w lesie ktoś dla od-
miany zgubił części sa-
mochodowe. 

Smutne jest to, że kilka 
dni po sprzątaniu z oka-
zji Święta Ziemi w naszej 
gminie znowu działają 
śmieciarze, którzy bez 
żadnej żenady wywożą 
odpady do lasów. 

(red.)

Od kilku tygodni w naszym mie-
ście, ale także na terenie gminy, re-
gularnie dochodziło do kradzieży 
katalizatorów samochodowych. 

Jak udało nam się dowiedzieć, ka-
talizatory znikał y w ciągu dnia  
z aut zaparkowanych na parkingach 
niestrzeżonych m.in. przy: ul. War-
szawskiej, ul. Sokolnickiego oraz 
w rejonie dworca PKP w Pieściro-

gach, Studziankach, Mogowie, Kąt-
nych. 

W wyniku pracy dochodzenio-
wej nasielscy kryminalni uzyskali 
informacje na temat osób mogą-
cych mieć związek z tymi prze-
stępstwami. Kilka dni temu udali się 
na teren powiatu legionowskiego, 
gdzie w Chotomowie zatrzymali 
dwie osoby podejrzane o doko-
nanie kradzieży. Najpierw do kon-

troli zatrzymali 
audi, za kierow-
nicą którego był 
26-latek z gmi-
ny  Wi e l i s z e w,  
a na miejscu pa-
sażera 29-latek 
z Chotomowa. 
Podczas czyn-
ności munduro-
wi ustalili, że na 
tej samej ul icy 
zaparkowany jest 
również uż yt-
kowany p r ze z 
29 -latka opel . 
W  s a m o c h o -
dzie, przy sie-
dzeniu kierowcy, 
f u n kc j o n a r i u -
sze ujawnili piłę 
szab lastą wraz 
z akcesoriami . 

Wszystkie przedmioty mogące słu-
żyć do dokonania przestępstwa zo-
stały zabezpieczone, a mężczyźni 
zostali zatrzymani.

W wyniku przeprowadzonych 
czynności operacyjnych funkcjo-
nariusze ustalili, że zatrzymani do-
konywali kradzieży katalizatorów 
na terenie gminy Nasielsk oraz  
w miejscowościach ościennych,  
a także na terenie innych powiatów.

Zebrany materiał dowodowy po-
zwolił na przedstawienie mężczy-
znom aż ośmiu zarzutów kradzieży 
katalizatorów. Przyznali się do ich 

popełnienia. Prokuratura Rejono-
wa w Pułtusku zastosowała wobec 
nich dozory policyjne.

Należy podkreślić, że legionow-
scy policjanci również przedstawili 
26-latkowi zarzut kradzieży katali-
zatorów. Sprawa ma charakter roz-
wojowy.

Policja prosi wszystkich poszkodo-
wanych, którym zostały skradzione 
katalizatory o zgłaszanie się do Ko-
misariatu Policji w Nasielsku i zło-
żenie zawiadomienia w tej sprawie. 

(red.)  
za:kppnowydwor.policja.waw.pl
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Strażacy są wśród nas
4 maja obchodzimy święto św. 
Floriana, patrona strażaków. Warto 
zwrócić uwagę na pracę, a właści-
wie służbę strażaków oraz docenić 
ich zaangażowanie i bezinteresow-
ną pomoc. Często ryzykując swo-
im życiem i zdrowiem, ratując 
potrzebujących. 

Na terenie naszej gminy działa  
7 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Są to: OSP Nasielsk, OSP 
Psucin, OSP Cieksyn, OSP Jaskóło-
wo, OSP Nuna, OSP Jackowo, OSP 
Krzyczki. W wymienionych jed-
nostkach jest ok. 200 członków. 

Do głównych zadań realizowa-
nych przez jednostki OSP należy: 
gaszenie pożarów; ewakuacja po-
szkodowanych lub zagrożonych 
ludzi i zwierząt oraz zagrożonego 
mienia; ratownictwo techniczne, 
w szczególności na drogach; pro-
wadzenie działań ratowniczych 
na obszarach wodnych, w tym 
podczas powodzi, usuwanie skut-
ków zdarzeń w szczególności po 
przejściu anomalii pogodowych 
i udzielanie pomocy socjalnej po-
szkodowanym.

O tym, jak w praktyce wygląda pra-
ca strażaków, mówią Ewelina Sitkie-
wicz, druhna OSP w Cieksynie oraz 
Przemysław Malinowski, strażak 
OSP w Nasielsku. 

Ewelina Sitkiewicz jest strażakiem 
już 17 lat, od 2004 r., zaczynała 
jako małe, 9-letnie dziecko.

– Pierwsze kroki w straży stawia-
łam jako dziecko, tak napraw-
dę nie wiedziałam jeszcze, czym 
będę zajmować się w przyszłości 

– opowiada Ewelina. – Wiedziałam 
jedno, chcę pomagać ludziom. 
Na początku pełniłam wyłącznie 
funkcje reprezentatywne i gospo-
darcze. Gdy skończyłam 18 lat, 
chciałam już w pełni działać, na-
tomiast nie było to takie proste. 
Nie było zgody na szkolenia ko-
biet, słyszałam, że kobieta to nie 
strażak, walczyłam, udowadnia-
łam i po 3 latach dostałam zielone 
światło. Dopiero w 2016 r. stałam 
się strażakiem czynnym. Przeszłam 
wszystkie szkolenia, badania i do-
piero od tego czasu mogą brać 
udział w działaniach ratowniczo-
-gaśniczych – kontynuuje.

Przemysław Malinowski w Ochot-
niczej Straży Pożarnej działa od 
2013 r. 

 – Chciałem w życiu robić coś wię-
cej, być aktywnym człowiekiem. 
Lubię pomagać, dlatego połącze-
nie chęci niesienia pomocy niejed-
nokrotnie z dużą dawką adrenaliny 
dają mi satysfakcję – podkreśla 
Przemek. 

Każdemu z nas na dźwięk syre-
ny strażackiej pojawiają się myśli, 
że gdzieś w okolicy wybuchł po-
żar bądź zdarzył się wypadek. A co 
czują strażacy, gdy słyszą ten cha-
rakterystyczny dźwięk? Przemek 
zawsze, jeśli tylko ma możliwość, 
stara się dotrzeć na alarm. – Można 
by powiedzieć, że czuję zobowią-
zanie. Adrenalina była na począt-
ku drogi, każdy z nas przyzna, że 
z czasem rodzi się opanowanie, 

aby bezpiecznie dotrzeć, by wy-
jechać do zdarzenia – mówi druh 
z nasielskiej jednostki.

Obydwoje zaznaczają, że w dzisiej-
szych czasach powiadamianie stra-
żaków to nie tylko dźwięk syreny. 
Dodatkowo dzwonią alarmowo te-
lefony.

 – Pamiętam czasy, kiedy nie po-
siadaliśmy aplikacji, trzeba było na-
słuchiwać dźwięku syreny, czasem 
zasypiało się z otwartym oknem, 
aby pozostać czujnym – wspomina 
Przemek. Strażacy nie mogą prze-
widzieć, kiedy wydarzy się coś złe-
go i będą musieli jechać na akcję. 
Telefony alarmowe dzwonią, gdy 
są w różnych miejscach, w domu, 
w pracy, w sklepie czy na plaży. 

 – Nie zastanawiam się nawet se-
kundy. Tak jak stoję, biegnę lub 
jadę autem do strażnicy – opo-
wiada Ewelina. – Tam każdy z nas 
ma swoją szafkę, w której mamy 
odpowiednie ubranie oraz środki 
ochrony indywidualnej. Przebra-
nie się zajmuje nam kilka sekund. 
Dowódca przyjmuje zgłoszenie, 
kierowca odpala samochód, wsia-
damy i jedziemy. W momencie 
usłyszenia dźwięku syreny nigdy 
nie wiemy, kto i gdzie potrzebuje 
naszej pomocy. Towarzyszy nam 
ogromna adrenalina, ale również 
gdzieś z tyłu głowy lęk  – relacjo-
nuje.

Aby akcja zakończyła się powo-
dzeniem, konieczne jest posiada-
nie specjalistycznego sprzętu. Poza 
tradycyjnym sprzętem do gaszenia 
pożarów, jednostki OSP posiadają 
łódź i sanie do ratownictwa wodne-
go, sprzęt hydrauliczny do ratow-
nictwa drogowego, piłę spalinową 
do cięcia betonu, czujniki wieloga-
zowe, kamerę termowizyjną, apa-
raty powietrzne do akcji w dużym 
zadymieniu. Są również wyposa-
żeni w sprzęt do ratownictwa me-
dycznego, posiadają defibrylator 
AED.   

Ewelina i Przemek zaznaczają, że 
najczęściej strażacy wyjeżdżają 
do pożarów. Przemek wspomina, 
że jeździł do akcji, które trwały kil-

ka dni (z przerwami na podmianę), 
bywały też bardzo dramatyczne 
sytuacje. Spośród wielu wyjazdów, 
Ewelina wciąż wraca myślami do 
ogromnego pożaru lasu sprzed 
dwóch lat, który strażacy gasili 
przez tydzień.

 – Tego dnia nigdy nie zapomnę. 
Działaliśmy w tym czasie przy in-
nym małym pożarze, dowodziłam 
tą akcją, zakończyliśmy działa-
nia, zgłosiłam dyspozytorowi, że 
udajemy się do koszar – opowia-
da Ewelina. – W tym momencie 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze lasu 
w Cieksynie. Dyspozytor kazał nam 

się tam udać. Jeden samo-
chód z pełną załogą udał 
się na miejsce, drugi został, 
by zatankować wodę. Dzie-
liły nas 3 km, gdy pierwsza 
załoga dotarła na miejsce, 
zgłosili mi „przyjeżdżajcie 
szybko, tu jest jakaś masa-
kra”. Gdy tylko zbiornik na-
pełnił się wodą i ruszyliśmy 
w kierunku pożaru, zoba-
czyliśmy ogromne kłęby 
dymu. Wiedzieliśmy, że jest 
źle, ale nie, że jest aż tak źle. 
Pożar lasu bardzo szybko 
się rozprzestrzeniał. Pano-
wała susza, wiał bardzo silny 
wiatr, co nie ułatwiało nam 
pracy. Ogień strawił 50 ha 
lasu i kilka domów. Dopie-
ro po 10 h walki z ogniem, 
udało nam się opanować 
jego rozprzestrzenianie, 
a dogaszanie trwało kilka 
dni. Wspomagały nas jed-
nostki z całego wojewódz-
twa, przy ogniu pracowało 
ponad 100 strażaków. Po-

magały samoloty gaśnicze, cy-
sterny z wodą. Został zwołany 
sztab kryzysowy, który koordyno-
wał wszystkie działania. Na szczę-
ście nikt nie został poszkodowany. 
Ta akcja bardzo dużo nas wszyst-
kich nauczyła – relacjonuje.

Podczas akcji strażacy nie mają sta-
łego przydziału obowiązków.

 – Czasem wyjeżdżam jako kie-
rowc a s a m o c h o du r a town i -
c z o - g a ś n i c z e g o ,  wt e dy  t e ż 
przejmuję obowiązki, jakie spoczy-
wają na kierowcy, czasem biorę 
udział w zdarzeniu, jako ratownik 
– mówi Przemek. – Wszystko za-
leży od liczby strażaków obec-
nych podczas działań. Każda akcja 
jest inna, więc czasem, wykonując 
niby te same czynności, nie można 
stwierdzić, że są identyczne – do-
daje.

Natomiast Ewelina zauważa: – Ge-
neralnie wygląda to tak, że w mo-
mencie przyjazdu do strażnicy 
jeden strażak odpala samochód 
(jest kierowcą), drugi przyjmuje 
zgłoszenie (jest dowódcą) resztą 
obowiązków dzielimy się w samo-
chodzie w trakcie dojazdu na miej-
sce zdarzenia. Wiemy już mniej 
więcej, co nas czeka na miejscu. 
Dzielimy się na roty. W momencie 
dojechania na miejsce każdy wie, 
co ma robić.

W każdej jednostce strażacy biorą 
udział w wielu szkoleniach i ćwi-
czeniach. Przemek stwierdza, że 
aby aktualnie zostać strażakiem, 
trzeba przejść obszerne szkolenie 
podstawowe, a także przejść ko-
morę dymową. Następnie strażacy 
biorą udział w szkoleniach dosko-
nalących, m.in. kursie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy, szkoleniu 
ze współpracy z Lotnicznym Po-
gotowiem Ratunkowym, szkoleniu 
z gaszenia przeróżnych rodzajów 
pożarów. 

Niektórych może dziwić, że straża-
kami są również kobiety. Jednak, jak 
zaznacza Ewelina, od kilku lat zmie-
niło się spojrzenie na ten temat: – 
Udowadniamy, że kobieta może 
być takim samym, a czasem nawet 
lepszym ratownikiem, jak mężczy-
zna. Przy akcjach wykonujemy do-
kładnie te same zadania. 

Kobiety, które chcą brać czynny 
udział w działań ratowniczo-gaśni-
czych muszą przejść szkolenia, ta-
kie same jak mężczyźni. Muszą one 
sprostać specyfikacji działań. 

 – Niejednokrotnie gaszą poża-
ry, udzielają kwalifikowanej po-
mocy poszkodowanym, a także 
udzielają wsparcia psychicznego. 
Dobrze jest polegać na kobietach 
– zaznacza Przemek. – Potra-
fią łamać stereotypy i są dużym 
wsparciem w sprawach organi-
zacyjnych. W naszych szeregach 
(OSP Nasielsk) służą 3 kobiety,  
2 z nich biorą czynny udział w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych  – 
dodaje. 

Na koniec strażacy pragną zwrócić 
się do Czytelników ŻN:

 – Chciałbym zachęcić młode 
osoby, które czują się na siłach 
i chciałyby robić w życiu coś waż-
nego do wstąpienia w nasze sze-
regi. W imieniu druhów z naszej 
jednostki chcielibyśmy też pro-
sić o wyrozumiałość. Jesteśmy 
ochotnikami, aby dotrzeć do zda-
rzenia, poświęcamy swój własny 
czas. Może nie zawsze podołamy 
wszystkim oczekiwaniom, ale za-
wsze staramy się dać z siebie jak 
najwięcej.

Chciałbym także zaapelować do 
mieszkańców, aby nie załączała 
się w Was znieczulica na krzywdę 
drugiego. Zamiast robić sensację 
lub oceniać, nie bójcie się reago-
wać, nie bójcie się wzywać pomo-
cy, kiedy komuś dzieje się krzywda. 
My jesteśmy dla Was i zawsze sta-
ramy się dać z siebie 100%. – ape-
luje Przemek. 

Zaś Ewelina dodaje, że dobro wraca 
ze zdwojoną siłą, tylko życie prze-
żyte dla kogoś jest coś warte.  

Gratulujemy strażakom odwagi 
i wytrwałości, dziękujemy za nie-
sioną pomoc i życzymy, aby ta 
trudna praca była źródłem satys-
fakcji oraz powodem do dumy, 
a społeczne uznanie towarzyszyło 
im w codziennej działalności!

O.Z.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Królestwo 
drobnych rzeczy
Pandemia koronawirusa spra-

wiła, że chcąc nie chcąc wszy-

scy musieliśmy dostosować 

się do nowych okoliczności, 

w których przyszło nam żyć. 

Zdecydowanie zwolniło tem-

po naszego życia. Przyszedł 

czas na refleksję na temat na-

szej egzystencji, szczęścia, spo-

koju, pracy, czy rodziny. Wielu 

z nas zaczęło doceniać wartość 

przyrody, a niektórzy znaleźli 

w końcu czas, by nadrobić za-

ległości czytelnicze. Na rynku 

wydawniczym w ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo pozycji prezen-

tujących różne sposoby na osiągnięcie wewnętrznego spokoju: od tzw. 

slow life, poprzez duńskie hygge, norweskie kose seg, aż po japońskie 

ikigai.

Właśnie o powodach do życia (iki – „żyć”, gai – „powód”) pisze Ken Mogi 

w książce pt. Ikigai. Japońska sztuka szczęścia. To niewielkich rozmiarów, 

dobrze napisana i bardzo ciekawa opowieść o tym, jak filozofia ikigai 

funkcjonuje w życiu Japończyków. Powszechnie uważa się, że właśnie 

dzięki niej mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni są długowieczni. 

Czym jest ikigai? To po prostu królestwo drobnych rzeczy, a dostrze-

ganie ich sprawia, że człowiek ma swoją pasję, jest aktywny fizycznie 

i umysłowo, jest życzliwy dla innych. 

Dotyczy ono bowiem drobnych radości doświadczanych podczas ży-

cia codziennego, ale także wielkich planów i niesamowitych osiągnięć. 

Co ważne, ikigai nie musi świadczyć o sukcesach w życiu zawodowym. 

Jest to pojęcie, które zakłada czerpanie szczęścia z różnorodności ży-

cia. Może zamienić się w sukces, jednakże sukces nie jest warunkiem 

niezbędnym do osiągnięcia ikigai. Jest ono dostępne dla wszystkich – 

pisze Ken Mogi.

Ken Mogi omawia szczegółowo, odwołując się do konkretnych, przykła-

dów pięć filarów tej koncepcji: 1. Zaczynanie od rzeczy małych. 2. Uwal-

nianie siebie. 3. Harmonia i trwanie. 4. Drobne przyjemności. 5. Tu i teraz. 

Poznamy Jiro Oro właściciela restauracji „Sukiyabashi Jiro” w Tokio sły-

nącej z doskonałego sushi, który dzięki zamiłowaniu do swojej pracy 

zdobył sławę i uznanie krytyków kulinarnych. Dowiemy się, dlaczego 

zawodnicy sumo cieszą się ogromnym poważaniem w Japonii i dlaczego 

nie ma tu celebrytów. Będzie też kilka słów o historii i kulturze tego kraju 

oraz o japońskiej ceramice, w tym opowieść o gwiezdnych miseczkach. 

Ta lektura jest bardzo interesującym spotkaniem z inną kulturą, syste-

mem wartości i podejściem do życia rzadko spotykanym w Europie.

Jak mówi Ken Mori: W świecie, w którym o znaczeniu człowieka i jego 

poczuciu własnej wartości decyduje sukces, wiele osób żyje w niepo-

trzebnym stresie. Uważają, że system wartości liczy się tylko wówczas, 

gdy przekłada się na konkretne osiągnięcia, takie jak awans w pracy czy 

lukratywna inwestycja. Rozluźnijcie się! Można osiągnąć ikigai, znaleźć 

sens życia i szczęście, bez potrzeby udowadniania tego całemu światu.

Książkę o ikigai polecam wszystkim, a szczególnie tym, którzy zapętlili 

się w pogoni za sukcesem. 

iwona pęcherzewska

Z UM

Młody talent
Michał Daniszewski – 16 lat, mieszkaniec Nasielska, absolwent Szko-
ły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, obecnie uczeń 
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie 
(klasa o profilu humanistyczno-artystycznym), pasjonat muzyki, któ-
ry swoją przyszłość wiąże ze śpiewem, założyciel grupy na Facebo-
oku – Muzyka i Ty, początkujący poeta.

Michał Daniszewski - „To co piękne...”
Pięknie jest, kiedy ptak śpiewa w oknie.
Pięknie jest, kiedy obraz świeci barwami.
Najpiękniej, gdy człowiek człowieka nie rani.
Wtedy wszystko jest inne, ubrane siłami.

Mądre, słuszne, pełne godności.
Bo w życiu nie ma złości i radości.
Nie ma w sercu raju ani piekła.
Ani złota ani błyszczącego srebra.

Przyszłość nam przysłania głowy.
To człowiek chce być honorowy.
Władza nie ma tu znaczenia.
Ważne prawo jest istnienia.

Prawo myśli, mowy, grania.
Wiary, szczęścia, zakochania.
Uwolnienia swego słowa.
Aby zacząć żyć od nowa.

 – Odkąd pojawiła się pandemia, znalazł się czas na powrót do pisania 
wierszy, opisywania otaczającego nas świata, relacji międzyludzkich, 
przyrody i wydarzeń. Wszystko rozpoczęło się od tekstu piosenki „Tę-
sknota”, który został napisany z dedykacją dla zmarłej babci. Większość 
poezji mojego autorstwa to tematy poważne, które należy w głębi du-
cha przemyśleć. Natomiast znajdą się również teksty weselsze o rze-
czach drobnych, zachwycających kolorem oraz pięknem. Poezja jest 
dodatkiem do tego, czym zajmuję się naprawdę, od kilku lat główną 
pasją jest muzyka i to z nią planuję przyszłość na scenie. Umiejętność 
pisania pozwala mi na tworzenie własnych piosenek. Z całego serca 
dziękuję pani Stanisławie Wiśniewskiej – osobie, która jako pierwsza 
odczytała kilka autorskich utworów. Dziękuję również wszystkim po-
lonistom, których mogłem spotkać na drodze edukacji pani Beacie 
Korytkowskiej, pani Wioletcie Sadowskiej, pani Annie Rutkowskiej oraz 
obecnej nauczycielce języka polskiego pani Agnieszce Pańczuk-Wój-
towicz – mówi Michał Daniszewski.

Wydział Administracji i Nadzoru 

Z BIBLIOTEKI
Lektury  
dla najmłodszych
Serdecznie polecamy serię książeczek 
autorstwa Elizy Piotrowskiej pt. Tupcio 
Chrupcio adresowaną do dzieci w wie-

ku przedszkolnym, opowiadającą o pe-
rypetiach małej myszki poznającej świat 
i uczącej się, jak radzić sobie z trudnościa-
mi, z którymi spotykają się maluchy. Ty-
tułowy Tupcio Chrupcio pozwala poczuć 
dzieciom, że nie są pozostawione same 
sobie z obawami i pomaga zaakceptować 
nadchodzące zmiany. Za każdą bajką stoi 
rozwiązanie problemu, które mysia rodzi-
na podpowiada bohaterowi utworu i jed-
nocześnie dziecku słuchającemu bajki. 
Seria zawiera między innymi tytuły takie, 
jak: Żegnaj pieluszko, Nie umiem prze-
grywać, Nie chcę jeść, Mam rodzeństwo, 
Mama idzie do pracy, Mówię prawdę, Nie 
chcę się myć, Ja chcę sam, Lekcja przy-
rody, Miło jest pomagać, Sam to zrobię, 
Warzywa są smaczne. 

Już same tytuły mówią, o czym bę-
dzie opowiadać konkretna książecz-
ka. Oprócz wartości dydaktycznych, 
książeczki o Tupciu zachwycają rów-
nież pięknymi, kolorowymi ilustracja-
mi. Dopracowane rysunki sprawiają, że 
dziecko chętnie pozna kolejną histo-
rię małej myszki. Na uwagę zasługuje 
również język, który jest bardzo zro-
zumiały dla najmłodszych czytelników. 

(b)

ROZ(G)RYWKA

Przyjaciele przyrody
„Łąka” to jednocześnie gra karciana i planszowa, przeznaczona dla 2-4 osób od 10. roku życia. Czas rozgrywki 
tej rodzinnej zabawy to 60 do 90 minut. Uczestnicy wcielają się w przyrodników, wędrujących przez tytułową 
łąkę. Podczas wyprawy obserwują faunę i florę środkowoeuropejskiej przyrody. Nie tylko zbierają informacje 
na temat różnorodnych gatunków zwierząt i roślin, ale również starają się stworzyć optymalne warunki do ich 
rozwoju. Gracze, wyposażeni w mapę, pełni entuzjazmu, rywalizują o tytuł najlepszego obserwatora przyrody. 
Starają się jak najszybciej wypełnić pewne cele, zdobyć jak najwięcej punktów za zaobserwowane gatunki, ze-
branie ciekawostek na ich temat oraz za  pamiątki z podróży. Gra składa się z dwóch plansz. Główna służy do 
zbierania kart podłoży, obserwacji, znalezisk i krajobrazów. Druga plansza to ognisko, przy którym uczestnicy 
aktywują specjalne akcje, pomagające w realizacji celów, które dają dodatkowe punkty zwycięstwa. Karty ilustro-
wane są akwarelami i wyglądają jak z atlasu przyrody, ponieważ wszelkie gatunki przedstawione zostały bardzo 
realistycznie. Również ich rewersy nie są przypadkowe, autorzy oznaczyli je literami symbolizującymi kierunki 
świata, co powoduje, że daną kartę można położyć wyłącznie w określonym miejscu na planszy. Zagrywanie 
kart zależne jest od posiadanych symboli –aby je zagrać, należy spełnić warunki, np. chcąc zagrać kartę czar-
nych jagód, gracz musi posiadać dwie inne karty ze ściółką. Ponadto, obserwatorzy przyrody wyznaczają swoje 
szlaki przyrodnicze, w tym celu posługują się znacznikami szlaków, których używają podczas kolejnych rund. 
Dodatkowo w pudełku znajdziemy żetony pomocne w budowaniu szlaków (np. żetony dróg). Gra zawiera wiele 
elementów edukacyjnych, a w instrukcji znajdziemy indeks gatunków, gdzie są nazwy potoczne oraz naukowe 
danego gatunku oraz ciekawostki na ich temat. Podczas wędrówki gracze nie tylko poznają nazwy roślin i zwie-
rząt, ale również warunki, miejsca, w których żyją. Dobierając odpowiednie podłoże roślinom, poznając zwie-
rzęta, które się nimi żywią, uczymy się dbać o ekosystem, a także szacunku do przyrody.

Inną pro-ekologiczną grą jest „Renature”, gdzie uczestnicy próbują przywrócić środowisku stan przed ingerencją 
człowieka. Jest to propozycja dla osób od 8. roku życia, a czas rozgrywki to około 60 minut. Uczestnicy podczas 
każdej tury układają na pięknie zdobionej planszy płytki rzeki oraz roślin w obszary, które po zamknięciu przeli-
cza się na punkty. Mechanika zatem przypomina gry typu „Carcassone”  oraz „Domino” (każdy kafel składa się 
z dwóch obrazków, do których można dołożyć jedynie identyczny element). Do swojej dyspozycji gracze mają 
karty chmur, wpływających na pogodę mniej lub bardziej korzystną dla rozwoju poszczególnych roślin. Są też 
walutą, ponieważ można za nie wymienić rośliny ustawiane na planszy.

Obie gry sprzyjają edukacji przyrodniczej, nauce poszanowania natury, a jednocześnie poszerzają wiedzę gra-
czy na temat roślin i zwierząt.

OI
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KONCERT. Mazowsze w koronie

Perły muzyki polskiej 
W  n i e d z i e l ę ,  2 3  m a j a  b r . , 
w nasielskim kościele św. Woj-
c i e c ha o go d z .  19.0 0 o db ę -
dzie się koncert inauguracyjny 
XVIII edycji Festiwalu Mazow-
sze w Koronie. Muzyczne Wie-
czory w zabytkach architektury 
mazowieckiej pt. „Perły muzyki 
polskiej”. 

P rogram koncertu,  któr y jest 
p o dróżą  p o ś wi e c i e  p ol sk i e j 
muzyki ludowej i klasycznej od 
epoki średniowiecza do współ-
czesności, przygotowała mul-
tiinstrumentalistka dr hab. sztuki 
muz ycznej  Maria Pomianow-
ska  p rof .  A ka de m i i  M u z yc z-
nej w Krakowie. Zostaną w nim 

przedstawione dzie ła kompo-
z ytorów polsk ich:  F.  Chopina 
(Mazurek op.68 nr 2, Mazurek 
op. 33 nr 2 ) i S. Moniuszki (Pieśń 
wieczorna, Kozak, Prząśniczka) 
zaaranżowane na instrumenty 
klasyczne, ludowe i dawne oraz 
współczesne kompozycje Marii 
Pomianowskiej. 

W programie pojawią się także 
utwory ludowe z różnych zakąt-
ków Polski, w tym z Mazowsza. 
Ważnym elementem spinającym 
całość programu jest improwiza-
cja, wynikająca z inspiracji mu-
zyką wybitnych kompozytorów 
polskich oraz rytmów i melodii 
polskiej wsi.

- Od dawna wiadomo, że w mu-
zyce kl asycznej ,  s ięgan ie do 
folkloru wiąże się z fascynacją 
dawnością, specyfiką i prostotą 
muzyki ludowej. Jej własne, au-
tonomiczne piękno może być 
pierwszą przyczyną zaintereso-
wania profesjonalnego twórcy. 
W ten sposób program „Perły 
muzyki polskiej” tworzy homo-
geniczną całość o nowatorskim 
charakterze  – mówi o swoim 
programie autorskiego koncertu 
prof. Maria Pomianowska.

W nasielsk iej  ś wiąt yni  w ystą-
pi Zespół Marii Pomianowskiej 
w składzie: Maria Pomianowska - 
śpiew, f idele kolanowe, kierow-
nictwo artystyczne, opracowanie 
utworów; Katarzyna Gacek-Duda 
– flety; Hubert Giziewski – akor-
deon; Wojciech Lubertowicz – 
bębny; Igor Pogorzelski - słowo 
o muzyce.

Jak zapowiada Małgorzata Ewa 
Kal ic ińska/MIK, autor i  koor-
dynator  Fe st iwalu M azowsze 
w Koronie:  -  N a Wieczorach 
Muzycznych XVIII edycji Festi-
walu Mazowsze w Koronie, bę-
dzie dominowała kameralistyka. 
Koncert „Perły muzyki polskiej” 
profesor Mari i Pomianowskiej 
jest  jedną z propozycj i ,  jakie 
przygotowaliśmy dla publiczno-
ści na Mazowszu w drugim roku 
ograniczania życia społeczne-

go na Ziemi. W programie Wie-
czoru znajdą s ię również trzy 
współczesne kompozycje Marii 
Pomianowskiej. Mam nadzieję, 
że utwory prezentowane pod-
czas koncertów Festiwalu po-
zwolą Państwu, choć na chwilę, 
zapomnieć o codziennych tro-
skach. 

Wędrujący Festiwal muzyczny 
Mazowsze w Koronie to  pro-
jekt Mazowieckiego C entrum 
Kultury i Sztuki przemianowa-
nego w 2014 r.  na Mazowiecki 
Instytut Kultury, jest realizowa-
ny na Mazowszu od 2001 roku. 
Jego zasadnicz ym celem jest 
upowszechnianie, szczególnie 
w mał ych ośrodkach miejskich 
i wiejskich, sztuki muzycznej na 
wysokim poziomie artystycz-
nym, umożliwiając ich mieszkań-
com uczestnictwo w koncertach 
muzyki poważnej. 

W naszym mieście Festiwal Ma-
zowsze w Koronie 23 maja br. 
gościł będzie po raz trzeci. 

Organizatorem Fest iwalu Ma-
zowsze w Koronie Muz yczne 
Wieczor y w zabytkach archi-
tektury mazowieckiej jest Ma-
z o w i e c k i  I n s t y t u t  K u l t u r y. 
Współorganizatorami koncer-
tu w Nasielsku są: Miasto i Gmi-
na Nasielsk, Nasielski Ośrodek 
Kultury oraz Parafia św. Wojcie-
cha w Nasielsku. Partnerami me-
dialnymi wydarzenia są: Życie 
Nasielska i TVP Kultura.

Koncert odbędzie się z zacho-
wan i e m reż i mu s an i t a rn e go, 
a jego transmisja będzie prowa-
dzona przez Nasielski Ośrodek 
Kultury w Internecie. 

(i.)
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Z BIBLIOTEKI

Z wizytą u przedszkolaków
W piątek, dniu 30 kwietnia 
pani Jola, starszy bibliotekarz 
z oddziału dla dzieci i mło-
dzieży, wybrała się z wizytą 
do Niepublicznego Przed-
szkola „Pod Fiołkami”, aby 
przybliżyć dzieciom z grupy 
Elfików zawód bibliotekarza. 

Opowiedziała o tym, że do 
głównych zadań biblioteka-
rza, zajmujących najwięcej czasu, należy wypożyczanie książek oraz spra-
wowanie opieki nad zasobami biblioteki. Wspomniała o tym, że bibliotekarze 
zajmują się również gromadzeniem i opracowaniem zbiorów, promowaniem 
czytelnictwa poprzez ciekawe lekcje biblioteczne, warsztaty dla dzieci w róż-
nym wieku, zajęcia organizowane dla dzieci spędzających wakacje i ferie zi-
mowe w mieście, włączanie się do ogólnopolskich akcji, takich jak Narodowe 
Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej, Cała Polska Czyta Dzieciom, 
Noc Bibliotek i wielu, wielu innych. Ważna w zawodzie bibliotekarza jest rów-
nież znajomość odpowiednich systemów bibliotecznych, administracja danych 
osobowych oraz doskonała znajomość przepisów prawa związanych z prawa-
mi autorskimi i prawami pokrewnymi. Jest to bardzo wszechstronna i różno-
rodna praca. Biblioteka to również miejsce, które ma inspirować i zachęcać 
młodego czytelnika do korzystania z księgozbioru.

Podczas spotkania bibliotekarka zaprezentowała Elfikom różne rodzaje książek 
dostosowanych do ich wieku, które przyniosła ze sobą, a jakie posiada w swo-
ich zasobach biblioteka. Były to głównie krótkie bajeczki i historyjki, dłuższe baj-
ki i opowiadania, obrazkowe historie, książki dźwiękonaśladowcze, edukacyjne, 
interaktywne oraz książki aktywizujące z elementami dźwiękowymi, a także 
w formacie trójwymiarowym. 

Kolejnym celem wizyty było przybliżenie dzieciom serii książek Tupcio 
Chrupcio Elizy Piotrowskiej opowiadającej o perypetiach małej myszki. Dzieci 
z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały jednej z bajeczek z tej serii pt. Nie 
chcę jeść.

Na zakończenie bibliotekarka otrzymała od przedszkolaków piękny bukiet 
kwiatów, podziękowanie w postaci laurki oraz zapewnienie, że jak tylko 
sytuacja pandemiczna w naszym kraju na to pozwoli, przyjdą do biblioteki, 
aby jeszcze lepiej poznać jej zasoby. 

(b.)

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Program „Trzymaj formę!”
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym przy 
współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym 
w Nowym Dworze Mazowieckim przystąpiła do programu „Trzymaj for-
mę!”. Jego adresatami byli uczniowie klas 
V-VIII. Celem programu jest edukacja w za-
kresie trwałego kształtowania prozdrowot-
nych nawyków wśród młodzieży szkolnej, 
poprzez promocję zasad aktywnego stylu 
życia i zbilansowanej diety, w oparciu o od-
powiedzialność indywidualną i wolny wy-
bór jednostki.

Wszystkie przedsięwzięcia organizowane 
w ramach tego programu cieszyły się du-
żym zainteresowaniem. 

Podczas realizacji programu  uczniowie 
pogłębiali wiedzę o zdrowym odżywia-
niu i aktywności fizycznej. Uczestnicząc 
w pogadankach i zajęciach prowadzonych 
tematycznie, poznali m.in. piramidę żywności, talerz zdrowia, układali ja-
dłospisy, przeliczali wartości kaloryczne posiłków, tworzyli prezentacje 
multimedialne oraz plakaty. 

Uczniowie klas V, VI, VII, VIII wcielili się w rolę nauczycieli, a ich zadaniem 
było zaprezentowanie zdobytej wiedzy najmłodszym odbiorcom - swoim 
kolegom i koleżankom. Wykazali się dużą pomysłowością, umiejętnościa-
mi i talentem plastycznym oraz technicznym. 

Niestety przez pandemię praca uczniów odbywała się zdalnie. Wszyscy 
uczniowie w zaciszu swojego domu świetnie sobie poradzili z realizacją 
projektu „Trzymaj Formę!”. Wspaniała organizacja i współpraca zaowo-
cowała. Uczniowie z klas V, VI, VII, VIII oraz przedszkolaki dowiedziały się, 
jak należy dbać o swoje zdrowie. 

Program jest bardzo potrzebny dla współczesnej młodzieży, która bardzo 
często wyrabia w sobie złe nawyki żywieniowe i rzadko zdaje sobie spra-
wę z potrzeby aktywności fizycznej. Realizacja  Programu „Trzymaj For-
mę!” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
przyczyniła się do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, 
wzrostu aktywności fizycznej w tym trudnym czasie oraz integracji spo-
łeczności szkolnej.

NASZE DZIECI

Przedszkolaki recytują wiersze
Jednym z priorytetów w wychowaniu przed-
szkolnym jest kształtowanie kompetencji czytel-
niczych już u najmłodszych dzieci. Nie oznacza 
to oczywiście nauki czytania, ale wprowa-
dzanie maluchów w niezwykły świat książek. 
W tym celu nauczyciele w Samorządowym 
Przedszkolu w Nasielsku podejmują wiele dzia-
łań, aby zachęcić wychowanków do sięgania 
po literaturę dziecięcą. W semestrze letnim, w 
ramach autorskiego projektu „Książka moim 
przyjacielem” zorganizowano konkurs recy-
tatorski „Kochamy zwierzęta”, którego celem 
było rozwijanie wrażliwości językowej, zaintere-
sowania poezją dziecięcą, a także doskonalenie 
pamięci i poszerzanie słownictwa. Ze względu 
na panujące obostrzenia sanitarne, konkurs nie 
mógł odbyć się stacjonarnie. Rodzice przesyłali 
drogą mailową nagrania z recytacji uczestników,  
a jury wyłoniło zwycięzców w trzech katego-
riach wiekowych. Oceniano wymowę, intonację oraz interpretację utworu, a także ogólne wrażenie estetyczne i arty-
styczne, jak i dobór repertuaru zgodnie z tematyką konkursu. Dominowały utwory znanych polskich poetów, takich jak 
Julian Tuwim czy Jan Brzechwa, pojawiły się również wiersze Wioletty Piaseckiej, współczesnej autorki, która dwa lata temu 
gościła w naszym przedszkolu. Uczestnicy prezentowali wysoki poziom, więc wyłonienie zwycięzców nie było łatwe. 
Jedno jest pewne – w Samorządowym Przedszkolu mamy bardzo utalentowane dzieci.

10 maja, w naszej placówce, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. Gratulujemy zwycięzcom, a rodzicom 
dziękujemy za poświęcony czas na przygotowanie dzieci.

Projekt „Książka moim przyjacielem” został opracowany przez nauczycielki z naszego przedszkola i jest realizowany od 
2017 r. Zawiera wiele różnorodnych działań, których głównym celem jest zachęcanie dzieci już od najmłodszych lat do 
sięgania po książki, aby w przyszłości z przedszkolaków wyrośli dojrzali czytelnicy. W ramach przedsięwzięcia współpra-
cujemy ze środowiskiem lokalnym, tj. Miejsko - Gminną Biblioteką Publiczną, Nasielskim Ośrodkiem Kultury, placówkami 
oświatowymi z gminy Nasielsk itp. Zachęcamy również rodziców do czynnego udziału w rozwoju kompetencji czytel-
niczych u przedszkolaków.

SPN
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ZE SZKÓŁ. LO im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku 

Katyń 1940 – projekt edukacyjny
Zb ro d n i a  k a t yń sk a  to 
jedno z naj tragiczniej-
szych wydarzeń w histo-
rii polskiego narodu. Dla 
uczczenia 22 tysięcy Po-
laków skrycie zamordo-
wanych wiosną 1940 r. 
przez NKWD uczniowie 
Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jarosława Iwasz-
k i e w i c z a  w  N a s i e l s ku 
p r z e z  s z e ś ć  t y g o d n i 
zdalnej nauki brali udział 
w projekcie edukacyj-
nym „Katyń 1940. Pa-
mięć Wciąż Żywa”, który 
zosta ł  objęt y honoro-
wym patronatem przez 
B u r m i s t r z a  N a s i e l s k a 
Bogdana Ruszkowskiego. Zgro-
m a d z o n ą  w i e d z ę  m ł o d z i e ż 
opracowała w formie albumów 
i prezentacj i multimedialnych, 
uwzględniając w swoich pracach 
b iograf ię kpt Stefana Żbikow-
skiego – nauczyciela z Nasielska, 
jeńca obozu kozielskiego zastrze-
lonego w Katyniu. 13 kwietnia 
2021 roku, w Dniu Pamięci Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej, tegoroczni 
maturzyści nagrali audycję dźwię-
kową zmontowaną przez Stani-

sława Budnika, a wszyscy 
uczniowie szkoły odbyli 
wirtualną wycieczkę po 
Polskim Cmentarzu Wo-
jennym w Katyniu. 

O d 13 do 29 k wietn ia 
w auli szkoły powstawała 
niezwykła wystawa, któ-
rą tworzyli sami ucznio-
wie, umieszczając na niej 
swoje prace plastyczne 
i cenne eksponaty z pry-
watnych zbiorów (m.in. 
przedwojenny mundur 
kapitana 13. Pułku Pie-
choty z Pułtuska, ordery 
Virtuti Militari i Krzyż Wa-
lecznych).

30 kwietnia jury konkur-
sowe w składzie: Krzysz-
tof  Mi l ler  – K ierownik 
Wydziału Administracj i 
i Nadzoru Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku, Iza-
bela Mazińska – kustosz 
Miejsko – Gminnej B i-
blioteki Publicznej, Dawid 
Domała reprezentujący 
Nasielski Ośrodek Kul-

tur y  ora z  M a ł gor z at a  Ł ac iak 
dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Jarosława Iwaszkiewi-
cza w Nasielsku dokonało oceny 
nadesłanych prac konkursowych 
z w i ą z a n yc h  t e m a t yc z n i e  z e 
Zbrodnią Katyńską. Oto wyniki:

Recytacja:
I miejsce – Karolina Wodyńska 
z klasy III 

I I  miejsce – Weronika Mokos 
z klasy III 

III miejsce – Weronika Kowalska 
z klasy II C, Justyna Łuczak z klasy 
II AB,  Stanisław Budnik z klasy III, 
Patrycja Wiśniewska z klasy II AB

Praca plastyczna  
(dowolna technika):
I miejsce – Hanna Zielińska z kla-
sy II AB 

II miejsce – Justyna Łuczak z kla-
sy II AB

III miejsce – Weronika Kowalska 
z klasy II C 

Wyróżnienia: Julia Grzym-
kowska z k lasy I I I ,  F i l ip 
Margiel z klasy I, Kamila 
Kulik z klasy I.

Prezentacja: I miejsce rów-
norzędne zajęły Julia Gortat 
i Klaudia Rembecka z klasy 
II C. W kategorii PIOSENKA 
bezapelacyjnie zwyciężyła 
Justyna Łuczak z klasy II AB. 
Łącznie w projekcie wzięło 
udział 32 uczniów. Laure-
aci konkursów otrzymają 
cenne nagrody ufundowa-
ne przez Burmistrza Miasta, 
a wszyscy uczestnicy pa-
miątkowe dyplomy.

Opiekun projektu:  
Agata Żbikowska 

Z UM

Pierwsza  
złota odznaka
W środę, 12 maja br. w Nasielskim Ośrodku Kultury przekazana zosta-
ła pierwsza fizyczna złota odznaka PTTK Rowerowego Szlaku Stule-
cia Bitwy Warszawskiej. Pan Tomasz Zawadzki jako pierwszy w naszej 
gminie odwiedził z aplikacją „Szlak Bitwy Warszawskiej” wyróżnione  
144 miejsca i tym samym zebrał wystarczającą liczbę punktów na ode-
branie wszystkich trzech odznak: brązowej, srebrnej i tej najcenniejszej 
– złotej. Gratulujemy pionierowi!

Zachęcamy Państwa do zwiedzania gminy Nasielsk z aplikacją „Szlak 
Bitwy Warszawskiej” dostępną na urządzenia mobilne z systemami 
Android i iOS. Aplikacja ta przybliża użytkownikom nie tylko walory kra-
jobrazowe, ale również historyczny rys losów Bitwy Warszawskiej, jednej 
z najbardziej krwawych walk toczyły się na terenie naszej gminy – od 
Borkowa aż po Nasielsk – oraz miejsca istotne historycznie z okresów 
od neolitu po dni dzisiejsze. Więcej o aplikacji mogą Państwo przeczytać 
na stronie www.szlak1920.pl. 

fot. K. Szczypekfot. K. Szczypek
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny  
na miejsca cieniste
Majowe dni to czas na zagospodarowanie działki, w tym sadzenie i prze-
sadzanie roślin. W każdym ogrodzie występują miejsca nasłonecznione 
przez cały dzień, zacienione całkowicie lub częściowo, gdzie dociera tylko 
światło rozproszone. 

Projektując ogród, należy zwrócić uwagę nie tylko na warunki glebowe 
w danym miejscu, ale też właśnie na nasłonecznienie. Inne rośliny wybie-
ramy na stanowiska słoneczne, a jeszcze inne do półcienia czy głębokie-
go cienia. Pamiętajmy, że niektóre rośliny znoszą zacienienie, a niektóre 
wręcz lepiej rozwijają się na stanowisku całkowicie zacienionym.

Gdy cień drzew czy budynków pada przez mniej niż połowę dnia, wtedy 
mówimy o półcieniu. Są  to miejsca położone przy wschodniej i zachod-
niej stronie budynków. Większość roślin znosi półcień, dlatego wybór ro-
ślin dla takiego stanowiska jest łatwiejszy. 

Na stanowisku półcienistym będą dobrze rosły i pięknie kwitły azalie, ró-
żaneczniki, bergenie, fiołki, hosty, hortensje (godne polecenia są hortensje 
kwitnące na pędach jednorocznych,  hortensja bukietowa czy drzewia-
sta, których pąki kwiatowe nie przemarzają), języczki, liliowce, naparstnice, 
omiegi wschodnie, przywrotniki ostroklapkowe, serduszki okazałe, tojady 
mocne, łubiny czy żurawki.

Na stanowiska wilgotne i dobrze znoszące zacienienie najlepsze będą np. 
parzydło leśne czy pierwiosnki. 

W miejscach zacienionych w ogrodzie można stworzyć kolorowe rabaty. 

Dobierając rośliny ozdobne atrakcyjne nie tylko z kwiatów, ale i z liści czy 
też wyróżniające się ładnym pokrojem, stworzymy rabatę atrakcyjną cały 
rok. Rośliny na miejsca całkowicie zacienione to np. barwinek większy, 
bergenia, bodziszek korzeniasty, ciemiernik, dąbrówka rozłogowa, gajo-
wiec, gunnera, jasnota plamista, konwalia, kopytnik, liriope, parzydło le-
śne, orliki, pierwiosnek ząbkowany, pierwiosnek lekarski, pragnia, rodgersja 
pierzasta, runianka, tawułka japońska Astilbe czy tojeść rozesłana i tojeść 
kropkowana. Kopytnik, bergenia, ciemiernik, tiarella, paprocie, przywrotnik 
ostroklapkowy i tawułka potrzebują wilgotniejszej gleby.

Miejsca pod koronami drzew liściastych warto obsadzić roślinami cebulo-
wymi, które zakwitną wczesną wiosną, przed rozwojem liści na drzewach 
(np. cebulice, narcyzy, ranniki, przebiśniegi). W cieniu zakwitną też rośliny 
jednoroczne, np. aksamitki, begonie czy niecierpki.

Do roślin warzywnych, które można sadzić pod drzewami, nadają się np. 
szczaw burak liściowy, burak ćwikłowy, cebula siedmiolatka, czosnek, jar-
muż, lubczyk, pietruszka naciowa, pory, poziomki, rukola, roszponka, rze-
żucha ogrodowa i sałata listkowa, szczypiorek wieloletni czy szczypiorek 
czosnkowy. W półcieniu można posadzić ogórki, a będą lepiej rosły niż na 
rabacie bardzo słonecznej.

W miejscach zacienionych można posadzić też wiele krzewów owoco-
wych, np. porzeczki, maliny, agrest i borówkę amerykańską.

Godne polecenia do cienistych miejsc są też jodła koreańska, bardzo wol-
no rosnąca jodła balsamiczna, cyprysik Lawsona, cyprysiki groszkowe, 
choina kanadyjska i wiele innych krzewów liściastych np. ostrokrzew Me-
servy, mahonia, bukszpan czy różanecznik, kiścień, laurowiśnia wschodnia, 
pieris japoński.

Sadząc na obszarach cienistych byliny, krzewy, drzewa, czy rośliny jedno-
roczne, można stworzyć miejsca kolorowe od wiosny do zimy.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Potrzebny dom dla Łatki
Łatka ma około 3 lat. Jest średniej wielkości sunią, waży 14 kg. Nie znamy jej 
przeszłości, błąkała się w lesie koło Nowego Miasta. Pani, która ją dokarmia-
ła, zgłosiła się do nas po pomoc. Sunia była nieufna, cała „obsypana” żerują-
cymi na niej kleszczami, choć głód zmuszał ją do zbliżenia się do człowieka 
to, żeby ją złapać, musieliśmy użyć klatki łapki. Oczywiście była babeszjoza 
i leczenie, na szczęście sunia, choć na początku nie była wylewna, to oka-
zała się być bardzo łagodną, delikatną i uległą psinką. Wszystkie kroplówki 
i zastrzyki znosiła z cierpliwością i nigdy nie zdarzyło się jej nawet warknąć. 

Z każdym dniem Łatka coraz bardziej się otwiera, jest wesoła i przyjazna. 
Problemy sprawia jej jeszcze chodzenie na smyczy. W tej chwili jest już po 
kastracji i szukamy dla niej domu. Najlepiej, żeby nowy opiekun był cierpli-
wy i łagodny, pozwolił na dostosowanie się Łatce do nowej sytuacji w tempie, jaki ona narzuci.

Zainteresowanych adopcją zapraszamy do kontaktu poprzez wiadomość prywatną lub kontakt telefoniczny: 
570 512 956; jeśli nie odbieramy prosimy o SMS. 

Obowiązuje procedura adopcyjna, która została dokładnie opisana na stronie https://stowarzyszenienasielsk.
pl/procedura-adopcyjna/

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Ogłoszenie, które spędza  
sen z powiek 
Oddany w dobre ręce
Deszcz zacina, gęste krople dud-
nią o przeciekający dach budy. 
Zwinięt y w k łęb ek,  wciśn ięt y 
w kąt, kundelek trzęsie się z zim-
na. Nie ma ani słomy, ani nawet 
kawałka szmaty, na której mógł-
by się położyć. Sierść – nie cze-
sana od lat, miejscami sfilcowana 
– całkiem przemokła. Z psiego 
nosa zwisa smętnie duża kropla 
– spadła mu na pysk przez dziurę 
w dachu. Byle jak zbita buda daje 
słabe schronienie i zero ciepła, ale 
kundelek przynajmniej nie musi 
spać na podwórku.

Oddano go w dobre ręce, gdy 
był wesoł ym szczeniaczkiem, 
ale dorósł i znudził się dzieciom. 
A skoro tak, to przecież nie bę-
dzie mieszkał w domu!

*
Wychudzona suczka ledwo trzy-
ma się na nogach. Zresztą, w cia-
snej klatce i tak nie bardzo może 
się obrócić. Jest obolała, wycią-
gnięte sutki zwisają jej z brzucha, 
chyba wdał się stan zapalny. Jest 
cała brudna – klatki od dawna 
nikt nie sprzątał, stoi we własnych 
odchodach. Dopiero co sprzeda-
no jej szczeniaki, ale nikt nie da jej 
odpocząć, nigdy nie zobaczy jej 
weterynarz – zaraz będzie musia-
ła rodzić kolejny miot.

Oddano ją w dobre ręce, nowa 
„rodzina” była nią zachwycona – 
w końcu jej matka była rasowym 
buldożkiem – niestety, nie trafiła 
na kanapę, nikt jej nigdy nie po-
głaskał ani nie przytulił. Zamiast 
tego rodzi raz za razem „rasowe” 
szczenięta za 500 złotych.

*
Szczeniak – ma może 4-5 mie-
sięcy skamle żałośnie, nawołu-
jąc swojego pana, ale nigdzie go 
nie ma. Maluch biegł długo, ale 
samochód odjechał zbyt szybko 
i od dawna go nie widać. Próbo-
wał potem gonić inne auta, póki 
ktoś nie natrąbił na niego – wy-
straszył się wtedy i odskoczył na 
pobocze. Przy szosie jest głośno, 
ruchliwie, zwierzak bardzo się 

boi, przycupnął przy rowie i wy-
gląda z nadzieją. Nic nie rozumie, 
w dodatku boli go łapka po tym, 
jak pan wyrzucił go przez uchy-
lone drzwi. 

Oddano go w dobre ręce, ale 
p a ń s t wo j e c h a l i  n a  wa k a c j e , 
a w wynajętym hotelu nie pozwa-
lano trzymać zwierząt.

Skutki nieprzemyślanych 
decyzji
To tylko kilka przykładów losu, 
jaki spotyka zwierzęta – zbyt czę-
sto!

A co z tymi wszystkimi „oddany-
mi w dobre ręce” psami czy ko-
tami, które miały jeszcze mniej 
szczęścia? Które traf iły na ludzi 
jeszcze bardziej okrutnych lub 
obojętnych? Żywymi prezen-
tami bożonarodzeniowymi i na 
dzień dziecka,  które przesta-
ły zachwycać, gdy okazało się, 
że mają ostre ząbki i załatwia-
ją się w domu? Spontaniczny-
mi decyzjami, z których ludzie 
postanowili się wycofać, bo rze-
czywistość nie zgadzała się z ich 
romantycznymi wyobrażeniami? 
Obowiązkami, które raptem za-
częły przerastać opiekunów? Ży-
wymi istotami, które nie chciały 
cicho, bezczynnie siedzieć w ką-
cie i ładnie wyglądać? Młodymi 
zwierzakami, które dopiero trze-
ba nauczyć chodzenia na smyczy, 
zachowywania czystości, posłu-
szeństwa? Ile takich „rozczaro-
wań” skończyło przywiązanych 
w lesie, wyrzuconych na auto-
stradzie? Nad iloma się znęcano? 
Miały szczęście, jeśli wylądowały 
w schronisku… 

Oczywiście, nie wszyscy ludzie 
są bez serca. Ale wolontariusze 
Stowarzyszenia znają mnóstwo 
takich przypadków, niestety. Co-
dziennie patrzymy na cierpienie 
zwierząt, także tych „oddanych 
w dobre ręce”...

Ofiary mitów o kastracji
Polskie prawo zabrania rozmna-
żania zwierząt poza hodowlą. 
Tymczasem w internecie zna-
leźć można mnóstwo ogłoszeń 
typu „Oddam pieski/kotki w do-
bre ręce”. Rozdawane maluchy to 
ofiary mitów o kastracji – wiary 
w niesprawdzone informacje. „Po 
co kastrować sukę, to nienatu-
ralne!”, „Ale ja będę jej pilnować 
na spacerach podczas c iecz-
ki”, „Niech urodzi chociaż jeden 
miot, przecież to dla jej zdrowia”, 
„Dzieci chcą mieć szczeniaczki 
w domu, to jej nie kastrowaliśmy”, 
„Jak to, co ze szczeniętami? Odda 
się w dobre ręce!” Ile razy słysza-
łyśmy te słowa? 

Niestety, wielu właścicieli psów 
wciąż unika, jak może, kastro-
wania swoich zwierząt, wierząc 
w nieprawdziwe, choć chętnie 
powtarzane mity na ten temat. 
Tymczasem kastracja jest jedy-
nym skutecznym sposobem walki 
z niekontrolowanym rozmnaża-

niem się i bezdomnością zwierząt, 
która w Polsce wciąż jest dużym 
problemem. C o więcej ,  c iąża 
i poród to ogromne obciążenie 
dla organizmu suczki czy kotki – 
zdarza się, że kończy się dla niej 
tragicznie. Nie wspominamy już 
o tych wszystkich wydanych na 
świat psiakach i kociętach, któ-
rym potem trzeba zapewnić do-
bry byt i bezpieczny dom. Choć 
to i tak dobrze, gdy opiekunowie 
psiej czy kociej matki chcą zna-
leźć rodziny jej dzieciom – a nie 
wyrzucić maluchy w foliowym 
worku gdzieś w lesie...

A co robić, by naprawdę oddać 
w DOBRE ręce, gdy już trzeba?
Kiedy jednak już zdarzyło się, 
że nasza sunia lub kotka zaszła 
w ciążę i  szczęś l iwie urodzi ła 
szczenięta czy kociaki – może-
my mieć wpływ na to, do jakich 
domów traf ią. Nie wybierajmy 
pierwszych lepszych opiekunów 
tylko dlatego, że szybko zadzwo-
nili. Podejdźmy do tego rozsąd-
nie. Pozwólmy sobie na rozmowę 
z potencjalnym domem szcze-
niaka / kociaka, zapoznanie się 
z przyszłą rodziną – czy jej człon-
kowie budzą zaufanie? Czy zdają 
sobie sprawę, z czym wiąże się 
zwierzę w domu? Czy zapewnią 
mu właściwą opiekę? Taka roz-
mowa zajmie chwilę, a w niejed-
nym przypadku może uratować 
życie.

Upewnijmy się, czy decyzja o przy-
garnięciu pieska/kotka jest prze-
myślana. Czy nie jest spontaniczną 
zachcianką? Czy przypadkiem nie 
było tak, że rodzice zgodzili się na 
zwierzę, bo dzieci usilnie błagały 
– ale tak naprawdę któreś z doro-
słych było od początku przeciwne. 
Pamiętajmy – żadne żywe zwierzę 
nie może i nie powinno być prezen-
tem! Zapytajmy rodziców, jak przy-
gotowali dzieci na pieska czy kota 
– czy wyjaśnili im, że to żywa isto-
ta, zależna od nas, która potrzebuje 
przestrzeni dla siebie oraz czasu na 
oswojenie z sytuacją?

Zapytajmy potencjalnych opie-
kunów, dlaczego zdecydowali się 
na zwierzaka – i dlaczego właśnie 
teraz. Czy mieli wcześniej psy 
lub koty? Jak się nimi opiekowa-
li? A jeśli to ma być ich pierwszy 
zwierzak – jak wyobrażają so-
bie życie z nim? Czy zdają sobie 
sprawę z tego, że malucha trze-
ba wszystkiego nauczyć? Czy nie 
myślą o nim zbyt idealistycznie?  

Dowiedzmy się, w jakich warunkach 
zwierzę będzie żyło. Gdzie będzie 
spało? Co będzie jadło? Czy opieku-
nów stać na weterynarza? Czy prze-
myśleli, co stanie się z psem/kotem, 
gdy wyjadą na wakacje? 

I najważniejsze: wykastrujmy naszą 
pupilkę, gdy już jej maluchy znajdą 
się w bezpiecznych domach. Tym 
bardziej, że w ramach „Akcji ka-
stracja” można zrobić to za darmo.

Paulina Boguta-Miller
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NSP 2021

Dzwoni rachmistrz?  
Sprawdź jego tożsamość i się spisz!
Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można sprawdzić na kilka spo-
sobów.
W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis 
przez telefon za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję spisową wzmocnią 
rachmistrzowie telefoniczni – będą się oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły formularza spisowego. 
Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać 
mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy. 
Od czego rozpocznie się rozmowa? 
Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 
88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.
Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respon-
denta rachmistrz poda numer identyfikatora służbowego. 

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. 
Można to zrobić: 
 – na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/, 
 – poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.

Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. Rachmistrz 
zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnio-
nego.
O co będzie pytać rachmistrz?
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna na stro-
nie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres i pytać np. 
o majątek, oszczędności, numer konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy planowane 
wyjazdy i ich terminy. 
Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. 
Pojawia się ona w częściach formularza dotyczących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz związków nie-
sformalizowanych. 

Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, dla-
tego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli zechcemy 
sprawdzić tożsamości rachmistrza, można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie 
szybki termin rozmowy.  
Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba 
może podszywać się pod rachmistrza, należy się rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na infolinii spisowej 
lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką okoliczność warto zano-
tować numer telefonu, z którego do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). 

Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz okazał się oszustem. 

Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są 
inne cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spi-
sowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto wesprzeć 
działania statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych służą przecież całemu społeczeństwu. 

Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań ankietowych też mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej do 
nas osoby. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakresie poszczegól-
nych badań na stronie internetowej: https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/ 

Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do odwołania są realizowane przez pracowników statystyki 
publicznej wyłącznie telefonicznie.

NSP 2021

Spisz się przez Internet 
i wygraj samochód!
Biorąc udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021) przez Internet, nie tylko realizujesz obywatelski obowią-
zek, ale również masz szansę na spełnienie motoryzacyjnego marzenia! 
Główną nagrodą loterii NSP 2021 są samochody osobowe. Oprócz auta 
można wygrać również bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł.

Spisując się przez Internet, zyskujesz szansę na wygranie jednej z wielu na-
gród. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się, pobierz unikatowy kod i zgłoś 
chęć udziału w loterii NSP.

WAŻNE – do udziału w loterii wymagane jest posiadanie konta poczty 
elektronicznej (e-mail), na które wysyłany jest unikatowy kod.

Jak wziąć udział w loterii?
– wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i spisz się w dogodnej dla siebie chwili,
 – po zakończeniu formularza spisowego, potwierdź chęć uczestnictwa w loterii,
 – pobierz i zachowaj unikatowy 10-znakowy kod uprawniający do udziału w loterii,
 – zgłoś go na stronie https://loteria.spis.gov.pl/ w terminie od 22 kwietnia do 7 lipca 2021 r.
 – oglądaj transmisje online z losowań na YouTube i Facebook na profilach GUS i sprawdź, czy wygrałeś!

Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną – będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań! Osoby, które zgłoszą kod do loterii naj-
później do 5 maja 2021 r. wezmą udział we wszystkich 7 losowaniach.

Terminy losowań i szczegóły sprawdzisz w regulaminie dostępnym na stronie https://loteria.spis.gov.pl/. Będzie o nich też przypominać Główny Urząd Statystyczny w swoich mediach 
społecznościowych.

Pierwsze losowanie już 7 maja!

Co można wygrać?
Nagrodami w loterii będą bony na zakupy o wartości 500 zł lub 1000 zł. W losowaniu finałowym, które odbędzie się 14 lipca 2021 r., do szczęśliwców trafi 16 samochodów osobowych 
Toyota Yaris – po jednym dla każdego województwa. W losowaniu finałowym wezmą udział wszystkie zarejestrowane zgłoszenia.

Nie zwlekaj! Spisz się przez Internet już dziś na https://spis.gov.pl/ i zwiększ swoje szanse na wygraną!

Jeśli masz pytania, zadzwoń na infolinię loterii dostępną pod numerem 22 871 99 21 (czynna w dni robocze w godz. 9.00–17.00, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) lub poszukaj 
informacji na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

NSP 2021

Jak można się spisać?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowa-
ny następującymi metodami:

 – obowiązkowo:

metodą samospisu internetowego (CAWI)

 – uzupełniająco:

metodą wywiadu telefonicznego (CATI)

metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis interne-
towy będzie obowiązkowy. Oczywiście, jeśli ktoś (np. ze względu na za-
awansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się 
w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie spisowi, któ-
rzy rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r.

Metody przeprowadzenia spisu
Samospis internetowy (CAWI)

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wy-
znaczonym terminie. Respondenci uzupełniają wymagane dane w  inte-
raktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba 
dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycz-
nym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikal-
nego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie 
wypełnia rubryki.

Spis przez telefon (CATI)
Osoby wykluczone cyfrowo mogą skorzystać z opcji “spisz się 
przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników 
statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod nu-
merem: 22 279 99 99.

Spis realizowany przez rachmistrzów
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez for-
mularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani 
przez rachmistrzów telefonicznie.

Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do od-
wołania.
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Zespół dworsko-parkowy w Lelewie
Historia posiadłości
Początki zespołu sięgają czasów 
średniowiecznych. Była to sie-
dziba rodziny Lelewskich her-
bu Junosza, którzy wywodzili się 
z tego samego rodu co Boru-
kowscy i Bielińscy - właściciele 
Dóbr Cieksyna. Kolejnymi zna-
nymi właścicielami począwszy od  
II poł. XVIII w. byli Wągrodzcy, 
Frankowscy, Chroniewscy, Ko-
walscy i Ostrowscy. Od 1774 roku, 
kiedy Lelewo z dworkiem kupił 
Michał Chroniewski herbu Gryf - 
regent sądów marszałkowskich, 
późniejszy miecznik zakroczym-
ski, stało się prywatną wsią szla-
checką. 

W dworku Lelewo w 1870 r. zmarł 
Hilary Ostrowski - tajny radca, 
marszałek szlachty guberni płoc-
kiej , Sekretarz Skarbu Państwa 
Królestwa Polskiego oraz Członek 
z urzędu Towarzystwa Rolnicze-
go w Królestwie Polskim groma-
dzącego głównie bogatą szlachtę. 
Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Cieksynie. Następ-
nie zespół odziedziczyła jego cór-
ka Amelia i zięć Roman Rohland. 
Wtedy posiadłość stała się letnią 
rezydencją. Rohlandowie rozbu-
dowali dwór, a przy nim powstał 
też spory kompleks parkow y. 
Położenie dworu i parku w bez-

pośredniej bliskości rzeki Wkry 
spowodowało, że stał się on atrak-
cyjny turystycznie. Wynajmowali 
go jako letnie mieszkanie (cyklicz-
nie ukaz y wał y się ogłoszenia 
o tym w prasie).

W 1884 r. majątek miał ok. 450 ha. 
Pod koniec XIX w. właścicielem 
majątku był Gustaw Ciechowski - 
znany warszawski mecenas sztuki, 
natomiast na początku XX w. ze-
spół należał do rodziny Światopełk 
- Zawadzkich. Zabudowa folwarku 
składała się z jednego budynku 
murowanego i 15 drewnianych, 
w tym dworu. W czasie I wojny 
światowej i w 1920 r. budynki zo-
stały zniszczone, a majątek rozpar-
celowano.

Obecna zabudowa powstała ok. 
1920-25 r. Właścicielem był wów-
czas Edward Horn. Wielkość ma-
jątku zmniejszyła się do 50 ha, 
potem do 16 ha. Po 1945 r. ma-
jątek odzyskała rodzina Horna 
– żona, która sprzedała zespół 

księdzu Kamińskiemu. Spad-
kobierczyni księdza, jego sio-
stra, sprzedała całość w 1973 r. 
Centralnemu Ośrodkowi Ba-
d a w c z o - R o z w o j o w e m u 
Aparatury Badawczej i Dydak-
tycznej w Warszawie, który 
utworzył tu placówkę tereno-
wą. Znajdowała się tam do lat 
80. XX w. W chwili obecnej 
zespół dworski jest własnością 
prywatną.

Park krajobrazowy,  dawny 
ogród dworski, pochodzący 
z połowy XVIII w., został po-
większony w połowie XIX w. 
Dobrze zachowany park o po-
wierzchni 5,3 ha zbliżony jest 
kształtem do rozciągniętego 
wzdłuż rzeki trapezu. Na jego 
terenie znajdują się okazałe, 
różnorodne drzewa. Wskutek 
poważnych uszkodzeń do-
konanych przez wiatr, lipa i dwa 
świerki, utraciły niestety w roku 
2016 zaszczytne miano pom-
ników przyrody. Jednak godne 
uwagi pozostają także: brzoza roz-
łożysta, pomnik kamienny z 1911 
r., architektura parkowa i 2 stawy, 
które napełnia strumyk wypływa-
jący z pobliskich źródeł. Na skar-
pie nad rzeką Wkrą znajduje się 
taras widokowy, a w jego pobliżu 
na cokole widnieje kamienna figu-

ra. Pomnik znajduje się w central-
nym punkcie parku, postawiony 
na intencję Maryi Gabrieli, córki 
Romana Rohlanda i wnuczki Hi-
larego Ostrowskiego. Na jednej ze 
ścian napisany jest jej rok urodzin 
– 1856. Intencja może oznaczać 
pamiątkę np. urodzin, uzdrowienia, 
podziękowania za coś. Na ziemi 
jest ułożona róża wiatrów wskazu-
jąca geograficzne kierunki świata. 
Na pomniku kamiennym wyryty 
jest rok śmierci Elodii Światopełk 
Zawadzkiej 1911 i jej inicjały – ESZ. 
Na obszarze parku znajduje się 
wiele dużych kamieni. 

Budynek dworu mansardowe-
go wzniesiony w ok. 1925 r., po-
tem nieco przekształcony, nakryty 
jest dachem naczółkowym z wy-
stawką dachową na osi elewacji 
frontowej, nakrytą dachem dwu-
spadowym z naczółkiem i nowszą 
drewnianą werandą na osi elewacji 
ogrodowej.

W rejonie parku zabudowę histo-
ryczną tworzą także stodoła o ce-
chach stylowych nawiązujących 
do dworu, budynek gospodarczy 
(dawna stajnia z wozownią).

Zespół podworski z XX w. wraz 
z dworem, parkiem, stodołą, stajnią 
i wozownią w 1993 r. został wpisany 

do rejestru zabytków na terenie gmi-
ny Nasielsk.

„Zakręt Wkra” i turystyka, przy parku 
rzeka Wkra skręca niemal o 90 stopni, 
dzięki czemu przez cały rok możemy 
podziwiać zmieniające się malowni-
cze scenerie. Nagromadzone w po-
bliżu duże kamienie chronią brzeg 
przed jego podmywaniem przez 

nurt rzeki. Można to zobaczyć z nie-
bieskiego szlaku turystycznego, który 
przechodzi nad Wkrą, przy ogrodze-
niu parku. Natomiast drogą asfaltową 
przy posiadłości przechodzi czerwo-
ny szlak powstały w ramach projektu 
ROWEROWY „SZLAK 100-LECIA 
BITWY WARSZAWSKIEJ”.

Łukasz Malinowski
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Baran 21.03-20.04
Zacznij inwestować we własne umiejęt-
ności. Szukaj ofert różnych szkoleń, kur-
sów; przeglądaj serwisy branżowe. Nordic 
walking lub jogging pomogą Ci szybko 
zgubić nadprogramowe kilogramy. 

Byk 21.04-20.05
Postępowanie niektórych osób w Twoim 
otoczeniu wyda Ci się irytujące. Zamiast 
przejmować się cudzymi sprawami, zaj-
mij się swoją pracą i nie doradzaj innym. 
Przed Tobą kilka zawodowych wyzwań.

Bliźnięta 21.05-21.06
Masz dobrą rękę do pieniędzy, a korzyst-
ne okazje same będą wpadać Ci w ręce. 
W rodzinnych sprawach wreszcie więcej 
spokoju, luzu i wzajemnego zrozumienia. 
Nie przejmuj się drobiazgami.

Rak 22.06-22.07
Uważaj na swoje słowa, a przede wszyst-
kim nie krytykuj szefa, bo emocje mogą 
wpłynąć na losy ważnej dla Ciebie sprawy. 
W domu w końcu zrobisz wielkie porządki 
i wyrzucisz to, co nie jest potrzebne.

Lew 23.07-23.08
Słuchaj swojej intuicji i nie rób niczego na 
siłę, lepiej unikać ryzykownych decyzji 
i wyznań, których w głębi serca wcale nie 
jesteś pewien. Szanuj swoje zdrowie i prze-
stań poświęcać się dla innych.

Panna 24.08-22.09
W pracy w każdej sytuacji spróbujesz po-
stawić na swoim, ale tu też uważaj, bo Two-
je niewinne uwagi mogą wywołać wielką 
awanturę. Możesz niepotrzebnie wyolbrzy-
miać niektóre problemy i trudności. 

Waga 23.09-23.10
Nie obawiaj się rozmawiać z przyjaciółmi 
o tym, co Cię niepokoi lub trapi. Wspól-
nie z bliskimi osobami uda Ci się znaleźć 
rozwiązanie nawet najtrudniejszych pro-
blemów. Unikaj nadmiaru alkoholu.

Skorpion 24.10-22.11
Teraz wszystko w Twoim życiu będzie się 
kręcić wokół kariery, planów na przyszłość 
i wpływowych znajomości. Postaraj się być 
bardziej wyrozumiały i elastyczny, a osią-
gniesz swoje cele. 

Strzelec 23.11-21.12
W Twoim związku znów zapanuje miłość 
i zgoda, jeśli tylko przestaniesz narzekać na 
pieniądze. Poczujesz się znużony i z utęsk-
nieniem wyglądać będziesz kilku dni urlopu. 
Nie odmawiaj sobie drobnych przyjemności.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie jest to dobry czas na rozpoczyna-
nie wielkich porządków lub remontu, bo 
z niektórymi sprawami nie zdołasz uporać 
się przed wakacjami. W pracy pomoże Ci 
ktoś, komu sam dawniej pomogłeś.

Wodnik 21.01-19.02
To dobry czas, aby pod pretekstem po-
rządków zafundować rodzinie większe 
przemeblowanie lub udane zakupy zwią-
zane z urządzeniem mieszkania. Opanu-
jesz kryzysowe sytuacje w pracy.

Ryby 20.02-20.03
Będziesz potrzebować teraz więcej od-
poczynku, ciszy i świętego spokoju, abyś 
mógł uporządkować wszystkie swoje spra-
wy. W miłości czeka Cię zamieszanie, na 
Twojej drodze pojawi się ktoś niezwykły. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

29-30 maja godz. 14:45 2D dubb.

1-3 czerwca godz. 14:45 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.

1-3 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.

1-3 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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DROBNE

Wypożyczalnia samochodów oso-

bowych Nasielsk i okolice. Tel. 793 

793 666.

Wynajem samochodów od 100 zł/

doba. Tel. 793 793 666.

Sprzedam domki rekreacyj-

ne nowoczesne w Adamowie.  

Tel. 570 380 800.

Zatrudnię pomocnika budowlane-

go do przyuczenia oraz murarza i 

cieśle. Tel. 601 817 363.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel.: 513 556 774. 

Sprzedam działkę 700m2 pełne 

uzbrojenie Nasielsk ul.POW 3, cena 

120 tys. Tel. 509 640 978.

Dotacje PROW 2014-2020. 

„ R e s t r u k t ur y z a c j a  M a ł y c h 

Gospodarstw ” – 60 tys. zł. - rów-

nież dla osób nie ubezpieczonych 

w KRUS. Ponadto „Premia dla 

Młodych Rolników” – 150 tys. zł. 

Nabory wniosków do 29 maja. 

Wypełnianie wniosków, dojazd do 

rolników. Tel. 795-931-529.

Sprzedam sianokiszonkę, duże 

bele. Tel. 889 029 914.

S p r z e d a m  k a w a l e r k ę  

w Nasielsku (osiedle Warszawska) 

35m2, 3 piętro. Tel. 514 971 883.

Zatrudnię pracowników do ukła-

dania kostki brukowej. Więcej in-

formacji pod numerem telefonu: 

692 427 426. 

Usługi asenizacyjne (wywóz 

szamba) KONKURENCYJNE CENY. 

Tel. 530-101-951

Emeryt szuka pracy. Tel. 736 537 110.

Ziemię z wykopów chętnie przyjmę 

Cieksyn. Tel. 607 687 306.

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
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 LGD Zielone Mosty Narwi
Nabory wniosków o przyznanie 
pomocy na operacje realizowane 
przez podmioty inne niż LGD
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi podaje do publicznej wia-
domości informacje o naborach wniosków o przyznanie pomocy na ope-
racje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020:

Ogłoszenie nr 11/2021 – Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności go-
spodarczej na obszarze.

Limit naboru: 255 737,37 EUR (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indy-
katywną kwotę 1 022 949,48 zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70%.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 
50 000zł do 150 000 zł.

Ogłoszenie nr 12/2021 – Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działal-
ności gospodarczej na obszarze.

Limit naboru: 156 113,78 EUR (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indyka-
tywną kwotę 624 455,12zł)

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000 zł.

Ogłoszenie nr 13/2021 – Przedsięwzięcie 1.3 Zakładanie nowej działal-
ności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych

Limit naboru: 57 127,72 EUR (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indyka-
tywną kwotę 228 510,88 zł)

Forma wsparcia: Ryczałt (premia) w wysokości 100 000 zł.

Ogłoszenie nr 14/2021 – Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja 
obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

Limit naboru: 283 359,69 EUR (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indy-
katywną kwotę 1 133 438,76 zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

 – do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora fi-
nansów publicznych;

-do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące 
działalność gospodarczą;

 – do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi wynosić co najmniej 
50 000 zł.

Ogłoszenie nr 15/2015 – Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zacho-
wujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe 
obszaru.

Limit naboru: 81 391,63 EUR (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indyka-
tywną kwotę 325 566,52 zł)

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowanych:

do poziomu 63,63 % kosztów kwalifikowanych – jednostki sektora finan-
sów publicznych;

do poziomu 70% kosztów kwalifikowanych – podmioty wykonujące dzia-
łalność gospodarczą;

do poziomu 100 % kosztów kwalifikowanych – pozostałe podmioty.

Wnioskowana kwota pomocy na operację musi mieścić się w zakresie od 
50 000 zł do 65 000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 1.06.2021 r. do 16.06.2021 r. od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 w punkcie przyj-
mowania wniosków biura LGD Zielone Mosty Narwi, ul. Pułtuska 2, 06-
121 Pokrzywnica (na I piętrze w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej). 
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD Zielone 
Mosty Narwi. Wnioski nadsyłane drogą pocztową lub drogą elektroniczną 
nie będą uwzględniane.

Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi od 4 maja 2021 r. do 31 
maja 2021 r. zapewnia bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania 
wniosków o przyznanie pomocy. Informujemy, że osoby korzystające 
z wsparcia doradczego udzielanego w Biurze LGD w terminie od 4 maja 
2021 r. do 31 maja 2021 r. uzyskają 3 punkty w ramach lokalnych kry-
teriów wyboru. Uzyskanie punktów w kryterium „Doradztwo” po tym 
terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zachęcamy do 
zapisywania się na konsultacje. Szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl oraz w biurze LGD Zielo-
ne Mosty Narwi, w godzinach pracy biura, tel. 502 240 357; 23 691 88 55.

Nasielski Ośrodek Kultury ogłasza nabór na STANOWISKO

SPECJALISTA 
UMOWA - Etat 
WYKSZTAŁCENIE - Wyższe/średnie
CZAS TRWANIA OFERTY - 4.05. - 25.05.2021

WYMAGANIA
Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia średniego lub wyższego;
• doświadczenie w obsłudze systemów sprzedażowych;
• podstawowej znajomość obsługi sprzętu estradowego, 
• znajomości specyfiki działania instytucji kultury,
• gotowości do pracy w systemie równoważenia norm czasu pracy, w tym w soboty i niedziele,
• umiejętności pracy z zespołem i pod presją czasu,
• znajomości obsługi narzędzi MS Office, Google, mediów społecznościowych.

Główne zadania wykonywane na stanowisku: 
1) Organizacja i obsługa imprez kulturalnych w zakresie:  montaż sprzętu i obsługa techniczna imprez, reklama, sprzedaż biletów. 
2) Prowadzenie kasy NOK.
3) Prowadzenie biura ogłoszeń ŻN.
4) Aktualizowanie strony internetowej NOK i systemu sprzedaży. 
5) Montaż wystaw. 
6) Nadzór i przygotowywanie sal i pracowni NOK do zajęć i imprez.

OFERUJEMY
U nas możesz liczyć na:

• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
• możliwość poszerzenia kwalifikacji i dalszego rozwoju;
• przyjazną atmosferę pracy.

WARUNKI APLIKOWANIA
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego z tytułem SPECJALISTA na adres: nok@noknasielsk.pl
W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nasielski Ośro-
dek Kultury na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.” Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEGAGOGICZNEJ

Wspieranie rozwoju psychicznego dziecka
Dziecko, do pełnego rozwoju i zdrowia psychicznego, potrzebuje dorosłych (rodziców, nauczycieli, opiekunów), którzy: 
 – są uważni na dziecko i zaciekawieni jego uczuciami, myślami, potrzebami, pragnieniami, 
 – umieją patrzeć na rzeczywistość z perspektywy dziecka, 
 – są empatyczni i doceniający. 
Miejscem wzajemnego wpływania na siebie, ścierania różnic, negocjowania podziału dóbr, czasu i obowiązków jest ro-
dzina. To tutaj dziecko uczy się, jak kochać i negocjować z innymi ludźmi. 
Więź emocjonalną z dzieckiem i jego poczucie, że jest kochane, wzmacnia: 
 – obserwowanie zachowania dziecka i wyobrażanie sobie, co dzieje się w jego umyśle, o czym myśli, co sobie wyobraża, 
jak się czuje, czego potrzebuje, pragnie, 
 – samoświadomość tonu własnego głosu, mimiki i ekspresji emocji, przekazu wypowiadanych słów, 
 – zainteresowanie tym, co dziecko przeżywa i jakie myśli wypowiada, jakie emocje i potrzeby wyraża swoim zacho-
waniem, 
 – akceptowanie tego, że nie zawsze jako dorosły jestem w stanie zrozumieć dziecko, 
 – dawanie sobie prawa do błędnego rozumienia, korygowanie go poprzez dopytanie: czy dobrze rozumiem, że po-
trzebujesz /chcesz… 
Wzajemne zrozumienie powstaje w dialogu, który opiera się na uważnym słuchaniu, odzwierciedlaniu i mówieniu „od 
serca do serca”; z intencją: jesteś dla mnie ważny/ważna, chcę się z tobą porozumieć tak, żebyśmy obydwoje czuli się 
dobrze w naszej relacji. 
Recepta na dobry kontakt, silną więź emocjonalną z dzieckiem i mądre przewodnictwo to: 
 – odpowiedni poziom relaksacji i elastyczności w codzienności,
 – duże porcje zabawy i humoru, 
 – branie pod uwagę potrzeb i zaciekawienie widzeniem perspektywy drugiej osoby: zastanawiam się, co to dla ciebie 
znaczy…
 – mówienie od siebie o swoich doświadczeniach: spotkało mnie…, doświadczyłem…, 
 – nazywanie i odzwierciedlanie uczuć dziecka: wygląda na to, że martwisz się o coś, czegoś się obawiasz, o coś się zło-
ścisz, smutno ci, cieszysz się czymś…, 
 – chwalenie opisowe: widzę, że starałeś się… i udało się narysować, zrobić…, zamiast oceniającego: jesteś genialny, je-
steś artystą, 
 – zachęcanie do samodzielności, dawanie wyboru i wzmacnianie sprawczości: jestem przekonany, że możesz, potrafisz, 
dasz radę…, możesz wybrać…, 
 – otwarte mówienie o swoich uczuciach i oczekiwaniach: gdy tak się zachowujesz, to czuję się sfrustrowany, wściekły, 
smutny… i takiego zachowania nie akceptuję… oczekuję, że naprawisz to i zachowasz się tak, a tak…, 
 – stanowcze i pełne szacunku stawianie granic i wymagań z zapowiedzianymi konsekwencjami, 
 – dawanie okazji do doświadczania własnych prób i niepowodzeń, z ewentualnymi wskazówkami i zachętą do wytrwa-
łości.
Istotne dla budowania wartościowej i bezpiecznej więzi jest stosowanie komunikatów typu: Jestem przy tobie; Jeśli ze-
chcesz porozmawiać, jestem dla ciebie; Jesteś dla mnie ważny/ważna; Interesuje mnie, co myślisz na ten temat, jak się 
czujesz, czego potrzebujesz; Jak mogę ci pomóc?; Widzę, że jest ci ciężko; Nie rozumiem w pełni tego, co przeżywasz, 
ale bez względu na to jesteś dla mnie ważny/ważna 
Kiedy dziecko czuje się dobrze z samym sobą, ponieważ doświadczyło od dorosłych miłości, akceptacji, zrozumienia 
i szacunku, otwiera się na budowanie bezpiecznej więzi z ważnymi dorosłymi. Jest ona niezwykle istotna, gdy dziecko 
doświadcza kryzysów psychicznych, ponieważ zwiększa szansę, że podzieli się z dorosłym trudnościami, jakich do-
świadcza. Przyjmowanie uczuć, przeżyć dziecka, akceptowanie ich z szacunkiem i uwagą, to informacja dla dziecka, że 
jest ważne i wartościowe. 
Ważne, by pamiętać, że akceptacja trudnych emocji nie oznacza ich wzmacniania. Nie jest też akceptacją niepożądanych 
czy raniących zachowań dziecka, które należy korygować poprzez stanowcze i pełne szacunku stawianie granic. Niezwy-
kle istotna jest autentyczna postawa osoby zainteresowanej i zaangażowanej w to, co dzieje się w życiu dziecka oraz peł-
ne uwagi pochylenie się nad trudnymi dla niego doświadczeniami. Jednak, aby mogła zaistnieć, niezbędne jest, by rodzic 
zadbał najpierw o swój dobrostan psychofizyczny. Warto pamiętać, że nie ma rodzica idealnego, ale jest wystarczająco 
dobry. Ten właśnie daje sobie prawo do popełniania błędów i naprawia je.
Opracowano na podstawie ulotki informacyjnej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
Warszawa Bielany.

Psycholog Anna Gródek
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PIŁKA NOŻNA

Mecze B klasy
W majówkę w B klasie mecz zagrała tylko drużyna Żbika II Nasielsk. Wkra 
Cieksyn miała w wtedy pauzę. 

Niestety Żbik II Nasielsk uległ na własnym boisku drużynie Tamki Dzierz-
gowo 2:4. W pierwszej połowie zdecydowaną dominację na boisku oka-
zali goście z Dzierzgowa, zdobywając 3 gole. Bramkę dla Żbika zdobył 
dopiero pod koniec pierwszej części meczu Mateusz Szypulski. W dru-
giej połowie bramkę zdobył najpierw zawodnik Tamki, a później Żbika II 
Nasielsk (Sebastian Rzemek).

Tydzień później pauzowała drużyna Żbika II ze względu na rezygnację 
w rozgrywkach drużyny Mławianki II Mława.

W kolejce tej nie powiodło się jednak drużynie Wkry Cieksyn i nie uda-
ło się przywieźć z Żuromina żadnych punktów. Choć pierwsze słowo 
w meczu należało do Cieksynian - pierwszy gol w wykonaniu Miłosza 
Kaczora w 8. minucie, to kolejne osiem goli wykonali zawodnicy Wkry II 
Żuromin. Jednak ostatnią bramkę w tym spotkaniu zdobył Tomasz Jonek  
z 89. minucie.

16 maja Żbik II Nasielsk podejmie o godzinie 13.00 na własnym boisku 
GKS Comfort-Therm Gumino, a Wkra Cieksyn o 15.00 Tamkę Dzierzgo-
wo. Tydzień później Wkra Cieksyn będzie miała pauzę, a Żbik II Nasielsk 
o godz. 14.00 rozegra mecz na wyjeździe z Gryfem Kownaty Żędowe.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Pracowity maj dla Żbika
Po covidowej przerwie rozgryw-
ki okręgówki, choć i nie tylko, 
wkroczyły w fazę wysokich ob-
rotów. Drużyna seniorska roze-
grała kolejne 3 mecze. Dwa na 
wyjeździe w Raciążu i Ostrowii 
Mazowieckiej oraz jeden na wła-
snym boisku.

23 kolejka
Pierwszy dzień majówki drużyna 
Żbika Nasielsk rozpoczęła wyjaz-
dem do Raciąża. W tym spotkaniu 
gospodarze objęli prowadzenie 
jako pierwsi. Dwa pierwsze gole 
w 22. i 25. minucie strzeli ł Łu-
kasz Szelągiewicz. To zdaje się 
jednak obudziło i zmobilizowało 
Żbika Nasielsk, żeby nie lekcewa-
żyć przeciwnika i nie stracić jakże 
cennych obecnie punktów.

Już w 29. minucie Marcin Świ-
derski, a chwilę później Mateusz 
Bramowicz, odrobili straty i wy-
równali wynik meczu. Do końca 
pierwszej połowy wynik nie uległ 
już zmianie. Natomiast dwóch za-
wodników Błękitnych (Kamil Ko-
cięda i Mateusz Jakubowski) za 
faule otrzymało żółte kartki.

Żółtymi kartkami rozpoczęła się 
druga połowa spotkania. Najpierw 
otrzymał ją Marcin Chyczewski ze 
Żbika Nasielsk. Następnie Daniel 
Kocięda i po raz drugi Kamil Ko-
cięda, co dla tego zawodnika rów-
noznaczne było z otrzymaniem 
czerwonej kartki. Od 53. minuty 
Błękitni Raciąż musieli grać w dzie-
siątkę. Stan ten trwał zaledwie przez 
10 minut, gdyż kolejną drugą żół-
tą kartkę i automatyczne usunięcie 
z boiska otrzymał Mateusz Jaku-
bowski. Mimo że Błękitni kontynu-
owali grę w dziewięciu, to starali się 
nie dopuścić do zdobycia bramki 
przez Żbika. Gra momentami była 
brutalna. Obronę udało się złamać 
Kamilowi Popowskiemu, który 
strzelił celnie gola w 66. minucie. 
Zawodnikom Żbika dało to kom-
fort psychiczny posiadanej prze-
wagi, lecz gra musiała toczyć się 
do końca. Sędzia pokazywał kolej-
ne żółte kartki Pawłowi i Mariuszo-
wi Borzykowskim oraz Adamowi 
Wiśniewskiemu. W dodatku sędzia 
wydłużył mecz aż o 5 minut. Pa-
dła nawet wtedy bramka dla Błę-
kitnych, jednak sędzia uznał, że był 
to „spalony”. W ostatniej minucie 
walka zakończyła się jedynie żółtą 

kartką dla Dawida Walczaka ze Żbi-
ka Nasielsk. Po niełatwym meczu, 
na konto Żbika Nasielsk trafiły ko-
lejne cenne trzy punkty.

Zaległy mecz
W środę, 5 maja br., odbyła się zale-
gła, 18. kolejka, która została prze-
łożona ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią Covid-19.

Tym razem drużyna Żbika Nasielsk 
wyjechała na mecz do odległej 
Ostrovi Mazowieckiej. Gospoda-
rze mieli okazję objąć prowadze-
nie już w trzeciej minucie z rzutu 

karnego, ale na szczęście bramkarz 
Żbika, Mateusz Miłoński, do tego 
nie dopuścił. Ostrovia jednak kilka 
minut później objęła prowadzenie 
po golu Dawida Wilczewskiego. Na 
tym jednak dobra passa gospoda-
rzy się skończyła. Już w 13. minucie 
Marek Osiński doprowadził celnym 
strzałem do remisu, a cztery minu-
ty później Kamil Stańczak pod-
wyższył przewagę nad rywalami 
o kolejnego gola i wynikiem 2:1, 
zakończyła się pierwsza połowa.

W drugiej części meczu dobrą pas-
sę kontynuował Kamil Stańczak, 

który zdobył swojego drugie-
go gola i trzeciego dla drużyny w  
57. minucie. Ostatni celny strzał 
w meczu wykonał Mateusz Śli-
wiński. Warto zaznaczyć, że przy 
wszystkich zdobytych golach dla 
Żbika asystował Mateusz Bramo-
wicz.

Mimo że Ostrovia nie należy do ła-
twych rywali, mecz ten nie był tak 
brutalny, jak z Błękitnymi Raciąż. 
W spotkaniu tym nie było żadnej 
żółtej ani też czerwonej kartki.

24. kolejka
8 maja br. odbył się kolejny mecz 
Żbika Nasielsk. Po dwóch wyjaz-
dowych spotkaniach, tym razem to 
nasza drużyna była gospodarzem. 

Do Nasielska przyjechała drużyna 
Konopianka Konopki.

Pierwsza połowa należała do zdecy-
dowanie spokojnych. Jedynie Maciej 
Ćwiąkała otrzymał żółtą kartkę.

W drugiej połowie meczu działo się 
więcej. Najpierw zmiany w składzie 
Żbika. Na pierwszego gola w me-
czu trzeba było czekać do 66. mi-
nuty. Bramkę wtedy strzelił Mikołaj 
Adamski, co wzmocniło morale 
drużyny i wywołało ogromny en-
tuzjazm zgromadzonych kibiców, 
choć nie na trybunach, a na chod-
niku przy ulicy Dębowej. Kolejne 

minuty, to kolejne zmiany na 
boisku, tym razem wymiany 
dokonane zostały w drużynie 
Konopianki. 80. minuta me-
czu należała do Kamila To-
maszyńskiego. Podwyższył 
on wynik meczu do 2:0, któ-
ry okazał się ostatecznym.  
Do końca meczu były już tyl-
ko kolejne zmiany na boisku. 
Sędzia pokazał także 3 żół-
te kartki. Jedną zawodnikowi 
Konopianki (Fabian Pawlicki), 
a w ostatnich minutach meczu 
zawodnikom Żbika (Eryk Kop-
czyński i Marcin Świderski).

Sytuacja na szczycie tabeli po trzech 
meczach nie uległa zmianie. Nadal li-
derem pozostaje Żbik Nasielsk, który 
mając na koncie 54 punkty, wyprze-
dza drużynę Narwi Ostrołęka tylko 
dwoma punktami. Podium w tabeli 
zamyka MKS Ciechanów, który zgro-
madził jak dotąd 43 punkty.

Najbliższe mecze Żbik Nasielsk ro-
zegra właśnie z drużynami z po-
d ium .  15  maj a  na  w yj eźd z i e 
o godzinie 14.00 z MKS Ciechanów, 
a tydzień później na własnym boisku 
o godzinie 17.00 podejmie Narew 
Ostrołękę. Zapowiadają się dwa ty-
godnie wyjątkowo dużych emocji 
piłkarskich.

Michał B.


