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OŚWIATA

Egzamin ósmoklasisty
Przez trzy dni, od wtorku, 25 maja do czwartku, 27 maja br., uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystą-
pili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasistów. Pisali go z: języka polskiego (120 minut), matematyki (100 minut) 
oraz nowożytnego języka obcego (90 minut).

Uczniom, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, czas na wypełnienie arkuszy 
został wydłużony: w przypadku języka polskiego o 60 minut, matematyki o 50 minut, a języka obcego o 45 minut.

W naszej gminie w sumie do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty przystąpiło: 197 uczniów, najwięcej w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku – 97 osób, a najmniej w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym – 11. W Szko-
le Podstawowej w Starych Pieścirogach egzamin pisało 33 uczniów,  w SP nr 2  w Nasielsku - 17 uczniów, zaś po  
13 osób w następujących placówkach oświatowych: SP w Budach Siennickich, SP w Dębinkach i SP w Cieksynie.

Dla tych uczniów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu w maju, przewidziano dodatkowy termin: 16 -18 czerw-
ca. W tym roku próbny egzamin ósmoklasisty odbył się w marcu br. 

Ze względu na pandemię wyjątkowo ograniczone zostały wymagania eg-
zaminacyjne.

Do egzaminu ósmoklasisty muszą obowiązkowo przystąpić wszyscy ucznio-
wie ostatnich klas podstawówek, aby ukończyć szkołę. Nie można go nie 
zdać, ale jego wyniki mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły 
średniej. 

Egzamin ósmoklasistów odbywał się już po raz trzeci, w tym po raz drugi 
w pandemii koronawirusa. W związku z czym wszystkich jego uczestników 
obowiązywały szczególne obostrzenia sanitarne. 

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna: Prace ósmoklasistów zo-
staną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez 
okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmo-
klasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki pozna-
ją uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie 
otrzymają 9 lipca br.

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Ważne zmiany  
w programie „Czyste Powietrze”
Szanowni Państwo, mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie dotacji na 
wymianę źródła ciepła z gminnego budżetu lub zamierzają złożyć w przyszło-
ści, mogą skorzystać również z programu Czyste Powietrze – warunek: kwota 
obydwu dofinansowań nie może przekroczyć kwoty zakupu pieca.
Zmiany w programie „Czyste Powietrze”: 
Wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych.
Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie 
możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie bę-
dzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwięk-
szenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego 
poziomu dofinansowania, czyli do uzyskania do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji.
Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program do-
puszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wnio-
sku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią 
i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r., będą mieli ten koszt zakwa-
lifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a 
do programu).
Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
a) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 
grudnia 2021 r.
b) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
c) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w ży-
cie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglo-
wego w programie „Czyste Powietrze”.
Uzasadnienie wprowadzenia zmian:
a) Wytyczne Komisji Europejskiej.
b) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu.
c) Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, 
które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają możliwość 
stosowania paliwa stałego – węgla.
Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu (podwyż-
szony poziom dofinansowania).
Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste 
Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższone-
go poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.
Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. 
najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).
Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na 
poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł 
(o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązy-
wało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów  
w programie „Czyste Powietrze”.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szanowni Państwo,
przypominam, że swoją pracę w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) rozpoczęli rachmistrzowie tele-
foniczni.

Jeśli do chwili obecnej nie dokonali Państwo spisu samodzielnie przez 
Internet na stronie spis.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 279 
99 99 lub w Gminnym Punkcie Spisowym zlokalizowanym w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku, prosimy spodziewać się kontaktu ze strony rach-
mistrza. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić mu przekazania danych.

Informujemy, iż są to osoby zaufane, które podpisały specjalną klauzulę 
o zachowaniu tajemnicy statystycznej, za złamanie której grozi nawet 
kara pozbawienia wolności.

Na terenie gminy Nasielsk działa 8 rachmistrzów. Rachmistrz telefonicz-
ny rozpocznie rozmowę od przedstawienia się i wyjaśnienia, że dzwoni, 
aby przeprowadzić spis.

Rachmistrzowie będą dzwonić tylko z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 
99 99.

Zachęcamy do sprawnego spisania swojego domu i osób wspólnie za-
mieszkałych z rachmistrzem telefonicznym, co pozwoli zaoszczędzić 
Państwa czas i uniknąć problemów technicznych.

Weryfikacji rachmistrza można dokonać:

 – na stronie internetowej https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/

 – poprzez infolinię spisową 22 279 99 99

 – w Gminnym Biurze Spisowym z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku 23 69 33 110, email: um@nasielsk.pl

Jednocześnie przypominam, że udział w NSP 2021 jest obowiązkowy, 
tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym 
grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

    Z poważaniem,
    Gminny Komisarz Spisowy
    Burmistrz Nasielska
    Bogdan Ruszkowski

Informacja odnośnie uroczystości  
ku czci Żołnierzy Niezłomnych 

Szanowni Państwo, 
w dniu 20 czerwca 2021 roku pragniemy jak co roku uczcić kolejną 
rocznicę tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na naszej ziemi, 
w Popowie Borowym. To tutaj śmierć ponieśli Niezłomni Żołnierze Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należą-
cego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. 
Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu, ppor. Kazimierz 
Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” 
i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda” i „Twardowski”. 

Ci Bohaterowie zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i naszej 
pamięci - byli oni trwale związani z Nasielską Ziemią, dzielni i waleczni. 
Od kilku lat rocznicę ich ostatniej walki upamiętniamy w Popowie Bo-
rowym w niedzielę przypadającą najbliżej daty ich śmierci. 

W tym roku uroczystość przy krzyżu w Popowie, analogicznie jak rok 
temu, będzie miała charakter kameralny. Pamięć Bohaterom oddamy 
w niedzielę 20 czerwca br. Udamy się pod krzyż w Popowie Borowym 
upamiętniający poległych Żołnierzy Niezłomnych, gdzie o godz. 10:45 
pomodlimy się i złożymy kwiaty. Następnie w kościele w Nunie o godz. 
11:30 odprawiona zostanie msza święta w intencji poległych. 

Organizowany od 2018 roku w Popowie Borowym przy okazji uroczy-
stości Bieg „Tropem Wilczym” odbędzie się zaś – podobnie jak w roku 
ubiegłym - w formie wirtualnej (tzn. bieg będzie wykonywany przez 
uczestników w dowolnym miejscu). Informujemy, iż zapisy na bieg ru-
szają w piątek, 28 maja br. Stosowny komunikat w tej sprawie znajdą 
Państwo na Facebooku i stronie internetowej Urzędu.
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Wnioski wpływają do urzędu
Jadwigą Szymańską kierującą Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w nasielskim Urzędzie Miejskim rozma-
wiamy na temat programu dofinansowania do wymiany użytkowanych źródeł ciepła ze środków Gminy Nasielsk. W kwietniu 
br. Rada Miejska w Nasielsku na wniosek burmistrza B. Ruszkowskiego podjęła uchwałę dotyczącego tego programu, a w tym 
roku na ten cel przeznaczono w gminnym budżecie 500 tys. zł. 
W maju br. ruszył program dają-
cy mieszkańcom naszej gminy 
możliwość skorzystania z dofinan-
sowania do wymiany pieca, dla-
czego powstał on dopiero w tym 
roku?

 – Program z br. dotyczący dota-
cji celowych ze środków budżetu 
Gminy Nasielsk na wymianę źró-
deł ciepła jest tak naprawdę kon-
tynuacją działań podejmowanych 
przez Wydział Środowiska i Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich od wielu lat. 
W 2016 i 2017 roku korzystaliśmy 
z dotacji na wymianę źródeł ciepła 
z Wojewódzkiego Funduszu Go-
spodarki Wodnej i Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie.

W 2016 roku wymienionych zo-
stało 13 pieców, a w 2017 roku już 
57 pieców, podkreślić należy, że 
każdy mógł taki wniosek złożyć 
i wszyscy chętni, którzy się zgłosili 
do gminy dotację otrzymali.

Pomimo dużego rozpropagowania 
informacji o możliwości pozyska-
nia dotacji, zainteresowanie było 
małe, z uwagi na to, że uchwała 
antysmogowa zaczęła obowią-
zywać dopiero od 11 listopada 
2017 r. i wprowadziła szereg za-
kazów,  m.in.: użytkownicy kotłów 
na węgiel lub drewno, czyli tzw. 
kopciuchów, które nie spełniają 

wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012, muszą 
wymienić je do końca 2022 r. na 
kocioł zgodny z wymogami eko-
projektu.

Kolejnym etapem w zakresie 
ochrony powietrza na terenie 
Gminy Nasielsk było opracowanie 
w 2018 roku Programu Ogranicze-
nia Niskiej Emisji, a w 2019 roku 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
na przygotowanie tych dokumen-
tów uzyskaliśmy również dotacje.

W 2019 roku, również korzysta-
jąc ze środków zewnętrznych, 
rozlokowaliśmy na terenie gminy  
7 czujników mierzących jakość po-
wietrza w mieście i gminnie oraz 
tablice LED usytuowaną na bu-
dynku Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury obrazującą wyniki pomiarów 
ze wszystkich czujników.

W 2020 roku wykonywaliśmy ko-
lejne zadanie służące poprawie 
jakości powietrza, a mianowicie 
wykonana została inwentaryzacja 
źródeł niskiej emisji na terenie gmi-
ny, a na to zadanie otrzymaliśmy 
150 tys. zł. środków zewnętrznych.

Podkreślić należy, że wszystkie te 
działania i dokumenty były nie-
zbędne do podejmowania kolej-
nych kroków, a mianowicie do 
przeznaczenia środków w budże-

cie gminy na pomoc finansową 
mieszkańcom w wymianie źródeł 
ciepła.

20 września 2020 roku Sejmik wo-
jewództwa Mazowieckiego podjął 
uchwałę nr 115/20 w sprawie pro-
gramu ochrony powietrza dla stref 
w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne i docelo-
we substancji w powietrzu.

W uchwale tej znalazły się zapisy 
dotyczące obowiązku wymiany 
w latach 2021 – 2026 w Gminie 
Nasielsk, 1279 kotłów w mieście 
i 1874 kotłów w obszarze wiejskim 
i te zapisy spowodowały podjęcie 
pilnych działań w zakresie popra-
wy jakości powietrza.

Kto może skorzystać z dotacji na 
wymianę źródła ciepła? Do kogo 
przede wszystkim jest skierowany 
ten program? 

 – Zgodnie z zapisami uchwa-
ły Rady Miejskiej w Nasielsku  Nr 
XXVII/266/21 z dnia 12 kwietnia 
2021 roku w sprawie określenia za-
sad udzielenia dotacji celowych ze 
środków budżetu Gminy Nasielsk 
na przedsięwzięcia służące ochro-
nie powietrza na terenie Gminy 
Nasielsk, dotację mogą otrzymać 
zarówno podmioty niezaliczone 
do sektora finansów publicznych, 

OBRADOWAŁA RADA

Zmiany w budżecie

posiadające prawo własności lub 
użytkowania wieczystego (osoby 
fizyczne, wspólnoty mieszkanio-
we, osoby prawne, przedsiębior-
cy), jak i jednostki sektora finansów 
publicznych będące gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi 
na terenie Gminy Nasielsk.

Dlaczego do programu nie mogą 
przystąpić właściciele nowo wy-
budowanych budynków?

 – W wyżej przytoczonej, przyjętej 
przez Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego uchwale antysmogowej 
dla Mazowsza mającej na celu po-
prawę jakości powietrza na terenie 
województwa, która weszła w ży-
cie 11 listopada 2017 r. znajduje 
się zapis: od dnia wejścia w życie 
uchwały wszystkie nowe instalacje 
(piece, kominki i kotły) muszą speł-
niać wymagania ekoprojektu (klasa 
5 wg normy PN-EN 303-5:2012). 

Wobec powyższego od dnia wej-
ścia w życie wymienionej uchwały, 
nowe budynki muszą być wypo-
sażone z mocy prawa w źródła 
ciepła spełniające wymogi eko-
projektu. Program polega na wy-
mianie, a nie na zakupie nowych 
źródeł ciepła.

Dlaczego możliwość skorzystania 
z dotacji na wymianę pieca bę-
dzie prowadzona w kilku nabo-

rach: dwa razy w 2021 roku (maj, 
sierpień), w 2022 i 2023 po trzy 
razy (luty, maj, sierpień)?

 – Z uwagi na to, że wielu właści-
cieli nieruchomości nie może sko-
rzystać w chwili obecnej z dotacji 
z uwagi np. na niespełnienie wy-
mogów wynikających np. z prawa 
budowlanego.

Trwa jeszcze pierwszy nabór 
w tym programie. Jakie jest zainte-
resowanie naszych mieszkańców 
uzyskaniem tego dofinansowania? 
Ile do tej pory zostało złożonych 
wniosków?

 – Zainteresowanie jest bardzo 
duże. Wiele osób zasięga u nas 
informacji na temat tego, jak na-
leży wypełniać wnioski i jakie nie-
zbędne załączniki zgromadzić. Do 
chwili obecnej zostało złożonych: 
68 wniosków o wymianę źródła 
ciepła na paliwo stałe, 48 wnio-
sków o wymianę źródła ciepła na 
gazowe, 11 wniosków o wymia-
nę źródła ciepła na pompy ciepła. 
Podkreślić należy, że o kolejności 
rozpatrywania wniosków decydu-
je kolejność złożenia wniosku, a nie 
rodzaj paliwa, na jakie będzie na-
stępowała wymiana.

Dziękuję za rozmowę
Iwona Pęcherzewska

W czwartek, 20 maja br., odbyła się 
w formie zdalnej XXIX sesja Rady 
Miejskiej w Nasielsku. Została ona 
zwołana na wniosek Bogdana Rusz-
kowskiego burmistrza Nasielska, 
a prowadził ją Jerzy Lubieniecki, prze-
wodniczący RM. Najpierw sprawdził 
listę obecności radnych, po czym 
udzielił głosu radnemu Rodrygowi 
Czyżowi, który zwrócił się z pytaniem 
do wnioskodawcy sesji, czy jest moż-
liwość wprowadzenia spraw różnych 
do porządku obrad. 

Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że na 
tej sesji nie będzie takiej możliwo-
ści, ponieważ dotyczy ona przede 
wszystkim zmian w uchwale budże-
towej. Zaznaczył przy tym, że będzie 
na to czas na kolejnej sesji, na której 
będzie prezentowany raport o stanie 
gminy. 

Rada przyjęła porządek obrad więk-
szością głosów: 11 za, przy 2 osobach, 
które wstrzymały się od głosu i 2 gło-
sach nie oddanych. 

Pierwszy projekt uchwały, nad którym 
procedowali radni, dotyczył  zmiany 
uchwały budżetowej Gminy Nasielsk 
na 2021 rok. W związku z tym, że pod 
sesją nie było komisji merytorycz-
nych, przewodniczący RM poprosił 
radnych o zadawanie pytań odnośnie 
tego projektu. 

Jako pierwszy głos zabrał radny Ro-
dryg Czyż, który pogratulował 
burmistrzowi Nasielska uzyskania do-
finansowania na realizację ulicy Prze-
chodniej. Z przeprowadzonej przez 
radnego analizy inwestycji drogo-
wych wynikało, że w przypadku ulic: 
Dębowej, Kardynała S. Wyszyńskie-
go, czy Leśnej  koszt realizacji jednego 
metra bieżącego tych ulic to ok. 2 tys. 
zł, a w przypadku Przechodniej ok. 6 
tys. zł. Radny chciał wiedzieć, w jakim 
standardzie ta ulica zostanie wykona-
na, że jej koszt jest tak wysoki. 

Burmistrz wyjaśnił, że wszystko jest 
zgodne z projektem, a koszty po-
większone są znacznie ze względu 
na konieczność przełożenia mediów 
znajdujących się w tym wąskim pasie 
drogowym. 

Następnie radny Michał Brodowski 
w imieniu mieszkańców podziękował 
nie tylko autorom wniosku, ale tak-
że tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do pozyskania środków 
na realizację inwestycji drogowych: 
ulicy Krupki i ulicy Przechodniej. Py-
tał, czy stosowne umowy zostały już 
podpisane. 

Burmistrz Ruszkowski poinformował, 
że umowy jeszcze nie zostały podpi-
sane, a na tej sesji wykazane zostaną 
w budżecie środki własne przezna-

czone na te inwesty-
cje. Zapewnił też, że po 
oficjalnym podpisaniu 
umów przyjdzie czas na 
podziękowania.  

Radny R. Czyż również 
podziękował w imieniu 
mieszkańców za te dro-
gi, ale nadal dopytywał 
o powody aż trzykrotnej 
dysproporcji w kosztach 
realizacji ulicy Przechod-
niej w stosunku do innych 
ulic budowanych w mieście. Zauwa-
żył, że ulica Przechodnia znajduje się 
w mało zamieszkanym rejonie. 

Jak wyjaśnił burmistrz, kosztorysy 
wykonywały osoby z uprawnienia-
mi, a głównym kosztem budowy tej 
ulicy jest przełożenie infrastruktury 
elektrycznej.

O przełożenie linii energetycznej 
w rejonie ulicy Przechodniej pytał 
również radny Marcin Szarszewski. 

Uchwała została przyjęta większością 
głosów: 14 za, przy jednym głosie nie 
oddanym. 

Ze względu na problemy techniczne, 
które utrudniały obrady przewod-
niczący RM przekazał prowadzenie 
dalszej części obrad Dariuszowi Kor-

dowskiemu wiceprzewodniczącemu 
RM. 

Na pytanie radnego M. Szarszewskie-
go, kiedy radni zaczną spotykać się 
na żywo,  wiceprzewodniczący RM 
odpowiedział, że nie jest to możliwe, 
ponieważ żadne obostrzenia epide-
miczne nie zostały jeszcze zniesione 
wewnątrz budynków. Tymczasem 
radny Mirosław Świderski zauważył, 
że wiele samorządów spotyka się już 
normalnie. Ostatecznie wiceprzewod-
niczący RM zakończył dyskusję, pro-
sząc o zadawanie pytań dotyczących 
projektów uchwał. 

W kwestii projektu uchwały dotyczą-
cego określenia wzoru wniosku i de-
klaracji w sprawie przyznania dodatku 
mieszkaniowego radni nie mieli żad-

nych pytań. Uchwałę podjęto 14 gło-
sami za. 

Następnie radni zajęli się petycjami, 
które wpłynęły do nasielskiej Rady 
Miejskiej. Większością głosów: dwie 
z nich uznano za niezasadne, jedną 
przekazano zgodnie z właściwo-
ścią, a dwie pozostałe uznano za 
bezzasadne. 

Radny Andrzej Pacocha zgłosił 
uwagę odnośnie petycji i skarg, że 
warto ich treść precyzować, aby 
mieszkańcy słuchający sesji wie-
dzieli, czego dotyczyły.

Z uwagi na wyczerpanie porządku 
obrad wiceprzewodniczący RM za-
kończył sesję.

Relacja z XXIX sesji RM znajduje się 
tu: nasielsk.sesja.pl

(i.) 
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KRONIKA  
POLICYJNA

12.05.2021 r. policjanci ruchu dro-
gowego, w Nunie, zatrzymali do 
kontroli 45-latka z gm. Nasielsk, 
który kierował rowerem, mając 
w wydychanym powietrzu blisko 
3 promile alkoholu. Policjanci na-
łożyli na niego mandat karny 500 
zł i zakazali dalszej jazdy.

13.05.2021 r. nasielscy funkcjona-
riusze, w Nasielsku, zatrzymali do 
kontroli kierującego motorowe-
rem 70-latka z Nowych Pieściro-
gów. Mężczyzna miał orzeczone 
przez sądy dwa zakazy prowa-
dzenia pojazdów mechanicznych. 
Grozi mu do 3 lat pozbawienia 
wolności.

18.05.2021 r. nowodworska pro-
kuratura zastosowała środki za-
pobiegawcze wobec 19-latka 
z Mogowa, podejrzanego o znę-
canie się nad osobami najbliż-
szymi. Grozi mu kara do 5 lat 
więzienia.

20.05.2021 r. nasielscy policjan-
ci, na ul. Piłsudskiego, zatrzyma-
li do kontroli kierującego renault 
35-latka z gminy Nasielsk. Męż-
cz yzna mia ł  w w ydychanym 
powietrzu blisko 0,7 promila al-
koholu i nie posiadał uprawnień 
do kierowania pojazdami. Mun-
durowi nałożyli na niego mandat 
500 zł. Grozi mu też kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

2 2 . 0 5 . 2 0 21  r .  p o l i c j a n c i 
z Nasielska, zatrzymali w Ciek-
synie 42-latka z tej miejscowo-
ści, który był poszukiwany celem 
odbycia kary ponad 6 miesięcy 
pozbawienia wolności. Trafił do 
jednostki penitencjarnej.

FOTOOBSERWATOR

Znalezione w lesie
Worki ze śmieciami leżą-
ce w przydrożnych ro-
wach, czy krzakach, to 
nadal nasza codzienność. 
Podobnie jak wyrzucanie 
butelek czy puszek po 
napojach na trawniki czy 
czyjeś posesje. Nieste-
ty w naszej gminie coraz 
bardziej rozpowszech-
nia się zjawisko wywo-
żenia do lasów różnego 
rodzaju odpadów. Czę-
sto są to pozostałości po 
remontach, ale nie tylko. 
W niewielkim lasku tuż 
za miastem, do którego 
można dojechać ulicą 
Tęczową i Jasną, odkryto 
takie świeże znalezisko: 
fotelik i siedzisko dziecię-
ce, resztki płyty wiórowej, deski, kawałki rynny i torba innych śmieci. Ot, tak, jakiś kierowca – śmieciarz wjechał 
sobie do lasu i wyczyścił sobie bagażnik. Kilka metrów dalej leży jeszcze cała sterta odpadów budowlanych, 
które pojawiły się tam kilka miesięcy wcześniej. Dawniej las był przede wszystkim miejscem spacerów, a za 
chwilę strach będzie do niego iść, w każdym zagajniku będzie czekała na nas sterta śmieci. 

Nie ulega wątpliwości, że w naszym mieście potrzebny jest monitoring z prawdziwego zdarzenia i skuteczny 
sposób ujawniania i karania śmieciarzy. 

(red.)

Z UM

Do Urzędu Miejskiego docierają informacje, 
że odwiedzają Państwa przedstawiciele różnych firm 

 i namawiają na instalacje oze.
Oświadczamy, że Gmina 

nie podpisała z nikim żadnego porozumienia 
ani nie udzieliła jakichkolwiek rekomendacji. 

Prosimy być szczególnie ostrożnym 
przy podawaniu komukolwiek jakichkolwiek danych. 

W razie wątpliwości czy komplikacji 
zalecamy kontakt z Komisariatem Policji w Nasielsku 

tel.: 23 691 23 77.

KONKURS 

Policjant,  
który mi pomógł
Do 27 czerwca 2021 r. można nadsyłać zgłoszenia do ogólnopolskiego kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł”, którego organizatorem jest Biuro Prewencji 
Komendy Głównej Policji.

Głównym celem konkursu jest promocja postaw i umiejętności policjantów 
osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym. Istotą przedsię-
wzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charaktery-
zują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami 
w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym 
przemocą w rodzinie.

Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, wy-
jątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determi-
nacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśli-
wych wypadków.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może 
dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularze zgłosze-
niowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktory-
mipomogl@policja.gov.pl. Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której 
wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji kon-
kursu „Policjant, który mi pomógł”. 

Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie pod uwagę ich 
zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak 
również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których 
istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!
(red.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z PKP

„Słonecznego”  
znowu nie będzie 
Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tegoroczne wakacje nad Bał-
tyk nie będzie można dojechać pociągiem „Słonecznym”. Powodem 
nieuruchamiania tego bardzo popularnego połączenia jest panująca na-
dal pandemia COVID – 19 i związane z nią obostrzenia sanitarne. 

W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej spółki Koleje 
Mazowieckie znaleźć można informację: 

Obecnie, ze względu na pandemię, w środkach transportu publicznego 
wciąż obowiązują limity związane z liczbą podróżnych, którzy mogą jed-
nocześnie przebywać w pojeździe. Zastosowanie ograniczenia w liczbie 
przewożonych osób z uwagi na brak systemu rezerwacji jest po prostu 
niemożliwe. Nie ma także możliwości ograniczenia sprzedaży biletów 
tylko do jednego kanału (Rozporządzenie WE 1371/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady).

Ponadto pociąg „Słoneczny”, w odróżnieniu od pozostałych połączeń 
uruchamianych przez Koleje Mazowieckie, jest połączeniem komer-
cyjnym, a co za tym idzie, nie jest dofinansowany przez organizatora 
pasażerskiego transportu kolejowego na Mazowszu. Trwająca od marca 
ub.r. pandemia znacząco wpłynęła na wynik i sytuację finansową spółki. 
Wdrożenie pracy i nauki zdalnej przyczyniło się do znacznego spadku 
liczby przewiezionych pasażerów, a co za tym idzie – spadku przycho-
dów ze sprzedaży biletów. Dlatego też uruchomienie „Słonecznego”, 
przy uwzględnieniu limitów związanych z liczbą podróżnych, wiązałoby 
się z dodatkowymi kosztami dla spółki, co w obecnej sytuacji, niestety, 
nie ma racjonalnego uzasadnienia.

Przypomnijmy, że bardzo popularny pociąg „Słoneczny” woził pasaże-
rów nad morze w okresie wakacyjnym od 2005 r. do 2019 r. Kursował 
na trasie Warszawa Zachodnia - Ustka. 

Pasażerowie chętnie korzystali z tego połączenia ze względu na: atrakcyj-
ne godziny przejazdu, niższą cenę biletów niż w pociągach TLK i moż-
liwość bezpłatnego przewozu rowerów. Mankamentem „Słonecznego” 
był brak możliwości rezerwacji w nim miejsc.

O tym, czy „Słoneczny” powróci na trasę, dowiemy się za rok.

(i.)za:www.mazowieckie.com.pl
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Kłopoty lotniska w Nowym Dworze 
Mazowieckim i jak im zaradzić

NASZE SPRAWY

Pszczoły  
to nasza przyszłość
20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicja-
tywy Słowenii. Poświęcenie jednego dnia pszczołom ma na celu podkreślenie 
ich znaczenia dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla 
tych owadów. 

W Polsce żyje 470 gatunków pszczół, a aż 222 z nich zagrożone są wyginię-
ciem! Brakuje im miejsc, gdzie mogłyby zdobywać pokarm, rozmnażać się 
i bezpiecznie żyć. 

Problemy tych owadów stały się inspiracją dla członków Koła Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie, by rozpocząć akcję „Wspólnie działamy 
– pszczołom pomagamy!”

 – Akcja ma na celu pomoc pszczołom oraz edukację w temacie pszczół 
i pszczelarstwa – mówi Aleksandra Ziółek, członkini KGW. – Często w mediach 
słyszymy, że pszczoły to nasza przyszłość. Ale dużo osób nie wie, dlaczego od-
grywają one w naszym życiu tak istotną rolę. Poprzez naszą akcję chcemy wy-
jaśnić, dlaczego trzeba dbać o nie i jak to robić, by faktycznie im pomóc, a nie 
zaszkodzić – dodaje.

Pierwszym działaniem w ramach akcji było posadzenie 27 sztuk lip na terenie 
wokół świetlicy wiejskiej w Ruszkowie. 27 jest szczególną liczbą dla KGW – sym-
bolizuje aktualną liczbę członków tej organizacji. Ponadto członkowie KGW wy-
konali rabatę z kwiatami miododajnymi. – Dziękujemy Wydziałowi Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku za przekazanie 
sadzonek drzew i zachęcamy wszystkich do sadzenia drzew miododajnych 
oraz posiania lub posadzenia roślin przyjaznych pszczołom – apeluje Aleksan-
dra.

Kolejnymi działaniami w ramach akcji będzie organizacja warsztatów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy dowiedzą się m. in., jakie są 
właściwości miodu, jego zastosowanie w kosmetyce i lecznictwie oraz zbudują 
domki dla pszczół i innych owadów.

Gratulujemy pomysłu i trzymamy kciuki za powodzenie akcji.

(red.)

Nie jest łatwo powołać do życia 
port lotniczy. Są to pieniądze na in-
frastrukturę trudne do wyobrażenia, 
a z powodu bezpieczeństwa ludzi 
podróżujących samolotami, przed-
sięwzięcie wymaga olbrzymiego ka-
pitału ludzkiego, osób z unikalnymi 
umiejętnościami i kompetencjami. 
Ale udało się to w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim i może już tylko 
ja i Adam Struzik, Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, wiemy, 
jak wyboistą drogą planów, rozmów 
i negocjacji doczekaliśmy się tego 
sukcesu.

Do założonej w tym celu spółki 
przystąpiło czterech udziałowców: 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze”, Agencja Mienia Wojsko-
wego, Województwo Mazowieckie 
i Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. 
Przedsiębiorstwo rozwijało się bar-
dzo dobrze, promieniując na obszar 
Mazowsza realnym zwiększeniem 
przedsiębiorczości i wzrostem go-
spodarczym widocznym gołym 
okiem pod postacią firm przewozo-
wych, hoteli i miejsc noclegowych, 
parkingów strzeżonych, działalno-
ści gastronomicznej i innych usług 
potrzebnych lotnisku i pasażerom. 
W ciągu kilku lat port lotniczy zna-
lazł się na piątym miejscu w Polsce 
pod względem liczby przewiezio-
nych pasażerów, wyprzedzając wiele 
dużych miast. Firma stanęła w obli-
czu konieczności rozbudowy infra-
struktury, bo taka dynamika wzrostu 
przewozów lotniczych nie była do 
przewidzenia w tym miejscu. Spół-
ka stworzyła plan i zaciągnęła kredyt, 
a Województwo Mazowieckie porę-
czyło.

Pandemia koronawirusa nagle i rady-
kalnie zmieniła warunki funkcjonowa-
nia lotnisk, zamykając lub ograniczając 
do minimum na długo ruch lotni-
czy. Jakby tego było mało, wcze-
śniej zmieniła się również państwowa 
koncepcja rozwoju branży lotniczej 
w okolicach stolicy – zaplanowany 
został Centralny Port Komunikacyjny 
na polu w drodze do Łodzi oraz bu-
dowany jest port lotniczy dedykowa-
ny stolicy w Radomiu, trzy razy dalej 
od Nowego Dworu Mazowieckiego. 
W oba przedsięwzięcia zaangażowa-
ny jest rząd Rzeczypospolitej poprzez 
swoje fundusze i przedsiębiorstwa, 
a zwłaszcza „Porty Lotnicze”, jedne-

go z udziałowców nowodworskiego 
lotniska. 

Właściciele portu lotniczego, w tym 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, 
podobnie jak właściciele wszystkich 
lotnisk na świecie, stoją dzisiaj w ob-
liczu upadłości spółki. Koszty utrzy-
mania w ruchu tak skomplikowanego 
przedsięwzięcia oscylują wokół 4 mln 

zł miesięcznie, a dochodów brak. 
Rządowa tarcza antycovidowa po-
traktowała tę firmę jak każdą inną i za-
pewniła pomoc w wysokości około 
7 mln zł w całym ponad rocznym 
okresie pandemii. Tymczasem koszty 
inwestycji radomskiej sięgają już 800 
mln zł i końca wydatków rządowych 
nie widać. Ponosimy również kosz-
ty funkcjonowania przedsiębiorstwa 
planującego Centralny Port Komu-
nikacyjny.

Jakie będą przewidywane skutki upa-
dłości portu lotniczego w Nowym 
Dworze Mazowieckim? Wystarczy 
rozejrzeć się dookoła. Niemal wszyst-
kie inicjatywy gospodarcze ostatnich 
lat opierają się na lotnisku w tym miej-
scu. W samym mieście i okolicach 
powstało kilkanaście hotelików, kilka-
dziesiąt parkingów, dwie korporacje 
taksówkowe, specjalna strefa ekono-
miczna, dedykowane połączenia ko-
lejowe i autobusowe. Ludzie znajdują 
zatrudnienie bezpośrednio w liniach 
lotniczych oraz firmach obsługują-
cych samoloty i pasażerów, restaura-
cjach, sklepach, cateringu, noclegach 
oraz przedsięwzięciach turystycz-
nych, których dynamiczny wzrost 
odnotowujemy również w związku 
z funkcjonowaniem portu lotnicze-
go. Dwieście osób zatrudnionych 
w spółce Mazowiecki Port Lotniczy 
Warszawa-Modlin to kropla w morzu 
mieszkańców osiągających dochody 
pośrednio lub bezpośrednio zależne 
od jej istnienia.

W takiej sytuacji Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego postano-
wił pomóc spółce i wyasygnować 
z budżetu 50 mln zł w formie do-
wolnej – pożyczki, udziałów – aby 
mogła przejść przez ten trudny czas 
i stanąć ponownie na nogi po pan-
demii. Spotkało się to z oporem 
w gronie wspólników, a ten ponad 
roczny okres obstrukcji i stagnacji 
można obserwować w codziennej 
prasie. „Porty Lotnicze”, przedsię-
biorstwo państwowe, wynajduje 

cały czas powody do blokowania 
tej pomocy, posługując się różnego 
rodzaju argumentami i korzystając 
na zapisach w umowie spółki, wy-
magających zgody jednomyślnej 
wszystkich wspólników na decyzje 
w ważnych dla spółki sprawach.

Można sobie wyobrazić, chociaż 
z trudem, iż wzrost udziałów jed-

nego ze wspólników, a co za tym 
idzie jego możliwości w podej-
mowaniu decyzji, wzbudza opory 
u innych. Stąd pojawiła się nadzie-
ja na pomoc z zewnątrz w postaci 
międzynarodowej korporacji Egis, 
mającej udział w zarządzaniu 17 lot-
niskami na świecie, a wyrażającej 
wolę wyłożenia funduszy i wejścia 
do spółki. Nie muszę dodawać, że 
taka wola jest realnym testem pry-
watnego inwestora, który wyraźnie 
widzi przyszłość swojej potencjal-
nej inwestycji i zwrot poniesionych 
nakładów. Niestety ta propozycja 
również nie spotkała się z akcepta-
cją „Portów Lotniczych”.

Analizując te działania i motywy, 
które powodują brak konsensusu 
w gronie właścicieli spółki, zapro-
ponowałem, aby każdy ze wspólni-
ków proporcjonalnie dofinansował 
przedsiębiorstwo, co nie zaburza 
pewnej równowagi w strukturze 
własności. Temu problemowi po-
święcono kilka ostatnich formalnych 
i nieformalnych spotkań wspólni-
ków. Mimo dużej rezerwy, jest na-
dzieja, że na tę formę rozwiązania 
problemu wszyscy wyrażą zgodę.

Nie jest łatwo powołać do życia port 
lotniczy. Natomiast bardzo łatwo go 
zniszczyć, marnotrawiąc publiczne 
pieniądze i pozbawiając dochodów 
tysiące rodzin. Decyzje w takich 
sprawach, chociaż dotyczą losu nas 
wszystkich i gromadzonych przez 
nas środków finansowych w bu-
dżetach podmiotów publicznych, 
zapadają najczęściej poza nami. Być 
może przyjdzie taki czas, w którym 
będzie trzeba powiedzieć decyden-
tom, jakie jest nasze stanowisko w tej 
sprawie. Zaczniemy od dużej kon-
ferencji samorządowej na lotnisku  
15 czerwca br., do udziału w której 
zapraszam już dzisiaj.

Jacek Kowalski 
Burmistrz  

Nowego Dworu Mazowieckiego 

fot. https://www.modlinairport.plfot. https://www.modlinairport.pl

POWIAT

Szpital wraca do normalności
Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego poinformowała, iż od 1 
czerwca 2021 roku przywraca normalne funkcjonowanie na wszystkich od-
działach szpitalnych.

Na stronie internetowej NCM napisano, iż zgodnie z decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego z 20 maja 2021 r. szpital nadal będzie realizował świadczenia opieki 
zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19 poprzez zapewnienie 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2, zmiany potrwają do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu epidemii.

Od czerwca praca Nowodworskiego Centrum Medycznego będzie wyglądała 
następująco:
Oddział Ginekologiczno-Położniczy – będzie przyjmował pacjentki z ozna-
czonym negatywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2;
Oddział Dziecięcy – będzie przyjmował dzieci z oznaczonym negatywnym 
wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2;
Oddział Chirurgii Ogólnej – będzie przyjmował pacjentów z oznaczonym ne-
gatywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2;
Oddział Chorób Wewnętrznych – będzie przyjmował pacjentów z oznaczo-
nym negatywnym wynikiem badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

W szpitalu nadal utrzymany jest reżim sanitarny i wszelkie środki ostrożności.
(red.) za:www.e-portal.ncm.med.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ

Odyn, Thor i Loki  
w jednym stali domu…
Mitologia nordycka to jed-
na z bardziej barwnych mi-
tologii, oferująca historie 
i postacie, które przenik-
nęły do kultury popular-
nej i istnieją w zbiorowej 
świadomości. Warto ją po-
znać, chociażby w formie 
instant, którą serwuje Neil 
Gaiman.

Brytyjski pisarz, którego 
czytelnicy mogą znać np. 
z Amerykańskich bogów, 
Gwiezdnego pyłu czy Ko-
raliny, na początku zasko-
czył mnie faktem napisania 
zbioru mitów nordyckich. Pomyślałem, że to niepodobne do 
osoby obdarzonej tak dużą wyobraźnią, żeby zabierała się za 
coś tak odtwórczego na pierwszy rzut oka. Ale w tym sza-
leństwie jest metoda.

Na wstępie Neil Gaiman zaznacza, jak wielką rolę w jego mło-
dym życiu odegrali Thor i Loki… z komiksów Marvela. Póź-
niej dopiero przyszło zapoznanie się z ich mitologicznymi 
oryginałami i odnalezienie w nich źródła fascynacji i inspira-
cji do dalszej pracy pisarskiej (co da się wyczuć, chociażby 
we wspomnianych Amerykańskich bogach). Tam też pisarz 
zrozumiał z goryczą, jak mało pozostało materiałów źródło-
wych z mitologii wikingów. W jego dziele głównym źródłem 
są Edda Starsza i Edda Młodsza, które Neil układa w taki spo-
sób, by przedstawić mity od powstania bogów aż do osta-
tecznej bitwy Ragnarok.

Mitologia nordycka nie jest obszernym dziełem, można ją 
przeczytać właściwie w jeden wieczór. Ale też nie jest jej ce-
lem bycie almanachem wiedzy o mitach nordyckich wo-
jowników. To pewien wstęp w ten świat, w którym autor 
chciałbym podzielić się swoją fascynacją, co moim zdaniem 
działa bardzo dobrze. Poszczególne legendy, chociaż układa-
ją się w całość, to jednak przedstawione są w gawędziarskiej  
i lekkiej formie, dzięki czemu czyta się je bardzo dobrze.

Mity nordyckie są też okazją, by zobaczyć, jakie spojrzenie 
na świat mieli wikingowie. Są więc wielkie bitwy i pojedynki, 
ale też zabawne sytuacje pełne rubasznego i mało przyzwo-
itego humoru. Czuć w tym ducha opowieści, które wojow-
nicy opowiadali sobie wieczorami przy miodzie, gdy wrócili  
z wojny lub jakiegoś najazdu. Wtedy ich wyobraźnię rozpalały 
wizję Thora niszczącego lodowe giganty swoim magicznym 
młotem Mjollnir albo zaśmiewali się do łez, kiedy Loki, zmu-
szony do rozśmieszenia pewnej olbrzymki… no, to musicie 
sami przeczytać (i raczej nie jest to historia dla młodszych).

Podsumowując Neil Gaiman podszedł do mitów bardziej 
jak pisarz niż naukowiec. Powstał z tego zbiór nieduży, ale 
barwny zachęcający do dalszego poznawania materiałów 
źródłowych, ale też mogący istnieć samodzielnie jako peł-
nowartościowe dzieło. Jest to rzecz godna uwagi dla fanów 
wikingów, komiksów, fantastyki i, hmm…. może skandynaw-
skiego metalu?

Paweł Kozłowski 

Z BIBLIOTEKI

Cała Polska Czyta Dzieciom
Jak co roku, Miejsko - Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w  Nasielsku włącza się do akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom, czyli kampanii spo-
łecznej rozpoczętej w czerwcu 2001 r. przez 
Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”. Ma ona na celu propagowanie co-
dziennego czytania dzieciom jako skuteczną, 
tanią i przyjazną metodę wspomagania ich 
wszechstronnego rozwoju – psychicznego, 
umysłowego, społecznego i moralnego oraz 
budowania zasobów wewnętrznych dziecka: 
kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. 
Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla 
przyjemności 20 minut dziennie, codzien-
nie jest mądrym sposobem spędzania czasu 
z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

W ramach tegorocznej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, w dniach 18 i 19 maja, pani Jola, starszy bibliotekarz 
z oddziału dla dzieci i młodzieży naszej biblioteki udała się do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku. Odwie-
dziła cztery grupy przedszkolaków: Motylki, Misie, Pszczółki i Biedronki. Głównym tematem każdego ze spotkań 
było wskazanie i omówienie korzyści płynących z czytania książek. Jedną z najważniejszych jest nauka języka, 
który jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi, zdobywania wiedzy i udziału w kulturze, 
zatem sprawność językowa ma ogromny wpływ na sukces szkolny i życiowy dziecka. Kolejną korzyścią, o jakiej 
rozmawialiśmy, jest niewątpliwie ćwiczenie pamięci i koncentracji poprzez czytanie na przykład wierszyków za-
wierających rym i rytm, które są świetnym budulcem pamięci. Ponadto codzienne czytanie dziecku buduje więź 
emocjonalną między dzieckiem a rodzicem, która jest najważniejszym czynnikiem chroniącym i wspierającym 
wszechstronny rozwój dziecka. Jest także świetną rozrywką odciągającą od gry na komputerze czy tablecie, 
a ponadto uczy poczucia humoru i rozumienia świata. Poprzez czytanie dziecku pomagamy w rozwijaniu jego 
słownictwa zapoznając je z kolejnymi słowami, zwrotami, wyrażeniami, które zapamięta i będzie się nimi posłu-
giwało, poszerzamy tematykę jego zainteresowań, dajemy dostęp do treści, których nie dostarczy mu własne 
doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość moralną.

Podczas drugiej części spotkania bibliotekarka odczytała przedszkolakom książeczki o trzech magicznych sło-
wach: „Proszę”, „Przepraszam” i „Dziękuję”, o używaniu których każdy, nie tylko przedszkolak, powinien pamię-
tać. Ponadto przeczytała książeczki z serii „Tupcio Chrupcio” autorstwa Elizy Piotrowskiej pt. Mówię prawdę!, 
Warzywa są smaczne, Miło jest pomagać, a także dwie książeczki z ruchomymi obrazkami Agnieszki Frączek: 
Mały lew w wielkiej dżungli oraz Dobrze mieć kolegów.

Na zakończenie spotkań przyszedł czas na rozdanie zakładek do książek z logo akcji oraz wspólne pamiątkowe 
zdjęcia.

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom potrwa jeszcze przez cały czerwiec. Serdecznie zapraszamy wszystkich miło-
śników czytania do włączenia się do akcji. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 23 69 12 552.

(b.)

ROZ(G)RYWKA

W co zagrać w Dzień Dziecka?
Kiedy pogoda za oknem jest pięk-
na, najlepiej pobawić się z dziećmi 
na świeżym powietrzu. Jednak, 
gdy pada deszcz, można zawsze 
sięgnąć po ciekawą grę planszo-
wą. Gdyby pogoda nie dopisała, 
proponuję w Dniu Dziecka zaba-
wę z „Candy Lab”, czyli zabawę 
w fabrykę cukierków. Jest to gra 
logiczna, przeznaczona dla 2- 4 
osób, od 8. roku życia (sześciolatki 
powinny już sobie poradzić). Czas 
rozgrywki to 15 minut, a więc na-
wet młodsze dzieci oraz te, które 
mają problemy z koncentracją, nie 
będą się nudziły. W pudełku znajdziemy karty zamówień do zrealizowania oraz plastikowe, kolorowe batoniki. 
Na początku rozgrywki uczestnicy otrzymują po pięć kart, a jeśli gramy we dwoje, po sześć. Batoniki układa-
my w szeregu, jak na taśmie produkcyjnej, a pozostałe karty odkładamy, ponieważ będą potrzebne graczom 
do pobierania. Podczas zabawy uczestnicy zagrywają jedną kartę, kładąc ją przed sobą, a następnie porównują 
ją z układem na taśmie stworzonej z batoników, próbując odszukać identycznego wzoru. Jeśli odnajdziemy taki 
sam schemat, zabieramy te batoniki i realizujemy zadania wynikające z interpretacji symboli narysowanych na 
każdym z nich. Pośród poleceń istnieje możliwość wymiany kart z przeciwnikiem, dobranie dodatkowej karty 
ze stosu, zmuszenie innego gracza do odrzucenia swojej karty lub jednego z batoników, a także odebranie sło-
dyczy przeciwnikom. Gra kończy się, gdy jeden z uczestników zabierze ostatni batonik lub skończą się karty na 
stosie. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów z kart i z batoników.

Inną słodką grą są „Ciasteczkowe potworki”, przeznaczone dla 2-5 graczy od 3. roku życia. Na stole rozkłada-
my 3 karty labiryntu, a nad nimi kolejne trzy z wizerunkiem potworów (słodkich, zabawnych i kolorowych) oraz 
drewniane łakocie. Gracze wybierają sobie potworka, rzucają jednocześnie kostką, aby sprawdzić, który przy-
smak z karty rozpocznie rundę. Szukują odpowiedniej słodkiej przekąski na pierwszej karcie labiryntu i podążają 
za drogą przez niego wyznaczoną, a na jej końcu znajduje się następny deser, którego szukamy na kolejnej kar-
cie. Następnie postępujemy analogicznie z trzecią kartą, a ostatnia przekąska jest właśnie tą, którą słodki potwór 
chciałby zjeść. Zabieramy jej drewnianą formę. Wygrywa gracz, który jako pierwszy uzbiera pięć drewnianych 
ciastek. Gra prosta, oparta na zasadzie typowego wyścigu, jednocześnie rozwijająca analizę i syntezę wzrokową 
– na pewno dostarczy wiele radości.

OI
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Z BIBLIOTEKI

Relacja z DKK
W piątek, 21 maja br., w czytelni nasielskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Miło nam było spotkać się w znajomym i dawno niewidzianym 
gronie oraz powitać wśród nas nową uczestniczkę DKK.

Tym razem na spotkaniu rozmawialiśmy o książce Joanny Puchalskiej Po-
lki, które zadziwiły świat.

Jest to zbiór 13 wspaniałych historii o silnych kobietach, którym przyszło 
żyć w bardzo trudnych dla naszego narodu czasach. Postacie w tym opra-
cowaniu zostały przedstawione w sposób rzetelny i interesujący.

Uczestniczki spotkania przedstawiały swoje wrażenia na temat najciekaw-
szy postaci, o których traktowała ta książka. Pani Jadwiga Szymańska zwró-
ciła uwagę na wstrząsającą historię Beaty Obertyńskiej, zaś pani Barbara 
Modzelewska mówiła o Helenie Konopackiej i Wandzie Ossowskiej. 

Dyskusję, na temat wydarzeń z okresu II wojny światowej i lat powojen-

nych oraz współczesności ożywiło nieco pytanie zadane przez jedną 
z prowadzących o adekwatność tytułu tej książki do jej treści. Okazało się 
bowiem, że zdania klubowiczek na ten temat były odmienne. Dla jednych 
wydobyte z czeluści zapomnienia biografie zasłużonych Polek mają rangę 
światową, dla innych stanowią wartość jedynie lokalną. 

Podczas naszych spotkań zawsze panuje miła atmosfera, więc jeśli ktoś 
z Państwa chciałby do nas dołączyć, to zapraszamy na kolejne spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki. Odbędzie się ono w piątek, 11 czerwca 
o godzinie 15.00. Tym razem porozmawiamy o książce Marca Elsberga 
Chciwość.

(bibl.) 

Z NOK

Skarpetkowa Maskotka
Nawiązując do popularnych i war-
tościowych trendów Zero Waste 
(ang. Zero marnowania) oraz DIY 
(zrób to sam, ang. do it yourself), 
Nasielski Ośrodek Kultury zapro-
ponował dzieciom i młodzieży 
udział w konkursie pt. „Skarpetko-
wa Maskotka”.

W dobie masowej produkcji róż-
nego rodzaju przedmiotów, w tym 
zabawek, zauważamy dużą zmianę 
świadomości związaną z potrze-

bą ich własnoręcznego tworzenia. 
Chcieliśmy zachęcić najmłodszych 
do kreatywnego i rozwijającego 
cierpliwość działania oraz przywró-
cić nieco klimat dawnych czasów, 
gdy dzieci wraz z rodzicami lub 
dziadkami własnoręcznie wyko-
nywały zabawki, z niepotrzebnych 
ubrań, skrawków materiałów, waty, 
guzików, czy innych rzeczy, które 
można znaleźć w domu. 

Każdy uczestnik konkursu mógł 
się przekonać, że nawet ze starej 
skarpetki można wyczarować cu-
downą zabawkę.

Na konkurs wpłynęło 21 masko-
tek wykonanych przez najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. 

Prace oceniane były w trzech ka-
tegoriach wiekowych: 0 – 6 lat,  
7 – 10 lat i 11 – 15 lat. 

Jury w składzie: Beata Olechowicz, 
Kinga Szczypek i Leszek Gałężew-
ski wyłonili zwycięzców.

Kategoria wiekowa 0-6 lat:
I miejsce – Wiktoria Owczarczyk,

II miejsce – Maria Anna Narowska,

III miejsce - Julia Wawrzyńska i Zu-
zanna Nowacka.

Kategoria wiekowa 7-10 lat:
I miejsce – Nelly Dominika Narow-
ska,

II miejsce – Oliwia Fijalska,

III miejsce- Zofia Bisialska i Kaja Pa-
sek.

Wyróżnienie – Zuzanna Owczar-
czyk.

Kategoria wiekowa 11-15 lat:
Wyróżnienie: Kuba Przybysz.

Dziękujemy dzieciom i ich rodzi-
com za zaangażowanie i wykona-
nie pięknych maskotek. Wszystkich 
uczestników konkursu zapraszamy 
po odbiór dyplomów, które wrę-
czymy podczas pikniku z okazji 
Dnia Dziecka, 29 maja na skwerze 
im. Jana Pawła II w Nasielsku. Dla 
zwycięzców mamy dodatkowo 
nagrody.

Serdecznie zapraszamy na piknik.
(ksz)
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NASZE SPRAWY

Chór „Lira” ma 95 lat
U NAS

Majowa kolęda
W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, nie odbyła się trady-
cyjna kolęda, podczas której kapłani odwiedzają nasze domy i mieszkania. 
Ksiądz proboszcz nasielskiej parafii św. Wojciecha zdecydował, że zaległa 
kolęda odbędzie się w innej formie. 

Wyjątkowo w tym roku księża w ramach kolędy wyjeżdżają do wiosek 
i bardziej odległych ulic, by sprawować msze święte o błogosławieństwo 
dla mieszkańców oraz poświęcenie pól. 

Pierwsze msze św. odbyły się już m.in. 15 maja dla mieszkańców Studzia-
nek, Bud Siennickich, Wągrodna i Siennicy, a 17 maja dla mieszkańców 
Jackowa Dworskiego, Jackowa Włościańskiego i Broninka.

Redakcja Życia Nasielska uczestniczyła w takiej mszy św. kolędowej 20 
maja na zaproszenie mieszkańców Mazewa Włościańskiego, w której 
uczestniczyli także mieszkańcy Mazewa Dworskiego B i ulicy Przemy-
słowej.

Nabożeństwo przy figurce w Mazewie Włościańskim odprawił ks. Piotr 
Wilkowski przy aktywnym udziale mieszkańców. W kazaniu zauważył, że 
jest to symboliczne spotkanie z częścią parafian i z uwagi na pandemię 
spotkanie kolędowe ma inny charakter. Podkreślił, że w czasie tych ple-
nerowych mszy św. modlitwy nie będą poświęcone tylko rolnikom, ale 
wszystkim mieszkańcom danych wiosek. Jest to także okazja do modlitwy 
za tych, którzy odeszli.

Ksiądz Wilkowski, wspomniał też o zapominanej tradycji przodków, gdy 
przed laty każdy mijający przydrożną figurkę, czy kapliczkę lub cmentarz, 
czynił znak krzyża, czy zdejmował czapkę. Zauważył, że w przyszłości te 
kapliczki będą świadectwem miejsc, w których spotykali się mieszkańcy 
i podkreślił znaczenie tradycji. 

Na zakończenie mszy św. ksiądz poświęcił ziemię, którą następnie w sym-
bolicznej ilości każdy z uczestników otrzymał.

To modlitewne spotkanie było także okazją do rozmów z sąsiadami przy 
słodkim poczęstunku i gorącej herbacie.

Michał B.

Z GMINY

Czas święcenia pól 
Tradycyjnie, w parafiach naszej gminy, maj to czas obrzędu poświecenia 
pól. W ten sposób mieszkańcy wsi wyrażają swoją wdzięczność za do-
brodziejstwa otrzymane od Boga. Modlą się także o Błogosławieństwo 
Boże dla wszystkich pracujących w rolnictwie oraz o dobre urodzaje. 
Dawniej obrzęd święcenia pól łączony był z procesjami błagalnymi, by 
Bóg darował kary, odwrócił choroby, nieurodzaj i różne klęski. Odbywały 
się one w różnych terminach: 25 kwietnia, kiedy wspominamy św. Marka 
Ewangelistę, 10 maja w dzień wspomnienia św. Izydora patrona rolników, 
w okresie od Zielonych Świąt do sianokosów lub w ciągu trzech dni po 
Wniebowstąpieniu Pańskim.

Obecnie sołtysi wsi ustalają z księżmi z  parafii termin święcenia pól. Czasa-
mi odbywają się one również w czerwcu. W ustalonym dniu mieszkańcy 
wsi gromadzą się przy krzyżu lub kapliczce i przygotowują ołtarzyk z pa-
syjką, świecami i wodą do pobłogosławienia. Najpierw ksiądz odprawia 
Mszę świętą, którą kończy błogosławieństwem pól. W międzyczasie, gdy 
ksiądz święci grunty, rolnicy śpiewają litanię do Najświętszej Maryi Panny 
i nucą pieśni maryjne. 

Gdy przejeżdżamy samochodem obok sprawowania tych tradycyjnych 
obrzędów, zwolnijmy i zachowajmy ostrożność tak, by uroczystości mo-
gły odbywać się bezpiecznie i z poszanowaniem wartości religijnych 
uczestników. 

(o.)

Chór „Lira” działający 
przy parafii św. Wojcie-
cha w Nasielsku odgrywa 
znaczącą rolę w rozwoju 
życia kulturalno – spo-
łecznego naszej gminy. 
W tym roku obchodzimy 
95-lecie jego założenia. 
Z tej okazji został wyda-
ny pamiątkowy album 
pt. 95 lat Chóru „Lira” 
z Nasielska (1926-2021). 
Jego autorką jest Kata-
rzyna Tomasińska, która 
od ponad 20 lat śpiewa 
w nasielskim chórze.

– Od dawna towarzyszy 
mi świadomość, że Lira 
jest nie tylko ważną czę-
ścią mnie, ale odgrywa dużą rolę 
w życiu naszego miasta i wszyst-
kich ludzi, którzy w jakikolwiek 
sposób są z nim związani – stwier-
dza pani Kasia, autorka albumu. 
– Przez 20 lat mojej obecności 
w chórze miało miejsce mnóstwo 
koncertów, wyjazdów, konkursów, 
po których nie został ślad, oprócz 
zdjęć rozproszonych gdzieś po 
prywatnych zbiorach samych chó-
rzystów  – dodaje. 

Historia nasielskiego chóru jest długa 
i bogata, nigdy w żaden sposób nie 
została całościowo opisana. Bezpo-
średnim impulsem do przygotowania 
albumu były badania, które pani Ka-
sia prowadziła na studiach podyplo-
mowych z muzyki. Promotor pani 
Kasi – ks. dr Andrzej Leleń, który do-
brze zna nasielski chór, zapropono-
wał, żeby napisała pracę dyplomową 
właśnie na temat Liry, jej historii i dzia-
łalności. 

 – Z chęcią podjęłam ten temat, 
rozpoczęłam poszukiwania i zaczę-
łam pisać – mówi pani Kasia. – Za-
równo badania, jak i samo pisanie 
o moim ukochanym chórze sprawi-
ło mi ogromną przyjemność. Praca 
właściwie napisała się sama w lipcu 

2020 roku, a mnie tak wciągnął te-
mat, że szukałam i pisałam dalej. Miał 
to być taki prywatny projekt na wła-
sny użytek – kontynuuje.

W zbieraniu materiałów pani Kasi po-
magała organistka i chórmistrzyni Jo-
anna Ostaszewska oraz ks. Krzysztof 
Jędrzejewski, który kilka lat temu był 
wikariuszem w nasielskiej parafii i do-
tarł do wielu ciekawych materiałów 
archiwalnych.

 – Zdecydowanie największą pomoc 
okazał mi Tomasz Krasoń, autor ar-
tykułu pt. Nasielska „LIRA” ma już 
90 lat, opublikowanego na łamach 
„Życia Nasielska” w grudniu 2016 – 
zaznacza autorka albumu. – Tomasz 
Krasoń okazał się kopalnią wiedzy 
o historii naszego miasta, podzie-
lił się ze mną mnóstwem materia-
łów źródłowych, artykułów, zdjęć, 
a nawet anegdot. Tomasz Krasoń 
jest również autorem wspomnienia 
o chórzystach, które można znaleźć 
w albumie – dodaje.

Odkrywanie historii chóru Lira oka-
zało się dla pani Kasi fascynującą 
przygodą. Dotarła do niezwykle 
ciekawych dokumentów i starych 
fotografii, a także do artykułów pra-
sowych z lat 30. XX wieku, w których 
została szczegółowo opisana działal-
ność Liry w tamtym czasie. Efek-
ty poszukiwań przeszły najśmielsze 
oczekiwania autorki. Udało się przed-
stawić historię chóru od samych jego 
początków, kiedy to w 1926r. zosta-
ło powołane do życia Towarzystwo 
Śpiewacze „Lira” i chór przy nim 
działający. Co najważniejsze, całość 
została zilustrowana wieloma zdję-
ciami, od archiwalnych, sięgających 
czasów przedwojennych aż po dzień 
dzisiejszy.

 – Odkryłam nowe wątki osobiste, 
okazało się, że ja i mój mąż jeste-
śmy już trzecim pokoleniem ro-
dziny Tomasińskich zasilających 
szeregi nasielskiej Liry. Chórzystą 
od wielu lat jest mój teść Józef To-
masiński, a wcześniej przez wiele 
lat śpiewała w chórze jego matka 
Michalina Tomasińska, a w czasie 
II wojny światowej organistą był 
krótko stryj mojego teścia. Kto wie, 
może nasze córeczki kiedyś będą 

kontynuować tę rodzinną tradycję  
– opowiada Pani Kasia. – Histo-
ria chóru Lira to przede wszystkim 
historia ludzi z nim związanych, ja 
sama w tym widzę największą war-
tość, że poznałam choć trochę tak 
zasłużone postacie, jak Franciszek 
Bulak, Jan Bieniek czy Eugeniusz 
Wilamski, którego niestety nie pa-
miętam z dzieciństwa – dodaje.

Kiedy projekt albumu był już w za-
sadzie gotowy, Pani Kasia dowie-
działa się przypadkiem o naborze 
wniosków do programu Inicjatywy 
Lokalne Gminy Nasielsk 2021 i zu-
pełnie spontanicznie postanowiła 
wystąpić o dofinansowanie.

 – Wniosek złożyliśmy wraz z Jo-
anną i Markiem Ostaszewskimi, 
którzy prowadzą Stowarzysze-
nie Vox Musicorum i opiekują się 
chórem – mówi autorka albumu. 
– Ku naszej niezmiernej radości 
udało się, dostaliśmy dofinanso-
wanie z Urzędu Miejskiego. Wte-
dy projekt ruszył z kopyta, ja ciągle 
coś dodawałam, zmieniałam. Je-
sienne miesiące upłynęły mi na 
dopieszczaniu projektu. Dzięki 
ogromnej pomocy Żanety Łuka-
szewicz-Karaś z Referatu Promocji 
Gminy Urzędu Miejskiego udało 
się szczęśliwie doprowadzić przed-
sięwzięcie do końca. Dodatkowo 
Tomasz Krasoń i ksiądz proboszcz 
Tadeusz Pepłoński zaoferowali 
wsparcie finansowe, dzięki niemu 
mogliśmy pozwolić sobie na pu-
blikację w zwiększonym nakładzie 
i w pięknej oprawie graficznej za-
projektowanej przez profesjonalne 
wydawnictwo – wspomina.

Album jest dostępny dla wszyst-
kich chętnych, bezpłatnie, został 
opublikowany w nakładzie 500 
egzemplarzy. Można je otrzymać 
w zakrystii kościoła parafialnego 
w Nasielsku, bezpośrednio u pań-
stwa Ostaszewskich, w sklepie Ber-
ta Gravomach i w sklepie El-Grod. 

– Przy okazji rozprowadzania albu-
mu zbieramy datki na działalność 
naszego chóru, więc bardzo dzię-
kujemy za każdą ofiarę pieniężną. 
Chciałabym również bardzo po-
dziękować wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do 
powstania albumu i wspierali mnie 
w tym projekcie – podkreśla Kata-
rzyna Tomasińska. 

O.Z.
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CIEKSYN

WSK już działa
Po półrocznej przerwie związanej z obostrzeniami epidemicznymi Wiej-
ska Spec Kapela wraca do wspólnego śpiewania i grania, dzięki pani Ju-
stynie Nowackiej, dyrektor szkoły podstawowej w Cieksynie, która nasze 
zajęcia muzyczno-wokalne włączyła do oferty Lokalnego Ośrodka Wie-
dzy i Edukacji Gminy Nasielsk. 

W ramach tego projektu odbędzie się cykl 10 spotkań (dwa spotkania już 
za nami), które prowadzi od lat niezastąpiony Robert Lipka – akordeoni-
sta i wokalista znany z wielu grup folkowych (Swoją Drogą, CzessBand, 
Pompadur, Kapela Lipy), a także animator muzyczny.

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią wspólne śpiewanie i dobrą zabawę. 
Jeśli gracie na jakimś instrumencie, to też przybywajcie. A może wśród 
Was są osoby, które jeszcze nie wiedzą, że potrafią grać…śpiewać?  
To jest właśnie ten czas, aby odkryć w sobie nową pasję. Przecież mu-
zyka jest najlepszym lekarstwem dla duszy i ciała, którego właśnie teraz, 
w tych trudnych czasach najwięcej potrzeba. Bardzo nam będzie miło, 
jeśli do naszego zespołu przyłączą nowe uśmiechnięte twarze. Najbliższe 
spotkanie odbędzie się 28 maja (piątek) o godz. 18.00 w Szkole Podsta-
wowej w Cieksynie.

Wiejska Spec Kapela, czyli wielopokoleniowy zespół śpiewaczy, został 
utworzony w 2014r. z inicjatywy naszego Stowarzyszenia Artystyczno 
Społecznego Skafander. Działanie zespołu muzyczno – wokalnego jest 
idealną przestrzenią do zadań o charakterze integracyjnym, opartych na 
współdziałaniu różnych grup wiekowych. Pomaga budzić zaangażowanie 
w życie swojej społeczności lokalnej, włączając starszych i młodszych 
do zabawy oraz wspólnego śpiewania. Swoimi działaniami inspirujemy 
innych, promujemy idee współpracy międzypokoleniowej oraz rozwi-
jamy kreatywność i umiejętności twórcze uczestników zajęć.

Na repertuar zespołu składają się piosenki zaliczane do folkloru wiejskie-
go, jak i miejskiego. Zespołowi wokalnemu złożonemu z mieszkańców 
gminy Nasielsk podczas koncertów towarzyszą uznani muzycy sceny 
folkowej (Burdon ze Lwowa, Bum Bum Orkestar, Caci Vorba, Kapela Lipy). 
Zespół składa się z ponad 20 osób. Wiejska Spec Kapela reprezentuje na-
szą wieś oraz gminę na Mazowszu na licznych wydarzeniach.

(mj)

Z NOK

Król Maciuś na żywo
Po wielu miesiącach ograni-
czonego dostępu do kultury, 
opartego przede wszystkim na 
przekazie online, w końcu dzieci 
miały możliwość oglądania spek-
taklu na żywo. Do Nasielskie-
go Ośrodka Kultury, 22 maja br., 
przyjechał Teatr Wariacja i wysta-
wił spektakl pt. „Król Maciuś”. Ci, 
którzy mimo wszystko, woleli, 
bądź musieli jeszcze zostać w do-
mach, także mogli obejrzeć trans-
misję z przedstawienia. 

Na scenie udekorowanej w po-
marańczowy herb z powiewa-
jącymi flagami stał tron, niczym 
w prawdziwej sali królewskiej. Po 
chwili przed młodymi widzami 
stanęły trzy postacie: dwaj ministrowie, ubrani w pomarańczowe stroje oraz Król Maciuś (w tej roli wystąpiła lalka).

Ten młody bohater, niczym inne dzieci, chciał się bawić. Był bardzo smutny, gdy słyszał śmiechy swoich rówie-
śników i nie mógł do nich dołączyć. Raz nawet minister zaprosił na scenę trzy odważne dziewczynki, aby zatań-
czyły z Maciusiem. Król miał dziecięce, proste marzenia, a królewska etykieta i ministrowie, którzy sprawowali 
władzę w jego imieniu, odbierali mu wolność wyboru i wolność słowa. Okazało się jednak, że Maciuś pomimo 
swojego młodego wieku, mógł stać się reformatorem i powołał dziecięcy parlament. Zaproszeni na scenę jego 
przedstawiciele wydali takie oto m.in. postulaty: Staś chciał dla wszystkich dzieci samochodziki straży pożarnej, 
Gabryś także marzył o samochodzikach dla wszystkich dzieci, a Maja proponowała, aby wszyscy dostali dużą 
ilość lodów. Szczęśliwy Król Maciuś, który wykorzystał furtkę pozostawioną w prawie, postanowił przestać słu-
chać się swoich ministrów i objął władzę, stając się Królem Maciusiem Pierwszym.

Nagle jednak na rękach małego króla pojawiły się kajdanki, słychać było głośne wybuchy. Czyżby rewolucja? 
Bunt? Co się stało? Tego można się dowiedzieć, czytając drugą część książki poświęconej Królowi Maciusiowi 
Pierwszemu. 

Teatr Wariacja osiągnął swój cel i zaciekawił dziecięcą publiczność historią Maciusia. 
(eg)

MAZOWSZE W KORONIE

Wieczór z muzyką 
Już po raz trzeci do naszego miasta 
zawitali muzycy, którzy w ramach fe-
stiwalu Mazowsze w Koronie promu-
ją wyjątkowe dzieła muzyki polskiej. 
W poprzednich edycjach gościliśmy 
w Nasielsku: Warszawski Chór Mię-
dzyuczelniany (2018 r.) oraz Orkiestrę 
Sinfonia Viva (2019 r.).

Wieczorem, w niedzielę, 23 maja br., 
w nasielskiej świątyni odbył się koncert 
pt. „Perły muzyki polskiej” otwierający 
już XVIII edycję tego festiwalu, które-
go głównym organizatorem jest Ma-
zowiecki Instytut Kultury. 

Przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią, choć z zachowaniem obowiązu-
jących aktualnie norm sanitarnych, wystąpił kwartet uznanych artystów z prof. Marią Pomianowską na czele. Słowo 
wstępne wygłosił, a później poszczególne części koncertu prezentował, Igor Pogorzelski. Bardzo ciekawie opowiadał 
zarówno o melodiach ludowych pochodzących z Mazowsza i Kujaw, jak i o twórczości uznanych polskich kompo-
zytorów: Fryderyka Szopena i Stanisława Moniuszki. Przypomniał także o dokonaniach Oskara Kolberga, któremu 
zawdzięczamy zbiór melodii i tańców ludowych. 

Podczas tego muzycznego wieczoru usłyszeliśmy utwory reprezentujące różne style muzyki polskiej od XII wieku 
do XXI wieku z dużą dozą improwizacji, w tym kilka kompozycji Marii Pomianowskiej m.in.: Fidelis I, Fidelis II, Partita. 

Jak podkreślił Igor Pogorzelski, prof. Maria Pomianowska wystąpiła w nim jako instrumentalistka, śpiewaczka (głos biały), 
kompozytor oraz kierownik artystyczny kwartetu, w skład którego wchodzili: Katarzyna Gacek-Duda (flety), Hubert 
Giziewski (akordeon guzikowy) i Wojciech Lubertowicz (bębny). 

Ponadto artystka zaprezentowała publiczności bardzo ciekawe, a mało znane instrumenty takie jak: duduk (rodzaj fletu), 
fidel płocką (instrument odtworzony przez współczesnych lutników na podstawie oryginału z XVI w. przypominający 
skrzypce) oraz sukę biłgorajską (instrument zaginiony po II wojnie światowej, odtworzony przez lutników na podstawie 
przekazów ikonograficznych i opisów w przedwojennej prasie).

Prezentowane przez muzyków utwory spotykały się z bardzo ciepłą reakcją widzów. Był to pierwszy, po bardzo dłu-
giej przerwie, koncert z muzyką na żywo dla nasielskich melomanów. Występy artystów można było również śledzić 
na bieżąco na kanale Youtube Nasielskiego Ośrodka Kultury. Łącze internetowe na potrzeby transmisji koncertu za-
pewniła Firma NEW CONNECT.

Poza Mazowieckim Instytutem Kultury, współorganizatorami niedzielnego koncertu byli: Miasto i Gmina Nasielsk, 
Nasielski Ośrodek Kultury oraz Parafia pw. św. Wojciecha w Nasielsku. Wydarzenie swoim patronatem medialnym 
objęły: TVP Kultura i Życie Nasielska.

(red.)
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ABC OGRODNICTWA

Trawy w ogrodzie
Zapewne w każdym ogrodzie znajdzie się miejsce na trawnik, który 
chętnie jest wykorzystywany przez dorosłych na rekreację, jako miłe 
miejsce do wypoczynku, ustawienia leżaków itp. czy też jako plac za-
baw dla dzieci.

Ozdobą i wizytówką każdego ogrodu jest wykoszony i zadbany trawnik. 
Zakładając go, wybieramy różne rodzaje traw w zależności od upodo-
bań. Możemy założyć trawnik z mieszanek trawnikowych gazonowych, 
które są wolno rosnące i ładnie się zagęszczają. Takiej nawierzchni uroku 
dodaje żywozielony kolor wykorzystywanych w mieszance gatunków 
traw.

Na miejsca, gdzie będzie uprawiany sport, polecana jest mieszanka traw 
sportowych. Są one wytrzymałe na deptanie i rozrywanie. Zaleca się też 
częste ich koszenie.

Trawnik powstały z mieszanek rekreacyjnych polecany jest na mura-
wy wykorzystywane do częstego biesiadowania z rodziną i znajomymi.

Pod koronami drzew zaś najlepiej posiać trawy, które dobrze radzą sobie 
na zacienionych powierzchniach, które ozdobią ten teren. Nie wymagają 
one częstego koszenia. 

Wielu właścicieli posesji coraz częściej na wydzielonym fragmencie 
ogrodu tworzy kwietne łąki. Taki trawnik nie jest tak pracochłonny jak 
ten równo strzyżony, ale wygląda też inaczej i nie wszystkim się ten styl 
podoba.

Najładniej wyglądają trawniki wypielęgnowane z równo przyciętą traw-
ką, bez chwastów. Warto więc już teraz zadbać o to, by trawniki zdobiły 
nasze ogrody. Do zagospodarowania ogrodu wykorzystywane są trawy 
nie tylko do tworzenia trawników czy łąk kwietnych. 

Coraz częściej tworzy się kompozycje na rabatach z traw ozdobnych. 
Różnią się one kształtem i kolorem liści, pokrojem oraz wysokością. Ce-
nione są za piękne kwiatostany i zwiewny pokrój, a także za niewielkie 
wymagania. 

Większość tych traw jest mrozoodporna, np. proso rózgowate, miskan-
ty, rozplenica, turzyce. Wróżniające się kolorowym ulistnieniem ozdob-
ne przez cały sezon są m.in. czerwona Imperata Red Baron, konwalnik 
o czarnych liściach, czy niebieska kostrzewa sina. Wysokie trawy np. mi-
skanty, czy trawa pompasowa wykorzystywane jako tło dla innych roślin. 

Trawy na rabacie ładnie wyglądają w połączeniach zarówno z innymi tra-
wami, jak i bylinami: rozchodnikami, jeżówkami, hostami, Brunnerami itp. 
Trawy posadzone obok hortensji dodają im lekkości. Ładne połączenie 
na rabacie stanowi posadzenie obok traw astrów i rudbekii. Hortensjom 
bukietowym uroku doda rozplenica japońska. Innymi bylinami dobrze 
prezentującymi się z trawami są: żółta kocanka piaskowa, szałwia, wrzosy, 
sasanki, macierzanki, lawendy.

Trawy ozdobne należy wiosną przyciąć lub usunąć uschnięte liście. Bio-
rąc pod uwagę, że trawy nie są trudne w uprawie, a mogą być pięknym 
uzupełnieniem każdej kompozycji, warto jest sadzić je w swoim ogro-
dzie.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Pies 
stróżujący 
Gary to około 7-letni pies, który do-
skonale spełni się w roli stróża. Jest 
psem o sporych gabarytach, nie wyka-
zuje agresji. Jednak ostrzega, gdy coś 
się dzieje. Nie ma problemów z wcho-
dzeniem do budy. Gary jest zdrowy  
i w pełni sił. Szuka domu lub podwórka, 
które zapewni mu godne warunki ży-
cia (nie łańcuch, a kojec i budę).

Zainteresowanych jego adopcją zapra-
szamy do kontaktu pod nr tel.  570 512 
956, 735 084 106. Jeżeli nie odbiera-
my, prosimy o sms-a z imieniem psa.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Twój pies świadczy o Tobie
Pies – jaki jest, każdy widzi. No 
właśnie! W znacznym stopniu za-
leży to od właściciela/opiekuna 
zwierzęcia. Pierwszy pies, nazwij-
my go Burek. Chodzi wokół swojej 
rozpadającej się budy. Odejść dalej 
nie może przez krótki łańcuch na 
szyi. Ciężki, nigdy nie zdejmowa-
ny, jakby za karę, bo Burek – kun-
del – przestał być małym i słodkim 
szczeniakiem. Jego malutki „do-
mek z podwóreczkiem” nigdy nie 
został sprzątnięty, ocieplony, chy-
ba nikt do niego nie zagląda. Cze-
mu miałby go odwiedzać, skoro 
Burek na widok człowieka podkula 
ogon przestraszony, że znowu do-
stanie kijem, bo szczekał w nocy. 
Sam pies ma szorstką, niewycze-
saną sierść. Gigantyczne już dredy 
zwisają mu z ogona i uszu, z kilo-
gramami brudu, który zbierał się od 
dobrych paru lat. Mimo tego, widać 
żebra tak, że można je bez trudu 
policzyć. Burek już jest starszy, tro-
chę ospały, ma ciągłe problemy ze 
zdrowiem. Marzy o kawałku mię-
ska, nie cieszy się już nawet, kiedy 
widzi, że w misce znów jest jedze-
nie dla kur. Słabo mu po nim, jest 
bez siły, ale je, bo tylko na to może 
liczyć. O świeżej wodzie też może 
pomarzyć. Nie szczepiony, nigdy 
nie był leczony u weterynarza, bo 
się nie opłaca. Przyjdzie mu odejść 
w samotności, cierpieniu. Pewnie 
nikt nie zauważy, że od kilku dni nie 
wychodzi z budy, że już nie żyje. 
Będzie następny. U sąsiada suczka 
dwa razy w roku się szczeni. Część 
szczeniaków zakopią lub utopią, 
a jeden zastąpi Burka… . Kim jest 
właściciel Burka?

Nieświadomy, zacofany, pozbawio-
ny uczuć człowiek. Nie jest w sta-
nie zrozumieć, że zwierzę odczuwa 
ból, cierpienie, głód. Zniewolenie 
psa na łańcuchu daje mu poczucie 
władzy nad słabszym i własnej siły.

Drugi pies rasy „szitsu” imieniem 
Funia, to oczko w głowie swo-
jej pańci i Funia chodzi na spacer-
ki, może wąchać i poznawać świat. 
W domku ogląda telewizję, wygod-
nie leżąc na kanapie. Cały czas za-
dowolona, merdająca ogonkiem 
w oczekiwaniu na pyszny obiadek 

składający się z najlepszej karmy. 
Jej właścicielka nie może pozwolić, 
aby Funi coś zaszkodziło. Funia ma 
też książeczkę ze szczepieniami. 
Za popisowe sztuczki nagradzana, 
a jak nabałagani, to właścicielka tyl-
ko pogłaszcze i pokornie posprzą-
ta. Przecież Funi może się zdarzyć 
wpadka. Co jakiś czas oddawana do 
psiego fryzjera, bo trzeba dbać, aby 
sierść nie nachodziła Funi na oczy, 
a jej biały kolor zadziwiał wszyst-
kich sąsiadów. Funia została kupio-
na za 300 zł – trzeba o nią dbać. 
Kto kupuje psy z pseudohodowli? 
Kim jest właściciel?

Nieświadoma, naiwna, próżna oso-
ba. Daje sobie wcisnąć kit, że to 
rasowy pies. A nabywa „podrób-
kę”, przyczyniając się do cierpie-
nia zwierząt w pseudohodowlach. 
Osoba nie znająca/łamiąca prawo 
(art.10 a, 10 b, art. 37 UOZ). Zwie-
rzęta przeważnie z wrodzonymi 
wadami genetycznymi w związku 
z chowem wsobnym, co powodu-
je choroby.

Jest też Korek – kundelek, miesza-
niec. Szanowany, kochany, zaopie-
kowany. Ma swoje posłanie, swoje 
miski. Książeczkę szczepień, wizyty 
u weterynarza. Jest wykastrowany 
i zaczipowany. Dostaje karmę dla 
psów, gryzaki, czasem kość wo-
łową. Biega po posesji, w chłodne 
dni śpi w domu, ale woli swoją po-
rządną, suchą budę. Jest po prostu 
towarzyszem gospodarza, miesz-

kańcem posesji, członkiem rodzi-
ny. Kim jest opiekun Korka?

Osoba świadoma, wrażliwa z ser-
cem i empatią. Szanująca życie. 

Każdy pies chciałby mieć taki dom, 
jak ma Funia, prawda? Ciekawe, po-
nieważ właściciel Funi i Burka to ten 
sam człowiek. Burek przygląda się 
tylko, jak jego pańcia nosi Funię na 
rękach, bo boi się, że ten brzydki 
i agresywny pies na łańcuchu zaraz 
się zerwie i zrobi krzywdę jej skar-
bowi. Co spowodowało, że Funia 
skradła serce rodziny, a Burek nie 
może liczyć nawet na podstawową 
opiekę? On też by był kochającym 
psem, radością dla swoich właści-
cieli, gdyby dostał tylko szansę. 
Przed adopcją kolejnego psa za-
wsze należy zastanowić się, czy nie 
powinniśmy poprawić jakości ży-
cia czworonogowi, którego mamy 
już pod opieką. Może nie jest tak 
piękny, młody, nie ma rodowodu, 
ale zawsze będzie kochał równie 
mocno.

Teraz zadajmy sobie pytanie – ja-
kim jesteś opiekunem? Który z tych 
psów mógłby być Twój? Według 
zdania, że miarą człowieczeń-
stwa jest jego stosunek do zwie-
rząt – odpowiedz, ile jest w Tobie 
człowieczeństwa? Najwyższy czas 
zmienić podejście do naszych braci 
mniejszych, uświadomić sobie, że 
czasy, w jakich żyjemy wymagają 
od nas kultury i szacunku dla życia 
innych istot.

A.S.
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Rachmistrzowie 
spisowi rozpoczęli 
pracę w maju
Najważniejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 (NSP 2021) to samospis internetowy i spis przez telefon. 
Spisywaniem mieszkańców Polski będą się też zajmować rachmistrzowie. 
Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczną pracę na początku maja 
i będą się kontaktować WYŁĄCZNIE przez telefon.

Obowiązek spisowy najlepiej wypełnić przez samospis internetowy 
w domu lub urzędzie gminy. Osoby, które preferują rozmowę telefo-
niczną, powinny zadzwonić na infolinię spisową dostępną pod numerem 
22 279 99 99.

Jeśli jednak ktoś z ważnych powodów nie może spisać się z własnej inicja-
tywy i skorzystać z żadnej z tych opcji, powinien spodziewać się kontaktu 
ze strony rachmistrzów. Ich praca rozpocznie się na początku maja. Do 
czasu poprawy sytuacji epidemicznej rachmistrzowie będą pracować wy-
łącznie z wykorzystaniem telefonu. Na terenie województwa mazowiec-
kiego przewidziano wsparcie 2,5 tys. rachmistrzów spisowych.

Jak zweryfikować rachmistrza?

Rachmistrz telefoniczny rozpocznie rozmowę od przedstawienia się i wy-
jaśnienia, że dzwoni, aby przeprowadzić spis.

Przed rozpoczęciem zadawania pytań spisowych, rachmistrz poinformuje 
o możliwości weryfikacji jego tożsamości. Można to zrobić, dzwoniąc na 
infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź rachmi-
strza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu 
Statystycznego w Warszawie.

Następnie dla ostatecznej weryfikacji obu stron rozmowy rachmistrz za-
pyta o wybraną cyfrę z numeru PESEL. Dzięki temu rachmistrz będzie miał 
pewność, że rozmawia z właściwą osobą.

Rachmistrz nie ma prawa pytać o majątek, konta bankowe, dochody, wy-
posażenie mieszkania czy czas nieobecności w domu (np. wyjazdy na 
działkę).

Rachmistrz nie przyjdzie w maju i czerwcu

Wizyty rachmistrzów w domach i mieszkaniach zostały zawieszone z po-
wodu zwiększonego zagrożenia koronawirusem. Ostateczny termin uru-
chomienia tej formy zbierania danych będzie zależeć od poprawy sytuacji 
epidemicznej. Zmiana sposobu realizacji wywiadów będzie poprzedzona 
komunikatem służb statystyki publicznej podanym do publicznej wiado-
mości za pośrednictwem mediów lokalnych, stron internetowych i me-
diów społecznościowych urzędów miast i gmin na Mazowszu oraz Urzędu 
Statystycznego w Warszawie.

Nie daj się oszukać! Pamiętaj!

Jeśli spisałeś się już przez Internet - wypełniłeś formularz spisowy samo-
dzielnie, zostałeś spisany przez współmieszkańców, w gminnym punkcie 
spisowym - lub poprzez Infolinię spisową (dzwoniąc na nią samodziel-
nie), Rachmistrz do Ciebie NIE ZADZWONI, ponieważ wypełniłeś już swój 
obowiązek spisowy.

Jeśli jednak, ktoś zadzwoni i przedstawi się jako rachmistrz, nie udzielaj od-
powiedzi, rozłącz się i zgłoś ten fakt na Infolinii spisowej, w swoim urzędzie 
gminy/miasta lub na policję.

Również w przypadku wizyty w maju lub czerwcu osoby przedstawiają-
cej się jako rachmistrz spisowy, nie wpuszczaj jej do domu i niezwłocznie 
powiadom o tej sytuacji urząd gminy/miasta lub zgłosić ten fakt na policję.

Z MIASTA 

Ulice znane i mniej znane
Nasielsk to miasto z tysiącletnią hi-
storią i niestety, nielicznymi świa-
dectwami tegoż. Dlatego winniśmy 
zadbać o wszystko to, co o tym 
świadczy. Z ekspozycją tego nie 
jest najlepiej. Weźmy jako przykład 
pozostałości po nasielskim grodzie 
- czyli grodzisko. Jedno z najstar-
szych w Polsce. Jego wygląd po-
raża. Knieja, do tego brak dojścia. 
Na szczęście wiele o nim wiemy, 
a to głównie dzięki badaniom ar-
cheologicznym prowadzonym 
w ostatnich dwóch stuleciach. Naj-
pełniejsze zostały przeprowadzo-
ne na przełomie XX i XXI wieku. 
W badaniach tych uczestniczyła 
m.in. nasielska młodzież z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jarosława 

Iwaszkiewicza, a kierował nimi dr 
Mariusz Błoński, pracownik nauko-
wy Instytutu Archeologii i Etnolo-
gii PAN. Cieszą wyniki tych badań, 
ponieważ Nasielsk dzięki nim jest 
coraz bardziej rozpoznawalnym 
miastem w Polsce. Być może wła-
dze samorządowe powinny udroż-
nić dostęp do grodziska od strony 
Rynku, no i dbać, aby teren wokół 
był koszony? To niewielki koszt.

Pisząc o przeszłości Nasielska – 
grodu, osady, miasteczka 
warto, abyśmy poznali inne 
aspekty z jego przeszłości. 
Jej świadectwem są, na 
przykład, nazwy ulic, które 
wprawdzie u nas nie sięga-
ją daleko w przeszłość, ale 
wiele mówią o zajęciach 
miejscowej ludności na 
przestrzeni przynajmniej 
trzech ostatnich wieków. 

Przypomnijmy sobie te 
najważniejsze i chyba naj-
lepiej znane nazwy. Już na 
wstępie narzuca się ulica, 
i nie tylko, ulica: Rynek. 
Rynek to centralna część 
wszystkich miast .  Cha-
rakterystyczny jest kształt 
wszystkich rynków. I zabudowa 
wokół nich też. Wygląd naszego 
rynku nie koresponduje w całości 
z rynkami typowymi dla dawnych 
miast. W jego środku winien być 
ratusz, a w jego rogu kościół. Oby-
dwu tych elementów brakuje na-
szemu rynkowi. Wiąże się to chyba 
z tym, że Nasielsk nie powstawał 
wokół rynku. Wiemy, że miejsca, 

gdzie prowadzony był handel, znaj-
dowały się nieco na uboczu. Z cza-
sem jednak ten główny miejski plac 
handlowy znalazł się w obecnym 
miejscu. Co więcej, z zapisków 
wynika, że zaistniała nawet potrze-
ba jego powiększenia. Uzyskano 
ją poprzez cofnięcie zachodniej 
pierzei Rynku. Obecnie ta „ścia-
na” Rynku nosi nazwę ul. Młynar-
skiej. Numeracja posesji w tej części 
Rynku związana jest też z ul. Mły-
narską. I w ten sposób dochodzimy 
do jednej z najstarszych nazw na-
sielskich ulic.

Zanim jednak dojdziemy do pro-
weniencji jej nazwy, warto dodać 
jeszcze dwa elementy związane 
z rynkiem. W pierwszym nawiążę 

do tego, co napisałem wcześniej, 
że naszemu Rynkowi, brakuje 
w jego rogu świątyni. Teraz brakuje, 
ale przez kilka wieków w rogu Ryn-
ku po stronie północno wschodniej 
była świątynia. Najpierw drewniana, 
a następnie murowana. Były to jed-
nak świątynie żydowskie: synagogi, 
które były dumą Nasielska.

Pisząc o Rynku, warto kilka słów 
poświęcić dzisiejszej roli tej części 
miasta. Skończyła się jego funk-

cja handlowa. Wprawdzie jest on 
jeszcze w Rynku, ale bardzo mały. 
Ogranicza się do kilku sklepików. 
Dla wielu ludzi jego obecny wygląd 
i przeznaczenie to pewnego rodza-
ju profanacja tej części miasta. To 
stwierdzenie brzmi nieco dziwnie, 
jeżeli weźmie się pod uwagę to, że 
w jego centrum umieszczony jest 
pomnik św. Jana Pawła II. 

Rynek w mieście to jest Rynek. 
Nawet wtedy, gdy jest pozbawio-
ny funkcji handlowych i dołożo-
no mu inne. Po pierwsze muszą 
być widoczne cztery jego pierze-
je. U nas są niewidoczne. Do tego 
dochodzą zbyt wysokie drzewa 
i ptaki zanieczyszczające wszystko. 
A przecież architektura przestrze-
ni jest bardzo ważna. Kamienice 
wokół rynku są w większości pry-
watną własnością. Istnieje możli-
wość zdobycie na ich rewitalizację 
pieniędzy zewnętrznych. W tym 
może pomóc samorząd. Trzeba 
też pomyśleć o zaludnieniu pusto-
stanów, a takich w Rynku jest bar-
dzo dużo, oraz o instalacji wodnej, 
aby przy umieszczaniu przewodów 

kanalizacyjnych wziąć 
pod uwagę to, że wiele 
budynków w tej prze-
strzeni posiada podpiw-
niczenie.

Przechodząc do ulicy 
Młynarskiej, warto za-
uważyć związek jej na-
zwy z pracami, jakie 
przy tej ulicy były wy-
konywane. To mielenie 
zboża – mł ynarstwo. 
Starsi ludzie pamiętają, 
że przy tej ulicy zloka-
lizowany był duży młyn 
istniejący nawet do dnia 
dzisiejszego. Z tym, że 
był to młyn elektrycz-
ny. Początki mł ynar-
stwa przy tej ulicy są 

dużo wcześniejsze. Sięgają XV wie-
ku, kiedy jeszcze elektryczność 
nie była znana. Młynarskie maszy-
ny napędzano siłą wody. Był tu po-
czątkowo młyn wodny i nie był to 
on jedyny w naszym mieście. Na-
stępny młyn tego typu znajdował 
się w miejscu, gdzie obecnie funk-
cjonuje DPS. Tu warto dodać, że 
zarówno ulica Młynarska, jak i ul. 
Kościuszki przy DPSie miały tro-
chę inny przebieg i były dużo węż-

sze, dostosowane do potrzeb osad 
młynarskich.

Rozpoczynając cykl tekstów o naj-
starszych ulicach naszego miasta, któ-
rych przed wiekami było niewiele, 
warto wiedzieć, że obecnie w samym 
tylko Nasielsku jest ponad sto ulic. 

andrzejzawadzki

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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Przełom rzeki Wkry
Wkra, będąca prawym dopływem 
Narwi, jest jedną z najważniejszych 
rzek Mazowsza. Prowadzi swe 
wody nieuregulowanym kory-
tem przez malownicze krajobrazy 
północnego Mazowsza. Jej źródła 
zlokalizowane są w obszarach poje-
ziernych w województwie warmiń-
sko-mazurskim, na terenie Garbu 
Lubawskiego, ok. 10 km na pół-
nocny zachód od Nidzicy. Zosta-
ła tam wyprostowana i jest rowem 
melioracyjnym o nazwie Nida, niżej 
w pobliżu Działdowa nazywana jest 
Działdówką. Ujście do Narwi znaj-
duje się za Pomiechowem (okolice 
Nowego Dworu Maz.). Łączna dłu-
gość rzeki wynosi 249 km (w tym 
163 km w woj. mazowieckim). Jej 
głównymi dopływami są: Mławka, 
Łydynia, Raciążnica, Płonka, Sona 
i Nasielna. Powierzchnia dorzecza 
Wkry obejmuje obszar 5 322 km2.

Nazwa Wkra pojawia się w doku-
mencie z XII w. (falsyfikat mogileń-
ski), gdzie wymieniona  jest komora 
celna działająca ok. 1065 r. przy 
przeprawie przez Wkrę w okoli-
cy dzisiejszego Pomiechowa. Na-
zwa rzeki ma starożytną metrykę 
o niejasnej etymologii. Dopuszcza 
się m.in. bałtyjskie pochodzenie 
nazwy, najczęściej jednak ogól-
nie staroeuropejskie. Na gruncie 
etymologii ludowej (poprzez sko-
jarzenie z brzmieniem wyrazu) na-
zwa rzeki ma pochodzić od wyrazu 
,,krza” - staropolskiego określenia 
krzaków, które licznie porastają jej 
brzegi.

Wkra była rzeką spławną jeszcze 
w XIX wieku. Drewno spławiano 
do Narwi wiosną, kiedy wody były 
wysokie. Nurt rzeki napędzał koła 
licznych wodnych młynów i tarta-
ków.

Wkra to typowo nizinna rzeka 
o niewielkim spadku. Jest jedną 
z najczystszych rzek Mazowsza, 
a jej walory są wciąż odkrywane. 
Wkra stanowi niezwykle malowni-
czy szlak wodny. Za każdym zako-
lem roztacza się uroczy krajobraz. 
Jest to rzeka, która prowadzi wody 
wśród morenowych wzgórz, wy-
korzystywanych jako pola, łąki 
i pastwiska. Dodatkowo wartość 
wizualną podnoszą towarzyszące 
rzece zbiorowiska roślinności wod-
nej oraz pobliskie kompleksy leśne 
i zadrzewienia. Miejscami koryto 
Wkry eroduje wyższe poziomy te-
rasów i tworzy na tych odcinkach 
wysokie skarpy porośnięte drzewa-
mi iglastymi i liściastymi. 

Dolina Wkry dostarcza schronienia, 
pożywienia i jest miejscem odpo-
czynku dla licznych gatunków fau-
ny. Przy jej szlaku można spotkać 
m.in. ważki, jaszczurki, zaskrońce, 
padalce, dziki, sarny, jelenie, łosie, 
jenoty, kuny, bobry, wydry. Tereny 
nadrzeczne to przede wszystkim 
siedliska licznych gatunków ptaków: 
czaple siwe i białe, żurawie, bociany 
czarne, dzięcioły, sójki, zimorodki, 

dudki, łabędzie, kaczki i wiele in-
nych. 

Brzegi Wkry porośnięte są bujną 
roślinnością m.in. tatarakiem i pał-
ką wodną. W strefach wolniejszego 
przepływu wody można spotkać 
kwitnące grążele żółte, grzybienie 
białe (nazywane też nenufarami lub 
liliami wodnymi) czy strzałkę wod-
ną. Atrakcyjności dodają jej licz-
ne jazy, progi wodne, elektrownie, 
pozostałości młynów, starych mo-
stów, kamieniste bystrza i malow-
nicze, złociste płycizny. W strefach, 
gdzie koryto ma mniejszy spadek, 
mogą powstawać odsypy i wyspy.

Dolny bieg Wkry ma charakter 
przełomowy, dzieli polodowco-
wą wysoczyznę na dwie części: 
od wschodu Wysoczyznę Cie-
chanowską, a od zachodu Wyso-
czyznę Płońską. Rzeka na prawie 
całym swoim biegu posiada wy-
jątkowy, prawie naturalny charak-
ter, który podkreślają występujące 
w sąsiedztwie formy polodowco-
we. Dolina powstała już w czasie 
interglacjału eemskiego, a w czasie 
zlodowacenia Wisły (maksymalny 
zasięg ok. 20 tys. lat temu) była wy-
korzystywana przez wody topnie-
jącego lodowca. W obrębie doliny 
wyraźnie zaznaczają się szerokie 
powierzchnie akumulacyjnych te-
rasów nadzalewowych, których 
szerokość osiąga lokalnie 2 km (np. 
na rejonie Cieksyna). Są to starsze 
terasy, z których najwyższe zosta-
ły utworzone podczas ostatniego 
etapu zaniku lądolodu skandynaw-
skiego i związanego z nim odpływu 
wód roztopowych. Wkra na Ma-
zowszu silnie meandruje, eroduje 
zbocza doliny i krawędzie wyso-
czyzn, tworząc liczne odsłonięcia 
prezentujące zróżnicowanie bu-
dowy geologicznej form występu-
jących na jej drodze. Dolina Wkry 
wciąż posiada bardzo wysoki sto-
pień naturalności krajobrazu. Duże 
urozmaicenie rzeźby powierzch-
ni terenów otaczających koryto 
sprzyja tworzeniu się zróżnicowa-
nych odcinków doliny, zarówno 
o stromych urwistych brzegach, jak 
i płaskich, łagodnie nachylonych, 
zalewanych wodami wiosennych 
wezbrań roztopowych i letnich, 
związanych z opadami nawalnymi. 
Wszystko to decyduje, że koryto 
rzeki i jej dolina posiadają wysokie 
walory krajobrazowe.

Dolina Wkry w gminie Nasielsk 
obejmuje miejscowości: Dobra 
Wola, Cieksyn, Borkowo, Lelewo 
i Zaborze. Jest celem wycieczek 
pieszych, rowerowych i  kaja-
kowych. Daje dużo możliwości 
spędzania czasu, m.in. spływu ka-
jakiem, łowienia ryb, zbierania 
grzybów, spacerów, a nawet rozbi-
cia namiotu. Dolina rzeki na odcin-
ku naszej gminy stanowi fragment 
korytarza ekologicznego regional-
nego, a w granicach gminy tereny 
podlegają ochronie w ramach Nad-

wkarzńskiego Obszaru Chronione-
go Krajobrazu. 

Dzięki swojej niepowtarzalnej przy-
rodzie i turystycznej atrakcyjności 
należy bez wątpienia do jednych 
z najpiękniejszych regionów Ma-
zowsza. Walory przyrodniczo-
-krajobrazowe przyciągają do 

odwiedzania doliny Wkry o każ-
dej porze roku. Jej unikalną wartość 
i prawie naturalny charakter ma 
znaczenie ponadregionalne.

Szlaki turystyczne w rejonie do-
liny Wkry stanowią ważny węzeł 
regionu północnego Mazowsza. 

Mają tam początek lub przechodzą 
przez jej obszar. Czarny i czerwo-
ny (rowerowe) są wyznaczone po 
drogach w jej pobliżu. Najlepsze do 
poznania walorów przełomu rzeki 
Wkry są piesze: niebieski i zielony 
(powstający). 

Łukasz Malinowski
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Baran 21.03-20.04
Masz teraz wiele spraw na głowie. Nie 
wszystkie są równie ważne, dlatego po-
staraj się ustalić priorytety. W podjęciu do-
brych decyzji pomoże Ci intuicja. W pracy 
nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko.

Byk 21.04-20.05
Będziesz miał skłonności do podejmo-
wania ryzykownych decyzji. Staraj się, 
aby nie zniszczyć tego, co udało Ci się 
dotychczas osiągnąć. W sercowych spra-
wach również zachowaj ostrożność.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz w nastroju do działania. Wyjedź 
w podróż, umów się na długo odkładane 
spotkania. Weźmiesz na siebie rolę po-
średnika w sporach i negocjacjach. Zdo-
będziesz uznanie i załatwisz ważną sprawę. 

Rak 22.06-22.07
Nawet jeśli Twoje kontakty z otocze-
niem chwilami będą napięte, jest szansa 
na rzetelny kompromis. W sercowych 
sprawach dobrze rozważ swoją sytuację. 
Zachowuj ostrożność za kierownicą.

Lew 23.07-23.08
Twoje atuty to ogromny osobisty urok 
i kreatywność, a jednocześnie umiejętność 
logicznego rozumowania i działania. Wy-
korzystanie ich gwarantuje szybki postęp 
w sprawach, które próbujesz teraz realizować.

Panna 24.08-22.09
Potrzebujesz regeneracji sił. Odłóż część 
spraw i pozwól sobie na krótki urlop. Je-
śli nie możesz sobie pozwolić na przerwę, 
żyj wolniej, spokojniej, rozważniej. Bądź 
ostrożny podczas zakupów.

Waga 23.09-23.10
W końcu możesz zabrać się za sprawy 
wymagające dobrej kondycji fizycznej 
oraz psychicznej. W środowisku zawo-
dowym pamiętaj o dyplomacji, a z pew-
nością uda Ci się odnieść sukces. 

Skorpion 24.10-22.11
Być może roszady w pracy przyczynią się 
do Twojego awansu lub konieczność szu-
kania nowego źródła finansów. Ciągle ro-
bisz coś dla innych i zapominasz o swoich 
potrzebach. Bądź dobry dla siebie.

Strzelec 23.11-21.12
Możesz liczyć na pomoc od losu, któ-
ra objawi się większą życzliwością ludzi 
i urzędów lub korzystnym zbiegiem wy-
darzeń. Pora także ujawnić swoje uczucia. 
Jeśli kogoś kochasz, powiedz to głośno. 

Koziorożec 22.12-20.01
Poczujesz większe pragnienie swobody. 
Jeśli więc praca, to taka, która da szansę 
rozwinięcia skrzydeł. Nie wchodź w zwią-
zek z kimś traktującym sprawy uczuciowe 
zbyt powierzchownie.

Wodnik 21.01-19.02
Zastanów się, co jest dla Ciebie najważniej-
sze – rodzina, prestiż, autorytet, pieniądze? 
Co warto w tym celu zrobić? Może pod-
szlifować język obcy lub zdobyć inną cen-
ną na rynku pracy umiejętność?

Ryby 20.02-20.03
Uda Ci się teraz szybko rozwiązać proble-
my, które spędzały Ci sen z powiek. Gdy 
zmienisz perspektywę, niektóre z nich 
okażą się po prostu śmieszne. Pora działać! 
Przed Tobą więcej towarzyskich atrakcji.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
28-30 maja godz. 14:45 2D dubb.

1-2 czerwca godz. 14:45 2D dubb.

4-6 czerwca godz. 14:45 3D dubb.

9-10 czerwca godz. 14:45 3D 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 muzy-
ki 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 pocią-
gające. Podczas gdy Joe stara się przekonać 22, że życie jest wspaniałe, sam znaj-
duje odpowiedzi na najważniejsze pytania.

28-30 maja godz. 17:00 2D nap.

1-2 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 za-
chwyceni wyjątkową kreacją Carey Mulligan. Re-
żyserką i autorką scenariusza  filmu jest Emerald 
Fennell (serial „Killing Eve”)

28-30 maja godz. 19:00 2D nap.

1-2 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 wyda-
niu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, 
Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał 
i kochał, legnie w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziew-
czyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować 
Rubena i to, co ich dotąd łączyło.

4-6 czerwca godz. 17:00 2D nap.

9-10 czerwca godz. 17:00 2D nap.

NOMADLAND
Dramat; USA; Czas trwania 1 godz. 48 min.
Kobieta po sześćdziesiątce wybiera wędrowne 
życie współczesnego nomady, po tym jak w wy-
niku recesji straciła swój dobytek.

UWAGA! UWAGA! 
W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

widzowie będą zmuszeni do stosowania się widzowie będą zmuszeni do stosowania się 
do zaleceń  do zaleceń  

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 
https://www.gov.pl/web/kultura/https://www.gov.pl/web/kultura/

wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-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 cieślę. Tel. 601 817 363.

Dotacje PROW 2014-2020. 

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

Gospodarstw ” – 60 tys. zł. – rów-

nież dla osób nieubezpieczonych 

w KRUS. Ponadto „Premia dla 

Młodych Rolników” – 150 tys. zł. 

Nabory wniosków do 29 maja. 

Wypełnianie wniosków, dojazd do 

rolników. tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę 700m2 pełne 

uzbrojenie Nasielsk ul.POW 3, cena 

120 tys. Tel. 509 640 978.

Usługi asenizacyjne (wywóz 

szamba) KONKURENCYJNE CENY.  

Tel. 530 101 951.Ziemię z wykopów 

chętnie przyjmę Cieksyn. Tel. 607 

687 306.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

w Siennicy k. Nasielska zatrudni 

Osobę Sprzątającą. Tel. 603 555 

624.

Emeryt szuka pracy. Tel. 736 537 110.

Do wynajęcia pół domu w mieście. 

Tel. 666 910 864.

Sprzedam wózek elektryczny w 

bardzo dobrym stanie, nowe aku-

mulatory. Tel. 693 739 118.

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

do godziny 730 dnia następnego pod numerem telefonu 572 388 046
24.05.–30.05.2020 r.  Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.,

31.05.–6.06.2020 r.  Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.,
7.06.–13.06.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.,

14.06.–20.06.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, 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.
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Mecze B-klasy
Na brak emocji nie mogą narzekać drużyny grające w B-klasie. Ostatnio rozegrano w niej mecze w ramach 
osiemnastej i dziewiętnastej kolejki. 

W kolejce osiemnastej, 16 maja br., Wkra Cieksyn podjęła gości z Tamki Dzierzgowo, a Żbik II Nasielsk zagrał 
z GKS Gumino. Mecze zaczęły odbywać się już z udziałem publiczności.

Niedzielny mecz zakończył się dla Wkry Cieksyn remisem. Każda z drużyn zdobyła po 5 goli. Gra była dość 
wyrównana. Prowadzenie objęła Wkra Cieksyn już w 8. minucie, dzięki golowi Kamila Łyczkowskiego. Chwilę 
później (w 11. minucie) wynik meczu został wyrównany przez Tomasza Dudzińskiego. Jednak już w 13. minu-
cie gola dla Wkry zdobył Miłosz Kaczor, dzięki czemu Cieksynianie prowadzili przez kolejne 20 minut. Potem 
w ciągu zaledwie trzech minut dwa gole zdobyli goście - najpierw Michał Zbysiński, a 3 minuty później Tomasz 
Grzybowski. Jednak Miłoszowi Kaczorowi z Wkry w krótkim czasie udało się doprowadzić do remisu. Ostatnie 
słowo w pierwszej połowie należało do zawodników Dzierzgowa, którzy ustanowili wynik pierwszej części spo-
tkania na 3:4.

W drugiej połowie drużynie Wkry udało się ponownie objąć prowadzenie. Najpierw celny strzał zaliczył Damian 
Drzazgowski (48’), a później Łukasz Gortat (63’). Niestety pod koniec meczu zawodnik Tamki, Tomasz Grzybow-
ski, zdobył hat tricka, czyli trzeciego gola w meczu i tym samym wyrównał i wynik spotkania 5:5.

W trakcie spotkania sędzia czterokrotnie pokazał żółte kartki, w tym dwie zawodnikom Wkry (Łukaszowi Gor-
tatowi i Norbertowi Nowińskiemu).

W kolejny weekend Wkra Cieksyn miała pauzę.

Dwa mecze natomiast rozegrał Żbik II Nasielsk. W ramach 18. kolejki Nasielska drużyna podjęła gości z GKS Gu-
mino. Spotkanie zakończyło się porażką Żbika. Choć pierwsza połowa, w której padły po dwa gole z każdej stro-
ny, wskazywała, że będzie to wyrównany mecz. Dla Żbika bramki zdobyli: Piotr Jeż (10’) i Kamil Tomaszyński (32’).

W drugiej części spotkania piłka wpadła do bramki jeszcze dwukrotnie, ale tylko do tej Żbika. Najpierw goście 
trzeciego gola zdobyli w 62. minucie, a ostateczny wynik meczu na 2:4 ustanowili w 89. minucie.

W 19. kolejce Żbik II Nasielsk przegrał na wyjeździe z Gryfem Kownaty Żędowe 3:1. Honorowego gola zdobył 
Dariusz Kordowski na początku drugiej połowy meczu. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0, a bramka usta-
nawiająca ostateczny wynik spotkania padła w doliczonym czasie gry.

Najbliższe mecze w ramach 20. kolejki Wkra Cieksyn i Żbik Nasielsk rozegrają na własnych boiskach. Wkra Ciek-
syn, 30 maja, o 15.00, podejmie gości z GKS Gumina, a Żbik II Nasielsk w tym samym czasie zagra z Gladiatorem 
Słoszewo. Natomiast na wyjeździe, 6 czerwca, o godzinie 13.00, Wkra zmierzy się z Gryfem Kownaty Żędowe, 
a Żbik II Nasielsk z Żakiem Szreńsk.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Dwa spotkania  
i zmiany w tabeli
Ostatnie dwa weekendy dla Żbika Nasielsk upłynęły pod znakiem spotkań 
na tzw. „szczycie”. Jako liderzy, Żbik zagrał mecz 15 maja z drużyną MKS 
Ciechanów, która zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a 22 maja z wicelide-
rem Narwią Ostrołęką.

Pierwszy mecz odbył się na wyjeździe, jednak to gospodarze ulegli Żbiko-
wi przed własną publicznością. Gwizdek sędziego rozbrzmiał po godzinie 
14.00. Na pierwszy celny strzał przyszło poczekać do 24. minuty spotka-
nia. Sytuację z podania w rzucie wolnym wykorzystał Mateusz Bramowicz. 
Drugiego gola strzelił ten sam zawodnik kilka minut później (30’). Ostatnie 
słowo w pierwszej połowie należało do Marcina Świderskiego, który ustalił 
wynik tej części meczu w 43. minucie na 0:3.

W drugiej połowie padł jeszcze jeden gol. Tym razem w 61. minucie pod-
bramkową sytuację wykorzystał Kamil Stańczak, ustalając ostateczny wy-
nik spotkania na 0:4. Tym samym Żbik Nasielsk z Ciechanowa przyniósł 
kolejne cenne 3 punkty i utrzymał pozycję lidera.

W spotkaniu sędzia pokazał także 4 żółte kartki - 3 zawodnikom Żbika 
Nasielsk (Jakub Szymański, Marek Osiński i Dawid Walczak) oraz jedną za-
wodnikowi MKS-u (Paweł Michalak).

Jeden z najważniejszych meczów tego sezonu, w którym Żbik podjął Na-
rew Ostrołękę, odbył się 22 maja na nasielskim stadionie o godzinie 17.00. 
Obie drużyny dzieliły dwa punkty. Mecz w sezonie jesiennym Żbik prze-
grał. Spotkanie zgromadziło dziesiątki nasielskich kibiców, a także liczną 
i głośną grupę fanów zespołu z Ostrołęki. 

Mokra murawa, a w drugiej połowie meczu padający przelotnie deszcz 
i wiejący wiatr nie sprzyjały zawodnikom. 

Pierwsza połowa była dość wyrównana. Obie drużyny próbowały zdobyć 
przewagę i nie obyło się bez wielu sytuacji podbramkowych.

O wiele więcej emocji było w drugiej części meczu. W 55. minucie spo-
tkania za faul na zawodniku Żbika Piotr Strzeżysz z Narwi Ostrołęka zdobył 
żółtą kartkę. W 60. minucie doszło do pierwszej zmiany w nasielskiej dru-
żynie - na skutek kontuzji Jakuba Szymańskiego zastąpił Jakub Zalewski.

Chwilę później doszło do faulu na zawodniku Narwi, za co sędzia podyk-
tował gościom rzut karny. Narew Ostrołęka miała duże szanse na zdo-
bycie pierwszego gola. Bramkarzowi Żbika udało się go jednak obronić, 
czym zdobył ogromny aplauz nasielskich kibiców. To zmobilizowało na-
sielską drużynę do kontratakowania i stworzenia kilku dobrych sytuacji 
pod bramką Narwi.

Gdy akcja gry przeniosła się pod bramkę Żbika, rywalom udało się, dzięki 
strzałowi Michała Borkowskiego, zdobyć pierwszą i jedyną w tym meczu 
bramkę. 

W dalszej części spotkania atmosfera gęstniała. Zawodnicy Żbika próbowali 
doprowadzić do remisu, a Narew kontratakowała, chcąc zwiększyć swoją 
przewagę. Pojawiły się trzy żółte kartki, w tym jedna dla Marka Osińskiego 
ze Żbika Nasielsk. 

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0:1 dla Narwi Ostrołęka. Był 
to jeden z najważniejszych meczów tego sezonu, choć nie najważniej-
szy. Przed drużynami ligi okręgowej jeszcze siedem spotkań, które mogą 
zmienić układ w tabeli. Obecnie po 26. kolejce liderem została po raz 
pierwszy w rundzie wiosennej Narew Ostrołęka, wyprzedzając Żbika 
Nasielsk o jeden punkt, który ma ich 57. Trzecie miejsce zajmuje Sona 
Nowe Miasto z 44 punktami, a dalej MKS Ciechanów, który spadł z po-
dium. Na końcu zestawienia z dorobkiem 15. punktów jest GKS Pokrzyw-
nica.

Najbliższe mecze Żbik Nasielsk zagra 26 maja o godzinie 18.00 na wła-
snym boisku z Koroną Szydłowo. To zaległy mecz, który nie odbył się  
2 kwietnia. Szanse na zdobycie 3 punktów Żbik ma także podczas wyjaz-
dowego meczu 29 maja, który rozegra z GKS Pokrzywnicą. Natomiast  
5 czerwca, na własnym boisku, Żbik podejmie drużynę ze Strzegowa.

Michał B.

NA SPORTOWO

Tajlandzka sztuka walki
Sztuki walki często kojarzone są 
z agresją, czy słusznie? O jednej 
z nich, o tajemniczej nazwie Muay 
Thai  rozmawiamy z Adamem 
Trzpiołą, 29-letnim mieszkańcem 
naszej gminy, który od 19 lat upra-
wia tę dyscyplinę sportu. 

Co to jest Muay Thai?

 – To sztuka walki wywodząca 
się ze wschodniej Azji, a dokład-
nie z Tajlandii. Charakteryzuje się 
techniką ośmiu kończyn, gdzie 
uderzenia wykonuje się pięścia-
mi, łokciami, kolanami i golenia-
mi. W dużej mierze dąży się do 
klinczu, czyli zwarcia z przeciwni-
kiem. Poza techniką walki, trening 
obejmuje kształtowanie charakteru 
zawodnika oraz szacunku do swo-
ich przodków, trenera i przeciwni-
ków, co prezentuje się przed walką 
w rytualnym tańcu Waikru. W trak-
cie walk grana jest specjalna tajska 
muzyka. Dzięki treningom Muay 
Thai wyrabia się także zwinność, 
refleks i gibkość, ponieważ ten styl 
walki wymaga bardzo szybkiej re-
akcji obronnej. Tajski boks łączy 
w sobie elementy treningu siłowe-
go i aerobowego, pozwalając na 
skuteczną utratę tkanki tłuszczowej. 

Dlaczego chciałeś trenować tę 
dyscyplinę sportu? Czego Cię on 
nauczył?

 – Chciałem spróbować swoich sił 
w sportach walki. Poprzez ten sport 
zyskałem pewność siebie, wiarę 
w swoje umiejętności i możliwości 

oraz nabyłem dużo samo-
dyscypliny. Nauczyłem się 
bronić siebie i innych.

Czy masz jakieś osiągnię-
cia w Muay Thai?

 – Jestem czterokrotnym 
medal istą Polski ,  zdo-
bywcą Pucharu Polski, 
uczestnikiem Mistrzostw 
Europy i Pucharu Europy 
oraz walczyłem nie tylko 
na amatorskich, ale także 
na kilku zawodowych ga-
lach.

Czy ten sport nie jest zbyt 
agresywny dla dzieci 
i młodzieży?

 – Podstawą Muay Thai 
jest nie tylko praca nad 
techniką walki i sprawnością fizycz-
ną, ale przede wszystkim kształ-
towanie charakteru zawodnika 
w oparciu o wyższe wartości ta-
kie jak honor, szacunek dla innych, 
odwaga, cierpliwość i wytrwałość.

Sport ten nie promuje agresji, tylko 
współzawodnictwo na zasadach 
fair play. Nie można wykluczyć 
pojedynczych przypadków, któ-
re odstępują od tej reguły. Ale jest 
to głównie problem agresywnego 
modelu zachowania wyniesione-
go np. z domu. Podsumowując: 
agresywny człowiek często bę-
dzie starał się znaleźć ujście dla 
swojej agresji w sposób społecz-
nie szkodliwy, ale jest na to mniej-

sza szansa, jeżeli podda się ciężkim 
treningom sportowymi.

Czy uczysz innych tego sportu?

 – Tak, prowadzę zajęc ia dla 
młodzieży i dorosłych w Żbiku 
Nasielsk, a także treningi indywi-
dualne oraz zajęcia z samoobrony. 

Czy trenujesz też inne sztuki wal-
ki? 

 – Tak. Trenowałem boks klasyczny 
oraz uczestniczyłem w szkoleniu 
z boksu birmańskiego. Zachęcam 
do uprawiania sportów walki, po-
nieważ dzięki treningom popra-
wia się sprawność fizyczna, można 
rozładować swoje emocje i stres.

Dziękuję za rozmowę!
Aleksandra Ziółek


