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Zbiórka pieniężna 
dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy!
Na terenie gminy Nasielsk przebywają rodziny, które uciekły z objętej 
wojną Ukrainy. Ratowały siebie i swoje dzieci przed bombami, wybucha-
mi oraz agresją rosyjskich wojsk. Pokonały setki kilometrów, by znaleźć 
się w miejscu, gdzie panuje spokój i bezpieczeństwo. Dzięki ogromnemu 
wsparciu mieszkańców, na terenie gminy Nasielsk schronienie odnajdu-
je coraz więcej rodzin. Prowadzone są zbiórki żywności, artykułów che-
micznych, środków opatrunkowych, koców, pościeli itp. Osoby, które 
przyjęły uchodźców pod swój dach, również proszą o artykuły pierwszej 
potrzeby tak, by zapewnić swoim lokatorom jak najlepsze warunki bytowe.

Dlatego też, na prośbę Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, 
w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Nasielsku, Koło Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie uruchomiło zbiórkę środków na 
zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla rodzin uciekających z ogarniętych 
wojną terenów. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane Gminie 
Nasielsk, a następnie racjonalnie rozdysponowane uchodźcom przeby-
wającym na terenie naszej gminy – według najpilniejszych potrzeb, jakie 
cudzoziemcy zgłosili do Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Więcej informacji: funpage FB Koła Gospodyń Wiejskich „Optymiści z kla-
są” w Ruszkowie oraz Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

NASZE SPRAWY

Nasielsk pomaga Ukrainie 
Od pierwszych dni rosyjskiej agresji na 
Ukrainę (24 lutego br.) mieszkańcy na-
szej gminy starają się wspierać Ukraiń-
ców. Pomagają tym, którzy, uciekając 
przed działaniami wojennymi, dotar-
li już w nasze strony, np. zapewniając 
im lokum. Zbierają dary i robią zbiór-
ki pieniężne w zakładach pracy, insty-
tucjach, placówkach oświatowych, 
OSP. Zawożą dary na granicę polsko – 
ukraińską, żeby trafiły do tych, którzy 
ją właśnie przekraczają lub żeby trafiły 
do potrzebujących po stronie ukraiń-
skiej. 

Wśród różnych rodzajów pomocy dla 
rodzin z Ukrainy, które uciekają przed 
wojną i szukają schronienia w naszym 

kraju, w naszej gminie została zor-
ganizowana zbiórka rzeczowa, któ-
rej organizatorem był Dawid Domała 
radny Rady Miejskiej wraz ze straża-
kami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku. 

Na portalu społecznościowym Fa-
cebook utworzono wydarzenie 
„Nasielsk – Solidarni z Ukrainą ZBIÓR-
KA”, w którym na bieżąco prze-
kazywano informacje oraz zdjęcia 
z przebiegu działań. Akcja trwała od 
poniedziałku, 28 lutego do soboty,  
5 marca. Miejscem zbiórki darów była 
świetlica mieszcząca się przy remizie 
w OSP Nasielsk. Do pomocy włączyły 
się wszystkie szkoły i przedszkola z te-

renu naszej gminy, zarówno samorzą-
dowe, jak i prywatne. W placówkach 
organizowano wewnętrzne zbiórki, 
po czym nauczyciele, pracownicy 
lub dyrektorzy dostarczali je do re-
mizy OSP. Bardzo dużo osób prywat-
nych przywoziło lub przynosiło dary 
dla ludzi z Ukrainy szukających u nas 
schronienia. Lokalni przedsiębiorcy 
wraz z pracownikami także licznie 
dostarczali zebrane wewnątrz swo-
ich firm dary. Zebrano ogromną ilość 
produktów żywnościowych, artyku-
łów szkolnych, chemicznych, zaba-
wek, środków opatrunkowych, wody, 
odzieży, koców, pościeli, kołder i in-
nych. Organizatorzy skrupulatnie po-
segregowali dary i przygotowali je do 

Z MIASTA

Przychodnia już oszczędza
Trzy dużych rozmiarów tafle paneli 
fotowoltaicznych, które stanęły kil-
ka dni temu przed główną siedzibą 
SP ZOZ Nasielsk przy ulicy Spor-
towej, robią wrażenie. W sumie na 
specjalnych stelażach zamonto-
wane zostały 104 panele. Najpierw 
jednak pracownicy SP ZOZ przygo-
towali teren pod tę inwestycję usu-
wając z niego wszystkie drzewka 
i krzaki. 

 – Na dachu nie można było zain-
stalować paneli fotowoltaicznych, 
bo po prostu nie wytrzymałby ta-
kiego obciążenia. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się na zlokalizowanie 
ich na trawniku od strony połu-
dniowej. Odbiór inwestycji nastąpił 
28 lutego br. – mówi Maria Michal-
czyk dyrektor nasielskiego ZOZ. 
– Nie zastanawialiśmy się długo, 
po prostu kiedy otrzymaliśmy ra-
chunek za prąd o 100 % większy 
od wcześniejszego, to postanowi-
łam działać. Zrobiliśmy kalkulację 
i postawiliśmy na panele fotowol-
taiczne. Średnio zużywamy po-
nad 3, 5 tys. kWh dlatego trzeba 
było ustawić aż 104 panele. Wstą-

piliśmy do Energii o zwiększenie 
poboru mocy z 32 kW do 40 kW, 
ponieważ przy klimatyzacji z pew-
nością pobór energii będzie więk-
szy. Już sprawdziliśmy, czy nasza 
instalacja fotowoltaiczna działa, 
a teraz czekamy na zgody, wtedy 
wymienią nam liczniki i wszystko 
ruszy. To było potrzebne, bo mu-
simy oszczędzać nasze pieniądze 
– dodaje. 

Jak podaje M. Michalczyk inwestycja, 
która powstała ze środków SPZOZ 
i kosztowała ok. 150 tys. zł, powinna 
zwrócić się w całości w ciągu 5 lat. 

To nie koniec widocznych zmian 
na terenie otaczającym placów-
kę. Jeszcze przed świętami wiel-
kanocnymi powstanie tu również 
ogród, pe łen traw i  krzewów, 
z  ławkami i  oś wiet len iem le-
dowym. Zagospodarują go we 
własnym zakresie pracownicy 
przychodni. 

Niebawem również na budynku 
przychodni zainstalowany zo-
stanie ekran ledowy, na którym 
będą wyświetlane informacje dla 
pacjentów. 

(i.)

przekazania potrzebującym.

Rozdysponowanie rzeczy rozpoczę-
ło się niemal natychmiast. Za pośred-
nictwem zaprzyjaźnionych jednostek 
OSP i osób prywatnych w drogę do 
Ukrainy wyruszyły 4 transporty ze 
środkami medycznymi i żywnością 
długoterminową. Dary zostały prze-

kazane także do OSP w Cieksynie 
oraz MLKS Żbik – na stadion miejski 
w Nasielsku, gdzie są przygotowane 
miejsca noclegowe dla uchodźców. 
Osoby prywatne z naszej gminy, któ-
re przyjęły gości z Ukrainy pod swój 
dach i zgłosiły się do organizatorów, 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

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 UM

Obsługa 
interesantów  
od 1 marca
W związku z wejściem w życie roz-

porządzenia Rady Ministrów z dnia 

25 lutego br. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpie-

niem stanu epidemii (Dz. U. poz. 

473), zwanego dalej „rozporządze-

niem”, informuję, że od dnia 1 mar-

ca 2022 r. przywracamy obsługę 

interesantów w Urzędzie Miejskim 

w Nasielsku w pomieszczeniach 

biurowych.

Mając powyższe na względzie, prze-

staje być obowiązującym ogłosze-

nie Burmistrza Nasielska z dnia 28 

stycznia 2022 roku w sprawie do-

stępności budynku Urzędu Miej-

skiego w Nasielsku.

Jednocześnie nadmieniam, iż cały 

czas obowiązuje nakaz zakrywa-

nia ust i nosa podczas przebywania 

w budynku Urzędu Miejskiego jako 

budynku użyteczności publicznej 

przeznaczonego na potrzeby admi-

nistracji publicznej (§ 23 ust. 1 pkt 2 

lit. c rozporządzenia) dotyczący za-

równo interesantów, jak i pracowni-

ków Urzędu w trakcie bezpośredniej 

obsługi interesantów.

Zwolnione z nakazu zakrywania ust 

i nosa są wymienione w § 23 ust. 3 

pkt 4 rozporządzenia osoby, któ-

re nie mogą zakrywać ust lub nosa 

z powodu:

• całościowych zaburzeń rozwoju, 

zaburzeń psychicznych, niepełno-

sprawności intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym, znacznym lub głę-

bokim,

• trudności w samodzielnym zakry-

ciu lub odkryciu ust lub nosa,

• zaawansowanych schorzeń neu-

rologicznych, układu oddechowe-

go lub krążenia, przebiegających 

z niewydolnością oddechową lub 

krążenia.

W takiej sytuacji wymagane jest 

przedstawienie – na żądanie Policji 

lub straży gminnej – zaświadczenia 

lekarskiego lub innego dokumentu 

potwierdzającego ww. okoliczności.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

URZĄD MIEJSKI
Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pytania, chcę podzielić się działaniami, które jako gmina Nasielsk podjęliśmy,  
by udzielić najpilniejszego wsparcia obywatelom objętej wojną Ukrainy, którzy trafili na teren naszej gminy.

Jak działamy?

1. Prowadzimy zbiórkę darów rzeczowych dla obywateli Ukrainy znajdujących się już w gminie Nasielsk. Zbieramy rzeczy najbardziej potrzebne: 
żywność, komplety pościeli, artykuły chemiczne i kosmetyczne etc. Zbiórka potrwa do odwołania. Każdego dnia jest coraz więcej potrzeb. 
2. Promujemy trwające zbiórki rzeczowe organizowane przez mieszkańców gminy Nasielsk, z których każdy uchodźca otrzyma bezpłatnie 
rzeczy przekazane przez mieszkańców. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorami większych zbiórek na terenie gminy.
3.Uruchomiliśmy zbiórkę pieniężną w porozumieniu z Kołem Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. Mieszkańcy, którzy przyjęli 
pod swój dach uchodźców, zgłaszają coraz więcej potrzeb, których nie są w stanie pozyskać w zbiórkach rzeczowych. Wszyscy chcemy, 
by warunki bytowe naszych sąsiadów z Ukrainy były jak najlepsze! Zebrane środki będą w całości przeznaczone na pokrycie tych kosztów 
pomocy, których niestety, zgodnie z przepisami prawa, nie będzie mógł ponieść budżet gminy. Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/uj4gre
4. Świadczymy opiekę zdrowotną. Każdy uchodźca z Ukrainy znajdzie bezpłatną pomoc w ramach opieki zapewnionej przez SPZOZ 
w Nasielsku oraz SPZOZ w Cieksynie.
5. Prowadzimy rejestry i bazę osób, które przyjęły do siebie cudzoziemców, osób które mogą i chcą ich przyjąć, ludzi, którzy oferują zakwa-
terowanie w innym miejscu. Zbieramy szczegółowe informacje w tych sprawach. Stworzyliśmy formularze w wersji papierowej dostępne 
w Biurze Obsługi Interesanta UM oraz online dostępne na www.nasielsk.pl w zakładce POMOC UKRAINIE.
6. Współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy wyrazili zgodę na zakwaterowanie uchodźców lub proponują pracę w swoich obiektach.
7. Jesteśmy w stałej współpracy z Wojewodą Mazowieckim. Wprowadzamy na bieżąco wszelkie zalecenia, udzielamy wsparcia ze strony 
gminy służbom wojewody, które odpowiadają w imieniu rządu za proces pomocy uchodźcom.
8. Transportujemy dary i wyposażenie do miejsc zakwaterowania grup uchodźców.
9. Przygotowujemy i wyposażamy pomieszczenia, które posłużą do przyjęcia uchodźców w naszej gminie po uzyskaniu decyzji Wojewody 
Mazowieckiego. Zakupiliśmy dotychczas nowe komplety pościeli (poduszki, prześcieradła itp.), czajniki elektryczne, kuchnię indukcyjną, 
zestaw garnków, naczynia jednorazowe, artykuły żywnościowe (kawa, herbata itp.), środki czystości (ręczniki, płyny do kąpieli, szampony 
do włosów, gąbki do kąpieli, gąbki do mycia naczyń, mydła w płynie oraz w kostkach, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, ręczniki 
papierowe, papier toaletowy, kremy do rąk oraz kremy do twarzy, proszki do prania). 
10. Miejscami, które zgłosiliśmy już jako w pełni przygotowane na przyjęcie uchodźców do Wojewody Mazowieckiego są: remiza 
OSP w Cieksynie, budynek Stadionu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Dębowej, Lokal Gastronomiczno-Hotelarski „Stary Młyn” przy  
ul. Warszawskiej w Nasielsku. 
11. Wprowadzamy opiekę we wszystkich szkołach publicznych na terenie gminy Nasielsk dla dzieci ukraińskich. Trwają ostatnie ustalenia 
i prace nad planem zajęć dla takich dzieci, zapewnieniem im ciepłych posiłków we wszystkich placówkach i rodzajem zajęć. Zajęcia nie 
będą obowiązkowe. O uczestnictwie dzieci w ww. zajęciach zadecydują ich rodzice. Zajęcia będą dostępne w przeciągu najbliższych dni.
12. Jesteśmy w kontakcie z osobami tłumaczącymi język polski na ukraiński i rosyjski. Służą oni wsparciem dla Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
w sprawach wymagających tłumaczenia, pomagają w przełożeniu ważnych informacji na język ukraiński. W ramach wolontariatu 
wspomagają także w kwestiach językowych przebywających na terenie gminy uchodźców.
13. Miasto we współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi gastronomię przygotowało wsparcie w postaci gorących posiłków. Posiadamy 
bazę dobroczyńców, którzy zapewniają ciepłe posiłki dla uchodźców. Wydajemy bony żywieniowe dla zarejestrowanych w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku obywateli Ukrainy, którzy w miejscu swojego zakwaterowania nie mają zapewnionych posiłków.
14. Na bieżąco publikujemy najważniejsze informacje i zalecenia, stworzyliśmy i prowadzimy specjalną zakładkę na stronie www.nasielsk.
pl pod nazwą POMOC UKRAINIE. Zapraszamy także do dołączenia do stworzonego przez nas wydarzenia na profilu Facebook o nazwie 
NASIELSK DLA UKRAINY, gdzie w zakładce DYSKUSJA zamieszczamy różnego rodzaju informacje dotyczące spraw związanych z uchodźcami. 
15. Promujemy inicjatywy mieszkańców o wielkich sercach, mające na celu niesienie pomocy w ramach wolontariatu, doceniamy każdą 
najmniejszą wolę wsparcia.
16. Jesteśmy w kontakcie z wolontariuszami, którzy z potrzeby serca zajmą się zapewnieniem czasu ukraińskim dzieciom i ich rodzinom, 
kiedy tylko będą na to gotowe. 
Na chwilę obecną dzieci mogą uczestniczyć już w zajęciach, które proponuje: MLKS Żbik Nasielsk, Pani Kinga Szczypek z Cieksyna, Harcerze 
z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerskiej „Błękitna Armia im. gen. Józefa Hallera, Szkoła Języków Obcych Ad Astra. Szczegóły zajęć i wszelkie 
informacje u organizatorów.
17. Poszukujemy wolontariuszy do stałej opieki nad rodzinami na terenie naszej gminy, najlepiej ze znajomością języka ukraińskiego 
w stopniu komunikatywnym.
18. Staramy się pomóc każdej rodzinie, która szuka pomocy w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Jesteśmy w całodobowym kontakcie 
z mieszkańcami.
19. We współpracy z Panem Januszem Sosnowskim – prezesem firmy transportowej Sanimax-Transport s.c. wprowadziliśmy dla naszych 
ukraińskich gości darmowe przejazdy na terenie całej gminy.
20. Dyrektor MOPS w Nasielsku we współpracy z Wydziałem Organizacji i Promocji UM prócz koordynacji pomocy dla uchodźców, zbiórki 
rzeczowej i pieniężnej oraz koordynacji wolontariuszy pracuje nad stworzeniem Grupy Wsparcia dla obywateli Ukrainy. Udział w grupie 
polegać będzie na dzieleniu się własnymi doświadczeniami, udzielaniem wzajemnego wsparcia między jej członkami, dzielenia się swoimi 
emocjami i spostrzeżeniami w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami, nawiązywaniem kontaktu ze swymi rodakami, którzy także 
przebywają na terenie gminy Nasielsk. Uważamy, że taka grupa będzie naszym ukraińskim sąsiadom bardzo potrzebna. Z pewnością 
czują się oni niekomfortowo, są przerażeni i niepewni jutra. Chcemy, by grupa była moderowana także przez psychologa i tłumacza.
21. Pracujemy nad wydaniem broszurek informacyjnych – swoistych przewodników dla cudzoziemców zamieszkujących teren gminy 
Nasielsk, które trafią do rodzin zakwaterowanych już w gminie, na dworzec kolejowy oraz dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta 
UM oraz w MOPS. Chcemy, by były stworzone w czterech wersjach językowych. 
22. Zainteresowanie dobroczynnością jest ogromne, więc staramy się obecnie skoordynować działania. Cały czas monitorujemy poprzez 
wszystkie dostępne nam źródła sytuację związaną z napływającymi do Polski grupami uchodźców.

Przedstawione działania to te, które realizujemy w najpilniejszej kolejności. Lista ta z pewnością będzie się zwiększała i zmieniała, ponieważ 
cały czas pracujemy nad tym, by spełnić oczekiwania obywateli Ukrainy i dostosować się jak najlepiej do ich potrzeb oraz zapewnić im 
wszystko, czego potrzebują. Chcemy ofiarować im spokojny i zorganizowany pobyt w naszej gminie.
W najbliższym czasie mamy także w planach zakup większej ilości łóżek polowych, materacy, koców i innych rzeczy niezbędnych 
uchodźcom. Na pewno będziemy starali się poszerzyć zajęcia dedykowane obywatelom Ukrainy. Stworzymy zakładkę i formularze dla 
pracodawców, zachęcając ich do składania ofert pracy dla obywateli Ukrainy, którzy postanowili schronić się w naszej gminie przed 
wojną. Będziemy współpracować z Urzędem Pracy, by jak najszybciej pomóc znaleźć pracę uchodźcom przebywającym w naszej gminie. 

O wszelkich nowych działaniach także Państwa poinformuję. Jednocześnie gwarantuję, że żadna osoba, która, uciekając 
przed wojną, trafi na teren gminy Nasielsk, nie pozostanie bez pomocy. Jak Państwo widzą, od kilku dni intensywnie pra-
cujemy, żeby zapewnić niezbędne wsparcie wszystkim zgłaszającym się do nas osobom.
W tym bardzo trudnym czasie prosimy o wyrozumiałość. Sytuacja jest nagła i nieoczekiwana przez nikogo.  Dziękujemy 
za każde wsparcie oraz za Państwa dobre serca!     

          Z poważaniem,
          Bogdan Ruszkowski, Burmistrz Nasielska
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dokończenie ze str. 1

Z UM

Pomoc Ukrainie 
W tych trudnych czasach musimy być solidarni z mieszkańcami Ukrainy. 
Szczególnie teraz, gdy potrzebują schronienia, żywności, ludzkiej życz-
liwości i niezbędnego wsparcia. Jako mieszkańcy otwieramy serca. Or-
ganizowane są zbiórki żywności, ubrań oraz miejsca pobytu dla naszych 
sąsiadów z Ukrainy. W tym wszystkim musimy być odpowiedzialni, za każ-
dy gest i działanie, za każdą osobę przyjętą pod nasz dach. Apelujemy 
jednak o rozsądne pomaganie. Miejmy na względzie, że jeżeli oferujemy 
zakwaterowanie, to musimy pamiętać, że to na nas spoczywa obowiązek 
zapewnienia podstawowych potrzeb uchodźcom.

Posiadamy informacje, iż rodziny z naszej gminy przyjęły bądź zamierza-
ją przyjąć mieszkańców Ukrainy pod swój dach. Prosimy o dostarczenie 
informacji o przyjętych osobach. W tym celu należy wypełnić formularz 
dostępny online na stronie www.nasielsk.pl w zakładce POMOC UKRA-
INIE lub wypełnić go w wersji papierowej i dostarczyć do Wydziału Zarzą-
dzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Osoby, które chciałyby pomóc i dysponują zapleczem mieszkaniowym, 
również prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza online lub 
dostarczenie go w wersji papierowej do Urzędu.

Telefon do Wydziału Zarządzania Kryzysowego – tel. 23 69 33 121 lub 
604 213 416 (odpowiemy również na SMS). W przypadku chęci dodat-
kowego kontaktu podajemy e-mail: wzk@nasielsk.pl lub dlaukrainy@na-
sielsk.pl

Jako samorząd przygotowaliśmy miejsca tymczasowego zakwaterowania. 
W celu skorzystania z takich miejsc, prosimy o bezpośredni kontakt z Panią 
Moniką Nojbert, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – tel. 
czynny całą dobę 604 171 105.

Chcielibyśmy poinformować również, że w organizowanych zbiórkach 
na terenie gminy, tj. OSP Cieksyn, OSP Nasielsk, Klub Senior+ w sposób 
szczególny prosimy o przekazywanie żywności, pościeli, poduszek, ma-
teracy, leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych, środków czysto-
ści czy higieny osobistej.

Osoby, które z różnych względów nie są w stanie zapewnić ciepłych po-
siłków osobom, które już przyjęły, prosimy o kontakt z Panią Moniką Noj-
bert, tel. 604 171 105. Na obecną chwilę liczba wydawanych bezpłatnych 
ciepłych posiłków jest bardzo ograniczona, dlatego też zwracamy się 
z prośbą o rozsądne zgłaszanie potrzeb.

W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z pracowni-
kami Wydziału Zarządzania Kryzysowego, tel. 23 69 33 121 lub 604 213 
416 lub Panią Moniką Nojbert, tel. 604 171 105.

Zmarł ks. kan. Józef Szczeciński – laureat Nagrody „Lew Nasielska”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy nagłą wiadomość,  
iż w dniu 3 marca br. w wieku 74 lat zmarł 

ksiądz kanonik Józef Szczeciński 
proboszcz parafii w Cieksynie w latach 2000-2009,  

laureat Nagrody „Lew Nasielska” w 2008 roku,  
społecznik zaangażowany w życie parafii i Gminy Nasielsk.

Księże Józefie, na zawsze pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci i modlitwie.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

WSPOMNIENIE

Odszedł do Pana
 3 marca 2022 roku zmarł ks. kan. Jó-
zef Szczeciński. Odszedł do Pana w 74. 
roku życia i 50. roku posługi kapłań-
skiej.

Śp. ks. kan. Józef Szczeciński był pro-
boszczem Parafii Cieksyn w latach 
2000-2009.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. 
kan. Józefa Szczecińskiego odby-
ły się 8 marca br. (wtorek), o godz. 
12.00 w parafii św. Dominika, w Krzy-
nowłodze Małej. Mszy świętej po-
grzebowej przewodniczył biskup 
Mirosław Milewski. Po nabożeństwie 
pogrzebowym trumna z ciałem śp. 
ks. Szczecińskiego została złożona na 
cmentarzu parafialnym w Krzynowło-
dze Małej.

Ks. Józef Szczeciński urodził się 
w 1948 r. w Krzynowłodze Małej. 
W 1972 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie. Jego posługa kapłańska zaczęła 
się od wikariatów w Bieżuniu, Płocku, 
Wieczfni, Goworowie, a od 1982 roku 
przez 18 lat pracował jako inspek-
tor i dyrektor Niższego Seminarium 
Duchownego w Płocku. W 2000 
r. został proboszczem w Cieksynie. 

Ksiądz Szczeciński cha-
rakteryzował się ponad-
przeciętną aktywnością, 
dlatego zaraz po objęciu 
parafii, rozpoczął prace 
remontowe. Na kościele 
wymieniono pokrycie 
dachu, położono nowe 
tynki na zewnątrz, jak i też 
wewnątrz świątyni. Wy-
konano też prace zwią-
zane z renowacją ołtarza 
głównego, a także została przepro-
wadzona konserwacja zabytkowej fi-
gury Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV 
wieku. Wymieniona została instalacja 
elektryczna. Ponadto naprawiony zo-
stał parkan, a także położona kostka 
wokół kościoła. Dokoła parkanu po-
wstały Stacje Drogi Krzyżowej. Ks. 
Szczeciński interesował się historią 
cieksyńskiej świątyni. To właśnie z jego 
inicjatywy prowadzono w niej badania 
archeologiczne. Rezultaty tych badań 
zamieścił w swojej książce pt. „Kościół 
i parafia w Cieksynie” ksiądz profesor 
Waldemar Graczyk, który był wów-
czas częstym gościem w Cieksynie.

Władze gminne doceniały jego zaan-

gażowanie i współpracę z lokalnym 
samorządem, przyznając mu w 2008 
roku nagrodę ,,Lew Nasielska”.

Ksiądz Józef Szczeciński cieksyńską 
parafię opuścił w czerwcu 2009 r., 
po czym objął probostwo w Gąbi-
nie, gdzie pracował aż do przejścia na 
emeryturę w 2018 r. 

W 2021r. (od maja do października) 
był administratorem parafii Zatory, 
a od 11 lutego 2022 r. w ramach za-
stępstwa pełnił posługę duszpasterską 
w ośrodku Kraszewo-Czubaki. 

Pamiętajmy w modlitwie o śp. ks. 
Józefie i polecajmy Jego duszę nie-
skończonemu Bożemu Miłosierdziu.

(oz)

także otrzymywały bezpośrednią 
pomoc w postaci artykułów spożyw-
czych, szkolnych, zabawek, ubrań 
i innych. Dziesiątki, a raczej setki kilo-
gramów, które pozostały na zakoń-
czenie zbiórki trafiły bezpośrednio do 
Klubu Senior+ przy ulicy Warszaw-
skiej 52 i będą rozdysponowane przez 
MOPS Nasielsk.

 – Bardzo dziękuję wszystkim oso-
bom prywatnym, firmom, dyrekto-
rom, nauczycielom, pracownikom, 
uczniom, dzieciom i ich opiekunom, 
za tak wspaniały odzew i włączenie 
się do tej akcji. Efekty Waszej hojności 
i tak ogromny odzew przerosły nasze 
najśmielsze oczekiwania – mówi Da-
wid Domała. – Pragnę podziękować 
także wszystkim kolegom i koleżan-
kom z OSP Nasielsk, którzy poświęcili 
swój czas wolny od pracy i bezinte-
resownie włączyli się do tej akcji. To 
był bardzo pracowity, ale jednocze-

śnie wspaniały tydzień, który spędzi-
łem w świetlicy OSP otoczony ludźmi 
o cudownych sercach, którzy pomoc 
drugiemu człowiekowi niosą każdego 
dnia – dodaje. 

W Klubie Senior+ zbiórka prowadzo-
na jest nadal, aż do odwołania. Jeśli 
chcą Państwo przekazać dary prosimy 
dostarczać je klubu przy ul. Warszaw-
skiej 52 w Nasielsku. W przypadku py-
tań lub wyjątkowych sytuacji prosimy 

o kontakt z dyrektor MOPS – panią 
Moniką Nojbert, tel. 604 171 105.

W szkołach odbywają dni solidarno-
ści z Ukrainą. Taka akcja prowadzona 
była m.in. w SP nr 2 i SP nr 1. W wie-
lu placówkach oświatowych są już 
pierwsi uczniowie z Ukrainy. A w SP 
ZOZ Nasielsk z pomocy lekarskiej ko-
rzystali już pacjenci ukraińscy, którzy 
mieszkają na naszym terenie. 

(red.)

Nasielsk pomaga Ukrainie 
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26.02.2022

 – Jackowo Włościańskie – zdarzenie medyczne – udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy kobiecie  
(1 zastęp OSP Nasielsk)

27.02.2022

 – Nasielsk, ul. Młynarska – drzewo (1 zastęp 
OSP Nasielsk)

 – Nasielsk, ul. Warszawska – zdarzenie me-
dyczne – udzielenie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy młodemu mężczyźnie, który 
doznał urazu głowy (2 zastępy OSP Nasielsk)

2.03.2022

 – Stare Pieścirogi – pożar wiaty kolejowej 
na tzw. Parowozowni (1 zastęp OSP Nasielsk)

4.03.2022

 – Mazewo Dworskie „A” – wg zgłoszenia 
pożar domu, po dojechaniu na miejsce po-
żar na terenie posesji – ugaszony 
przed naszym przybyciem (2 zastę-
py OSP Nasielsk)

5.03.2022

 – Nasielsk, ul. Kościelna – alarm 
fałszywy – wg zgłoszenia wypadek 
z udziałem samochodu osobowego 
(1 zastęp OSP Nasielsk)

7.03.2022

Nasielsk, ul. Leśna – pożar pustosta-
nu – podczas przeszukania budynku 
znaleziono spalone zwłoki mężczy-
zny (1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z MIASTA

Oblężenie stacji paliw
N a d ra n e m,  w c z wa r-
t e k  24  l u t e g o  wo j s k a 
ros yj sk ie  zaatakowa ł y 
Ukrainę. To wydarzenie 
miało błyskawiczne skut-
k i  w nasz ym kraju .  Już 
około południa pojawiły 
się informacje, że stacje 
pal iw przy wschodnich 
granicach kraju, odno-
towały wzmożony ruch. 
Natomiast w godzinach 
popołudniowych oblę-
żenie stacj i  pal iw mia-
ło miejsce już w cał ym 
kraju, również na terenie 
Nasielska.

Kierowcy, bojąc się pod-
wyżek cen paliw, chcie-
li zakupić je po niższych 
cenach .  Tym bardziej , 
ż e  p o j a w i ł y  s i ę  n i e -
s p ra wd z o n e  i n fo r m a -
cje o braku dostępności 
pa l iw.  N iestet y z więk-
szony popyt sprawił, że 
na niektórych stacjach 
p o d n o s z o n o  c e n y  – 
w niektórych przypad-
kach już nawet do ok. 7 zł/l. To 
jednak nie odstraszało kierow-
ców, dopóki nie wyczerpały się 
zapasy.

Zakorkowane był y główne uli-
ce w mieście. Samochody stały 
w kolejkach na ulicy Kilińskiego, 
jak i Warszawskiej od Baszty, skąd 

z dwóch stron kierowcy próbo-
wali dojechać do Orlenu. Kilku-
set metrowy korek utworzył się 
też na ulicy Warszawskiej do sta-
cji paliw Moya. Zakorkowana była 
również ulica Płońska i Przemy-
słowa. Najszybciej paliwo skoń-
czyło się na stacjach MONREX 
i Wasbruk.

Tego dnia w godzinach wieczor-
nych olej napędowy można było 
kupić za 5,71 zł, a benzynę 98 za 
5,90 zł.

Jak wynikało z różnych relacji – 
kierowcy tankowali nie tylko do 
baków swoich aut, ale również 
do kanistrów, zbiorników.

Przedstawiciele PKN Orlen ape-
lowali o spokojne podejście do 
sytuacji i dokonywanie weryf i-
kacji źródeł informacji. 

W kolejnych dniach ruch nadal był 
duży, ale w niedzielę ruch na sta-
cjach odbywał się już płynnie. Nie-
stety ceny utrzymywały się już na 
wyższych poziomach i za olej na-

pędowy trzeba było zapłacić 5,86 
zł/l, a za benzynę bezołowiową 
6,05 zł/l. Niestety z dnia na dzień 
na stacjach paliw widzimy coraz 
wyższe ceny. We wtorek, 8 mar-
ca benzyna kosztowała już 7 zł/l. 
Musimy liczyć się z tym, że paliwo 
będzie jeszcze droższe.

Michał B.

OŚWIATA

Zmiana  
na stanowisku
16 lutego br. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nasielsku. Od 2017 dyrektorem tej szkoły jest Katarzyna Świderska, 
ale z końcem tego roku szkolnego 2021/2022 dobiega końca jej pięcioletnia 
kadencja.

Decyzją komisji konkursowej, od 1 września 2022 r., czyli od nowego roku 
szkolnego, dyrektorem tej placówki będzie Monika Orłowska – Wiśniew-
ska. Pani Monika jest nauczycielem historii w tej szkole, a od roku szkolnego 
2018/2019 pracuje także jako wicedyrektor w SP nr 1. 

(red.)

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

fot. M. Czarneckifot. M. Czarnecki
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40. sesja Rady Powiatu
Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dotacje dla organizacji 
pozarządowych
Informujemy, że na przełomie lutego i marca br. podpisano umowy o re-
alizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2022 r. z zakresu:

 – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem 
profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych,

 – wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień. 

Umowy podpisano z:

Fundacją „Bądźmy Razem”, Międzyzakładowym Klubem Sportowym 
„Żbik”, Młodzieżowym Klubem Sportowym, Klubem Sportowym „Wkra 
Cieksyn”, Klubem Szachowym Skoczek Pieścirogi, Uczniowskim Klu-
bem Sportowym „Sokół” w Nasielsku, Uczniowskim Klubem Sportowym 

„Polonez” w Nasielsku, Młodzieżowym Klubem Sportowym „Victoria” 
Nasielsk, Stowarzyszeniem Nasielsk Baszta Team, Klubem Sportowym 
„Spartakus” Nasielsk.

W ramach ww. zadań dzieci, młodzież oraz dorośli z terenu Gminy 
Nasielsk będą mogli uczęszczać na zajęcia z różnych dyscyplin spor-
towych (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, szachy, biegi, pływanie, tenis 
stołowy). Natomiast seniorzy wezmą udział w zajęciach artystycznych 
i literackich, jak również w wykładach i gimnastyce. Warto podkreślić, że 
podczas części z ww. aktywności  realizowany będzie program profilak-
tyki uzależnień.

Organizacjom pozarządowym, z którymi zawarto umowy, życzymy po-
myślności w realizacji zamierzonych działań, a odbiorcom zadań wytrwa-
łości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wielu sukcesów!

Wydział Organizacji i Promocji

24 lutego br., w trybie zdal-
nym, odbyła się XL sesja Rady 
Powiatu Nowodworskiego. 
Otwierając posiedzenie, Prze-
wodniczący Rady Zbigniew 
Szmytkowski poinformował 
o ataku Rosji na Ukrainę. W se-
sji wzięło udział 18 radnych - 
nieobecny był radny Kamil 
Szafrański.

N a  p o s i e d ze n i u  p o dj ę to 
uchwałę dotyczącą zmian 
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej, a następnie pro-
cedowano zmiany w uchwale 
budżetowej na rok 2022. Obie 
uchwały podjęto jednogłośnie.

W uchwale budżetowej znalazły 
się zapisy dotyczące m.in. zwięk-
szenia dochodów o kwotę 30 tys. 
zł z tytułu pomocy finansowej od 
gminy Nieporęt z przeznaczeniem 
na dofinansowanie NCM w No-
wym Dworze Maz., zwiększeniem 
planu dochodów o kwotę 182 tys. 
zł z tytułu wpływów z usług świad-
czonych przez DPS w Nasielsku 
w z w ią zku ze  z w i ę k sze n i e m 
średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca, a także 
zwrotu kosztów przez CARITAS 
z niewykorzystanej dotacji w kwo-
cie ponad 2 tys. zł. Ponadto, w tym 
dokumencie znalazły się zapisy 
o zwiększeniu o kwotę 1 mln zł wy-
datków na usługi remontowe i za-
kup innych usług. Środki pieniężne 
pochodzą z wolnych środków za 
rok 2022. Ponadto przeznaczono 
m.in.: 80 tys. zł na Fundusz Wspar-
cia Państwowej Straży Pożarnej na 
zakup ciężkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego dla Komen-
dy PSP w Nowym Dworze Maz, 
30 tys. zł na zakup aparatu KTG dla 
NCM w Nowym Dworze Maz., 182 
tys. zł dla DPS w Nasielsku, w tym 
prawie 48 tys. zł na wykonanie 
kanalizacji kanałowej na terenie 
obiektu.

Trzecia uchwała, jaką podjęli rad-
ni, dotyczyła zmiany w Radzie 
Społecznej NCM w Nowym Dwo-
rze Maz. W związku ze złożeniem 
mandatu przez radnego Kamila 
Janczarka, reprezentującego gmi-
nę Zakroczym, na jego miejsce 
powołano radnego Stanisława La-
tałę. Uchwała także została przyjęta 
jednogłośnie.

Kolejne trzy punkty obrad doty-
czyły informacji: o realizacji inwe-
stycji drogowych, o pozyskaniu 
środków zewnętrznych i z działal-
ności Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku w 2021 roku w powiecie 
nowodworskim, co zostało przy-
jęte pozytywnie i bez dyskusji.

Interpelacje dotyczące dróg po-
wiatowych złożyły radne Anna 
Maliszewska, Katarzyna Kręźle-
wicz i Elżbieta Kapałka. Ta ostatnia 
zwróciła uwagę na fatalny stan dro-
gi powiatowej Górki - Kampinos, 
zaznaczając, że w sprawie remon-
tu interweniują mieszkańcy i radni 
z gminy Leoncin. Starosta Krzysz-
tof Kapusta poinformował, że re-
mont tej drogi będzie brany pod 
uwagę w pierwszej kolejności, po 

zrealizowaniu inwestycji zaplano-
wanych na rok bieżący i wskazał, 
że będzie to w  2023 r. 

W sprawach różnych głos zabra-
ła m.in. radna Anna Małecka, która 
pytała o szczegóły, czy w związku 
z zakupem dla nowodworskiego 
szpitala przez Urząd Marszałkow-
ski dwóch aparatów do ciągłego 
leczenia nerkozastępczego o łącz-
nej wartości 216 tys. zł. będą w nim 
przeprowadzane dializy? Zwróciła 
też uwagę na brak tablicy informa-
cyjnej dotyczącej godzin przyjęć 
lekarzy w holu Nowodworskiego 
Centrum Medycznego.

Dyrektor NCM Jacek Kacperski 
podkreślił, że aparat nerkozastęp-
czy nie jest urządzeniem do dializ, 
a urządzeniem intensywnej tera-
pii i służy do ratowania życia, gdy 
funkcje nerek się znacznie pogor-
szyły. W kwestii tablicy, przyznał, 
że można ją postawić, jednak dy-
żury lekarzy często się zmieniają, 
dlatego łatwiej umawiać się do le-
karza przez rejestrację. Być może 
rozwiązaniem będzie tablica elek-
troniczna, która mogłaby być ak-
tualizowana na bieżąco. Radny 
Marcin Manowski zauważył, że 
były przypadki odsyłania pacjen-
tów w ramach Nocnej Pomocy 
Lekarskiej z Nowego Dworu Maz. 
do Nasielska. Dyrektor J. Kacper-
ski przyznał, że mogły być takie 
pojedyncze przypadki z uwagi na 
chorobę samego lekarza. W po-
ważniejszych przypadkach pomoc 
można było też uzyskać na SOR.

Radny Mariusz Ziółkowski nato-
miast zapytał m.in. o dostępność 
pediatrów zarówno w podmiotach 
publicznych, jak i prywatnych. Dy-
rektor J. Kacperski powiedział, że na 
oddziale jest kilku młodych pedia-
trów, którzy wspomagają także no-
wodworskie POZ-ty.

Radna Elżbieta Kapałka pytała o le-
karza pulmonologa z poradni spe-
cjalistycznej, z racji ogromnego 
zapotrzebowania, przy jednocze-
snym braku takowego na terenie 
powiatu. Dyrektor przyznał, że są 
duże problemy z uwagi na małą 
liczbę medyków z taką specjaliza-
cją, a stawki w gabinetach prywat-
nych są bardzo wysokie.

Wiceprzewodniczący Mariusz 
Kraszewski zapytał, czy w związku 
z atakiem Rosji na Ukrainę powiat 
nowodworski jest przygotowany 
na przyjęcie uchodźców z Ukra-
iny. Starosta powiedział, że miał 
już pytania od urzędników woje-

wódzkich. Jednak powiat nie dys-
ponuje takimi miejscami. Temat 
jest opracowywany przez Woje-
wódzki Sztab Zarządzania Kryzyso-
wego, lecz w przypadku potrzeby  
na mocy zarządzeń kryzysowych, 
takie miejsca mogą być urucha-
miane w pensjonatach i hotelach. 
Radny Mariusz Torbus poinfor-
mował, że w połowie lutego Ko-
menda Powiatowa PSP zbierała od 
jednostek OSP na terenie powiatu 
informacje, które z nich mogły-
by na pewien czas przyjąć osoby 
z Ukrainy. 

Starosta Krzysztof Kapusta dodał, 
że na godzinę 13:00 zaprosił wój-
tów i burmistrzów z gmin powiatu 
nowodworskiego na spotkanie ce-
lem omówienia sytuacji.

Radny Marcin Manowski zapy-
tał o drogę Sowia Wola - Czosnów, 
gdzie nadal woda stoi i stwierdził, że 
studzienki były wyczyszczone nie-
dokładnie. Z tym stwierdzeniem nie 
zgodził się wicestarosta Paweł Calak, 
który odpowiedział, że stojąca woda 
jest wynikiem wysokiego stanu wód.

Radna Elżbieta Kapałka, zapytała 
czy po ostatnich wichurach obiek-
ty, które są w administracji powiatu 
uległy jakimś poważnym uszko-
dzeniom. Starosta odpowiedział, że 
pojawiły się drobne uszkodzenia, 
jak zerwana papa z dachu czy pod-
topienie fundamentów, jednak po-
ważniejszych uszkodzeń nie było.

Na tym zakończył y się obrady 
Rady Powiatu Nowodworskiego.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Hołd  
dla Anny Garskiej
Książki mocne i wstrzą-

sające na długo zapa-

dają w mojej pamięci . 

Tym bardziej, jeśli histo-

ria oparta jest na faktach. 

Mowa o książce Magdale-

ny Majcher Mocna więź. 

Autorka znana jest z cie-

kawych powieści oby-

czajowych, potraf i też 

zaskoczyć historią opie-

rającą się na prawdziwych 

wydarzeniach. Nie ma 

co ukrywać, Magdalena 

Majcher to moja ulubio-

na pisarka. Przeczytałam niemal wszystkie jej książki i nie mam dość. 

Z oczekiwaniem patrzę na kolejne nowości jej autorstwa. Gdy niemal 

rok temu Mocna więź pojawiła się na rynku księgarskim, zapragnęłam 

ją mieć. Brak czasu i wiele zajęć związanych z pracą i innymi obowiąz-

kami nie pozwoliło mi sięgnąć po tę powieść wcześniej. Teraz lekturę tej 

powieści zaliczam do przeczytanych i niebawem biorę się za jej kolejną 

nowość Małe zbrodnie, która napisana jest w podobnym klimacie.

Mocna więź to medialna historia Anny Garskiej, która wyszła z domu  

7 lipca 2012 w Czeladzi i już nie wróciła. To historia o kobiecie, która 

prowadziła normalne życie żony i matki. Pochodziła z kochającej się ro-

dziny, miała siostrę Agnieszkę i matkę, z którą łączyła ją bardzo mocna 

więź. W domu Anna zostawiła ukochanego męża – policjanta i długo 

wyczekiwaną córeczkę, Dominikę. Kobieta, pomimo iż miała bardzo 

dobre relacje z matką i siostrą, do tej pory nie dała znaku życiu. Na ko-

lejnych kartach książki okazuje się, iż jej mąż, Marek, był zaplątany w tę 

historię. W 2020 roku Anna Garska została uznana za zmarłą. A sprawa 

znalazła się w sądzie. Jej mąż, Marek G., został skazany na 25 lat pozba-

wienia wolności za zabójstwo żony.

Ta historia jest wstrząsająca i mocna. Książkę czyta się szybko, a czytelnik 

chce dowiedzieć się jak najszybciej, co stało się z Anną Garską. Historia 

smutna i tragiczna w skutkach. To dramat rodzinny. Szkoda tylko, że ta 

opowieść nie jest fikcją literacką. Człowiek ma świadomość, że takie rze-

czy się dzieją, a naprawdę najbliższa nam osoba może okazać się katem. 

Matka kobiety przez wiele lat żyła nadzieją, że córka się odnajdzie. Po-

ruszyła niebo i ziemię, by ją odnaleźć. Odwiedzała jasnowidzów, szukała 

na własną rękę, współpracowała z policją i prokuraturą. Jednak jej mąż, 

ojciec Ani, od samego początku podejrzewał zięcia. Wydarzenia w tej 

rodzinie nie mieściły mi się w głowie, nie potrafię wyobrazić sobie ich 

bólu i cierpienia. Ciało Anny Garskiej do tej pory nie zostało odnalezione.

Mocna więź to powieść będąca hołdem dla Anny Garskiej. Kobiety, któ-

ra miała całe życie przed sobą. Marzyła, kochała, żyła. Jak każdy z nas. 

Jednak najbliższa jej osoba ucięła tę wątłą nić życia. Magdalena Majcher 

wykonała kawał dobrej roboty, pisząc tę książkę. Polecam z całego serca!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Moje skarby
W drugiej połowie lutego br. do 
sklepów trafiła zupełnie nowa gra 
od wydawnictwa Rebel: „Moje 
skarby”. Miłośnicy wszelkiego ro-
dzaju kolekcjonerstwa, segrego-
wania według klucza i… podróży 
na pewno polubią tę propozycję. 
Celem jest stworzenie najciekaw-
szych zbiorów przedmiotów przy-
wiezionych z różnych wypraw. 
Mamy do dyspozycji kilka katego-
rii skarbów, np. zwierzęta, minerały, 
rośliny, dodatkowo podzielonych 
na kolory. Punkty zdobywamy nie 
tylko za przedmioty tego samego 
rodzaju, ale również za ich kolor. 
Istnieje możliwość wyboru klucza 
np.  zbieramy zdobycze różnych 
kategorii, ale tej samej barwy lub 
odwrotnie – ten sam typ przed-
miotu w dowolnym kolorze. Pod-
czas sześciu rund uczestnicy starają 
się wypełnić gabloty zdobytymi 
skarbami, tworząc unikatowe ko-
lekcje. Aby wypełnić misję, za każ-
dym razem należy wysłać pionki 
w podróż na planszy podróży 
i zagrać możliwie najkorzystniejsze 
akcje, dzięki którym pozyskujemy 

kaf le różności pa-
sujące do kolumny 
lub rzędu w gablocie 
kolekcjonera. Akcje 
wskazują nam także, 
jaki typ kolekcji po-
winniśmy w ybrać . 
Im więcej ukończo-
nych rzędów, t ym 
więcej otrzymamy 
punktów zwycięstwa. 
Centrum rozgrywki 
stanowi wspomniana 
plansza podróży, na 
której uczestnicy sta-
rają się manipulować 
kaflami tak, aby po-
zyskać najwięcej zdobyczy, a jed-
nocześnie utrudnić przeciwnikom 
powiększanie ich kolekcji. „Moje 
skarby” są grą strategiczną, umożli-
wiającą wypełnienie różnorodnych 
celów oraz wykonaniu ciekawych 
i niejednokrotnie zaskakujących 
akcj i .  Do dyspozycji mamy aż  
85 kafli różności, czyli skarbów,  
5 kart cudów, ale też 12 kart kolekcji 
oraz 4 karty pomocy. Dodatkowo, 
twórcy załączyli opcję dla jedne-

go gracza. Do tego wariantu nale-
ży użyć kart rywali, które znajdują 
się w zestawie. Choć wydaje się, że 
gra polega na dokładaniu kafli, nie 
jest łatwa – autorzy oznaczyli wiek 
uczestników na 14 lat i więcej. Prze-
widywany czas rozgrywki to około 
20 minut dla 1 do 4 osób. Zarów-
no estetyczna oprawa graficzna, 
jak i ciekawa mechanika „Moich 
skarbów” zachęca do zaproszenia 
przyjaciół do rozgrywki.

OI

DKK. Lutowe spotkanie

Saga rodzinna 
W piątek, 18 lutego br., w Czytel-
ni Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nasielsku miało miejsce 
lutowe spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki. W niezwykle mi-
ł ym gronie spotkaliśmy się, by 
porozmawiać o książce Nino Ha-
ratischwili pt. Ósme życie. (dla Bril-
ki) tom 1. Z radością przywitaliśmy 
także nową uczestniczkę naszego 
klubu.

Ósme życie (dla Brilki) tom 1 to 
niezwykła historia z wojną w tle. 
To również saga rodzinna, w której 
poznajemy poprzednie pokolenia 
Brilki. Książka zawiera prawie sześć-
set stron pięknego i niezwykłego 
tekstu. Zachwyca swoją naturalno-
ścią i brutalnością codziennego ży-
cia owianego wojenną zawieruchą. 
Nino Haratischwili stworzyła pro-
zę monumentalną, zakrojoną na 
potężną skalę czasową i niezwy-
kle barwną dla postaci w niej wy-
stępujących. Ta powieść to epos 
o komunizmie, sowieckim re-
żimie i znakomity obraz tragedii 
i triumfów, miłości i nienawiści oraz 
szczęścia i zdrad. Ósme życie (dla 
Brilki) tom 1 to również niebanalna 

saga, opowiadająca historię rodzi-
ny Jaszich wpisana w historię nie-
mal całego stulecia. A narratorką 
tego dzieła jest Nica, prawnuczka 
Anastazji Jaszi. Urodzona w Tbilisi 
w 1973 roku, zamieszkuje w Berli-
nie, osiąga ważny głos w tej historii, 
opowiadając dzieje swojej rodziny 
na przełomie wieków. Z tej książ-
ki dowiadujemy się wiele o Gruzji 
na politycznym skrzyżowaniu Eu-
ropy, gdzie triumf odnosił Związek 
Radziecki. To wspaniała książka – 

klubowiczki jednogłośnie się z tym 
zgodziły. Nasza dyskusja na temat 
powieści trwała długo i zachwy-
tów nad nią nie było końca. Jedna 
z Pań stwierdziła, iż jest to najlepsza 
i najważniejsza książka, którą do tej 
pory przeczytała.

Nadchodząca wiosna to znako-
mity czas, by dołączyć do gro-
na naszych klubowiczów, zatem 
serdecznie Państwa zapraszamy 
w nasze progi. Spotykamy się raz 
w miesiącu, a tematem przewod-
nim naszych spotkań jest dyskusja 
nad propozycją wydawniczą, którą 
każdy uczestnik otrzyma miesiąc 
wcześniej od moderatorek Dysku-
syjnego Klubu Książki.

Kolejne spotkanie odbędzie się  
11 marca br. o godzinie 15, a jego 
tematem przewodnim będzie po-
wieść Michaela Sowy Tam, gdzie 
nie pada. Ballada o śląskim Teksa-
sie. W poszukiwaniu ziemi obieca-
nej. Serdecznie zapraszamy!

(bibl.)
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Nowe regały 
W ostatnich dniach w Wypożyczalni dla Dorosłych w pomieszczeniu z be-
letrystyką ustawione zostały nowe regały biblioteczne. Nawiązują one sty-
lem oraz skalą do XIX-wiecznych regałów książkowych, a jednocześnie 
korespondują z architekturą zabytkowego budynku biblioteki wybudowa-
nego w stylu historyzująco-secesyjnym.

Nowe regały dają większe możliwości eksponowania księgozbioru, ponie-
waż są znacznie wyższe i posiadają szuflady na pozycje wieloegzempla-
rzowe. Ponadto mają większą liczbę półek, co pozwoli na umieszczenie 
na nich znacznie większej liczby książek, niż było to możliwe dotychczas. 

Zapraszamy serdecznie do biblioteki!

(b.)

Z BIBLIOTEKI

Drodzy Czytelnicy!
Uprzejmie informujemy, iż Filia Biblioteczna w Pieścirogach zmieniła 
lokalizację. Nowa siedziba naszej Filii znajduje się przy ulicy Kolejowej 
35 B w Nowych Pieścirogach. Kontakt telefoniczny nr 789 470 059.

Od 1 marca zmianie uległy również godziny otwarcia. Przedstawiają 
się one następująco:

poniedziałek 9.00 – 18.00

wtorek 9.00 – 17.00

środa 9.00 – 17.00

czwartek 9.00 – 17.00

piątek 9.00 – 16.00

Zapraszamy serdecznie!

NASZE DZIECI

Z wizytą u przedszkolaków
Często o tym, kim jesteśmy w życiu dorosłym, decydują dziecięce marzenia. A kim dzieci chcą być? Policjan-
tami, piłkarzami, strażakami, modelkami, lekarzami itd. Żeby jednak wybrać jak najlepiej, warto przyjrzeć się róż-
nym zawodom, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dana profesja okaże się strzałem w dziesiątkę. 

Grupy Słoneczek i Biedroneczek z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku gościły w czwartek, 3 marca br., 
Ewelinę Gizińską, dziennikarkę piszącą obecnie dla Życia Nasielska. Gość opowiedział po krótce o tym, kim jest 
dziennikarz, czym się zajmuje, jakiego sprzętu potrzebuje do wykonywania swojego zawodu. Nieodłącznym 
elementem jest m.in. aparat fotograficzny, który bardzo interesował dzieci. Prawdziwy dziennikarz posiada także 
legitymację dziennikarską. Okazało się, że w czasie spotkania każdy maluch otrzymał swoją legitymację i tym 

samym dołączył do dziennikarskiego grona Życia Nasielska. Podczas spotkania nie zabrakło ciekawych pytań. 
Wspólnie wszyscy przejrzeli także gazetę i rozmawiali o tym, jak jest zbudowana. Na koniec przedszkolaki obej-
rzały krótki film o tym, jak drukuje się gazety. Na zakończenie spotkania, z redakcyjnymi balonami w dłoniach, 
dzieci zrobiły sobie zdjęcie z gościem, któremu w podziękowaniu pięknie zaśpiewały piosenkę „Jagódki”.

(red.)

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,  
bo zostawili ślad w naszych sercach.

Pani Marii Bogusz 

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci 

Męża 
składają członkowie  

Dyskusyjnego Klubu Książki  
działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Nasielsku 
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ROZMOWA Z…

Nikola będzie chodzić, jeśli…
Andrzejem Kopczyńskim i Moniką Krupińską – rodzicami 11-letniej Nikoli, mieszkanki Jackowa Włościańskiego, która z nadzieją 
czeka na operację.  
Od kiedy i na co choruje Nikola?

– O chorobie naszej córki dowie-
dzieliśmy się w 37 tygodniu ciąży. 
Podczas wykonywania USG lekarz 
poinformował nas o występują-
cych u dziecka wadach. Konieczne 
było natychmiastowe rozwiązanie 
ciąży. Nikola urodziła się m. in. z 
wodogłowiem, przepukliną opo-
nowo – mózgowo – rdzeniową, 
stopami końsko – szpotawymi, 
obustronnie zwichniętymi stawa-
mi biodrowymi, zespołem Arnol-
da-Chiariego. W pierwszej dobie 
życia została przetransportowana 
do Szpitala na ulicy Niekłańskiej 
w Warszawie na Oddział Neurochi-
rurgii. Pierwsza operacja miała na 
celu działanie z przepukliną opo-
nowo – mózgowo – rdzeniową, 
czyli otwartą raną na rdzeniu krę-
gowym na odcinku lędźwiowym. 
Następnie lekarze założyli Niko-
li zastawkę odprowadzającą płyn 
mózgowo – rdzeniowy do otrzew-
nej, by płyn nie uciskał mózgu. Były 
to operacje ratujące życie dziec-
ka i wykonane w pierwszej dobie 
życia. Kolejne konsultacje były 
przeprowadzane przez chirurgów 
ortopedów, którzy skupili się na 
stopach Nikoli. Stopy dziecka były 
zdeformowane – duże palce stóp 
dotykały kości piszczelowej.

Ile operacji miała już Nikola?

- Do tej pory nasza córka przeszła 
ok. 20 zabiegów i operacji, dzię-
ki którym w obecnej chwili stopy 
są wyprostowane, a wada została 
skorygowana. Gdy Nikola miała 
10 lat, przeszła operację stawów 
biodrowych. Operacja stawu bio-
drowego prawego udała się, nato-
miast operacja stawu biodrowego 
lewego niestety zakończyła się 
niepowodzeniem. Kolejna rów-
nież nie przyniosła efektów. Nikola 
nigdy nie chodziła. Jedynie raczko-
wała i tylko w takiej formie mogła 
samodzielnie się przemieszczać. 
Dzięki swojej silnej woli próbowała 
się pionizować. Niestety nieudane 
operacje doprowadziły do tego, że 
Nikola przestała raczkować i zosta-
ła „przykuta” do wózka. Na szczę-
ście w międzyczasie zalecono nam 
konsultację ze światowej sławy or-
topedą – dr Paleyem.

Jakie były zalecenia dr Paleya?

 – Najpierw lekarze z European 
Paley Institute w Warszawie prze-
prowadzili szereg badań oraz kon-
sultacji . Następnie zostały one 
poddane analizie przez samego 
dr Paleya. Po zbadaniu Nikoli i po-
znaniu historii jej choroby, doktor 
zalecił pięciomiesięczną intensyw-
ną rehabilitację, mającą na celu 
odbudowę mięśni. Po tym czasie 
doktor ponownie zbadał Nikolę. 
Została zakwalifikowana do ope-
racji stawu biodrowego łącznie 
z osteotomią podpórczą po lewej 
stronie, stabilizacją wewnętrzną 
kości piszczelowych, obustronną 
osteotomią nadkostkową, korek-
cją osi oraz derotacją i stabilizacją 

wewnętrzną dalszych końców ko-
ści podudzia. Doktor dał nam na-
dzieję, na to, że nasza córka może 
stanąć na nogi, może wykonać 
pierwszy krok w swoim życiu. Aby 
tego dokonać, musi zostać prze-
prowadzona operacja. 

Jaki jest koszt operacji?

 – Koszty konsultacji i operacji są 
ogromne. Łącznie to koszt ok. 
500 000 zł. Jej wycena jest waż-
na do 20 czerwca 2022 r. Jeśli do 
tego czasu nie uda nam się zebrać 
pieniędzy, będzie musiała zostać 
przygotowana kolejna wycena. 
W związku z tym, że ceny inten-
sywnie idą w górę, kolejna wycena 
z całą pewnością będzie opiewa-
ła na dużo wyższą kwotę. Aby zo-
stał wyznaczony termin operacji, 
musimy przelać 20% całej kwo-
ty, czyli ok. 100 000 zł. Są to dla 
nas ogromne sumy, wykraczające 
poza nasze możliwości finansowe. 

Jak często jeździcie na rehabilitacje 
i jakie są jej koszty?

– Nikola uczestniczy w rehabi-
litacji 4 razy w tygodniu: 2 razy 
w tygodniu zajęcia odbywają się 
w Instytucie dr Paleya w Warszawie,  
2 razy w Lesznie. Jedna sesja reha-
bilitacyjna trwa półtorej godziny. 
W tym czasie dzięki podnośniko-

wi i przy pomocy balkonika Nikola 
chodzi na bieżni. Mamy wspaniałe-
go rehabilitanta, który wkłada całe 
serce w przeprowadzenie ćwiczeń. 
Rehabilitacja przynosi pozytywny 
skutek, ponieważ dzięki niej mię-
śnie zaczęły się odbudowywać. 
Koszty związane z rehabilitacją to 
280 zł/godzinę. Ponadto jednora-
zowa konsultacja dr Paleya kosztu-
je 2000 zł oraz wykonanie badań 
w Instytucie – 800 zł. Do tej pory 
Nikola miała 2 wizyty, kolejna od-
będzie się przed wykonaniem ope-
racji. 

W jaki sposób finansujecie kosz-
towną rehabilitację?

 – Opłacenie rehabilitacji jest moż-
liwe dzięki pieniądzom przekazy-
wanym w ramach 1% podatku oraz 
wsparciu różnych lokalnych orga-
nizacji, np. stowarzyszenia Nasielsk 
Baszta Team oraz kół gospodyń 
wiejskich. Jesteśmy niezwykle 
wdzięczni za każdą zorganizowaną 
inicjatywę mającą na celu pomoc 
naszej córce.

Jakim dzieckiem jest Nikola?

 – Nikola jest pogodna i niezwy-
kle dzielna. Przez całe swoje ży-
cie spędziła wiele dni w szpitalach, 
setki godzin na rehabilitacjach. 
Mimo tego, nie poddaje się i wal-
czy o swój pierwszy krok. Uwielbia 
rysować i malować. 

Czym się zajmujecie zawodowo? 
Co lubicie robić?

– Mieszkamy w Jackowie Wło-
śc iańskim. Od 18 lat  pracuję 
w sklepie z artykułami RTV/AGD 
w Nasielsku. Ponadto, jestem stra-
żakiem ochotnikiem. W wolnym 
czasie lubię pracować w drew-
nie i tworzyć różne użytkowe rze-
czy, np. donice.  Monika zajmuje 
się domem i dziećmi. Codziennie 
zawozi Nikolę do szkoły. W cią-
gu dnia musi ponownie pojechać 
do szkoły, by zmienić jej pamper-
sa oraz podłączyć cewnik. Nikola 

musi być cewnikowana co 4 go-
dziny. Nasz syn ma 13 lat i od kilku 
lat trenuje piłkę nożną w UKS So-
kół w Nasielsku na pozycji bram-
karza. Czas, który możemy spędzić 
wspólnie, jest dla nas najcenniejszy.

Jakie działania podejmujecie, aby 
zebrać pół miliona złotych na 
operację Nikoli?

– Aby zebrać tę kolosalną dla nas 
kwotę, została uruchomiona zbiór-
ka pieniędzy na portalu Caritas 
– Uratuję Cię (https://www.uratu-
jecie.pl/potrzebujacy/Nikola?fbcl
id=IwAR2-HGJhZKGGey04SHnc
MivXnEJVbkWIRPTnEUtvvPP453gf
3z09AEL8_aY). Uruchomiona zo-

stała również linia smsowa – sms  
o treści NIKOLA wysłany na numer 
7205. Ponadto została utworzona 
grupa na Facebooku z licytacja-
mi Razem dla NIKOLI, z których 
dochód jest przekazywany na 
konto zbiórki. Podczas spotkania 
motywacyjnego z panią Małgorza-
tą Ohme „Moje dobre życie – za-
leży ode mnie” organizowanego 
przez burmistrza Nasielska zosta-
nie postawiona puszka, do której 
będzie można wrzucić pieniądze. 
Planujemy również uruchomie-
nie charytatywnego challengu. 
We współpracy z burmistrzem 
Nasielska przygotowujemy ko-
lejny projekt, czyli Powiatowy 
Turniej Piłki Nożnej Służb Mun-
durowych. W styczniu odwiedziła 
nas ekipa „Sprawy dla reportera”. 
Emisja reportażu miała odbyć się 
24.02.2022 r. Niestety, w związ-
ku z wybuchem wojny w Ukrainie, 
emisja odcinka z naszym udziałem 
została przełożona i w tym mo-

mencie nie mamy informacji na 
temat jej aktualnego terminu. Po-
nadto, rozliczając podatek, moż-
na przekazać 1% podatku na rzecz 
Nikoli, wpisując w formularzu PIT 
numer: KRS 000037904 oraz w 
rubryce „Informacje uzupełniają-
ce – cel szczegółowy 1%” – 20312 
Krupińska Nikola. 

Nie jest to najlepszy czas na zbiera-
nie pieniędzy. Najpierw ograniczał 
nas covid i wynikającego z niego 
obostrzenia. Teraz, po wybuchu 
wojny w Ukrainie, cały świat sku-
piony jest na tym temacie. Ale nie 
poddajemy się. Walczymy i mamy 
nadzieję, że uda nam się zebrać 
wymaganą kwotę. Wiemy, że to 
tylko dzięki ludziom o wielkim ser-
cu, którzy chcą dołożyć swoją ce-
giełkę. Błagamy o pomoc!

Dziękuję za rozmowę i trzymamy 
kciuki za Nikolę! 

Aleksandra Ziółek
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URZĄD MIEJSKI 
W NASIELSKU
Szanowni Państwo,
Jak co roku uruchomiliśmy spe-
cjalną zakładkę „PRZEKAŻ 1%” 
na naszej stronie internetowej 
www.nasielsk.pl 

Znajdziecie tu Państwo ogłosze-
nia mieszkańców gminy Nasielsk, 
którzy potrzebują naszej pomo-

cy. Przekażmy 1% swego podat-
ku na szczytny cel, wyciągnijmy 
pomocną dłoń i bądźmy bogat-
si o dobre serce! Pomóżmy lu-
dziom, którzy są najbliżej nas.

Wszystkie prośby mieszkańców 
znajdą Państwo na www.nasielsk.
pl w zakładce „Przekaż 1%”.

Wydział Organizacji i Promocji

UROCZYSTOŚCI

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W niedzielę, 27 lutego, odbyły się 
uroczystości z okazji przypadają-
cego w dniu 1 marca Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Uczciliśmy szczególnie 4 żołnierzy 
Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego poległych w 1950 roku 
w Popowie Borowym w walce 
z funkcjonariuszami Urzędu Bez-
pieczeństwa i Korpusu Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego.

Spotkaliśmy się najpierw przy 
krzyżu w Popowie Borowym, upa-
miętniającym naszych czterech 
Bohaterów Niezłomnych. Naj-
ważniejszymi uczestnikami uro-
czystości byli członkowie rodzin 
poległych żołnierzy, a wśród nich 
przede wszystkim córka ppor. Wła-
dysława Grudzińskiego ps. „Pilot” – 
Pani Helena Śnieżko oraz brat ppor. 
Czesława Wilskiego ps. „Brzo-
za”, „Zryw” – Pan Wacław Wilski. 
Obecni byli przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy Nasielsk 
w osobach Burmistrza Nasielska 
– Bogdana Ruszkowskiego, Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej 
w Nasielsku – Jerzego Lubieniec-
kiego oraz Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nasielsku – Da-
riusza Kordowskiego. Swoją obec-
nością zaszczyciła nas delegacja 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych z Sekretarzem Zarządu 
Głównego – Panią Izabelą Strojek 
na czele. Jesteśmy też wdzięczni za 
udział w uroczystości delegacji 64. 
Batalionu Lekkiej Piechoty w Po-
miechówku, wchodzącego w skład 
6. Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej im. rotmistrza Witol-
da Pileckiego. Wartę przy krzyżu 
oraz funkcję pocztu sztandaro-
wego sztandaru Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 
pełnili z kolei harcerze z 1. Nasiel-
skiej Drużyny harcerskiej im. gen. 
Józefa Hallera „Błękitna Armia”. Nie 
zabrakło również delegacji Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Popowie Borowym z Dyrek-
torem Iwoną Łyczkowską na czele 

oraz sołtysów oko-
licznych wsi. 

Po wspólnym od-
śpiewaniu Hymnu 
Państwowego głos 
zabra ł  Burmistrz 
Nas ie l ska,  któr y 
w ki lku zdaniach 
p o dk re ś l i ł  wagę 
ofiary poniesionej 
przez poleg ł ych 
żołnierzy NZW, ale 
też – nawiązując 
do aktualnej sytu-
acji w objętej wojną 
Ukrainie – wskazy-
wał, abyśmy za Oj-
czyznę, jej wolność 
i  dobro walcz yl i 
swoją pracą, a nie 
z bronią w ręku. Ideę Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
przypomniała z kolei zebranym Se-
kretarz Zarządu Głównego Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-
nych – Pani Izabela Strojek. Na-
stępnie modlitwę za poległ ych 

poprowadzi ł proboszcz paraf i i 
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki –  
ks. Waldemar Marciniak. Po modli-
twie złożyliśmy pod krzyżem wią-
zanki kwiatów i zapaliliśmy znicze.

Druga część uroczystości mia-
ła miejsce w kościele parafialnym 

w Nunie, gdzie o godz. 
11.30 odprawiona została 
msza św. w intencji Żoł-
nierzy Niezłomnych. Ale 
też modliliśmy się w in-
tencji pokoju na świecie, 
szczególnie zakończenia 
rozlewu krwi na Ukrainie, 
co w obecnym trudnym 
i niespokojnym czasie 
wydaje się oczywiste. Na 
początku mszy św. de-
legacje władz samorzą-
dowych Gminy Nasielsk 
oraz Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbroj-
nych wraz z ks. Probosz-
czem złożyły kwiaty pod 
tabl icą upamiętniającą 
naszą czwórkę Żołnierzy 
Niezłomnych poległych 
w Popowie Borowym. Ta-
blica ta została odsłonięta 
w kościele w Nunie 1 mar-
ca 2020 roku.

Z NUTW

Biesiada z okazji Dnia Kobiet
Tradycja rzecz święta, a święta należy celebrować. 
Tak było w przypadku Dnia Kobiet. Panie należące 
do Uniwersytetu Trzeciego Wieku również posta-
nowiły wspólnie spędzić swoje święto. Oczywi-
ście na spotkaniu nie zabrakło także panów, a każdy  
z przybyłych złożył wszystkim kobietom najlepsze 
życzenia.

Stół w siedzibie Fundacji „Bądźmy Razem” i UTW, 
czyli w nasielskiej bibliotece zastawiony był pyszny-
mi sałatkami, słodkościami i napojami.

Nie zabrakło także wspólnego śpiewania piosenek, 
a oprawę muzyczną biesiadzie zapewnił grający na 
keyboardzie Michał Brodowski. Świąteczna atmos-
fera była okazją do rozmówi i wspomnień, ale  tak-
że omówienia bieżących spraw. Teresa Skrzynecka, 
prezes Fundacji „Bądźmy Razem”, informowała tak-
że o planach i pomysłach na najbliższe miesiące i na 
II semestr roku akademickiego 2021/22. Optymi-
styczna atmosfera spotkania udzieliła się wszystkim 
i żal było się rozstawać, bo wszyscy zgodnie przyzna-
wali, że to święto na długo pozostanie im w pamięci. 

(red.)
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ABC OGRODNICTWA

Uprawa warzyw  
w marcu
Marzec to czas sadzenia i siewów wielu warzyw. Najzdrowsze i najsmacz-
niejsze są te z własnego ogrodu. Osoby posiadające chociaż kawałek 
ogródka są w komfortowej sytuacji. Można stworzyć swój mini ogródek, 
na który warto wykorzystać skrzynie postawione, np. na balkonie. Ogró-
dek warzywny wymaga, aby przez większość dnia docierało do niego 
słońce, gdyż rośliny lubiące stanowiska słoneczne, będą źle rosły w cie-
niu. Promienie słoneczne mają korzystny wpływ nie tylko na prawidłowe 
kiełkowanie, ale i na prawidłowy wzrost i wygląd roślin. 

W marcu wprost do gruntu można wysiać, w zależności od odmiany 
i temperatury otoczenia, groch, bób, cebulę, pietruszkę korzeniową 
i naciową, szpinak, burak ćwikłowy i liściowy (boćwinę), por, rzodkiew-
kę wczesną, średnio wczesną marchew, szczaw, sałatę dębolistną, jarmuż 
czy sałatę zwłaszcza wytrzymałą na mróz do - 6 stopni odmianę o kę-
dzierzawych liściach. Można też wsadzić sadzonki selera i pora.

W marcu zaleca się sadzenie czosnku, cebulę dymkę i cebulę siedmio-
latkę (wieloletnią, odporną na mróz). Gdy mamy możliwość zrobienia 
rozsadnika, to pod koniec marca dobrze jest wysiać brokuły, wczesną 
kalarepę, średnio późną kapustę, późne sałaty. Można też wysiać zio-
ła jednoroczne, np. rumianek pospolity, kminek, majeranek, kolendrę 
siewną oraz wieloletnie jak: lubczyk ogrodowy, miętę, szałwię lekarską. 
Obecność ziół na rabacie warzywnej wpływa pozytywnie na plonowa-
nie i lepszy wzrost roślin.

W przypadku zapowiadanych przymrozków, zaleca się przykryć rabatę 
warzywną agrowłókniną, co zabezpieczy młode siewki przed zmarz-
nięciem.

Przystępując do zakładania warzywniaka, często zadajemy sobie pyta-
nie, jakie rośliny posadzić obok siebie, aby chroniły się wzajemnie przed 
szkodnikami, żeby nie trzeba było wykorzystywać środków do ochrony 
roślin.

Warto tak zaplanować ogród warzywny, by sąsiadujące ze sobą warzywa 
oddziaływały na siebie korzystnie.

Substancje wydzielane przez liście, łodygę i korzenie często wpływają na 
wzrost, kiełkowanie czy jakość plonowania, ale mogą też działać nega-
tywnie, np. hamować wzrost innych roślin, czego przykładem są sąsia-
dujące groch i fasola czy pietruszka i sałata. Toksycznie działają na siebie 
posadzone obok sałata i ogórki.

W pobliżu grządek z warzywami korzeniowymi, np. marchewką czy pie-
truszką, warto posiać aksamitki i nagietki.

Nasiona pomidorów należy wysiać na rozsadniku w ogrzewanym tu-
nelu lub szklarni w domowych warunkach do doniczek. Nasiona pomi-
dorów kiełkują 5-10 dni w temperaturze od 20 stopni C. Gdy sadzonki 
pomidorów mają za zimno, tracą możliwość pobierania z gleby fosforu, 
a ich łodygi stają się fioletowe. Siewki pomidorów przed posadzeniem 
do gruntu należy pikować do doniczek pojedynczo, ale głębiej niż rosły 
poprzednio, co wpływa na lepsze ukorzenienie sadzonek. Do gruntu 
najlepiej wysadzić sadzonki pomidorów dopiero po 15 maja, kiedy mi-
nie niebezpieczeństwo przymrozków. Potrzebują one dużo słońca do 
prawidłowego wzrostu. 

Podsumowując, siew wczesnowiosenny i prawidłowa pielęgnacja za-
pewni nam zdrowe i wczesne smaczne zbiory.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI
Suczka w typie owczarka niemieckiego czeka na dobry dom.  
Ma ok. 4 lat. Jest mądra, zrównoważona i przyjazna. Więcej informacji 
pod nr tel. 735 084 106.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Popularne rasy psów
Decyzja o posiadaniu psa po-
winna być bardzo dobrze prze-
myślana. Jeżeli już zdecydujemy, 
że jesteśmy gotowi na nowe 
obowiązki i to przez kolejne kil-
kanaście lat, to zastanówmy się, 
jaki pies sprawdzi się w naszej ro-
dzinie i przy naszym stylu życia. 
W głównej mierze zastanówmy 
się nad cechami charakteru psa. 
Nie decydujemy się tylko na 
podstawie jego wyglądu.

Dotyczy to psów, które są do 
adopcji, tutaj głównym źró-
dłem informacji będzie opiekun 
lub wolontariusz zajmujący się 
zwierzęciem. Natomiast, jeżeli 
już chcemy mieć psa rasowego, 
to znaczy psa z udokumentowa-
nym pochodzeniem i prawdziwym 
rodowodem, należy poczytać 
w rzetelnych źródłach o rasie psa, 
która nam się szczególnie spodo-
bała, a nie opierać decyzji na prze-
kazywanych mitach. Człowiek 
przez stulecia tworzył konkret-
ne rasy, dobierając do rozrodu te 
osobniki, które spełniały najlepiej 
założenia cech użytkowych, jak 
również budowa ciała, czy rodzaj 
sierści miały spełniać określone 
funkcje. 

Kolejne rasy stają się ofiarami pa-
nującej mody, płacąc za to wyso-
ka cenę porzucenia i bezdomności, 
w końcu lądując w schroniskach.

W tym artykule chcemy opisać kil-
ka ras szczególnie ostatnio  popu-
larnych.

1.Owczarek niemiecki – jedna 
z ras należąca do grupy psów pa-
sterskich. Według klasyfikacji FCI 
podlega próbom pracy. Zalicza-
ny do psów obronnych. Owcza-
rek niemiecki powinien być psem 
żywiołowym, energicznym, inte-
ligentnym, posłusznym i lojalnym. 
Szybko i chętnie się uczy, współ-
pracuje. Wymaga od właścicie-
la zapewnienia dużej ilości ruchu 
i ciekawego zajęcia, np. nauka po-
słuszeństwa, detekcji zapachów itp. 
Psy nieprawidłowo socjalizowane 
i źle wychowywane mogą stać się 
lękliwe, nerwowe lub agresywne.

2. Owczarek belgijski, belgijski pies 
pasterski – grupa wielu blisko ze 
sobą spokrewnionych ras psów 
pasterskich uzyskanych w Belgii 
w drodze selekcji hodowlanej na 
wydajność w zaganianiu i na posłu-
szeństwo, powszechnie używanych 
do strzeżenia stad. Podlega pró-

bom pracy. Współcześnie owczar-
ki belgijskie są użytkowane jako psy 
obronne pracujące w policji i armii, 
a także jako psy stróżujące. Przy za-
pewnieniu im odpowiedniej dawki 
ruchu dobrze przystosowują się do 
warunków panujących w mieszka-
niach. Owczarki belgijskie to rasa 
dość trudna przez swoją silną po-
trzebę ruchu, dlatego nie jest pole-
cana początkującym hodowcom. 
Są to psy bystre, inteligentne i bar-
dzo czujne, skore do współpracy.

3.Yorkshire terrier – rasa psa na-
leżąca do grupy terierów, zakla-
syf ikowana do sekcj i terierów 
miniaturowych.

Istotną kwestią w pielęgnacji wło-
sów u tych psów są regularne ką-
piele i mycie specjalnymi środkami. 
Uszy ze względów higieniczno-
-zdrowotnych potrzebują regular-
nej kontroli, luźny włos musi być 

usuwany z ich okolic. Starsze psy 
cierpią czasem na kataraktę. 

Yorki są psami skorymi do zaba-
wy, aktywnymi. Nie są agresywne 

i lubią towarzystwo ludzi, tolerują 
dzieci. Przywiązują się do właści-
ciela i mogą być nieufne wobec 
obcych. Ich szkolenie powinno być 
konsekwentne i delikatne.

4. Labrador retriever – rasa psów 
należąca do grupy psów aportują-
cych, płochaczy i psów wodnych. 
Podlega próbom pracy. Labrador 
retriever to rasa psów żywioło-
wych, skorych do zabawy, także 
z innymi psami. Stworzone do pra-
cy w wodzie i aportowania, po-
trzebują bezpośredniego kontaktu 
w pracy z człowiekiem. Lubią to-
warzystwo ludzi. Dobrze tolerują 
dzieci i są cierpliwe w kontaktach 
z nimi.

5. Husky syberyjski – jedna z ras 
psów, należąca do grupy szpiców 
i psów w typie pierwotnym, zakla-
syfikowana do sekcji północnych 
psów zaprzęgowych. 

Wyróżnia je spośród przedstawi-
cieli innych ras wspaniały charakter. 
Husky jest łagodny i przyjaciel-
ski, nawet wobec obcych. Dlate-
go nie nadaje się na stróża. Nie 
wykazuje również agresji wobec 
innych psów. Szczenię siberian 
husky jest żywiołowe i ciekawe 
świata. Już małego pieska należy 
uczyć przywołania, gdyż jako do-
rosły pies może mieć skłonność 
do ucieczek i włóczęgostwa. Trze-
ba pamiętać, że naszemu pupilowi 
trzeba zapewnić dużo zajęć i ruchu, 
gdyż nudzący się husky przekopie 
i spustoszy nasz ogród, a trzymany 
w mieszkaniu rozprawi się z leżący-
mi w zasięgu pyszczka przedmiota-
mi domowników.

CDN.
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Harmonogramy
WYWOZU ODPADÓW

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

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodni e z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego 
najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.
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Żabiccy herbu Prawdzic
Prosta ciekawość, usprawiedliwiona 
maksymą Andrzeja Maksymiliana 
Fredry: cudze wiedzieć rzeczy cie-
kawość jest, a swoje potrzeba za-
inspirowała mnie do napisania tego 
artykułu, którego celem jest przed-
stawienie dziejów jednego z rodów 
rycerskich zamieszkujących przed 
wielu laty ziemię nasielską.

Ludzi wyróżniających się pośród 
innych mieliśmy stosunkowo mniej 
na Mazowszu Północnym, niż w in-
nych dzielnicach naszego państwa. 
Stąd też, przypomnienie owych 
mężów nazwy swojej godnych, 
staje się obowiązkiem współcze-
snych historyków. W tym miejscu 
pragnę podziękować p. Andrzejo-
wi Waldemarowi Kordulewskiemu, 
bez którego artykuł ten zapewne 
by nie powstał, bowiem od p. An-
drzeja otrzymałem cenne mate-
riały archiwalne dotyczące rodu 
Żabickich.

Na łamach „Życia Nasielska” nr 16 
z lipca 2021 r. ukazał się artykuł 
mojego autorstwa pt. „Żabie dwo-
rzysko”, w którym przedstawiłem 
zarys dziejów rodu Żabickich. Dziś 
piszący te słowa stara się uzupełnić 
braki w poprzednim artykule.

Powszechnie wiadomo, że Jakusz z 
Radzanowa znany „Białym” otrzy-
mał w 1386 r. miasto Nasielsk oraz 
wieś Mokrzyce. W tym samym 
czasie jego brat Mikołaj z Radza-
nowa mieszkał już w Żabiczynie. 
Jego żoną była Katarzyna z Sar-
nowa reprezentantka możnego 

rycerskiego rodu, którego proto-
plastą był Piotr Świnka „de Strzygi”. 
Dobra tego rodu zajmowały obszar 
przeszło 200 włók, czyli 3500 ha, 
a w ich skład wchodziły takie wsie 
jak: Sarnowo, Nowawieś, Zalesie, 
Gruszka, Niechłonin i Szronka, po-
łożone nad rzeką Szronką w po-
wiecie mławskim. Przed 1367 r. 
ród Świnków wzniósł tam niewiel-
ki zamek obronny, którego ruiny 
zachowały się do dziś. Jak na bo-
gatą pannę przystało, Katarzyna 
otrzymała znaczny posąg, na któ-
ry składało się: 100 grzywien kra-
kowskich, 44 kopy szelągów, 15 
łokci pereł, zaprzęg czterokonny 
złożony z kolasy juchtami obitej i 
koni maści białej, które miały ogo-
ny i grzywy pofarbowane na czer-
wono, czeladzi czworo siedziało na 

przodku, przy kolasie biegł pies 
tarantowaty, a z tyłu był rumak 
na prowozie. W skład wiana Ka-
tarzyny wchodziły też bogate 
ubiory jak: płaszcz z adamasz-
ku wartości 24 kop szelągów, 
płaszcz z sukna podbity kuna-
mi, inny płaszcz podbity popie-
licami i ozdobiony gronostajem, 
pas ze srebrnymi ozdobami, 
srebrna zastawa stołowa, wez-
główki pierzyny i obrusy. Miko-
łaj uposażył nadto bądź co bądź 
bogatą niewiastę kwotą 60 kop 
w szelągach i 30 kop groszy 
„szerokich ”, czyli groszy pra-
skich bitych w Czechach w la-
tach 1337-1346. Kwotami tymi 
obciążył Żabiczyn i jego przy-
szłe dochody. Były to znacz-
ne środki pieniężne, wystarczy 
powiedzieć, że para trzewików 
kosztowała 4 grosze, a starszy 
murarz brał dziennie 5 gr za 
pracę.

Następcą prawnym Mikoła-
ja z Żabiczyna był Piotr piszą-
cy się z Żabiczyna, który zmarł w 
1425 r. zostawiając wdowę Mścich-
nę  i dwóch synów Sasina i Parysa, 
którzy zamienili 4 włóki ziemi w 
Żabiczynie na część Pianowa. Jed-
nocześnie Sasin pozwał przed sąd 
ziemski komisarski swojego dziad-
ka Jakuba – kasztelana ciechanow-
skiego, aby ten dopuścił jego oraz 
brata Parysa i siostry: Helenę, Annę 
i Małgorzatę do swojego mająt-
ku. Tego samego roku, w wyniku 
działów rodzinnych, Sasin otrzy-

mał Żabiczyn i Chrcynno, a Parys 
Michrów i Michrówek w ziemi tar-
czyńskiej. Po raz pierwszy w doku-
mentach pojawia się wtedy nazwa 
Chrcynno, które wcześniej było na-
zywane Wólką Żabicką. Jest to dla 
nas badaczy cenna informacja, bo-
wiem historycy zwykli określać ro-
dowód Chrcynna na XVII w. i czasy 
Wesslów. W 1426 r. Sasin i Parys od-
sprzedali 2 włóki w Pianowie Ne-
mergutowi z Nasielska, a pozostałe 
2 włóki zbyli na rzecz Jana, Marcina 
i Daćboga z Pianowa. Jednocześnie 
swoje udziały we wsi Mokrzyce 
scedowali na siostry Helenę, Annę i 
Małgorzatę, które były odtąd okre-
ślane mianem panien mokrzyckich 
lub wręcz mokrych panien.

Nie zawsze Sasin z Żabiczyna zaj-
mował się gospodarstwem i tak w 

1449 r. wydzierżawił folwark Jano-
wi Milonowskiemu, pobierając od 
niego 8% roczny czynsz dzier-
żawny. Z 1452 r. pochodzi zapiska 
z której wynika, że Parys tym ra-
zem dysponował połową dóbr ża-
biczyńskich (750 ha) oraz dworem 
obronnym i folwarkiem. O dworze 
wiemy, że: wjazd od dworu ode wsi 
przez groblę nad stawem. Dwór stoi 
czołem ku wsi, do którego wcho-
dząc drzwi do sieni na biegunach, 
w sieni komin murowany. Do izby 

pańskiej drzwi na 
zawiasach z wrze-
ciądzem, skoblem, 
klamką i handhab-
ką. W izbie stół lipo-
wy, ław dwie przy 
ścianach. Okien 3 
w ołów oprawne, 
piec zielony sta-
ry, kominek mu-
rowany. Z tej izby 
komora, drzwi na 
zawiasach, stolik so-
snowy przy ścianie, 
łóżko, okno jedno 
w drzewo opraw-
ne. Naprzeciwko 
tej izby przez sień, 
idąc izba czeladna, 
stolik w izbie sosno-
wy, ław przy ścianie 

dwie, z tej izby komora, z komory 
drzwi na podwórzec na biegunach 
z antabą i zaporą drewnianą, piwni-
ca na drugim boku, piekarnia przy-
stawiona do sieni, dwór przykryty 
dranicami. Jak wynika z zamiesz-
czonego opisu dwór był obszerny, 
ale siermiężny bez zbytkownego 
wyposażenia. Odzwierciedlało to 
panujące w wiekach średnich ka-
nony piękna zamkniętego w pro-
stocie, gdzie ideałem były siedziby 
zbliżone do gotyckich, prostych 
świątyń i zamków obronnych.

W 1452 r. Sasin otrzymał od księ-
cia Włodzisława I starostwo płockie. 
Z innych źródeł wiemy, że staro-
stwo się po prostu kupowało od pa-
nującego. Niestety źródła milczą na 
temat kulis tych wydarzeń. W 1477 

r. Mikołaj Sarnowski z Żabiczyna był 
opiekunem prawnym i zarządcą 
dóbr Stanisława Nowodworskiego 
h. Nałęcz starościca warszawskie-
go i jego nieletniej siostry Doroty. 
Dziesięć lat później Jakub Sarnowski 
zamienił wieś Gruszkę koło Szreń-
ska na połowę wsi Żabiczyn i Wól-
kę Żabicką, czyli Chrcynno. Nadto  
w 1480 r. Mikołaj z Żabiczyna na-
był prawo pierwokupu do Sarnowa, 
Niechłonina i Jabłonowa w powiecie 
mławskim od Mikołaja Zielińskiego 
z Grzebska. Piętnaście lat później w  
1495 r. odsprzedał to prawo z du-
żym zyskiem Jakubowi z Łaszewa. 
Fakty te świadczą o dużej skali ob-
rotu ziemią, tak typowe dla okre-
su średniowiecza, w którym brali 
udział nie tylko rycerze, ale też du-
chowni, a miało to na celu maksy-
malizację dochodów i skupienie jak 
największej ilości ziemi, bo kto miał 
ziemię, miał i władzę.

Późniejsze losy rodu Żabickich 
przedstawiłem we wcześniejszym 
artykule  pt. „Żabie dworzysko”. 
Dla uzupełnienia zanotować na-
leży, że Jędrzej Żabicki porucznik 
chorągwi pancernej hetmana Sta-
nisława Koniecpolskiego walczył 
z Tatarami pod Martynowem, Sata-
nowem i Dunajgrodem. W 1626 r. 
bił Szwedów pod Tczewem i Puc-
kiem, a w 1633 r. brał udział w wy-
prawie wołoskiej. Walczył również 
z Kozakami pod Ochmatowem. 
Dużo dat składało się na jego ży-
ciorys, a każda prawie pisana, gdzie 
indziej tak, że łącząc te punkty, roz-
proszone po rozległych przestrze-
niach, można by objąć cały prawie 
obszar Rzeczypospolitej.

Nazwisko Żabicki pojawia się jesz-
cze w połowie XIX w. w związku z 
weryfikacją szlachty Królestwa Pol-
skiego na mocy carskiego ukazu z 
25 VI 1836 r. Z akt Heroldii Króle-
stwa Polskiego wynika, że Paweł 
Żabicki h. Prawdzic był legitymo-
wany w 1844 r. Żabiccy posiadali 
wówczas dobra Oleśnica, Kaminiec 
i Żebrak oraz Płatków w powiecie 
stanisławowskim. Istniała wówczas 

również linia Żabickich h. Nałęcz, 
aczkolwiek jej przedstawiciele po-
woływali się na wspólnego przodka 
– protoplastę z Żabickimi h. Praw-
dzic z Mazowsza.

Na zakończenie, warto jeszcze 
zwrócić uwagę na obszerny opis 
Żabiczyna, który wyszedł spod 
ręki pisarza Trybunału Cywilne-
go Guberni P łockiej – Dzierz-
kowskiego. Został sporządzony 
w lutym 1849 r. na okoliczność 
planowanej licytacji dóbr nasiel-
skich należących do Józefa Koź-
mińsk iego. Folwark Żab icz yn 
liczył wówczas 101 włók (ok. 1700 
ha) i graniczył z Popowem Boro-
wym, Orzechowem, Psucinem, 
Siennicą, Młodzianowem i Chr-
cynnem. Na folwarku znajdował 
się solidny dwór murowany, sto-
doła, owczarnia, spichrz, stajnia 
i chlewy oraz karczma z zajaz-
dem, w której szynkuje się trunek 
dworski za wynagrodzeniem 20 
garniec dla szynkującego, nadto 
za zabudowaniami staw, a drugi 
w polu. Wieś Żabiczyn zajmowa-
ła obszar ok. 8,5 ha i składała się z  
12 chałup drewnianych krytych 
słomą. Zamieszkiwało w niej 13 
kopaczy z rodzinami. Udało się 
ustalić ich nazwiska, co jest szcze-
gólnie cenne dla badaczy. Byli to: 
Wojciech Ossowski, Józef Bień-
kowski, Jan Przybysz, Walenty 
Kempiński, Piotr Kalecki, Antoni 
Ossowski, Józef Cieślak, Józef To-
maszewski, Stanisław Wyszkow-
ski, Franciszek Przybysz, Felicjan 
Michnowski, Ludwik Kalecki i Ma-
ciej Kłosiewicz. Odrabiali oni 3 dni 
pańszczyzny pieszej tygodniowo 
i pełnili inne powinności w folwar-
ku Żabiczyn, takie jak: struże, po-
syłki, tłoki etc.

Tradycyjnie już, wzorem poprzed-
niego artykułu, dedykuję niniejsze 
opracowanie mieszkańcom Żabi-
czyna, wsi o bogatej i długiej historii.

dr Stanisław Tyc,  
Nasielski Dom Edukacji i Historii

Szkic poglądowy możliwego wyglądu dworu obronnego w Żabiczynie.

Fragment mapy z Atlasu Historycznego Polski. Ziemie polskie Korony w II poł. XVI w.
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Baran 21.03-20.04
Musisz podjąć ważne decyzje i zapla-
nować swoją karierę. Nie narzekaj i nie 
skarż się na swój los, tylko zrób to, co 
trzeba zrobić. Nie złość się na domow-
ników, którzy liczą na Ciebie. 

Byk 21.04-20.05
Będziesz w doskonałej formie intelektual-
nej. Zadania czy zlecenia, jakie otrzymasz, 
wreszcie będą inspirujące do działania. Nic 
nie będzie dla Ciebie problemem, migiem 
pozałatwiasz wszystkie sprawy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Uporządkuj wreszcie mieszkanie i wyrzuć 
niepotrzebne rzeczy. Masz wrażenie, że 
rodzina wtrąca się w Twoje życie? Może 
warto nabrać do wszystkiego trochę dy-
stansu. Zaufaj swojej intuicji. 

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię zmiana auta, mieszkania lub 
powiększenie rodziny. Będziesz teraz 
bardzo energiczny, szybki i skoncentro-
wany na pracy. Musisz zadbać o najbliż-
szych. Kontroluj ciśnienie i dietę.

Lew 23.07-23.08
Będziesz teraz większym niż zwykle domato-
rem. Dopadnie Cię jesienna chandra. Warto, 
żebyś w końcu uporządkował papiery, spra-
wozdania i przejrzał zaległe rachunki. Staraj się 
regularnie spacerować albo pływać.

Panna 24.08-22.09
Pilnuj swoich pieniędzy, bo bliscy mają po-
mysły, jak naciągnąć Cię na spore wydat-
ki. Będziesz w doskonałej kondycji, ale dla 
swojego dobra – mierz siły na zamiary. Wy-
sypiaj się i dobrze odżywiaj.

Waga 23.09-23.10
Nie mieszaj się w skomplikowane intry-
gi, szczególnie, gdy dotyczą szefa. Sytuacja 
sama wyjaśni się niebawem. Skup się na pracy 
i domowych obowiązkach. Warto zmodyfi-
kować dietę i zrezygnować z nadmiaru kawy.

Skorpion 24.10-22.11
W pracy szybko nadrób zaległości i nie od-
wlekaj dłużej ważnej rozmowy. Wtedy at-
mosfera szybko się oczyści. Mimo wielu 
ważnych obowiązków, postaraj się bardziej 
dbać o siebie.  Szczęście Ci sprzyja.

Strzelec 23.11-21.12
Nie oszczędzaj na sobie. Korzystaj z życia 
i staraj się czerpać z niego jak najwięcej. 
Rób wszystko, by uniknąć stresujących 
sytuacji. Nie przegap ciekawej propozy-
cji wyjazdu. Wolny czas spędzaj aktywnie. 

Koziorożec 22.12-20.01
Najbliższy czas będzie sprzyjać godzeniu 
się z osobami, które są na Ciebie złe. Słu-
chaj uważnie, co ludzie mówią, a na tym 
skorzystasz. Po pracy konstruktywnie wy-
korzystuj czas wolny.

Wodnik 21.01-19.02
Poczujesz, że w pracy nadszedł czas na 
poważną rozmowę z szefem. Mów gło-
śno o swoich dokonaniach, bo premia 
sama nie pojawi się na Twoim koncie. 
Zaufaj swojej intuicji, dobrze Ci doradza.

Ryby 20.02-20.03
Uważaj na zapominalskich współpracow-
ników, bo narobisz sobie problemów. Nie 
pozwól jednak, aby inni decydowali o Two-
ich sprawach. Odkryjesz nowe powody, dla 
których warto się dokształcać.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
11-13 marca godz. 14:00 2D dubb.

16-20 marca godz. 14:00 2D dubb.

23-24 marca godz. 14:00 2D dubb.

UPS2! BUNT NA ARCE
Animacja, Przygodowy; Irlandia, Luksemburg, 
Niemcy; Czas trwania 1 godz. 25 min.

Arka Noego od tygodni dryfuje po otwar-
tym morzu z najlepszymi przyjaciółmi Fi-
nim i Idą na pokładzie. Niestety wciąż nie 
widać brzegu, a zapasy żywności powoli 
się kończą....

11-13 marca godz. 15:45 2D dubb.

16-20 marca godz. 15:45 2D dubb.

23-24 marca godz. 15:45 2D dubb.

BATMAN
Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania 2 godz. 55 min.

Batman i James Gordon stawiają czoła 
nieobliczalnemu Człowiekowi-Zagadce 
w skorumpowanym Gotham City.

11-13 marca godz. 19:00 2D

16-17 marca godz. 19:00 2D

SONATA
Biograficzny, Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
58 min.

To oparta na faktach poruszająca histo-
ria Grzegorza Płonki, u którego dopiero 
w wieku 14 lat stwierdzono niedosłuch, 
a nie jak wcześniej zakładano – autyzm. 
Późna, prawidłowa diagnoza pozwoliła od-
kryć talent muzyczny chłopca.

18-20 marca godz. 19:00 2D

23-24 marca godz. 19:00 2D

MÓJ DŁUG
Dramat obyczajowy; Polska; Czas trwania 1 godz. 
40 min.
Młody przedsiębiorca Sławomir Sikora prześlado-
wany przez bezwzględnego bandytę dopuszcza 
się morderstwa w obronie swoich najbliższych. 
Skazany na 25 lat więzienia trafia za kraty, gdzie 
musi walczyć o przetrwanie w środowisku re-
cydywistów skazanych za najcięższe zbrodnie. 
Pozbawiony nadziei na sprawiedliwość, odizolo-
wany od tych, których kocha, musi znaleźć w so-
bie siłę, by przeżyć i pozostać sobą. Każdy dzień 
tutaj jest walką o zachowanie godności i człowie-
czeństwa.

25-27 marca godz. 14:30 2D dubb.

30-31 marca godz. 14:30 2D dubb.

ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA
Animacja, Familijny; Niemcy; Czas trwania 1 godz. 
38 min.
Młody, ale odważny Zając Max zostaje wybrany 
przez magiczną Złotą Pisankę, aby dołączyć do 
Zajęczej Akademii i rozpocząć trening Mistrza. 
Wspólnie ze swoimi przyjaciółmi będzie mógł 
odkryć super moce, które pozwolą mu chronić 
Wielkanoc. Niestety tuż przed pierwszym trenin-
giem dzieje się coś niewyobrażalnego...

25-27 marca godz. 16:30 2D nap.

30-31 marca godz. 16:30 2D nap.

NAJGORSZY CZŁOWIEK  
NA ŚWIECIE

Komedia rom.; Norwegia; Czas trwania 2 godz. 8 min.
Pełna życiowej energii Julie u progu trzydziestych 
urodzin stara się poukładać swoje skomplikowane 
życie uczuciowe.

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  
widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeniahttps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Lokal do wynajęcia o pow. 22 m2 

przy ul. Kilińskiego 1/3  w Nasielsku 

pod działalność gospodarczą. 

 Tel. 531 881 222 lub 531 881 555.

Kupię działki rolne od 2-30 hekta-

rów, klasa V,VI blisko linii średnie-

go napięcia, lub blisko głównego 

punktu odbioru energii. Cena max 

do 50000zl/ hektar. Kontakt 602 

213 435, nicradwan@gmail.com

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Mycie i malowanie dachów, ele-

wacji i kostki brukowej. Tel. 507 

567 910.

Sprzedam działkę budowlaną 2000 

m2, ogrodzoną, pełne media (prąd 

woda kanalizacja), ul. Wiejska.  

Tel. 607 427 020.

Dotacje rolnicze. Najbliższe nabory 

- Premia bezzwrotna na otworzenie 

lub rozwinięcie firmy dla rolników 

ubezpieczonych w KRUS (150-250 

tys.). Małe Gospodarstwa – 60 tys. 

Młody Rolnik – 150 tys. Wypełnianie 

wniosków. Dojazd do rolników.  

Tel. 795 931 529.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy 

dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego 
pod numerem telefonu 572 388 046

7.03.–13.03.2022 r.  Apteka Cefarm 
ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

14.03.–20.03.2022 r.  Apteka 
ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

21.03.–27.03.2022 r.  Apteka 
ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl

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

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

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie?
Jeszcze nie wyszliśmy z kryzysu związanego z pandemią, a przed nami kolejna trudna sytuacja, spo-
wodowana wojną w Ukrainie. Jesteśmy zaniepokojeni i martwimy się tym, co się dzieje za granicą. 
Myślimy o niepewnej przyszłości. Dzieci są uważnymi obserwatorami życia. Trzeba sobie zdać sprawę, 
że nasze troski i lęki odczuwają także nasze dzieci. Przecież słuchają naszych rozmów, oglądają media 
i czują to, co się dzieje w ich otoczeniu. Dlatego warto uważnie im się przyglądać i towarzyszyć, a jeśli 
sytuacja będzie tego wymagała, to rozpocząć rozmowę na temat wojny w Ukrainie. Oczywiście, nie 
wszystkie dzieci będą takiej rozmowy potrzebowały, nie wszystkie będą oczekiwały naszej reakcji, 
jednak każde będzie wymagało naszej uważności i czujności. 

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? Jak się zachowywać w tej sytuacji? Rozmowa z dziećmi w różnym 
wieku powinna przebiegać w różny sposób dostosowany do ich wieku, charakteru, stopnia wrażliwości 
psychicznej oraz umiejętności komunikowania się z innymi. Młodzi ludzie różnią się również między 
sobą stopniem zainteresowania tematem i chęcią uczestniczenia w dialogach związanych z wojną, 
cierpieniem, złem i bólem, tak, jak każdy z nas. Mimo wielu różnic osobniczych, spójne będzie to, że 
każdy kontakt z dzieckiem będzie wymagał spokojnego reagowania, rzetelnych informacji oraz wy-
ważonych słów ze strony osoby dorosłej. 

Jak rozmawiać z dziećmi?
1.Małe dzieci mają znikome informacje na temat wojen, ich skutków i powodów ich wywoływania. Zapytaj, co 
dziecko już wie. Możesz zainicjować rozmowę z dziećmi, nie czekaj, aż one zaczną. Dzieci wiedzą więcej niż nam 
się wydaje. Widzą naszą zdenerwowaną minę, słyszą rozmowy w kuchni, wiadomości w radiu i widzą to, co 
pokazywane jest w telewizji. Nie ma sensu zaprzeczać temu, co rzeczywiście ma miejsce.
2.Zapytaj, co jeszcze chciałoby wiedzieć. Zapewne dziecko już coś wie, coś słyszało. Dowiedz się co, po to, by móc 
zweryfikować nieprawdziwe sytuacje. Prowadź rozmowę spokojnie i rzeczowo. 
3.Nie ucinaj tematu. Udawanie, że temat nie istnieje, nie sprawi, że dziecko przestanie się tym interesować. Za to 
będzie czerpać nieprawdziwe informacje, co może wzmagać lęk.
4.Nie ukrywaj swoich emocji. Obciążanie dzieci swoimi lękami nie jest dobre, ale ukrywanie przed nimi emocji 
również nie sprzyja spokojowi. Możesz wprost powiedzieć, że też się boisz.
5.Nie mów rzeczy, co do których nie masz pewności. Rodzice też mogą czegoś nie wiedzieć. Sprawia to, że dziecko 
może przestać nam ufać. Cierpi na tym jego poczucie bezpieczeństwa.
6.Mów językiem adekwatnym do wieku dziecka. Jeśli dziecko zadaje trudne pytanie, to znaczy, że jest gotowe na 
tę rozmowę, a zadaniem rodzica jest odpowiedzieć tak, by dziecko zrozumiało jak najwięcej. Słowa kierowane do 
dziecka nie mogą być za trudne i wywołujące lęk. 
7.Nie mów więcej, niż dziecko chce wiedzieć. Swoimi pytaniami dzieci pokazują nam, na ile informacji są gotowe. 
Przestają pytać, gdy ich ciekawość zostanie zaspokojona. 
8.Czy chcesz wiedzieć coś jeszcze? Kiedy przeprowadzicie już trudną rozmowę, upewnijcie się, że dziecko wie (na 
ten moment) wszystko, co chciałoby wiedzieć.
9.Obniżaj poziom lęku poprzez otwartość i gotowość do rozmowy, a nie poprzez zapewnienie, że na pewno 
wszystko będzie dobrze. 
10.Poszukiwanie sposobów na rozładowanie napięcia. Lęk, strach, niepewność, tęsknota powodują napięcie, które 
gromadzi się w ciele. Ciężko skupić uwagę, ciężko się bawić i ciężko zasnąć. Poszukajcie sposobów, które pomogą 
dziecku pozbyć się tego napięcia, np. rysowanie, tor przeszkód, taniec, zabawa, nawlekanie koralików, lepienie  
z plasteliny, bieganie itp. 
11.Pamiętaj o zakończeniu rozmowy czymś pozytywnym, żeby nie zostawić dzieci z lękiem, strachem i innymi nie-
przyjemnymi emocjami. Dzieci mogą zacząć też rozmawiać w domu o tym, co  usłyszały w szkole czy w przedszkolu. 
Co jest ważne w rozmowie z nastolatkiem?
1.Dzieci starsze znają już definicję wojny z lekcji historii, mają także dostęp do mediów społecznościowych. Nastolatek 
może czuć się zagubiony, niepewny, zdezorientowany. Bądź przy nim, rozmawiaj, przytulaj – pokazuj, że dla Ciebie 
to też trudne, że nawet jako dorosły nie znasz wszystkich odpowiedzi. Podkreśl, że nie wszystkie informacje, m.in. 
na Facebooku, są prawdziwe i zachęć do weryfikowania źródeł informacji.
2.Nie stopuj rozmów na temat wojny – nastolatek ma prawo uczestniczyć w takim życiu rodzinnym, jakie ono 
jest. Jeśli przy obiedzie rozmawiacie o aktualnej sytuacji, nie powinniście go wypraszać. Równocześnie zadbajcie  
o to, by temat wojny nie zagarnął całej rzeczywistości – ograniczaj ilość relacji na ten temat, wyłączaj telewizor, 
gdy dziecko wróci ze szkoły, pytaj o normalne sprawy, kontynuujcie zwyczaje i tradycje rodzinne.
3.Nie naciskaj na „przeżywanie” tego, co się dzieje – jeśli Twój nastolatek nie interesuje się tym tematem, stara się 
zachowywać tak, jak zawsze: śmiać się i tańczyć, daj mu do tego prawo. 
4.W miarę możliwości ucinaj spekulacje i trzymaj się faktów – odpowiedzi na pytania „a co jeśli…?” nie przyniosą 
ukojenia, tylko prowadzą w obszary, których nie znamy. Dopóki nie mamy wiedzy o tym, jak sytuacja się rozwinie, 
rozmawiajmy o tym, co wiemy.
Rodzicu obserwuj swoje dziecko! Jeśli zachowuje się tak, jak zwykle, wykonuje swoje obowiązki, 
dobrze zasypia i jest w dobrym nastroju, to być może radzi sobie z emocjami i czuje się bezpiecznie. 
Zwracaj jednak stale uwagę na to, jakie informacje trafiają do dziecka. Ogranicz dostęp dziecka do tre-
ści, które mogłyby go niepokoić.
 – Jeśli zauważysz niepokojące zachowania, daj sygnał, że jesteś gotowy na rozmowę, akceptuj i na-
zywaj emocje dziecka, bądź gotowy na spokojne przyjęcie jego emocji o różnym stopniu natężenia. 
 – Bądź spokojny i zapewniaj, że zadbasz o jego bezpieczeństwo.
 – Bądź przygotowany na wielokrotne rozmowy, jedna może być niewystarczająca. Wykaż cierpliwość 
i empatię. Nie mów nic, z czym mogłoby sobie nie poradzić. Zadbaj o jego poczucie bezpieczeństwa. 
Bądź jego źródłem wsparcia.

Trzeba mówić, ale nie należy straszyć!  Musimy zadbać, żeby ten rodzaj napięcia, lęku czy emocji, 
które przeżywamy, był umiarkowany. Zarówno nadmiar emocji szkodzi, jak i brak tych emocji. Jeśli 
jesteśmy w dużym lęku, to zaczynamy być zdezorganizowani, mamy trudność z myśleniem, z po-
dejmowaniem decyzji i wtedy trudno się odnaleźć w tej rzeczywistości, te wszystkie mechanizmy 
obronne nie działają adaptacyjnie, więc oczywiście trzeba obniżyć poziom napięcia, jeżeli jest go za 
dużo. Pamiętaj, że emocje są zaraźliwe, nie wpadaj w panikę. Od Twojej postawy może zależeć po-
czucie bezpieczeństwa Twojego dziecka. 

Jest niezwykle ważne, aby osoba dorosła najpierw zrozumiała swój stan emocjonalny i poradziła sobie 
ze swoimi uczuciami, a następnie podejmowała rozmowę z dzieckiem.

Pamiętaj, kluczowym czynnikiem napędzającym strach, lęk i niepokój jest bezradność. Spróbuj za-
chęcić swoje dziecko do działania, może przekaże swoje zabawki na rzecz ukraińskich dzieci. Starsze 
może zaangażują się w wolontariat. Ta sytuacja może być jednym z istotnych doświadczeń pokole-
niowych dla Twojego dziecka i jego znajomych – pozwól mu więc być jego częścią.  Należy stale 
przypominać, że jest więcej osób mających dobro w sercu i dzięki takim ludziom świat jest lepszy.

Psycholog Poradni PP Filia w Nasielsku
Anna Gródek
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „piątego”, 24.02.2022 r.:
1. Adam Banasiuk – Alicja Bartosik   177 pkt (55,31%)

2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  172 pkt (53,75%)

3. Janusz Muzal – Janusz Wydra   168 pkt (52,25%)

4. Piotr Kowalski – Paweł Wróblewski  163 pkt (50,94%)

5. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  147 pkt (45,94%)

6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  133 pkt (41,53%) 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     30 pkt 

2. Waldemar Gnatkowski     26 pkt

3-4. Alicja Bartosik      18 pkt

 Piotr Kowalski              18 pkt

5. Grzegorz Nowiński      15 pkt

6-10. Mariusz Figurski      14 pkt

 Janusz Muzal      14 pkt

 Marek Olbryś      14 pkt

 Paweł Wróblewski      14 pkt

 Janusz Wydra      14 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Sparingi  
bez zwycięstwa
Ostatnie dwa sparingi niestety nie były zwycięskie dla drużyny Żbika 
Nasielsk. Jednak tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, porażki mogą 
motywować do zaciętej gry o zwycięstwo w każdym spotkaniu o punkty.

25 lutego br. rywalami Żbika, na ich własnym boisku, byli zawodnicy Unii 
Warszawa. Rywale strzelili Żbikowi dwa gole, naszym natomiast nie udało 
się zdobyć żadnej bramki.

5 marca br. Żbik Nasielsk rozegrał sparing na wyjeździe z KS Łomianki. 
W tym spotkaniu rywale również wygrali, zdobywając dwa celne strzały, 
ale tym razem i Żbik Nasielsk strzelił gola. Zdobył go dla naszej drużyny 
jeden z zawodników testowanych.

Michał B.

SPORTOWY WYWIAD

Nie potrafiłem przegrywać
Z Mateuszem Bramowiczem, kapitanem Żbika Nasielsk rozmawiamy o jego karierze piłkarskiej i trenerskiej. 
Czy może nam Pan przypomnieć, 
jak zaczęła się Pana przygoda 
z piłką i jak wyglądała droga do 
kapitana drużyny seniorskiej?

 – Moja przygoda z piłką zaczęła 
się od oglądania meczów w tele-
wizji z tatą. Od najmłodszych lat 
grałem w piłkę z kolegami nieda-
leko domu. Graliśmy całe dnie,  
od rana do wieczora z krótkimi 
przerwami na jedzenie. Nie potra-
fiłem przegrywać, a zdarzało się 
to często, gdyż byłem najmłodszy 
z całego towarzystwa. Gdy mia-
łem 10 lat zapisałem się do klubu, 
był to Żbik Nasielsk. Naszym trene-
rem był Grzegorz Choroś, którego 
pozdrawiam i wspominam bardzo 
dobrze. Przeszedłem przez wszyst-
kie grupy młodzieżowe w Żbiku 
i w wieku 15 lat trenowałem już 
w seniorach. Po kilku sparingach 
rozegranych w pierwszym zespo-
le, tydzień przed ligą zgłosił się po 
mnie Świt Nowy Dwór Mazowiec-
ki. Postanowiłem skorzystać z ich 
propozycji . Po dobrych wystę-
pach w juniorach, zacząłem grać 
w drugim zespole, a po pierwszym 
sezonie zostałem zaproszony do 
pierwszej drużyny Świtu, która gra-
ła wtedy w II lidze wschodniej. Po 
7 latach spędzonych w Nowym 
Dworze postanowiłem, wrócić na 
„stare śmieci”. Obecnie to mój pią-
ty sezon w drużynie Żbika i czwarty 
jako kapitan. 

Czym IV liga, do której awanso-
waliście w ubiegłym roku, różni 
się od ligi okręgowej? Czy teraz 
trudniej strzela się bramki?

 – IV liga różni się od ligi okręgo-
wej przede wszystkim tempem gry, 
jest zdecydowanie szybsze. Ma 
się mniej czasu na decyzje i gra 
się pod ciągłą presją przeciwnika. 
Występują też zdecydowanie lep-
si zawodnicy, którzy mają prze-
szłość w wyższych ligach. Bramki 
strzela się ciężej, bo ma się mniej 
sytuacji ku temu. Czasami bywa, 
że ma się jedną albo dwie sytuacje 
w meczu i trzeba je wykorzystać, 
bo w przeciwnym wypadku prze-
gra się mecz.

Jesteśmy na półmetku sezonu 
2021/22. Runda jesienna dla Żbi-
ka Nasielsk w IV lidze mazowiec-
kiej zakończyła się na 15. miejscu 
w tabeli. Jakie wnioski dla drużyny 
płyną po zakończeniu tej rundy 
i przed rozpoczęciem rundy wio-
sennej? Jak ją podsumujesz?

 – Był to dobry okres na rozpozna-
nie rywali, ale po rundzie jesiennej 
każda z tych drużyn wzmocniła się. 
Podobnie jak my.

Runda jesienna była w naszym wy-
konaniu bardzo słaba, mamy duży 
niedosyt, bo niewiele nam brako-
wało. W większości meczów nie 
potrafiliśmy postawić tej kropki 
nad i. Było kilka drużyn, które nas 

zdominowały, ale nie było druży-
ny, której nie moglibyśmy pokonać 
przy odrobinie szczęścia. Nasz do-
robek wynosi 12 punktów i będzie 
nam ciężko się utrzymać, bo po-
łowa ligi spada, przez reformę Ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej. 
Ale będziemy walczyć do końca.

Jak układa się współpraca druży-
ny z trenerami? Tuż po zakończe-
niu rundy jesiennej klub ogłosił, że 
waszym nowym trenerem będzie 
Paweł Mazurkiewicz. Jak ocenisz 
współpracę drużyny z obecnym 
trenerem?

 – Po awansie do IV ligi trenerem 
został Fabian Kotarski, a do druży-
ny dołączyło 14 nowych zawod-
ników. Nowy trener miał bardzo 
trudne zadanie, by w 3 tygodnie 
wszystko poukładać. Nawet naj-
lepsi trenerzy mieliby ciężko, by 
zgrać zespół w tak krótkim czasie. 
Po awansie każdy chciał pokazać 
się jak najlepiej, by sprostać ocze-
kiwaniom swoich i kibiców, a wy-
chodziło na odwrót. Na szczęście 
to już za nami. Paweł Mazurkie-
wicz jest bardzo dobrym trenerem. 
Prywatnie to poukładany człowiek 
z głową na karku. Współpracuje 
nam się dobrze. Mam nadzieję, że 
zostanie w klubie jak najdłużej. To 
był świetny wybór.

Czy w nowym sezonie będą 
zmiany na boisku? Chodzą słuchy, 
że drużynę Żbika mają wzmocnić 
zawodnicy, którzy grali w Żbiku 
w poprzednich sezonach i wal-
czyli o awans do IV ligi?

 – Tak, to prawda. Będzie dużo 
zmian. Pojawiło się kilka nowych 
twarzy, ale i klub opuściło też sporo 
osób, w większości to zawodnicy, 
którzy przyszli do nas w wakacje. 
Dlatego zachęcam do śledzenie 
fanpage’a Żbika Nasielsk. Tam bę-
dzie wszystko ładnie opisane. Wię-
cej informacji wkrótce. 

Co jest waszym celem na rundę 
wiosenną?

 – Naszym celem na rundę wio-
senną jest zdobycie jak największej 
ilości punktów oraz pokazanie się 
z jak najlepszej strony. Mamy dużo 
do udowodnienia, kibicom, zarzą-
dowi, a przede wszystkim samym 
sobie. Po rundzie jesiennej mamy 
wielki niedosyt. Zdajemy sobie 
sprawę, że utrzymać się będzie 
bardzo ciężko, ale przy dobrej grze 
i odrobinie szczęścia, kto wie? Nie 
takie cuda działy się w piłce. Dla-
tego wierzymy do końca, dopóki 
piłka w grze, wszystko jest możliwe.

Zagrałeś na dziesiątkach różnych 
boisk o różnej nawierzchni. Jak 
oceniasz z innymi zawodnikami 
z drużyny nowe boisko Żbika ze 
sztuczną nawierzchnią? 

 – Boisko jest bardzo dobre. Moim 
zdaniem jest to najlepsze boisko ze 
sztuczną nawierzchnią w okolicy. 
A przede wszystkim najnowocze-
śniejsze z dobrym oświetleniem, 
którego mogą nam pozazdrościć 
inne kluby. Takie boisko to duża 
wygoda podczas zimowego okre-
su przygotowawczego. Zawodnicy 
z klubu, jak i z innych drużyn, za-
chwalają je.

Ostatnio zostałeś trenerem kobie-
cej drużyny piłkarskiej. Gratulacje! 
Co możesz powiedzieć o tej dru-
żynie? Bycie trenerem nie jest dla 
Ciebie nowym doświadczeniem. 
Czy będziesz także trenował dalej 
najmłodsze roczniki?

 – Dziękuje bardzo. Objąłem dru-
żynę dopiero w Walentynki. Mamy 
mieszankę doświadczonych za-
wodniczek i tych, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z piłką. 
Przed nami sporo pracy, ale z każ-
dym treningiem i meczem rośnie-
my w siłę. Dziewczyny są bardzo 
zawzięte i pracowite. Są też tward-
sze od niektórych mężczyzn. Mimo 
odejścia kilku podstawowych za-
wodniczek, nie składamy broni. 
Zostawiłem swój rocznik 2013/14, 
za którym bardzo tęsknię. Jednak 
widujemy się często na stadionie. 
Oni kończą, my zaczynamy tre-
ningi. Aktualnie skupiam się tylko 
na kobiecej drużynie. W przyszło-
ści nie wykluczam pracy z dziećmi. 

Czy w Twoim przypadku bycie 
piłkarzem koliduje z życiem za-
wodowym?

 – W moim przypadku bycie pił-
karzem bardzo koliduje z pracą. 
Jestem żołnierzem zawodowym, 
służę w 2 Mazowieckim Pułku Sa-
perów. Ciągłe służby i wyjazdy nie 
pozwalają mi skupić się w stu pro-
centach na graniu w piłkę. Szcze-
gólnie ciężka była dla mnie runda 
jesienna. Zespołowi nie szło, opu-
ści łem kilka meczów ligowych 
oraz w Pucharze Polski. Na szczę-
ście w większości przypadków 
udawało mi się zjeżdżać do domu 
na mecze, jednakże zaraz po nich 
trzeba było wracać. Same mecze 
bez treningów to jednak katorga, 
bo jak trenujesz, tak grasz.

Życzę w takim razie sukcesów, 
wytrwałości, jak najlepszej organi-
zacji czasu i dziękuję za rozmowę.

 – Dziękuję również i zapraszamy 
wszystkich na nasze mecze. Nowy 
sezon zaczynamy już 12 marca, 
choć będzie to mecz na wyjeździe 
w Przasnyszu o godzinie 14:00. 
Następny mecz 19 marca o godzi-
nie 15:00 z Marcovią Marki też na 
wyjeździe, ale to my będziemy go-
spodarzami.

Rozmawiał
Michał Brodowski


