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Z UM

Tłumacz w urzędzie
Informujemy, że pod numerem tel. 884 969 734 można skontakto-
wać się Panią Daryną Ostapovets, która w języku ukraińskim lub ro-

syjskim pomoże obywatelom z Ukrainy przekraczającym granicę po 
24.02.2022 r. i przebywającym na terenie gminy Nasielsk, w załatwie-
niu różnego rodzaju formalności. Telefon czynny jest w godzinach 8:00 
– 20:00. Zapraszamy do kontaktu!

Wydział Organizacji i Promocji

Z MIASTA

Modernizacja skrzyżowania już wkrótce
Najprawdopodobniej w kwietniu br. rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulicy POW z ulicami Polną i Sokolnickiego. Modernizacja wykonywana będzie na zlecenie starostwa nowo-
dworskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

 – Przebudowa będzie wiązała się z pewnymi i czasowymi utrudnieniami w obrębie skrzyżowania, jednak remont nie będzie wiązał się z całkowitym zamknięciem ruchu na ulicy POW, 
a ulica Sokolnickiego tymczasowo stanie się jednokierunkowa – mówi Radosław Kasiak. członek Zarządu Rady Powiatu Nowodworskiego 

Prace remontowe za kwotę ponad 200 tys. zł wykona firma „Anetka” z Nowego Dworu Maz.
Michał B.

ROZMOWA Z…

Jestem zbudowany postawą 
naszych mieszkańców
Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska o tym, jak pomagamy, 
jako samorząd i mieszkańcy, uchodźcom wojennym z Ukrainy. 
Jak zareagował Pan na wybuch 
wojny na Ukrainie? 

 – Wybuch wojny na Ukrainie był 
chyba dla wszystkim totalnym za-
skoczeniem. Nikt nie spodziewał 
się chyba, takiego rozwoju sytu-
acji. Jako jedno z pierwszych dzia-
łań zostało zwołane posiedzenie 
gminnego sztabu kryzysowego. 
Sztab ten spotyka się regularnie, 
w miarę potrzeb, omawiając ak-
tualne działania, pojawiające się 
nowe wyzwania oraz bieżące po-
trzeby i sprawy do priorytetowego 
załatwienia.

Jak wygląda pomoc uchodźcom 
wojennym z Ukrainy w naszej 
gminie?

 – Od czasu rozpoczęcia wojny 
na Ukrainie prowadzimy wszelkie 
możliwe działania, by móc udzie-
lić pomocy i wsparcia obywatelom 
Ukrainy, którzy, uciekając ze swo-
jego kraju, przybyli na teren Gminy 

Nasielsk. 

Na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku jest utwo-
rzona specjalna zakładka POMOC 
UKRAINIE, na której zamieszczane 
są na bieżąco wszystkie informa-
cje istotne dla uchodźców z Ukra-
iny przebywających na terenie 
Gminy Nasielsk oraz o podejmo-
wanych działaniach. Na profilu fa-
cebookowym Urzędu, w zakładce 
DYSKUSJA zamieszczamy wszelkie 
informacje dotyczące spraw zwią-
zanych z uchodźcami. Prowadzi-
my zbiórkę darów rzeczowych dla 
obywateli Ukrainy znajdujących 
się już w Gminie Nasielsk. Zbiera-
my rzeczy najbardziej potrzebne: 
żywność, komplety pościeli, arty-
kuły chemiczne i kosmetyczne etc. 
Zbiórka potrwa do odwołania. 

Wspieramy i promujemy zbiór-
ki rzeczowe organizowane przez 
m i e szkań c ów n a szej  G m i ny, 
z których każdy uchodźca otrzy-
ma bezpłatnie rzeczy przekazane 

przez mieszkańców. Jako samo-
rząd jesteśmy w kontakcie z orga-
nizatorami większych zbiórek.

W porozumieniu z Kołem Gospo-
dyń Wiejskich „Optymiści z kla-
są” w Ruszkowie uruchomiliśmy 
zbiórkę pieniężną, gdyż mieszkań-
cy, którzy przyjęli pod swój dach 
uchodźców, zgłaszają potrzeby, 
których nie są w stanie zrealizować 
w zbiórkach rzeczowych. 

Świadczymy opiekę zdrowotną 
dla uchodźców z Ukrainy – każ-
dy z nich otrzymuje bezpłatną 
pomoc w ramach opieki zapew-
nionej przez Samodzielny Pu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w przychodniach w Nasielsku, 
w Cieksynie oraz w Starych Pieści-
rogach.

Prowadzimy rejestry i bazę osób, 
które przyjęły do siebie uchodź-
ców, osób które mogą i chcą ich 
przyjąć, a także tych, którzy oferują 
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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

Zachęcamy do wzięcia udziału 
w badaniu mobilności!
Między 12 marca a 30 
kwietnia bieżącego 
roku w w ylosowa-
nych gospodarstwach 
domowych na terenie 
całej metropolii war-
szawskiej ankieterzy 
zapytają mieszkańców 
o kierunki i sposoby 
przemieszczania się 
do pracy, szkoły oraz 
o to, na ile wygodnie 
żyje im się w swoich 
miejscowościach. 

W naszej gminie zo-
s t a n ą  p r z e p r o wa -
d z o n e  w y w i a d y 
w następujących miej-
scowościach: Nasielsk, 
Lubomin, Pianowo-
-Daczki, Kątne, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Chrcynno, 
Jaskółowo, Andzin, Nowiny, Dębinki, Studzianki. 

Zebrane podczas badania informacje pozwolą na podjęcie działań zmie-
rzających do poprawy mobilności i jakości podróży, a także rozwoju 
transportu przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicznego, rowe-
rowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Skutkiem tych 
działań będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na 
środowisko, klimat oraz ludzi.

W każdym wylosowanym gospodarstwie domowym do badania zostanie 
zaproszona jedna osoba, a badanie będzie trwało około 15 minut.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie 
wyposażony w imienny identyfikator. 

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów 
podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zi-
dentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie 
w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kon-
troli Jakości Pracy Ankieterów, który gwarantuje, że badanie zostanie wy-
konane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi 
w badaniach rynku i opinii.

Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie internetowej: omw.
um.warszawa.pl

Z UM

Zmiana rozkładu jazdy 
linii nr 1
Od 13 marca br. Koleje Mazowieckie wprowadzają kolejną zmianę roz-
kładu jazdy. Nowe rozkłady jazdy będą obowiązywać do 11 czerwca br. 
Mając na względzie powyższe, został zaktualizowany rozkład jazdy au-
tobusów linii nr 1 firmy Sanimax (tj. Nasielsk Rynek – Mogowo Dworzec 
Kolejowy oraz Mogowo Dworzec Kolejowy – Nasielsk Rynek). 

Nowe rozkłady są dostępne na stronie Urzędu, w specjalnej dedykowanej 
zakładce – www.rozklady.nasielsk.pl Nowy rozkład obowiązywać będzie 
od najbliższej niedzieli – tj. 13 marca 2022 r. 

Prosimy o pobranie nowego rozkładu jazdy i poinformowanie wszystkich 
zainteresowanych o zmianie.

Wydział Organizacji i Promocji 

Z UM

Ruszył nabór 
wniosków 
Uprzejmie informujemy, że osoby, które zdecydowały się zapewnić za-
kwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybywającym na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, 
mogą już ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego z tego tytu-
łu. Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na podstawie złożonego wniosku 
osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot 
kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Taka kwota przy-
sługuje zarówno za osobę dorosłą, jak i za dziecko.

• Świadczenie będzie przyznawane na podstawie „Wniosku o przyzna-
nie świadczenia” za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania 
i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni.  Tylko w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia może zo-
stać przedłużony. 

• Do wniosku należy dołączyć również „Kartę osoby przyjętej do za-
kwaterowania”, w której trzeba podać dane przyjętej osoby oraz za-
znaczyć, w jakich dniach korzystała lub korzysta z naszej gościnności. 
Co ważne, pieniądze będą wypłacane na zasadach refundacji, czyli 
od momentu przyjęcia uchodźców, a nie od chwili złożenia wniosku.

• Wniosek o przyznanie świadczenia oraz kartę osoby przyjętej do za-
kwaterowania można pobrać na www.nasielsk.pl lub w wersji papie-
rowej w Biurze Obsługi Interesanta UM.

• Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Więcej informacji pod tel. 236933121 lub 604213416.

Wydział Organizacji i Promocji

PODZIĘKOWANIA

Pełen wdzięczności pragnę poinformować, że na terenie naszej gmi-
ny od samego początku działań związanych z uchodźcami wojennymi 
z Ukrainy uzyskujemy wsparcie w postaci gorących posiłków przeka-
zywanych przez przedsiębiorców w Nasielsku.

Osoby, które przyjechały na nasz teren z objętego wojną kraju i nie 
mają zapewnionego wyżywienia w miejscu swego zakwaterowania, 
przez cały czas korzystają z obiadów, które z dobroci serca, bezpłatnie 
przekazują:

 – Panowie Witold Estkowski i Andrzej Sawicki – właściciele restauracji 
Kartoflisko

 – Państwo Anna i Marek Olbryś – właściciele Baru u Kabana

 – Pan Piotr Jakub Brzeziński – Właściciel Baru Smakosz

 – Pan Robert Bachanek – właściciel restauracji Przysłowie

 – Pani Anna Kordulewska – właścicielka Pierogarni Pycha Micha

Gotowość do współpracy zgłosił także Pan Bogusław Aksamit – właści-
ciel obiektu Rancho Aksamitka w Gawłowie. 

Wszyscy wymienieni niosą bezinteresowną pomoc. Serdecznie dziękuję 
wszystkim Państwu za cudowną współpracę i Państwa hojność. To dzięki 
ogromnemu wsparciu z Państwa strony udaje się na bieżąco zapewnić 
wyżywienie dla naszych ukraińskich gości.

Z wyrazami szacunku,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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dokończenie ze str. 1

zakwaterowanie w innym miejscu. 
Formularze dostępne są w siedzibie 
Urzędu lub online na stronie inter-
netowej magistratu. 

Wspó ł pracujemy z przeds ię-
biorcami, którzy wyrazili zgodę 
na zakwaterowanie uchodźców 
lub proponują pracę w swoich 
obiektach, a także z Powiato-
wym Urzędem Pracy, by uspraw-
nić pomoc w poszukiwaniu pracy 
dla uchodźców. 

Jesteś my w sta ł ym kontakc ie 
i współpracujemy z Wojewodą 
Mazowieckim, udzielając wspar-
cia służbom Wojewody, odpo-
wiedzialnym z ramienia rządu za 
proces pomocy uchodźcom. 

Transportujemy dary i wyposa-
żenie do miejsc zakwaterowania 
grup uchodźców.

Przygotowujemy i wyposażamy 
pomieszczenia, które posłużą 
do przyjęcia uchodźców w na-
szej Gminie po uzyskaniu decy-
zji Wojewody Mazowieckiego. 
Zakupiliśmy m.in. komplety po-
ścieli, czajniki elektryczne, kuch-
nię indukcyjną, zestaw garnków, 
naczynia jednorazowe, artyku-
ły żywnościowe, środki czysto-
ści. Miejscami, które zgłosiliśmy 
do Wojewody Mazowieckiego 
już jako w pełni przygotowane 
na przyjęcie uchodźców są: re-
miza OSP w Cieksynie, budynek 
Stadionu Miejskiego w Nasielsku 
przy ul. Dębowej oraz Lokal Ga-
stronomiczno-Hotelarski „Sta-
ry Młyn” przy ul . Warszawskiej 
w Nasielsku. Zakupiliśmy łóżka 
polowe, materace i koce.

We współpracy z przedsiębiorca-
mi prowadzącymi działalność ga-
stronomiczną przygotowaliśmy 
wsparcie w postaci gorących po-
siłków dla uchodźców, którzy nie 
mają zapewnionego wyżywienia 
w miejscu swego zakwaterowania. 

Promujemy inicjatywy mieszkań-
ców Gminy Nasielsk o wielkich 
sercach, mające na celu niesienie 
pomocy w ramach wolontariatu. 
Zapewnianie czasu ukraińskim 
dzieciom i ich rodzinom w ra-
mach różnych zajęć proponują 
już: MLKS Żbik Nasielsk; Kinga 
Szczypek z członkami Stowarzy-
szenia Artystyczno-Społecznego 
Skafander; Harcerze z 1 Nasiel-
skiej Drużyny Harcerskiej „Błękit-
na Armia” im. gen. Józefa Hallera; 
Ad Astra szkoła Języków Obcych; 
Teresa Skrzynecka wraz z człon-
kami Nasielskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

We współpracy z Januszem So-
s n owski m – p reze se m f i rmy 
transportowej Sanimax-Trans-
port s.c. wprowadziliśmy dla osób 
przybywających z Ukrainy dar-
mowe przejazdy autobusowe na 
terenie całej Gminy.

Jak zorganizowana jest nauka dla 
dzieci ukraińskich? 

 – W odpowiedzi na zainteresowa-
nie uczestnictwem dzieci z Ukrainy 
w zajęciach szkolnych wprowa-
dzamy we wszystkich publicznych 
placówkach oświatowych z tere-
nu Gminy Nasielsk w ramach wo-
lontariatu świadczenie opieki dla 
dzieci ukraińskich. Uchodźcy, któ-
rzy chcieliby posłać swoje dzieci 
na zajęcia szkolne, mogą zgłosić 
je do szkoły, która znajduje się naj-
bliżej ich miejsca zamieszkania. 
Zajęcia nie będą obowiązkowe. 
Osoby, które znają lub mają pod 
swoim dachem ukraińską rodzinę, 
która przybyła do naszej Gminy 
z dziećmi i chciałaby, aby te dzie-
ci uczestniczyły w zajęciach szkol-
nych, prosimy o pokierowanie 
rodziny do szkoły, która znajduje 
się najbliżej miejsca zamieszkania 
lub o kontakt telefoniczny z dy-
rektorem szkoły. Koordynatorem 
w sprawach związanych z eduka-
cją dzieci uchodźców z Ukrainy na 
terenie Gminy Nasielsk jest Cen-
trum Usług Wspólnych w Nasielsku, 
z siedzibą w Nasielsku przy ul. War-
szawskiej 39a, tel. 23 306 76 78. 
(numer ten stanowi linię kontaktu 
dla rodziców dzieci z Ukrainy, któ-
rzy chcą uzyskać podstawowe in-
formacje w zakresie oświaty).

Jak wygląda kwestia porozumie-
wania się pracowników naszego 
magistratu z uchodźcami z Ukra-
iny?

 – Jesteśmy w stałym kontakcie 
z osobami tłumaczącymi język 
polski na ukraiński i rosyjski. Służą 
one wsparciem dla Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku w sprawach 
wymagających tłumaczenia, po-
magają w przełożeniu ważnych 
informacj i  na język ukraiński . 
W ramach wolontariatu wspo-
magają oni także w kwestiach 
językowych p rzebywaj ących 
na terenie Gminy uchodźców. 
W trybie pi lnym zatrudnil iśmy 
panią Darynę Ostapovets oby-
watelkę Ukrainy, absolwentkę 
Wydziału Prawa, która w mo-
wie i piśmie posługuje się języ-
kiem polskim. Osoba ta udziela 
wszelkiej pomocy obywatelom 
Ukrainy, którzy załatwiają swoje 
sprawy w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku.

J a k i e  z a d a n i a  w  z w i ą z k u 
z uchodźcami wojennymi spo-
czywają na Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej?

Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
oprócz koordyn acj i  pomocy 
dla uchodźców, zbiórki rzeczo-
wej i pieniężnej oraz koordynacji 
wolontariuszy, pracuje również 
nad stworzeniem Grupy Wspar-
cia dla obywateli Ukrainy. Celem 
tej grupy będzie udzielanie wza-
jemnego wsparcia między jej 
członkami, integrowaniu się spo-
łeczności ukraińskiej przebywa-
jącej na terenie Gminy Nasielsk. 
Chcemy, by grupa była mode-

rowana także przez psychologa 
i tłumacza.

Po stronie MOPS znajdują s ię 
kwestie związane z przyjmowa-
niem wniosków i wypłacaniem 
świadczeń obywatelom Ukrainy 
przebywającym na terenie Gmi-
ny Nasielsk, tj . jednorazowego 
świadczenia w wysokości 300 
złotych, świadczeń rodzinnych, 
świ adczeń pomocy spo ł ecz-
nej, a także świadczenia wycho-
wawczego „500+”, świadczenia 
„Dobry Start” (od 1 lipca 2022 r.) 
i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 
O te świadczenia będzie moż-
na występować wyłącznie dro-
gą elektroniczną, dlatego, aby 
wnioskować o nie niezbędne jest 
w kolejności: uzyskanie numeru 
PESEL, założenie Profilu Zaufa-
nego, a następnie założenie kon-
ta w banku.

M ieszkańcy G miny N as ie l sk, 
którzy zdecydowali się zapew-
n i ć  za kwa te rowa n i e  i  wyży-
wien ie obywate lom Ukra iny, 
p r z yb y w a j ą c ym  n a  t e r y t o -
rium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z dzia ł an iami wo-
jennymi, mogą już ubiegać się 
o przyznanie świadczenia pie-
niężnego z tego tytułu – zwrot 
kosztów pobytu w wysokości 40 
zł dziennie za osobę – ta kwota 
przysługuje zarówno za osobę 
dorosłą, jak i za dziecko. Świad-
czenie to będzie przyznawane na 
podstawie „Wniosku o przyznanie 
świadczenia” za okres faktyczne-
go zapewniania zakwaterowania 
i wyżywienia, ale nie dłużej niż za 
okres 60 dni. Tylko w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach 
okres wypłaty świadczenia może 
zostać przedłużony. Do wniosku 
należy dołączyć również „Kar-
tę osoby przyjętej do zakwate-
rowania”, w której trzeba podać 
dane przyjętej osoby oraz zazna-
czyć, w jakich dniach korzystała 
lub korzysta z naszej gościnno-
ści . Pieniądze będą wypłacane 
na zasadach refundacji, czyli od 
momentu przyjęcia uchodźców, 
a nie od chwil i złożenia wnio-
sku. Formularz wniosku o przy-
znanie świadczenia oraz kartę 
osoby przyjętej do zakwatero-
wania można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku lub w wersji papiero-
wej w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu, zaś złożyć wypełniony 
wniosek należy w Biurze Obsłu-
gi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku. 

Jak wygląda procedura nadawa-
nia numeru pesel uchodźcom 
z Ukrainy?

 – Obecnie ogromnym wyzwa-
niem jest  kwest ia n adawania 
numerów PESEL obywatelom 
Ukrainy, którzy przyjechali do 
Polski z Ukrainy po 24 lutego 
2022 r. Jest to o tyle istotne dla 
uchodźców, gdyż numer PESEL, 
jako indywidualny numer przy-

pisany każdemu człowie-
kowi, jest przydatny m.in. 
do korzystania z opieki 
zdrowotnej i  szczepień, 
założenia konta w ban-
ku, zapisania dziecka do 
szkoły czy korzystania ze 
świadczeń pomocowych 
dla uchodźców. Sprawę tę 
można załatwić w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku 
przy pomocy tłumacza, 
który pomoże w dopeł-
nieniu formalności. Oby-
wate le  U kra i ny,  którzy 
chcą mieć nadany numer 
PESEL, powinni mieć przy 
sobie komplet dokumen-
tów, tj.:

dokument podróży (pasz-
p o r t ,  d o wó d  o s o b i s ty, 
Karta Polaka lub inny dokument 
ze zdjęciem); w przypadku osób 
poniżej 18. roku życia, dokument 
potwierdzający urodzenie,

wypełniony wniosek o nadanie 
numeru PESEL dla obywatela 
Ukrainy (wniosek jest dostępny 
na stronie www.nasielsk.pl),

kolorową fotografię o wymiarach 
35x45 mm, przedstawiającą oso-
bę w pozycji frontalnej obejmu-
jącą wizerunek od wierzchołka 
głowy do górnej części barków – 
chciałbym zaznaczyć, iż fotogra-
fie do wniosku o nadanie PESEL 
dla obywateli Ukrainy bezpłat-
nie wykonuje Robert Mateusiak, 
ul. Poniatowskiego 25, 05-190 
Nasielsk,  od poniedzia łku do 
piątku w godzinach 16.30-20.00, 
tel. kontaktowy: 509 856 766.

Wniosek o nadanie numeru PE-
SEL można składać w Wydzia-
le Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku (II piętro, 
pokój nr 212). Można go rów-
nież złożyć w dowolnym urzę-
dzie gminy na terytorium Polski 
bezterminowo. Obecnie, mając 
na względzie sprawność działa-
nia, wprowadziliśmy telefonicz-
ne umawianie wizyt w Urzędzie 
Miejskim. Składanie wniosków 
odbywać się będzie po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicz-
nym i  umówieniu wizyty pod 
numerem telefonu (23) 69 33 111. 
Szacunkowy czas obsługi każdej 
osoby to około 40 minut.

Ile osób z Ukrainy zamieszkało 
u nas od 24 lutego 2022 r.? 

 – Wedł ug s tanu n a dzień 17 
marca br. mamy zarejestrowa-
nych 211 uchodźców z Ukra-
iny przebywających na terenie 
Gminy Nasielsk, w tym 87 do-
rosłych i 103 dzieci. Z tej ogól-
nej liczby 11 osób (3 dorosłych 
i 8 dzieci) jest zakwaterowanych 
w przygotowanym we współpra-
cy z druhami OSP w Cieksynie 
miejscu przyjęcia uchodźców, 
tj .  w remizie OSP w Cieksynie, 
zaś pozostałych 200 osób (84 
dorosłych i 95 dzieci) przeby-
wa u naszych mieszkańców. Je-
śli chodzi o kwestie oświatowe, 
tzn .  l iczb ę dziec i  ukraińskich 
w publicznych placówkach opie-

kuńczo-wychowawczych na te-
renie Gminy Nasielsk, to według 
stanu na dzień 17 marca br. jest 
to 48 osób. Przez pierwsze dwa 
dni składania przez uchodźców 
wniosków o nadanie im numeru 
PESEL (16-17 marca br.), zostało 
nadanych 39 numerów PESEL.

Na bieżąco monitorujemy licz-
bę uchodźców przybywających 
na teren Gminy Nasielsk. Nikt nie 
jest w stanie stwierdzić, ile osób 
trafi z Ukrainy do Polski, tym bar-
dziej do naszej Gminy. Na pew-
no będziemy robić wszystko, co 
tylko możemy – przy wsparciu 
naszych mieszkańców – aby za-
pewnić godny pobyt obywatelom 
Ukrainy w naszej Gminie, aby 
ofiarować im spokój i odpoczy-
nek. Zapewniam, że żadna oso-
ba, która, uciekając przed wojną, 
trafi na teren Gminy Nasielsk, nie 
pozostanie bez pomocy.

Jak ocenia Pan zaangażowa-
nie mieszkańców naszej Gminy 
w pomoc uchodźcom z Ukra-
iny?

 – Jestem ogromnie zbudowany 
niezwykłym odzewem wszystkich 
Polaków, ale – jako Burmistrz 
Nasielska – przede wszystkim 
postawą mieszkańców Gminy 
Nasielsk. Widać w nas wszyst-
kich niesamowitą wolę niesienia 
pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
Choć oczywiście zawsze znajdą 
się szukający jak zawsze dziu-
ry w całym malkontenci, takie 
osoby, którym nie w smak jest 
to, że jako mieszkańcom Gmi-
ny udaje nam się zjednoczyć we 
wspólnym celu, jakim jest dzia-
łanie na rzecz osób zmuszonych 
do ucieczki z ogarniętej wojną 
Ukrainy. Chcia łbym każdemu 
z naszych mieszkańców poma-
gających i okazujących serce 
uchodźcom z Ukrainy uścisnąć 
d ł oń i  p owi edzi eć p o p ro stu 
DZIĘKUJĘ. Brak mi innych słów 
na opisanie mojej wdzięczności. 
A wszystkich ukraińskich uchodź-
ców przebywających na terenie 
Gminy Nasielsk chcę zapewnić, iż 
zrobimy wszystko, aby ukoić ich 
ból po opuszczeniu rodzinnych 
stron, a niejednokrotnie swoich 
bliskich.

ROZMOWA Z…

Jestem zbudowany postawą naszych mieszkańców
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9.03.2022 – Nasielsk, ul. POW – 
pożar sadzy w przewodzie komi-
nowym (1 zastęp OSP Nasielsk)

14.03.2022 – Paulinowo – pożar 
trawy (2 zastępy OSP Nasielsk)

16.03.2022 – Popowo Borowe – 
wypadek, jedna osoba poszkodo-
wana przetransportowana LPR do 
szpitala (2 zastępy OSP Nasielsk)

17.03.2022 – odwołany alarm 
- wg zgłoszenia pomoc policji  
w otwarciu mieszkania w Mięko-
szynie

18.03.2022 – Nasielsk, ul. Sporto-
wa – uszkodzony gazociąg (1 za-
stęp OSP Nasielsk)

18.03.2022 – Stare Pieściro-
gi – pożar trawy (2 zastępy OSP 
Nasielsk)

19.03.2022 – Nasielsk, ul. Starzyń-
skiego – pożar piwnicy (2 zastępy)

21.03.2022 – Stare Pieścirogi – 
pożar trawy (1 zastęp OSP Nasielsk)

21.03.2022 – Stare Pieściro-
gi – pożar trawy (2 zastępy OSP 
Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z POLICJI

Uratowali  
mężczyznę z pożaru
Kiedy 7 marca br. do Komisariatu Policji w Nasielsku dotarła informacja 
o wybuchu pożaru w jednym z domów przy ul. Leśnej, funkcjonariusze 
natychmiast udali się pod wskazany adres. Na miejscu zdarzenia pojawili 
się jako pierwsi. W ostatniej chwili mundurowym udało się wejść do czę-
ści budynku, którego jeszcze nie objęły płomienie i wyprowadzić stamtąd 
półprzytomnego mężczyznę. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy 
do czasu przyjazdu służb medycznych.

Mundurowi natychmiast zaczęli ustalać świadków wybuchu pożaru i oko-
liczności, w jakich do niego doszło. W trakcie prowadzenia akcji ratowni-
czo – gaśniczej w budynku strażacy odnaleźli ciało. Na miejscu przez kilka 
godzin pracowali nasielscy oraz nowodworscy policjanci pod nadzorem 
prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. Obecne były również  
3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 4 jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej z pobliskich miejscowości oraz pogotowie ratunkowe.

55-latek, po udzieleniu pomocy medycznej, trafił do policyjnej celi. Na 
podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w pułtuskiej proku-
raturze przedstawiono mu zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. 
Decyzją prokuratora mieszkaniec gminy Nasielsk został objęty dozorem 
policyjnym. Zgodnie z kodeksem karnym, przestępstwo nieumyślnego 
spowodowania śmierci zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolno-
ści.

Śledztwo w tej sprawie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową 
w Pułtusku.

(red.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

OSP NASIELSK

Zbiórka medykamentów  
i odzieży taktycznej!
Ostatnia zbiórka wspólnie z Dawid Domalak Domała cieszyła się ogromnym odzewem ze strony mieszkańców 
naszej Gminy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Część rzeczy przekazano bezpośrednio na Ukrainę, o czym informowaliśmy w naszych postach na FB. W związ-
ku z tym, iż wojna trwa nadal, i nadal potrzebne jest wsparcie chcemy pomagać dalej. Adam Ruciński cały czas 
organizuje rzeczy, które są bezpośrednio potrzebne na polu walki i które tam trafiają!

W najbliższym czasie w naszej remizie - ul. Młynarska 23 będzie można ponownie przyłączyć się do zbiórki. 

Jednakże tym razem zbieramy JEDYNIE MEDYKAMENTY (BANDAŻE, GAZY, PLASTRY, OPATRUNKI, ŚRODKI 
DEZYNFEKCJI, LEKI PRZECIWBÓLOWE), A TAKŻE ODZIEŻ TAKTYCZNĄ (KOMINIARKI, ODZIEŻ TERMOAK-
TYWNA, RĘKAWICZKI TECHNICZNE, NAKOLANNIKI) - być może ktoś z Państwa chciałby przekazać takie 
rzeczy i przyłączyć się do zbiórki.

Jesteśmy od czwartku w godz. 17-19, w piątek w godz. 10-14 i w godz. 17-19

POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 ZŁ DLA OBYWATELA UKRAINY  
– RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

Wniosek o wypłatę pomocy składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku ul. Elektronowa 
3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Do tej formy pomocy uprawniony jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium RP z terytorium 
Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wyda-
nym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP i został wpisany do 
rejestru PESEL.

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież obuwie, 
środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek można pobrać na stronie www.nasielsk.pl
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Kochanej Mamie, Babci i Prababci

Teresie Morawskiej-Cieślak

z okazji 80. urodzin

życzenia zdrowia 

i wszelkiej pomyślności 

składają

dzieci, wnuki, prawnuki i najbliższa rodzina

S E R D E C Z N O Ś C I

Z GMINY

OBRADOWAŁA RADA

Przetarg na strategiczny  
ciąg drogowy
Burmistrz Nasielska w dniu 16 marca br. 
ogłosił przetarg na budowę strategicz-
nych odcinków dróg pod nazwą „Rozbu-
dowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na obszarze miasta i gminy 
Nasielsk”.

W ramach robót budowlanych przebu-
dowanych zostanie kilka odcinków dróg. 
Pierwszy dotyczy przebudowy dro-
gi gminnej relacji Siennica – Paulinowo 
od drogi powiatowej nr 2409W relacji 
Nasielsk-Pomiechówek do skrzyżowa-
nia z droga powiatową nr 2424W relacji 
Nasielsk – Nuna na odcinku prawie 2 km. 
Dalej na odcinku od drogi powiatowej  
2424W do drogi wojewódzkiej nr 632 
w miejscowości Chrcynno na odcinku 2,3 km. Ciąg drogowy stworzy swego rodzaju obwodnicę naszego miasta.

Drugi ciąg drogowy, którego dotyczy przetarg, obejmuje ulice zlokalizowane na terenie Nasielska i dotyczy 
dwóch ulic: Łącznej i Podmiejskiej. W ten sposób nawierzchnia asfaltowa powstałaby na odcinku około 800 
metrów, łącząc ulicę Płońską (przez Dębową) z ulicą Kościuszki (dalej przez ulicę Łączną) z ulicą Kolejową, a na-
stępnie ulicą Przechodnią (na której dobiegają końca prace remontowe), przez ulicę Podmiejską do skrzyżowa-
nia z ulicą POW.

Ten ciąg drogowy umożliwiłby omijanie centrum miasta i skomunikował m.in. Nową Wieś z Kosewem i z ulicą 
Płońską. 

 – Termin składania ofert został określony na 8 kwietnia br. na godzinę 10.00. Tego samego dnia nastąpi otwar-
cie ofert, a następnie w ciągu 30 dni zostanie podpisana umowa na realizację zadania – informuje Radosław 
Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji w nasielskim Urzędzie Miejskim.

(red.)

Seria wniosków
10 marca br., na wniosek 
radnych, odbyła się XXXIX 
sesja nasielskiej Rady Miej-
skiej. Obradowano w trybie 
zdalnym. 

Jeszcze przed przyjęciem 
p o r z ą d ku  o b ra d  ra d ny  
A. Pacocha zaproponował 
wprowadzenie do niego 
punktu dotyczącego prze-
kazania informacji o przy-
gotowaniu gminy Nasielsk 
na przyjęcie uchodźców  
z Ukrainy. Wniosek ten zo-
stał odrzucony większo-
ścią głosów (9 przeciw, 5 
za). Następnie Rada przy-
jęła porządek obrad (12 za, 
1 przeciw, przy 2 osobach 
wstrzymujących się od gło-
su) i zajęła się procedowa-
niem uchwał. 

Radni jednogłośnie zdecydowali 
o tym, by przekazać Radzie Mini-
strów RP petycję, która wpłynęła 
do nasielskich samorządowców 
od Fundacji im. Nikoli Tesli. Do-
tyczyła ona m.in. wydania zakazu 
stosowania maseczek na terenie 
podległym gminie, zakazu stoso-
wania kwarantanny i izolacji oraz 
zakazu stosowania szczepionek 
mRNA.

Następny projekt uchwały doty-
czył wniosku mieszkańca Popowa 
Borowego, który wnosił o prze-
niesienie przejścia dla pieszych 
zlokalizowanego na ulicy Polnej  
w pobliżu ulicy Staszica, które pro-

wadzi wprost na drogę. 

Wniosek został przekazany według 
właściwości do burmistrza Nasielska 
(głosowano jednogłośnie).

Kolejny projekt uchwały doty-
czył przekazania skargi mieszkań-
ca Nasielska do rozpatrzenia przez 
Burmistrza Nasielska. Dotyczy-
ła ona złego stanu technicznego 
dróg: Leśna, Grabowa, Sosnowa, 
Jaworowa, Cisowa, Ogrodowa. 
Uchwałę przyjęto większością gło-
sów (14 za, przy 1 głosie wstrzymu-
jącym się).

Radni zajęli się projektem uchwa-
ły dotyczącej skargi na działalność 
burmistrza Nasielska dotyczącej 
spotkania „środowisk biegowych” 

w Urzędzie Miejskim w czasie 
ograniczonej dostępności urzędu 
ze względu na pandemię. 

Radny Rodryg Czyż odczytał frag-
ment uzasadnienia do uchwały, 
w którym znalazła się informacja, 
że spotkanie burmistrza Nasielska 
zostało ustalone przed wprowa-
dzeniem obostrzeń i regulacj i  
w nasielskim Urzędzie Miejskim. 
Radny miał wątpliwości co do ta-
kiego uzasadnienia. Przypomniał 
o tym, iż półtora roku wcześniej 
odbyło się stacjonarne posiedzenie 
Rady na wniosek klubu radnych, za 
co wnioskodawcy byli krytykowani, 
mimo że złożyli go przed wprowa-
dzeniem obostrzeń. 

Radny D. Kordowski zauważył, że 

na spotkaniu z burmistrzem uczest-
niczyło kilka osób, zaś w sesji bierze 
udział zazwyczaj ok. 20 osób. 

Jednak radny R .  C z yż mówi ł 
o stosowanie jednakowych zasad 
dla wszystkich. 

Większością głosów radni uznali 
skargę za bezzasadną (8 za, 2 prze-
ciw przy 3 wstrzymujących się).

Druga skarga na działalność burmi-
strza Nasielska złożona przez miesz-
kańca Popowa Borowego również 
została większością głosów uznana 
przez Radę za bezzasadną (8 za, 3 
przeciw przy 3 wstrzymujących się). 

Rada zapoznała się także ze skargą 
na dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
1 w Nasielsku złożonej przez miesz-
kańca Nasielska. 

Radny J. Lewandowski, przewod-
niczący komisji skarg, wniosków 
i petycji stwierdziła, że skarga jest 
bezzasadna. Radny Lewandowski 
podkreślił, że komisja może jedynie 
stwierdzić, czy pani dyrektor wy-
pełnia swoje obowiązki, ale nie ma 
kompetencji, żeby ocenić czy, zła-
mała prawo, bo od tego jest sąd. Ko-
misja zwróciła się również do biura 
prawnego o opinię w tej kwestii. Jak 
wyjaśnił zastępca burmistrza A. W. 
Kordulewski, opinia biura prawnego 
jest negatywna, czyli nie ma mowy 
o jakichkolwiek przestępstwach 
naruszeniach prawa ze strony pani 
dyrektor. Wskazał, że wyłącznie ko-
misja skarg, wniosków i petycji jest 
kompetentna prawnie do rozpa-
trzenia skargi na dyrektora jednostki 
organizacyjnej, więc żadne prze-
kazywanie do przełożonego nie 

wchodzi w grę i komisja procedo-
wała zgodnie z prawem. 

Rada uznała skargę za bezzasadną 
(14 głosami, w głosowaniu nie brał 
udziału radny M. Świderski). 

Następnie radni rozpatrywali pro-
jekt uchwały dotyczącej przekaza-
nia wniosku mieszkańca Nasielska 
według właściwości - do Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. Wniosek dotyczył 
wykonania kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Warszawskiej i wycięcia 
drzew wzdłuż chodnika przy tej uli-
cy. 

Radny M. Świderski zwrócił uwagę, 
że kanalizacja sanitarna w ulicy War-
szawskiej to bardzo ważny temat 
i najwyższy czas się nim zająć. 

Natomiast radny A. Pacocha prosił, 
by przybliżyć treść rozpatrywanych 
skarg, ponieważ mieszkańcy, którzy 
obserwują obrady RM nie wiedzą, 
czego dotyczy dyskusja. Uchwała 
została podjęta większością głosów 
(14 za przy 1 wstrzymującym się).

Rada podjęła także dwie uchwały 
w sprawie przekazania wniosków 
mieszkańców do rozpatrzenia przez 
burmistrza Nasielska. Dotyczy-
ły one: naprawy ulicy Słonecznej 
i remontu ulicy Bolesława Chro-
brego. W obu przypadkach podję-
to je większością głosów (14 za przy  
1 wstrzymującym się). 

Przewodniczący RM J. Lubieniec-
ki podziękował radnym za udział 
w zbiórce dla Nikoli Krupińskiej. Na 
tym obrady zakończono. 

(red.)
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Wojenna saga rodzinna
Joanna Jax zadebiutowała w 2014 
roku książką Dziedzictwo von 
Becków, która zachwyciła wie-
lu czytelników. Kolejne powieści 
ugruntowały jej status jako pisarki. 
Jej sześciotomowy cykl Zemsta 
i przebaczenie, tom 1: Narodziny 
gniewu podbił moje serce i posta-
wił utwory Joanny Jax na piedesta-
le mojej listy ulubionych autorów. 
Wiele osób polecało mi ją wcze-
śniej, ale zawsze wybierałam inną 
lekturę. Teraz nadszedł czas na tę 
autorkę, do której podchodziłam 
sceptycznie. Pisarka zdobyła moje uznanie.

Narodziny gniewu to opowieść rozpoczynająca się w 1915 roku 
w Chełmicach, gdzie poznajemy bohaterów z różnych warstw 
społecznych. Spotkamy uczestnika pierwszej wojny światowej, 
Ignacego Lewina, który podczas wojny stracił sens życia, i jego 
rodzinę - żonę Annę i dwoje dzieci, Hanię i Emila. Poznamy tak-
że Alicję Rosińską, której dziadek jest krawcem. Obie te rodziny 
przyjaźnią się, ciężko pracują i skromnie żyją. Z drugiej strony 
mamy postać Antoniego Chełmickiego, który jest człowiekiem 
majętnym i czerpie przyjemność z wydawania pieniędzy. Robi 
interesy z Polakami, Niemcami i Rosjanami. Do jego rodziny na-
leży żona Izabela oraz syn Julian. Jednak to właśnie najmłodsze 
pokolenie staje się głównymi bohaterami tej powieści. Ich losy są 
ze sobą połączone lub wkrótce się połączą, a sytuacja polityczna 
panująca w kraju odegra tu ogromną rolę. 

Hania Lewin, 20-letnia dziewczyna, nadal nie ma narzeczone-
go. Jej rodzice decydują, iż wyjdzie za mąż za Stefana Koniuszkę, 
miejscowego pijaka. Dla tej ambitnej dziewczyny, która podko-
chuje się w żydowskim młodzieńcu, to przegrana sprawa. Hania 
marzy o karierze w wielkim mieście, a nie klepaniu biedy na pro-
wincji. Dziewczyna po niespodziewanej śmierci rodziców decy-
duje się na wyjazd do Warszawy, gdzie towarzyszy jej przyjaciółka 
– Alicja Rosińska, której marzeniem jest taniec. Los dla kobiet jest 
łaskawy, układają sobie życie w Warszawie. Hanna zostaje sławną 
pieśniarką, zaś Alicja tancerką kabaretową. Kraj rozkwita, królują 
kabarety i kawiarnie artystyczne. Kobiety interesuje moda i kul-
tura, mężczyzn – wyścigi konne. Mają wielu adoratorów i rzuca-
ją się w wir romansów, co pomaga im zdobyć sławę i pieniądze. 
Hanna wychodzi za mąż za hrabiego Niechowskiego i zacho-
dzi w ciążę. To spokojne i bogate życie niszczy wybuch drugiej 
wojny światowej. Zmieniają się życiowe priorytety, liczy się życie 
i dach nad głową.

Julian Chełmicki odbywa szkolenia w Wielkiej Brytanii. Alicja Ro-
sińska, zakochana w nim od dziecka, postanawia go odszukać 
i przez to daje się zwerbować wywiadowi brytyjskiemu i wysoko 
postawionemu Niemcowi, Martinowi Grossowi. Natomiast Ha-
nia, ciężarna mężatka, pozostawiona w Polsce sama, gdyż jej mąż 
przebywa za granicą, trafia na Igora Łyszkina, bolszewika, przyja-
ciela Juliana Chełmickiego. Tych dwoje zaczyna łączyć głębokie 
uczucie, które komplikuje zjawienie się brata Lewinówny – Emila. 
Hanna, po donosie brata, trafia na Pawiak i rozstaje się z nowo-
narodzoną córeczką, zaś Łyszkin przepada bez wieści. Czy losy 
wszystkich bohaterów skończą się dramatycznie?

Joanna Jax stworzyła piękną, pełną dramatów powieść o życiu 
ludzi w trudnych wojennych czasach. Opowiada ona o sile mi-
łości, namiętności, przyjaźni i nienawiści. Przeczytałam tę książkę 
z ogromną przyjemnością i mam nadzieję, że pozostałe tomy 
wywołają we mnie podobne emocje. Szczerze polecam.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

DKK dla dzieci
W piątek, 18 marca, odbyło się  spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki dla dzieci. Uczestniczyło w nim 
21 osób. Na wstępie nowo przybyłym dzieciom 
przedstawiliśmy zadania i zasady działania Klubu. 
Ustalono z uczestnikami, że książki lub ich fragmen-
ty będziemy czytać podczas spotkań.

Każde dziecko opowiedziało o swoich zainte-
resowaniach czytelniczych i poleciło lekturę do 
czytania. Rozmawialiśmy też o korzyściach, jakie 
wynikają z czytania książek.

Na zakończenie spotkania ustaliliśmy też szereg działań, które będą realizowane w przyszłości przez nasz Klubu. 
Dzieci miały dużo pomysłów i propozycji, które postaramy się wykorzystać podczas przyszłych spotkań. Na 
kolejne zapraszamy 6 kwietnia o godz.15.00. Będziemy rozmawiali o obrzędach i zwyczajach wielkanocnych.

(b)

Z BIBLIOTEKI. DKK

Ballada o emigracji
W piątek, 11 marca br., w Czytelni Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku 
odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. W kameralnym gronie spotkaliśmy 
się po to, by porozmawiać o książce Michaela 
Sowy Tam, gdzie nie pada. Ballada o śląskim 
Teksasie.

Na wstępie warto zaznaczyć, iż jest to de-
biutancka powieść autora napisana w gawę-
dziarskim stylu. Przedstawia historię Ślązaków, 
którzy w XIX wieku postanowili wyemigrować 
do Teksasu. W tej powieści głównymi bohate-
rami są chłopi, którzy zobowiązani są do cięż-
kiej pracy na ziemi należącej do możnowładcy. Chłopi, mimo pracy, ledwo wiązali koniec z końcem, żyli biednie, byli 
wyzyskiwani. Gdy nadarzyła się okazja na poprawę ich życia, czyli wyjazd za granicę, z tej opcji skorzystało około 
dwustu osób. Decydując się na wyprawę, nie wiedzieli, co to dla nich znaczy, ale podjęli ryzyko, licząc na lepsze życie.

Jest to opowieść o emigracji i o tym, co napędza człowieka do podróży. Jednocześnie jest zaskakującą powieścią, 
pozbawioną schematów. Napisana pięknym, lekkim językiem, który jednocześnie jest bardzo dopracowany. Utwór 
napisany jest w głównej mierze gwarą śląską, co pozwoliło czytelnikom poznać kulturę i język tego regionu.

Dyskusja podczas spotkania DKK była podzielona, gdyż powieść nie każdemu przypadła do gustu, ale zgodziliśmy 
się w tym, iż ta ballada o wolności jest niezwykłą opowieścią, z której każdy czytelnik może wyciągnąć jakieś wnioski 
dla siebie.

Kolejne spotkanie odbędzie się 22 kwietnia br. o godzinie 15.00, a tematem przewodnim spotkania będzie reportaż 
Mariusza Szczygła Gottland. Serdecznie zapraszamy!

(b.)

ROZ(G)RYWKA

Spirit Island 
Spirit Island to kooperacyjna gra planszowa, w której uczestnicy 
wcielają się w duchy pomagające rdzennym plemionom wyspy 
pozbyć się kolonistów z Europy. Gracze poruszają się po czterech 
dwustronnych planszach wyspy, z czego jedna strona jest łatwiej-
sza i zarazem bardziej przejrzysta, a druga stanowi większe wy-
zwanie. Ponadto, w pudełku znajdziemy plastikowe komponenty 
najeźdźców (figurki odkrywców, budowle itp.), drewniane znacz-
niki wiosek, tekturowe żetony sił witalnych, karty zadań i przygód 
oraz plansze duchów. Przygoda rozpoczyna się, gdy na wyspę 
przybywają koloniści, podbijając dziewicze tereny, szerząc zara-
zę i atakując rdzennych mieszkańców. Narzucają przy tym swoje 
zasady, kulturę i budują własne osady, wypierając lud mieszkający 
na tych terenach od niepamiętnych czasów. Uczestnicy gry, czyli duchy, wykorzystują żywioły oraz zjawiska 
naturalne, aby wystraszyć kolonistów i wypędzić ich z wyspy. Strach jest głównym sprzymierzeńcem drużyny 
duchów – to on pomoże zwyciężyć plemieniu Dahan. Używając kart mocy i specjalnych zdolności, uczestnicy 
wywołują plagi, tsunami, suszy, a nawet deszcz krwi. Wszystko to, aby odstraszyć rozprzestrzeniających się i mno-
żących w szybkim tempie europejskich osadników. Rozgrywka polega na zagrywaniu kart. Czynność ta zużywa 
niestety energię duchów, dlatego uczestnicy powinni pamiętać o regeneracji swoich postaci, zdobywając w trak-
cie gry dodatkowe moce. Jeśli choć jeden duch zostanie unicestwiony, oznacza to porażkę dla całej drużyny. 
Każda udana akcja prowadzi do zdobycia żetonów energii, łatwo jednak je utracić, ponieważ przeciwnik szybko 
regeneruje swoje siły i rozprzestrzenia zarazę wśród ludu Dahan. Nigdy też nie wiadomo, gdzie pojawi się nowa 
fala kolonistów… Ciekawym elementem gry jest różnorodność cech i umiejętności duchów, z których każdy 
wymaga innego podejścia od graczy. Istoty nadprzyrodzone mają możliwość rozwoju i zdobywania nowych 
umiejętności. Daje to wiele możliwości kombinacji, rozgrywania załączonych scenariuszy na wiele sposobów  
i podnosi tym samym poziom regrywalności. Kluczowa w Spirit Island jest współpraca między uczestnikami. 
Gra skłania do dyskusji i podejmowania wspólnych decyzji, co nie zawsze jest łatwe, szczególnie, gdy ostatecznie 
wybrane rozwiązanie okazuje się niewłaściwe i może doprowadzić do klęski. Mechanika nie jest trudna, a loso-
wość minimalna, ale ilość zasad może przytłoczyć kogoś, kto rozpoczyna przygodę na Wyspie Duchów po raz 
pierwszy. Mimo tego wiele osób chętnie sięga po Spirit Island, do której przygotowywane są aktualnie dodatki.

OI
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Rok 2022 Rokiem 
Józefa Mackiewicza
Józef Mackiewicz urodził się 1 kwiet-
nia 1902 roku w Sankt Petersburgu. 
Pięć lat później zamieszkał w Wilnie. 
Jako uczeń gimnazjum wziął udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej; 
walczył m.in. w obronie Warszawy 
w 1920 roku. Został ranny i wzięto 

go do niewoli. Po uwolnieniu Mac-
kiewicz podjął studia przyrodni-
czo-filozoficzne na Uniwersytecie 
Warszawskim, jednak już po dwóch 
latach wrócił do Wilna, a następnie 
przyjął posadę w gazecie „Słowo”. 
Był pisarzem, felietonistą, dzienni-
karzem i publicystą politycznym. 
W tym roku obchodzimy 120. rocz-
nicę jego urodzin.

Pisarz w 1939 roku wyjechał do 
Kowna, gdzie opublikował artykuł, 
w którym wyraził radość z wycofa-
nia się bolszewików z Wilna. Został 
za to oskarżony o antypolonizm. 
Redagował również „Gazetę Co-
dzienną” w Wilnie, a kolejno praco-
wał w wydawanej przez Niemców 
polskojęzycznej gazecie, w której 
zamieścił kilka fragmentów swojej 
powieści Droga donikąd. W 1943 
r., po odkryciu w Katyniu grobów 

oficerów polskich zamordowanych 
przez Sowietów, Mackiewicz udał 
się w towarzystwie kilku polskich 
pisarzy do Katynia jako obserwa-
tor ekshumacji zwłok. Po jego po-
wrocie, w prasie ukazał się wywiad 
z pisarzem „Widziałem na własne 

oczy”, następnie wydał książkę Ka-
tyń. Zbrodnia bez sądu i kary, czy-
li jedną z pierwszych prac, w której 
jako odpowiedzialnych za zbrodnię 
katyńską wskazuje się Sowietów. 
W 1944 roku, wraz z żoną wyjechał 
do Warszawy, a potem do Londy-
nu. Od 1955 roku aż do śmierci 
w 1985 r. mieszkał w Monachium.

Józef Mackiewicz uznawany jest za 
jednego z najwybitniejszych pol-
skich pisarzy na emigracji. Zasłynął 
takimi powieściami jak Lewa wolna, 
Watykan w cieniu czerwonej gwiaz-
dy, Droga donikąd, Katyń. Zbrodnia 
bez sądu i kary, Zwycięstwo prowo-
kacji, Nie trzeba głośno mówić, czy 
Sprawa pułkownika Miasojedowa. 
Napisał w sumie 47 książek i wszyst-
kie cieszyły się dużą popularnością. 
Zapraszamy do lektury!

(b)

Z NOK. Spotkanie z muzyką

Muzyczne inspiracje
We wtorek, 15 marca br., w Nasielskim 
Ośrodku Kultur y zagości l i  muz ycy 
z Filharmonii Narodowej w Warszawie 
z programem pt. „Gdy muzyka staje się 
legendą”.

Tym razem na widowni zasiadły dzieci 
z Samorządowego Przedszkola w Starych 
Pieścirogach. Słowo wstępne wygłosił Ja-
rosław Praszczałek, mówiąc o tym, co 
może być natchnieniem dla kompozy-
torów. Przede wszystkim są to przeżycia 
i doświadczenia muzyków. Okazuje się, 
że do twórczości muzycznej mogą inspi-
rować np. baśnie, legendy czy mity. Jako 
przykład takich utworów zaprezentowano 
melodie znane z popularnych filmowych baśni.  

Impulsem do tworzenia muzyki może być też piękno przyrody. Najlepszym przykładem takich utworów jest 
cykl koncertów skrzypcowych „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego. Dzieci miały okazję wysłuchać frag-
mentu jednego z tych koncertów. 

Na muzycznej scenie wystąpili artyści: Krzysztof Pietkiewicz (skrzypce), Kamil Pasikowski (puzon), Agata Ku-
charska (fortepian).

Na kolejne spotkanie z filharmonikami zapraszamy już 10 kwietnia. 
(i.)

Z NOK

Konkurs recytatorski  
Warszawska Syrenka
W styczniu br. Nasielski Ośrodek Kul-
tury ogłosił gminne eliminacje 45. 
konkursu recytatorskiego WAR-
SZAWSKA SYRENKA, organizo-
wanego przez Mazowiecki Instytut 
Kultury. Zaproszenie do uczestnictwa 
otrzymały wszystkie szkoły i przed-
szkola z terenu naszej gminy. Uczest-

nicy zostali podzieleni na 3 kategorie 
wiekowe: przedszkola i klasy I-III, kla-
sy IV-VI, oraz klasy VII-VIII. Pierwszym 
etapem były eliminacje w szkołach 
i przedszkolach, gdzie nauczyciele 
wyłonili reprezentantów swoich pla-

cówek. Ilość uczestników była ogra-
niczona, a łącznie w konkursie wzięło 
udział 38 osób. Laureaci pierwsze-
go etapu musieli wysłać zgłoszenie 
elektroniczne w postaci nagranego 
wideo prezentowanych przez siebie 
wierszy. Kryteria ocen, jakie jurorzy 
brali pod uwagę, to dobór repertuaru, 

interpretacja utworu, kultura mowy 
i ogólny wyraz artystyczny. Gminne 
eliminacje zakończyły się 23 marca. 
Jury w składzie: Iwona Pęcherzewska, 
Ewelina Gizińska i Wojciech Gęsicki 
wyłoniło laureatów, a na stronie orga-
nizatora opublikowano wyniki. Wszy-
scy uczestnicy otrzymają pamiątkowe 
dyplomy, natomiast laureatom zo-
staną wręczone nagrody rzeczowe. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wiekowych wezmą także udział w fi-
nale, który odbędzie się w Mazowiec-
kim Instytucie Kultury w Warszawie 
w dniach 9 i 10 kwietnia 2022 r.

Kategoria Przedszkola i klasy I-III:
1. miejsce - BARBARA JOBS - Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

2. miejsce - ALEKSANDRA SZCZE-
PAŃSKA - Szkoła Podstawowa w Sta-
rych Pieścirogach

3. miejsce ex aequo - MILENA RO-
SŁOŃSKA - Szkoła Podstawowa 
w Starych Pieścirogach

3. miejsce ex aequo - ALICJA DRĄŻ-
DŻEWSKA - Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Nasielsku

Wyróżnienie - LENA SIWEK - Szkoła 
Podstawowa w Dębinkach

Wyróżnienie - ANTONI ŚLUSAR-
CZYK - Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Nasielsku

Kategoria klasy IV-VI:
1. miejsce - ZUZANNA JASIŃSKA - 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach

2. miejsce - NATALIA OSTROWSKA 
- Szkoła Podstawowa w Starych Pie-
ścirogach

3. miejsce - KAROLINA TRUCHEL 
- Szkoła Podstawowa w Starych Pie-
ścirogach

Wyróżnienie - ALEKSANDR A 
ROSIAK - Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Nasielsku

Kategoria klasy VII-VIII:
1. miejsce - FRANCISZEK ŻABIK - 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku

2. miejsce ex aequo - VANES-
SA CZYŻYK - Szkoła Podstawowa  
Nr 1 w Nasielsku

2. miejsce ex aequo - MAJA OL-
B RYŚ  -  S z ko ł a  P o d s t a wo wa  
Nr 1 w Nasielsku

3. miejsce - MAREK BRAŃSKI - 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach

(d)
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Z emocjami za pan brat
W piątek, 18 marca, odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Z emocja-
mi za pan brat”, które zostało zorganizowane przez naszą placówkę. 
Uczestniczyła w nim pełna entuzjazmu grupa dzieci w wieku 6 – 13 
lat, zaś poprowadziła je Magdalena Walesiak, psycholog posiadająca 
doświadczenie w pracy z dziećmi. Temat przewodni zajęć brzmiał: 
„W świecie emocji – rozpoznaję emocje u siebie i innych ”. Podczas 
spotkania dzieci dowiedziały się, czym są emocje, jak je rozpoznawać 
oraz właściwie je nazywać. Choć z emocjami każdy człowiek spotyka 
się nieustannie, często przypisywane są im różne wartości, typu do-
bra – zła oraz niejednokrotnie słyszymy nakazy zaprzestania odczu-
wania danej emocji, np. „Nie złość się!”; „Nie bądź smutny”. A jednak 
pani Magdalena łamie te wszystkie stereotypy i przekazuje ideę: „Każ-
da emocja jest bardzo potrzebna i mówi nam coś ważnego o nas sa-
mych i naszych potrzebach.” Emocje wskazują, co jest dla nas dobre 
lub co nam zagraża, czasem dają nam energię potrzebną do działania, 
a czasem wyciszają nas i pomagają nam się wycofać, by dać czas na 
przemyślenia lub pożegnanie. 

Jednakże warto pamiętać, że choć emocje są nam potrzebne do pra-
widłowego funkcjonowania, rozwoju i samoświadomości, to jednak ich 
nadmiar, czy wyłączne przeżywanie tylko jednej emocji (bez względu 
czy to jest radość, smutek, lęk, zazdrość czy jakakolwiek inna emocja) 
może nie być dla nas dobre i blokować przeżywanie innych uczuć. 

Dlatego jedną z ważnych rzeczy jest możliwość przeżywania wszyst-
kich emocji w odpowiedniej ilości. 

Ważną informacją, którą dzieci miały zapamiętać ze spotkania, jest 
przekaz: „Nie ma dobrych ani złych emocji – każda emocja jest waż-
na i potrzebna, a dobre lub złe może być tylko nasze zachowanie”. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 
6.04.2022 r. o godzinie 15:30. Jego tematem będzie:  „Zazdrość – jak 
ją wyrażać w bezpieczny sposób”. W trakcie spotkania pani Magdalena 
zapozna uczestników z pozytywnymi aspektami zazdrości, wskaże, co 
nam mówi ta konkretna emocja i po co jest nam potrzebna oraz na-
uczy bezpiecznych sposobów jej przeżywania. Zapraszamy serdecznie 
na zajęcia do biblioteki!

(b)

Z BIBLIOTEKI

Powitanie wiosny
Pierwszego dnia wiosny, 
21 marca, do nasielskiej 
biblioteki przybyła klasa 
trzecia z wychowawczy-
nią panią Grażyną Kop-
ką ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Nasielsku, by wspól-
nie z nami powitać tę opty-
mistyczną porę roku. Na 
wstępie lekcji bibliotecznej, 
którą poprowadziła Jolanta 
Budziszewska – Rogalska, 
dyrektor placówki rozma-
wialiśmy o zmianach za-
chodzących w przyrodzie, 
o wyjątkowo kapryśnej 
marcowej i kwietniowej 
pogodzie, a także o przy-
słowiach z nią związanych. 
Następnie wymieniliśmy ptaki zwiastujące nadejście wiosny oraz zwierzęta budzące się wiosną z zimowego snu, 
a także rośliny będące jej zwiastunami.

Długo też rozmawialiśmy o tym, że wiosna to bardzo pracowity okres, zwłaszcza w ogrodzie. Potem ucznio-
wie wysłuchali dwóch wierszy: „Przyjście wiosny” Jana Brzechwy, „Wiosna” Wiesława Drabika. Na ich podstawie 
staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie: skąd się bierze wiosna i jak do nas przychodzi? W drugiej części 
naszego wiosennego spotkania przyszedł czas na zabawy ruchowe oraz turniej wiedzy. Witaj wiosno!

(b.)

Z NOK

Jak poradzić sobie  
„W Miejskiej Dżungli”
Nie ma groźniejszej dżungli niż ta miejska. 
Z odrobiną fachowej pomocy można ją 
jednak łatwo okiełznać. W sobotę, 19 mar-
ca, Nasielski Ośrodek Kultury zaprosił mło-
dych widzów na kolorowe, interaktywne, 
zabawne i edukacyjne przedstawienie Te-
atru Katarynka. 

Spektakl „W Miejskiej Dżungli” podkreśla 
kwestię bezpieczeństwa dzieci. Widzowie 
poznali numery alarmowe, zobaczyli stra-
żaka w akcji, Pan Policjant wraz z Wiolettą 
z Wydziału Ruchu Drogowego nauczyli jak 
prawidłowo przechodzić przez ulice. Po-
stać  Śmieciojada nauczyła dzieci, że należy 
chronić środowisko. Wszystko oczywiście 
w kabaretowo-musicalowej formie.

Na zakończenie spektaklu dzieci razem z aktorami zbudowały na scenie instrument z rur pcv, na którym w finale 
zagrały. Nauczyły się dzięki temu, że można zrobić coś ciekawego z niepotrzebnych rzeczy.

Teatr Katarynka z Gdańska to muzyczny teatr objazdowy. 

 – Naszą misją jest budzenie w dzieciach miłości do sztuki, uwrażliwianie na teatr i muzykę, przekazywanie 
treści edukacyjnych. Autorskie musicale rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Pokazujemy w nich najważniejsze 
życiowe wartości takie jak: miłość, przyjaźń, rodzina, dobro, sprawiedliwość, czy nadzieja – przedstawiają się 
aktorzy teatru.

Na następny spektakl w cyklu Teatr Smyka zapraszamy już 9 kwietnia. Tym razem na deskach NOK wystąpi Teatr 
w Ruchu, który zaprezentuje Balonowe Podróże.
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URZĄD MIEJSKI 
W NASIELSKU
Szanowni Państwo,
Jak co roku uruchomiliśmy specjal-
ną zakładkę „PRZEKAŻ 1%” na naszej 
stronie internetowej www.nasielsk.pl 

Znajdziecie tu Państwo ogłoszenia mieszkańców gminy Nasielsk, którzy 
potrzebują naszej pomocy. Przekażmy 1% swego podatku na szczytny 
cel, wyciągnijmy pomocną dłoń i bądźmy bogatsi o dobre serce! Po-
móżmy ludziom, którzy są najbliżej nas.

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

Wydział Organizacji i Promocji

UROCZYSTOŚCI

Życzymy 200 lat
17 marca 2022 r. mieszkanka gminy 
Nasielsk Pani Stanisława Pawlak ob-
chodziła swoje 100. urodziny. Z tej 
wyjątkowej okazji Bogdan Rusz-
kowski – Burmistrz Nasielska oraz 
Ewa Mikulska – Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego złożyli Szanownej 
Jubilatce serdeczne życzenia i gratu-
lacje. Zaproszeni na tę okoliczność 
dwaj muzycy, przy dźwiękach gi-
tar, składali Pani Stanisławie życzenia 
słowami pięknej piosenki „Milion 
białych róż”, którą podkreślili wy-
jątkowość tej uroczystej chwili. Nie 

zabrakło również pysznego tortu 
urodzinowego oraz symbolicznej 
lampki szampana wzniesionego za 
zdrowie Dostojnej Jubilatki.

Pani Stanisława Pawlak, z domu Go-
łębiewska, córka Feliksa i Marianny, 
urodziła się 17.03.1922 r. w Piskorni. 
W 1940 r. zawarła związek małżeń-
ski ze Stefanem Pawlakiem, z któ-
rym przeżyli wspólnie 50 lat, aż do 
śmierci małżonka w 1990 r. 

Razem doczekali się czterech sy-
nów. Aktualnie ma ośmiu wnuków, 

jedną wnuczkę, jednego prawnu-
ka i dwanaście prawnuczek. Nasza 
Jubilatka urodziła się i wychowała 
w miejscowości Piskornia, w gmi-
nie Pokrzywnica. W czerwcu 1940 
r. wraz z mężem i dzieckiem zo-
stała wywieziona na przymuso-
we roboty do Prus Wschodnich, 
gdzie przebywała do 1945 r. Po 
powrocie do Polski na krótko za-
mieszkała w Lelewie, następnie 

w Czajkach, a obecnie od kilku lat 
przebywa w Domu Opieki Biały 
Dworek w Psucinie. Pani Stanisła-
wa otoczona jest fachową opie-
ką i troską, zarówno właścicieli 
domu, pracowników, jak i najbliż-
szej rodziny. To tutaj spędza czas 
wraz z innymi pensjonariuszami, 
w codziennej prawdziwie przyja-
znej i rodzinnej atmosferze, w któ-
rej przez chwilę mogliśmy również 

uczestniczyć. Nasza Jubilatka jest 
pogodną, miłą osobą, na twarzy 
której widać uśmiech i wzruszenie. 
Jeszcze raz życzymy Pani Stanisła-
wie wielu pięknych i ciepłych dni, 
pogody ducha oraz tej nieustającej, 
serdecznej opieki najbliższych, któ-
rą jest otoczona.

Ewa Mikulska 
Kierownik  

Urzędu Stanu Cywilnego

NASZE SPRAWY

Dzień Kobiet z Małgorzatą Ohme
15.03.2022 br. mieszkanki gminy 
Nasielsk miały możliwość uczest-
niczyć w niecodziennym wydarze-
niu. Nasielsk odwiedziła popularna 
dziennikarka i psycholog Małgo-
rzata Ohme. Wyjątkowe spotkanie 
zostało zorganizowane przez Bur-
mistrza Nasielska Bogdana Rusz-
kowskiego. 

Na wstępie Burmistrz Nasielska po-
dziękował wszystkim za przyby-
cie oraz złożył życzenia z okazji 
Dnia Kobiet. Na każdą uczestnicz-
kę spotkania czekała również róża 

oraz karteczka z życzeniami. 

G łównym tematem spotkania 
motywacyjnego „Moje dobre 
życie - zależy ode mnie” było in-
spirowanie uczestniczek do po-
dejmowania nowych wyzwań. 
Prowadząca przekonywała, że 
analiza swoich mocnych i słabych 
stron jest pierwszym etapem w pla-
nowaniu rozwoju. Udowadniała, że 
mimo pandemii oraz trudnej sytu-
acji gospodarczej, można rozwijać 
swoje zainteresowania oraz realizo-
wać wyznaczone cele. 

Miejsca w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury zostały wypełnione po brzegi. 
Świadczy to o ogromnym zainte-
resowaniu mieszkanek gminy spo-
tkaniem z Panią Małgosią oraz 
poruszanymi przez nią tematami. 
Spotkanie było przeplatane chwila-
mi skupienia, refleksji, śmiechu oraz 
wzruszenia. 

Na koniec uczestniczki miały moż-
liwość przeprowadzenia krótkiej 
rozmowy oraz wykonania zdjęć 
z prowadzącą. Dla wszystkich pań 
przygotowany był również słod-
ki poczęstunek. Oprócz inspiracji 
i motywacji do działania, płyną-
cych ze słów M. Ohme, uczestnicz-
ki mogły również zaangażować się 
w akcję charytatywną. Podczas 
wydarzenia były zbierane pienią-
dze dla mieszkanki gminy Nasielsk, 
Nikoli Krupińskiej. Dziewczynka 
potrzebuje prawie pół miliona zło-
tych na operację, która pozwoli jej 

stanąć na własne nogi. Pani Małgo-
sia okazała również wielkie serce 
i zdecydowała o przekazaniu swo-
je honorarium na rzecz Nikoli. 

Trzymamy kciuki za kolejne inicja-
tywy na rzecz rozwoju społeczno-
ści lokalnych.

oz
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ABC OGRODNICTWA

Trawy w ogrodzie
Trawy ozdobne coraz częściej wykorzystywane są do tworzenia kom-

pozycji na rabatach. Różnią się one kształtem i kolorem, a kłosówka także 

kolorem liści, pokrojem i wysokością. Cenione są za piękne kwiatostany 

i zwiewny pokrój, ale również za niewielkie wymagania. 

Większość traw jest mrozoodporna, np. proso rózgowate, miskanty, 

rozplenica, turzyce. Wyróżniające się kolorowym ulistnieniem, ozdob-

ne przez cały sezon są m.in. czerwona Imperata Red Baron, konwalnik  

o czarnych liściach, czy niebieska kostrzewa sina. Wysokie trawy jak: mi-

skanty lub trawa pampasowa wykorzystuje się często jako tło dla innych 

roślin. Niektóre trawy bardzo się rozrastają. Aby temu zapobiec, umiesz-

cza się korzenie w donicy bez dna, zakopanej na rabacie, gdzie ładnie 

wyglądają w połączeniach zarówno z innymi trawami, jak i bylinami np. 

rozchodnikami, jeżówkami, hostami, brunnerami. Trawy posadzone 

obok hortensji dodają im lekkości. Ładne połączenie na rabacie stanowi 

posadzenie obok traw astrów i rudbekii. Hortensjom bukietowym uroku 

doda rozplenica japońska. Innymi bylinami dobrze prezentującymi się 

z trawami to: żółta kocanka piaskowa, szałwia, wrzosy, sasanki, macie-

rzanki, lawendy.

Trawy ozdobne należy wiosną przyciąć na 5-10 cm lub usunąć uschnię-

te liście. 

Nie są one trudne w uprawie, a mogą być uzupełnieniem każdej kom-

pozycji, dlatego warto jest sadzić je w swoim ogrodzie.

W każdym ogrodzie znajduje się też trawnik, który chętnie jest wyko-

rzystywany przez dorosłych na rekreację jako miejsce do wypoczynku, 

ustawienia leżaków itp., czy też jako plac zabaw dla dzieci.

Wykoszony i zadbany trawnik jest jego ozdobą i wizytówką. Zakładając 

trawnik, wybieramy różne rodzaje traw, w zależności od naszych upodo-

bań i przeznaczenia terenu. Możemy założyć trawnik z mieszanek traw-

nikowych gazonowych, które są wolno rosnące i ładnie się zagęszczają. 

Uroku takiemu trawnikowi dodaje żywozielony kolor wykorzystywa-

nych w mieszance gatunków traw.

Na miejsca, gdzie będzie uprawiany sport, polecana jest mieszanka traw 

sportowych. Są one wytrzymałe na deptanie i rozrywanie. Zaleca się też 

częste ich koszenie.

Mieszanki rekreacyjne traw polecane są na murawy wykorzystywane do 

częstego biesiadowania z rodziną i znajomymi.

Pod koronami drzew poleca się sianie traw radzących sobie na zacienio-

nych powierzchniach, które ozdobią ten teren. Trawy te nie wymagają 

częstego koszenia. Coraz częściej też tworzone są kwietne łąki. Taki traw-

nik nie jest tak pracochłonny jak równo strzyżona murawa. 

Najładniej wyglądają trawniki wypielęgnowane z równo przyciętą traw-

ką, bez chwastów. Warto więc już teraz zadbać, by nasze trawniki zdobiły 

nasze ogrody. 

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Koty  
potrzebują domów
Liczymy na równie duże zainteresowanie kotkami do adopcji. Mamy 
sześć młodych, pięknych i bardzo potrzebujących domu oraz dobrej 
opieki kotków. Więcej informacji pod numerem 570512956, jeżeli nie 
odbieramy prosimy o smsa.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Ogłoszenie 
S towa r z ysze n i e  N a  R ze c z 
Ochrony Zwierząt Nasielsk 
przyłączyło się do akcji Huma-
nitarnej pomocy dla Ukrainy. 
Transport Stowarzyszenia dotarł 
do Dorohuska. Przekazaliśmy 
karmę dla zwierząt, artykuły 
spożywcze, środki medyczne, 
koce, śpiwory. Obecnie organi-
zujemy kolejny transport tema-
tyczny, tym razem poświęcony 
odzieży termoaktywnej dla żoł-
nierzy. 

* Dziękujemy hurtowni Primavera za 
możliwość zakupu karmy w bardzo 
preferencyjnych cenach.

Charakterystyka popularnych ras psów
Buldog francuski 
Mały a korpulentny, ze swoją kom-
paktową i przysadzistą budową cia-
ła sprawia wrażenie muskularnego 
i silnego psa. Osiąga wysokość  
30 cm w kłębie i wagę od 8 do 14 
kg. Szczególną uwagę zwracają na 
siebie duże, stojące „nietoperzowa-
te” uszy na kanciastej głowie oraz 
charakterystycznie krótka kufa 
i ogonek. Umaszczenie czarne, 
białe, kremowe czy moręgowa-
te. Wywodzą się z rodziny dogów, 
jednak buldogi francuskie są dość 
młodą rasą, której celowa hodowla 
zapoczątkowana została dopiero w 
drugiej połowie XIX wieku. Celem 
ich hodowli było przystosowanie 
do życia w rodzinie.

W początkach hodowli buldo-
gów francuskich prawdopodobnie 
skrzyżowano buldogi angielskie  
z terierami. Podobno także mopsy 
odgrywały w pewnym momen-
cie znaczącą rolę w kształtowa-
niu rasy buldogów francuskich. W 
roku 1880 założono ich hodowlę 
w Paryżu. Dziś buldogi francuskie 
są znane i lubiane na całym świecie.

Buldogi francuskie mają nieskom-
plikowaną osobowość i są z natu-
ry wesołe, mądre i przyjacielskie, 
uwielbiają się przytulać i nie są trud-
ne do wychowania. Niestety przez 
wzgląd na zadyszki, na które często 
cierpią, zalecane raczej krótkie spa-
cery, psy te praktycznie nie szcze-
kają. Z reguły doskonale dogadują 
się z innymi zwierzętami, są chęt-
ne do zabaw i uważne. Poza tym 
uchodzą za  kochające dzieci i nie 
mają potrzeby udawania się w po-
goń za zwierzyną, dlatego też żyją 
w harmonii z kotem sąsiada czy 
innym domowym zwierzakiem. 
Wszystkie te cechy w połączeniu 
z rozmiarem buldoga francuskiego 
sprawiają, że jest on popularnym 
psem miejskim. 

Ze względu na brachycefaliczny 
kształt czaszki psy te mają proble-
my z oddychaniem, wiele z nich 
także ma tendencje do chrapa-
nia, co może wydawać się urocze  
u szczeniaka, ale u dorosłego 
osobnika okazuje się poważnym 
zaburzeniem zdrowotnym. Niektó-
re buldogi francuskie mogą dostać 
tak zwanej „trzeciej powieki”, naj-
częściej jeszcze w młodym wie-
ku – w razie potrzeby może ona 
zostać skorygowana operacyjnie. 
Buldogi francuskie kiepsko znoszą 
upały, jeśli więc zdecydujesz się 
na dłuższy spacer w gorące letnie 
dni, najlepiej odbyć go wczesnym 
rankiem lub późny wieczorem.  
W lecie postaraj się zawsze zapew-
nić psu tej rasy chłodniejsze, za-
cienione miejsce. Chroń go także 
przed przeciągami, gdyż na nie 
szczególnie wrażliwe są z kolei jego 
oczy. Ze względu na anatomię bul-
doga francuskiego naturalny poród 
nie jest możliwy. Głowa noworodka 
jest zbyt duża względem miednicy 
matki. Buldogi francuskie dożywa-
ją przeciętnie wieku od 9 do 11 lat. 

Odżywianie

Buldogi francuskie mają skłonności 
do nadwagi, przed którą naturalnie 
należy próbować je ochronić. Nie-
którzy przedstawiciele rasy mają 
także wrażliwe żołądki oraz wzdę-
cia – w takich przypadkach nale-
ży stosować odpowiednią dietę i 
zrezygnować zupełnie z wszelkie-
go rodzaju eksperymentów, także  
z wszelkich rodzajów smakołyków. 
Najlepszym rozwiązaniem będzie 
dieta o wysokiej zawartości mięsa, 
niezależnie od tego, czy w karmie 
suchej, czy też mokrej.

Border collie
Border collie jest psem, o którym 
marzy wiele osób. Uchodzi za naj-
mądrzejszą rasę na świecie, a bywa 
też naprawdę urodziwy. Przed za-

kupem warto jednak zdawać sobie 
sprawę z tego, że border zdecydo-
wanie nie jest psem dla każdego. 
Wizualnie to bardzo zróżnicowa-
na rasa. Typowy czarno-biały pies 
z reklamy to tylko jeden z wie-
lu wariantów. Bordery różnią się 
umaszczeniem w zależności od 
linii. Border collie to średniej wiel-
kości pies. Optymalna wysokość  
w kłębie dla samca wynosi 53 cen-
tymetry, suki są zaś nieco mniejsze 
i drobniejsze. Psy tej rasy wyróż-
niają się bardzo harmonijną i pro-
porcjonalną sylwetką. Nie powinny 
być ani zbyt ociężałe, ani za bardzo 
drobne. Kończyny są umięśnione. 
Dopuszczalne są dwa rodzaje sza-
ty – półdługa i krótka. Maść może 
być naprawdę rozmaita, ważne jest 
to, aby nie przeważała w niej biel. 

Istnieje kilka cech, z których słynie 
border collie. To przede wszystkim: 
ogromna inteligencja; fizyczna ak-
tywność; przyjazne podejście do 
świata. 

Przede wszystkim warto zaznaczyć, 
że border collie jest psem pracują-
cym. Właśnie dlatego potrzebuje 
domu, który sprosta jego wymaga-
niom. Właściciel takiego psa musi 
mieć świadomość, że Border col-
lie potrzebuje ciągłej pracy, nauki, 
nowych wyzwań i stymulacji umy-
słowej. Przebieżka dookoła osiedla 
mu nie wystarczy. Bieganie za ro-
werem – też nie. 

Border collie z natury są psami od-
pornymi, które dożywają nawet 
piętnastego roku życia. Trzeba jed-
nak mieć świadomość, że popular-
ność rasy bardzo mocno wpłynęła 
na zdrowie tych zwierząt. Wybór 
hodowli powinien być bardzo do-
brze przemyślany, a szczeniaki 
muszą mieć wykonane wszystkie 
potrzebne badania genetyczne. 

Najczęściej pojawiające się w rasie 
problemy zdrowotne to: dysplazja 
stawu biodrowego; atrofia siatków-
ki; padaczka; anomalia oka collie 
(CEA).
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Weronika w finale międzynarodowego konkursu
Kiedy zabraknie chleba  
When there is not enough bread
 – Mam na imię Gloria. Jestem Żydówką i mam 11 lat. Urodziłam się i mieszkam w Nasielsku. To małe miastecz-
ko w Polsce. Żyje w nim teraz ok. 7 tysięcy ludzi, w tym ok. 3 tysięcy to Żydzi. Mój tata jest młynarzem, a mama 
zajmuje się domem. Mam sześcioro rodzeństwa. W naszym domu nigdy nie brakuje jedzenia i zawsze jest 
mąka, z której mama piecze chleb.– Tak mogłaby napisać w swoim pamiętniku Gloria Rubin w maju 1939 roku.

Wyobrażam ją sobie jako ładną i wesołą dziewczynkę, która z rodzeństwem i kolegami wędruje ulicami nasze-
go miasteczka. Myślę, że wtedy miała szczęśliwe życie. Jej beztroskie dzieciństwo skończyło się, kilka miesięcy 
później, kiedy hitlerowcy wkroczyli do naszego miasta. Podczas wojny, jako dziecko, wraz z całą rodziną trafiła 
do warszawskiego getta. Od tej pory przez całą wojnę głodowała. Żebrała o chleb na ulicach Warszawy. Jeśli 
dostała jakieś resztki jedzenia, przynosiła je do getta i dawała mamie, która sprawiedliwie karmiła wszystkich. 
Jako kilkunastoletnia dziewczynka była bardzo odważna i odpowiedzialna za bliskich. Myślę, że głód i strach to 
uczucia, które towarzyszyły Glorii przez całą wojnę.

Wojnę znam tylko z filmów i lekcji historii, ale opowieść o wojennych przeżyciach Glorii jest inna. Jest prze-
rażająca, bo dziewczynka, a później nastolatka, zaznała strasznego cierpienia, a wszyscy najbliżsi zginęli. Ale 
przerażająca jest przede wszystkim dlatego, że jest prawdziwa. W latach tułaczki po obozach koncentracyjnych 
zdarzało się, że była tak głodna, że jadła słomę lub mięso zdechłego konia i piła wodę z kałuży. Kiedyś w obozie 
z głodu ugryzła w rękę kobietę krojącą chleb. Na szczęście ta kobieta, Alice, zaopiekowała się Glorią. Wymyśliła 
dla dziewczyny zabawę, miała sobie wyobrażać, że jeden okruszek chleba, to jajko, a drugi, to cały bochenek 
chleba. Ocalała z wojny Gloria odnalazła swoją dalszą rodzinę w Stanach Zjednoczonych, wyjechała tam i za-
łożyła rodzinę. W dorosłym życiu zawsze już bała się wojny i głodu. Dlatego też lodówka w jej domu zawsze 
była pełna chleba. (Zawsze musi być chleb/ There is always have to be bread 19:55). 

Mąż Glorii, który znał jej historię, przed śmiercią obiecał, że już nigdy nie zabraknie jej chleba, ponieważ zosta-
wił go wystarczająco dużo.

 – Mam na imię Weronika. Jestem Polką i mam 13 lat. Urodziłam się i mieszkam w Nasielsku. To małe miastecz-
ko w Polsce. Żyje w nim ok. 8 tysięcy ludzi, niemal wszyscy to Polacy. Mama pracuje w bibliotece, a tata w 
Straży Metra Warszawskiego. Mam młodszego brata. Rodzice dbają o to, żeby jedzenia było pod dostatkiem. 
Nigdy nie brakowało nam chleba – tak napisałam w swoim pamiętniku po wysłuchaniu historii Glorii Rubin w 
styczniu 2022 r. 

Wiem, z lekcji historii, że II wojnę światową przeżyło zaledwie 80 nasielskich Żydów. Wśród nich była właśnie 
Gloria. Dziękuję za jej opowieść, za to, że podzieliła się nią tak, jak ludzie powinni się dzielić chlebem. 

Mam nadzieję, że zawsze w trudnych chwilach Gloria wracała myślami do swojego szczęśliwego dzieciństwa 
w Nasielsku i dzięki temu, było jej lżej znosić strach i samotność. 

Często myślę, o tej odważnej dziewczynie, kiedy chodzę po ulicach naszego wspólnego miasta.

Weronika Rogalska, klasa VII b, SP nr 2 Nasielsk

W piątek, 11 marca br. odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród oraz 
podsumowanie tegorocznego kon-
kursu o Holokauście organizowa-
nego przez kalifornijski Uniwersytet 
Chapmana. 

W 23. edycji współzawodnictwa ar-
tystyczno – pisarskiego udział wzię-
ło dwoje uczniów z nasielskich szkół. 

Każda placówka edukacyjna, tj. li-
ceum lub szkoła podstawowa, mogła 
wytypować do udziału w konkursie 
jedynie trzy osoby. Prace, wyłącz-
nie w języku angielskim, zgłaszano 
w jednej z trzech kategorii: proza, po-
ezja oraz film. Zadanie uczestników 
polegało na obejrzeniu wywiadu 
z osobą, która doświadczyła Holo-
kaustu, a następnie stworzyć pracę na 
podany temat – wspólny dla wszyst-
kich, odwołując się do konkretnego 
fragmentu nagrania. 

Tematem tegorocznego konkur-
su było „Obrócenie pamięci w siłę. 

Żyjąc z odwagą, odpornością i na-
dzieją”. Jest to myśl przewodnia, po-
nieważ uczniowie zobowiązani byli 
do nadania własnego tytułu swojej 
pracy konkursowej. Nasielszczanie, 
tj. Eryk Smoliński z Liceum Ogól-
nokształcącego im. J. Iwaszkiewicza 
oraz Weronika Rogalska ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. S. Starzyń-
skiego wybrali esej, który nie mógł 
przekroczyć 500 słów. Eryk odwo-
łał się do historii Feliksa Goldberga, 
byłego więźnia Auschwitz-Birkenau, 
który m.in. opowiadał, jak codzien-
na rutyna, zdawałoby się drobiazgi 
np. dbanie o higienę, pomogły mu 
przetrwać koszmar obozu koncen-
tracyjnego, zachować człowieczeń-
stwo… Weronika Rogalska wybrała 
wywiad z Glorią Rubin, córką daw-
nych właścicieli młyna w Nasielsku 
przy ul. Warszawskiej. Uczennicę SP 
2 poruszył fragment historii G. Rubin, 

w którym opowiadała o doświadcze-
niach głodu, tak silnego, że młoda, 
wówczas, dziewczyna ugryzła rękę 
kobiety oferującej jej chleb. Każdy, 
nawet niewielki kawałek chleba Gloria 
dzieliła z najbliższymi w warszawskim 
getcie. Mimo iż Gloria Rubin przeży-
ła wojnę i rozpoczęła nowe, dostat-
nie życie w Stanach Zjednoczonych, 
strach przed głodem pozostał w niej 
na zawsze, a w jej domu nigdy wię-
cej nie zabrakło chleba. Esej Wero-
niki, zatytułowany When there is not 
enough bread dał jej przepustkę do 
finału tego prestiżowego, międzyna-
rodowego konkursu. To bardzo duże 
wyróżnienie zarówno dla uczenni-
cy, jak i dla Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nasielsku oraz nauczyciela, który 
ją wytypował – pani Anny Tomasiń-
skiej. Nazwisko Weroniki Rogalskiej, 
tytuł pracy oraz nazwa szkoły, do 
której uczęszcza zostały wyczytane 
podczas uroczystej gali na Uniwersy-
tecie Chapmana. 

Warto dodać, iż w tegorocznym 
konkursie wzięło udział 258 szkół 
z 32 stanów w USA i 12 krajów, 
w tym z 10 miast z Polski. Do fina-
łu zakwalifikowało się 6 najlepszych 
prac z każdej z trzech kategorii 
(proza, poezja, film). Esej Weroniki 
znalazł się w pierwszej szóstce spo-
śród 50 w kategorii proza – szko-
ła podstawowa. Drugie miejsce 
w kategorii szkoły średniej zdobył 
film uczennicy z  Liceum Ogólno-
kształcącego nr XVII z Oddziała-
mi Dwujęzycznymi im. A. Frycza 
Modrzewskiego w Warszawie. Ży-
czymy dalszych sukcesów oraz 
gratulujemy Weronice oraz Ery-
kowi, którzy jako jedyni w gminie 
Nasielsk odważyli się wziąć udział 
w międzynarodowym konkursie, 
gdzie obcokrajowców oceniano 
na równi z Amerykanami.

O.I.

ZE SZKÓŁ. SP w Starych Pieścirogach

Kacper promuje  
zdrowy styl życia
Jedną z form działalności szkolnych kół PCK jest corocz-
na Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu 
Życia. Od wielu lat Szkoła Podstawowa w Pieścirogach 
bierze w niej aktywny udział, a jej uczniowie uzyskują 
bardzo wysokie lokaty. W bieżącym roku, 13 stycznia, 
odbył się szkolny etap XXIX edycji tej olimpiady. Wśród 
uczniów klas ósmych najlepszy okazał się Kacper Brze-
ziński. Obecnie Kacper jest reprezentantem powiatu no-
wodworskiego w etapie okręgowym (wojewódzkim) 
w Warszawie. Cieszymy się bardzo i gratulujemy!

Etap okręgowy odbędzie się wiosną w Warszawie. Do 
tego czasu Kacper musi opracować i wdrożyć akcję 
zdrowotną promującą zdrowy styl życia dla jak najszer-
szego kręgu odbiorców w różnym wieku. W trakcie reali-
zacji odbędą się m.in. prelekcje dietetyka, ciekawe lekcje, 
konkursy szkolne, zawody sportowe, wycieczka, zajęcia 
praktyczne, wystawki  itp. Jednym słowem – przed Kac-
prem mnóstwo pracy.  

17.03.2022 r. doszło do realizacji jednego z zadań za-
planowanych przez Kacpra. Klasy 0 oraz II wybrały się 
na wycieczkę do Centrum Zabaw Happy Park, czyli do 
świata kulek. Podczas pobytu Kacper zachęcał dzieci do 
aktywności ruchowej i wspólnie z nimi się bawił. Dzieci 
przeciągały liny, skakały na trampolinie, przechodziły krętymi tunelami. Kacper także wykonywał zadania ru-
chowe i uczestniczył w grach sprawnościowych. Podczas zabaw wszystkie dzieci miały uśmiechnięte buźki. Miło 
popatrzeć, jak niewiele trzeba, aby przekonać najmłodszych do wysiłku fizycznego. Dla nich to czysta radość, 
a jednocześnie wyrabianie nawyku prowadzenia zdrowego stylu życia.

Życzymy Kacprowi  powodzenia w realizacji kolejnych zadań i awansu do następnego etapu Olimpiady!
H.G.
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Damy w siodle
We wtorek, 15 marca, studenci Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
uczestniczyli w wykładzie Urszuli Kowalczuk pt. „Damy w siodle”. Odbył się 
on w Nasielskim Ośrodku Kultury. Tematyka spotkania związana była z obcho-
dzonym kilka dni wcześniej świętem Kobiet. Prelegentka, znana już nasielskim 
studentom z wykładu o konizmach w języku polskim, tym razem mówiła  

o amazonkach, czyli odważnych kobietach jeżdżących konno. Ciekawie, ze 
swadą i humorem opowiadała o znanych z historii kobietach, które nie tylko 
portretowały się siedząc na koniu, ale były też wspaniałymi amazonkami (Ce-
cylia Renata Habsburżanka, Marysieńka Sobieska). Jak zmieniała się garderoba 
kobiet jeżdżących na koniach na przestrzeni wieków oraz elementy końskiej 
uprzęży, a przy okazji obyczaje związane z jazdą konną, w której przez wieki 
prym wiedli mężczyźni. Z wykładu pani Urszuli studenci dowiedzieli się także 
wielu ciekawostek na temat damskich strojów do jazdy konnej, jakie obowią-
zywały w różnych epokach. Okazało się, że przez stulecia kobiety mogły jeź-
dzić w siodłach do jazdy bokiem i zawsze w towarzystwie mężczyzny, który 
konia prowadził. Zasadnicza zmiana w kwestii traktowania amazonek nastąpiła 
dopiero na przełomie XIX i XX w.

Wykład okraszony przysłowiami, bogato ilustrowany portretami amazo-
nek, różnymi elementami uprzęży końskiej bardzo spodobał się nasielskim 
słuchaczom NUTW. 

(i.)

NASZE SPRAWY

Wspomnienia  
Księdza Tadeusza Tomasińskiego 
Urodzony w Nasielsku w roku 1923 
ksiądz Tadeusz Tomasiński to Ikona 
polskiego Kościoła. Można śmiało 
powiedzieć, że to Ikona całego Ko-
ścioła. Życie Nasielska wielokrotnie pi-
sało o tym wspaniałym Duszpasterzu. 
Związany był nie tylko z Nasielskiem, 
ale z Warszawą, Rzymem i Paryżem. 
Jego życie było niezwykle bogate  
w różnego rodzaju ważne  wydarze-
nia, niekiedy zagrażające jego życiu, 
jak np. w czasie powstania warszaw-
skiego. Przeważały jednak te, w czasie 
których widać było jego nieprzeciętne 
zdolności do różnego rodzaju działań 
i jego niezwykłe talenty. Używając 
obecnych określeń, można byłoby 
powiedzieć, że to człowiek „orkie-
stra”. Czego się dotknął, przynosiło to 
wspaniałe owoce. Potrafił pokonywać 
trudności. Symbolem jego wielkości 
jest pallotyński ośrodek w Osny pod 
Paryżem. Gościli w nim i nasielszcza-
nie. I to ci, którzy na stałe osiedli we 
Francji jak i ci, którzy przyjechali tu na 
kilka dni. 

Jego zasługi dla Polski szczególnie wi-
doczne były w czasach, gdy Polska 

świętowała Tysiąclecie swego istnie-
nia. Ksiądz Tomasiński był wsparciem 
dla Prymasa Polski błogosławionego 
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
jego milenijnych działaniach. W pallo-
tyńskiej drukarni w Osny drukowane 
były mszały w jęz. polskim i księgi słu-
żące działalności milenijnej. Ksiądz Ta-
deusz prezentował te dzieła Ojcu św. 

Pawłowi VI, towarzysząc w Watykanie 
Księdzu Prymasowi Wyszyńskiemu.

Ksiądz Tadeusz Tomasiński większość 
swego życia spędził na obczyźnie. 
Zadecydowało o tym głównie to, że 
kiedy został wysłany do Rzymu na 
studia i kiedy już je właściwie kończył, 
został pozbawiony obywatelstwa pol-
skiego i nie mógł wrócić do Ojczy-
zny. Nie mógł także odprawić swojej 
pierwszej mszy świętej - prymicyjnej 
w swym parafialnym kościele, jak to 
jest w zwyczaju. Odprawił ją dopie-
ro po pięćdziesięciu latach. Wielu z 
obecnych nasielszczan uczestniczy-
ło w tym wydarzeniu. Miasto Nasielsk 
uhonorowało naszego Wyjątkowego 
Rodaka tytułem Honorowego Oby-
watela Nasielska.

O ważnych wydarzeniach z życia 
ks. rektora Tadeusza Tomasińskie-
go można byłoby pisać jeszcze wie-

le. Mamy jednak już pierwszą książkę 
poświęconą naszemu Ziomkowi. Na-
pisana została przez Teresę Błażejew-
ską, która od wielu lat go zna i nawet 
długo z nim współpracowała. Zapisa-
ne w niej zostały wspomnienia Księ-
dza Rektora. Książka nosi tytuł: „Tak 
było”. Wydaje się, że pozwoli wszyst-
kim nam w lepszym poznaniu życio-

wych dokonań człowieka niezwykłej 
miary, pochodzącego z Nasielska. 
Wielu miłośników Nasielska wyra-
ża przekonanie, że pozycja ta będzie 
stanowiła doskonały punkt startu dla 
wielu badaczy przeszłości, a zwłasz-
cza dla studentów historii, którzy będą 
studiowali na warszawskim Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go (UKSW). Będzie pomocą do pisania 
prac magisterskich, doktorskich, habi-
litacyjnych  itd. na tematy związane 
z dziejami polskiego Kościoła. Oby-
dwaj duchowni ze sobą blisko współ-
pracowali. Oby wśród tych studentów 
i pracowników naukowych było wielu 
nasielszczan.

Zachęcamy do nabywania wydanej 
właśnie pozycji poświęconej księ-
dzu rektorowi Tadeuszowi Toma-
sińskiemu.

andrzejzawadzki
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Baran 21.03-20.04
Zaczekaj jeszcze z rozpoczynaniem 
ważnych i nowych spraw. Wiosna już 
blisko, ale teraz możesz mieć mniej ży-
ciowej energii. Zamiast przemęczać się, 
zapragniesz więcej ciszy i odpoczynku.

Byk 21.04-20.05
Przed Tobą spokojniejszy czas. Ludzie 
będą Ci przychylni i chętnie pomogą 
w załatwianiu różnych trudnych spraw. 
Zajmij się tym, co lubisz i nie czuj z tego 
powodu wyrzutów sumienia.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie narzekaj, tylko energicznie zabierz 
się do pracy. Od Twoich decyzji zależeć 
będzie powodzenie ważnej zawodowej 
sprawy. Nawet jeśli ludzie będą Cię iryto-
wać, nie warto się nimi aż tak przejmować.

Rak 22.06-22.07
Będziesz w optymistycznym, a nawet re-
wolucyjnym nastroju. Zdecydujesz, co 
możesz w życiu zmienić, naprawić i po-
lepszyć. Poczujesz przypływ sił i energii. 
Zainwestuj w swoje umiejętności.

Lew 23.07-23.08
Przestań się wszystkimi wokół aż tak bardzo 
przejmować, bo inaczej staniesz się zestre-
sowany i zniechęcony. Dbaj o gardło. Nie 
daj się więc zwieść pogodzie i ubieraj się 
ciepło.

Panna 24.08-22.09
Czekają Cię dni pełne pracy i ważnych obo-
wiązków. Nie załamuj się jednak, bo nie jest 
to wcale zła wiadomość. Za swoje zaanga-
żowanie otrzymasz nagrodę. To świetny 
moment, aby zapisać się na fitness.

Waga 23.09-23.10
Zabierzesz się za sprawy, które wymagają 
wysiłku i odwagi. Zwrócisz większą uwagę 
na relacje, jakie łączą Cię z ludźmi. Zacznij 
szanować swój czas, a będziesz miał go 
więcej dla siebie. 

Skorpion 24.10-22.11
Wykorzystaj przypływ sił życiowych i za-
stanów się poważnie nad perspektywami 
swojej kariery. Ulubione dania i większa 
ilość słodyczy sprawią, że dotrwasz do 
wiosny w dobrej formie.

Strzelec 23.11-21.12
Z niczym, co ważne, nie będziesz chciał 
zwlekać, a cudze opinie i rady przestaną 
mieć wpływ na Twoje postępowanie. Nie 
podejmuj się dodatkowej pracy, za którą 
nikt Ci nie zapłaci. Zacznij ćwiczyć.

Koziorożec 22.12-20.01
Chwila samotności i skupienia bardzo 
Ci się przyda, bo tylko wtedy będziesz 
w stanie naprawdę odpocząć. Może war-
to pomyśleć o sobie i zdecydować się na 
kurację oczyszczającą i zmianę fryzury.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz w dobrym nastroju i przy-
pomnisz sobie o ambitnych planach. 
Pozbądź się złych nawyków i przyzwy-
czajeń, zacznij zdrowo jeść i regularnie 
ćwiczyć. Zmiany wprowadzaj stopniowo.

Ryby 20.02-20.03
Nie oglądaj się na innych, tylko śmiało rób 
tak, jak Tobie jest wygodnie. Ludzie dopa-
sują się do Ciebie i nie będziesz musiał teraz 
z nikim walczyć. W pracy zadbaj o dobre 
relacje, ale też o swoje finanse.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
25-27 marca godz. 14:30 2D dubb.

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

1-3 kwietnia godz. 15:00 2D dubb.

6-7 kwietnia godz. 15:00 2D dubb.

ZAJĄC MAX: MISJA PISANKA
Animacja, Familijny; Niemcy; Czas trwania 1 godz. 

38 min.

Młody, ale odważny Zając Max zosta-
je wybrany przez magiczną Złotą Pisan-
kę, 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 
treningiem dzieje się coś niewyobrażalne-
go...

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 trzy-
dziestych urodzin stara się poukładać swo-
je skomplikowane życie uczuciowe.

25-27 marca godz. 19:00 2D nap.

30-31 marca godz. 19:00 2D nap.

1-3 kwietnia godz. 19:00 2D nap.

6-7 kwietnia godz. 19:00 2D nap.

JAKOŚ TO BĘDZIE
Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 29 min.

Bohaterami filmu są trzej przyjaciele po 
trzydziestce: Albert, Marcin i Jacek, kole-
dzy z dzieciństwa, outsiderzy, którzy wciąż 
mieszkają z rodzicami w tym samym blo-
ku na obrzeżach miasta. Przez lata trwają 
w specyficznej przyjaźni, chociaż nie za-
wsze popycha ona ich życie do przodu.

1-3 kwietnia godz. 17:00 2D nap.

6-7 kwietnia godz. 17:00 2D nap.

BELFAST
Dramat; Wielka Brytania; Czas trwania 1 godz. 38 min.

Życie młodego chłopca i jego robotniczej 
rodziny w burzliwych latach sześćdziesią-
tych XX w.

8-10 kwietnia godz. 14:45 2D dubb.

13-14 kwietnia godz. 14:45 2D dubb.

TO NIE WYPANDA
Animacja, Familijny, Komedia; USA; Czas trwania 

1 godz. 40 min.

Nastoletnia Mei cierpi na specyficzną 
przypadłość, gdy się mocno ekscytuje 
zmienia się w pandę rudą.

8-10 kwietnia godz. 16:45 2D

13-14 kwietnia godz. 16:45 2D

ZA DUŻY NA BAJKI
Familijny; Polska; Czas trwania 1 godz. 46 min.

Waldek walczy o uczestnictwo w wielkim 
turnieju gamingowym. Pasja do gier oka-
zuje się nie mniej ważna niż siła przyjaźni 
i miłości.

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

Kupię działki rolne od 2-30 

hektarów, klasa V,VI blisko linii 

średniego 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, 

elewacji i kostki brukowej.  

Tel. 507 567 910.

Dotacje rolnicze. Najbliższe 

nabory - Premia bezzwrotna 

na otworzenie lub rozwinię-

cie firmy dla rolników ubez-

pieczonych w KRUS (150-250 

tys.). Małe Gospodarstwa – 

60 tys. Młody Rolnik – 150 tys. 

Wypełnianie wniosków. Dojazd 

do rolników. Tel. 795 931 529. 

Z a k ł a d  P i e l ę g n a c y j n o -

O p i e k u ń c z y  w  S i e n n i c y  

k. Nasielska od zaraz zatrudni 

Opiekunki do osób starszych. 

Tel. 603 555 624.

Sprzedam działkę budowlaną 

2000 m2, ogrodzoną, pełne me-

dia (prąd woda kanalizacja),  

ul. Wiejska. Tel. 607 427 020.

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

21.03.–27.03.2022 r.  Apteka 
ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
28.03.–3.04.2022 r.  Apteka Syrenka 

ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.
4.04.–10.04.2022 r.   Apteka Centrum 

ul. Warszawska 36, 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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Trudności 
adaptacyjne
Zakończyła się w gminie rekrutacja dzieci do przedszkola i I klas szkół 
podstawowych. Przed dziećmi nowe wyzwania. Przedstawiamy Państwu 
wskazówki dotyczące radzenia sobie z adaptacją dzieci do nowych miejsc. 
Oby czas spędzony w grupach rówieśniczych był dla Państwa pociech 
czasem radosnym, okazją do nauki i zdobywania nowych doświadczeń.

Trudności adaptacyjne zazwyczaj kojarzą nam się z płaczącym za rodzi-
cem dzieckiem. Jest to jednak dużo szersze pojęcie, obejmujące różno-
rodne zachowania dziecka świadczące o tym, że przeżywa ono wiele 
negatywnych emocji. Objawem trudności adaptacyjnych będzie nie tyl-
ko płacz, ale i nieposłuszeństwo, nadaktywność, agresywność, czy wyco-
fywanie się z relacji rówieśniczych. 

Dziecko, którego wszelkie potrzeby dotychczas były zaspakajane przez 
najbliższych, a więc mamę, tatę, dziadków - wkraczając w nowe i niezna-
ne środowisko odczuwa tzw. uogólniony lęk, gdyż traci kontakt fizyczny 
z obiektem przywiązania. Wspomniany lęk jest czymś naturalnym i rozwo-
jowym, dlatego też nie rozpatrujemy go w kategoriach nieprawidłowości. 
Pojawia się natomiast szereg innych czynników, które dodatkowo generują 
bądź nasilają problemy adaptacyjne dziecka. Mianowicie:

zbyt duża liczba zasad, do których dziecko musi się podporządkować 
w placówce, a do których nie było dotychczas przyzwyczajone w domu. 
Dziecko będące jedynym wyznacznikiem zasad i kolejnych czynności 
w domu, z trudnością dopasuje się do rytmu w żłobku, czy też innej pla-
cówce, gdyż tam sytuacja diametralnie zmienia się - to dziecko musi do-
pasować się do grupy. Dlatego też nie obawiajcie się Państwo postępować 
zdecydowanie, stanowczo i konsekwentnie wobec swojego malucha. To 
daje mu poczucie bezpieczeństwa. Odpuszczanie, pobłażanie, zmienianie 
zasad w zależności od czasu, którym dysponujemy, samopoczucia, hu-
moru wprawia dziecko w zagubienie i pozbawia je wiary w rodzica.

zmiana rytmu i harmonogramu dnia. To co nowe i obce i w nas doro-
słych wywołuje niepokój, wprowadza w zakłopotanie czy zagubienie, 
przy czym my dorośli dysponujemy wykształconym aparatem poznaw-
czym, umiejętnie stosujemy mechanizmy obronne. Dziecko natomiast 
pozbawione tych umiejętności ma prawo być przestraszone. Warto ure-
gulować rozkład dnia dziecka według rytmu, jaki obowiązuje w placówce. 
Zadbać o regularne posiłki, stałe pory spania. Kłaść dziecko odpowiednio 
wcześnie, aby rano wstawało wypoczęte – przestrzegać tych ustaleń tak-
że w dni wolne. Zaoszczędzicie wówczas, Drodzy Rodzice, dodatkowego 
stresu swojemu dziecku. Zadbajcie także o to, aby poranne przygotowanie 
do żłobka lub przedszkola odbywało się w atmosferze spokoju. Pośpiech 
i nerwy negatywnie wpływają na proces adaptacyjny. Warto wstać wcze-
śniej, przygotować śniadanie, ubranie, aby później towarzyszyć dziecku 
we wszystkich porannych czynnościach – doceniać go za samodzielność, 
zaradność, cieszyć się razem z nim.

pożegnanie - nie utrudniajcie, Drodzy Rodzice, rozłąki, przeciągając czas 
rozstania. Warto opracować, wymyślić wraz z dzieckiem jakiś rytuał po-
żegnania – buziak w dwa policzki, przybicie „piątki” i każdy idzie w swoją 
stronę. Nie obiecujcie Drodzy Państwo swojemu dziecku nagród rzeczo-
wych za to, że zostanie ono i nie będzie płakać. Obarczamy je wówczas 
zbyt dużą odpowiedzialnością. Płacz pomaga zredukować lęk, jest sposo-
bem odreagowania, uwolnienia nagromadzonych emocji. W zamian za 
prezenty dajmy dziecku dużo uwagi, wsparcia, czułości, obdarzajmy go 
czasem, w pełni angażując się w zabawę z nim.  

Drodzy Państwo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że codziennym zja-
wiskiem w naszych domach jest hipnoza. Za każdym razem, kiedy po-
wtarzamy określone wyrażenia i zwroty, docieramy do podświadomości 
naszych dzieci i programujemy je. Tak więc zadajcie sobie pytanie – co 
słyszą Wasze dzieci? Jeśli mówicie swoim dzieciom: „Wiem, że potrafisz, 
potrafisz na pewno”; „Zrobisz to dobrze”; „Dasz sobie radę”; „Poradzisz so-
bie”, nie mówcie jednocześnie, że się boicie o swoje dzieci, nie płaczcie za 
drzwiami, nie pokazujcie swojego zdenerwowania. Dziecko nie ufa temu, 
co do niego mówicie, ale temu co robicie, ufa mowie waszego ciała i do-
strzega różnicę. Tak więc, jeśli mówicie, że ufacie waszym dzieciom, ufaj-
cie, że sobie poradzą, ufajcie im całym sobą. 

Artykuł na podstawie pozycji Katarzyny Konopka „EMOCJE. Dziecko 
z trudnościami adaptacyjnymi”

Magda Wiktorowicz
Psycholog Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w NDM Filia 

w Nasielsku

Z LGD

Przyjmowanie wniosków 
zakończono
Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi zakończyła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie 
od 28.02.-07.03.2022 r. w następujących zakresach: 

Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 167 429,64 EUR (co przy kursie  
4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 669 718,56zł). – złożono 16 wniosków;

Przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze – Limit naboru: 250 007,10EUR (co przy 
kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 000 028,40zł). – złożono 23 wnioski;

Przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne – Limit na-
boru: 312 131,34 EUR (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 248 525,36zł). – złożono 6 wniosków.

Przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe ob-
szaru – Limit naboru: 16 951,89 EUR (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 67 807,56zł). – złożono 
2 wnioski.

Następnie wnioski, po ich wprowadzeniu na platformę, zostaną udostępnione Radzie do oceny. Listy wniosków wy-
branych i niewybranych do dofinansowania będą zamieszczone na stronie internetowej zielonemostynarwi.pl w ter-
minie do 60 dni od dnia zakończenia naborów. Wnioskodawcy otrzymają również stosowne pisma. Wnioski wybrane 
do dofinansowania zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego celem dalszej 
weryfikacji. Po ich pozytywnym rozpatrzeniu, w terminie ok. 4 miesięcy, wnioskodawcy zostaną zaproszeni do pod-
pisania umowy.

KONKURS

7000 zł dla KGW!
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”. 

Celem zadania jest aktywizacja i rozwój kobiet oraz społeczności w środowisku wiejskim na Mazowszu. Przyznane środki 
przyczynią się do wzrostu sprawności ich działania oraz zwiększenia liczby organizowanych przez nie przedsięwzięć. W 
ramach konkursu można starać się o dofinansowanie zakupu, m.in. sprzętu multimedialnego oraz sprzętów i artykułów 
gospodarstwa domowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla oferty wynosi 7.000,00 zł.

Termin składania ofert: 1.04.2022 r. 

Beneficjentami konkursu w ubiegłym roku były dwa koła gospodyń wiejskich z naszej gminy: KGW w Cieksynie „Wiej-
skie Sprawy Kobiet” i KGW „Optymiści z klasą”. Każde z wymienionych kół otrzymało dofinansowanie w kwocie po 
5000 zł.

Więcej informacji na stronie: www.dialog.mazovia.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku apeluje 

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ
Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo tego, 
że od lat wypalania zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w której zgodnie z art. 124. „Za-
brania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów, corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy. 

Wypalanie jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. 

Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, 
jak i samego człowieka.

Wypalanie traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. 

Giną organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, dżdżownice, drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających 
gniazda ptaków. Zdarza się, że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione.

Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na 
ziemi lub w strefie krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lu-
bianych przez nas wszystkich skowronków).

Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie 
liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. 

Giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, 
ulegają zaczadzeniu. Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomienie nisz-
czą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, 
ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne 
gryzonie). 

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Mrówki 
zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewie-
trzają glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca 
wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby 
i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).

Apelując do Państwa o poszanowanie przyrody przypominamy, ze zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody, 
Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega 
karze aresztu albo grzywny.
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BRYDŻ
Wyniki turnieju II Memoriału Kazimierza Kowalskiego, 11.03.2022 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  204 pkt (63,75%)

2. Janusz Muzal – Janusz Wydra   189 pkt (59,06%)

3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   149 pkt (46,56%) 

4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  145 pkt (45,31%)

5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   140 pkt (43,75%)

6. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  133 pkt (41,56%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     37 pkt

2. Waldemar Gnatkowski     33 pkt

3. Alicja Bartosik      21 pkt

4. Piotr Kowalski      20 pkt

5-6. Janusz Muzal      19 pkt

 Janusz Wydra      19 pkt

7-8. Mariusz Figurski      18 pkt

 Marek Olbryś      18 pkt

9. Grzegorz Nowiński      17 pkt

10-11. Krzysztof Morawiecki     14 pkt

 Paweł Wróblewski      14 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Trudne początki  
w rundzie wiosennej
12 marca rozpoczęła 
się runda wiosenna se-
zonu 2021/22 w IV li-
dze mazowieckiej, która 
na pewno będzie pełna 
emocji.

N o w ą  r u n d ę  Ż b i k 
Nasielsk zainaugurował 
meczem wyjazdowym 
ze znanym sobie rywa-
lem z ligi okręgowej MKS 
Przasnysz. Dorobek run-
dy jesiennej tej drużyny 
to 18 punktów i 11. miej-
sce w tabeli. Trzeba przy-
pomnieć, że w rundzie 
jesiennej, w meczu rozegranym 
7 sierpnia 2021 roku Żbik Nasielsk 
uległ przasnyskiej drużynie 0:4. Tym 
razem Żbik ponownie przegrał, lecz 
tylko 1:0.

Nie był to łatwy mecz, gdyż druży-
na gospodarzy doskonale wiedzia-
ła, czego może się spodziewać po 
Żbiku Nasielsk, gdyż obecny trener 
Żbika trenował niegdyś Przasnyszan, 
którzy po spotkaniu podkreślili ten 
fakt w podsumowaniu meczu na 
swoim facebookowym profilu.

Pierwsze minuty spotkania prze-
b i e ga ł y  s p o koj n i e ,  c h o ć j u ż 
w 7. minucie Jakub Skowron, grający 
w barwach Żbika, został ukarany żół-
tą kartką. Kilka chwil później, z rzutu 
karnego padł pierwszy i ostatni gol 
w tym spotkaniu. Dla MKS-u Prza-
snysz zdobył go Mateusz Pepłowski.

Do końca pierwszej połowy prza-
snyszanie skupiali się już głównie 
na obronie. Pierwsza część meczu 
zakończyła się żółtą kartką dla Da-
miana Grędzińskiego z MKS-u Prza-
snysz.

Druga połowa była już bardziej 
nerwowa, o czym świadczą kolej-
ne żółte kartki - dwie dla piłkarzy 

z MKS-u Przasnysz (Alisson Da Silva 
Torete i Damian Słowik) oraz dwie 
dla Żbików (Sebastian Alarcon De 
Anders i Mateusz Turkowski).

Szansą na remis było otrzymanie 
przez Damiana Słowika w 80. mi-
nucie drugiej żółtej kartki, co skut-
kowało opuszczeniem przez niego 
boiska i osłabieniem swojej dru-
żyny. Temperatura i emocje rosły 
na boisku z każdą minutą, przez co 
żółtą kartkę w 90. minucie otrzy-
mał Marek Osiński, a sędzia doli-
czył aż 7 minut dodatkowego czasu 

gry. Niestety w doliczonym czasie 
gry sędzia pokazał dwie czerwo-
ne kartki: dla Macieja Smolińskiego 
z MKS-u Przasnysz i dla Marka Osiń-
skiego. 

Drugi mecz w rundzie rewanżowej 
Żbik Nasielsk rozegrał z AP Marco-
via Marki. Nasielska drużyna była 
gospodarzem spotkania, choć roz-
grywano je w Markach, ponieważ 
boisko ze sztuczną nawierzchnią nie 
zostało jeszcze oficjalnie odebra-
ne i MZPN nie wydał zgody na jego 
użytkowanie. Jaki to miało wpływ 
na ostateczny wynik meczu, moż-
na tylko spekulować, zwłaszcza, 
że zakończył się on porażką Żbika 
Nasielsk.

Marcovia Marki to drużyna, któ-
ra także walczy o utrzymanie się 
w lidze. Miniony sezon zakończyła 
z dorobkiem 25 punktów. Spotka-
nie w rundzie jesiennej (14 sierpnia 
2021 r.) zakończyło się remisem 1:1, 
więc tym razem obie drużyny wy-
chodziły z nastawieniem na zwycię-
stwo i zdobycie kompletu punktów.

Od początku meczu inicjatywę 
przejmowali piłkarze Marcovii. W 14. 
minucie meczu żółtą kartką ukara-
ny został Mateusz Turkowski z naszej 
drużyny. Piłkarze z Marcovii dostali 

wiatru w plecy w trzecim kwadran-
sie pierwszej połowy, gdy udało im 
się zdobyć dwa gole, najpierw w 31. 
minucie przez Dariusza Dadacza, 
a w 37. minucie przez Patryka Kul-
tysa. Piłkarze Żbika mieli, co praw-
da, kilka okazji na zdobycie bramek, 
niestety strzały były zbyt lekkie lub 
piłka przelatywała nad poprzeczką.

W drugiej połowie, po zmianie stron, 
drużyna Marcovi zdominowała Żbi-
ka Nasielsk. Padały kolejne gole, 
które przerywane były zmianami na 
boisku. Niestety wszystkie gole zdo-

bywali zawodnicy Marcovii. 

W 51. minucie Kacper Siudak, który 
celnie strzelił w 71. i w 75. Minucie, 
zdobył tym samym hat-tricka. Na 
listę strzelców tego spotkania wpi-
sali się też Damian Świeblewski (63’), 
Bartosz Otulak (80’) i Piotr Śledziew-
ski (90’). Łącznie drużyna Marcovii 
Marki zdobyła 8 goli, nie dając szan-
sy na zdobycie choćby honorowej 
bramki drużynie Żbika Nasielsk.

Kolejne dwa spotkania rewanżowe 
Żbik Nasielsk także rozegra na wy-
jazdach. 26 marca o godz. 16.00 
Żbik rozegra spotkanie z Ząbko-
vią Ząbki, a w niedzielę 3 kwietnia 
o 16.30 rywalem Żbika będzie Wi-
sła II Płock.

Michał B.
Kolejka 18 - 12-13 marca
Ząbkovia Ząbki - AP Marcovia Mar-
ki 1:0

MKS Przasnysz - Żbik Nasielsk 1:0

Sokół Serock - Wisła II Płock 0:0

Makowianka Maków Mazowiecki - 
Świt Staroźreby 1:1

Drukarz Warszawa - KS CK Troszyn 
0:8

Hutnik Warszawa - Narew 1962 
Ostrołęka 3:0

Stoczniowiec Płock - Huragan Wo-
łomin 8:1

Unia Warszawa - Escola Varsovia 
Warszawa 1:1

Wkra Żuromin - Mławianka Mława 
0:6

Kolejka 19 - 19-20 marca
Unia Warszawa - Mławianka Mława 
0:5

Wkra Żuromin - Ząbkovia Ząbki 1:2

Escola Varsovia Warszawa - Stocz-
niowiec Płock 3:1

Huragan Wołomin - Hutnik Warsza-
wa 0:3

Narew 1962 Ostrołęka - Drukarz 
Warszawa 4:2

KS CK Troszyn - Makowianka Ma-
ków Mazowiecki 3:0

Świt Staroźreby - Sokół Serock 2:2

Wisła II Płock - MKS Przasnysz 3:0

Żbik Nasielsk - AP Marcovia Marki 
0:8

NA SPORTOWO

Treningi Muay Thai
Treningi Muay Thai (boks tajski) odbywają się regularnie w budynku Sta-
dionu Miejskiego. Zajęcia prowadzi terener Adam Trzpioła, czterokrot-
ny medalista Polski, Mistrzostw Europy i Pucharu Europy w Muay Thai.  
Walczył na zawodowych ringach m.in. w Tajlandii.

Muay Thai to sztuka walki wywodząca się z Tajlandii, która charakteryzuje 
się techniką ośmiu kończyn. Oznacza to, że uderzenia wykonuje się pię-
ściami, łokciami, kolanami i goleniami, a także w dużej mierze dąży się do 
zwarcia z przeciwnikiem (tzw. klinczu). Poza techniką walki, trening obej-
muje kształtowanie charakteru zawodnika oraz szacunku innych (trenera 
i przeciwników). 

Trenując tę dyscyplinę zyskać można: sprawność fizyczną i wytrzymałość 
oraz umiejętność obrony siebie i innych. 

Zapraszamy za zajęcia z Muay Thai /k1/ Samoobrony, które odbywają 
się w poniedziałki i czwartki o godz. 19:30 - 21:00 na sali w MLKS Żbik 
Nasielsk. Więcej informacji na FB Simhanada Muay Thai.


