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Z UM

4 mln  
na rozbudowę NOK
5 kwietnia 2022 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w obecności 
Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podpisał umo-

wę o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wyso-
kości 4 milionów złotych na dofinansowanie realizacji zadania Rozbudowa 
Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kultu-
ralnej w ramach  Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomierne-
go rozwoju województwa mazowieckiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje rewitalizację budynku NOK poprzez 
jego rozbudowę oraz poprawę infrastruktury kulturalnej na obrzeże od-
działywania ośrodka.

Koszt inwestycji to 14 450 000,00 zł brutto, a termin realizacji inwestycji 
to 30 listopada 2023 r.

OBRADOWAŁA RADA

Lawina uchwał
W czwartek, 30 marca br. od-
była się XL sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Jej uczestnicy, w tym 
15 radnych, po długiej przerwie, 
zgromadzili się w sali konferencyj-
nej nasielskiego magistratu. Przyję-
to porządek obrad oraz protokoły 
z poprzednich sesji Rady (XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX), po czym Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący RM 
omówił swoje działania między 
posiedzeniami. A następnie krótką 
relację ze swoich spotkań zdał rad-
nym Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska. 

Przyjęto Sprawozdanie z działal-
ności Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
„Informację o stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na 
terenie miasta i gminy Nasielsk 
w 2021 roku”.

Przy pierwszym z dokumentów 
radny Dariusz Sawicki podziękował 
strażakom za sprawne ugaszenie 
pożaru lokomotywowni i zwró-

cił uwagę na niedziałające w tam-
tej okolicy hydranty. Zaś podczas 
dyskusji dotyczącej dokumentu 
dotyczącego działań policji radni 
dziękowali nasielskim policjantom: 
radny Dawid Domała za pomoc 
i wsparcie podczas finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
radny Dariusz Kordowski za pracę 
policji, zwrócił też uwagę na plac 
zabaw przy stadionie oraz radny 
Krzysztof Fronczak za współpra-
cę. Radny Andrzej Pacocha zapy-
tał o to, czy w związku z napływem 
uc ho d źc ów z aob ser wowano 
zwiększoną przestępczość. 

Po d i n s p .  D a r i u s z  L e s z c z y ń -
sk i ,  kome n dan t  na s i e l sk i e go 
komisariatu policji, wyjaśnił, że na-
sielska jednostka nie dysponuje ta-
kimi informacjami, żeby przyjazd 
uchodźców miał wpływ na bez-
pieczeństwo mieszkańców gminy 
Nasielsk. 

Komendant podziękował za współ-
pracę z burmistrzami, przewodni-
czącymi RM i radnymi w trudnym 

okresie pandemii . 
Wskazał na pomoc 
w postaci służb po-
nadnormatywnych, 
które policjanci peł-
n i l i  w  m i e j s c a c h 
n e w r a l g i c z n y c h 
n a  t e r e n i e  m i a -
sta, w tym przy zabezpiecze-
niu meczów Żbika. Podziękował  
za urządzenie do badania pomiaru 
stężenia alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Wskazał także inne po-
trzeby nasielskiego komisariatu, jak 
kolejne służby ponadnormatywne, 
zakup samochodu oraz wykonanie 
osłony w policyjnej dyżurce. 

Bez pytań Rada przyjęła: Spra-
wozdanie za rok 2021 z realizacji 
„Gminnego programu wspierania 
rodziny w Gminie Nasielsk na lata 
2019-2022” oraz przedstawienie 
potrzeb związanych z realizacją 
zadań w 2022 roku i Sprawozda-
nie z działalności Straży Miejskiej 
w Nasielsku za II półrocze 2021 r.

Blok uchwał

W dalszej części posiedzenia Rada 
zajęła się procedowaniem uchwał. 
Jako pierwsze przyjęto uchwa-
ły dotyczące f inansów: zmianę 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Nasielsk (13 głosów za, 
2 wstrzymujące) i zmiany Uchwa-

ły Budżetowej Gminy Nasielsk na 
2022 rok (13 głosów za, 2 wstrzy-
mujące). Jednogłośnie przyjęto 
szereg kolejnych uchwał: o pomo-
cy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na teryto-
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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 kwiet-
nia bieżącego roku w wylo-
sowanych gospodarstwach 
domowych na terenie całej 
metropolii warszawskiej an-
kieterzy zapytają mieszkań-
ców o kierunki i sposoby 
przemieszczania się do pracy, 
szkoły oraz o to, na ile wy-
godnie żyje im się w swoich 
miejscowościach. 

W naszej  gminie zostaną 
przeprowadzone wywiady 
w następujących miejsco-
wościach: Nasielsk, Lubo-
min, Pianowo-Daczki, Kątne, 
Nowe Pieścirogi, Stare Pie-
ścirogi, 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

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

Wznowiona działalność 
Punktu Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej! 

Zapraszamy naszych mieszkańców do korzystania z Punktu nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego w tym mediacji w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku:

Doradca obywatelski/mediator - poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek, 
środa 12.00 - 16.00, tel. 733 134 153, e-mail: t.sowa@fundacjaepb.pl

Doradca obywatelski/mediator - czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 
– 15.00 tel. 884 800 253, e-mail: d.sobon@fundacjaepb.pl

Więcej informacji na stronie: https://www.bip.nowodworski.pl/610,nie-
odplatna-pomoc-prawna lub pod nr tel. 22 765 32 37 lub 664 193 746, 
e-mail: npp@nowodworski.pl

Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Organizacji i Promocji

URZĄD MIEJSKI

Światowy  
Dzień Ziemi 2022
Światowy Dzień Ziemi w 2022 roku przypada na piątek 22 kwietnia. Tego-
rocznym motywem przewodnim jest hasło „Zainwestuj w Naszą Planetę”. 
Coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środo-
wiska, rozszerzenia świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wy-
darzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia 
drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efek-
tów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanie-
czyszczenie powietrza, wody, czy globalne ocieplenie.

Jak corocznie z okazji Dnia Ziemi zapraszamy uczniów szkół, przedszkoli, 
jak i wszystkich mieszkańców naszej gminy (sołectwa, stowarzyszenia i in-
stytucje), do wzięcia udziału w akcji NASZ CZYSTY NASIELSK i do upo-
rządkowania swojego otoczenia i miejsc publicznych.

Akcja NASZ CZYSTY NASIELSK będzie trwać w dniach od 13 do 25 kwiet-
nia 2022 r.

Wszystkim, którzy zadeklarują chęć udziału, zapewniamy worki, rękawice 
oraz odbiór zgromadzonych odpadów.

Zdajemy sobie sprawę, że o czystość należy dbać każdego dnia, a nie 
sprzątać raz w roku, ale może jeśli wspólnie posprzątamy, to później 
wspólnie będziemy też dbać o nasz mały Nasielski Kawałek Ziemi.

Zgłoszenia przyjmujemy w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich osobiście (Wydział ŚROW II piętro, pokój 201 i 206), telefo-
nicznie: 23/69-33-077/101 lub mailowo: srodowisko@nasielsk.pl (należy 
podać teren sprzątania, liczbę uczestników oraz uzgodnić ilość worków 
i miejsce gromadzenia zebranych odpadów).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich



38.04.2022–21.04.2022; Życie Nasielska nr 8 (602) Z SAMORZĄDU

ciąg dalszy na str. 11

dokończenie ze str. 1

Z UM
Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej wraz z budową placu 
zabaw w Jackowie Dworskim
W czwartek, 31 marca br., podpisano umowę na modernizację budyn-
ku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim. 

Przedmiot zamówienia obejmuje stworzenie miejsca spotkań, wypoczyn-
ku oraz rekreacji poprzez przebudowę istniejącego budynku w Jackowie 
Dworskim oraz zagospodarowanie terenu wokół ww. budynku z budową 
placu zabaw. 

Inwestycja obejmuje wykonanie prac ziemnych, rozbiórkowych i ogólno-
budowlanych, a także wykonanie instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej, 
wentylacyjnej i sanitarnej. 
Wykonawca: DLC Łukasz Ciesielski w siedzibą w Warszawie.
Koszt inwestycji: 408 138,30 zł brutto.
Termin realizacji: do 31 lipca 2022 r. 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych

U NAS

Nadanie imienia  
w przedszkolu i w żłobku
W tym roku szkolnym 
Samorządowe Przed-
szkole w Nasielsku 
obchodzi piątą rocz-
nicę oddania do użyt-
ku nowego budynku, 
a Żłobek Miejski piątą 
rocznicę powstania. 
Ten jubileusz stał się 
dla nas inspiracją do 
nadania obu placów-
kom imienia. Wybór 
patrona to jedna z najważniejszych decyzji dla każdej placówki eduka-
cyjnej. Nadanie imienia jest równoznaczne z ustaleniem tożsamości i wy-
znaczeniem wartości godnych naśladowania. Na początku bieżącego roku 
szkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku oraz Żłobku Miej-
skim rozpoczęto procedurę nadania imienia. Rodzice oraz pracownicy 
przedszkola i żłobka zgłaszali propozycje imienia dla przedszkola i nazwy 
dla żłobka. Powołana komisja, w skład której wchodzili rodzicie i pracow-
nicy obu placówek, wyłoniła po trzy propozycje, które miały najwięcej 
głosów. Kandydatami na patrona przedszkola byli: Janusz Korczak, Julian 
Tuwim i Kubuś Puchatek. W żłobku wybrano Wesołą Ciuchcię, Szczęśli-

wy Zakątek oraz Ptasie Radio. Na-
stępnie odbyło się głosowanie,  
w wyniku którego na patrona Sa-
morządowego Przedszkola wy-
brano Juliana Tuwima, zaś Żłobek 
Miejski będzie miał nazwę „Wesoła 
Ciuchcia”. Cieszymy się, że nazwy 
są sobie bliskie, gdyż jednym z naj-
popularniejszych wierszy Juliana 
Tuwima jest „Lokomotywa”. 

Uroczyste nadanie nazwy Żłobko-
wi Miejskiemu odbędzie się pod-
czas pikniku rodzinnego 27.05.
br., a uroczystość nadania imie-
nia Samorządowemu Przedszkolu  
w Nasielsku będzie 10.06.2022 r.

SPN

rium tego państwa (15 głosów za); 
G minny Program Prof i lakt yk i 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2022 rok (14 gło-
sów za ); Gminny Program Wspie-
rania Rodziny w Gminie Nasielsk 
na lata 2022-2024 (15 głosów za); 
zmianę załącznika do uchwały RM 
z 26.08.2021 r. w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
oraz nadania jej statutu (14 głosów 
za); projektu „Regulamin dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków 
na terenie miasta i gminy Nasielsk” 
(15 głosów za); w sprawie przyjęcia 
przez Gminę Nasielsk do realizacji 
w 2022 roku zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmenta-
rzy wojennych na terenie Gminy 
Nasielsk (15 głosów za). 

Podczas procedowania projektu 
uchwały dotyczącego przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności na terenie Gminy 
Nasielsk w 2022 roku radny D. Do-
mała zwrócił uwagę na wysokość 
środków przeznaczonych na do-
karmianie kotów wolno żyjących. 
Jego zdaniem 1 tys. zł na ten cel 
to zbyt mało. Kierownik wydziału 
środowiska, Jadwiga Szymańska, 
wyjaśniła, że zwierzęta te są dokar-
miane tylko zimą i jest to pomoc 
dla mieszkańców, którzy je dokar-
miają. Zapewniła, że karmy nigdy 
nie brakowało, biorąc pod uwa-

gę także karmę oferowaną przez 
Stowarzyszenie na rzecz ochro-
ny zwierząt Nasielsk, a w razie ko-
nieczności można przesunąć środki 
na ten cel. Uchwała została przyjęta 
14 głosami za. 

Następne uchwał y dot ycz ył y 
m.in.: wysokości opłat za korzysta-
nie z wychowania przedszkolne-
go w placówkach prowadzonych 
przez naszą gminę (14 głosów za), 
określenia średniej ceny jednost-
ki paliw w naszej gminie w roku 
szkolnym 2021/2022 (jednogło-
śnie); utworzenia Samorządowego 
Żłobka w Starych Pieścirogach (15 
głosów za), dofinansowania opłat 
za kształcenie nauczycieli (15 gło-
sów za); nadania nazwy „Weso-
ła Ciuchcia” Żłobkowi Miejskiemu 
w Nasielsku (15 głosów za), w spra-
wie nadania imienia Samorządo-
wemu Przedszkolu w Nasielsku 
(15 głosów za). Rada podjęła także 
uchwałę wyrażającą sprzeciw woj-
nie na Ukrainie (14 głosów za) oraz 
cztery uchwały wyrażające zgody 
na sprzedaż nieruchomości (trzy 
położone w Nasielsku, jedna w Pia-
nowie Daczkach).  

Wątpliwości radnych wzbudził pro-
jekt uchwały w sprawie pozbawie-
nia kategorii drogi gminnej poprzez 
wyłączenie jej części z użytkowania 
jako drogi publicznej (ul. Armii Kra-
jowej). W tej kwestii, optując za po-
zostawieniem tej działki jako drogi 
publicznej, wypowiadali się radni: 
Marcin Szarszewski, Mirosław Świ-
derski, Dawid Domała, Michał Bro-

dowski, Rodryg Czyż. 

Radny M. Szarszewski zauważył, 
że temat tej działki pojawia się już 
po raz kolejny na sesji RM. Jego 
zdaniem, mimo że fizycznie nie 
ma tam drogi, w przyszłości może 
ona być potrzebna, gdyby powsta-
ły nowe osiedla, wtedy nowa rada 
i przyszły burmistrz może takie po-
łączenie drogowe tam wybudować. 

Radny D. Domała wskazał,  że 
z mapy ewidentnie wynika, że jest 
to droga publiczna, która łączy uli-
cę POW z ulicą Piłsudskiego. Co 
prawda, żeby on mogła powstać, 
brakuje kilkudziesięciu metrów nie-
zabudowanej obecnie działki, którą 
trzeba wykupić, żeby połączyć te 
dwie drogi. Zauważył, że budowa-
ne są obwodnice po drugiej stro-
nie miasta, a po tej stronie ruch jest 
większy. Podkreślił, że zamiana tej 
drogi na działkę i jej sprzedaż jest 
bezzasadna.

Radny Michał Brodowski mówił 
o układzie drogowym Nasielska 
i wskazywał, że trzeba myśleć 
perspektywicznie, a nie zamy-
kać połączenia pomiędzy ważny-
mi drogami (POW – Piłsudskiego). 
Przytoczył przykład ul. Polnej, na 
końcu której wybudowano przed 
laty blok, zamykając przejazd do 
Piłsudskiego i Elektronowej. Pod-
kreślił, że przez całe dekady ruch 
skupiał się w centrum miasta i nie 
było żadnych połączeń je omi-
jających. Takie łączniki powstają 

Lawina uchwał
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23.03.2022 r. – Stare Pieścirogi, ul. Baśniowa – pożar trawy i krzaków (1 zastęp OSP Nasielsk)

23.03.2022 r. – Żabiczyn – pożar trawy (1 zastęp OSP Nasielsk)

23.03.2022 r. – Lorcin – piach na drodze stwarzający zagrożenie (1 zastęp OSP Nasielsk)

24.03.2022 r. – Nasielsk, ul. Tęczowa – pożar trawy i krzaków (2 zastępy OSP Nasielsk)

26.03.2022 r. – Siennica, ul. Sikorskiego – pożar trawy i krzaków (2 zastępy OSP Nasielsk)

26.03.2022 r. – Nasielsk, ul. Rynek, Starzyńskiego, Kilińskiego – plama oleju na drodze (1 zastęp OSP Nasielsk)

26.03.2022 r. – Siennica, ul. Sikorskiego – pożar trawy (2 zastępy OSP Nasielsk)

28.03.2022 r. – Nasielsk, u. Wyszyńskiego – pożar trawy (2 zastępy OSP Nasielsk)

28.03.2022 r. – Stare Pieścirogi – pożar trawy (2 zastępy OSP Nasielsk)

30.03.2022 r. – Mazewo Dworskie 
„B” – pożar trawy i krzaków (1 za-
stęp OSP Nasielsk)

30.03.2022 r. – Jackowo Dwor-
skie – pożar trawy (1 zastęp OSP 
Nasielsk)

31.03.2022 r. – Nasielsk, ul. Kolejo-
wa – pożar trawy i krzaków (2 za-
stępy OSP Nasielsk)

5.04.2022 r. – Młodzianowo – usu-
wanie wiatrołomów (1 zastęp OSP 
Nasielsk)

5.04.2022 r. – Stare Pieścirogi ul. 
Kolejowa – pożar trawy i śmieci 
 (1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

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 wje-
chał legalnie na terytorium RP z terytorium Ukrainy w okresie od dnia  
24 lutego 2022 r do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Mini-
strów wydanym 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 wy-
datków na żywność, odzież obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 
mieszkaniowe.

Wniosek można pobrać na stronie www.nasielsk.pl

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z MIASTA

Trwa modernizacja skrzyżowania
30 marca br. rozpoczęła się 
modernizacja skrzyżowania 
ulicy POW z ulicami Polną 
i  Sokolnick iego, o której 
informowaliśmy już w po-
przednim numerze „Życia 
Nasielska”. Celem remontu 
jest budowa wyniesionych 
przejść dla pieszych.

 –  W  t r a k c i e  w y ko n y -
wa n i a  p r a c  p o j a wi ą  s i ę 
u trudn i en i a .  ( . . . )  N a u l i -
cy Sokoln ickiego b ędzie 
wprowadzony ruch jedno-
kierunkowy, z możliwością 
wjazdu od ulicy Kościuszki, 
a ulicą Sokolnickiego (przy 
P O W  –  p r z y p .  r e d )  b ę -
dzie możliwy tylko wyjazd 
– poinformował na mar-
cowej sesji Rady Miejskiej 
Radosław Kasiak Kierownik 
Wydziału Inwestycji. – Wy-

niesione przejścia dla pieszych 
będą powodować zmniejszenie 
prędkości na tym skrzyżowaniu 
co przyczyni s ię do poprawy 
bezpieczeństwa – dodał.

Ulica Polna na odcinku od wjaz-
du na parking sklepu NETTO do 
skrzyżowania z ulicą POW zo-
sta ła t ymczasowo w yłączona 
z ruchu. Natomiast w ulicy POW 
wprowadzono ruch wahadłowy, 
w związku z czym część kierow-
ców wykorzystuje do objazdu 
wąskie ulice Garbarską oraz Wa-
ryńskiego.

W y ko n a wc ą  p r a c  j e s t  f i r m a 
„Anetka” z Pomiechówka, która 
ma zakończyć prace remontowe 
do lipca br.

(red.)

Z POLICJI

Podejrzany  
o znęcanie
Kilka dni temu dzielnicowi z nasielskiego komisariatu udali się na interwen-
cję do jednej z wsi w naszej gminie. Mundurowi ustalili, że zamieszkujący 
na posesji mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, znęca się nad oso-
bami najbliższymi.

Zatrzymany przez funkcjonariuszy 64- latek nie tylko wszczynał awantu-
ry, podczas których wyzywał kobiety słowami powszechnie uznanymi za 
obelżywe, ale również groził im pozbawieniem życia. W chwili zatrzyma-
nia w wydychanym powietrzu miał 1 promil alkoholu.

Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku mężczyzna zo-
stał objęty policyjnym dozorem, dodatkowo otrzymał nakaz opuszczenia 
mieszkania zajmowanego wspólnie z żoną i córką oraz zakaz zbliżania się 
i kontaktowania z nimi. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z kodeksem karnym, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad 
osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemija-
jącym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą 
nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 5.

Postępowanie w tej sprawie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejono-
wą w Pułtusku.

(red.) www.kppnowydwor.policja.waw.pl
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Obradowała Rada Powiatu
31 marca br. w trybie zdalnym 
odbyła się XLI sesja Rady Powia-
tu Nowodworskiego.

W sesji wzięło udział 18. radnych. 
Nieobecny był radny Kamil Sza-
frański.

Starosta nowodworski K. Kapu-
sta zaproponował do planu ob-
rad dodanie dwóch punktów, 
które bezpośrednio dotyczył y 
pomocy uchodźcom z Ukrainy 
(uchwały upoważniającej Zarząd 
Powiatu Nowodworskiego do 
dokony wania zmian w p lanie 
dochodów i wydatków budże-
tu p owiatu nowodworsk iego 
w celu realizacji zadań związanych 
z pomocą obywatelom Ukrainy i 
uchwały określającej zakres po-
mocy obywatelom Ukrainy w 
związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa). Uchwa-
ły wprowadzono jednogłośnie. 
Porządek obrad także został przy-
jęty jednogłośnie 18 głosami.

Uchwały
Tradycyjnie Rada przyjęła naj-
p ier w zmiany w Wie lole tn ie j 
Prognozy Finansowej powiatu 
nowodworskiego i zmiany w bu-
dżecie na 2022 rok. Przyjęto je 
jednogłośnie. Poparcie 17. gło-
sów zdobyła także uchwała do-
tycząca nabycia nieruchomości 
na rzecz powiatu nowodwor-
skiego. 

Jednogłośne poparcie wszyst-
kich obecnych radnych zdobyła 
także uchwała w sprawie zadań, 
na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych. 

Po dob n i e  był o  w p r z yp a dku 
prz yjęc ia  uchwał y w sprawie 
z większenia w ysokości  ś rod-
ków finansowych na utrzymanie 
dz iecka w p lacówkach op ie -
kuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego prowadzonych na 
zlecenie powiatu nowodwor-
skiego.

Następnie radni zajęli się uchwa-
łami wprowadzonymi do po-
rządku obrad. Radna Katarzyna 
Kręźlewicz zapytała, na czym 
polega problem związany z nie-
podpisaniem przez wojewodę 

porozumienia i o jakiej wyso-
kości środków jest mowa. Rad-
n a  z a u wa ż ył a  te ż ,  że  z a k re s 
pomocy f inansowej powinien 
być ograniczony jakąś maksy-
malną kwotą.

Starosta Krzysztof Kapusta od-
powiedział, że wojewoda obec-
n i e  b e z  s p e c u s t a w y  n i e  m a 
możliwości podpisania umowy 
 i  podejmowania nowych wy-
z wań f inansow ych.  W kwest i i 
pomocy f inansowej natomiast 
starosta zauważył, że nie moż-
na zamknąć pomocy finansowej 
dla uchodźców w ramach czaso-
wych, a „otwarta formuła pozwa-
la nie wracać do tematu przez 
pewien czas”. Obie uchwały tak-
że zdobyły jednogłośne popar-
cie obecnych 18 radnych.

Sprawozdania
Radni nie mieli uwag do spra-
wozdania Wydziału Architektu-
ry i Budownictwa za rok 2021. 
Za to miel i  uwagi i  pytania do 
Sprawozdania z pracy Zarządu 
pomiędzy sesjami Rady. Radna 
Anna Maliszewska pytała o od-
mowę Zarządu w sprawie zabez-
pieczenia środków finansowych 
na dokumentację remontu drogi 
Kampinos-Górki-Dąbrowa.

Wicestarosta Paweł Calak odpo-
wiedział, że na ten cel potrzeba 
ok. 67 tys. zł, a w związku z nie-
stabilną sytuacją z geodetami, 
którzy l iczą sobie duże kwoty 
pieniężne za każdą działkę ce-
lem uregulowania stanu własno-
ści,  przeprowadzone zostanie 
ponownie zapytanie ofertowe, 
dzięk i  czemu uda s ię znaleźć 
tańszych oferentów, co pozwoli 
kontynuować remont.

Radna Katarzyna Kręźlewicz za-
pytała o wstrzymanie podpisa-
nia pod projektem ścieżki wokół 
Kampinosu. Wicestarosta Paweł 
Calak odpowiedział, że związane 
jest to z wieloma wątpliwościami, 
na które Zarząd nie otrzymał do 
tej pory odpowiedzi.

Ponadto, radna Kręźlewicz za-
uważyła także, że natknęła się na 
ogłoszenia w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy o poszukiwaniu ukraiń-
skich wolontariuszy, które wydały 

się jej „niesmaczne”. 
Wicestarosta Paweł 
Calak wytłumaczył,  
że te osoby dosta-
ją od mieszkańców 
bardzo dużą pomoc, 
pracownicy Staro-
stwa przeprowadzili 
zbiórkę pieniędzy na 
zakup leków, a opcja 
wolontariatu jest for-
mą przejściową do 
czasu dope ł nienia 
formalności związa-
nych z pobytem w 
Polsce. Radna zauwa-
żyła też informację  
o spotkaniu z wójtem gminy Czo-
snów Antonim Kręźlewiczem, za-
znaczając, że gmina nie będzie 
wspierała pomocą finansową po-
wiatu.

Radna Elżbieta Kapałka wspo-
mniała o swoich wątpliwościach 
co do właściwego oznakowania 
na ulicy Morawicza w Nowym 
Dworze Maz., która jest obec-
nie remontowana i  p oprosi ła  
o weryfikację oznakowania. Za-
pytała też o to, na jakie inwe-
stycje został y złożone wnioski 
do Programu Polski Ład. Radna 
wspomniała też m.in. o spotka-
niu w nasielskim liceum, na któ-
rym radni podjęli działania celem 
poprawy warunków w placówce, 
o czym trzeba poinformować 
mieszkańców przed rekrutacją.

Wicestarosta Paweł Calak wy-
mieni ł inwestycje, o które za-
p y t a ł a  r a d n a  ( m o d e r n i z a c j a 
pomieszczeń IOM przy Nowo-
dworsk im C entrum Me dyc z-
nym, budowa drogi powiatowej 
relacj i Secymin Polski - Nowy 
Leoncin, przebudowa strategicz-
nych dróg powiatowych na tere-
nie gmin Nasielsk i Zakroczym, 
przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Mochty-Smok 
(gm. Zakroczym) i  przebudo-
wa drogi  powiatowej w miej-
scowości Czajki (gm. Nasielsk). 
Wicestarosta dodał, że sytuacja 
na ul. Morawicza jest cał y czas 
moni torowana,  a  s yg na ł y od 
mie szkańców wer yf ikowane . 
Zauważył, że niektóre zachowa-
nia kierowców są nieprzemyśla-
ne i dodał, że prace na tej drodze 
będą trwały do maja br.

Sprawy różne
Radna Anna Małecka dopyta-
ła, czy Zarząd kontroluje tempo 
prac na ulicy Morawicza i popro-
siła, aby policja wzmocniła kon-
trolę przestrzegania przepisów 
ruchu drogowego na objazdach, 
gdzie pojawił się ruch jednokie-
runkowy. Wicestarosta odpowie-
dział, że choć intensywność prac 
nie jest taka, jakby można sobie 

życzyć, ale termin wykonania 
prac jest do końca czerwca. 

Na zakończenie Przewodniczący 
RP poinformował o zakończo-
nym dzień wcześniej konkursie 
na dyrektora Zespołu Placówek 
Edukacyjnych w Nowym Dworze 
Maz., który wygrała Justyna Pasz-
kiewicz, dotąd pełniąca obowiązki 
dyrektora. Podziękował też rad-
nym za zaangażowanie w pomoc 
uchodźcom z Ukrainy i złożył ży-
czenia wielkanocne.

Michał B.

NUTW

W wielkanocnym 
nastroju
Słuchaczkom i słuchaczom nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
udzieliła się już wielkanocna atmosfera.

Spotkania, by podzielić się tradycyjnym jajeczkiem, odbyły się 4, 5 i 6 
kwietnia w siedzibie nasielskiego UTW, które mieści się w budynku Biblio-
teki Miejsko-Gminnej w Nasielsku. Wielkanocne dekoracje na stoły przy-
gotowały wcześniej panie na zajęciach artystycznych, a w ich wykonaniu 
pomagały także sympatyczne Ukrainki.

Poza dekoracjami na stołach znalazły się smakołyki - makowiec, sernik 
i oczywiście tradycyjny mazurek.

Redakcja „Życia Nasielska” życzy wszystkim studentom i studentkom na-
sielskiego UTW, by święta wielkanocne wniosły pogodę ducha, nadzieję 
i obfite błogosławieństwo na każdy kolejny dzień.

(red.)
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Kosiarz z Kabat
Z Katarzyną Bondą łączy 
mnie wiele. Kilka lat temu 
pisałam pracę magister-
ską na temat jej twórczości 
i gatunku, jakim jest kry-
minał. Katarzynę Bondę 
okrzyknięto Królową Kry-
minału, powstało też wiele 
programów telewizyjnych 
z jej udziałem, ukazujących 
jej życie prywatne, pasje 
i pracę. Autorka pokazała, 
jak mieszka, co czyta i wy-
jaśniła przede wszystkim, 
jak pracuje, czym się inspi-
ruje i jaki ma system pracy. 
Co więcej, kilka lat temu, 
będąc na Targach Książki 
w Warszawie, udało mi się spotkać z panią Katarzyną. To kobieta-ogień, 
żywiołowa osoba, której pozytywne aspekty bycia są uzależniające. Jak 
jest z jej książkami? Różnie. Jedni kochają autorkę, inni nienawidzą. Dla-
czego? Jej styl pisania jest dość specyficzny. Mnie jej poprzednie książki 
średnio przypadły do gustu, ale sentyment pozostał. O nowej powieści 
Bondy dowiedziałam się niedawno. Jak tylko wydawnictwo Muza wyda-
ło książkę O włos, wiedziałam, że muszę ją przeczytać. 

Bohaterem najnowszej książki Królowej Kryminału jest Jakub Sobieski, 
który wypadł ze struktur ścigania. Jakiś czas temu skończyła się jego pra-
ca w policji, a lista błędów przez niego popełnianych jest bardzo długa. 
W życiu prywatnym również nie układa mu się zbyt dobrze – związek 
z Iwoną, zakończony małżeństwem, rozpadł się, jednak mężczyzna wie-
rzy w miłość i szanuje kobiety, mimo że został skrzywdzony. Sobieski 
jest niezwykle ambitny i to doprowadziło go do miejsca, w którym się 
znalazł. Ma kontakty, splamiony życiorys i jedną nogą stoi w półświatku. 
Dlatego też został wybrany.

Ada Kowalczyk to policjantka pragnąca dostać się do kryminalnych 
i rozwiązywać śledztwa. Jest bezkompromisowa, narwana i wybuchowa. 
Działa nieszablonowo i robi swoje. W dodatku jest piękna. A jej siostra, 
Beata, właśnie zaginęła. A może stała się ofiarą Kosiarza z Kabat?

Tych dwoje spotka się ze sobą w dość nietypowych okolicznościach. 
W mieście grasuje morderca. Atakuje ładne dziewczyny, które trudni-
ły się prostytucją. Nazwano go Kosiarzem z Kabat, ponieważ to wła-
śnie w lesie kabackim pozostawia zbezczeszczone zwłoki swoich ofiar. 
W branży „towarzyskiej” robi się gorąco, policja prowadzi śledztwo, ale 
każdy nabiera wody w usta, nie mówiąc niczego konkretnego śledczym. 
To sprawia jedynie, że Kosiarz z Kabat czuje się pewniej i rozkręca się 
coraz bardziej. 

Jakub i Ada spotykają się, gdy morderca zbiera swoje żniwo i zaczynają 
nieoficjalną współpracę. Szybko okazuje się, że wpadli w tę sprawę po 
uszy i wzięli się za coś, za co brać się nie powinni. Czy uda im się rozwią-
zać sprawę Kosiarza z Kabat? Tylko to uratuje ich przed porażką i odzy-
skaniem szacunku i honoru. Czy dotrą do prawdy?

O włos to trzymający w napięciu kryminał, który dobrze się czyta. Nikt 
nie chciałby trafić do tego przepełnionego złością, brudnego, chore-
go i niewdzięcznego świata. W tej powieści poznamy kilku barwnych 
bohaterów, niespodziewane sytuacje, poszlaki i powiązania, a wszyst-
ko to otoczone mrocznym nastrojem i niebezpieczeństwem. Katarzy-
na Bonda napisała tę powieść z rozmachem, wpływając na wyobraźnię 
czytelnika. Umiejętnie budując napięcie i prowadząc nas przez swą ak-
cję dwutorowo. To niezwykle fascynująca i frapująca powieść Królowej 
Kryminału. Zdecydowanie polecam!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Kartografowie
Miłośnikom map oraz układanki 
typu Tetris polecam grę „Kartogra-
fowie”. Pierwszym zaskoczeniem 
jest tu nieograniczona liczba gra-
czy. Choć w pudełku znajdziemy 
cztery ołówki, to równie dobrze 
można bawić się we dwoje, jak  
i w kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
osób. Co więcej, twórcy wprowa-
dzili także wariant jednoosobowy. 
Zabawa przeznaczona jest dla gra-
czy od 10. roku życia, a jej czas nie 
powinien przekroczyć 45 minut. 
Wygrywa ten, kto zdobędzie naj-
więcej punktów podczas wszyst-
kich sezonów, na jakie podzielona 
została gra. Uczestnicy wcielają się 
w nadwornych kartografów królo-
wej Gimnax, panującej w królestwie 
Nalos. Władczyni pragnie odzy-
skać ziemie spornego terytorium 
na północy kontynentu. Zada-
niem kartografów jest naniesienie 
na mapy nieodkrytych dotąd te-
renów, trzymając się jednak ściśle 
poleceń wydanych przez królową 
Gimnax. Na początku rozgrywki 
gracze otrzymują arkusze karto-
grafa, na których muszą stworzyć 
jak najwyżej punktowaną mapę. 
Każdy wymyśla swoje imię, tytuł, 
może również narysować własny 
herb. Gra podzielona jest na cztery 
pory roku, na koniec każdej pod-

licza się zdobyte punkty.  
W poszczególnych se-
zonach władczyni wyda-
je wspólne dla wszystkich 
e d ykt y (kar t y  c e lów), 
zgodnie z którymi należy 
umieścić na własnej ma-
pie obszary o określonym kształ-
cie, przypominającym klocki tetris. 
Obiekty można dowolnie obracać 
– najważniejsze, aby zachować 
podany kształt. Na mapy graczy 
naniesione są już góry, pozosta-
łe elementy możemy dowolnie 
rozmieszczać na karcie. Obszary 
górskie stanowią dość istotny ele-
ment gry, gdyż za każde połącze-
nie pasm górskich lasem dostaje się 
dodatkowe punkty. Ponadto, mapę 
zapełniamy takimi terenami jak: 
woda, wioski, pola. Na karcie celów 
możemy odnaleźć informacje, co 
w danej rundzie będzie punktowa-
ne, np. położenie wody obok pól. 
Należy, zatem, tak wypełniać pola, 
aby zdobyć jak najwięcej punktów. 
Tak wygląda wersja podstawo-
wa, w rozszerzonej dodatkowym 
elementem są potwory. Dopiero 
wprowadzenie ich do rozgrywki 
pozwala odczuć klimat gry. Prze-
szkadzać kartografom będą,  po 
odkryciu karty zasadzki, Koboldy, 
Gobliny i Postrachy, utrudniające 

przejęcie terenów. Natrafiając na 
potwora, gracze przekazują swo-
ją mapę innym uczestnikom. Po 
otrzymaniu karty sąsiada, uczest-
nicy nanoszą symbol potwora tak, 
aby przysporzyło to jak najwięcej 
kłopotów rywalom. Pojawienie 
się potworów daje ujemne punkty 
na zakończenie każdej z pór roku. 
Minusem gry jest na pewno dość 
skomplikowany, przynajmniej dla 
początkujących, system podlicza-
nia punktów. Trzeba nieustannie 
odwoływać się do instrukcji, co w 
danym momencie jest punktowa-
ne i w jaki sposób. Za pewne dzia-
łania otrzymujemy punkty, za inne 
monety, a jeszcze inne mogą być 
nagradzane punktami i monetami 
jednocześnie. Jeśli chodzi o karty 
uczestników, producent załączył 
duży plik, a gdy obawiamy się, że 
nam ich zabraknie, można je po-
wielić, ponieważ oryginalnie nie są 
kolorowe. Zachęcająca jest także 
cena Kartografów, gdyż nie powin-
na przekroczyć 50 zł.

OI

Uzupełnienie wystawy  
„Sto zdjęć na stulecie”
W naszej placówce, od 1 marca br. 
na monitorze multimedialnym pre-
zentowanych jest 68 fotografii sta-
nowiących uzupełnienie wystawy 
„Sto zdjęć na stulecie”. 

W Nasielskim Domu Edukacji i Hi-
storii znajduje się ona od 23 wrze-
śnia 2021 r.

Przypomnijmy, że wystawa pt. „Sto 
zdjęć na stulecie” została przygo-
towana przez pana Artura Nojber-
ta, twórcę strony Dawny Nasielsk 
wraz pracownikami Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, w 2018 r. z okazji 

100-lecia odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Na zebranych fo-
tografiach przedstawiono historię 
naszego miasta.

Zdjęcia te pochodzą z prywat-
nych zbiorów pana Artura, które 
pozyskał od mieszkańców gminy 
Nasielsk. Jest to wyjątkowa i sen-
tymentalna dla Nasielszczan wy-
stawa, która była prezentowana  
w Nasielskim Ośrodku Kultury od  
9 listopada 2018 do 25 stycznia 
2019 r. Cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Pragniemy 

serdecznie podziękować panu Ar-
turowi Nojbertowi i panu Marko-
wi Tycowi - dyrektorowi NOK za 
przekazanie naszej placówce tych 
wyjątkowych i cennych historycz-
nie fotografii.

Zdjęcia wyświetlane na monitorze 
multimedialnym zachwycają oso-
by odwiedzające naszą placówkę, 
ponieważ ukazują bogatą historię 
naszego miasta. 

Serdecznie zapraszamy do zwie-
dzania!

(b.)
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Maria Konopnicka  
patronką 2022 roku
Maria Konopnicka to najwybitniejsza poetka epoki realizmu, publicystka, pisar-
ka i krytyczka literacka. Jej najpopularniejszy pseudonim, pod którym pisywała, 
to Jan Sawa.

Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach i tam spędziła pierwsze lata swoje-
go dzieciństwa. Później, wraz z rodzicami, przeprowadziła się do Kalisza. 

W czasach edukacji (1855-1856) Maria Konopnicka spędzała czas w War-
szawie na pensji Sa kramentek, gdzie poznała Elizę Pawłowską (Orzeszkową), 
z którą przyjaźniła się aż do śmier ci. W 1862 roku Maria wyszła za mąż za Ja-
rosława Konopnickiego, zubożałego ziemianina, starszego od niej o 12 lat.  
Po ślubie zamieszkali w Bronowie. 

W czasie pierwszych dziesięciu lat małżeństwa Maria urodziła ośmioro dzieci, 
jednak dwoje z nich zmarło zaraz po urodzeniu. Wychowywanie sześciorga 
dzieci nie przeszkodziło pisarce w samokształceniu.

Początki jej kariery rozpoczęły się w 1870 roku. Debiutowała w piśmie „Kali-
szanin” wierszem pt. „Zimowy poranek”. W 1876 roku rozstała się z mężem. Rok później przeniosła się z dziećmi 
do Warszawy, gdzie współredagowała pismo dla kobiet „Świt”. Współpracowała także z tygodnikiem „Bluszcz”. 
Cykl lirycznych wierszy „W górach” zamieścił w 1876 roku „Tygodnik Ilustrowany”. Bardzo szybko jej twórczość 
poetycka, przepełniona patriotyzmem i szczerym liryzmem, zdobyła powszechne uznanie. Pierwszy tomik „Po-
ezji” wydała w roku 1881, następne ukazywały się w latach: 1883, 1886, 1896. Nowele pisała od początku lat 
osiemdziesiątych XIX wieku aż do śmierci. Początkowo inspiracje czerpała z doświadczeń Prusa i Orzeszkowej, 
a następnie rozwinęła własne pomysły. W 1890 roku powstał „Mendel Gdański”, będący odpowiedzią na list  
od Elizy Orzeszkowej.

Po roku 1890 pojawiły się w poezji Konopnickiej nowe tematy, zwłaszcza odwołania do dzieł kultury europejskiej 
oraz nowe sposoby nawiązania do tradycji biblijnej i romantycznej.

Lata 90. to przede wszystkim podróże po krajach Europy zachodniej. Jednak Na 25-lecie pracy pisarskiej,  
w 1903 roku, Konopnicka otrzymała w darze od narodu dworek w Żarnowcu koło Krosna na Pogórzu Karpackim.

Maria Konopnicka zmarła 8 października 1910 roku na zapalenie płuc we Lwowie. 

Po śmierci poetki społeczność Suwałk zorganizowała zbiórkę pieniędzy na tablicę pamiątkową jej poświęconą, ale 
władze carskie sprzeciwiały się tej inicjatywie. Zawisła ona na ścianie domu, w którym urodziła się poetka, dopiero 
w 25-lecie jej śmierci, 8 października 1935 roku.

Natomiast w 1957 roku powołano Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Otwarcie ekspozycji nastąpiło  
15 września 1960 roku. W tym też roku otwarto Szlak pieszy im. Marii Konopnickiej, który wiedzie przez miejsco-
wości odwiedzane przez poetkę na ziemi poddębickiej w latach 1862–1872. Postawiono jej również pomniki we 
Wrześni, Warszawie, Kaliszu, Bydgoszczy oraz Gdańsku.

W 1973 roku otwarto Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Ówczesne władze miejskie przekazały do dys-
pozycji muzeum trzy pokoje w zabytkowym klasycystycznym, piętrowym budynku, w którym poetka mieszkała 
do jesieni 1849 roku. Natomiast w 2010 w centrum Suwałk postawiono jej pomnik.

(b)

Z BIBLIOTEKI

Warsztaty 
wielkanocne
Nasza biblioteka została 
zaproszona przez Szkołę 
Podstawową im. Miko-
łaja Kopernika w Ciek-
synie do uczestnictwa 
w projekcie „Dostępna 
szkoła”. Jest on realizo-
wany przez tę placówkę 
od 1 kwietnia 2021 roku, 
a potrwa do 31 marca 
2023 roku.

We wtorek, 29 marca 
br., w ramach projektu 
przeprowadziliśmy spe-
cjalnie dla uczniów klas 
I-III warsztaty kreatywne 
rozwijające ich zaintere-
sowania, a dotyczące 
Świąt Wielkanocnych. 
Na wstępie spotkania 
pani Iza krótko przybli-
żyła tradycje wielkanocne, a zadaniem dzieci było uzupełnienie koszycz-
ka wielkanocnego ze święconką oraz rozwiązanie zagadek dotyczących 
tego święta. Potem przyszedł czas na zadania matematyczne, prawidłowe 
rozwiązania ujawniały ukryte w nich przedmioty wielkanocne.

W drugiej części spotkania pani Beata Olechowicz przeprowadziła warsz-
taty kreatywne, a ich efektem były przepiękne palmy wielkanocne wy-
konane przez uczestników.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą owocną współ-
pracę.

(b)

Z NOK

Zajęcia kreatywne
W czwartek, 24 marca, podczas zajęć kreatywnych z intruktor panią Beatą Olechowicz, dzieci wykonywały 
piękne wiosenne nakrycia głowy. Kolorowe bibuły, wstążki i inne ozdobne elementy w połączeniu z niezwykłą 
kreatywnością uczestników dały efekt w postaci fantastycznych kapeluszy. W holu NOK dało się odczuć przy-
jemny powiew zbliżającej się wiosny.

Ostatnie zajęcia (31.03.) upłynęły pod hasłem Świąt Wielkanocnych. Dzieci z kolorowego papieru, piórek, ce-
kinów i wielu innych ozdób wykonały świąteczne ozdoby. Pomysłów było co nie miara, a fantazja naszych 
młodych uczestników nie znała granic. Na dużych pracach w kształcie jaj nie zabrakło pisanek, króliczków, kur-
czaczków i innych elementów dających zwiastun zbliżających się Świąt.

DD

Z NOK

Zajęcia
Cyklicznie w NOK odbywają się zajęcia gry na gitarze oraz zajęcia 
malarskie i plastyczne. Pod bacznym okiem naszych intstruktorów 
dzieci i młodzież szlifują swoje talenty i pasje. Cotygodniowe spo-
tkania nie tylko pomagają kreatywnie spędzić czas, ale ich efektem 
bardzo często są piękne prace naszych zdolnych młodych artystów, 
którzy poprzez sztukę mają możliwość wyrażania swoich emocji.

Zdarza się, że prace są wy-
konanywane etapami. Na 
k i l ku  z a j ę c i a c h  p ows t a -
je jedna praca, której efekt 
końcowy widać po kilku ty-
godniach. 

O d  n a j b l i ż s z e j  s o b o t y 
(9.04.) rozpoczną się także 
zajęcia z gry na pianinie dla 
dzieci. Prowadzi je pani Na-
talia Boiko z Ukrainy.
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Optymiści z klasą  
dla Nikoli
Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie zaangażo-
wało się w kolejną akcję charytatywną. Tym razem włączyło się w zbiór-
kę pieniędzy na operację Nikoli Krupińskiej, mieszkanki gminy Nasielsk. 
Dziewczynka urodziła się m. in. z wodogłowiem, przepukliną oponowo 
– mózgowo – rdzeniową, stopami końsko – szpotawymi, obustronnie 
zwichniętymi stawami biodrowymi, zespołem Arnolda-Chiariego. 

Obecnie Nikola porusza się na wózku inwalidzkim i wymaga opieki rodzi-
ców podczas wielu codziennych czynności.

W ubiegłym roku pojawiło się światełko nadziei na postawienie przez Ni-
kolę pierwszych kroków w jej życiu. Mianowicie, aby dziewczynka mogła 
stanąć na nogi, konieczna jest operacja, której koszt wynosi ok. 500 000 
zł. Członkowie KGW postanowili pomóc Nikoli i jej Rodzicom w zebraniu tej 
olbrzymiej kwoty. Wykorzystując swoje zdolności manualne, kręcili kwia-
ty, przygotowywali bukszpan oraz tworzyli palmy wielkanocne. Następnie 
palmy były sprzedawane w niedzielę, 3.04.br., po mszach świętych pod ko-
ściołem w Cieksynie. Zainteresowanie zakupem palm, a tym samym pomo-
cą Nikoli było ogromne. 

 – Zainteresowanie palmami przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Ze-
brałyśmy 5 205 zł! To dzięki wszystkim osobom, którzy kupili palmy bądź 
wrzucili pieniądze do puszki. Nikola ma coraz większe szanse na normalne 
życie, bez wózka inwalidzkiego, bez pomocy Rodziców, bez bólu – mówi 
Aleksandra Ziółek, członkini KGW. – W imieniu Nikoli i jej Rodziców składa-
my gorące podziękowania wszystkim osobom włączającym się w zbiórkę 
środków na jej operację. Dziękujemy również księdzu Proboszczowi Ry-
szardowi Kolczyńskiemu za możliwość przeprowadzenia akcji charytatyw-
nej przy kościele w Cieksynie – dodaje.

Członkom KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie gratulujemy wspaniałej 
inicjatywy, a Nikoli życzymy dużo zdrowia i spełnienia marzenia o posta-
wieniu pierwszych samodzielnych kroków w życiu.

(r.)

Inicjatywy Skafandra  
dla obywateli Ukrainy 
Wiele instytucji, organizacji oraz 
osób indywidualnych włączyło 
się w różne formy pomocy oby-
watelom Ukrainy, którzy przybyli 
z okupowanego państwa do Pol-
ski. Stowarzyszenie Artystyczno-
-Społeczne Skafander również 
zainicjowało wyjątkowe akcje, 
mające na celu integrację osób 
z Ukrainy z mieszkańcami gminy 
Nasielsk. 

Stowarzyszenie zorganizowało  
5 spotkań skierowanych do dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych. 
Pierwszą inicjatywą były zaję-
cia plastyczne, podczas których 
dzieci z Ukrainy tworzyły wesołe, 
kolorowe stworki. Uczestnicy spę-
dzili aktywny, pełen zabawy czas, 
biorąc udział w „wyścigach Bry-
siów”, w „magicznym tunelu” oraz 
w zabawie z chustą animacyjną. 
W trakcie spotkania, nie zabrakło 
gry, której celem była nauka pod-
stawowych słów w języku polskim. 
Zajęcia odbyły się w domu państwa 
Szczypków w Cieksynie. Głównym 
tematem drugiego spotkania była 

nauka chodzenia na szczudłach. 
Kolejna inicjatywa to wspólny spa-
cer po Cieksynie. Spotkanie roz-
poczęło się od pokazania gościom 
z Ukrainy uroków Cieksyna, po-
dążając „Szlakiem Kolorowych 
Drzew”, a zakończyło – ogniskiem 
w Ośrodku w ypocz ynkow ym 
„Wiosełko”. 

Zainteresowaniem cieszyło się 
również spotkanie muzyczne zor-
ganizowane w Szkole Podstawowej 

w Cieksynie przy udziale Wiejskiej 
Spec Kapeli. Mury szkoły zostały 
przepełnione polskimi i ukraińskimi 
piosenkami, tańcem oraz radością. 

Ostatnią z aktywności, zorganizo-
waną przez Stowarzyszenie Ska-
fander, były warsztaty ceramiczne 
dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy 
pod czujnym okiem prowadzącej, 
Mai Mierzejewskiej, wyrabiali glinę 
i lepily z niej różne formy: serdusz-
ka, ludziki, miseczki, motyle. 

 – Gdy dowiedzieliśmy 
się o sytuacji wojennej 
na Ukrainie i przybyciu 
wielu obywateli Ukrainy 
do naszej gminy, posta-
nowiliśmy włączyć się 
w pomoc uchodźcom – 
opowiada Kinga, pomy-
słodawca i koordynator 
inicjatyw Stowarzysze-
nia Artystyczno-Spo-
ł e c zn e go S ka fa n de r. 
– Stwierdziliśmy, że sko-
ro na co dzień zajmu-
jemy się działalnością 
artystyczną, co sprawia 
nam przyjemność, to 
zorganizujemy spotkania 
skierowane dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Chcieliśmy, by ci ludzie chociaż 
na chwilę zapomnieli o przykrych 
doświadczeniach, by zintegrowali 
się z nami, by poczuli się bezpiecz-
nie – dodaje. Kinga opowiada, 
że podczas zajęć panuje wspaniała, 
rodzinna atmosfera, która ułatwia 
komunikację. A nieocenionym 
wsparciem przy tłumaczeniu trud-
niejszych zwrotów zajmuje się Że-
nia Kibirewa, której organizatorzy 
bardzo dziękują za pomoc. 

 – W spotkaniach wzięło udział ok. 
120 osób – mówi Kinga Szczy-
pek. – Jesteśmy szczęśliwi, że po-
dejmowane inicjatywy cieszą się 
tak dużym zainteresowaniem. Ze 
względu na otwartą formę spo-
tkania, najwięcej uczestników 
przyciągnął spacer po Cieksynie. 
Spotkanie to było idealną okazją 
do poznania się, rozmowy, wy-
miany spostrzeżeń. W naszych 
głowach wciąż kreują się nowe 
pomysły na kolejne inicjatywy pol-
sko – ukraińskie. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom, 
które do tej pory aktywnie włączy-
ły się do organizacji spotkań – do-
daje Kinga.

o.z.
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URZĄD MIEJSKI 
W NASIELSKU
Szanowni Państwo,
Jak co roku uruchomiliśmy specjalną 
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

MUZYCZNIE Z UM

Jubileuszowy Sacrosong 
już w czerwcu
To już oficjalna informacja, któ-
rą podała Kuria Diecezji Płockiej 
– zaległy f inał najważniejszego 
wydarzenia muzycznego w die-
cezji płockiej w 2022 roku odbę-
dzie się w parafii Nasielsk dokładnie  
11 czerwca. Będzie to wyjątkowy, 
jubileuszowy festiwal. Odbędzie się 
on po raz 25. Pierwotnie Sacrosong 
zaplanowano w 2020 r., jednak 
z powodu pandemii nie ustalono 
ostatecznego terminu.  

Natomiast poprzednia, XXIV, edy-
cja festiwalu odbyła się 6 maja 2017 
r. w parafii św. Marcina w Gostyni-
nie.

Sacrosong to festiwal, w którym 
udział biorą schole dziecięce, mło-
dzieżowe zespoły muzyczne oraz 
chóry paraf ialne, a odbywa się 
on raz na kilka lat. Grupy te mu-
szą działać przy parafiach diecezji 
płockiej i brać aktywny udział w li-
turgii.

Czasu na organizację festiwalu Sa-
crosong zostało niewiele, więc 
i kalendarz przygotowań jest bar-
dzo napięty. Eliminacje rejonowe  
w 9 rejonach, w skład których 
wchodzi po kilka dekanatów należy 
przeprowadzić do 31 maja 2022 r.

Nasielsk znajduje się w rejonie 
nasielskim, w skład którego wcho-
dzą dekanaty: Zakroczym, Nasielsk 
i Serock, a księdzem odpowiedzial-

nym za przeprowadzenie elimina-
cji jest ks. Arkadiusz Czubakowski 
z parafii św. Anny w Pomiechowie. 
W trakcie eliminacji zostanie wyło-
niona jedna grupa z każdej kategorii 
(schola, zespół i chór). Organizatorzy 
nie przewidują możliwości zgłosze-
nia dwóch pierwszych miejsc w jed-
nej kategorii.

W eliminacjach w repertuarze schol 
i zespołów muzycznych znaleźć się 
musi jedna pieśń liturgiczna i jedna 
piosenka religijna. Chóry natomiast 
mają zaprezentować 2 pieśni litur-
giczne. Repertuar należy wybrać 
w oparciu o „Śpiewnik liturgiczny” 
red. ks. K. Morowca, „Śpiewnik Exul-
tate Deo” oraz „Śpiewnik kościelny” 
Ks. J. Siedleckiego i „Śpiewnik Ko-
ścielny” Ks. J. Chamskiego.

Ciekawostką jest fakt, że wszystkie 
schole, zespoły młodzieżowe i chó-
ry podczas finału w Nasielsku wy-
konają wspólnie dwa utwory: hymn 
Światowych Dni Młodzieży w Li-
zbonie 2023 r. „Powietrze już drga” 
oraz utwór wielogłosowy „Witaj po-
karmie”.

Sukcesy Chóru Lira  
na Sacrosongu
Warto zauważyć, że nasielski chór 
parafialny Lira zajmuje zawsze czoło-
we miejsca w Sacrosongu. Sam Chór 
często jest zapraszany do uświetnie-
nia różnych uroczystości kościelnych 
na terenie naszej diecezji, co świadczy 
o jego wysokim poziomie artystycz-
nym.

Chór Lira bierze udział w konkur-
sie od 2011 r. Wcześniej, w 2006 r. 
w konkursie zorganizowanym w parafii  
św. Jadwigi Królowej, Nasielsk repre-
zentował zespół muzyczny złożony 
z członków Chóru Lira. Wówczas zajął 
on zaszczytne drugie miejsce w ka-
tegorii zespołów, wykonując piosenki 
„Nie lękajcie się” oraz „Ychtis”.

W XXII konkursie Sacrosong, który 
odbył się w 2011 roku w parafii pw. 
św. Anny w Serocku, parafię Nasielsk 
reprezentował już Chór Lira, który za-
jął drugie miejsce, a w konkursowym 
repertuarze było słynne „Alleluja” 
Georga Friedricha Haendla. Orato-
rium to chór wykonuje rokrocznie 
w czasie wielkanocnej mszy rezurek-
cyjnej. Ustąpili wówczas pierwszeń-
stwa chórowi Tibi Cantamus z parafii 
św. Krzyża w Płocku, ale wyprzedzili 
chór Victoria z parafii św. Józefa w Cie-
chanowie.

W 2014 r. ten renomowany konkurs 
odbył się w parafii pw. Miłosierdzia 

Bożego w Pułtusku - Popławach. Ze-
społy religijne prezentowały się wów-
czas w auli Akademii Humanistycznej 
im. A Gieysztora, a schole i chóry 
w kościele parafialnym. Chór Lira 
zdobył wówczas pierwsze miejsce, 
wyśpiewując „Pieśń – Czego chcesz 
od nas Panie” autorstwa Jana Kocha-
nowskiego i kompozycji Józefa Świ-
dra oraz kolędę „Gdy śliczna panna”.

W XXIV Sacrosongu Diecezji Płoc-
kiej, które odbył się 6 maja 2017 roku 
w parafii św. Marcina w Gostyninie 
pod hasłem „Bądźcie & Śpiewając 
głoście!” Chór Lira drugi raz z rzędu 
zajął pierwsze miejsce. Chór z dyry-
gentką Joanną Ostaszewską wykonali 
wówczas utwory „Locus iste” kom-
pozycji Antona Brucknera i „Tristis Est 
anima mea” autorstwa Giovanniego  
Croce’a, pokonując znakomite chóry 
ze Strzegowa i Płocka.

O terminie eliminacji, ich przebie-
gu i szczegółach przygotowań finału 
informować będziemy na bieżąco  
na łamach naszej gazety. 

Michał B.

Tak zaznaczyliśmy  
Dzień Świadomości Autyzmu  
w gminie Nasielsk!
4 kwietnia br.  spotkal iśmy się 
w  s a l i  k i n o we j  N a s i e l s k i e g o 
Ośrodka Kultury, gdzie ucznio-
wie szkół z terenu gminy Nasielsk 
m i e l i  m o ż l i wo ś ć  o b e j r z e n i a 
wzruszającego i pouczającego 
filmu pt. „Chce się żyć”.

Po f ilmie ruszyliśmy niebieskim 
przemarszem w stronę Szkoł y 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku, 
by wspólnie uczestniczyć w tym 
wyjątkowym dniu i wziąć udział 
w przygotowanych atrakcjach.

Wydarzenie na sal i  sportowej 
otworzył Burmistrz Nasielska – 
Bogdan Ruszkowski, serdecznie 
witając wszystkich przybyłych na 
program poświęcony 
sprawom z wiązanym 
z autyzmem. Burmistrz 
także podziękował oso-
bom zaangażowanym 
w przygotowanie stoisk. 
Ponadto, podkreślił,  jak 
ważną rolę odgrywamy 
dla osób dotkniętych 
au t yzm e m .  P r z y p o -
mniał, że wszyscy je-
steśmy równi i wszyscy 
chcemy czuć się do-
brze w otaczającym nas 
świecie i w swoim to-
warzystwie. 

Tego dnia dzieci uczest-
niczyły w pouczających 
q u i z a c h,  g ra c h  i  z a -
bawach dotyczących autyzmu. 
Miały okazję skosztować zdro-
wych soków, zrobić zdjęcia w fo-
tobudce, zobaczyć, jak wygląda 
pokój wyciszeń czy tor senso-
ryczny oraz zawiesić na drzewku 
swoje życzenia dla innych. Wiel-
ką radość wszystkim uczestnikom 
wydarzenia sprawiło malowanie 
dłońmi, wykonywanie zwierzą-
tek z balonów, tworzenie spe-
cjalnych wiatraków oraz gniotek, 
a także malowanie obrazów na 
sztalugach. Nie mogło także za-
braknąć mnóstwa słodkości, po-
pcornu i malowania twarzy!

Dorośli skorzystali w tym dniu 

z dyżuru psychologa, logopedy 
oraz zapoznali się z działalnością 
naszych specjalistycznych placó-
wek.

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li masę słodkości, symboliczne 
naklejki oraz niebieskie kamizel-

ki odblaskowe ufundowane przez 
Urząd Miejski w Nasielsku. 

Razem z nami Dzień Autyzmu 
2022 stworzyli:
 – Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku,
 – Niepubliczne placówki „Pod 
Fiołkami” w Nasielsku, – Nasielski 
Ośrodek Kultury,

 –  S z ko ł a  P o d s t a wo wa  n r  2  
i m .  S t e f a n a  S t a r z y ń s k i e g o 
w Nasielsku,
 –  S z ko ł a  P o d s t a wo wa  n r  1 
i m .  K o n s t y t u c j i  3  M a j a 
w Nasielsku,
– Poradnia Psychologiczno-Pe-

dagogiczna w Nasielsku,
 – Szkoła Podstawowa im. Mikoła-
ja Kopernika w Cieksynie.

Serdecznie dziękujemy uczestni-
kom wydarzenia! Mamy nadzieję, 
że dzięki takim inicjatywom nasze 
oczy szerzej będą patrzeć na in-
nych! 

Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Organizacji i Promocji



10 Życie Nasielska nr 8 (602); 8.04.2022–21.04.2022ROZMAITOŚCI

ABC OGRODNICTWA

Rabaty wysokie
Zagony wysokie zakładamy chętnie, gdyż znacznie ułatwiają one pracę 

osobom starszym i z niepełnosprawnościami podczas prac pielęgnacyj-

nych. Nie muszą schylać się przy pieleniu czy zbieraniu plonów. Biorąc 

pod uwagę, że rabaty takie pozwalają utrzymać porządek w ogrodzie, 

gdzie uprawiane są zioła i warzywa, a także rośliny ozdobne, są one co-

raz częściej zakładane. 

W niewielkich ogrodach wyglądają nie tylko estetycznie, ale też użytecz-

nie, zwłaszcza w małych ogrodach miejskich. Każda skrzynia może być 

wypełniona innym rodzajem podłoża, np. o innym ph. Bardzo ważny jest 

kierunek ułożenia podwyższonych zagonów. Prawidłowe zaplanowanie 

i ułożenie rabat ma wpływ na plonowanie roślin. Gdy rabaty są ułożone 

północ – południe, wtedy rośliny są najlepiej doświetlone, a plony wyż-

sze. Można też zbudować podwyższone grządki o różnych poziomach.

Budowane są w kształcie skrzyń bez dna. Do narożnych słupków przy-

mocowane są deski, np. z palet. Boki zagonów wysokich są obudowa-

ne i wysokie. Boczne ściany podwyższonych rabat można też wykonać 

z betonowej palisady, kamieni itp. Najlepsze są deski dębowe lub aka-

cjowe, gdyż są najtwardsze i tym samym wytrzymalsze. Mogą też być 

sosnowe lub świerkowe. Te są tańsze, ale wytrzymają 2 lub 3 sezony. 

Długość takich rabat może być dowolna, ale nie dłuższa niż 15 m. Dłuż-

sze są niewygodne do obchodzenia, zaś szerokość skrzyń nie powinna 

przekraczać 100 do 120 cm. Usytuowane przy ścianie budynku po-

winny być dużo węższe ok. 60 cm szerokości. Wysokość 40 do 60 cm. 

W wyznaczonym miejscu zaleca się usunięcie ziemi na głębokość  

25 cm. Wypełnienie skrzyni układa się warstwami. Dobrze jest jej dno 

wypełnić gęstą siatką zachodzącą na boki skrzyni, co zabezpieczy ro-

śliny przed nornicami. Następnie należy ułożyć przewiewną warstwę 

pociętych gałęzi, drugą warstwą może być słoma, ewentualnie odpadki 

z ogrodu - ok. 15 cm. Następnie sypiemy dziesięciocentymetrową war-

stwę ziemi i uklepujemy. Nadmiar wody odizolujemy przepuszczającą 

podziurawioną folią. Kolejna powinna być warstwa drenażowa z keram-

zytu czy też drobnych kamyków, można w tym celu wykorzystać też 

żwir, matę ściółkującą. W dalszej kolejności rozkładamy ziemię ogrodo-

wą wymieszaną z dojrzałym kompostem.

Warto pamiętać, żeby drewniane palisady ścian bocznych wzmacniać co 

1 m, by zapobiec ich zniekształcaniu pod naporem ziemi. Deski należy 

zaimpregnować nietoksycznym środkiem.

Podwyższone rabaty zniechęcają zwierzęta domowe do znaczenia sobie 

terenu i wchodzenia między rośliny, a tym samym uszkadzania roślin.

Minusem tego typu rabat jest konieczność ich częstszego podlewania, 

gdyż ziemia w nich szybciej wysycha. Zabezpieczeniem może być wy-

mieszanie ziemi z hydrożelem.

W skrzyniach podwyższonych można uprawiać sałatę, buraki ćwikłowe 

i liściowe, marchew, pomidory, ogórki, zioła i wiele innych roślin. Dzię-

ki lepszemu nagrzewaniu podłoża w takich skrzyniach można uzyskać 

wcześniejsze plony.

Elżbieta K. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT

Kleszcze – sezon, zagrożenie  
i profilaktyka
Pierwszy dzień wiosny mamy  
za sobą, a więc warto wspomnieć 
i przypomnieć o niechlubnym zja-
wisku, jakim są kleszcze. One już się 
pojawiły i tylko czekają na naszego 
psa. O tym, że są niebezpieczne dla 
psa, nie trzeba raczej wspominać. 
Należy się przed nimi chronić, a to 
wcale nie jest takie trudne.

Sezon 
W tym roku sezon na kleszcza już 
się zaczął, o ile w ogóle się skoń-
czył. Wiele osób o tym nie wie, bo 
zwodzą nas coraz cieplejsze zimy. 
Kleszcze są aktywne od 5 ° Celsju-
sza. W Polsce „główny sezon klesz-
czowy” zwykle zaczyna się wiosną, 
a kończy późną jesienią. Jednak 
w latach, gdy zimy są łagodniejsze, 
sezon ten może się zacząć w stycz-
niu i trwać do grudnia, czyli przez 
cały rok.

Przyjmuje się, że szczyt aktywno-
ści rocznej kleszczy przypada na 
maj-czerwiec i wrzesień-paździer-
nik. Ze względu na ciepłe zimy, 
okres żerowania kleszczy może 
się wydłużać w zależności od tem-
peratury. W ciągu dnia kleszcze 
są najbardziej aktywne od pierw-
szej rosy do południa, a potem od 
godz. 16:00 do zmroku. W tempe-
raturze poniżej 4 °C kleszcze zapa-
dają w letarg. Niekorzystne warunki 
pogodowe przesypiają w ściółce.

Zagrożenia 

Babeszjoza
Jest to choroba szczególnie groź-
na dla psa. Szybko zdiagnozowana 
może być skutecznie zwalczona. 
Nieleczona jest chorobą śmiertel-
ną i może doprowadzić do śmier-
ci psa zaledwie w ciągu kilku dni. 
Trzeba także kontrolować stan wą-
troby i nerek psa – najczęściej to 
właśnie te narządy wskutek choro-
by dotyka niewydolność. Objawy 

choroby pojawiają się 1-3 tygodni 
po ukąszeniu przez zakażonego 
kleszcza i są to: 
• wysoka gorączka,
• senność,
• brak łaknienia,
• wymioty,
• w niektórych przypadkach czer-

wone zabarwienie moczu („rdza-
wy mocz”).

Leczenie powinno zostać roz-
p o c z ę t e  n a t y c h m i a s t  p o 
potwierdzeniu rozpoznania babe-
szjozy. Przechorowanie przez psa 
babeszjozy nie daje mu odpor-
ności. Zdarza się, że w ciągu życia 
zwierzak choruje kilka razy. Każda 
kolejna babeszjoza to gorsze roko-
wanie dla psa. 

Borelioza 
Aby doszło do zarażenia, kleszcz 
musi żerować na żywicielu przy-
najmniej 16-48 godzin. Choroba ta 
może mieć przebieg ostry – peł-
noobjawowy, ale częściej u psów 
opisuje się przebieg utajony. Za-
leży to między innymi od układu 
odpornościowego psa. Objawy 
najczęściej pojawiają się po okresie 
2-5 miesięcy od zarażenia. Zalicza-
my do nich:
• gorączkę, 
• powiększenie węzłów chłon-

nych,
• kłębuszkowe zapalenie nerek,
• niesymetryczną kulawiznę,
• spadek apetytu i osłabienie. 

Odkleszczowe zapalenie mózgu 
To najczęstsza wirusowa choro-
ba odkleszczowa, chociaż u psów 
nie jest ona tak często spotykana, 
jak u ludzi. Jest chorobą o ciężkim 
przebiegu, nierzadko przy silnych 
objawach neurologicznych do-

chodzi do śmierci psa. Charaktery-
zuje się:

• osłabieniem, 
• wymiotami, 
• biegunką, 
• spadkiem apetytu, 
• gorączką.

Najczęściej są to jednak:
• zaburzenia chodu, 
• zaburzenia czucia, 
• porażenia nerwów,
• drgawki,
• porażenie czterokończynowe,
• niedowład. 

Nierzadko stwierdza się również 
agresję i nadwrażliwość na bodź-
ce, a swoim przebiegiem choroba 
ta może przypominać wściekliznę. 

Po przechorowaniu pies nabiera 
odporności do końca życia. 

Profilaktyka
Sposoby na kleszcze u psa podzie-
liłabym na dwie kategorie: ochrona 
zewnętrzna oraz wewnętrzna.

Ochrona zewnętrzna to wszystkie 
produkty, które stosuje się u psa 
na zewnątrz. Mogą to być obroże 
lub krople. Ta metoda polega na 
tym, że substancja czynna docie-
ra na ciało psa, a potem powoli do 
warstwy lipidowej skóry. W skrócie: 
chemia mająca na celu zabić klesz-
cza znajduje się na psie. Kleszcz do-
celowo ma umrzeć, zanim ugryzie 
psa lub szybko po wgryzieniu.

Ochrona wewnętrzna to wszyst-
k ie  p ro dukt y do z a s to sowa-
nia wewnętrznego, czyli przede 
wszystkim tabletki. Tutaj substancja 
czynna działa od wewnątrz i stąd 
dociera do ciała psa, aby chronić 
przed kleszczami.

DO ADOPCJI

Czekają do dobry dom
Marlenka- ruda piękność i Reksio- śnieżnobiały (z okularkiem na jednym oczku) słodziak! To ok. 3 miesięczne 
psiaki. Zostały one porzucone przy ruchliwej drodze, na skraju lasu. Były przerażone, zziębnięte, odebrane mat-
ce, ale ufne. W domu tymczasowym odnalazły się bardzo szybko, opanowując podkłady i ich przeznaczenie.

Obowiązuje procedura adopcyjna.

Prosimy o kontakt tel. 735084106, 570512956. Jeśli nie odpowiadamy, prosimy o sms.
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dokończenie ze str. 3

Z GMINY

Sprzątanie w Chlebiotkach
Aktywizuje się nasielska wieś. 
A większość naszych mieszkańców – 
mieszka na wsi. Powstają na wsi różne 
Koła i Stowarzyszenia. I o ile miasto 
traci na wyglądzie, to wsie wygląda-
ją coraz ładniej. Tu mamy większą 
samorządność i dbałość o miejsce 
swojego zamieszkania. Przykładem 
jest chociażby to, co zaobserwo-
wałem 26 marca w podnasielskich 
Chlebiotkach. To była pierwsza wio-
senna sobota. Pani sołtys Halina 
Kamińska zaprosiła swych mieszkań-
ców do czynu społecznego, jakby to 
kiedyś się powiedziało. Po prostu do 
wspólnej pracy mieszkańców wsi 
nad poprawą warunków życia i pracy 
oraz wypoczynku w bezpośredniej 
bliskości swych domostw. Zamie-
rzano przygotować teren na stwo-

rzenie miejsca, gdzie mieszkańcy 
będą mogli się spotkać i mile wspól-
nie spędzić czas. Ponieważ teren jest 
bagnisty i zalesiony, skonsultowano 
sprawę z leśnictwem. Chodziło też tu 
i o to, aby przy okazji lokalnej inwe-
stycji nie niszczyć przyrody. Myślę, 
że już w chwili obecnej mogłyby się 
w tym miejscu odbywać lekcje przy-
rody i to zarówno podstawówek, jak 
i szkół średnich. To miejsce ma jesz-
cze jeden atut. Można powiedzieć, że 
to miejsce historyczne, ponieważ tu 
przed laty funkcjonował młyn wod-
ny. A wygląda na to, że być może 
w różnych okresach funkcjonowały 
dwa młyny. Ich ślady są widoczne 
do dnia dzisiejszego. A koła młyń-
skie napędzała „gminna rzeczka” 
Nasielna. Bardzo ciekawy jest wyry-
ty w kamiennych ścianach przy sta-
widłach wpis z roku 1941: „Most pod 
nazwą polski niewolnik”.  Ciekawe 
są też wpisy i rysunki młodzieży płci 
obojga, która pod te mosty przycho-
dziła i zostawiała literackie i plastycz-
ne ślady swej bytności.

Ta pierwsza wiosenna sobota była 
naprawdę ciepła. Przybyły do pracy 
całe rodziny – dzieci z podstawó-
wek i szkół średnich, ich rodzice oraz 
babcie i dziadkowie. Wiele czasu po-
chłaniało wydobywanie z bagniska 
śmieci i ich segregowanie oraz pale-
nie traw i gałęzi. Nad wszystkim czu-
wała Pani sołtys. Wyglądało na to, że 
pracą nikt nie kieruje, ale wszyscy 
znali swoje miejsce i zadania przy-
stosowane do wieku, umiejętności 
i możliwości. Wykonano naprawdę 
ogrom pracy. 

W perspektywie ma tu powstać, jak 
powiedziała jedna z pań: Cichy za-
kątek – miejsce relaksu i wesołych 
zabaw na powietrzu oraz miejsce 
zebrań i spotkań mieszkańców wsi. 

Przewidziane są tablice, miejsca do 
siedzenia oraz jakaś wiata. Pracy bę-
dzie jeszcze wiele, ale przydałyby się 
i pieniądze. Należy mieć nadzieję, że 
samorząd gminny, a myślę, że i po-

wiatowy oraz wojewódzki wesprą tę 
piękną i pożyteczną inicjatywę. Ak-
tywne miejscowości warto wspierać.

Był też czas na krótkie rozmowy. 
Starsi mieszkańcy wspominali urzą-
dzenia młyna, mówiono też, że to 
miejsce było ulubione przez Cy-
ganów, którzy ze swym taborem 
zatrzymywali się latem na dłuższy 
okres. 

Nowym mieszkańcem tej miejsco-
wości jest pan Tomasz Kostyra. Oko-
lica bardzo mu się podoba. Jest nią 
zauroczony i stara się poznać jej prze-
szłość i  ją utrwalić – spisując wszystkie 
zasłyszane wspomnienia oraz dotrzeć 
do wiadomości o tej okolicy za po-
średnictwem dokumentów.

andrzejzawadzki

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
Lokatorsko – Własnościowej w Nasielsku ul. Warszawska 21

zaprasza do składania ofert 
na wykonanie prac remontowych 
obejmujących następujący zakres:

Zadanie nr 1: Naprawa i malowanie klatek schodowych w nieruchomo-
ści ul. Warszawska 51/53 D.

Zadanie nr 2: Naprawa loggii (3 szt. ).

Zadanie nr 3: Wymiana drzwi metalowych w wiatrołapach w budynku 
ul. Piłsudskiego 12/16 D.

Zadanie nr 4: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na oś. Piłsudskie-
go.

Zadanie nr 5: naprawa poszycia dachowego wraz z obróbkami blachar-
skimi na budynku ul. Piłsudskiego 12/16 E

Dokumentacja przetargowa, specyfikacja zamówionych robót oraz 
szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania ofert dostępne 
w siedzibie Spółdzielni, Nasielsk, ul. Warszawska 21, tel. 23 691 24 35.

Każdy oferent, oprócz kosztorysu ofertowego, do przedkładanej 
dokumentacji musi dołączyć:

zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

kwalifikacje osób odpowiedzialnych za realizację robót,

zaświadczenie z ostatnich 3 miesięcy o niezaleganiu w opłatach w ZUS,

zaświadczenie z ostatnich 3 miesięcy o niezaleganiu w opłatach w Urzę-
dzie Skarbowym,

oświadczenie, że nie jest objęty postępowaniem likwidacyjnym lub upa-
dłościowym,

wykaz robót zrealizowanych w okresie 5 lat wraz z referencjami od po-
przednich zamawiających (min. 2 referencje),

informacje o zatrudnieniu w firmie (średnioroczne).

Niedotrzymanie wskazanych wyżej warunków unieważnia daną ofertę.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta 
remontowa SML-W w Nasielsku 2022r.” do 20 kwietnia 2022r. do go-
dziny 10.00 w biurze Spółdzielni.

O godzinie 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Przetargowej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie miejsca prac.

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

dopiero teraz: ulica Płońska i ulica 
Kościuszki (Dębowa), a także mię-
dzy Kolejową i POW (Przechodnia, 
Podmiejska). Dodał, że w oma-
wianym rejonie ruch samocho-
dowy jest coraz większy, a dojazd 
od POW do Piłsudskiego prowadzi 
wyasfaltowaną, ale wąską i krętą uli-
cą Waryńskiego. 

Natomiast radny Rodryg Czyż na-
zwał decyzję, przed którą stanęli 
radni kuriozalną. Dlatego, że układ 
drogowy miasta projektowali fa-
chowcy, a tą uchwałą zamknięte 
zostaną kierunki rozwoju na pod-
stawie wniosku jednego mieszkań-
ca. Wskazał także, że przy ulicy 
Wyszyńskiego w stronę Pomie-
chówka znajduje się dużo działek, 
które w przyszłości zostaną zabu-
dowane. Mówił, że działka nadal 
powinna posiadać kategorię drogi, 
bo nikt nie chce jej budować w tej 
chwili, ale w przyszłości taka droga 
może być potrzebna. 

Wiceprzewodniczący RM Da-
riusz Kordowski przypomniał,  
że w kwestii tej działki były zbie-
rane podpisy wśród mieszkańców. 
Było 65 głosów przeciwnych jej 
budowie, a 25 było za. Podkreślił, 
że mieszkańcy nie chcą, by była 
to droga przelotowa i by jeździły 
tędy samochody ciężarowe, a on 
ich w tym wspiera. 

Radny Andrzej Pacocha pytał 
o wpływy ze sprzedaży tej dział-
ki. Jednak burmistrz Ruszkowski 
odpowiedział, że będzie można 
je określić na podstawie wyceny 
biegłego. 

Komisja  in f rastruktur y nega-
tywnie zaopiniowała projekt tej 
uchwały, ale w głosowaniu zosta-
ła ona podjęta większością gło-
sów (8 głosów za, 7 przeciw). 

Następnie Rada zajmowała się 
projektami uchwał dotyczący-
mi spółki Społeczna Inicjatywa 
Mieszkaniowa „KZN Mazowsze 
C entrum”.  Jeden z projektów 
dotyczył wyrażenia zgody na 
utworzenie spółki Społeczna Ini-
cjatywa Mieszkaniowa „KZN Ma-
zowsze Centrum” sp. z o. o.

Radni dyskutowali nad konse-
kwencjami związanymi z podję-
ciem tych uchwał. Radny R. Czyż 
mówił m. in. o wkładzie f inan-
sowym, zaś radny M. Świderski 
zapewniał, że będzie wspierał bu-
dowę mieszkań, żeby powstawały 
one w Nasielsku. 

Burmistrz B. Ruszkowski mówił, że 
w skład spółki wejdzie 18 samo-
rządów, 7 z nich podjęło już takie 
uchwał y.  Następnie poz ysku-
je środki (3 mln zł) z Rządowego 
Fundusz Rozwoju Mieszkalnic-
twa, po czym dostaje grunt (teren 
samorządu w Chrcynnie), póź-
niej buduje, wynajmuje, sprzeda-
je, a środki z uzyskanego zysku 
będą przeznaczane na zakup no-
wych terenów i nowych inwesty-
cji. Zaznaczył, że będzie to nowy 
podmiot na rynku i nie wiadomo 
jeszcze, jak to będzie funkcjo-
nowało. Wskazał Wieliszew i Se-

rock jako gminy, z którymi chce 
współpracować. 

Po szeregu pytań, m.in.: o grun-
ty w Chrcynnie, funkcjonowanie 
spółki, a także jej zyski, radni zde-
cydowali o podjęciu tej uchwa-
ły (12 głosy za, 3 wstrzymujące). 
Przyjęto również kolejną uchwałę 
o zatwierdzenia wniosku o wspar-
cie ze środków Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie objęcia udzia-
łów w tworzonej spółce Społecz-
na Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN 
Mazowsze Centrum” sp. z o. o. (11 
głosów za, 3 wstrzymujące).

P o n a d t o  R a d a  p r o c e d o w a -
ła uchwał y: o sprzedaży loka-
lu mieszkalnego (15 głosów za), 
przyjęciu planu pracy Rady Miej-
skiej na rok 2022 (15 głosów za), 
prz yjęc iu p lanu prac y Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 
2022 rok (13 głosów za, 1 prze-
ciw), w sprawie przekazania pe-
t ycj i  cechu zdunów polsk ich 
według właściwości (15 głosów 
za), w sprawie przekazania wnio-
sku mieszkańca Popowa Borowe-
go według właściwości (12 głosów 
za, 3 wstrzymujące). 

Następnie radni przyjęli sprawoz-
danie z pracy komisji rewizyjnej 
za 2021 rok. Zatwierdzili sprawoz-
dania komisji merytorycznych za 
ub. rok oraz przyjęcie planu pracy 
komisji na 2022 rok. 

Rada podję ła stanowisko po-
pierające petycję złożoną przez 
mieszkańców Chrcynna do Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w sprawie zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców wsi 
i wszystkich korzystających z dro-
gi wojewódzkiej DW 632 w Chr-
cynnie (15 głosów za). Podjęto też 
stanowisko w sprawie wniosku 
dotyczącego sprzedaży nieru-
chomości przy DSP w Nasielsku. 
Radni głosowali przeciwko sprze-
daży tej działki.

Wiceprzewodniczący RM Da-
riusz Kordowski poinformował, 
iż nie było żadnych interpelacji 
radnych, po czym przedstawił 27 
pism, które wpłynęły do Rady od 
30 grudnia 2021 r. 

W sprawach różnych radni po-
dejmowali wiele tematów, m.in.: 
o nowej lokalizacji filii nasielskiej 
b ib l ioteki w Starych P ieściro-
gach, remoncie f igurki przy ul. 
Kościuszki i Kolejowej, sytuacji 
mieszkańców Ukrainy w naszej 
gminie, oświetleniu ul icznym, 
o p rop orc j onalnym rozd zia-
le środkami na kluby sportowe. 
Rada przyjęła większością gło-
sów wniosek zgłoszony przez 
radnego A. Pacochę dotyczą-
cy zabezpieczenia 30 tys. zł na 
wykonanie łazienki w OSP Nuna. 
(9 za, 4 przeciw, 2 wstrzymują-
ce). W tym punkcie obrad głosu 
udzielono również mieszkańcom 
naszej gminy. 

Na tym obrady zakończono. Peł-
ną relację z obrad RM znaleźć 
można na: nasielsk.sesja.pl

(red.)

Lawina uchwał
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Baran 21.03-20.04
W końcu uporządkujesz swoje sprawy, 
a nawet zakończysz niechciane znajomo-
ści. Będziesz miał więcej sił i optymizmu, 
ale możesz mieć problemy z koncentra-
cją. Nie poświęcaj się dla innych.

Byk 21.04-20.05
Możesz poczuć się teraz zmęczony, a na-
wet zniechęcony wszystkim wokół. Od-
pocznij i zrób sobie chwilę przerwy od 
spotkań i rozmów. Zastanów się, co po-
winieneś zmienić w swoim życiu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie poddawaj się negatywnym myślom. 
Rób to, co lubisz i nie przejmuj się żad-
nymi komentarzami. Porządki mogą za-
czekać, a teraz musisz odreagować stresy 
i wrócić do radosnego życia.

Rak 22.06-22.07
Najbliższe dni sprzyjać będą szczęśli-
wym zbiegom okoliczności. Spotkasz 
sprzyjających ludzi, a kłopoty tym razem 
powinny Cię ominąć. Wykaż więcej cier-
pliwości, a postawisz na swoim.

Lew 23.07-23.08
Odkryjesz nowe zainteresowania, a Twoje 
życie stanie się o wiele ciekawsze niż wcze-
śniej. Wszystko, o czym skrycie marzyłeś, 
teraz może Ci się przydarzyć. Zaplanuj 
oczyszczającą dietą.

Panna 24.08-22.09
Będziesz bardzo pomysłowy, lecz nie 
wszyscy za Tobą nadążą. A Twoje do-
bre intencje mogą pozostać bez odzewu. 
Na pewno nie będziesz narzekać na nudę 
i monotonię. Dotrzymuj obietnic!

Waga 23.09-23.10
Nie bagatelizuj przypadków i szczęśliwych 
zbiegów okoliczności. Możesz coś wyne-
gocjować lub łatwiej dostać, więc działaj. 
Nie angażuj się teraz w konflikty. Zacznij 
ćwiczyć, a szybko odzyskasz formę.

Skorpion 24.10-22.11
Odniesiesz sukces w biznesie, ale najpierw 
musisz przygotować dobry plan. Samot-
ność nie będzie Ci teraz doskwierać. Roz-
wiążesz problemy sercowe i nadrobisz 
zaległości towarzyskie.

Strzelec 23.11-21.12
Przestaniesz być tak bardzo wyrozumia-
ły dla cudzych słabości. Byle co będzie 
mogło Cię zirytować. Dbaj więc o swo-
ją wygodę i trzymaj się z daleka od ludzi, 
których zwyczajnie nie lubisz.

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz waleczny i skuteczny, ale nie 
ryzykuj bez potrzeby. Podejmiesz mądre 
decyzje, choć nie unikniesz konfliktów. 
Nie zaniedbuj partnera, bo zostaniesz sam. 
Nie pracuj za innych.

Wodnik 21.01-19.02
Nadchodzą dla Ciebie ważne dni. Praca 
znów zacznie Ci sprawiać radość, ale nie 
bierz sobie na głowę zbyt wielu spraw 
naraz. Zadbaj o dobre relacje z ludźmi, 
bo to Ci się bardzo opłaci. 

Ryby 20.02-20.03
Odnajdziesz możliwości, których dotych-
czas nie wykorzystałeś. Podejmiesz się am-
bitnych zadań, ale uważaj, by nie walczyć 
z całym światem. Pamiętaj, żeby nie popeł-
niać starych błędów.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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.
W filmie Disneya i Pixara pt. „To nie wy-
panda” poznajemy Mei Lee, pewną siebie 
trzynastolatkę, szkolną kujonkę i idealną, 
nie sprawiającą kłopotów córkę. Jednak 
czas dojrzewania zmieni dotychczas upo-
rządkowany świat dziewczyny w totalny 
chaos. Jej nadopiekuńcza, by nie powie-
dzieć natrętna, mama Ming nie odstępu-
je jej na krok, co tylko pogłębia frustrację 
nastolatki. A jakby tego było mało, za każ-
dym razem, gdy Mei odczuwa silne emo-
cje (czyli praktycznie ZAWSZE), zmienia 
się w ogromną… pandkę 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.

8-10 kwietnia godz. 19:00 2D
13-14 kwietnia godz. 19:00 2D

PIOSENKI O MIŁOŚCI
Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.
Robert, młody muzyk żyjący w cieniu 
odnoszącego sukcesy ojca, buntuje się 
przeciwko rodzicielskiemu autorytetowi. 
Spotkanie z początkującą wokalistką z ma-
łego miasta konfrontuje go z naturą jego 
wewnętrznej walki. W obliczu konfliktu 
pomiędzy uczuciem a ambicją ich wspól-
ny projekt muzyczny staje pod znakiem 
zapytania. Osadzona we współczesnej 
Warszawie, słodko-gorzka historia o po-
szukiwaniu własnej tożsamości.

22-24 kwietnia godz. 14:00 2D dubb.
27-28 kwietnia godz. 14:00 2D dubb.

FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA: 
TAJEMNICE DUMBLEDORE’A

Familijny, Fantasy, Przygodowy; USA, Wielka Brytania; 
Czas trwania 2 godz. 22 min.
Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) 
wie, że potężny i zły czarodziej Gellert 
Grindelwald (Mads Mikkelsen) zamierza 
zawładnąć światem czarodziejów. Nie mo-
gąc powstrzymać go w pojedynkę, powie-
rza to zadanie magizoologowi Newtowi 
Skamanderowi (Eddie Redmayne). Staje 
on na czele nieustraszonej drużyny, złożo-
nej z czarodziejów, czarodziejek i jednego 
dzielnego mugolskiego piekarza. W nie-
bezpiecznej misji natkną się oni na znane 
już i nowe zwierzęta oraz staną do walki 
z coraz liczniejszymi zastępami zwolen-
ników Grindelwalda. Ale jak długo Dum-
bledore będzie trzymał się z boku, skoro 
stawka jest tak wielka?

22-24 kwietnia godz. 16:30 2D nap.
27-28 kwietnia godz. 16:30 2D nap.

AMBULANS
Dramat, Thriller, Akcja; USA; Czas trwania 2 godz. 
17 min.
Historia braci, którzy napadają na bank. 
Jednak coś idzie niezgodnie z planem 
i bracia uciekają porwanym ambulansem 
z zakładnikami. Policja jest na ich tropie, 
ale sytuacja jest o tyle skomplikowana, że 
porwany pacjent wymaga pilnej pomocy.

22-24 kwietnia godz. 19:00 2D
27-28 kwietnia godz. 19:00 2D

INNI LUDZIE
Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 46 min.
Grupa warszawiaków prowadzi monotonne, szare życie, szukając uko-
jenia wśród narkotyków i antydepresantów.
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DROBNE

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774.

Mycie i malowanie dachów, 
elewacj i  i  kostki  brukowej.  
Tel. 507 567 910.

Dotacje rolnicze. Najbliższe nabory 
- Premia bezzwrotna na otworzenie 
lub rozwinięcie firmy dla rolników 
ubezpieczonych w KRUS (150-250 
tys.). Małe Gospodarstwa – 60 tys. 
Młody Rolnik – 150 tys. Wypełnianie 
wniosków. Dojazd do rolników.  
Tel. 795 931 529.

Sprzedam mieszkanie 52m2 
w centrum Nasielska. Osiedle 
Starzyńskiego. Tel. 501 106 843.

Sprzedam działkę budowlaną 
930m2. Chmielewo. Tel. 501 106 
843.

S p r z e d a m  R a d e ł k a  „ 3 ” , 
Rozstrzącharko zgrabiarka „4”, 
oraz kratę na gołębie 250/250 cm. 
Lorcin Tel. 725 535 414.

Sprzedam siano, zboże: pszenicy, 
żyto. Tel. 512 179 468.

Starsze małżeństwo poszukuje 
mieszkania w Nasielsku. Tel. 507 
832 483.

Sprzedam siano i słomę baloty.  
Tel. 783 489 889.

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.

Zatrudnię hydraulika i pomocnika 
Tel. 502 928 735.

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
4.04.–10.04.2022 r.   Apteka Centrum 

ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
11.04.–17.04.2022 r.   Apteka Syrenka 

ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.
18.04.–24.04.2022 r. Apteka 

ul. Czarnieckiego 4, 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

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. „Zabrania 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 krze-
wów. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych 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 niszczą 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, przewietrzają glebę. Podobnymi sprzy-
mierzeńcami 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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Środki na cele 
statutowe KGW
Od 1 kwietnia 2022 r. koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy finansowej na działalność związaną z realizacją ce-
lów statutowych.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpi-
sanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzie-
lane od 2018 r.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej 
niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich na-
leży składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na po-
moc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2022 r. wynosi 70 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikają-
cych z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

 – 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż  
30 członków,

 – 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 człon-
ków,

 - 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się 
do:

1. Wykorzystania pomocy na realizację zadań, o których mowa  
w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiej-
skich, do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania 
pomocy w terminie do 31 stycznia 2023 r.;

3. Zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania 
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wy-
sokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2022 r. lub 
niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przed-
łożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do 31 stycznia 
2023 r.;

4. Przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, po-
twierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca 
roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń 
wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających 
wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze 
względu na siedzibę koła.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną po-
moc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o ko-
łach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256).

Zgodnie z powyższym KGW może wydatkować pomoc na realizację za-
dań związanych z:

 – działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w śro-
dowiskach wiejskich;

 – działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

 – rozwojem przedsiębiorczości kobiet;

 – inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków ży-
cia i pracy kobiet na wsi;

 – upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania 
i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

 – reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów 
administracji publicznej;

 – rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i re-
gionalnej.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku znajdują się na stronie 
internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-
finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol

Taki sam świat,  
ale różny w odbiorze
2 kwietnia jest Światowym 
Dniem Świadomości Auty-
zmu. KWIECIEŃ jest miesią-
cem świadomości Autyzmu. 

Staramy się w tym miesiącu 
propagować wiedzę na ten 
temat, ponieważ osób do-
tkniętych autyzmem jest co-
raz więcej wokół nas. Autyzm 
to nie jest choroba, którą da 
się wyleczyć. To zaburzenie, 
z którym się jest do końca ży-
cia. To co można zrobić dla 
osób z autyzmem, to je zro-
zumieć i zaakceptować oraz 
pomóc im ułatwić ich funk-
cjonowanie w codziennym 
otaczającym je świecie. 

Autyzm  jest całościowym za-
burzeniem rozwoju, w którym 
obserwuje się objawy nieprawidło-
wego funkcjonowania we wszyst-
kich obszarach rozwoju takich jak 
język, komunikacja, kompetencje 
społeczne, rozwój emocjonalny, 
poznawczy i motoryczny oraz za-
chowanie.

Pierwsze symptomy autyzmu po-
jawiają się bardzo wcześnie, czę-
sto już u kilkunastomiesięcznych 
niemowląt, ale przeważnie są wi-
doczne przed ukończeniem przez 
dziecko 3. roku życia. Choć au-
tyzm można zdiagnozować już 
u bardzo małych dzieci, to często 
diagnozuje się go również u nasto-
latków, a nawet osób dorosłych. 
Brak specjalistycznej terapii może 
prowadzić do bardzo głębokich 
zaburzeń funkcjonowania w póź-
niejszym wieku. 

Warto pamiętać, że zaburzenia au-
tystyczne mają bardzo zróżnicowa-
ny charakter, nie tworzą jednolitego 
obrazu, co do symptomów i głę-
bokości zaburzeń. Każda osoba 
z autyzmem jest inna, a nieprawi-
dłowości oraz ich stopień natę-
żenia w poszczególnych sferach 
są rzeczą indywidualną. Nasilenie 
poszczególnych objawów może 
być skrajnie silne, lecz czasem 
(niestety znacznie rzadziej) bardzo 
dyskretne i ledwo zauważalne. Dla-
tego obecnie używa się określenia 
„spektrum autyzmu”. Ponadto im 
starsze dziecko, tym więcej można 
zaobserwować w jego zachowaniu 
zaburzeń wtórnych, będących kon-
sekwencją autyzmu. 

Au t y z m  d i a g n o z o wa n y  j e s t  
ok. 4 razy częściej u chłopców 
niż u dziewczynek. Ostatnio coraz 
więcej mówi się o tym, że objawy 
spektrum autyzmu wyglądają nie-
co inaczej u kobiet i u mężczyzn. 
Przyczyny autyzmu nie są w pełni 
znane – wpływ na jego ujawnienie 
się mają zarówno czynniki gene-
tyczne, jak i środowiskowe.

Autyzm powoduje zaburzenia 
relacj i społecznych, trudności 
z podporządkowaniem się re-
gułom społecznym wynikające 
z braku ich zrozumienia. Więk-
szość dzieci autystycznych o du-
żym nasileniu cech ze spektrum 

jest niemówiąca, nie komunikuje 
się gestem, ma trudności ze wska-
zywaniem, naśladowaniem, speł-
nianiem poleceń, akceptowaniem 
zmian. Jeśli dzieci mówią, to są 
to często echolalie (powtarzanie 
tego co usłyszały). Nie potrafią one 
tworzyć dłuższych rozbudowa-
nych wypowiedzi, mają trudności 
z inicjowaniem i podtrzymywa-
niem wymiany konwersacyjnej. 
Cechuje je brak lub ograniczenie 
rozumienia pojęć abstrakcyjnych. 
Nawet dobrze funkcjonujący au-
tyści mają problem z pragmatyką 
języka. Dodatkowo obserwuje się 
u nich zaburzenia funkcjonowania 
– liczne stereotypie i rytuały, kon-
centrowanie się na niefunkcjonal-
nych właściwościach przedmiotów, 
zaburzenia uwagi. U niektórych po-
jawiają się także zachowania agre-
sywne i autoagresywne. 

Osoby ze spektrum autyzmu od-
bierają świat w niestandardowy 
sposób. Wiele osób z autyzmem 
ma z ab urzen ia  sen sor yc zne,  
co oznacza, że zmysły nie potra-
fią ze sobą współpracować i prze-
twarzać w sposób prawidłowy 
informacji, które do nich dociera-
ją.  Mogą to być nadmierne lub bar-
dzo słabe reakcje na doświadczenia 
zmysłowe: zapachy, dotykaną fak-
turę przedmiotów, smaki, dźwię-
ki, np. dziecko reaguje na ciche 
dźwięki tak jakby były zbyt głośne, 
dziecko zdaje się nie czuć kiedy 
upadnie i rozbije kolano, chce jeść 
stale ten sam zasób pokarmów, 
np. tylko słone pokarmy, odczu-
wa niechęć do ubrań z określone-
go materiału lub ogólnie ubrań, nie 
przepada za przytulaniem lub prze-
ciwnie: podchodzi do każdego i 
mocno go ściska bądź też samo 
uwielbia być bardzo mocno przy-
tulane, odczuwa niechęć do okre-
ślonych dźwięków, hałasu, bycia w 
tłumie, wpatruje się np. w wirującą 
pralkę, światła, itp.

Autystyczny umysł oznacza po-
siadanie stylu myślenia, uczenia 
się i nawiązywania relacji z ludź-
mi, który jest odmiennym od stan-
dardowego. Objawy autyzmu to 
w praktyce cechy i zachowania, 
które wynikają z posiadania auty-
stycznego umysłu. 

Jeśli dobrze znamy sposób my-
ślenia i odbierania świata przez 

osoby w spektrum autyzmu, mo-
żemy lepiej rozumieć się na co 
dzień oraz lepiej im pomagać.  
Na przykład: 

• kiedy wiemy, że nadwrażliwość 
na dźwięki to duży dyskomfort, 
możemy zorganizować prze-
strzeń do wyciszania się;

• kiedy wiemy, że osoby w spek-
trum autyzmu nie lubią zmian, 
wprowadzanie ich stopniowo 
może być dobrym rozwiązaniem;

• kiedy wiemy, że osoby w spek-
trum autyzmu mają tendencję do 
zagłębiania się w swoją dziedzi-
nę zainteresowań, możemy za-
stanowić się, jak wykorzystać te 
zainteresowania do odnoszenia 
sukcesów w szkole lub w pracy;

• jeśli wiemy, że dziecko nie zwra-
ca na nas uwagi, kiedy do niego 
mówimy, bo ma autyzm, może-
my nauczyć się innych, efektyw-
nych sposobów przyciągania jego 
uwagi.

Czasami rodzicom trudno jest 
oszacować, czy dziecko rozwija 
się prawidłowo, czy też trzeba już 
przedsięwziąć jakieś kroki. Tym-
czasem zwłoka działa na nieko-
rzyść naszej pociechy – traci czas, 
podczas gdy rówieśnicy szybko 
się rozwijają. Dlatego, oprócz sa-
modzielnego wyszukiwania in-
formacj i ,  warto skontaktować 
się ze specjalistą, który pomoże 
zweryfikować obawy rodziców 
i zaproponuje metody terapii. Naj-
mniejsze zaniepokojenie rodzica 
warto skonsultować np. w Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicznej 
(badanie u psychologa, pedagoga, 
logopedy). 

Z uwagi na to, że zaburzenia auty-
styczne mają bardzo zróżnicowany 
charakter, konieczna jest wielospecja-
listyczna diagnoza, a wcześnie podjęta 
terapia, skupiająca się na kształtowaniu 
umiejętności dziecka, umożliwia oraz 
ułatwia integrację w grupie rówieśni-
czej oraz funkcjonowanie w codzien-
nym życiu i otaczającym  świecie.

AUTYZM– poznaj, zrozum, nie oce-
niaj

Anna Gródek – psycholog
Magda Wiktorowicz – psycholog

Poradnia  
Psychologiczno-Pedagogiczna 

Filia w Nasielsku
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego”, 25.03.2022 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  185 pkt (64,24%)

2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   157 pkt (54,51%)

3. Paweł Wróblewski – Janusz Wydra  152 pkt (52,75%)

4. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  147 pkt (51,04%)

5. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  140 pkt (48,61%)

6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  120 pkt (41,67%)

7. Adam Banasiuk – Jacek Jeżółkowski  107 pkt (37,15%)

 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski    45 pkt

2. Waldemar Gnatkowski    41 pkt

3. Piotr Kowalski     26 pkt

4-5. Alicja Bartosik     24 pkt

 Janusz Wydra     24 pkt

6. Grzegorz Nowiński     23 pkt

7-8. Mariusz Figurski     20 pkt

 Marek Olbryś     20 pkt

9-10. Janusz Muzal     19 pkt

 Paweł Wróblewski     19 pkt

PK

NASIELSK BASZTA TEAM

Sukcesy biegaczy
W marcu na biegu w Markach pod Warszawą wystartowało 3 zawodników 
z Nasielsk Baszta Team, tj. Amina, Adam i Piotrek. Nasz najlepszy biegacz 
Adam Zalewski okazał się zwycięzcą biegu o długości 5,9 km. Wielkie 
brawa dla wszystkich! 

Adam i Amina startowali również w City Trail w Warszawie. A oto relacja 
Adama z przygotowań do zawodów i o samej trasie biegu. 

 – City Trail to cykl 5 biegów na dystansie 5 km, które odbywają się 
w okresie zimowym. Trasa biegu prowadzi po malowniczym Parku Mło-
cińskim, gdzie codziennie można napotkać dziesiątki biegaczy. Przygoto-
wania do startów to dziesiątki treningów, w głównej mierze skupionych na 
utrzymaniu formy i przygotowaniu na nowy sezon, a udział w zawodach 
był w pewnym rodzaju podtrzymaniem formy startowej. Trasa biegu jest 
dość przyjemna, łagodna nie ma na niej podbiegów większych przeszkód 
typu korzenie czy pofałdowany teren. Jak to zawsze bywa z biegami,  
na dystansie 5 km jest to dość wymagający wydolnościowo bieg. Teraz 
nadszedł czas na nowy sezon i starty wiosenne.

Relacja Aminy z tego samego wydarzenia:

 – Zapisaliśmy się na trasę miejską i zapłaciliśmy za pakiet otwarty,  
aby móc wystartować w 5 biegach: w listopadzie, grudniu, styczniu, lutym 
i marcu. Wiedzieliśmy, że płacąc od razu, będziemy mieli poczucie odpo-
wiedzialności za pojawienie się na biegu. Bieganie w zimie nie zawsze jest 
przyjemne, ale przy 600 uczestnikach biegu, ludziach w różnym wieku 
i o różnej kondycji, jest to świetna zabawa. Łatwo było spotkać innych bie-
gaczy i porozmawiać z nimi, a wszyscy byli radośni i pomocni. Naszym 
jedynym planem było sprawdzenie się, pozostanie aktywnym i ukończe-
nie biegu z uśmiechem.

Natomiast 3 kwietnia na V Biegu Wiosny – Tustań 2022 Adam Zalewski 
wywalczył trzecie miejsce na dystansie 10 km. Drugi zawodnik Nasielsk 
Baszta Team – Wiesław Kamiński znalazł się na 21. miejscu. Bieg ukoń-
czyło 69 zawodników. W bie-
gu krótszym na dystansie 2,5 km 
swoich sił spróbowała Amina Za-
lewska i wśród kobiet zajęła wy-
sokie, 2 miejsce, 13 open. Gorące 
brawa dla nich! A to dopiero po-
czątek sezonu!

 – Nie jestem przyzwyczajona 
do biegania na krótkich dystan-
sach, takich jak 2,5 km, które za-
skakująco wymagają więcej siły, 
aby biec szybciej od startu do 
mety. Nie trenowałam od ostat-
nich zawodów na trasie miej-
skiej, ale nie przeszkadza mi to 
w uczestniczeniu w biegach, po-
nieważ jest to doskonały sposób 
na czerpanie inspiracji od innych 
biegaczy. Pierwsze 1 km zaczę-
łam zbyt szybko, że po tym nie 
mogłam utrzymać się na ostat-
nich 400 m, dziewczyna za mną 
wyprzedziła mnie i nie mogłam 
biec szybciej. Nie spodziewała-
bym się zbyt wiele, ponieważ nie 
trenowałam. Ostatecznie zajęłam  
2. miejsce w kategorii open ko-
biet – mówi Amina.

Ł.M. 

PIŁKA NOŻNA

Mecze B-klasy
Do gry wróciła już B klasa. Pierwsze mecze rundy wiosennej, w ramach  
14. kolejki, rozegrały już drużyny Wkry Cieksyn i Żbika II Nasielsk.

Wkra Cieksyn swój pierwszy wiosenny mecz zagrała na wyjeździe z Boru-
tą Kuczbork 26 marca o 14.00. Mecz niestety zakończył się porażką 3:0.

Wynik pierwszej został ustalony już w 4. minucie przez zawodnika Boru-
ty Kacpra Rychlika. Kolejne dwa celne strzały padły w drugiej połowie w  
50. i 57. minucie.

W spotkaniu dwóch zawodników  zostało ukaranych żółtymi kartkami. 
W pierwszej połowie był to Mariusz Konisiewicz, a w drugiej połowie Da-
wid Sobiech.

W tej samej kolejce, Żbik II Nasielsk na własnym boisku rozegrał spotkanie 
z Żakiem Szreńsk. Mecz odbył się w niedzielę, 27 marca, o 13.00.

Pierwsza połowa wypadła dość kuriozalnie. W 34. minucie samobójczą 
bramkę zdobył Mateusz Kordalski z Żaka Szreńsk, a w 40. minucie także 
samobójczego gola strzelił  Bartosz Konerberger ze Żbika, ustalając wynik 
pierwszej połowy na 1:1.

W drugiej połowie na prowadzenie w 53. minucie wyszła drużyna  
ze Szreńska po strzale Filipa Grędzińskiego, lecz zaledwie 2 minuty póź-
niej Krysian Chołody ze Żbika II wyrównał wynik meczu. Szala zwycięstwa 
przechyliła się na stronę gości w 83. minucie po strzale Mateusza Barań-
skiego, jednak w doliczonym czasie Łukaszowi Gałązce udało się wyrów-
nać wynik spotkania. Remis 3-3 zapewnił po jednym punkcie do ogólnej 
klasyfikacji obu drużynom.

W najbliższym spotkaniu w ramach 16. kolejki Żbik II Nasielsk podej-
mie gości z Gladiatora Słoszewo 10 kwietnia o 13:30, a 15 kwietnia o  
godz. 17.00 rozegra wyjazdowe spotkanie z Orzycami Chorzele.

Natomiast Wkra Cieksyn 10 kwietnia zagra o godz. 16.00 na wyjeździe 
z PAFem II Płońsk, a w 17. kolejce drużyna będzie miała pauzę.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Żbik na razie 
bez goli
20. kolejka IV l igi nie należała  
do udanych dla Żbika Nasielsk. Tym 
razem rywalami nasielskiej drużyny 
była Ząbkovia Ząbki, która znalazła 
się na pierwszym miejscu w tabeli, 
choć zdarzyło się to w sytuacji, gdy 
dotychczasowy lider Wisła II Płock 
straciła dwa punkty w remisowym 
spotkaniu z Marcovią Marki.

Przez pierwsze dwa kwadranse 
sędzia aż czterokrotnie pokazy-
wał żółte kartki. Kolejno dostawali 
je Bartosz Dejneka, później Seba-
stian Alarcon De Andres ze Żbi-
ka Nasielsk, następnie Przemysław 
Szulakowski z Ząbkovii, a ostatnią 
Damian Załoga ze Żbika.

Gospodarze wyszli na prowadzenie 
w 34. minucie po strzale na pustą 
bramkę przez Mateusza Augusty-
niaka. Drugiego gola dla gospoda-
rzy strzelił w 43. minucie kapitan 
Piotr Augustyniak w rzucie karnym. 
Sędzia podyktował go po sfaulo-
waniu zawodnika Ząbkovii – Jakuba 
Karabina.

Po zmianie stron na boisku trze-
ciego gola dla Ząbkovii strzelił Ma-
ciej Malinowski. Ostatni strzał padł 
w doliczonym czasie gry, gdy Bar-
tosz Wiśniewski z Ząbkovii strze-
lił w kierunku bramki, a zawodnik 
Żbika Sebastian Alarcon De Andres 
próbował główką odbić strzał, któ-
ry mimo wszystko trafił do bramki, 
a sędzia zaliczył to jako samobój-
czy gol. Mimo prób zawodników 
Żbika, gospodarze do końca me-
czu nie dopuścil i  do zdobycia 
bramki.

W 22. kolejce 10 kwietnia Żbik 
Nasielsk o godz. 11.00 podej-
mie Świt Staroźreby, a 15 kwietnia 
o godz. 17.00 zagramy na wyjeź-
dzie z KS CK Troszyn.
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NA SPORTOWO

Zima zaskoczyła... 
piłkarzy!
To była nieoczekiwana decyzja Komisji Rozgrywek Mazowieckie-
go Związku Piłki Nożnej. W związku z zapowiadanymi opadami śniegu  
w pierwszy weekend kwietnia, przełożyła ona wszystkie mecze od IV ligi 
do rozgrywek Żaków F2 zaplanowane w terminie od 1 do 4 kwietnia.

Wiele osób myślało, że jest to primaaprilisowy żart, gdyż komunikat poja-
wił się 1 kwietnia. Jednak informacja była prawdziwa. MZPN poinformował  
od razu, że seniorzy rozegrają przełożony mecz w środę, 27 kwietnia.

Decyzja ta została skomentowana przez Klub Żbik. - Oznacza to, że za-
wodnicy lig amatorskich, dla których piłka nożna nie jest głównym źró-
dłem utrzymania i muszą na co dzień chodzić do regularnej pracy, będą 
musieli wziąć dzień wolny, by móc zagrać spotkanie w środku tygodnia.  
I dowiadują się o tym z dnia na dzień.

Terminy pozostałych rozgrywek wyznaczono na 20 kwietnia 2022 r. 
(środa) mecze klasy A i klasy B, Ekstraligę trampkarzy C2 i I wojewódzką 
ligę trampkarzy C2. Na weekend 30 kwietnia/01 maja 2022 r. (sobota/
niedziela) wyznaczono IV ligi kobiet oraz okręgowe rozgrywki młodzie-
żowe wszystkich kategorii. Natomiast na 11 maja 2022 r. przeniesiono wo-
jewódzkie rozgrywki młodzieżowe.

Michał B.


