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Z MIASTA

Przechodnia już przejezdna

Z GMINY

Przetarg 
unieważniony!
Pierwszy przetarg na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci 
drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy 
Nasielsk” został unieważniony. Chodzi o ciąg drogowy Chrcynno-Sienni-
ca, ulicę Podmiejską i Łączną w Nasielsku.

 – Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma. Oferowany koszt wykonania 
zadania znacznie przewyższył kwotę, którą planowaliśmy przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia 
kwoty w budżecie, podjęliśmy decyzję o unieważnieniu postępowania – 
informuje Radosław Kasiak Kierownik Wydziału Inwestycji. 

Jedyną ofertę złożyła firma INSTAL-NIKA z Warszawy za kwotę 21,9 mln zł.

W dniu 11 kwietnia br. Urząd Miejski ogłosił kolejny przetarg, modyfikując 
pewne warunki, które dotyczyły płatności. Nowy termin składania ofert 
wyznaczono na 26 kwietnia br.

(red.)

ROZMOWA Z …

Trwają przygotowania  
do 25. Sacrosongu

Z końcem marca br. dobiegły do końca prace związane z budową ulicy Przechodniej. Dotąd była to zwykła grun-
towa droga, która na ogół stanowiła dojazd do pól dla rolników, skrót dla rowerzystów czy nielicznych odważnych 
kierowców. Dziś wygląda ona zupełnie inaczej, ma nawierzchnię asfaltową, odwodnienie, chodnik oraz latarnie. Ko-
misyjny odbiór zadania odbył się 7 kwietnia br. i od tego czasu kierowcy mogą już oficjalnie korzystać z nowej drogi.
Wykonawcą inwestycji była firma OK-Bud Piotr Morawski z Nasielska za kwotę 3,1 mln zł. Inwestycja otrzymała także 
dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1 974 493,48 zł z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.
Jak na razie łączy się ona nawierzchnią asfaltową od ulicy Kolejowej do ulicy Krupki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, w tym roku pojedziemy także wyasfaltowaną ulicą Podmiejską. Przypomnijmy, z budowy ulicy Podmiej-
skiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Krupki do mostku na rzece Nasielnej zrezygnowano, z uwagi na fakt, iż firma 
realizująca zamówienie, chciała otrzymać dodatkowe środki ze względu na występowanie trudnych warunków grun-
towych na tym odcinku. Rada Miejska nie zgodziła się jednak na takie rozwiązanie, dlatego też do wyremontowania 
pozostał jeszcze odcinek o długości 130 metrów.

(red.)

Joanną Ostaszewską, organistką w parafii p.w. św. Wojciecha w Nasielsku, 
dyrygentką chóru „Lira” i Nasielskiej Orkiestry Dętej oraz nauczycielką 
muzyki w nasielskiej Szkole Podstawowej nr 1 o ważnym muzycznym wy-
darzeniu zarówno dla nasielskiej parafii, ale także miasta i gminy Nasielsk.

w innych przeglądach muzycz-
nych, jak np.: cecyliadach, prze-
glądach pieśni maryjnych czy 
przeglądach pieśni wielkopost-
nych. Tuż przed pandemią prze-
chodziliśmy kwalifikację do udziału 
w Ogólnopolskim Przeglądzie Pie-
śni Wielkopostnych w Żorach, ale 
ostatecznie nie udało nam się tam 
dojechać.

Warto przypomnieć, że nasiel-
skie zespoły muzyczne działające 
przed laty przy naszej parafii miały 
swego czasu naprawdę duże osią-

gnięcia na różnego rodzaju prze-
glądach.

Uważam, że wszelkie przeglądy, 
konkursy bardzo mobilizują do 
pracy, do osiągania odpowiednie-
go poziomu, do pokazania swoich 
umiejętności przed innymi. 

Jak wyglądają eliminacje do Sa-
crosongu? Czy można przygoto-
wać dowolny repertuar?

Chór „Lira” wielokrotnie brał 
udział w różnego rodzaju prze-
glądach muzycznych, w tym 
w Sacrosongach organizowanych 
w naszej diecezji. Jak Pani wspo-
mina te wydarzenia?

 – W Sacrosongu chór „Lira” brał 
udział trzy razy: w 2011 r. w Seroc-
ku, w 2014 r. w Pułtusku i w 2017 
r. w Gostyninie. Zawsze panowa-
ła tam wspaniała atmosfera. To 
jest takie jednodniowe spotkanie 
przede wszystkim osób grających, 
śp iewających, muzykujących 
w swoich parafiach. Spotykają 
się tam ci, którzy okazali się naj-
lepsi w swoich dekanatach. Jedni 
drugich słuchają, poznajemy się, 
słuchamy swojego repertuaru i po-
znajemy swoje możliwości. W tych 
spotkaniach muzycznych podczas 
występów na ogół nie ma zbyt 
dużo publiczności, chociaż oczy-
wiście są to wydarzenia otwarte dla 
wszystkich. 

Oczywiście braliśmy też udział 
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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

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

Z POWIATU

Rehabilitacja 
wyremontowana
O d  p o n i e d z i a ł ku 
11.04.br. mieszkań-
cy powiatu nowo-
dworskiego mogą 
korzystać z nowych 
p omie szc zeń Za-
kładu Rehabil itacj i 
i Fizykoterapii w Po-
radni Specjalistycznej 
w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy 
ul. Paderewskiego 7.

W piątek, 8.04.br., odbyło się otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji.

Pacjenci wymagający rehabilitacji będą korzystali z usług specjalistów 
w zupełnie nowych warunkach. Część przychodni, w której dotychczas 
ćwiczyli i poddawani byli zabiegom została gruntownie wyremontowana 
i dostosowana do ich potrzeb.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami powiatu nowodwor-
skiego w kwocie 406 505,00 zł.

za:www.nowodworski.pl

Z UM 

Wprowadzenie stopni 
alarmowych BRAVO oraz 
CHARLIE-CRP
Informujemy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia: 

 – nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego 
stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 

 – nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego 
stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku nagłych zdarzeń proszę o niezwłoczne przekazanie infor-
macji do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spaw wojskowych i Obrony 
Cywilnej w Nasielsku, tel. /23/ 69 33 121.
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Dofinansowanie  
na termomodernizację
15 kwietnia br. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska 
– Rafał Adamski podpisali umowę na termomodernizację 5 obiektów użytecz-
ności publicznej w Gminie Nasielsk. 

Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w kwocie: 1 683 427,40 zł będziemy realizować termomodernizację 
następujących obiektów:
 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nasielsku,
 – Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach,
 – Szkoła Podstawowa w Cieksynie,
 – Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku,
 – Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.
Całość zadania ww. inwestycji to 2 599 439,12 zł.

Budynki użyteczności publicznej w gminie Nasielsk posiadają nieefektywne 
ekologicznie systemy grzewcze, co przekłada się na wysokie koszty ogrzewa-
nia, niedogrzane pomieszczenia oraz zanieczyszczenie lokalnego środowiska. 
Dzięki wsparciu unijnemu w budynkach OSP w Nasielsku oraz Cieksynie zostaną 
zmodernizowane stropy, ściany zewnętrzne, system grzewczy oraz system cie-
płej wody użytkowej, wymienione zostaną także drzwi i okna. Ponadto w Ciek-
synie planowana jest wymiana obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych 
i orynnowania. Z kolei na budynku OSP w Nasielsku zamontowana zostanie in-
stalacja fotowoltaiczna. Prace będą również prowadzone w Szkole Podstawowej 

nr 1 w Nasielsku. Modernizację przejdą: instalacja ciepłej wody użytkowej, sys-
tem grzewczy oraz stropy. Planowa jest również wymiana okien. Z kolei w ha-
lach sportowych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w Cieksynie 
oraz Starych Pieścirogach zostaną wymienione m.in. wewnętrzne drzwi. Zmo-
dernizowany zostanie system grzewczy w budynkach hal.

Kompleksowa modernizacja energetyczna umożliwi ograniczenie zużycia 
energii obiektów, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania. Po-
prawi się także komfort użytkowników placówek oraz stan powietrza w gminie 
Nasielsk.

Projekt będzie finansowany ze środków Osi priorytetowej XII „REACT-EU dla 
Mazowsza”.

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gmi-
nie Nasielsk

Beneficjent: Gmina Nasielsk

Całkowita wartość projektu: 2 599 439,12 zł

Kwota dofinansowania: 1 683 427,40 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

NASZE SPRAWY

Pierwsze święta u siebie
Kiedy w 2009 r. pisaliśmy na ła-
mach ŻN o tym, że pani Beata Szu-
lim samotnie wychowująca dwoje 
dzieci z niepełnosprawnościami 
po latach tułaczki otrzymała od 
gminy lokum komunalne nikt nie 
przypuszczał, jak potoczą się dal-
sze losy rodziny. Przed kilkoma laty 
jej córka, Andżelika, ze względu na 
pogarszający się stan zdrowia trafiła 
do Domu Pomocy Społecznej, zaś 
dorosły już syn, pan Norbert na-
dal mieszkał wraz z mamą. Jednak 
po śmierci pani Beaty w ubiegłym 
roku okazało się, że poruszający się 
na wózku młody mężczyzna nie 
jest w stanie samodzielnie funkcjo-
nować w dotychczasowym miesz-
kaniu. Nie jest bowiem w stanie sam 
ani przynieść sobie opału, ani napalić w piecu węglowym. Wiosną ubiegłego roku dzięki zaangażowaniu Dariu-
sza Kordowskiego, radnego z tego rejonu, na spotkanie w sprawie zorganizowania pomocy dla pana Norber-
ta przybyli: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Agnieszka Malinowska prezes Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego, Monika Nojbert dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Michał Bro-
dowski radny nasielskiej RM oraz pracownicy nowodworskiego PCPR. Wszyscy zgromadzeni zobaczyli, w jak 
trudnych warunkach musi żyć pan Norbert i ustalili wtedy plan działania. Po różnych perturbacjach związanych 
z poszukiwaniem odpowiedniego mieszkania oraz jego remontem udało się sprawę doprowadzić do szczęśli-
wego zakończenia. Pan Norbert z pomocą dobrych ludzi przetrwał zimę, a dzięki zaangażowaniu wielu osób, 
w tym szczególnie Agnieszki Malinowskiej prezes NBM oraz pracowników tej instytucji, mieszka już w nowym, 
pięknie wyremontowanym mieszkaniu. Składa się na nie: pokój, duża łazienka, kuchnia oraz przestronny kory-
tarz, po wszystkich pomieszczeniach może swobodnie przemieszczać się na wózku. 

Warto wiedzieć, że pan Norbert mimo swojej niepełnosprawności jest człowiekiem bardzo odważnym i ser-
decznym w kontaktach z innymi, pracuje zawodowo, jest także uczestnikiem Klubu Absolwenta przy WTZ 
w Świeszewie. Jest zachwycony mieszkaniem, w którym właśnie spędził swoje pierwsze święta Wielkanocne 
oraz niezwykle wdzięczny wszystkim tym, którzy okazali mu pomoc i zainteresowanie.

(i.)

Z GMINY

Kiedy ścieżka rowerowa?
Wielu mieszkańców 
naszej gminy, jadąc 
do Pułtuska, zauwa-
żyło, że od Poniat 
w kierunku Winni-
cy trwają właśnie 
prowadzone z du-
żym rozmachem 
prace wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej . 
W gminie Winnica 
powstaje bowiem 
ścieżka rowerowa. 
Co w takim razie 
dzieje się ze ścieżką rowerową, któ-
ra miała powstać na terenie naszej 
gminy? Jak na razie bowiem na od-
cinku od ronda w Pniewie do stacji 
PKP Nasielsk w Mogowie przygo-
towano teren poprzez wycięcie za-
krzewień i utwardzenie, aby można 
było już z niej korzystać.

Na skrzyżowaniach, a także na 
przepustach i mostkach pojawiło 
się też oznakowanie. Część słupków 
niestety zostało już uszkodzonych, 
a skala zniszczeń świadczy o tym, 
że nie zostały zniszczone przypad-
kowo.

Ś c i e żka  rowe rowa w g m i n i e 
Nasielsk po dawnej trasie wąskoto-
rówki powstałaby na pewno, gdyby 
udało się dostać dofinansowanie.

 –  W  u b i e g ł ym  ro ku  G m i n a 
Nasielsk wraz z Gminą Winnica 
złożyły dwa wnioski, które razem 
stanowiły spójną całość na budo-
wę ciągu rowerowego od Winnicy 
do stacji PKP Nasielsk – mówi Ra-

dosław Kasiak Kierownik Wydzia-
łu Inwestycji w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku.

Niestety, choć nasielski wniosek był 
identyczny, jak ten złożony przez 
Gminę Winnica, o czym mówił na 
sesji 30 marca br. wiceprzewodni-
czący RM Dariusz Kordowski, nasza 
gmina nie otrzymała wsparcia rzą-
dowego. 

 – Czemu nie otrzymaliśmy do-
finansowania, to może do rządu 
i wojewody należałoby napisać. 
Ten  wniosek tworzy spójną ca-
łość. Czemu robić ścieżkę w środku 
trasy, gdzie ani z Pułtuska nie doje-
dzie się do tej trasy, ani z Nasielska. 
Być może, jakby w naszej gminie 
mieszkał minister, to może i ścieżka 
by była – dociekał wiceprzewodni-
czący RM.

Jak zapewnia Radosław Kasiak: – 
Jeśli pojawią się nabory, na pewno 
będziemy ponownie składać wnio-
sek o dofinansowanie tej ścieżki.

Gmina Winnica na budowę 6-ki-

lometrowego odcinka ścieżki ro-
werowej otrzymała z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
1 mln zł. Urząd Gminy w Winnicy 
złożył podziękowania za pomoc 
w pozyskaniu środków Ministro-
wi Henrykowi Kowalczykowi. In-
westycja jest realizowana za kwotę 
1,6 mln zł przez firmę Infrastruktura 
Bud-59 z Warszawy.

Ścieżka powstaje od Winnicy do 
Poniat Wielkich i „urywa się” na 
drodze w kierunku Białego Błota. 
Mieszkańcy Winnicy nie skorzysta-
ją więc na przykład z bezpiecznego 
dojazdu do Farmy w Krzyczkach, 
do Nasielska, czy nawet do stacji 
PKP, skąd mogliby pojechać rowe-
rem w inne miejsca na Mazowszu, 
czy w kraju. 

Pozostaje mieć nadzieję, że decy-
denci funduszy dostrzegą poten-
cjał w budowie ścieżki, która może 
mieć charakter ponadlokalny i słu-
żyć mieszkańcom regionu.

(red.)

Składam serdeczne podziękowania:
Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu Burmistrzowi Nasielska oraz Pani 
Agnieszce Malinowskiej Prezes Nasielskiego Budownictwa Mieszka-
niowego za przyznanie mieszkania oraz przystosowanie go do potrzeb 
osoby poruszającej się na wózku;

Panu Dariuszowi Kordowskiemu wiceprzewodniczącemu Rady Miej-
skiej w Nasielsku;

Panu dyrektorowi Markowi Rączce i pracownikom Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim;

Pani dyrektor Monice Nojbert i pracownikom Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nasielsku. 

Szczególne podziękowania kieruję do Pani kierownik Bogumiły Szla-
skiej, pracowników i uczestników WTZ w Świeszewie oraz ich bli-
skich, którzy pomogli mi w przeprowadzce do nowego mieszkania.  
Za okazaną pomoc dziękuję również pracownikom NBM oraz ZGKiM.

    Z wyrazami wdzięczności

     Norbert Szulim
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6.04.2022 r. – Nasielsk, ul. Starzyńskiego – wyczuwalny gaz w mieszkaniu (1 zastęp OSP Nasielsk)

7.04.2022 r. – Nasielsk, ul. Starzyńskiego – otwarcie 

mieszkania – mieszkanie zostało otworzone przed 

naszym przybyciem (1 zastęp OSP Nasielsk)

10.04.2022 r. Lelewo – wypadek samochodu oso-

bowego, osoby poszkodowane przetransportowane 

przez ZRM oraz LPR do szpitala (1 zastęp OSP Nasielsk)

13.04.2022 r. Pieścirogi, ul. Baśniowa – pożar sadzy 

w kominie (1 zastęp OSP Nasielsk)

14.04.2022 r. Nasielsk, ul. Piaskowa – pożar trawy  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

14.04.2022 r. Pieścirogi, ul. Konopnickiej – pożar tra-

wy (2 zastępy OSP Nasielsk)

18.04.2022 r. Nasielsk, ul. Warszawska – otwarcie 

mieszkania – mieszkanie zostało otwarte przed na-

szym przybyciem (1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Konkurs „Policjant, 
który mi pomógł”
Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji już po raz kolejny organizuje 
ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Jego głównym celem 
jest promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowa-
nych w pomoc osobom krzywdzonym.

Istotą przedsięwzięcia jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy 
charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą  
i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzo-
nym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest kolejnym działaniem polskiej 
Policji, która w ten sposób poddaje się społecznej ocenie podejmowa-
nych działań, sama zaś nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnie-
niem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.

Zaangażowanie w powyższym zakresie niewątpliwie wpływa na kształto-
wanie pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjo-
nariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania 
lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze zasługują na wyróż-
nienie.

Obecność wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu to wyróżnienie, 
wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i de-
terminacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku 
nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu 
może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formula-
rzem zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie. Termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 31 maja 2022 r.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej 
e-mail: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedsta-
wiciel Biura Prewencji KGP oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Po-
licjant, który mi pomógł”. 

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

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!

(r.) za: www.policja.pl

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z POLICJI 

Kierował z zakazem i promilami
W niedzielę o godz. 21.30, policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku na ul. Przemysłowej zatrzymali do kontroli 
drogowej opla. Pojazd nie trzymał prostego toru jazdy. Funkcjonariusze podejrzewali, że kierujący nim mężczy-
zna może być pijany. Już na początku interwencji wyczuli od niego zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie 
stanu trzeźwości obywatela Mołdawii, potwierdziło przypuszczenia mundurowych. 26- latek w wydychanym 
powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu. Okazało się, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia po-
jazdów. Został przez policjantów zatrzymany. Noc spędził w policyjnym areszcie. Pojazd, którym kierował od-
holowano.

Za niestosowanie się do sądowego zakazu oraz kierowanie pojazdem mechanicznym znajdując się w stanie nie-
trzeźwości, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

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

(r.) www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI 

Pijany wjechał w budynek 
W niedzielę, 10 kwietnia 2022 r. 
o godz. 17.50 do dyżurne-
go nowodworskiej komendy 
wpł ynęło zgłoszenie o wy-
padku drogowym w Lelewie. 
Dzielnicowi z nasielskiego Ko-
misariatu Policji, którzy przy-
jechali na miejsce zdarzenia 
znaleźli rozbite auto marki da-
ewoo, które uderzyło w ścianę 
budynku gospodarczego. 

W pojeździe oprócz kierow-
cy znajdowały się jeszcze dwie 
mieszkanki gminy Nasielsk, 
w wieku 40 i 63 lat. Straż Po-
żarna za pomocą sprzętu hy-
draulicznego wydostała zakleszczoną w aucie, starszą z kobiet. Następnie 63- latka śmigłowcem Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego została przetransportowana do jednego z warszawskich szpitali. Natomiast 40- latkę 
karetką pogotowia przewieziono do nowodworskiej placówki medycznej.

Kierujący daewoo został zatrzymany przez nasielskich dzielnicowych. Był kompletnie pijany, w wydychanym 
powietrzu miał 1,7 promila alkoholu. Okazało się, że w ogóle nie posiada prawa jazdy. 35 –latek noc spędził w po-
mieszczeniu dla osób zatrzymanych nowodworskiej komendy. 

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego znajdując się w stanie nie-
trzeźwości i spowodowania ciężkich obrażenia ciała, za co grozi kara do 12 lat więzienia.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku złożył wniosek o zastosowanie wobec mieszkańca gminy 
Nasielsk najsurowszego środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd Rejonowy w Puł-
tusku przychylił się do wniosku tamtejszej prokuratury. Teraz 35- latek najbliższe 2 miesiące spędzi w jednostce 
penitencjarnej.

(r.) za: www. kppnowydwor.policja.waw.pl
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Dzień patrona szkoły  
w Budach Siennickich
Świętowanie dnia patrona szkoły 
w Budach Siennickich, którym jest 
Pierre de Coubertin, to już trady-
cja. W tym roku uroczystość połą-
czona była z oficjalnym otwarciem 
wielofunkcyjnego boiska sporto-
wego oraz wręczeniem nagród 
w gminnym konkursie graficzno-
-plastycznym „Pokój, najważniej-
sze słowo świata”, który odbywał 
się pod honorowym patronatem 
burmistrza Nasielska. Termin ob-
chodów jest nieprzypadkowy 
i związany z terminem organizacji 
pierwszych nowożytnych Igrzysk 
Olimpijskich, które odbywały się 
w Atenach od 6 do 15 kwietnia 
1896 roku.

Uroczystość w szkole podstawo-
wej w Budach Siennickich odbyła 
się w piątek, 8 kwietnia br., a udział 
w niej wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, delegacje szkół, 
a także goście z Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego - profesor Kajetan 
Hądzelek Prezes Fundacji „Komitet 
Pierre’a de Coubertina w Polsce” 
oraz Katarzyna Deberny wielolet-
nia mistrzyni świata w żeglarstwie, 
olimpijka i obecnie dyrektor Dzia-
łu Edukacji Olimpijskiej Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. W uro-
czystościach uczestniczyli także 
uczniowie i kadra pedagogiczna 
placówki.

Jeszcze przed rozpoczęciem ob-
chodów każdy otrzymał czystą 
białą kartkę, po czym w trakcie ich 
trwania, na prośbę Ewy Strzelczak 
dyrektor szkoły, wszyscy podnieśli 
je do góry, co uwiecznione zostało 
przez obecnych fotografów. Biały 
kolor kartki symbolizuje czystość 
i pokój, co w świetle obecnych 
wydarzeń międzynarodowych 
miało jeszcze bardziej wymow-
ny charakter. Uczestnicy wyda-
rzenia przyłączyli się w ten sposób 
do międzynarodowej kampanii 
#WhiteCard (Biała Kartka) i wyrazili 
zaangażowanie na rzecz pokoju na 
całym świecie. 

Uczniowie szkoły im. Pierra de Co-
ubertin’a pod opieką nauczycieli: 
Bogumiły Rybickiej, Reginy Maron, 
Katarzyny Tomasińskiej, Anny Łą-
czyńskiej oraz Jolanty Kownackiej, 
przygotowali specjalny program 
artystyczny. Były śpiewy, recyta-
cje oraz popisy akrobatyczne i ta-
neczne nawiązujące do idei, które 
propagował baron Pierre de Co-

ubertain. Zaprezentowany został 
także film „Stop wojnie! Idzie gołę-
bica!” zrealizowany przez uczniów 
szkoły w ramach warsztatów fil-
mowych na temat rozejmu olim-
pijskiego, przygotowanych przez 
PKOl.

Następnie dyrektor Ewa Strzelczak 
wraz z Bogdanem Ruszkowskim 

burmistrzem Nasielska i Katarzyną 
Deberny z PKOI wręczyli nagrody 
w konkursie plastycznym „Pokój, 
najważniejsze słowo świata”.

Jej laureatami zostal i :  Magda-
lena Ampulska,  k l .  2 ,  SP nr 2 
w Nasielsku; Adam Gąsiorowski, kl. 
3, SP w Budach Siennickich; Ame-
lia Arbaszewska, kl. 3, SP w Budach 
Siennickich; Aleksander Pędzich, 
kl. 4, SP nr 1 w Nasielsku; Aleksan-
dra Rosiak, kl. 4, SP nr 1 w Nasielsku; 
Nela Bujnowska, kl. 4, SP w Starych 

Pieścirogach.

Wszystkie zwycięskie prace można 
będzie zobaczyć w punktach uży-
teczności publicznej na terenie na-
szej gminy.

Rozstrzygnięty został również kon-
kurs Wiedzy Olimpijskiej dla klas 
IV-VIII, w którym laureatami zo-

stali: Oskar Gortat (SP Stare Pieści-
rogi), Marcel Bieżuński (SP Dębinki), 
Dawid Kundt (SP Popowo Borowe), 
Piotr Czarnecki (SP Budy Siennic-
kie). 

Podczas uroczystości of icjal-
nie zostało otwarte boisko wielo-
funkcyjne, które poświęcił ksiądz 
Waldemar Marciniak proboszcz 
parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełusz-
ki w Nunie, a symboliczną wstęgę 
przecięli m.in. burmistrz Bogdan 
Ruszkowski, Jerzy Lubieniecki 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nasielsku, Katarzyna Deberny 
przedstawicielka PKOl. Inwestycję 
wybudowano za ponad 730 tys. 
zł ze wsparciem z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w kwocie 150 tys. zł.

Po otwarciu boiska głos zabrali go-
ście. Olimpijka Katarzyna Deber-
ny powiedziała, że zawsze gości 

w tej szkole z ogromną przyjem-
nością, a dzięki nowym obiektom 
sportowym osiągnięcia sporto-
we uczniów będą na pewno co-
raz większe. Natomiast burmistrz 
Nasielska stwierdził, że bardzo 
ważne jest kształtowanie szacunku 
do innych i chciałby, aby z tej szko-
ły wyszedł „wirus sportu i pokoju, 
którym byśmy się zarażali”. Przy 
okazji dyrektor szkoły zaprosiła 
też wszystkich na Dzień Olimpijski 
w szkole, który odbędzie się pod 
koniec czerwca.

Sportowym elementem uroczy-
stości, wzbudzającym najwię-
cej emocji, był mecz towarzyski, 
w którym przedstawiciele Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku zagra-
li z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich. Gospoda-
rze co prawda ulegli gościom 1:4, 
ale po meczu wszyscy zgodnie 
przyznawali, iż po prostu pozwolili 
im zwyciężyć w podziękowaniu za 
nowoczesny obiekt sportowy.

Na zakończenie dyrektor placówki 
Ewa Strzelczak wręczyła drużynom 
pamiątkowe puchary i medale.

Michał B.

OD REDAKCJI

Sprostowanie 
W związku z pismem Andrzeja Pacochy 
radnego Rady Miejskiej w Nasielsku, które 
wpłynęło do redakcji ŻN, o treści: 
Szanowna Pani Redaktor, w ŻN nr 7 z dnia 
25.03.2022 – 7.04.2022 w artykule opi-
sującym przebieg XXXIX sesji RM poja-
wiły się nieprawdziwe i w mojej ocenie 
szkalujące moją osobę informacje na 
temat moich wypowiedzi na sesji. „Jeszcze 
przed przyjęciem porządku obrad radny 
A. Pacocha zaproponował wprowadzenie 
do niego punktu dotyczącego informacji 
o przygotowaniu gminy Nasielsk do przy-
jęcia uchodźców z Ukrainy” – słowa te 
nie padły z moich ust. W związku z tym, 
że incydent ten nie pojawia się po raz 
pierwszy w Waszej gazecie proszę o spro-
stowanie mojej wypowiedzi w kolejnym 
numerze ŻN i przeprosin na pierwszej 
stronie ŻN. (Treść proszę przedstawić 
do mojej akceptacji). 
Wyjaśniamy, iż podczas XXXIX sesji RM 
w Nasielsku, która odbyła się 10 marca br. 
podczas omawiania planowanego po-
rządku posiedzenia RM radny A. Pacocha 
powiedział: 
– Chciałbym do porządku obrad dodać 
jeden punkt, myślę, że bardzo ważny, 
udzielenie informacji dotyczącej przygo-
towania gminy Nasielsk na ewentualne 
sytuacje nadzwyczajne, czy też kryzy-
sowe. Myślę, że wszyscy radni byliby 
zainteresowani tym punktem i każdy 
miałby jakieś pytania do pana burmistrza.
Propozycja ta nie zyskała aprobaty rad-
nych, na wniosek których została zwołana 
sesja. Ostatecznie Rada większością gło-
sów zdecydowała, że wniosek radnego 
A. Pacochy nie znalazł się w porządku 
obrad.
Radnego Andrzeja Pacochę przepraszamy 
za błędnie przytoczoną wypowiedź.

Iwona Pęcherzewska, ŻN
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zmień swoje nawyki
Maciej Wieczorek to znany przed-
siębiorca, tworzący rozmaite pro-
jekty biznesowe. Prowadzi kanał 
na YouTube „Expert w Bentlaỳ u”, 
w którym rozmawia z osobami 
najlepszymi w swoich dziedzi-
nach. Jest również autorem wielu 
rozwojowych książek, między in-
nymi: 48-godzinna doba, TAK!... 
się dziś zarabia, Mieć i być, Nawy-
ki 2.0. Jak zmienić swoje nawyki 
bez silnej woli? oraz współauto-
rem Biblii inwestowania.

Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje 
nawyki bez silnej woli? pożyczy-
łam od znajomej, która interesuje 
się minimalizmem, samorozwo-
jem, oszczędzaniem i odgracaniem przestrzeni. Niezwykle fascynują 
mnie te sprawy i z uwagą wprowadzam zmiany w swoje życie. Dlatego 
niezmiernie cieszę się, że ta książka trafiła w moje ręce.

Maciej Wieczorek w logiczny i łatwo przystępny sposób przedstawia swo-
im czytelnikom wiele rozwiązań, które mogą wpłynąć na ich życie. Skupia 
się na zmianie nawyków i wyjaśnia, w jaki sposób to zrobić. Autor propo-
nuje zmianę przyzwyczajeń poprzez małe kroczki i ciągłe doskonalenie 
się. Przykładem takiej zmiany nawyków może być nawyk ćwiczenia. Wie-
czorek proponuje zacząć od pięciu minut dziennie, w kolejnym tygodniu 
dziesięć minut, a za miesiąc piętnaście. Takie krótkie ćwiczenia staną się 
naszą codziennością, nawykiem. I nie zniechęcimy się do ćwiczeń, nie 
będzie też wymówek typu: nie mam czasu na ćwiczenia. Pięć minut znaj-
dzie każdy! Autor kładzie nacisk na systematyczność i radzi, by nie rzucać 
się na głęboką wodę, tylko małymi krokami dążyć do celu. Zamiast prze-
biec 10 km i się zniechęcić (bo to z pewnością szok dla organizmu, jeśli 
nigdy wcześniej nie biegaliśmy), warto przebiec kilometr, innego dnia dwa 
i w górę. Wprowadzenie nowych nawyków w ten sposób nie wymaga od 
nas dużo energii i z łatwością możemy się do tego przyzwyczaić. Jednak 
nie tylko o sport chodzi. Maciej Wieczorek przytacza wiele rozwiązań na 
rzucenie palenia, zmianę nawyków żywienia i wiele innych.

W książce Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje nawyki bez silnej woli? czy-
telnik ma do wykonania wiele rozwojowych ćwiczeń, które bardzo po-
magają w zrozumieniu siebie. Te zadania umocniły mnie jako człowieka 
i utwierdziły w przekonaniu, że chcę spróbować zmienić swoje życie. 
Poradnik uczy nas tego, iż jesteśmy w stanie wprowadzić zmiany w swoje 
życie, niezależnie od wcześniejszych porażek. Metoda małych kroków 
powoduje, iż te czynności staną się dla nas codziennością, czymś nor-
malnym i naturalnym.

Wykonując sumiennie ćwiczenia, dowiedziałam się wiele o sobie. Wypi-
sałam sobie w notatniku, jakie czynności chcę wykonywać codziennie, 
by stały się one moim nawykiem w przyszłości. I tak stworzyłam sobie 
plan na to, by aktywność fizyczna gościła w moim życiu każdego dnia, 
a warzywa i owoce trafiały do mojego żołądka. Teoria jest wszystkim 
nam znana. Chcesz ćwiczyć? Ćwicz. Chcesz jeść więcej warzyw? Jedz. 
Jednak każdy z nas wie, że nie jest to takie łatwe, jesteśmy tylko ludźmi. 
Natomiast Maciej Wieczorek w książce daje nam konkret, jak dany na-
wyk wprowadzić w życie. Wierzcie mi, da się. 

Nawyki są sposobami na realizację założonych celów. Jeśli ktoś chce 
być zdrowy, może wprowadzić nawyk biegania, ćwiczenia lub zażywa-
nia witamin. Jeżeli ktoś chce mieć dobre relacje z ludźmi, może wprowa-
dzić nawyk codziennego komplementowania przypadkowej osoby lub 
bezinteresownej rozmowy telefonicznej ze znajomym. Jeżeli ktoś chce 
zwiększyć swoją samoocenę, może wprowadzić poranne zauważanie 
rzeczy, które są w nas dobre, czy wieczorne podsumowanie sukcesów 
danego dnia lub nawyk wykonania dobrego uczynku. Jedno jest pewne 
– każdy cel da się rozpisać na nawyk. A aby je osiągnąć, autor przedsta-
wia wiele pomocnych technik, które warto poznać i wprowadzić w życie.

Świadome wprowadzenie nawyku na początku może wydawać się trud-
ne lub nierealne, jednak z czasem będzie stawało się coraz prostsze. Aż 
pewnego dnia okaże się, iż zmiana życia jest banalnie prosta. Metody 
ukazane w tej książce to gwarancja sukcesu, ponieważ Maciej Wieczorek 
zapoznaje nas z wieloma zasadami dotyczącymi zmiany nawyków. Naj-
ważniejsze z nich to „Zasada Pierwszej Minuty”, „Zasada Trzech Sekund” 
oraz „Zasada 30 Minut”. Są one proste, a zarazem genialne.

Nie tylko przeczytałam tę książkę, ale i wykonywałam każde propono-
wane ćwiczenie sumiennie, a wszystkie ważne rzeczy skrupulatnie no-
towałam. Nad Nawykami 2.0. Jak zmienić swoje życie bez silnej woli? 
pracowałam przez miesiąc. Było warto! Dla mnie to najlepsza rozwojowa 
książka, którą do tej pory przeczytałam. Polecam!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Res Arcana
„Res Arcana” z pewnością polubią 
miłośnicy fantasy. Przypomina nie-
co „Century” czy „Splendor”, czyli 
mechanikę opartą na zdobywaniu 
i wymianie kart oraz przedmio-
tów. Jest to gra karciana, w której 
uczestnicy wcielają się w potęż-
nych magów rozwijających swo-
je nadzwyczajne umiejętności tak, 
aby osiągnąć wyznaczony cel – 
czyli zdobycie kontroli nad enkla-
wami mocy i monumentami, a na 
koniec każdej rundy zdobycie 10 
punktów zwycięstwa. Aby to osią-
gnąć, należy umiejętnie operować 
kartami: zagrywać, zdobywać lub 
kupować. Na początku rozgryw-
ki każdy otrzymuje po osiem kart 
artefaktów oraz wybiera jednego 
z dwóch wylosowanych magów. 
Mechanizm gry polega na wyko-
naniu pewnych stałych czynności 
w każdej turze. Najpierw gracze 
równocześnie pobierają żetony 
oznaczające esencje komponen-
tów z posiadanych kart: artefaktów, 
magicznych przedmiotów, mo-
numentów i enklawy mocy. Na-
stępnie kolejno wykonują jedną 
z możliwych akcji: zagranie arte-
faktu po uprzednim opłaceniu jego 
kosztów; zajęcie enklawy mocy lub 
monumentu ze wspólnej puli, po 
uprzednim opłaceniu ich kosztów; 
odrzucenie wybranej karty i pozy-
skanie esencji. Można również raz 
na turę aktywować komponent, 

ko r z ys t a j ą c  z  j e go 
mocy. Daje to dodat-
kowe punkty zwycię-
stwa lub esencję, którą 
można wymienić, je-
śli gracz posiadał ją już 
wcześniej. Jako że me-
chanizm gry opiera się 
na wymianie esencji 
i zakupu nowych kom-
ponentów, jest to naj-
ważniejsza akcja, jaką 
uczestnicy wykonują 
podczas rozgrywki. Do 
dyspozycji graczy jest 
pięć różnych esencji: 
wigor, życie, spokój, 
śmierć i złoto, z czego złoto jest 
najcenniejsze, ponieważ pozwala 
zdobywać monumenty i oczywi-
ście punkty zwycięstwa. Jeśli żad-
na z powyższych czynności nie 
jest w danej turze opłacalna, gracze 
mogą spasować. Ten, kto zrezy-
gnuje z ruchu jako pierwszy, otrzy-
muje jeden punkt zwycięstwa. Ci, 
którzy spasują po nim, wymieniają 
jeden magiczny przedmiot na inny 
oraz dobierają po jednej karcie ar-
tefaktu. W przypadku, gdy wszyscy 
uczestnicy spasują, runda się koń-
czy i następuje podliczenie punk-
tów. Jeśli nikt nie zdobył dziesięciu 
punktów, wszystkie elementy po-
wracają do pozycji wyjściowych 
i rozpoczyna się kolejna runda. Gra 
kończy się, gdy choć jeden gracz 

zdobędzie wymagane dziesięć 
punktów. Nie ma, zatem, określo-
nej liczby rund do rozegrania, więc 
czas zabawy zależy od umiejętno-
ści i szczęścia uczestników. Twórcy 
przewidzieli liczbę graczy od 2 do 
4 osób. Ponadto, można zakupić 
dodatki do „Res Arcana”: „Lux et 
Tenebrae” i „Perlae Imperii”. Wpro-
wadzają one do gry nowe karty 
postaci i artefaktów, a w tym ostat-
nim dodano zupełnie nowy typ 
kart – zwoje, dające nowe możli-
wości budowania strategii i opero-
wania zasobami. Dodatki podnoszą 
regrywalność gry i możliwość ro-
zegrania wielu scenariuszy, a to 
wpływa na atrakcyjność „Res Ar-
cana”.

OI

Z BIBLIOTEKI

Z emocjami za pan brat
W piątek, 8 kwietnia br., odby-
ło się drugie spotkanie z  cyklu 
„Z emocjami za pan brat”, które 
zostało zorganizowane przez na-
szą bibliotekę. Podobnie jak pierw-
sze, cieszyło się także ogromnym 
zainteresowaniem. Uczestniczyło 
w nim 27 dzieci w wieku 5-13 lat, 
a prowadziła je Magdalena Wale-
siak, psycholog, posiadająca duże 
doświadczenie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą. 

Temat zajęć brzmiał: „Zazdrość – jak 
ją wyrażać w bezpieczny sposób”. 

Podczas spotkania dzieci dowie-
działy się, czym jest zazdrość oraz 
poznały ją z nowej perspektywy. 
Niejednokrotnie każdy w swoim 
otoczeniu słyszał, że zazdrość jest 
zła i nie powinniśmy jej czuć. Ale 
tak jak każde uczucie, które poja-
wia się w człowieku, nie można nim 
sterować i zaprzestać go przeżywać. 
Emocję tę odczuwa każdy człowiek, 
duży i mały, sprawiając, że często 
przez nią czujemy się gorsi i słab-
si. W trakcie zajęć dzieci dowiedzia-
ły się, że tak jak każda emocja, także 
i zazdrość nie jest ani dobra, ani zła. 
Jest ważna i potrzebna oraz mówi 
nam o naszych pragnieniach, o tym, 
co jest dla nas dobre, motywuje nas 
do działania, pozwala wyznaczać 
cele, a także pokazuje, czego nam 
brakuje, wskazując na nasze potrze-
by. Odkrycie dobrych aspektów 
tego uczucia daje nam możliwość 
wykorzystania tej emocji w kiero-

waniu naszym życiem we właści-
wym kierunku i staje się motywacją 
do rozwoju. Poznanie bezpiecznych 
sposobów wyrażania zazdrości po-
zwoli dzieciom bezpieczne komu-
nikować swoje potrzeby dorosłym 
oraz wskazywać im swoje przeży-
wane tego uczucia. Dzieciom często 
brakuje pozytywnej uwagi doro-
słych, ich uznania i miłości, którą po-
trzebują poczuć od innych. Jednakże 
tak jak każda emocja, tak samo i za-
zdrość w nadmiarze sprawia, że blo-
kuje nam miejsce do przeżywania 
innych emocji. Niejednokrotnie 
może powodować to, że czujemy się 
nieszczęśliwi, cierpimy i często kon-
centrujemy się na tym, co mają inni, 
a czego my nie mamy, zapominając 
jak dużo już posiadamy. Na spotkaniu 
dzieci przypomniały sobie, jakie mają 
swoje Supermoce, co posiadają, ja-

kie umiejętności i cechy są ich moc-
ną stroną. Poznanie swoich mocnych 
stron i potencjałów pozwala człowie-
kowi czerpać radość i wdzięczność 
ze swojego życia. Pani Magdalena po 
spotkaniu wskazała, jak wielką wie-
dzę o wartościach i życiu uczestnicy 
spotkania już posiadają, a której doro-
śli mogą się od nich uczyć.

Serdecznie zapraszamy na kolej-
ne spotkanie, które odbędzie się 
6 maja br. o godzinie 15:30, a jego 
tematem będzie: „Co nam mówi 
złość i jak sobie z nią radzić?”. Na 
spotkaniu pani Magdalena zapozna 
uczestników z trudną emocją, jaką 
jest złość, przekaże, co nam mówi 
i jaką pełni funkcję oraz wskaże 
bezpieczne sposoby wyrażania 
tego uczucia. Serdecznie zaprasza-
my na zajęcia do biblioteki. 

(b.)
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O świętach wielkanocnych
W piątek, 8 kwietnia, w nasielskiej bibliotece odbyło się 
kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci. 
Jego tematem przewodnim były święta wielkanocne. Dzie-
ci zapoznały się z tradycjami i zwyczajami wielkanocnymi, 
a następnie wspólnie przygotowaliśmy koszyczek wielka-
nocny ze święconką. Potem przyszedł czas na przygod 
y z Kogutkiem Ziutkiem i Gąską Lutką, głównymi bohatera-
mi przesympatycznej serii autorstwa Barbary Sudoł. 

Mali uczestnicy klubu na głos odczytali fragmenty książki, 
jednocześnie komentując zachowanie Kogutka. Na zakoń-
czenie spotkania każde dziecko otrzymało kolorowankę 
w postaci jajka wielkanocnego i koszyczka świątecznego.  
Na kolejne spotkanie serdecznie zapraszamy w maju!

(b.)

Z NOK. Muzyczne spotkanie

Kiedy powstawała 
Filharmonia
Głównym tematem Spotkania z muzyką, które odbyło się w Nasielskim 
Ośrodku Kultury we wtorek, 12 kwietnia br. była Filharmonia Narodowa 
w Warszawie. O tym kiedy i w jakich okolicznościach powstała, kto za-
projektował jej siedzibę, kto w niej występował oraz o wielu innych cieka-
wostkach związanych z tą instytucją opowiadał młodym widzom Jarosław 
Praszczałek. Zgromadzone na widowni dzieci dowiedziały się, że Filhar-
monia Narodowa, rozpoczęła swoją działalność 5 listopada 1901 r., kie-
dy Polska znajdowała się pod zaborami, a powstała dzięki zaangażowaniu 
wielu osób, w tym Leopolda Kronenberga i Ignacego Jana Paderewskiego. 
Gmach ówczesnej Filharmonii, wzorowany na Operze Paryskiej, wybu-
dowano w zaledwie półtora roku. A wśród filharmoników byli znakomici 
muzycy, dlatego ich koncerty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców stolicy. Podczas II wojny światowej budynek Filharmonii zo-
stał zniszczony. Udało się go odbudować dopiero w latach 50 tych XX w., 
na nowo stworzono także orkiestrę. Prowadzący spotkanie zaprosił dzie-
ci do udziału w odbywających się w Filharmonii zawsze w niedzielę kon-
certach familijnych – tzw. porankach i popołudniach dla dzieci, podczas 
których mają one okazję słuchać muzyki poważnej oraz poznać różne 
instrumenty muzyczne.

Podczas koncertu edukacyjnego w NOK widzowie mieli okazję wy-
słuchać utworów muzycznych autorstwa kompozytorów związanych 
z Filharmonia Narodową: Emila Młynarskiego, Karola Szymanowskiego, 
Feliksa Nowowiejskiego. Wykonywały je: Vlasta Traczyk na fortepianie, 
Weronika Wyka na skrzypcach oraz Karolina Róża Kowalczyk (sopran ko-
loraturowy) – śpiew. Prowadzący spotkanie, Jarosław Praszczałek, zwró-
cił uwagę dzieci na budowę instrumentów muzycznych, na których grali 
goście oraz na wyjątkowe brzmienie głosu pani Karoliny. Artystka zapre-
zentowała widzom kilka utworów, m.in.: pieśń „Kazała mi mama”, pieśń 
o zwierzętach, piosenkę „Ada to nie wypada”. 

W koncercie edukacyjnym uczestniczyli uczniowie nasielskich szkół pod-
stawowych: SP nr 1 i SP nr 2.

Na kolejne muzyczne spotkanie z artystami Filharmonii Narodowej za-
praszamy 10 maja br. 

(i.)

Z NOK

Oryginalne koszyczki 
wielkanocne
Podczas cotygodniowych warsztatów kreatywnych prowadzonych 
w siedzibie Nasielskiego Ośrodka Kultury, instruktorka Beata Olechowicz, 
udowodniła dzieciom, jak piękne rzeczy można zrobić z przedmiotów 
codziennego użytku, bądź odpadów. Tym razem bazą do wykonania 
koszyków wielkanocnych, były duże plastikowe butelki po napojach. 
W pierwszej kolejności należało na wysokości trzech czwartych wyso-
kości butelki odciąć część z korkiem. Kolejnym zdaniem było wycię-
cie z samoprzylepnych pianek zajączka wielkanocnego, który stanowił 
główną dekorację koszyka. Na dole dzieci nakleiły dodatkowo trawę dla 
zająca. Uszy koszyka stanowiły paski samoprzylepnej pianki dekoracyj-
nej. Oczywiście szczegóły grały tu ważną rolę, stąd dbałość uczestników 
warsztatów o detale, takie jak ząbki, oczy czy wąsy zwierzątka. 

E.G.
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 – Sacrosong to wydarzenie, które 
koordynuje diecezja, więc odpo-
wiednio wcześniej wyznaczone są 
terminy eliminacji, regulamin oraz 
księża, którzy w każdym z 9 deka-
natów są odpowiedzialni za prze-
prowadzenie eliminacji w czterech 
kategoriach: zespoły młodzieżo-
we, inne zespoły, chóry i scholie. 
Odbędą się one do końca maja, 
a w Sacrosongu w Nasielsku we-
zmą udział ci, którzy wygrają w de-
kanatach. 

Jeśli chodzi o repertuar, to jest on 
narzucony z góry. Chóry muszą 
wykonać dwie pieśni liturgiczne, 
natomiast w przypadku zespołów 
muzycznych, należy przedstawić 
jedną pieśń liturgiczną i jedną pio-
senkę religijną.

Co pandemia zmieniła w zajęciach 
chóru i orkiestry? 

 – Muszę przyznać, że pandemia 
spowodowała potężne zamie-
szanie w pracy grup muzycznych. 
Niektórzy ćwiczyli, inni nie, bo się 
bali. Nasz chór też się z tym bory-
kał. U nas jakaś jedna piąta składu 
nie śpiewa już w chórze. Ale poja-
wiły się nowe osoby, które same 
się zgłosiły, jest jeden pan z Ukra-
iny, który śpiewa w tenorach. Jest 
kilka nowych, młodych osób, któ-
re przyszły do chóru, ale nie mo-
żemy jeszcze na nich bazować, bo 
praca z nimi dopiero się zaczyna. 
W tym roku w naszym chórze jest 
6 tenorów, a zawsze było ich brak. 
To napawa optymizmem.

Nasz chór zawsze liczył ok. 40 
osób, a teraz jest ok. 35 w pełnym 
składzie, czyli jeśli dotrą ci, którzy 
studiują. Pandemia to jeden pro-
blem, a drugi to wyjazdy naszej 
młodzieży na studia. 

Podobnie jest w orkiestrze, dwie 
najlepsze trębaczki wyprowadzi-
ły się z Nasielska i musimy szukać 
i uczyć kogoś nowego. Najważ-
niejsze to znaleźć taką osobę, któ-
ra ma charakter, chce i nadaje się 
do pracy w grupie, do śpiewania, 
czy do grania. Musi mieć słuch 
muzyczny, sam talent nie wystar-
czy, trzeba dużo pracować i jesz-
cze trzeba chcieć to robić.

Dlaczego ten Sacrosong będzie 
wyjątkowy? Czy jest to duże wy-
darzenie dla parafii, całego deka-
natu i naszej gminy?

 – Myślę, że organizacja jubile-
uszowego Sacrosongu to wyróż-
nienie, jak i wyzwanie dla całej 
naszej społeczności. To będzie 
dużej rangi wydarzenie kulturalne 
dla parafii i dla Nasielska. Na te-
renie naszego miasta odbędą się 
nie tylko finałowe konkursy, ale 
także trzeba wszystkich gości god-
nie przyjąć i zapewnić im miejsce 

do odpoczynku i posi łek. 
Nasze stowarzyszenie Vox 
Musicorum, w którym dzia-
łają członkowie chóru „Lira” 
i Nasielskiej Orkiestry Dętej, 
także jest zaangażowane 
w organizację tego wyda-
rzenia. Tym bardziej, że nasz 
chór, jako gospodarz nie 
bierze udziału w konkursie. 
Może uda nam się wystąpić 
na mszy św. wspólnotowej, 
której będzie przewodniczył 
biskup płocki . Na tę oka-
zję chóry i zespoły muszą 
przygotować po dwie pieśni 
czterogłosowe, które będą 
wykonywane wspólnie przez 
wszystkich.

Z pewnością będzie to też 
duże wydarzenie pod wzglę-
dem medialnym dla naszego 
regionu. 

D latego zapraszamy do 
współpracy wszystkich, któ-
rzy chcieliby w jakiś sposób 
uczestniczyć w tym przedsięwzię-
ciu. 

Jak wyglądają przygotowania  
do jubileuszowego Sacrosongu?

 – Odbyło się już pierwsze orga-
nizacyjne spotkanie dotyczące 
Sacrosongu. Wzięli w nim udział  
ks . dyrektor wydziału duszpa-
sterskiego Kuri i  D iecezj a lnej 
w Płocku, burmistrz Nasielska,  
ks. proboszcz, sekretarz Nasielska, 
dyrektor Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2, ksiądz wikariusz odpo-
wiedzialny w naszym dekanacie za 
organizację konkursu. 

Na kolejne jesteśmy umówieni 
w maju, na którym trzeba będzie 
ustalić szczegóły dotyczące na-
gród, zaplecza lokalowego, posił-
ków. 

Już ustalone zostały miejsca prze-
słuchań poszczególnych grup.

11 czerwca w kinie odbędzie się 
przegląd zespołów, w SP nr 2 będą 
występowały schole, a w koście-
le – chóry. Każdy będzie mógł 
przyjść i posłuchać tych występów.

Nie wiemy jeszcze, ile grup weźmie 
udział w przesłuchaniach. Zazwy-
czaj w każdej kategorii występują 
reprezentanci wszystkich dekana-
tów. W każdym razie potrwają one 
na pewno kilka godzin, ale przed 
przesłuchaniami, trzeba zapew-
nić im miejsce do przećwiczenia 
repertuaru i do rozgrzania się. Po 
występach trzeba wzmocnić gości 
posiłkiem, a potem będzie msza 
św. i po niej będzie rozdanie na-
gród, czyli Sacrosong będzie trwał 
od rana do wieczora. Więcej na te-
mat szczegółowego programu po-
damy już wkrótce.

Sacrosong odbędzie się 11 czerw-

ca br., ale w naszej parafii już te-
raz jest dużo różnych uroczystości 
wymagających oprawy muzycz-
nej. Proszę o nich opowiedzieć.

 – Tak, czas świąt Wielkanocnych 
wymaga przygotowania odpo-
wiednich pieśni, więc z chórem 
pracujemy na bieżąco, bo cały 
czas coś się dzieje. Zaraz nadejdzie 

czas komunii i bierzmowania. Poza 
próbami i występami chóru, mamy 
także orkiestrę, która na początku 
maja uświetni święto Strażaków. 
Mam też trochę zajęć w szko-
le, gdzie przygotowuję z dziećmi 
występy na święto szkoły z okazji 
3 maja. Jeszcze w maju, dokład-
nie w sobotę, 28 maja, w naszej 

świątyni koncertować będzie chór 
z Komorowa. To będzie bardzo 
ciekawe wydarzenie muzyczne, 
na które już teraz wszystkich za-
praszam. 

Dziękuję za rozmowę 

Iwona Pęcherzewska

ROZMOWA Z …

Trwają przygotowania do 25. Sacrosongu
Joanną Ostaszewską, organistką w parafii p.w. św. Wojciecha w Nasielsku, dyrygentką chóru „Lira” i nasielskiej orkiestry dętej 
oraz nauczycielką muzyki w nasielskiej Szkole Podstawowej nr 1 o ważnym muzycznym wydarzeniu zarówno dla nasielskiej 
parafii, ale także miasta i gminy Nasielsk.

Z UM

Kwiecień miesiącem 
świadomości autyzmu! 
Kontynuując nasze działania 
związane ze zwiększaniem wie-
dzy odnośnie autyzmu, w dniu 
12 kwietnia br. drużyna samo-
rządowa w składzie: Dariusz 
Kordowski, Marek Maluchnik, 
Rafał Adamski, Radosław Ka-
siak, Krzysztof Miller, Cezary 
Tudek, Bartosz Tomczyk, An-
drzej Wójciak, Sebastian Rącz-
kowski i Jacek Murawski wzięła 
udział w wydarzeniu sporto-
wym organizowanym przez 
niepubliczne placówki „Pod 
Fiołkami” w Nasielsku. 

Spotkanie odbyło się na Stadio-
nie Miejskim. Rozpoczęliśmy 
niebieską sztafetą, po której każdy z zawodników, uczniów oraz rodziców i zaproszonych gości mógł odci-
snąć swoją dłoń na płótnie, tworząc unikatowy baner mówiący o autyzmie.

Następnie zebrani powiesili napisane przez siebie życzenia dla innych na drzewku szczęścia, a potem wszyscy 
razem ustawili się do zdjęcia tworząc wspólne, ogromne, niebieskie serce i wypuszczając balony do nieba!

Na koniec rozegrany został pełen emocji i zaciętej rywalizacji mecz towarzyski Fiołki kontra Gmina Nasielsk.

W czasie meczu zawodników Fiołków z całych sił wspierały przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkole „Pod 
Fiołkami”, zagrzewając swoją reprezentację do boju.

Mecz zakończył się wynikiem 5:5. Ostatecznie po rzutach karnych zwycięstwo odniosła drużyna Fiołków. 
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy! Puchary kapitanom obu drużyn wręczyła Marlena Fijalska wicedyrektor 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”, gratulując zawodnikom i dziękując za udział w szczytnym 
wydarzeniu.

My ze swojej strony gratulujemy dobrej inicjatywy, dziękujemy za zaproszenie i - mamy nadzieję - do zo-
baczenia za rok! 
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Balonowe podróże
Do Nasielskiego Ośrodka Kultury, w sobotę 9 kwietnia, w ramach cyklu 
Teatr Smyka, zawitał krakowski Teatr w Ruchu, który zabrał zgromadzo-
ne dzieci w podróż do Krainy Dobrej Zabawy.

Nieoceniona pani Kwiatek w żółto-czerwonym stroju od rana prze-
czuwała, że ją i jej kolegę smoka Obiboka spotka coś wyjątkowego. 
Przyjacielski smok nie był początkowo zainteresowany proponowa-
nymi zabawami oraz składanymi propozycjami, ponieważ, znany jest 
z tego, że woli sobie odpocząć na słoneczku. Bardzo zaskoczyła ich wi-
zyta przybysza z kosmosu, który zmotywował ich do działania. Był nim 
znany i uwielbiany przez dzieci Minionek. Dzięki jego wizycie, dzieci 
od razu się ożywiły i aktywnie brały udział w spotkaniu. Wraz z przyja-

ciółmi żółty stworek w błękitnych ogrodniczkach poznał zacytowane 
prze panią kwiatek wiersze Jana Brzechwy „Leń” czy „Samochwała”. 
Spektakl wzbogacono odpowiednio dobranymi utworami, które za-
chęciły małych widzów do szalonych tańców. Największa jednak przy-
goda rozpoczęła się w momencie podjęcia przez wszystkich decyzji 
o wyruszeniu w podróż do Balonowej Krainy. W tradycyjnym węży-
ku maluchy ruszyły tanecznym krokiem, żeby spróbować swoich sił 
w wyścigach w workach. Na zakończenie wyprawy smok Obibok zna-
lazł zaczarowany worek, z którego wyleciało mnóstwo kolorowych 
balonów. Na drzewach tej krainy rosły balony, którymi także zostali ob-
darowani najmłodsi. Na zakończenie spotkania wszyscy chętni mogli 
nauczyć się puszczać ogromne bańki, co spotkało się z ogromnym 
entuzjazmem ze strony maluchów.

E.G.

DNI NASIELSKA

Zapraszamy na Jarmark
W związku z panującą pande-
mią covid-19 i obowiązującymi 
obostrzeniami, przez dwa lata 
w naszym mieście nie odbywa-
ła się największa gminna impre-
za tj . Dni Nasielska. W tym roku 
znowu będziemy wspólnie świę-
tować.

Co prawda mieszkańcy przyzwy-
czajeni byli już do dwudniowej 
formuły tego wydarzenia, jednak 
w tym roku Dni Nasielska będą 
obchodzone tylko w niedzielę, 
8 maja. Impreza rozpocznie się 
o godz. 12.00 mszą św. w inten-
cji mieszkańców gminy Nasielsk. 
Pozostała część obchodów za-
planowana zosta ła na terenie 
parku obok kościoła św. Wojcie-
cha w Nasielsku. 

W czasie Jarmarku św. Wojciecha 
będzie można posłuchać kon-
certu Nasielskiej Orkiestry Dętej. 
Wziąć udział w żywej lekcji histo-
rii oraz posłuchać gawęd o cza-
sach dawnych. 

Rękodzielnicy, rzemieślnicy oraz 
producenci produktów regio-
nalnych zaprezentują na swoich 
stoiskach różnorodne wyroby. 

Jak dotąd, swoją obecność za-
dek larowa ło 6 0 w yst awc ów. 
Z pewnością każdy znajdzie tu 
coś interesującego i smakowi-
tego dla siebie. Sympatycy biżu-
terii będą mieli wyjątkowo duży 
wybór, ponieważ będzie biżute-
ria z kamieni, robiona na szydeł-
ku, biżuteria sutasz, z koralików, 
drewna, nici, japońskiego i cze-
skiego szkła, żywicy, ze skóry itd. 
Na osoby, które lubią upiększać 
wygląd swoich domów rozma-
itymi dodatkami, czekać będą 
wyroby z ceramiki, różnego ro-
dzaju świece, wyroby z drewna, 
makramy, dekoracje ścienne ze 
sznurka, obrazy, szydełkowe po-
duszki, wiklinowe ozdoby i ko-
sze, wianki na drzwi.

Dla dzieci będzie można nabyć 
drewniane zabawki, misie ami-
gurumi, czapki, kominy, opaski, 
patchworkowe kołderki. Na sma-
koszy będą czekały różne stoiska 
m. in .  z browarem rzemieś lni-
czym, oscypkami, sękaczami, 
mrowiskami, rybami wędzonymi 
z tradycyjnej mazurskiej wędzar-
ni, orzechami w karmelu, jadal-
nymi kasztanami,  produktami 

regionalnymi z Podlasia, taki-
mi jak kiszka oraz babka ziem-
niaczana, pajda ze smalcem, 
b i go s ,  kar t ac ze  ora z  różn e 
pierogi . Nie zabraknie powi-
deł z borówek, miodów, natu-
ralnych kiszonek, tradycyjnej 
chał w y i  wielu innych pysz-
nych produktów.

Od godz. 18.00 w ramach Jar-
marku przewidziane są koncer-
ty zespołów grających muzykę 
w klimacie naszej imprezy. Jako 
pierwsza zagra grupa Roderyk, 
chwi lę później  nasielsk i  sk ład 
Raggabarabanda. Na zakończe-
nie dnia na scenie zaprezentuje 
się gwiazda wieczoru, czyli gru-
pa Horpyna. Zespół ten gra mu-
zykę z pogranicza ukraińskiego 
folk-rocka przeplatanego autor-
skimi kompozycjami. Horpyna 
występowała m.in. na Festiwa-
lu Piosenki Kresowej w Mrągo-
wie, Piosenki Polskiej w Opolu, 
benef is ie Bogusława Kacz yń-
skiego, Festiwalu im. Jana Kiepu-
ry w Krynicy. Brała także udział 
w wie lu  konc er t ac h d la  T VP. 
W roku 2003 grała koncert na 
Przystanku Woodstock w Żarach. 

W latach 2003-2006 grupa wie-
lokrotnie występowała w Cze-
chach, Niemczech, na Ukrainie 
i we Francji.

W trakcie Jarmarku już tradycyj-

nie odbywać się będzie zdrowa 
majówka, w czasie której będzie 
można skorzystać z porad spe-
cjalistów. 

E.G.

Zespół Roderyk
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Rośliny kwitnące  
w kwietniu
Wiosna kojarzy nam się z trawami w kolorze soczystej zieleni i wiosen-
nymi kwiatami, baziami wyrastającymi na gałązkach wierzby. Kwiecień 
to czas, kiedy zaczynają też kwitnąć prymulki oraz rośliny cebulowe. 

Prymula to roślina z rodziny pierwiosnkowatych. Jest długo i wcześnie 
kwitnącą rośliną wiosenną od marca do maja. Jedną z odmian tej rośliny 
jest często sadzony w ogrodzie pierwiosnek gruziński. Pierwsze poje-
dyncze kwiatki pojawiają się już w marcu, ale w pełni rozkwita w kwiet-
niu. Kwiaty koloru różowego, liliowego, fioletowego osiągają wysokość 
10-15 cm. Utrzymują się na tej roślinie do ok. pięciu tygodni. Pierwio-
snek gruziński chętnie sadzony jest w ogrodzie ze względu na wczesne 
kwitnienie i mało kłopotliwą uprawę. 

Zaleca się sadzenie go w cieniu lub półcieniu, ale nic mu się też nie stanie 
na słonecznej rabacie. Wytrzymuje też niskie temperatury. Warto dzielić 
szybko rozrastające się kępy w celu ich odmłodzenia. Pierwiosnek ten 
rozrasta się przez rozłogi i tworzy zwarte kobierce, które można bardzo 
łatwo podzielić, uzyskując nowe, młode sadzonki. Lubi glebę o odczynie 
obojętnym z dodatkiem próchnicy. Bardzo łatwo się przyjmuje.

Prymule ładnie wyglądają posadzone w połączeniu z narcyzami i hia-
cyntami. Rośliny te kupione do ozdoby mieszkania można posadzić 
w ogrodzie, gdy ziemia rozmarznie.

Jest wiele odmian i kolorów prymulek i roślin cebulowych kwitnących 
w marcu i kwietniu, a dzięki nim nasze rabatki mogą wiosną wyglądać ba-
jecznie. Do takich roślin zaliczają się, między innymi, cebulica syberyjska, 
krokusy, kosaciec żyłkowany, puszkinia, śnieżnik, przebiśniegi, a także 
niskie tulipany botaniczne, dorastające do ok. 15 - 25 cm wysokości. 
Niektóre z nich mają kolorowe liście, które są ozdobą rabat nawet po ich 
przekwitnięciu. 

Te rośliny są odporne na niską temperaturę i zaczynają kwitnąć mimo 
chłodnych dni i nocy. Nie wszystkie odmiany tulipanów kwitną w tym sa-
mym czasie, dlatego, wybierając odmiany tulipanów do swojego ogro-
du, warto dobrać je tak, żeby miały różny okres kwitnienia. Wtedy będą 
zdobić nasze rabatki dłużej. Pierwsze odmiany tulipanów zaczynają roz-
kwitać już w marcu - najpóźniejsze na początku czerwca. Tulipany bo-
taniczne są odporne na niskie temperatury. Inną godną polecenia niską 
i wcześnie kwitnącą rośliną cebulową o ozdobnych kwiatach jest dorasta-
jący do ok. 15 cm wysokości kosaciec żyłkowany. Te niskie irysy pięknie 
kwitną w kolorach fioletowoniebieskim niebieskim, czerwonofioleto-
wym, bordowym. Wszystkie kwiaty tej rośliny mają charakterystyczny 
wzór na płatkach kwiatowych z żółtymi czy też pomarańczowymi plam-
kami. Te niskie irysy są chętnie uprawiane, ze względu na śliczne kwiatki 
i wczesny okres kwitnienia.

Inną, niską rośliną cebulową podobną do przebiśniegów jest śnieżyca 
wiosenna. Charakteryzują ją pojedyncze, białe, zwisające kwiaty w kształ-
cie dzwonków, które osadzone są na łodydze otoczonej dwoma podłuż-
nymi ciemnozielonymi liśćmi.

Rośliny cebulowe warto sadzić obok traw ozdobnych, żurawek, innych 
roślin cebulowych oraz pod koronami drzew i krzewów. 

Wystarczy zaprosić te rośliny do swoich ogrodów, a upiększą one  swo-
imi kolorowymi kwiatami nasze ogrody. Prymule posadzone na brze-
gach rabaty stanowią ich kolorowe obwódki.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Daro prosi o dom
Daro to starszy pies w typie owczarka niemieckiego. Ma około 8 lat. Jest bardzo zrównowa-
żony i przyjacielski. Telefon w sprawie adopcji 570 512 956.

Dokarmianie kotów
Firma Primavera kolejny raz ofiarowała  na rzecz bezdomnych zwie-
rząt będących pod opieką Stowarzyszenia, karmę w postaci saszetek 
Sheba, dla kotów. Dzięki hojności zarządu hurtowni Primavera będzie-
my mogli podzielić się z osobami dokarmiającymi koty wolnożyjące 
w naszej gminie. 

Zainteresowanych prosimy o śledzenie strony Stowarzyszenia Na 
Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk. Będziemy na bieżąco informować 
o możliwości odbioru karmy.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

O sterylizacji zwierząt raz jeszcze
Po raz kolejny przytaczamy ar-
gumenty mówiące za sterylizacją 
naszych zwierząt. Liczba niechcia-
nych zwierząt rośnie. Rocznie 
w Polsce przybywa  sto tysięcy, 
nowych, bezdomnych zwierząt. 
Kwota za jednego bezdomnego 
psa średnio to 2500 zł. Koszty te 
ponoszą gminy, czyli po prostu my 
wszyscy płacimy z własnej kieszeni. 
Dlatego też w dzisiejszych czasach 
niekontrolowane i nieuzasadnione 
rozmnażanie psów i kotów jest jed-
nym z poważniejszych problemów 
społecznych. To mit, że każda suka 
przynajmniej raz w życiu musi mieć 
młode, a wykastrowany pies do 
końca życia będzie żył w poczu-
ciu niespełnienia z powodu straty, 
na jaką go skazaliśmy. Wręcz prze-
ciwnie. Instynkt rozrodczy jest dla 
zwierząt wyłącznie instynktem, 
a nie świadomie realizowaną po-
trzebą. Czworonogi nie tęsknią też 
za czymś, czego nie znają. Znale-
zienie domu nawet dla najładniej-
szego szczenięcia może z kolei 
okazać się naprawdę trudnym za-
daniem. 

Schroniska są pełne zwierząt, a li-
czebność bezdomnych psów wciąż 
rośnie. Ponad połowa wszystkich 
urodzonych każdego roku psów 
i kotów ginie tragicznie albo umiera 
z powodu braku opieki, ponieważ 
nie starcza dla nich domów. Ste-
rylizacja jest jedynym sposobem 
rozwiązania problemu nadpopula-
cji bezdomnych zwierząt oraz wie-
lu innych problemów związanych 
ze zwierzętami domowymi.

Sterylizacja i kastracja zarówno 
psów, jak i kotów to najskuteczniej-
sze i najbezpieczniejsze dla zwierząt 
metody zapobiegania niepożąda-
nym ciążom. Należy pamiętać, że 
przeprowadzenie tych zabiegów 
u czworonogów nieprzeznaczo-
nych do rozrodu jest wyrazem 

świadomości i odpowiedzialności 
ich opiekunów.

Wykastrowany kocur: żyje dłużej, 
nie ucieka, nie włóczy się, nie wda-
je się w bójki, nie znaczy terenu 
swoim zapachem, jest łagodniej-
szy i spokojniejszy.

Wysterylizowana kotka: nie męczy 
się podczas częstych i długich rui, 
nie miauczy przeraźliwie, nie ucie-
ka z domu, nie rodzi niechcianych 
kociąt, nie przyciąga samców.

Wykastrowany pies: jest mniej po-
budliwy i agresywny, nie walczy 
z innymi psami, nie ucieka i nie 
włóczy się, jest lepszym stróżem 
Twojego domu.

Wysterylizowana suka: nie ma 
cieczki, więc nie pozostawia krwa-
wych śladów i nie rodzi młodych, 
nie jest skłonna do ucieczek.

Poza tym sterylizacja zapobiega 
wielu chorobom, takim jak: ciąża 
urojona, ropomacicze, nowotwo-
ry. Nie bądź obojętny na cierpienie 
niechcianych zwierząt. Skontaktuj 
się z lekarzem weterynarii w swo-
jej okolicy!



1122.04.2022–5.05.2022; Życie Nasielska nr 9 (603) ROZMAITOŚCI
Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii

Denary i srebrne 
monety w muzeum
W środę, 23 marca, Nasielski Dom Edukacji i Historii gościł 16 osób zrze-
szonych w Stowarzyszeniu Dolina Wkry z Cieksyna oraz studentów Na-
sielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy wysłuchali wykładu 
dr. Stanisława Tyca dotyczącego wielowiekowej historii Nasielska. 

Wyjątkową atrakcją tego spotkania było przekazanie przez pana Jana Pio-
trowskiego (płońszczanina) i panią Alicję Kraśniewicz–Sarnecką (miesz-
kankę Cieksyna) cennych przedmiotów dotyczących północnego 
Mazowsza. Niezwykle szczodrym darem jest 8 srebrnych monet znalezio-

nych w 1985 roku w Naruszewie. Są to 3 denary bite w okresie panowa-
nia Bolesława Chrobrego (992-1025) oraz 4 srebrne monety o nominale  
1 grosza i 1 moneta o nominale 2 grosze. Z wyjaśnień uzyskanych od 
naszego muzealnika, dr. Stanisława Tyca, wynika, że denary mają bardzo 
odległy rodowód, bo sięgający III w. p.n.e. i pierwotnie były emitowa-
ne w Rzymie. Ważyły wówczas po 4,5 grama, nazywano je denarem, 
czyli dziesiątakiem, gdyż wartością równały się one dziesięciu ówcze-
snym asom (as-mała moneta rzymska wykonana z brązu). Nazwa denara 
przeszła w wiekach średnich od Rzymian do innych europejskich krajów 
w formie denier u Francuzów, denaro u Włochów, dinar u Bizantyjczy-
ków i denar u Polaków. W Polsce najdawniejsze monety, począwszy od 
Mieszka I, są również denarami. Były bite z przystosowaniem do systemu 
monetarnego Karola Wielkiego, wynika to z ich wagi, gdyż ważą podobnie 
jak denary niemieckie po 1,5 grama. 

Pierwszą polską mo-
netą jest denar Miesz-
ka I, mający na awersie 
wyobrażenie korony 
i napis MISICO, a na 
rewersie krzyż. Dużą 
ilość denarów wybito 
w Polsce za czasów 
Bolesława Chrobrego, 
kiedy to ukazało się 
ponad 20 typów tych 
monet. Denary Miesz-
ka I i Bolesława I nadały nazwę denarowego całemu okresowi menni-
czemu w Polsce, aż do 1300 roku. Od końca XV wieku denary polskie 
zmalały do formy bitych jednostronnie brakteatów. Po okresie denaro-
wym nastąpił w Polsce okres menniczy groszowy, czyli okres monety 
zwanej grubą, grossus w porównaniu z poprzednimi denarami. Denar nie 
zniknął po zmianie systemu monetarnego, ale pozostał jako najdrobniejsza 
moneta zdawkowa, bita ze srebra, a stanowiąca za panowania Kazimierza 
Wielkiego osiemnastą część grosza. Pierwszym władcą w Polsce, który 
bił denary jako monetę zdawkową średnią był Władysław Łokietek (1320-
1333). Nie znamy wartości nabywczej denarów, natomiast wiemy, że pod 
koniec XIV wieku korzec żyta kosztował 5 groszy, pszenicy 7 groszy, para 
kurcząt kosztowała 1 grosz, para trzewików 2 grosze, para butów 4 grosze, 
a majster murarski zarabiał dziennie 5 groszy. 

Pani Alicja i pan Jan przekazali również fotografię neolitycznego grobu 
skrzynkowego oraz dwa egzemplarze Expresu Wieczornego z 1985 r., 
w których opisywano znaleziska monet oraz wzmiankowanego grobu. 
Jest to niezwykle godny do naśladowania przykład ofiarności obywatel-
skiej. Serdecznie dziękujemy, a Państwa zachęcamy do przekazywania 
pamiątek rodzinnych, fotografii, i innych eksponatów dotyczących ziemi 
nasielskiej. 

(b.)

Z PRZEDSZKOLA

Rozstrzygnięcie konkursu 
recytatorskiego w przedszkolu 
im. J. Tuwima
8 kwietnia br., w Samorządowym Przedszkolu im. J. Tuwima w Nasielsku odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród laureatom Logopedycznego konkursu recytatorskiego poezji dziecięcej „Łamańce językowe w ulubionym 
wierszu Juliana Tuwima”. 

Tego dnia zwycięzcy zaprezentowali wybrane przez siebie utwory przed kolegami oraz koleżankami z wszyst-
kich oddziałów przedszkolnych. W związku z nadaniem imienia placówce, organizowane są wydarzenia, których 
celem jest przybliżenie sylwetki oraz twórczości poety. 

Jednym z nich był wewnętrzny konkurs recytatorski, który odbył się 1 kwietnia 2022 r. Wzięło w nim udział  
38 dzieci z trzech kategorii wiekowych: trzylatki, czterolatki oraz pięciolatki. Każdy uczestnik wyrecytował z pa-
mięci wiersz Tuwima. Trzyosobowa komisja w swojej ocenie brała pod uwagę: dobór tekstu oraz jego prawidłowe 
opanowanie, interpretację i ogólne wrażenie artystyczne. Poziom prezentacji był bardzo wysoki, dzieci sięgnęły 
po dłuższe utwory poety jak „Lokomotywa” czy „Słoń Trąbalski”. To właśnie bezbłędna deklamacja „Lokomo-
tywy” przez dziewczynkę z najmłodszej grupy zachwyciła jury, które przyznało jej pierwsze miejsce w kategorii 
dzieci trzyletnich. Ujawniły się również zdolności aktorskie poszczególnych uczestników, inni wykazali się wielką 
odwagą, aby wystąpić publicznie. Wybór zwycięzców był tak trudny, że w średniej oraz najstarszej kategorii przy-
znano nagrody ex aequo. Najpopularniejszym wierszem okazały się „Okulary” oraz „Abecadło”, ale wybierano 
także utwory mniej znane jak „Trudny rachunek”. Wielu uczestników wykazało się kreatywnością i założyło strój 
pasujący do treści recytowanego wiersza. Jury doceniło wysiłek oraz talent wszystkich uczestników i postanowiło 
wręczyć dyplomy oraz drobne upominki wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie. 

W kategorii dzieci 3-letnie:

I miejsce - Magda Zaremba „Lokomotywa” (grupa Sówki);

II miejsce - Julia Śliwowska „Bambo” ( grupa Misie);

III miejsce - Sara Kuczborska „Bambo” (grupa Żabki);

Wyróżnienie: Aleksander Ostaszewski „Abecadło” (grupa Sówki).

W kategorii dzieci 4-letnie:

I miejsce - Zuzanna Nowacka „Trudny rachunek” (grupa Słoneczka);

II miejsce - Kamila Goliasz „Okulary” (grupa Motylki); Kacper Bącik „Okulary” (grupa Motylki);

III miejsce - Barbara Światkowska „Kotek” (grupa Wiewiórki); Przemysław Ziółek „Okulary” (grupa Krasnoludki);

Wyróżnienie: Piotr Sielwant „Taniec” (grupa Pajacyki).

W kategorii dzieci 5-letnie:

I miejsce - Alicja Zaremba „Okulary” (grupa Pajacyki); Olga Zawadzka „Spóźniony słowik” (grupa Biedroneczki); 
Franciszek Leszkiewicz „Okulary” (grupa Pszczółki).

II miejsce - Milena Sotowicz „Kotek” (grupa Pajacyki); Jakub Górka „Słoń Trombalski” (grupa Biedroneczki); Karol 
Światkowski „Idzie Grześ” (grupa Biedroneczki);

III miejsce - Marta Rosiak „Abecadło” (grupa Pszczółki); Stanisław Karaszewski „Okulary” (grupa Pszczółki); Witold 
Rudziński „Abecadło” (grupa Pajacyki);

Wyróżnienia: Ania Zasada „Bambo” (grupa Pajacyki); Zofia Kowalewska „Zosia Samosia” (grupa Pszczółki); Alicja 
Jankiewicz „Okulary” (grupa Biedroneczki).

SPN
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Baran 21.03-20.04
Poświęć więcej czasu na samoroz-
wój i odkrywanie swoich pasji. Wiosna 
sprzyja aktywności fizycznej. Zacznij 
biegać lub przynajmniej chodź regular-
nie na długie spacery. 

Byk 21.04-20.05
Będziesz musiał bardziej przyłożyć się 
do pracy, jeśli nie chcesz mieć kłopotów. 
Szef będzie szczególnie zwracał uwagę 
na jakość wykonywanych przez Ciebie 
zadań. Nie działaj pod wpływem emocji. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie ufaj ludziom, których znasz krótko. Na-
wet jeśli wydają się sympatyczni, tak na-
prawdę nie wiesz, na co ich stać. Weź parę 
dni wolnego lub wykorzystaj zaległy urlop 
i wybierz się gdzieś w miłym towarzystwie.

Rak 22.06-22.07
Otworzą się przed Tobą nowe możliwo-
ści zawodowe. Koniecznie z nich sko-
rzystaj, bo dzięki temu możesz znacznie 
przyspieszyć rozwój swojej kariery. Dru-
ga taka okazja nieprędko się powtórzy. 

Lew 23.07-23.08
Musisz być bardziej asertywny, zwłaszcza 
w pracy. Nie daj się wrabiać w pracę po go-
dzinach. Tegoroczna wiosenna pogoda jest 
zdradliwa, postaraj się przywiązywać więk-
szą wagę do odpowiednich ubrań. 

Panna 24.08-22.09
W pracy zapowiada się bardzo dobry czas. 
Będziesz miał teraz okazję zmierzyć się 
z nowymi wyzwaniami, które wiele Cię na-
uczą, a także pozwolą Ci mocniej uwierzyć 
w Twoje możliwości.

Waga 23.09-23.10
To będzie wyjątkowy czas w Twojej karie-
rze zawodowej. Poczujesz się doceniony, 
a szef nagrodzi Cię za cały twój trud, który 
włożyłeś w pracę w ostatnich miesiącach. 
Zdrowie będzie Ci dopisywać.

Skorpion 24.10-22.11
Dowiesz się, że osoba, której bezgranicznie 
wierzyliście, od dawna Cię okłamuje. Bę-
dziesz musiał ułożyć swoje życie na nowo. 
Twoje kompetencje będą teraz poszukiwa-
ne przez wielu pracodawców.

Strzelec 23.11-21.12
Staniesz przed wieloma ważnymi decy-
zjami, od których zależy Twoja przyszłość 
i to, jak ułoży się Twoje życie prywatne 
i uczuciowe. Musisz mieć więcej wiary 
w siebie. Realizuj swoje plany.

Koziorożec 22.12-20.01
Konflikty z innymi przycichną, partner 
da Ci wsparcie, a w Twoim życiu będzie 
więcej spokoju. Zadbaj o swoje zdrowie, 
umów się na wizytę do lekarza i zrób 
przynajmniej podstawowe badania krwi.

Wodnik 21.01-19.02
To dobry czas, by zacząć wcielać w ży-
cie zmiany, o których od dawna myślisz. 
Nie bój się tego i idź odważnie po to, co 
sobie wyznaczyłeś. Nie słuchaj rad in-
nych, a wyłącznie własnej intuicji.

Ryby 20.02-20.03
Słuchaj głosu intuicji, zwłaszcza jeśli szukasz 
swojej drugiej połówki. Czyjeś sukcesy po-
prawią Ci humor i sprawią, że popatrzysz na 
świat z optymizmem. Pamiętaj, żeby nale-
życie o siebie dbać.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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 Grindel-
wald (Mads Mikkelsen) zamierza zawładnąć 
światem czarodziejów. Nie mogąc po-
wstrzymać go w pojedynkę, powierza to 
zadanie magizoologowi Newtowi Skaman-
derowi (Eddie Redmayne). Staje on na czele 
nieustraszonej drużyny, złożonej z czaro-
dziejów, czarodziejek i jednego dzielnego 
mugolskiego piekarza. W niebezpiecznej 
misji natkną się oni na znane już i nowe zwie-
rzęta oraz staną do walki z coraz liczniejszy-
mi zastępami zwolenników Grindelwalda. 
Ale jak długo Dumbledore 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 monoton-
ne, szare życie, szukając ukojenia wśród 
narkotyków i antydepresantów.

29 kwietnia-1 maja  
godz. 15:00 2D dubb.

4-5 maja godz. 15:00 2D dubb.

NAWET MYSZY IDĄ DO NIEBA
Animacja, Komedia, Przygodowy; Czechy, Francja, 
Polska, Słowacja; Czas trwania 1 godz. 27 min.
Mała Czmyszka usilnie stara się udowodnić 
wszystkim swoją odwagę. Aby tego doko-
nać, zaryzykuje nawet spotkanie z drapież-
nikiem! Jej śmiała próba kończy się jednak 
w zupełnie niespodziewany sposób. Mysz-
ka trafia do niezwykłej krainy, gdzie na 
swojej drodze spotyka bojaźliwego liska 
Rudeusza. Czy tak różni bohaterowie będą 
w stanie się dogadać? W nowym miejscu 
bardzo łatwo wpaść w opały! 

29 kwietnia-1 maja godz. 17:00 2D nap.
4-5 maja godz. 17:00 2D nap.

WSZYSTKO WSZĘDZIE NARAZ
Sci-Fi; USA; Czas trwania 2 godz. 20 min.
Borykająca się z trudami codzienności ko-
bieta w średnim wieku zostaje wciągnięta 
w szaloną przygodę, w której sama może 
uratować świat, eksplorując inne wszech-
światy.

29 kwietnia-1 maja godz. 19:30 2D
4-5 maja godz. 19:30 2D

MARZEC’68
Dramat, Romans; Polska; Czas trwania 2 godz. 
Warszawa, rok 1968. Studenci protestują 
przeciwko bezprawnemu relegowaniu ko-
legów z uczelni oraz w obronie zdjętych 
z afisza „Dziadów”, w reżyserii Kazimierza 
Dejmka, wystawianych w Teatrze Naro-
dowym. Wśród protestującej młodzieży 
są także Hania i Janek. Ich rodziny znajdują 
się po dwóch stronach marcowej baryka-
dy. Młodzi i szaleńczo w sobie zakochani, 
niczym w dramacie Szekspira „Romeo i Julia”, w ogarniętym buntem 
kraju, walczą o swoje uczucie. Czy ich miłość przetrwa? Czy zdołają 
pokonać przeciwności, które stawia przed nimi los?
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DROBNE

Mycie i malowanie dachów, 

elewacji i kostki brukowej.  

Tel. 507 567 910.

Dotacje rolnicze. Najbliższe 

nabory - Premia bezzwrotna 

na otworzenie lub rozwinię-

cie firmy dla rolników ubez-

pieczonych w KRUS (150-250 

tys.). Małe Gospodarstwa – 

60 tys. Młody Rolnik – 150 tys. 

Wypełnianie wniosków. Dojazd 

do rolników. Tel. 795 931 529.

Sprzedam pszczoły przezimo-

wane wielkopolskie. Tel. 607 

784 929.

Sprzedam działkę budowlaną 

2000 m2, ogrodzoną, pełne me-

dia (prąd woda kanalizacja),  

ul. Wiejska. Tel. 607 427 020.

S p r z e d a m  u d z i a ł y  p r z y  

ul. Warszawskiej. Tel. 600 276 

602.

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

18.04.–24.04.2022 r. Apteka 
ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

25.04.–1.05.2022 r.   Apteka 
ul. Szkolna 1, Pomiechówek

2.05.–15.05.2022 r.   Apteka Arnica 
ul. Rynek 21, Nasielsk

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 zie-
mi lub w strefie krzewów. 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, ro-
puchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 

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

Apelując do Państwa o poszanowanie przyrody przypominamy, ze zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody, 
Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega 
karze aresztu albo grzywny.
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Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Wpływ umiejętności 
pokarmowych  
na rozwój mowy dziecka
W ramach realizowanej w poradni innowacji pedagogicznej ,,Mówię Ja, 
Mówisz Ty, Komunikujemy się My’’ podjęte są działania wspierające roz-
wój mowy małego dziecka od chwili narodzin do 36. miesiąca życia. 
Rozwój funkcji pokarmowych ma znaczący wpływ na kształtowanie się 
prawidłowej artykulacji. Przebieg karmienia i sprawne przechodzenie na 
kolejne umiejętności pokarmowe  jest mocno powiązany z rozwojem 
mowy dziecka. Ssanie sprzyja prawidłowemu rozwojowi mięśni artyku-
lacyjnych. Podczas ssania piersi dziecko wykonuje ruchy ssące i żujące. 

Dzięki temu kształtuje się prawidłowy tor oddychania, przez nos oraz 
wzmacnia pracę mięśnia okrężnego warg. Ssanie wytwarza idealne wa-
runki do pierwszych ruchów pionizacji języka, niezbędnych do realizacji 
wielu głosek. Prawidłowo rozwija się szczęka i żuchwa, co chroni przed 
pojawieniem się wielu wad, w tym zgryzu. Jeśli na dalszym etapie dziec-
ko korzysta z podawania pokarmu butelką, wcale to nie musi oznaczać 
w późniejszym etapie wad wymowy. 

Należy obowiązkowo zadbać o prawidłowo dobrany smoczek. Właści-
wy kształt smoczka sprawia, że mięśnie trenują i nie rozleniwiają się. Na-
leży pamiętać, że dziecko, wkładając wysiłek w ssanie, ćwiczy mięśnie 
podniebienia, żuchwy i policzków. Współpraca tych mięśni przygotowuje 
dobre podłoże do wykształcenia się prawidłowej artykulacji. Ważne, aby 
podawanie pokarmu butelką nie trwało zbyt długo. Należy dość sprawnie 
przejść na karmienie łyżeczką, które wzmacnia i pobudza pracę mięśni 
biorących udział w jedzeniu i mówieniu. Pobieranie pokarmu z łyżecz-
ki to dla dziecka przełomowa umiejętność w rozwoju funkcji pokarmo-
wych. Odpowiednie stymulowanie warg i języka przyczynia się znacząco 
do prawidłowego rozwoju wielu głosek [t, d, n, p, b, m, w, f, k, g, ch]. 

Następną umiejętnością nabywaną przez dziecko jest picie z kubka, ale 
tradycyjnego. Nie wskazane jest wprowadzanie kubka ,,niekapka’’. Jest 
to umiejętność trudna i wymagająca. Polega na płynnej i rytmicznej se-
kwencji ruchów. Wymaga sprawności warg, policzków oraz ich koordy-

nacji z pracą języka. Wyrabia  u dziecka  prawidłowe połykanie. Wpływa 
na prawidłową realizację głosek [t, d, n, ś, ć,ź, dź, sz, ż,cz, dż, r,]. Czynność 
gryzienia związana jest z podawaniem dziecku pokarmów twardych. Gry-
zienie przyczynia się do rozwoju głosek wymagających zbliżenia dolnych 
i górnych zębów. Następujące po nim żucie to trening i stymulacja mięśni. 
Prawidłowe żucie stymuluje właściwe napięcie mięśniowe policzków, warg 
i języka, podniebienia miękkiego, a także doskonali koordynację odde-
chową i wpływa na kształtowanie się zgryzu. A w rezultacie odpowiada za 
prawidłową artykulację wielu głosek. 

W razie pojawiających się problemów, niejasności ze strony rodziców na-
leży skonsultować się z logopedą, który rozwieje wszelkie wątpliwości. 

Opracowała 
Ewa Ślesik-pedagog-logopeda 

PP-P Filia w Nasielsku
Na podst.: Od karmienia do mówienia. Wpływ funkcji prymarnych na roz-
wój mowy. Forum logopedy Nr 22 str. 36-41 Kaptur E Sławek J. 2017r.

Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych, połykania, gryzienia i żucia;  
Wczesna interwencja logopedyczna Gdańsk, wyd. Harmonia, J. Skrzek 
2016 r. 

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. Elek-
tronowa 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00

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

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

Wniosek można pobrać na stronie www.nasielsk.pl

ZAPROSZENIE

Kajakowa Majówka 
Aktywni dla Mazowsza serdecznie zapraszają 
na Kajakową Majówkę w pięknych okolicz-
nościach przyrody nad Wkrą. Zbiórka: 3 maja 
2022 - Ośrodek Wypoczynkowy Wiosełko 
w Cieksynie - godz. 11.00. Płyniemy około 
11 km z Jońca do Cieksyna. Gwarantowane 
piękne widoki fauny i f lory Mazowsza. Po 
spływie zapraszamy na biesiadę w Ośrod-
ku Wiosełko, który ugości wszystkich zupą, 
grillem (karkówka i kiełbaski), sałatką i herba-
tą. Koszt: 50 zł od osoby (w cenie miejsce 
w kajaku dwuosobowym, transport,biesiada). 
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Zapisy na stronie: 
www.chronotex.pl.

Po więcej szczegółów zapraszamy na profil 
Aktywni dla Mazowsza na FB.

U SĄSIADÓW

Ciuchcia w Pułtusku
Do Pułtuska, 4 kwietnia br., trafił jeden z nielicz-
nych zachowanych egzemplarzy lokomotywy 
PX-48.

Podobne parowozy jeździły niegdyś na trasie Na-
sielsk-Pułtusk. Władze Pułtuska wystarały się o ten 
egzemplarz, by odrestaurować i wyeksponować 
go w mieście. – Teraz ta już nasza „ciuchcia” 
przejdzie stosowny lifting – informuje Urząd Miej-
ski w Pułtusku poprzez swoją stronę internetową.

Termin wyeksponowania i lokalizacja lokomo-
tywy nie jest jeszcze znany. Będzie to zapewne 
sentymentalna atrakcja dla wielu mieszkańców 
nie tylko Pułtuska, ale i Nasielska. Z naszego mia-
sta przecież wyruszała wożąc pasażerów (do po-
łowy lat osiemdziesiątych) i w głównej mierze węgiel (do końca lat 90-tych).

Michał B.

NASZE SPRAWY

Słoneczny powraca
Po dwóch latach przerwy Koleje Mazowieckie postanowiły ponownie uruchomić kursujący latem nad morze 
pociąg „Słoneczny”. Dzięki niemu pasażerowie będą mogli podróżować na trasie Warszawa – Trójmiasto, Słupsk 
i Ustka. 

Jak informuje spółka „Koleje Mazowieckie – KM”, pociąg „Słoneczny” wyjedzie na tory 25 czerwca br. 

Pociąg zatrzyma się w pięciu miastach na Mazowszu: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku, 
Ciechanowie i Mławie, w dwóch leżących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: Działdowie oraz 
Iławie, a także w kolejnych miastach województwa pomorskiego: Prabutach, Malborku, Tczewie, Gdańsk Główny, 
Gdańsk Wrzeszcz, Sopot i Gdynia Główna. Po wyjechaniu z Trójmiasta pociąg zatrzyma się również w Wejhero-
wie, Lęborku, Słupsku i zakończy trasę w Ustce.

Oprócz pociągu „Słoneczny”, który będzie kursował codziennie w wakacje, w weekendy i święta uruchomione 
zostanie drugie wakacyjne połączenie „Słoneczny Bis” z Warszawy do Gdyni.

Podróż „Słonecznym” do Trójmiasta trwa nieco ponad 3 h, zaś do Ustki 5,5 h. Pociąg składa się z nowoczesnych 
wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Prędkość maksymal-
na pociągu wynosi 160 km/h. Wagony są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt.
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Z UM

Wyścig kolarski Grand Prix UCI 1.2  
Legionowo – Wieliszew – Nasielsk – Serock
W piątek, 29 kwietnia br., 
na drogach Gminy Nasielsk 
po raz kolejny zagości wy-
ścig kolarski. Grand Prix 
UCI 1.2 Legionowo–Wie-
liszew–Nasielsk–Serock 
to wydarzenie, w którym 
udział wezmą zawodowe 
grupy kolarskie z całego 
świata mające na celu za-
chęcenie młodych ludzi 
do uprawiania kolarstwa. 
Warto podkreślić, że wśród 
sponsorów ww. wyścigu 
znalazła się również Gmina 
Nasielsk. 

Przejazd kolarzy Zawo-
dowców przez naszą Gmi-
nę planowany jest około 
godz. 14.10-14.30 oraz 
15 .30 -15 .50 natomiast 
meta kolarzy Amatorów 
(usytuowana przy ul. Mły-
narskiej) planowana jest 
około godz. 14.30. 

W związku z organizowa-
nym wydarzeniem w dn. 
29 kwietnia br., w Gminie 
Nasielsk (Krzyczki Szumne, 
Krzyczki Pieniążki, Głodo-
wo Wielkie, Nasielsk ul. To-
polowa, Nasielsk ul. Nowa, 
Nasielsk ul .  Mł ynarska, 
Nasielsk ul. Rynek, Nasielsk 
ul. Kilińskiego, Nasielsk  
ul. Warszawska, Pniewo, 
Chrcynno, Popowo Pół-
noc, Jaskółowo) mogą wy-
stąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Bardzo prosimy o wyrozumiałość. 

Trasa wyścigu oraz więcej informacji: https://bit.ly/3JZkJhl 

W imieniu organizatorów gorąco zachęcamy do kibicowania kolarzom!
Wydział Organizacji i Promocji 

PIŁKA NOŻNA

Co słychać  
w B-klasie?
Drużyny w B-klasie powoli nabierają rozpędu. W 16 kolejce, rozegranej  
10 kwietnia, Żbik II Nasielsk pokonał na własnym boisku Gladiatora Słosze-
wo 4:0. Nasielską drużynę w meczu wzmocnili Mateusz Bramowicz i Borys 
Błaskiewicz. Trzy gole padły już w pierwszej połowie - pierwszego zdobył 
w 16. minucie Borys Błaskiewicz. Drugi gol okazał być się samobójczym - 
na korzyść Żbika do własnej bramki strzelił Rafał Kosewski. Stawkę pierwszej 
połowy zamknął Mateusz Bramowicz, który zagrał tylko w tej części meczu.

Ostatni celny strzał w spotkaniu padł w 51. minucie w wykonaniu Borysa 
Błaskiewicza. W dalszej części meczu rywalom nie udało się odrobić strat, 
a zacięte akcje skończyły się dwiema żółtymi kartkami. Najpierw otrzymał 
ją Mateusz Lewandowski z Gladiatora, a w końcówce meczu Gigi Baidara-
shvili ze Żbika.

W tej samej kolejce na wyjeździe Wkra Cieksyn uległa drugiej drużynie 
PAF-u Płońsk. Wynik meczu na 1:0 ustanowił Bartosz Górczyński w 69. mi-
nucie spotkania.

W 17. kolejce Wkra Cieksyn miała pauzę, natomiast Żbik II Nasielsk uległ na 
wyjeździe Orzycom Chorzele. Gospodarze objęli prowadzenie już w 10. mi-
nucie dzięki golowi Piotra Piaseckiego. Drugi gol padł w wykonaniu Adama 
Niestępskiego.

23 kwietnia czekają nas derby. O 16.30 na Stadionie Miejskim w Nasielsku 
Żbik II Nasielsk podejmie Wkrę Cieksyn, natomiast 30 kwietnia o godz. 10.00 
Żbik II Nasielsk na wyjeździe zagra z APN Olimp Ciechanów, a Wkra Cieksyn 
o 16.00 podejmie u siebie Jutrzenkę Unieck.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Zawirowania w IV lidze
Jak dotąd Żbik Nasielsk rozegrał 
w kwietniu tylko jeden mecz. Naj-
pierw MZPN odwołał i przełożył 21. 
kolejkę z powodu złych warunków 
atmosferycznych. Następnie na wnio-
sek drużyny Świt Staroźreby MZPN 
postanowił „zmienić z urzędu termin 
dwudziestej drugiej kolejki IV ligi se-
niorów gr.1 pomiędzy drużynami: 
MLKS Żbik Nasielsk - LKS Świt Staro-

źreby z 10.04.2022 r. godz. 11.00 na 
04.05.2022 r.”

Komisja Gier MZPN nie podała jed-
nak uzasadnienia, jakie przedstawi-
ła drużyna Świtu, składając wniosek 
o przełożenie terminu. Jak wynika 
z informacji zamieszczonej na pro-
filu klubu Żbik na portalu facebook.
pl, „zostaliśmy poinformowani przez 

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, że 
pomyliły nam się daty. 10 kwietnia to 
nie jest dobry termin na rozgrywanie 
meczu IV ligi.” 

Troszyn górą
Troszyn to niewielka miejscowość, 
a właściwie wieś koło Ostrołęki, której 
liczba mieszkańców nie przekracza 
1 tys. osób, to jednak miejscowość ta 
posiada bardzo mocną drużynę pił-
karską, która cały czas zajmuje wyso-
kie pozycje w tabeli.

Do gry, po przerwie spowodowanej 
kontuzją, powrócił kapitan Mateusz 
Bramowicz. W spotkaniu inicjatywę 
szybko i skutecznie przejęli gospo-
darze. Już w 9. minucie CK Troszyn 
wyszedł na prowadzenie dzięki cel-
nemu strzałowi Jakuba Tyski. Dwa ko-
lejne gole padły w drugim kwadransie 
- najpierw celny strzał w 23. minucie 
wykonał Kacper Matusiak, a w 27. mi-
nucie ponownie Jakub Tyska. Wynik 
pierwszej połowy spotkania na 4:0 
ustalił Mateusz Wierzbowski tuż przed 
ogłoszeniem przez sędziego przerwy.

Druga połowa rozpoczęła się od kil-

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Tamka Dzierzgowo 15 34 11 1 3 50-24

2.  Boruta Kuczbork 13 32 10 2 1 37-14

3.  Gladiator Słoszewo 14 28 9 1 4 34-27

4.  Orzyc Chorzele 13 25 8 1 4 41-28

5.  Olimp Ciechanów 14 24 7 3 4 32-18

6.  Gryf  Kownaty 
Żędowe

13 19 6 1 6 32-36

7.  Żbik II Nasielsk 14 19 6 1 7 37-36

8.  Wkra Cieksyn 14 16 5 1 8 35-40

9.  Żak Szreńsk 13 14 4 2 7 28-35

10.  PAF II Płońsk 14 13 4 1 9 27-37

11.  Jutrzenka Unieck 13 12 3 3 7 27-31

12.  W i e c z f n i a n k a 
Wieczfnia Kościelna

14 1 0 1 13 8-62

ku zmian na boisku w obu drużynach. 
Niestety, równie szybko padły kolejne 
bramki na konto Troszynian. Najpierw 
w 48. minucie bramkę zdobył Dawid 
Kałek, a w 56. minucie po raz kolejny 
Jakub Tyska.

Honorowego, bo jedynego w me-
czu, gola dla Żbika Nasielsk zdobył 
Borys Błaskiewicz w 61. minucie i to 
on ustanowił ostateczny wynik spo-
tkania na 6:1.

Najbliższe mecze Żbika Nasielsk to aż 
4 spotkania w ciągu dwóch tygodni.

W ramach 24. kolejki Żbik Nasielsk 
na własnym boisku podejmie Na-
rew Ostrołękę 23 kwietnia o godzinie 
14.00.

27 kwietnia, w środę, o godzinie 16.30 
nasielska drużyna rozegra na wyjeź-
dzie zaległy mecz z 3 kwietnia (21. 
kolejka), który został odwołany z po-
wodu złego stanu boiska spowodo-
wanego opadami śniegu.

Kolejne spotkanie, 30 kwietnia 
o godz. 11.00, Żbik Nasielsk rozegra 
z drużyną, która ma obecnie tylko  
3 punkty więcej, z Huraganem Wo-
łomin. 

Ostatni w tym zapowiadanym ma-
ratonie meczów Żbik zagra, w środę 
,4 maja o godzinie 17.30. Będzie to 
spotkanie w ramach 22. kolejki, które 
przełożone zostało z dnia 10 kwietnia 
na wniosek drużyny Świtu Staroźreby.

Michał B.


