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Z RADY

OBRADOWAŁA RADA

Dysonans i nietakt?
XLI sesja Rady Miejskiej, która od-
była się 29 kwietnia br., przebiegała 
wyjątkowo spokojnie. Wyjątkiem 
była dyskusja na temat ukraińskiej 
flagi. Radny Rodryg Czyż, zwrócił 
się z prośbą do burmistrza Nasielska 
o zdjęcie z masztu wiszącej przed 
Urzędem Miejskim w Nasielsku 
żółto-błękitnej flagi Ukrainy. 

–  J a ko  m i e s z ka n i e c ,  r a d ny, 
a przede wszystkim jako Polak, 
mam do pana prośbę, aby zdjął 
pan flagę ukraińską sprzed urzędu. 
Zbliżają się święta nasze polskie 
narodowe, 2 i 3 maja. Uważam, 
że byłby to dysonans i duży nie-
takt, żeby ta flaga ukraińska wi-

siała obok polskiej flagi w tych 
dniach. (...) My Polacy daliśmy już 
przykład solidarności z Ukrainą, 
a dalsze hołdowanie fladze Ukra-
iny uważam już za niepotrzebne 
– tłumaczył radny, który zaskoczył 
przedstawioną sugestią wszystkich 
obecnych w sali konferencyjnej.

Początkowo Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska nie odniósł się 
do prośby radnego. W tej sprawie po 
kilkudziesięciu minutach zabrał głos 
radny Dariusz Sawicki. – Uważam, że 
ta flaga ukraińska, która wisi, niech 
ona zostanie. Tą są sąsiedzi, trzeba 
im pomóc (...) i mnie ona osobiście 
nie przeszkadza – tłumaczył. 

Również Dariusz Kordowski wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
stwierdził: – Duża część społeczeń-
stwa solidaryzuje się z Ukrainą. Po-
winniśmy pamiętać o historii. Ona 
była ciężka między naszymi naro-
dami, między Polską a Ukrainą, ale 
nie powinniśmy tego toporu wo-
jennego odkopywać, tylko w jakiś 
sposób funkcjonować. Być może 
my będziemy w takiej potrzebie 
i będziemy zależni być może od 
Ukrainy. Powinniśmy współpra-
cować, a nie poprzez zdjęcie flagi 
rozpoczynać spory i dyskusje. Za-
sugerował też postawienie czwar-

W piątek, 29 kwietnia br., w sali kon-
ferencyjnej UM odbyła się XLI sesja 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Uczest-
niczyli w niej tylko radni RM, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego, ale także 
sołtysi. Obrady prowadził Jerzy Lu-
bieniecki przewodniczący RM. 

Burmistrz B. Ruszkowki zgłosił wnio-
sek o dokonanie zmiany w porządku 
obrad, który został zaakceptowa-
ny przez radnych. Następnie Rada 
przyjęła jednogłośnie plan sesji. Po 
przyjęciu protokołu z sesji XL uczest-
nicy obrad wysłuchali sprawozdania 
z działań podjętych przez przewod-

niczącego RM i burmistrza Nasielska. 

W dalszej kolejności radni przyjęli do-
kumenty: „Sprawozdanie z działal-
ności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku za 2021 rok”, 
„Ocena zasobów pomocy społecz-
nej za rok 2021” oraz „Sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2021 rok.”

Rada Miejska, większością głosów 

podjęła następujące uchwały doty-
czące: zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Nasielsk na 2022 rok; ustale-
nia zasad, na jakich sołtysom będzie 
przysługiwać dieta; przyjęcia regu-
laminu dostarczania wody i odpro-
wadzania ścieków na terenie miasta 
i gminy Nasielsk; wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości (nr 2540/2); 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości (nr 2568/4); sprzedaży lo-
kalu niemieszkalnego, przekazania 
wniosku według właściwości. 

Radni nie złożyli interpelacji, nie było 
też żadnych zapytań. 

Następnie przewodniczący RM 
przedstawił pisma, które wpłynęły do 
Rady Miejskiej. Wśród nich były m.in.: 
pismo z LGD „Zielone Mosty Na-
rwi” – przekazanie uchwały w spra-
wie przystąpienia gminy Nasielsk do 
Stowarzyszenia LGD „Zielone Mosty 
Narwi”; wniosek sołtysa Aleksandro-
wa o wykonanie drogi asfaltowej; in-
formacja wojewody mazowieckiego 
o skargach i wnioskach rozpatrzo-
nych w 2021 r.; wniosek mieszkań-
ców Pomiechówka o opracowanie 

miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla części te-
renów wsi Borkowo, gmina Nasielsk; 
pozytywna opinia Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie do projektu regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie miasta i gminy 
Nasielsk; prośba mieszkańca Po-
powa Borowego o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości oraz 
podatku od gruntu wszystkich sołty-
sów z gminy Nasielsk; prośba miesz-
kańca Nasielska o przygotowanie 
przez burmistrza Nasielska i skarbnika 
wystąpienia na temat produkcji rol-

nych; pismo mieszkańca Nasielska 
dotyczące nadania przywilejów 
zasłużonych honorowym daw-
com krwi i szpiku kostnego, prośba 
mieszkańca Nasielska o publiczne 
odczytywanie wszystkich pism wpły-
wających do Rady, prośba mieszkan-
ki Nasielska o przydział mieszkania. 

W punkcie „Sprawy różne” dyskuto-
wano m.in.: na temat najważniejszych 
inwestycji gminnych. 

(red.) 
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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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

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

Z UM 

Wprowadzenie stopni 
alarmowych BRAVO oraz 
CHARLIE-CRP
Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do  
15 maja 2022 roku, do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia 
alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego 
BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były go-
towe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHAR-
LIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych 
w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przy-
padku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel 
ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania 
wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza 
się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia 
wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że 
służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym 
administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej 
czujności.

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.

UM. Informacja 

Obowiązek przyłączenia 
do kanalizacji
W związku z wybudowaniem oraz oddaniem do użytkowania sieci ka-
nalizacyjnej w Nasielsku ul. Ogrodowa, ul. Jaworowa, ul. Cisowa, ul. So-
snowa, ul. Sadowa, ul. Gajowa, ul. Grabowa, ul. Leśna, Burmistrz Nasielska 
informuje, że właściciele nieruchomości mają obowiązek na podstawie 
art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2021 rok, poz. 888 ze zm.) podłączenia 
nieruchomości do sieci sanitarnej.

Jedynym przypadkiem zwalniającym z tego obowiązku jest posiadanie 
wcześniej wybudowanej oczyszczalni przydomowej.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców o niezwłoczne podjęcie 
czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji 
sanitarnej.

Przyłączenia można dokonać we własnym zakresie zgodnie ze sztuką bu-
dowlaną lub na Państwa zlecenie może dokonać tego Zarząd Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, ul Płońska 43 (tel. 23 69 12 364). 

W przypadku wykonania przyłączenia we własnym zakresie, należy zgło-
sić się natychmiast do ZGKiM w celu podpisania umowy.

W przypadku niewykonania obowiązku, od 1 czerwca br. zostaną wszczę-
te postępowania administracyjne. Informacje na temat przyłączeń może-
cie Państwo uzyskać w ZGKiM (Wydział Wodociągów i Kanalizacji tel. 23 
69 12 364 wew. 139 lub 143).

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Dyżur Prezesa 
Stowarzyszenia 
Kombatantów Polskich
Informujemy, że od maja br. dyżur Prezesa Stowarzyszenia Komba-
tantów Polskich i Osób Poszkodowanych w II Wojnie Światowej będzie 
odbywał się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. 10:00-
12:00 w pokoju nr 2 (parter).
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dokończenie ze str. 1

Z GMINY

Tablica informacyjna 
W zeszłym roku sołectwo Ruszkowo zajęło V miejsce w konkursie or-
ganizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich pn. „Najaktyw-
niejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po 
sąsiedzku”. Podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego w Muzeum 
Wsi Radomskiej w Radomiu, sołtys sołectwa – Michał Ziółek odebrał sym-
boliczny czek na kwotę 1 500 zł. W związku z otrzymaniem nagrody, za-
kupiono i postawiono nową tablicę informacyjną. 

- Poprzednia tablica była w opłakanym stanie – mówi Michał Ziółek. - 
Szyba bardzo trudno się przesuwała, istniało duże prawdopodobieństwo 
jej wypadnięcia. Dlatego też postanowiliśmy, by nagrodę przeznaczyć na 
zakup nowej tablicy – dodaje. Na tablicy będą znajdowały się informacje 
dotyczące inicjatyw i wydarzeń wiejskich oraz gminnych. 

(o.)

Z UM

Wsparcie dla sołectw 
z Gminy Nasielsk
Pod koniec kwietnia br. ogłoszono wyniki naboru w ramach programu 
MIAS 2022. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że naszej gminie 
udało się pozyskać łącznie 170 000 zł na realizację zadań dla sołectw:

 – Budy Siennickie – na budowę chodnika przy drodze;

 – Krogule – na wykonanie wiaty przystankowej;

 – Zaborze – na zakup lamp solarnej;

 – Konary – na zakup siłowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej;

oraz  Popowo Północ, Pniewo, Jaskółowo, Mokrzyce Dworskie, Winniki, 
Siennica, Chlebiotki, Mokrzyce Włościańskie, Chechnówka, Pniewska Gór-
ka, Psucin, Lubominek, Wągrodno – na dobudowę oświetlenia ulicznego.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych

tego masztu na flagę europejską. 
Także radny Janusz Gers powie-
dział, że jest mu przykro z powodu 
dyskusji o usunięciu flagi Ukrainy. 
Zauważył, że jest ona tylko zna-
kiem solidarności z tym państwem, 
które padło ofiarą najeźdźcy.

Radny Andrzej Pacocha poparł 
pomysł radnego R. Czyża. – Jeśli 
ktoś sobie prywatnie zamieszcza 
flagę ukraińską na Facebooku, 
czy wspiera, zresztą tak jak my 
wsparliśmy, bo pan Rodryg wsparł 

znacząco finansowo, zakup me-
dykamentów, które będziemy 
przekazywać na Ukrainę. Myślę, 
że to jest największa potrzeba. 
Nie można zarzucić, że nie robi-
my, bo z naszej strony jest to duże 
działanie. Ja osobiście mam wie-
lu znajomych na Ukrainie i wiem 
bezpośrednio, co tam się dzieje. 
A co innego jest wieszanie fla-
gi w miejscu gospodarza, tak jak 
było na początku – twierdził rad-
ny. – To tak jakby pan burmistrz 
przeniósł naszą gminę już do 
Ukrainy, a myślę, że to jest niesto-
sowne. I myślę, że nigdzie na świe-
cie chyba tak się nie zdarza, żeby 
tę flagę tak wieszać. Tylko w Pol-
sce, w wyniku może takiego entu-
zjazmu i chęci pomocy na samym 
początku były te flagi wieszane, 
ale myślę, że to nie jest właściwe 
– podsumował swoją wypowiedź 
radny Andrzej Pacocha.

W końcu do flagi ukraińskiej powie-
wającej przed nasielskim magistra-
tem odniósł się burmistrz Nasielska 
przypominając, że w 1939 roku 
pomoc dla walczącej Polski była 
zbyt słaba. Mówił tez o stosowa-
nej przez Rosję retoryce nakazują-
cej, by Polacy przypomnieli sobie 
o Lwowie, o Wołyniu i trzeba „go-
nić” z Polski Ukraińców i ich flagi.

 – Boli nas flaga, która tu wisi, a tam 
ludzie giną, a nam flaga przeszka-
dza. Pomagać trzeba i pomagamy 
– mówił B. Ruszkowski i zaakcento-
wał, że Polska zyskała bardzo dużo 
w oczach Ukraińców, że potrafimy 
jako Polacy pomagać, mimo pew-
nych historycznych zaszłości. – Czy 
teraz wszystkie te złe rzeczy powin-

niśmy sobie przypominać i flagę 
zdejmować? Prosić, żeby wyszli od 
nas, bo będą nam miejsca pracy 
zabierać? Może wygońmy te dzie-
ci, te kobiety, jak od flagi zacznie-
my... (...) Czy mamy kompleksy, 
z kolan wstajemy, że flaga nas boli? 
Flaga przeszkadza, będziemy mieli 
święto zakłócone, bo będziemy się 
źle czuć? – pytał 

retorycznie burmistrz, dodając, 
czy w takie negatywne podejście 
będzie wpisywać, apelując o roz-
sądek. – Nie chciałem się na po-
czątku wypowiadać na ten temat, 
bo milczenie jest bardziej na czasie 

i mówienie może powodować pe-
wien ból – zakończył swoją wypo-
wiedź, prosząc o więcej empatii dla 
osób z Ukrainy, które przebywają 
w Polsce i ewentualnie słuchają tej 
sesji.

Wiceprzewodniczący Dariusz Kor-
dowski dodał, że radny Andrzej 
Pacocha, jako przedstawiciel partii 
PiS w Nasielsku i kierownik ARiMR 
w Pomiechówku nie powinien ta-
kich słów wypowiadać, gdyż jest 
to niemoralne. Wskazał też że fla-
ga Ukrainy zawisła także np. przed 
Urzędem Miasta w Ciechanowie. 
Zaś sekretarz Marek Maluchnik do-
dał, że ukraińska flaga  została uro-
czyście wciągnięta przy dźwiękach 

hymnu tego kraju na maszt przy 
Urzędzie Miasta we Wrocławiu, po-
nadto znajduje się także przy Urzę-
dzie Miasta w Gdańsku. 

 – Bardzo wielu mieszkańców Syrii, 
Jemenu i Palestyny ginie codzien-

nie i jakoś nie widzę, żeby pan wie-
szał przed naszym urzędem flagę 
Jemenu, Syrii czy Palestyny. Jeże-
li tak dzielimy się w bólu z innymi 
mieszkańcami globu, to dzielmy 
się ze wszystkimi, a nie wybiórczo 
– kontynuował dyskusję z burmi-
strzem radny Rodryg Czyż. 

Radny A. Pacocha skomentował 
jego wypowiedź radnego Czyża. 
– Pan Rodryg tylko zasugerował, 
czy pan burmistrz by rozważył, 
nie było z naszej strony jakiegoś  
takiego ataku, czy nakłaniania 
w jakiś sposób burmistrza. Jak pan 
burmistrz uważa, to flagę zostawi – 

mówił radny A. Pacocha i dopyty-
wał o datę, do kiedy będzie wisiała 
flaga.

Burmistrz Nasielska stanowczo 
odpowiedział, że nie będzie zdej-
mował flagi Ukrainy i będzie ona 
wisiała dopóki Ukraina nie pokona 
Rosji.

Po tych słowach osoby zgroma-
dzone w sali konferencyjnej, czyli 
sołtysi, radni i kierownicy wydzia-
łów UM zareagowali brawami.

Flaga Ukrainy, jako znak solidarno-
ści, pojawiła się od początku trwa-
nia w wielu miejscach Polski, m.in. 
na budynku Urzędu Miasta Stołecz-
nego Warszawy, ale i w Nowym 

Dworze Mazowieckim, w Legiono-
wie, w Zakroczymiu, w Piasecznie, 
czy Serocku. Nasielski magistrat nie 
jest więc odosobniony w symbo-
licznym geście.

(red.)

Z RADY

Dysonans i nietakt?
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20.04.2022 r. Krogule - pożar budynku gospodarczego (2 zastępy 

OSP Nasielsk)

26.04.2022 r. 

Lelewo pomoc ZRM (1 zastęp OSP Nasielsk)

Nasielsk, ul. Słoneczna - pochylone drzewo nad budynkiem (1 zastęp 

OSP Nasielsk)

27.04.2022 r.

Nasielsk, ul. Łączna - pożar trawy i krzaków (1 zastęp OSP Nasielsk)

Żabiczyn - zabezpieczenie lądowiska LPR (1 zastęp OSP Nasielsk

30.04.2022 r.

Borkowo - pożar lasu (2 zastępy OSP Nasielsk)

Budy Siennickie - kolizja drogowa z udziałem samochodu osobowego 

i motocyklu (1 zastęp OSP Nasielsk)

01.05.2022 r.

Nasielsk, ul. Starzyńskiego - otwarcie mieszkania (1 zastęp OSP Nasielsk)

04.05.2022r. Paulinowo - pożar trawy ( 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

Z POLICJI

Marihuana i konopie
Nowodworscy policjanci zatrzymali w tym tygodniu dwie osoby, u któ-
rych ujawnili środki odurzające. 

25 kwietnia 2022 r. wieczorem, policjanci nowodworskiej prewencji na 
ul. Warszawskiej zauważyli młodą dziewczynę. Mieli informację, że może 
posiadać narkotyki. Podczas legitymowania funkcjonariusze ujawnili, że 
17- latka posiada przy sobie zawiniątko z folii aluminiowej, w środku któ-
rego znajduje się susz roślinny koloru zielonego. Badanie zabezpieczonej 
substancji narkotesterem wykazało, że to marihuana. Mieszkanka powiatu 
nowodworskiego została przez policjantów zatrzymana. Usłyszała zarzut 
posiadania środków odurzających.

Tego samego dnia, przed godz. 18.00, policjanci z nasielskiego komisaria-
tu udali się na posesję przy ul. Płońskiej. Funkcjonariusze mieli informację, 
że zamieszkujący tam mężczyzna może mieć narkotyki. Na miejscu za-
stali zaskoczonego wizytą mundurowych 44- latka. Podczas przeszukania 
pomieszczeń nasielscy kryminalni ujawnili susz roślinny koloru zielonego. 
Użyty do badania narkotester wskazał na marihuanę. Jednak to nie koniec. 
W mieszkaniu 44-latek miał również doniczki, a w nich sadzonki marihu-
any. Na miejscu pracował technik kryminalistyki oraz nasielscy funkcjona-
riusze. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających 
oraz uprawy konopii.

Zgodnie z art. 62 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, za posiadanie 
środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do  
3 lat pozbawienia wolności.

Zgodnie z art. 62 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii, kto wbrew prze-
pisom ustawy, uprawia konopie, z wyjątkiem konopii włóknistych, podle-
ga karze do 3 lat więzienia.

Postępowania w tych sprawach są prowadzone pod nadzorem Prokuratu-
ry Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim i w Pułtusku.

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

Z POLICJI

Alkohol, łapówka  
i zakaz kierowania
21 kwietnia 2022 r. o godz. 20:30 
funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
w Nasielsku patrolowali miejscowość 
Cieksyn. Na ul. Kolejowej zauważyli 
volvo, którego kierujący nie trzymał 
prostego toru jazdy. Mundurowi po-
dejrzewając, że może być pijany, za-
trzymali go do kontroli drogowej.

Już na początku interwencji wyczuli 
od siedzącego za kierownicą 60-lat-
ka woń alkoholu. Badanie stanu trzeź-
wości potwierdziło przypuszczenia 
funkcjonariuszy. Mężczyzna w wy-
dychanym powietrzu miał ponad 1,3 
promila alkoholu.

Ponadto sprawdzenie w policyjnym 
systemie ujawniło, że pijany kierujący 
posiada dożywotni zakaz prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych, wydany w 2018 r. przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku i nigdy już nie 
powinien wsiąść za kierownicę.

Jednak 60-latek za wszelką cenę próbował uniknąć odpowiedzialności 
karnej, dlatego interweniującym policjantom złożył obietnicę wręczenia 
korzyści majątkowej, w zamian za odstąpienie przez nich od czynności 
służbowych. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, który noc spędził w po-
licyjnym areszcie. Pojazd, którym kierował odholowano.

Po wytrzeźwieniu został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej 
w Pułtusku, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator wydał postanowienie o za-
stosowaniu wobec mieszkańca gminy Nasielsk dozoru policyjnego.

Zgodnie z kodeksem karnym, za składanie osobie pełniącej funkcję pu-
bliczną obietnicy udzielenia korzyści majątkowej, w zamian za naruszenie 
przez nią przepisów prawa, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego, znajdując się w stanie nietrzeź-
wości i wbrew sądowemu zakazowi, grozi kara do 5 lat więzienia.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Re-
jonowej w Pułtusku.

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

Z UM
Uwaga!  
Obszar zagrożony 
wścieklizną zwierząt

W ślad za pismem Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Nowym 
Dworze Mazowieckim informu-
jemy, że w dzienniku urzędo-
wym Wojewody Mazowieckiego 
ukazało się Rozporządzenie Wo-
jewody Mazowieckiego z dnia 15 
kwietnia 2022 roku, zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zwal-
czania wścieklizny zwierząt w taki 
sposób, że obszar zagrożony 
wścieklizną objął również obszar 
powiatu nowodworskiego!

Rozporządzenie wprowadza 
m.in:
1. Zakaz organizacji targów, 
wystaw, konkursów i pokazów 
z udziałem zwierząt wrażliwych 
na wściekliznę.
2. Nakaz trzymania psów na 
uwięzi na zamkniętym terenie, 
a kotów w zamknięciu.
3. Utrzymywania zwierząt na 
zamkniętych wybiegach.
4. Zakaz polowań z udziałem 
psów i nagonki.

PRZY OKAZJI PRZYPOMINAMY! że szcze-
pienie psów jest obowiązkiem każdego 
właściciela czworonoga, zgodnie z art. 
56 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwal-
czaniu chorób zakaźnych zwierząt (dz.U. 
2020 r., poz.1421) tj.:
1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na ob-
szarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące 
na obszarach określonych przez ministra 
właściwego do spraw rolnictwa podlegają 
obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani za-
szczepić psy przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia ukończenia 
przez psa 3. miesiąca życia, a następnie 
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia 
ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie 
dokonują lekarze weterynarii świadczący 
usługi weterynaryjne w ramach działal-
ności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają 
wpisowi do rejestru prowadzonego przez 
lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 
3. Po przeprowadzeniu szczepienia posia-
daczowi psa wydaje się zaświadczenie lub 
dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym 
mowa w art. 24e ust. 2.
Pamiętajmy, więc, wszyscy o naszych 
czworonożnych przyjaciołach, wściekli-
zna jest chorobą śmiertelną, zarówno dla 
zwierząt, które same, bez naszej pomocy, 
nie mają możliwości ochronić się przed 
nią, jak i dla nas samych, ponieważ jest 
to choroba wirusowa, atakująca również 
organizm człowieka. W związku z powyż-
szym apelujemy ZASZCZEPCIE PUPILA, TO 
TYLKO CHWILA !!!
UWAGA! Nie ma obowiązkowego szcze-
pienia kotów, ale dla bezpieczeństwa swo-

jego i zwierzęcia lepiej je wykonać.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Z wizytą  
w gminie Nasielsk
W niedzielę, 10 kwietnia br., z wizytą w Gospodarstwie u państwa Hanny 
i Krzysztofa Kowalskich w Winnikach przebywali goście z różnych stron Eu-
ropy. Było to 12 osób z Estonii, Słowacji, Włoch, Portugalii, Francji i Polski. 

W ramach projektu Erasmus pt. „Katalog nasion organicznych w kontek-
ście zmian klimatu” poznawali oni praktyki zachowania bioróżnorodności 
i ochrony nasion endemicznych lnu i tworzenie banku nasion w gospo-

darstwie demonstracyjnym państwa Kowalskich oraz gospodarstwie pań-
stwa Małgorzaty i Grzegorza Kanigowskich z Winnik. Ponadto odwiedzili 
nasielską Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną i Nasielski Dom Edukacji 
i Historii, gdzie poznali historię zabytkowych budynków, a także przeszłość 
naszego miasta. 

red.

Z UM

Podsumowanie akcji  
Nasz Czysty Nasielsk
Jak co roku, z okazji Między-
narodowego Dnia Ziemi, od 
13 do 25 kwietnia br. trwała ak-
cja NASZ CZYSTY NASIELSK, 
w którym to sołectwa, szkoły, 
przedszkola, instytucje po-
rządkowały swoje otoczenie 
i miejsca publiczne.

Do akcji zgłosi ł y się m.in.: 
Szkoła Podstawowa w Popo-
wie Borowym, Szkoła Podsta-
wowa w Budach Siennickich, 
Szkoła Podstawowa w Dę-
binkach, Szkoła Podstawowa 
w Cieksynie, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Nasielsku, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Nasielsku, 
Szkoła Podstawowa w Starych 
Pieścirogach, Samorządowe 
Przedszkole w Nasielsku, Ze-
spół Szkół Zawodowych w Nasielsku, Niepubliczne Przedszkole Sakolandia, Sołectwo Chlebiotki, Stowarzysze-
nie Dolina Wkry. Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zapewnił uczestnikom akcji worki, rękawice 
oraz odbiór zgromadzonych odpadów. Za udział w akcji Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
przekazał uczestnikom sadzonki drzew (dąb, modrzew, sosna, wiąz, brzoza, klon, jarząb).

Natomiast, 22 kwietnia br., z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przedszkolaki z grupy „Słoneczka” z Samo-
rządowego Przedszkola w Nasielsku przygotowały dla pozostałych dzieci teatrzyk o tematyce proekologicznej 
pt. „Leśne spotkanie”. 

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom, młodzieży, nauczycielom, sołtysom, mieszkańcom oraz wszyst-
kim uczestnikom, którzy aktywnie brali udział w akcji sprzątania świata. Dzięki Państwa zaangażowaniu akcja Nasz 
Czysty Nasielsk cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Inicjatywa ta pokazuje, że nadal jest ona potrzebna, gdyż w dalszym ciągu ludzie porzucają odpady w miejscach 
do tego celu nieprzeznaczonych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Dyktando  
dla wszystkich
We wtorek, 10 maja br., w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Popowie Borowym przeprowadzony zostanie Gminny Konkurs Or-
tograficzny pt. „Ortograficzna corrida”. Uczniowie będą pisać dyktando 
o godz. 10.00, zaś dorośli o godz. 17.00

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria: 
uczniowie szkół podstawowych – kl. IV – VI; II kategoria: uczniowie szkół 
podstawowych – kl. VII – VIII i III kategoria: dorośli.

Dla uczniów szkół podstawowych będzie on przebiegał w dwóch etapach: 
szkolnym i gminnym.

Natomiast dorośli, którzy chcą wziąć udział w konkursie, mogą się 
do niego zgłosić mailowo: sekretariat@sppb.pl lub telefonicznie pod  
nr 22 7943405 do dnia: 10 maja 2022 r. do godz. 15.00.

Organizatorem dyktanda jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Popowie Borowym we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Nasielsku pod patronatem Burmistrza Nasielska i wsparciem me-
dialnym Życia Nasielska. 

Laureaci konkursu „Ortograficzna corrida” otrzymają pamiątkowe dyplo-
my oraz drobne nagrody rzeczowe, które wręczone zostaną 20 maja br. 
podczas Święta Patrona Szkoły. 

Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe znajdują się: www. sppb.pl
(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Gdzie jest  
Iwona Wieczorek?
O zaginięciu Iwony Wie-
czorek słyszał chyba każdy 
z nas. To głośna i medialna 
sprawa. Dla mnie, osobiście, 
to sprawa bardzo bliska. 
W tym czasie, gdy Iwona 
zaginęła, byłam w Gdań-
sku. Spacerowałam tymi 
uliczkami, co ona. Zaczę-
łam sobie wyobrażać, że 
mogłabym to być ja. Iwona 
Wieczorek, w dniu zaginię-
cia, była w podobnym wie-
ku, co ja, dlatego też bardzo 
interesowałam się tą sprawą. 
Smutny jest fakt, że do tej 
pory nie została ona wyja-
śniona, a minęło już 12 lat. 
Czy Iwona Wieczorek żyje? 
W mediach powstało wiele 
teorii na ten temat, jednak żadna z nich nie przyniosła rezultatu, czyli 
rozwiązania zagadki.

Na temat zaginięcia Iwony Wieczorek powstało przeszło milion publi-
kacji. To niezwykle głośna sprawa, ale warto pamiętać, iż takich spraw 
w Polsce jest bardzo dużo. Średnio w naszym kraju ginie 10 tysięcy ludzi, 
dwa tysiące nie zostają odnalezione. Co tylko świadczy o złym systemie 
i braku wyszkolonych policjantów. Nie każdą taką sprawą interesują się 
media.

O książce Janusza Szostaka Co się stało z Iwoną Wieczorek? dowiedzia-
łam się jeszcze przed jej premierą w 2018 roku. Jednak nie miałam od-
wagi jej przeczytać. Teraz dojrzałam do tego, by zmierzyć się z tą historią. 
Autor wyjaśnia czytelnikowi każdy szczegół związany z tym zaginię-
ciem. Każda poszlaka została przez niego sprawdzona i skomentowana. 
A teorii było wiele. Janusz Szostak zapoznał się z aktami sprawy i próbuje 
odpowiedzieć na pytanie: co się stało z Iwoną i jakie są tropy?

Iwona Wieczorek wraz ze znajomymi, 16 lipca 2010 roku, imprezuje 
w klubie w Sopocie. Po kłótni opuszcza klub i planuje samotny powrót 
do domu. Ostatni raz kamery rejestrują dziewczynę 17 lipca 2010 roku 
o godzinie 4:12 przy wejściu na plażę w Jelitkowie. Iwona znajdowała się 
wtedy blisko domu. Dlaczego do niego nie dotarła?

To niezwykle zagadkowa i smutna sprawa. Wiele teorii głosi, iż Iwona nie 
żyje. Inni twierdzą, że widzieli Iwonę następnego dnia, wtedy podobno 
planowała wyjazd do Berlina. Jeszcze inni twierdzą, że widzieli, jak ktoś ją 
porywa czarnym samochodem. Kolejni uważają, iż to „Pan ręcznik” ją 
zabił, istnieje również teoria, iż zaatakował ją łowca nastolatek na organy 
albo taksówkarz. Podejrzana była również policja, jak i śmieciarze. Jak wi-
dać, teorii jest wiele, ale jaka jest prawda? Tego nie wie nikt. Jednak mam 
nadzieję, iż ta sprawa w końcu się wyjaśni i poznamy prawdę. 

Warto przeczytać reportaż Janusza Szostaka Co się stało z Iwoną Wie-
czorek? chociażby po to, by poznać każdy szczegół tej sprawy i każdą 
próbę jej rozwiązania. Książka napisana jest rewelacyjnie, chętnie zapo-
znam się z innymi teksami, zmarłego w zeszłym roku, detektywa Janusza 
Szostaka. A sprawę Iwony Wieczorek mam zamiar śledzić aż do czasu 
jej wyjaśnienia.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI. DKK

Ciekawostki o Czechach
W piątek, 22 kwietnia br., w czytelni Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku 
odbyło się poświąteczne spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki. W niezwykle miłym 
gronie spotkaliśmy się, by porozmawiać 
o książce Mariusza Szczygła Gottland.

Mariusz Szczygieł to zdeklarowany czecho-
fil, który od wielu lat z wielką pasją opisuje 
naszych południowych sąsiadów – ich histo-
rię, zwyczaje oraz związane z tym narodem 
anegdoty.

Gottland skupia w sobie kilka dłuższych tek-
stów, przeplatanych krótkimi wstawkami. Po-
ruszane tematy są ściśle powiązane z czeską 
historią i mentalnością. Dzięki jego repor-
tażom poznaliśmy np. historię największej 
i najlepiej prosperującej w tym kraju fabryki butów Bata oraz losy jej właścicieli. 

Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawostkach na temat najsłynniejszej czeskiej przedwojennej aktorce – Lídy Baaro-
vej, w której zakochał się Goebbels, a także poznaliśmy losy Marty Kubišovej – piosenkarki śpiewającej niegdyś 
w zespole z Heleną Vondráčkovą. 

W jednym z reportaży autor opisał też przerobioną na muzeum posiadłość największej gwiazdy czeskiej estrady, 
Karela Gotta (stąd właśnie wziął się tytuł książki), będące czymś w rodzaju czeskiego Graceland. Interesująca była 
także historia o mieszkającej w Pradze siostrzenicy Franza Kafki.

W jednym z najciekawszych tekstów znajdujących się w tym zbiorze jest opowieść o powstaniu i upadku naj-
większego na świecie pomnika Stalina, który stanął na wzgórzu Letná, górując nad całą Pragą. 

Klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki były zachwycone zarówno językiem, jak i tematyką reportaży zebra-
nych w Gottlandzie. Dla sympatyków kultury i historii Czech jest to pozycja obowiązkowa. Kolejne spotkanie 
odbędzie się 27 maja br. (piątek) o godzinie 15.30. Będziemy rozmawiać o książce Mai Lunde pt. Historia pszczół. 
Serdecznie zapraszamy!

(b.)

ROZ(G)RYWKA

Takenoko

Z BIBLIOTEKI. XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Audiobooki w naszej bibliotece
Z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – świat w jednym miejscu” przypada-
jącego na dni od 8 do 15 maja nasza placówka zakupiła audiobooki. Od tej pory,  na stałe zagoszczą one w ofer-
cie naszej placówki. 

Audiobooki to inaczej książki mówione przeznaczone do słuchania, a więc powieści, poradniki, biografie i inne 
gatunki literatury czytane przez lektorów. Swojego głosu często użyczają osoby znane, takie jak aktorzy, piosen-
karze, czy sami autorzy. Są dostępne w popularnym formacie mp3 obsługiwanym przez wszystkie urządzenia: 
komputery, tablety, smartfony, nowoczesne radia samochodowe oraz odtwarzacze muzyki. 

Książki czytane przez lektora stanowią odpowiedź na potrzeby czytelników, którzy ze względu na różne oko-
liczności nie mogą cieszyć się swoim hobby tak często, jakby chcieli. Zyskują możliwość słuchania audiobooków 
podczas wykonywania prac domowych, podróży, jazdy samochodem, pieszych powrotów do domu czy dłuż-
szych spacerów w pojedynkę, a także odpoczywając w domowym zaciszu. Audiobooki potrafią pochłonąć 
słuchacza i zabrać go w niezwykły świat wyobraźni. Polecane są również małym dzieciom, bo już od 3 roku 
życia, zwłaszcza słuchowiska, w których dodane są dźwiękowe efekty specjalne. Dziecko może słuchać książki 
podczas zabawy lub wypoczynku. Zapraszamy serdecznie do biblioteki!

(b.)

Takenoko przenosi graczy do Ja-
ponii, bardzo dawno temu, kiedy 
nie było elektryczności, a technika 
była jeszcze słabo rozwinięta. Ce-
sarz Japonii na znak pokoju otrzymał 
w prezencie od cesarza Chin pandę. 
Zaniedbanie zwierzęcia byłoby źle 
odebrane przez chińskiego władcę, 
dlatego japońscy dworzanie muszą 
dołożyć wszelkich starań, aby pan-
dzie żyło się jak najlepiej. Niedźwia-
dek dostał do dyspozycji fragment 
cesarskiego ogrodu, pełnego jego 
ulubionego przysmaku – bambu-
sa. Zadaniem graczy jest doglądanie 
pandy, dokarmianie jej, pielęgnacja 
ogrodu oraz sadzenie nowych ro-
ślinek. Z sześciokątnych kafli należy 
budować planszę, czyli ogród, gdzie 
urosną pędy bambusa. 

Tu do dyspozycji uczestników są 
drewniane elementy, z których bu-
duje się przestrzenne bambusowe 

konstrukcje. Podłużne, niebieskie, 
drewniane klocki posłużą jako ka-
nały nawadniające ogród. Zadaniem 
graczy jest realizacja zadań z załą-
czonych kart podzielonych na trzy 
kategorie: ogród, ogrod-
nik i panda. W każdej turze 
uczestnicy rzucają najpierw 
kostką, aby określić pogo-
dę. W zależności od wyniku, 
można wykonać poszcze-
gólne czynności, np. jeśli jest 
słonecznie, gracz otrzymuje 
dodatkową akcję, deszczo-
wa pogoda przynosi na-
wodnienie jednego kafla, 
a piorun pozwala przenieść 
pandę w dowolne miejsce 
na planszy. Jeśli na kostce 
wypadnie znak zapytania, 
gracz może wykonać do-
wolną z czynności przy-
pisanych poszczególnym 

znacznikom pogody. Gdy warunki 
atmosferyczne zostaną ustalone, na-
stępuje właściwa część tury, czyli wy-
konanie dwóch z pięciu możliwych 
akcji, np. pobranie nowych kafelków w celu powiększenia ogrodu, pobra-

nie kanału nawadniającego, 
wspomagającego wzrost 
bambusa; ruch ogrodni-
kiem, który na końcu swo-
jego ruchu dostaje kawałek 
bambusa; ruch pandą, zja-
dającą na końcu tury bam-
bus. Ostatnia możliwa akcja 
to pobranie karty z zada-
niem. 

W zależności od liczby 
graczy, realizowanych jest 
od siedmiu do dziewięciu 
zadań. Gdy odpowiednia 
ilość zadań zostanie wy-
konana, gracze podliczają 
zdobyte punkty, a ten, kto 

zdobędzie ich najwięcej, wygrywa 
i otrzymuje miano najlepszego ce-
sarskiego ogrodnika. Takenoko to 
bardzo przyjemna gra rodzinna, 
choć przeznaczona dla osób po-
wyżej ósmego roku życia. Należy 
pamiętać, że zadania są zróżnico-
wane i oprócz karmienia pandy, 
nie wolno zapominać o pielęgnacji 
i rozbudowie ogrodu – panda ni-
gdy nie może być głodna. Pojawiają 
się zadania, w których należy zbu-
dować fragment ogrodu o określo-
nym kształcie, może to wymagać 
od uczestnika poświęcenia kilku 
tur, jednak nagrodą jest oczywiście 
szczęście i pełny brzuch cesarskie-
go zwierzęcia. 

OI
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Ślady natury
P r a c o w n i a  J u s t E w a l i a  p o 
ra z  kolej ny przeprowad zi-
ła w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury warsztaty kreatywne dla 
dzieci. W sobotę, 23 kwietnia, 
panie Justyna i Ewelina zapo-
znały uczestników zajęć z eco 
printingiem. To technika druku 
kontaktowego wykorzystująca 
właściwości barwiące roślin. Sto-
suje się ją do trwałego zdobienia 
tkanin, skór i papieru. Odbicia 
liści i kwiatów dają niepowta-
rzalne efekty. Otrzymane w ten 
sposób materiały nadają się do 
wielokrotnego użytku, można 
je prać i, co ważne, nie farbują 
i nie brudzą. 

Dzieci w czasie warsztatów odbijały naturę na bawełnianych torbach. Metodą prób i błędów sprawdzali, które 
rośliny zostawiają najwyraźniejszy ślad i odbijają się na eko torbie, dzięki naturalnym barwnikom. Do nich należał 
dobór kolorystyki i przygotowanie projektu torby. 

Instruktorki pomagały dzieciom tylko w kwestiach technicznych, aby prace zostały wykonane starannie. W tym 
celu używane były pędzle, wałki, młotki i folie. Po wielu próbach okazało się, że najładniejsze wzory dają suche 
liście drzew, które przed nałożeniem na torbę należy zamoczyć w wodzie. Wdzięcznym materiałem do pracy 
były także bratki i suche trawy. Ostatecznie eko torby z oryginalnymi roślinnymi wzorami trafiły do każdego 
uczestnika.

E.G.

Z NOK

Ruszyły zajęcia  
gry na pianinie
Po przerwie spowodowanej pandemią w NOK znów ruszyły zajęcia gry 
na pianinie. Prowadzi je pani Natalia Boiko z Ukrainy. Jest ona absolwent-
ką szkoły muzycznej o specjalizacji gry na fortepianie, którą ukończyła 

w 2002 roku w Ukrainie. Skończyła także specjalizację jako dyrygent chó-
ru w 2007 roku. Cotygodniowe zajęcia w Nasielskim Ośrodku Kultury 
rozpoczęła z grupą dzieci w wieku od 8 do 11 lat. 

Dla niektórych uczestników jest to pierwszy kontakt z tym instrumentem, 
ale są także tacy, którzy już wcześniej grali na pianinie i chcą w dalszym 
ciągu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.

(d.)

Z BIBLIOTEKI

Zajęcia edukacyjne o życiu 
i twórczości Marii Konopnickiej
W poniedziałek, 25 kwietnia br., uczniowie 
klasy II a z wychowawczynią panią Barba-
rą Kamińską ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nasielsku uczestniczyli w zajęciach edu-
kacyjnych. Były one poświęcone życiu 
i twórczości Marii Konopnickiej, która zosta-
ła ogłoszona patronką roku 2022 i uznana za 
jedną z najwybitniejszych autorek w historii 
polskiej literatury. Podczas zajęć uczniowie 
dowiedzieli się, m.in., że Maria Konopnic-
ka używała różnych pseudonimów, takich 
jak Jan Sawa, Marko, Jan Waręż oraz napisa-
ła słowa pieśni patriotycznej pt. Rota. Dużym 
zaskoczeniem dla dzieci był fakt, iż na 25-le-
cie pracy pisarskiej Konopnicka otrzymała 
w darze od narodu polskiego dworek w Żarnowcu na Podkarpaciu, w którym znajduje się obecnie muzeum 
poświęcone pisarce.

W trakcie zajęć dzieci przypomniały sobie, na czym polega wykonanie lapbooka. Na zakończenie uczniowie 
zapisali się do biblioteki, otrzymali elektroniczne karty czytelnika i wypożyczyli książki.

Przypominamy, że nasza biblioteka ogłosiła konkurs na wykonanie pracy pt. „Lapbook o życiu i twórczości Marii 
Konopnickiej”.

(b.)

Z UM

Wylicytuj miejsce na 
Pasha Gaming Camp
4 czerwca zbliża się wielkimi krokami. Wiemy, że wiele osób już nie może 
się doczekać imprezy z Jarosławem pashaBiceps. Przygotowania do 
Dnia Dziecka w Nasielsku idą pełną parą! Jeszcze odrobinę cierpliwości...  
a w między czasie… przygotowaliśmy niespodziankę! Szkoły z terenu 
Gminy Nasielsk zapełniają już listę uczniów, którzy będą reprezentować 
swoje placówki w turnieju CS:GO. Na liście mamy 89 osób. Miejsc jest 
jednak 90!

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski ma 1 miejsce do dyspozycji. 
To właśnie, specjalne miejsce na jednodniowym Pasha Gaming Campie 
w Nasielsku przekazujemy na licytację! Jest to miejsce wyjątkowe – nie 
obowiązuje kategoria wieku ani miejsca zamieszkania, a w dodatku cały 
dochód z aukcji zostanie przeznaczony na Nikolę Krupińską z Gminy 
Nasielsk! Więcej o Nikoli: https://www.uratujecie.pl/potrzebujacy/Nikola

W oczekiwaniu na 4 czerwca zapraszamy do licytacji! Miejsce w Turnieju 
i spotkanie z Jarkiem i Jego ekipą czeka na wyjątkową osobę i jej wielkie 
serce!

Link do aukcji Allegro: https://allegro.pl/oferta/udzial-w-pasha-gaming-
-campie-w-nasielsku-12107686123 

Licytacja trwa do 27 maja 2022 r. Czas start!
Wydział Organizacji i Promocji 

Urzędu Miejskiego w Nasielsku
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ZE SZKÓŁ. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ZE SZKÓŁ. Gminny Konkurs Informatyczny

Najlepsi informatycy
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku od 12 lat 
jest organizatorem Gminnego Konkursu Informatycznego, którego celem 
jest rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką, stworzenie uczniom 
szkół podstawowych możliwości współzawodnictwa, rozwijanie informa-
tycznych uzdolnień oraz wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i po-
szerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.

W środę, 20 kwietnia br., odbyło się ogłoszenie wyników i uroczyste pod-
sumowanie konkursu, w którym rywalizowało 29 uczestników z sześciu 
szkół z terenu naszej gminy:
 – Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich (Piotr 
Czarnecki, Adam Malinowski, Miłosz Niezgoda, Filip Mieszkowski, Maciej Ol-
szewski);
 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach (Weronika Leszczyńska, 
Mateusz Szymański, Michał Lewandowski, Marek Brański, Jan Miłoszewski);
 – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym (Oliwier 
Sekutowicz, Adam Siekierski, Jakub Ratkowski, Dawid Przybysz);
 – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie (Marta Jakimow, Jakub 
Białorudzki, Szymon Sagalski, Michał Bratowski, Mateusz Kurpiewski);
 – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku (Natalia Małkow-
ska, Tymoteusz Czyż, Iwona Szczepaniak, Hanna Rakowska, Krzysztof Bełtow-
ski);
 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (Lena Dani-
szewska, Stanisław Tomasiński, Orest Branicki, Bartosz Lubieniecki, Antoni Łu-
kasiewicz).

Konkurs przebiegł dwuetapowo. W I etapie – szkolnym, nauczyciel uczący  in-
formatyki w danej szkole przeprowadził test konkursowy wśród uczniów klas IV 
– VIII. W wyniku eliminacji szkolnych utworzona została pięcioosobowa dru-
żyna danej szkoły, która reprezentowała ją w etapie gminnym, który odbył się 
5 kwietnia.

Laureaci w klasyfikacji indywidualnej

W kategorii klas czwartych: 

I miejsce Lena Daniszewska (SP nr 2 Nasielsk), II miejsce Marta Jakimow (SP Ciek-
syn), III miejsce Weronika Leszczyńska (SP Dębinki)

W kategorii klas piątych:

I miejsce Jakub Białorudzki (SP Cieksyn), II miejsce Mateusz Szymański (SP Dę-
binki), III miejsce Filip Mieszkowski (SP Budy Siennickie)

W kategorii klas szóstych:

I miejsce Miłosz Niezgoda (SP Budy Siennickie), Szymon Sagalski (SP Cieksyn), 
II miejsce Orest Branicki (SP nr 2 Nasielsk), III miejsce Adam Siekierski (SP Popo-
wo Borowe)

W kategorii klas siódmych:

I miejsce Marek Brański (SP Dębinki), II miejsce Adam Malinowski (SP Budy Sien-
nickie), III miejsce Bartosz Lubieniecki (SP nr 2 Nasielsk)

W kategorii klas ósmych:

I miejsce Antoni Łukasiewicz (SP nr 2 Nasielsk), II miejsce Krzysztof Bełtowski (SP 
nr 1 Nasielsk), III miejsce Piotr Czarnecki (SP Budy Siennickie).

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie,
II miejsce Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich,
III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.

Wszystkie szkoły nagrodzono pamiątkowymi statuetkami. Uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i słodki upominek, natomiast laureatów uhonorowano dy-
plomami oraz atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez Nasielską Fundację 
Wspierania i Rozwoju Edukacji.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom przybyłym w tym dniu do 
naszej szkoły.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych konkursach informatycznych.

Organizatorzy: Monika Paluszek, Agnieszka Sztabnik

Eliminacje powiatowe w SP nr 2
Ogólnopolski Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym 
łączy naukę z zabawą i elemen-
tami rywalizacji. Jego celem jest 
m.in. popularyzowanie przepi-
sów i zasad bezpieczeństwa na 
drodze, upowszechnienie umie-
jętności udzielania pierwszej po-
mocy oraz promowanie roweru 
jako środka transportu. Mogą 
w nim wziąć udział uczniowie 
szkół podstawowych.  Turniej 
przeprowadzany jest w dwóch 
grupach: pierwszą są uczniowie 
klas V i VI, drugą – uczniowie klas 
VII i VIII. Uczestnicy turnieju, aby 
zakwalifikować się do finału, mu-
szą przejść kilka etapów: elimina-
cje klasowe, szkolne, powiatowe, 
rejonowe, wojewódzkie.

W czwartek, 21 kwietnia 2022 r., 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefa-
na Starzyńskiego w Nasielsku była 
organizatorem eliminacji powia-
towych XLIII edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla uczniów 
szkół podstawowych. Eliminacje 
powiatowe zostały objęte patro-
natem Starosty Nowodworskiego.

Od godziny 10.00 w zmaganiach 
rywalizowało 6 drużyn reprezen-
tujących szkoły podstawowe z po-
wiatu nowodworskiego. Drużyny 
grupy 1 składał y się z czterech 
osób (2 dziewczynek i 2 chłop-
ców), natomiast drużyny grupy  
2 składały się z trzech osób.

GRUPA 1

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ste-
fana Starzyńskiego w Nasielsku 
– drużyna w składzie: Kasandra 
Węgrowska, Gabriela Kępczyńska, 
Łukasz Swojak, Michał Fedorczyk 
oraz zawodnik rezerwowy Emilia 
Świercz.

- Szkoła Podstawowa z Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim – drużyna w składzie: Hanna 
Grądzka, Łucja Swatek, Krzysztof 
Mędoń, Wojciech Frąckiewicz.

- Szkoła Podstawowa im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach –  drużyna w skła-
dzie: Karolina Dorota Truchel, Eli-
za Zdanowicz, Cezary Bieżuński, 
Piotr Szymański Kosiń.

GRUPA 2

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ste-
fana Starzyńskiego w Nasielsku – 
drużyna w składzie: Patrycja Czyż, 
Szymon Chmurski, Jakub Toma-
siński.

- Szkoła Podstawowa z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 4 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
– drużyna w składzie: Julia Bart-
ków, Aleksander Grunkowski, Filip 
Malinowski.

- Szkoła Podstawowa im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach: drużyna w składzie: 
Jan Szulkowski, Kamil Pepłowski, 
Aleksy Wasilewski.

Turniej został przeprowadzony 

przez policjantów z Wydziału Ru-
chu Drogowego Komendy Powia-
towej Policji: Naczelnika Wydziału 
podkom. Sebastiana Podgórskiego 
– sędzia główny, asp. sztab. Joan-
nę Wielocha – oficera prasowego 
Komendy Powiatowej Policji, asp. 
sztab. Piotra Kamińskiego oraz 
strażaków – ratowników z OSP 
w Nasielsku: p. Marcina Grzybi-
kowskiego i p. Marka Rzeczkow-
skiego.

Z ramienia szkoł y za organiza-
cję turnieju odpowiedzialne były 
Panie: Monika Paluszek, Magda 
Zawadzka, Ewa Lipowska i Małgo-
rzata Sitek.

Swoją obecnością podczas Turnie-
ju zaszczycił nas Wicestarosta No-
wodworski Paweł Calak.

Ws z ys c y  u c z e s t n i c y  t u r n i e -
j u  r y wa l i z o wa l i  w  c z t e r e c h 
konkurencjach: test wiedzy o bez-
pieczeństwie w ruchu drogowym, 
test dotyczący skrzyżowań, jazda 
po torze przeszkód oraz udziela-
nie pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

Test wiedzy składał się z 25 py-
tań, obejmował zagadnienia zna-
jomości zasad bezpieczeństwa 
i przepisów obowiązujących w ru-
chu drogowym. Test skrzyżowa-
nia zawierał 10 pytań, polegał na 
ustaleniu prawidłowej kolejno-
ści przejazdu przez skrzyżowania. 
Wszystkie zagadnienia teoretycz-
ne zostały przygotowane przez 
Naczelnika Wydziału Ruchu Dro-
gowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim podkom. Sebastiana 
Podgórskiego.

Kolejna konkurencja polegała na 
udzieleniu przez całą drużynę 
pomocy osobie poszkodowa-
nej. Zadania w tej kategorii zostały 
przeprowadzone przez ratowni-
ków z OSP w Nasielsku.

Ostatnim elementem turnieju był 
tor przeszkód. Zasady pokonywa-
nia toru przedstawili uczestnikom 
policjanci z Komendy Powiato-
wej, którzy też czuwali nad pra-
widłowym przebiegiem turnieju. 
Przeszkody i użyte w rywalizacji 
rowery były własnością organiza-
tora.

Po dokładnym podliczeniu wyni-
ków wyłoniono zwycięzców tur-
nieju:

Grupa 1

1 miejsce – SP im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieści-
rogach;

2 miejsce – SP z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 4 w Nowym 
Dworze Mazowieckim;

3 miejsce – SP nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku.

Grupa 2

1 miejsce – SP nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku;

2 miejsce – SP z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego nr 4 w Nowym 
Dworze Mazowieckim;

3 miejsce – SP im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieści-
rogach.

Najlepsi uczestnicy turnieju w kla-
syfikacji indywidualnej to: Karolina 
Dorota Truchel ze SP im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach i Szymon Chmurski 
ze SP nr 2 im. Stefana Starzyńskie-
go w Nasielsku.

Drużyny oraz najlepsi uczestni-
cy turnieju otrzymali statuetki, 
dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Starostę 
Nowodworskiego oraz Nasielską 
Fundację Wspierania i Rozwoju 
Edukacji.

W kolejnym, rejonowym etapie, 
który odbył się 28 kwietnia w War-
szawie, nasz powiat reprezentowa-
ły drużyny ze Szkoły Podstawowej 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach pod opie-
ką p. Małgorzaty Łuczyńskiej oraz 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefa-
na Starzyńskiego w Nasielsku pod 
opieką p. Moniki Paluszek.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w składzie: Patrycja Czyż, Szy-
mon Chmurski, Jakub Tomasiński 
zdobyła w nim I miejsce i 12 maja 
br. będzie reprezentować rejon 
warszawski w etapie wojewódzkim.

Zw ycięzcom ora z wsz ystk im 
uczestnikom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator Turnieju
Monika Paluszek
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NASZE DZIECI

Międzynarodowy 
Dzień Ziemi
22 kwietnia br. w Samorządowym Przedszkolu im. J. Tuwima w Nasielsku 
obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Ziemi”. Z tej okazji grupa Słone-
czek przygotowała dla pozostałych dzieci przestawienie pt. ,,Leśne spo-
tkanie”. Przedszkolaki uważnie oglądały występ koleżanek i kolegów, po 

czym bezbłędnie udzielały odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony 
środowiska. Po przedstawieniu dzieci poszły do swoich sal, gdzie utrwa-
lały zdobyta wiedzę w zabawach i doświadczeniach rozwijających posta-
wy proekologiczne. Pojęcia: ekologia i segregacja śmieci są już dobrze 

znane naszym małym 
podopiecznym. Wiedzą 
również,  jakie niebez-
pieczeństwa grożą śro-
dowisku naturalnemu 
ze strony człowieka. 
W trakcie wykonywania 
doświadczenia ,,Dzień 
i noc” z pomocą latar-
ki, zrozumiały, na czym 
polega to zjawisko. Na-
stępnie wykonały za-
dania przygotowane 
przez ,,Panią Ziemię”, 
np. sprawdziły, czy w ła-

zienkach są zakręcone krany lub czy gdzieś nie świeci się niepotrzebnie 
światło. Przedszkolaki wykonały również ciekawe prace plastyczne. Na ko-
niec wszyscy złożyli przysięgę ekologiczną i poszli posprzątać znalezione 
śmieci w najbliższej okolicy.

Pamiętajmy, że troszcząc się o dobro naszej planety, ,,Dzień Ziemi” po-
winniśmy obchodzić codziennie, pamiętając o podstawowych zasadach 
jej ochrony. 

SPN

WIEŚCI Z NUTW

Wypoczynek nad morzem
Studenci i studentki Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie 
mogą narzekać na brak zajęć i cie-
kawych sposobów na spędzanie 
czasu. Tuż po Wielkanocy, od 19 
do 24 kwietnia br. Teresa Skrzy-
necka, prezes Fundacji „Bądźmy 
razem”, zorganizowała dla nich wy-
jazd na wypoczynek i rehabilitację 
do Łeby. W wyjeździe uczestniczy-
ła 47-osobowa grupa. Pobyt nad  
morzem był bardzo urozmaicony, 

wszyscy czuli się dobrze i bawi-
li wyśmienicie. Uczestnicy korzy-
stali z zabiegów leczniczych przez 
pierwsze trzy dni, potem był czas 
na odpoczynek i długie spacery 
brzegiem morza.

Pogoda dopisała, świeciło słońce, 
a lekki wiatr orzeźwiał i zachęcał 
do spacerów w lesie i nad morzem. 

Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyj-
ny „U Pirata”, w którym studenci 

nocowali, zapewniał im 
dobre warunki, smacz-
ne wyżywienie i wie-
le atrakcji, np. konkursy 
z nagrodami, zabawy 
przy muzyce na żywo, 
gry w plenerze „Szuka-
nie skarbów” oraz tańce 
i śpiewy, piosenki z lat 20 
i 30 oraz szantowe. 

Część osób wstawała 
bladym świtem ok. 5:30, 
aby móc zobaczyć nad-
morski wschód słońca. 
Następnie każdego dnia 
słuchacze brali udział 
w porannej gimnasty-
ce i nording walking, 
a także na spacerach historycznych.  
– Pogoda nam dopisała. Świeci-
ło słońce, choć nad morzem było 
bardzo wietrznie. Wiatr jednak nie 
przeszkadzał nam w spacerach, po 
pustych jeszcze plażach w Łebie 
– wspomina pani Barbara Modze-
lewska.

Jedną z największych atrakcji wy-
jazdu była wycieczka na wydmy 
Słowińskiego Parku Narodowego, 

w tym także wydmę Łącką, która 
w przeszłości zasypała wioskę o tej 
nazwie. Wypoczynek był wyśmie-
nity, w dobrym i wesołym towa-
rzystwie wszyscy miło spędzili czas.

W przyszłym roku, jeżeli nic się nie 
wydarzy, już został zarezerwowany 

pobyt „U Pirata” w Łebie w dniach 
16-23 kwietnia 2023.

A jeszcze w tym roku, w drugiej 
połowie czerwca, słuchacze NUTW 
planują tradycyjny i doroczny wy-
jazd do Krutynia na Mazurach.

Michał B., B.M.
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Zalety i możliwości 
zastosowania bylin
Główną zaletą bylin jest ich łatwa uprawa i pielęgnacja. Wystarczy im za-

pewnić odpowiednie stanowisko pod względem warunków glebowych 

i nasłonecznienia, a odwdzięczą się pięknymi kwiatami i będą ozdobą ra-

bat. Niektóre byliny lubią stanowiska słoneczne inne zacienione, niektóre 

lubią glebę suchą, inne wilgotną. Raz posadzone byliny, w przeciwień-

stwie do roślin jednorocznych, zdobią ogród przez wiele lat. Nie trzeba 

ich wykopywać na zimę.

Po kilku latach duże kępy nadają się do podziału i dają możliwość roz-

mnożenia. Niektóre z bylin można też rozmnażać, wysiewając nasiona.

Byliny mają kwiaty różniące się kształtem i kolorem. Duże znaczenie ma 

także wielkość kwiatów. Drobne kwiatki zebrane w baldachy dają pięk-

ny efekt. Kwiaty zebrane w wiechy mają pustynniki, trawy: pompaso-

we, miskanty, tawułki, wiązówki. Dekoracyjną cechą bylin są też liście 

różniące się barwą i kształtem. Byliny mają liście w odcieniach zieleni, 

wielobarwne, bordowe, zielone z jasnym obrzeżem. Do bylin o ozdob-

nych kwiatach zaliczamy np. ciemierniki, piwonie, astry nowobelgijskie, 

rozchodniki okazałe, dzielżany, łubiny, jeżówki purpurowe, floksy szy-

dlaste, floksy wiechowate, sasanki, zawilce, pustynniki, tawułki Arendsa, 

kosaćce, ostróżki ogrodowe, krwawniki wiązówkowate, trytomy gronia-

ste, tojeście kropkowane.

Najczęściej byliny sadzone są na rabatach razem z drzewami i krzewa-

mi czy też innymi bylinami lub roślinami jednorocznymi, cebulowymi 

i dwuletnimi, tworząc w ten sposób wypełnienie kompozycji. Byliny wy-

korzystywane są też jako rośliny okrywowe m.in. na skalniaki, murki, do 

oczek wodnych, do pojemników i na tarasy.

Zakładając rabatę bylinową, ważne jest jej prawidłowe zaprojektowanie. 

Dobierając rośliny o różnych pokrojach liści i kształtu kwiatów, moż-

na stworzyć atrakcyjną rabatę bylinową. Byliny odpowiednio dobrane 

do stanowiska będą ozdobą naszych rabat przez wiele lat. Przy wybo-

rze roślin warto zwrócić uwagę na warunki glebowe. Rośliny powstałe 

z podziału karpy korzeniowej należy sadzić w marcu i kwietniu. Byliny 

zakupione w donicach można sadzić przez cały okres wegetacyjny.

Przestrzenną strukturę kompozycji stanowią rośliny o wyrazistym po-

kroju np. liliowce, chaber wielkogłówkowy, liatra kłosowa. Byliny wy-

pełniające przestrzeń kompozycji to te o niskim, zwartym pokroju czyli 

rośliny okrywowe np. dąbrówka rozłogowa dzwonek gargański. Byliny 

o ciekawych liściach tj. brunera, funkia, trawy ozdobne, posadzone przy 

bylinach o dużych ładnych kwiatach podkreślą ich piękno. Chcąc mieć 

ogród pełen kwiatów od wiosny do zimy, warto posadzić na rabatach 

byliny kwitnące w różnych miesiącach roku.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY ZWIERZĄT

Co to jest parwowiroza?
Parwowiroza to jedna z najgroź-
niejszych wirusowych chorób 
zakaźnych, powodująca dużą licz-
bę zgonów. Odpowiedzialny za 
nią jest parwowirus. Istotną spra-
wą jest jego ogromna odporność 
na czynniki środowiskowe oraz 
dezynfekcyjne. Nadmierne za-
gęszczenie zwierząt czy spadek 
odporności wywołany stresem są 
czynnikami zwiększającymi ryzy-
ko zachorowania. Wirus ten do-
tyczy głównie szczeniąt i to tych 
nieszczepionych oraz niezasz-
czepiony osobników dorosłych. 
Zatem trzykrotne szczepienia 
w kierunku chorób zakaźnych 
z kalendarza szczepień wytwarza-
ją odporność umożliwiającą pełną 
ochronę. Szczepionka przeciwko 
parwowirusowi nie daje całkowitej 
ochrony przed zachorowaniem, 
ale minimalizuje ryzyko ciężkiego 
przebiegu. Również tzw. „okresu 
kwarantanny”, czyli czas, w któ-
rym szczenię nie powinno mieć 
kontaktu z innymi czworonoga-
mi powinien, w miarę możliwości, 
objąć cały okres okołoszczepien-
ny. 

Trzeba jednak pamiętać, że moż-
liwość zarażenia to nie tylko kon-
takt z innym psem, ale też np. psie 
odchody przyniesione do domu 
na naszych podeszwach. Choro-
ba przebiega ciężko, a im młodsze 
zwierzę, tym słabsza odporność. 
Nieleczona u bardzo młodych 
psów, zwykle prowadzi do wynisz-
czenia organizmu i śmierci.

Jakie są objawy  
i jak je rozpoznać?

Podstawowymi objawami zauwa-
żalnymi są przede wszystkim:

 – bardzo silna osowiałość;

 – brak apetytu i ochoty na wodę;

 – temperatura (prawidłowa tem-
peratura u psa powinna oscylować 
w granicach 37,5–39 stopni Cel-
sjusza. Warto wiedzieć, że u psów 
z długą i gęstą sierścią jest ona taka 
sama, jak u czworonogów bez niej;

 – intensywne, gwałtowne wy-
mioty oraz silna biegunka, która 
często może zawierać dużą ilość 
krwi;

 – bardzo szybko dochodzi do od-
wodnienia oraz spadku masy ciała.

Jak leczyć?
Leczenie należy rozpocząć jak 
najszybciej, także absolutnie nie 
należy zwlekać z wizytą u wetery-
narza. Parwowiroza jest chorobą 

o bardzo intensywnym przebie-
gu, dlatego często wymagana jest 
pełna hospitalizacja zwierzęcia. 
Początkowo trzeba maksymal-
nie zmniejszyć objawy choro-
by, wyprowadzając psa z szoku. 
Przeprowadza się wtedy radykal-
ną głodówkę i podaje kroplów-
ki z roztworów glukozy i płynów 
elektrolitowych, aby zapobiec 
odwodnieniu zwierzęcia do mo-
mentu, gdy biegunka i wymioty 
ustąpią. Oprócz kroplówek, stosu-
je się także tzw. karmy „ratujące” 
oraz surowicę odpornościową. 
Zaleca się także antybiotykotera-
pię, około 10 dni. Szczepienie po-
winno się odbyć po 3 tygodniach 
od zastosowania serum.

Leczenie szczeniaka z parwowi-
rozy trwa kilka do kilkunastu dni. 
U dorosłych psów postęp infekcji 
jest często wolniejszy, a czasem 
przebiega niemal bezobjawowo.

(a)

DO ADOPCJI

Polecamy Emmę
Emma to duża i wesoła suczka; ok. 30 kg czystej miłości. Dajemy dziewczynie jakieś dwa lata doświadczeń na 
karku. Została porzucona w podnasielskich lasach wraz z małym szczeniakiem. Emma zachowuje czystość, 
kocha wszystkich: zwierzęta i ludzi. Ze smyczą radzi sobie coraz lepiej. 

Tel. w sprawie adopcji 735 084 106, 570 512 956.
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Nasielsk stary i nowy
Romuald Balawelder, polski geo-
graf i podróżnik, filozof i pedagog, 
dramatopisarz, poeta, także autor 
książek podróżniczych i artyku-
łów. Twórca oryginalnego systemu 
filozoficznego, który opisał w kil-
kunastu zeszytach jako „Szkice fi-
lozoficzno-naukowe”. Jego ogólny 

dorobek to ok. 13 tys. stron ręko-
pisów i maszynopisów. Urodził się  
7 lutego 1893 roku we Lwowie. 

Podczas pierwszej wojny światowej 
służył w Legionach Polskich Piłsud-
skiego. Również po wybuchu wojny 
polsko-bolszewickiej zgłosił się do 
wojska jako ochotnik. Odznaczony 
pamiątkowym Krzyżem Legionów, 
Medalem Niepodległości oraz Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Jako dyrektor i nauczyciel 
pracował w gimnazjach w Tomaszo-
wie Lubelskim, Siedlcach, Warszawie 
i Legionowie. W okresie między-
wojennym odbył wiele podróży po 
Polsce, Europie i Afryce. Zmarł 24 
maja 1975 roku w Legionowie, gdzie 
mieszkał od 1941 r. W jednym z licz-
nych felietonów opublikowanym na 
łamach „Kuriera Porannego” opi-
sał swe wrażenia z wizyty w naszym 
miasteczku, która miała miejsce 
w czerwcu 1939 r. Mimo zawartych 
w tekście historycznych nieścisłości, 
wynikających najpewniej z nierzetel-
nego podania autochtonów, z pew-
nością stanowi ciekawy i barwny 
opis Nasielska widzianego oczyma 
nieznajomego obieżyświata.  

„Kolej przerzyna szereg piaszczy-
stych wydm, okalających stolicę od 
północo-wschodu. W Annopolu, 
Płudach, Choszczówce i Legionowie 
– wszędzie główną – zda się – tro-
ską mieszkańców jest walka z napie-

rającymi masami piachu, który jeno 
gdzieniegdzie stara się usidlić przyro-
da małym jeziorkiem, czy naiwnym 
bagienkiem, a człowiek niewybred-
nymi wierzbami czy wydmowymi 
trawami. Za Legionowem tor otwar-
tej w tym roku nowej linii kolejowej 
via Wójtostwo dobrze naborykał się 
z białym, sypkim terenem, by po kil-
ku kilometrach wpaść między niski, 
bezludny skrawek, spłakany jeziora-
mi i bagnami, ujarzmiany corocznie 
przez wylewy Bugo–Narwi.

Nowy, solidny most przenosi nas 
na wyższy, równy już, choć jeszcze 
piaskiem i sosnowymi lasami gę-
sto przetykany krajobraz. Dopiero 
za Wójtostwem przyjmuje nas inny, 
weselszy nastrój szeroko rozwar-
tych równin, uśmiechniętych we-
selem szumiących zbóż, barwnych 
łąk, bujnych drzew liściastych.

 – Nasielsk! – wykrzykuje konduktor.

Istotnie na niskim, starym, drewnia-
nym, papą krytym budynku wid-
nieje napis „Nasielsk”. Dworzec 
siedmiotysięcznego miasta, czyni 
wrażenie mizernej tandety.

Wysiadam i oglądam się, gdzie mia-
sto. Jakież chatki ubożuchne, poroz-
rzucane wśród zieleni.

 – To Nasielsk? – pytam imponują-
cego tuszą właściciela kolejowej re-
stauracji, patrzącego w dal z tępym 
wyrazem twarzy.

 – Jaki tam Nasielsk. Pieścirogi.

Zagadnięty robi przy tym tak pogar-
dliwy i niechętny gest, że odechcie-
wa mi się indagacji. Rzucam krótko:

 – A którędy do miasta?

 – A idź pan prosto przez te mokra-
dła. O ile pana cholerna malaria nie 
chwyci, zajdziesz pan za godzinę do 
tej dziury.

Omijam tedy szosę, która zatacza 
tęgi łuk i puszczam się ścieżyną na 
przełaj. Mokradła czyhają gęsto 
na obuwie, oblepiając je żyznym 
czarnoziemem. Ale szybko i miło 

przebywam kilka kilometrów dro-
gi wśród bujnych traw, kwiatów 
i drzew, po elastycznym dywanie 
torfowisk. Obok mrugają figlar-
ne stawki, to znów pluska się cicho 
wśród szuwarów i soczystej zieleni 

rzeczułka Nasielna. Trudno zbłą-
dzić – z dala sygnalizuje obecność 
Nasielska wysoka bryła czerwone-
go kościoła.

Obok ciężkiego gmachu elektrowni 
wychodzę na szosę, która wkrótce 
upiększa się skwerem, a z obu stron 
wyrastają szpalery budynków – to 
ulica Kościuszki. Od razu środek 
miasta. Magistrat, różne państwo-
we urzędy, instytucje społeczne 
w domach nowych, murowanych, 
piętrowych. W jednym z nich „Spół-
dzielnia Rolniczo – Handlowa”.

Na wstępie wyłania się frapują-
ce zagadnienie, jak przedstawia się 
sprawa żydowska? Oto w tym staro-
żytnym osiedlu statystyka wykazała 
w 1860 r. na 3788 mieszkańców – 
758 chrześcijan. Obecnie – jak ob-
jaśnia mnie komendant posterunku 
Policji Państwowej – element chrze-
ścijański wzrósł do połowy liczby 
ludności. Powstał w ostatnich latach 
szereg sklepów chrześcijańskich i dziś 
wszystkiego w nim dostać można.

Zdobycz kija czy pałki? 
– Bynajmniej. W mia-
steczku nie było eksce-
sów antyżydowskich. 
Polonizuje miasto pra-
ca, organizacja, rozum-
ny patriotyzm.

Swoją drogą Nasielsk 
c ieszy s ię szczegól-
nym zainteresowaniem 
władz. Gościł tu paro-
krotnie premier, byli inni 
dygnitarze, wpływając 
pokaźnie na szybką me-
tamorfozę brudnego, 
drewnianego osiedla 
w schludne, wybruko-
wane, przeważnie mu-
rowane miasteczko.

Nie doczekała się od-
wrotu żydowszczyzny 
starożytna synagoga, 

jedna z najoryginalniejszych w Pol-
sce. Rozebrano ją z końcem XIX 
wieku. Dzisiejsza murowana pa-
trzy przez mocno pokiereszowane 
szyby zza rogu na polonizujące się 
miasto.

Rynek rozpiera się szeroko, ale jed-
nostajnie. Ul. Kościelna, naprzód 
pyszniąca się murowanymi doma-
mi, następnie ściśnięta drewnianymi, 
starymi budyneczkami, prowadzi do 
kościoła parafialnego.

Ceglany mur otacza oazę ciszy, pięk-
na, wzniosłości. Wśród wieńca zie-
lonych drzew wznosi swe potężne 
ściany i wieże starożytna świątynia. 
Rodowód jej sięga XIII wieku. Obec-
ne mury pamiętają pierwszą poło-
wę XV wieku, gdy Andrzej, możny 
opat czerwiński ufundował tutaj go-
tycki kościół. Nie obyło się bez póź-
niejszych przeróbek, którym kościół 
ulegał także w ostatnich czasach 
i dzisiaj jeszcze czeka świątynia na 
odnowienie. Od strony południowej 
ściany pełne są głębokich ran, zada-
nych przez pociski armatnie. To ar-
tyleria rosyjska w 1914 r. ostrzeliwała 
kościół, gdy Niemcy urządzili z wieży 
punkt obserwacyjny. Architektonicz-
nie przedstawia dom boży przestron-
ny, trzynawowy, z potężną wieżą na 
froncie, ładny zabytek gotyku.

Ku północy teren obniża się. Tam 
podobno rozlewał się dawniej staw, 
a po środku sterczała wysepka. Na 
niej wznosił się starodawny zame-
czek. Obecnie próżno szukać stawu 
i zamku.

 – Gdzie starożytne grodzisko? Gdzie 
ruiny zamku? – pytam.

Tubylcy pokazują na ledwo widoczne 
z odległości kilkuset kroków wznie-
sienie. Nazywają je zameczkiem.

Przez podmokłe pastwiska, zale-
gające miejsce zarośniętego stawu 
brnę ku nieznacznemu garbowi. Na 
rzeczce, wijącej się wśród gęstwy 
traw nigdzie kładki. Przeprawę zdo-
być trzeba jednym susem. Po paru 
minutach stoję na przestronnym, 
okrągłym nasypie parometrowej 
wysokości. Wklęsłe wnętrze nasypu 
czyni wrażenie ogromnej misy. Całe 
to stare dziwo nabijane jest młodymi 
pędami kartofli.

 – Za mojej jeszcze pamięci ubyło 
tej ziemi ze dwa razy tak wysoko – 
opowiada stary pasterz. – Ale co rok 
orzą, to i ziemię spychają na te pola, 

przez które dawniej nie sposób było 
przejść.

Niewesoły los czcigodnego grodzi-
ska. Ta micha – typowe grodzisko 
starożytne, – świadek starożytności 
tysiącletniej Nasielska, karleje co rok 
i zniknie wkrótce z powierzchni ziemi 
i z pamięci mieszkańców.

A tutaj właśnie skupiało się życie osa-
dy jeszcze za czasów pogańskich. 
Potem grodzisko wyrosło w wa-
rownię zwaną „Nosselia”, o której 
wspomina już dokument Bolesława 
Kędzierzawego w 1155 r. Przy wa-
rowni wyrosła osada, rozbudowy-
wała się solidnie, zasobna w rozległe 
dobra. W połowie XIII wieku jedną 
trzecią dóbr otrzymuje od księcia 
mazowieckiego Ziemowita klasztor 
Czerwiński, a w XIV w. dwie trzecie 
dóbr staje się własnością znakomi-
tego rycerza Janusza z Radzanowa 
jako dar wieczysty od księcia mazo-
wieckiego Jana Starszego. Z osady 
wyrosło z czasem miasto, obdarzo-
ne prawem chełmińskim i rozma-
itymi przywilejami, które uczyniły 
z Nasielska ważny punkt handlowy.

Korzystali z bogactw miasta właści-
ciele jego, a najintensywniej chyba 
hr. Stanisław z Lubrańca Dąbski, który 
za czasów pruskich żył tak rozrzutnie, 
że umarł w biedzie, a Nasielsk po-
szedł w zastaw – do banku w Berlinie. 
Dopiero w 1834 r. odkupił prawa do 
miasteczka bank polski, który sprze-
dał następnie Nasielsk nowym pry-
watnym nabywcom. W 1866 r. uległ 
Nasielsk usamowolnieniu pospołu 
z innymi miastami prywatnymi.”

Błądzę po miasteczku i okolicy 
w poszukiwaniu starych wiatraków 
i wielkich młynów. Zniknęły z po-
wierzchni ziemi. Zamiast nich ster-
czy wyrosły komin cegielni i rozpiera 
się duża fabryka guzików, częściowo 
nieczynna.

Współczesny Nasielsk pragnie roz-
wijać się coraz szybciej. Pewną 
przeszkodę stanowi brak należytej 
komunikacji.

Artur Nojbert
facebook.com/dawny.nasielsk

Dom Spółdzielni Rolniczo Handlowej ROLNIK ze zbiorów Krzysztofa Turka

Dworzec ze zbiorów Jacka Rutkowskiego
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Baran 21.03-20.04
Niczego nie odkładaj na później, bo bę-
dziesz miał dużo zaległości. Będziesz 
świetnie zorganizowany i spostrzegaw-
czy. Pamiętaj, że wszystkie przeszkody 
są do pokonania. Ćwiczyć regularnie. 

Byk 21.04-20.05
Skup się na pracy, ale nie odmawiaj po-
mocy kolegom. Znajdź też czas na pasje, 
randki albo ukochany sport, a wszelkie 
porządki zostaw domownikom. Poznasz 
wielu ciekawych ludzi.

Bliźnięta 21.05-21.06
W finansach czeka Cię zdecydowana 
poprawa, ale nie zawiedź zaufania naj-
bliższych i spraw im jakąś niespodzian-
kę. Przed Tobą czas pełen towarzyskich 
atrakcji. Porządnie się wysypiaj.

Rak 22.06-22.07
Jesteś przepracowany, a ciągle starasz się 
być odpowiedzialny za wszystkich do-
okoła. Przestań udawać, że jesteś taki nie-
zniszczalny. Znajdź czas na odpoczynek 
i regenerację organizmu.

Lew 23.07-23.08
Będziesz teraz w stanie bez problemu 
pokonać konkurencję. Poradzisz sobie 
zarówno z trudnymi osobami, jak i skom-
plikowanymi projektami. Zawsze możesz 
liczyć na swoich przyjaciół.

Panna 24.08-22.09
Zapowiada się większe ożywienie w spra-
wach towarzyskich. Przyjaciele znajdą dla 
Ciebie więcej czasu i będziesz w centrum 
ich uwagi. Możesz poznać kogoś, kto po-
może Ci w biznesie. 

Waga 23.09-23.10
Bądź konsekwentny i staraj się postawić 
na swoim. Zapowiada się teraz dużo in-
teresujących wydarzeń. Skorzystaj z nich 
maksymalnie. Życie rodzinne będzie się 
toczyć spokojnym rytmem.

Skorpion 24.10-22.11
Ucz się od innych, jak inwestować i zara-
biać pieniądze. Popraw swoje relacje z sze-
fem i poświęć więcej uwagi domownikom. 
Nie marnuj swojej energii w pracy na bez-
produktywne dyskusje.

Strzelec 23.11-21.12
W końcu z optymizmem popatrzysz 
w przyszłość. Poczujesz przypływ sił wi-
talnych. Będziesz teraz dla innych wzorem 
i autorytetem, dlatego nie zawiedź tych, 
którzy na Ciebie liczą. Zacznij biegać.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie pozwól namówić się na ryzykow-
ne przedsięwzięcia. Podczas rodzinnych 
spotkań unikaj rozmów o polityce i pie-
niądzach. Pilnuj przede wszystkim swoich 
spraw. Nie martw się niczym na zapas.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz bardzo energiczny, szybki 
i pewny siebie. Zachowaj dystans do ka-
rierowiczów i intrygantów. Jeśli zdecy-
dujesz się na drobne remonty w domu, 
to bardzo szybko się z nimi uporasz.

Ryby 20.02-20.03
W pracy będziesz dociekliwy i pomysłowy. 
Znajdź czas dla bliskich osób, tym bardziej 
że krewnym i przyjaciołom będzie zależeć 
na Twoim towarzystwie. Zmień złe nawyki 
żywieniowe.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
6-8 maja godz. 14:00 2D dubb.

11-12 maja godz. 14:00 2D dubb.
13-15 maja godz. 15:00 2D dubb.
18-19 maja godz. 15:00 2D dubb.

IGRZYSKA ZWIERZAKÓW
Animacja; Australia, USA; Czas trwania 1 godz. 28 min.
Urodzona optymistka Daisy marzy o tym, żeby 
wygrać wielkie zawody dla „Najstraszniejszych 
zwierząt świata”. Problem w tym, że będąc uro-
czym ssakiem z gatunku kuoka, przypomina-
jącym skrzyżowanie chomika z… kangurem, 
ma nikłe szanse na rywalizację z największymi 
i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. 

6-8 maja godz. 15:45 2D nap.
11-12 maja godz. 15:45 2D nap.

FABIAN ALBO ŚWIAT SCHODZI 
NA PSY

Dramat; Austria, Niemcy; Czas trwania 2 godz. 53 min.
Miejskie szlaki przecieramy wraz z aspiru-
jącym pisarzem Jakobem Fabianem. Do 
spółki ze swoim najlepszym przyjacielem 
Stephanem Labude prowadzą nocne ży-
cie, odwiedzając coraz to dziwniejsze lo-
kale. Miejsca, gdzie polityczne dyskusje 
mieszają się z rozmowami o sztuce, a po-
ważne tematy często ustępują taniej roz-
rywce. 

6-8 maja godz. 19:00 2D
11-15 maja godz. 19:00 2D
18-19 maja godz. 19:00 2D

FUCKING BORNHOLM
Dramat, Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 35 min.
Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi 
na tradycyjny wyjazd na długi weekend, 
który od lat spędzają na duńskiej wyspie 
Bornholm. Incydent między dziećmi wy-
woła falę kryzysu w ich relacjach. Każda 
z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy 
tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

13-15 maja godz. 17:00 2D dubb.
18-19 maja godz. 17:00 2D dubb.

RATUNKU, ZMNIEJSZYŁEM 
PRZYJACIÓŁ

Familijny, Przygodowy; Niemcy; Czas trwania 1 godz. 
33 min.
Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej 
sztuczki – kurczenia się. Felix oczywi-
ście wykorzystuje umiejętności w życiu 
codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne 
sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy po-
stanawia zmniejszyć przyjaciół za popsu-
cie jego randki z Melanie...

17 maja godz. 18:00 2D nap.

TRZY MINUTY ZAWIESZONE  
W CZASIE

Dokumentalny; USA; Czas trwania 1 godz. 8 min.
Glenn Kurtz znalazł w domu swoich rodzi-
ców na Florydzie trzyminutowy film z ich 
rodzinnego Nasielska, nakręcony w 1938 
roku. Bianca Stiger te trzy minuty zmieniła 
w medytację nad społecznością, której już 
nie ma. Przeprowadza śledztwo nad posta-
ciami występującymi w filmie, bo to być 
może jedyny zachowany ślad ich istnienia 
z czasów, kiedy mogli żyć w spokoju. Jak 
długo oglądamy i analizujemy te trzy mi-
nuty, tak długo historia społeczności Ży-
dów z Nasielska może trwać. A fascynujące 
medium, jakim jest film, w unikalny sposób 
przechowuje pamięć i życie. Po raz kolej-
ny okazuje się, że prywatne amatorskie na-
grania być może są najbardziej fascynującą 
częścią kina.

20-22 maja godz. 14:45 2D dubb.
25-27 maja godz. 14:45 2D dubb.

SONIC 2:  
SZYBKI JAK BŁYSKAWICA

Animacja, Przygodowy; Japonia, USA; Czas trwania 2 godz. 2 min.
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DROBNE

Mycie i malowanie dachów, 

elewacji i kostki brukowej.  

Tel. 507 567 910.

Sprzedam pszczoły przezimo-

wane wielkopolskie. Tel 607 784 

929.

Ocieplenia domów – remonty. 

Tel. 667 569 562.

Wycinka drzew, pielęgnacja 

ogrodów. Tel. 667 569 562.

Dotacje rolnicze PROW. Nabory 

do 31 maja - Premia bezzwrotna 

na otworzenie lub rozwinięcie 

firmy dla rolników ubezpieczo-

nych w KRUS (150-250 tys.). 

Premia Młody Rolnik – 150 tys. 

Małe Gospodarstwa – 60 tys. 

Wypełnianie wniosków. Dojazd 

do rolników. Tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę budowlaną 

930m2. Chmielewo. Tel. 501 106 

843 (po 17).

Sprzedam kombajn zbożowy 

Ferguson 520 stan b.dob. Więcej 

informacji pod nr telefonu  

696 553 395.

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

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

16.05.–22.05.2022 r.  Apteka 
ul. Młynarska 3, Nasielsk

23.05.–29.05.2022 r.  Apteka 
ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku apeluje 

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

Wypalanie jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. 

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

Wypalanie traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. 

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

Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na 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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Wzrost zachorowań 
na depresję
W związku z obserwowanym wzro-
stem zachorowań na depresję, też 
w konsekwencji izolacji społecznej, 
którą przyniosła nam pandemia – 
chcielibyśmy jako pracownicy Po-
radni uwrażliwić wszystkich Państwa, 
a szczególnie rodziców na sygnały za-
grożenia wysyłane przez dzieci. Przy-
pominamy, że Ogólnopolski Dzień 
Walki z Depresją przypada 23 lutego.

Według Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO) depresja to poważna cho-
roba, która „objawia się smutkiem, 
utratą zainteresowań i przyjemno-
ści, poczuciem winy, niską samo-
oceną, zaburzeniami snu i apetytu, 
uczuciem zmęczenia i osłabieniem 
koncentracji.” Tej chorobie często to-
warzyszą myśli o samookaleczeniu 
lub samobójstwie. Aby zdiagnozować 
tę chorobę, powyższe objawy muszą 
występować bez przerwy, przez co 
najmniej 2 tygodnie.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na dzia-
łania prewencyjne, a więc zapobie-
gawcze, by móc nigdy nie dopuścić 
do rozwinięcia się u naszych dzieci 
choroby, jaką jest depresja:

Niezależnie od wieku naszych dzieci 
czas, który spędzamy razem z nimi 
wspólnie, jest ogromną wartością, jaką 
możemy im podarować. Pomimo 
biegu, wielu zobowiązań i ról, które 
podejmujemy, powinniśmy codzien-
nie wygospodarować czas (chociażby 
30 min.) dla swojego dziecka, który 
będzie pełen naszego, rodzicielskie-
go zaangażowania (ważna jakość cza-
su spędzanego z dzieckiem). 

Przykładami mogą być:
 – wspólne gry planszowe – szcze-
gólnie kooperacyjne, czyli uczestnicy 
gry, tworząc drużynę, mają wspólne 
zadanie, a nie rywalizują między sobą;

 – wspólne uprawianie sportu;

 – wspólne wyjścia do teatru, kina, 
muzeum itp.;

 – wspólne rysowanie;

 – wspólne zabawy plastyczne, np. le-
pienie z gliny czy plasteliny, modeliny, 
masy solnej z dodatkami, np. przy-
praw kuchennych (kawa, pieprz, ma-
jeranek, rozmaryn);

 – wspólne zabawy w terenie: wy-
cieczki rowerowe, spacery, wyścigi, 
podchody;

 – wspólne czytanie książek, wspólne 
pisanie opowiadań;

 – wspólne pieczenie, gotowanie;

 – wspólne oglądanie programów, np. 
przyrodniczych;

 – wspólne leniuchowanie – choćby 
leżenie na trawie i obserwowanie ob-
łoków.

W przypadku pojawiających się pro-
blemów, niezależnie od ich kalibru, tak 
ważne jest aktywne słuchanie swoje-
go dziecka, pozwolenie mu na wyra-
żenie wszystkich emocji, próbowanie 
ich nazwać, określić, zrozumieć. Nale-
ży pamiętać, aby pozostawić też prze-
strzeń naszemu dziecku/nastolatkowi 
na asertywne wyrażanie jego myśli 

oraz uszanowanie jego odmiennych 
zdań i poglądów. A gdy szczęśliwie 
tych problemów nie ma – to i tak to, 
co służy wspólnej rozmowie, to au-
tentyczne zaciekawienie tym, co się 
dzieje u dziecka. Zadawanie otwar-
tych pytań, typu: „Jak się czujesz?”, 
„Co Ty o tym myślisz?”. Jeżeli dziecko 
wie, że rodzic ma czas tylko dla niego, 
daje mu to poczucie bezpieczeństwa 
i buduje między nimi bliską relację. Do 
rozmowy zachęca także pozostawie-
nie wypowiedzi dziecka/nastolatka 
bez oceny, krytyki, rady lub komen-
towania. Nie porównywanie dzieci, 
pozostawiając im przestrzeń na po-
pełnianie błędów.

Duże znaczenie ma pielęgnowanie, 
dbanie na co dzień o spokojną, cie-
płą atmosferę emocjonalną panującą 
w domach, komunikowanie się bez 
krzyku, bez podniesionego tonu gło-
su.

Zadbanie także o rozwój ruchowy 
swojego dziecka oraz odpowiednią 
ilość snu oraz o właściwe propor-
cje między ruchem a korzystaniem 
z mediów.

Rodzic, będący ostoją dziecka z du-
żymi pokładami cierpliwości, szacun-
ku, tolerancji oraz miłości, ma szansę 
ustrzec go przed zaburzeniami de-
presyjnymi, które często zaczynają się 
już w bardzo młodym wieku, obniżają 
możliwość prawidłowego funkcjono-
wania i bardzo często mają charakter 
nawracający. 

Jak mawiał Seneka Młodszy „nasze ży-
cie jest takim, jakim uczyniły je nasze 
myśli.” Dlatego bardzo ważne jest, aby 
wzmacniać w dziecku poczucie wła-
snej wartości, budować pozytywny 
obraz samego siebie.  Podkreślać, że 
są wokół niego ludzie, którym na nim 
zależy.

W ramach obchodów Ogólnopol-
skiego Dnia Walki z Depresją porad-
nia psychologiczno-pedagogiczna 
realizowała w dniach 23.02.2022 r. – 
23.03.2022 r. projekt psychoeduka-
cyjny pt. „Rusz po zdrowie! Wszystko 
zaczyna się w głowie!”, w który zaan-
gażowały się również placówki z tere-
nu gminy Nasielsk.

Jeśli pojawią się wątpliwości co do za-
chowania Państwa dziecka, zachę-
camy do konsultacji z pracownikami 
poradni bądź pod numerami telefo-
nów:

800 70 22222 – całodobowy tele-
fon zaufania dla osób z depresją

116 111 – telefon zaufania dla dzieci 
i młodzieży 

800 121212 – telefon zaufania dla 
dzieci i młodzieży – patronat Rzecz-
nika Praw Dziecka – całodobowo

Magda Wiktorowicz – psycholog
Poradni Psychologiczno-

Pedagogiczna w NDM
 filia w Nasielsku

za:  
www. forumprzeciwdepresji.pl
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Zebranie członków klubu Żbik
W piątek, 22 kwietnia br., w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku odbyło się Wal-
ne Zebranie Sprawozdawcze klubu 
MLKS Żbik Nasielsk.

Wzięli w nim udział członkowie zarzą-
du, z Prezesem Markiem Prusinow-
skim na czele, a także goście Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska oraz 
Radosław Kasiak Kierownik Wydziału 
Inwestycji w UM. 

Zebranie było okazją do przedstawie-
nia przez Marka Prusinowskiego spra-
wozdania z działalności klubu oraz 
sprawozdania finansowego za rok 
2021. Zaznaczył on, że wśród wszyst-
kich grających drużyn, trzy to druży-
ny seniorskie – dwie męskie, jedna gra 
w IV lidze, a druga w B-klasie oraz jed-
na drużyna żeńska, która gra w IV lidze 
kobiet. Ponadto klub posiada sześć 
drużyn młodzieżowych i dziecięcych, 
w skład których wchodzą roczniki od 
2007 do 2018. Dodatkowo w klubie 
znajduje się sekcja brydżowa, Muay 
Thai oraz fitness. Prezes zauważył, że 
łącznie klub skupia około 340 uczest-
ników. Dodał także, że klub zatrudnia 
12 trenerów, w tym jednego trene-
ra bramkarzy. Nadmienił również, że 
dzięki sponsorom udało się zakupić 
sprzęt za około 40 tys. zł.

Ponadto, prezes przedstawił finan-
se klubu. Ze sprawozdania wynikało 
między innymi, że opłaty członkow-
skie wyniosły 4 050 zł, ponad 78 tys. 
zł wyniosły opłaty i składki od rodzi-
ców dzieci, a przyznane klubowi do-
tacje to 292 tys. zł.

W wydatkach znalazły się takie kwoty 
jak 198 tys. zł na wynagrodzenia, 1 613 
zł ubezpieczenie zawodników, 90 tys. 

zł na transport (w 2020 roku – była to 
kwota 46 tys. zł), 142 tys. zł na inne wy-
datki. Wspomniany został także dług, 
który na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wynosił 9,1 tys. zł i wynika z faktu, iż 
faktury wystawione były w grudniu, 
a dostarczone w styczniu.

Po przyjęciu sprawozdań z działalno-
ści klubu, członkowie jednogłośnie 
udzielili absolutorium Zarządowi Klu-
bu Żbik Nasielsk.

Prezes w imieniu zarządu przedsta-
wił także cele klubu na 2022 rok. – 
Chcielibyśmy się utrzymać w IV lidze, 
ale niestety chyba od nowego sezo-
nu będziemy występować w V lidze, 
która powstanie – dodał prezes Marek 
Prusinowski. Zapowiedział też powsta-
nie sekcji tenisa ziemnego.

Na zebraniu poruszono także temat 
inicjatywy lokalnej, która ma na celu 
upamiętnienie poprzez tablicę pamiąt-
kową wszystkich prezesów oraz naj-
aktywniejszych działaczy od początku 
działalności klubu. Natomiast na chod-
niku wzdłuż ulicy Dębowej (wzorem 
„alei gwiazd”) umieszczani byliby na 
tabliczkach najwybitniejsi nieżyjący 
piłkarze drużyny Żbika Nasielsk. Wy-
bór pierwszych nazwisk padł na Ma-
cieja Kosińskiego, Wiesława Domałę, 
a trzecią osobą został Stanisław Ma-
kowski, którego wybrali członkowie 
na zebraniu. Warto podkreślić, że ini-
cjatywa będzie kontynuowana w ko-
lejnych latach.

Obecni na zebraniu Bogdan Ruszkow-
ski burmistrz Nasielska oraz Radosław 
Kasiak Kierownik Wydziału Inwestycji 
w UM przedstawili krótką informację 
na temat budowy boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. – Terminy były zupeł-

nie inne, przesunęły się i klub z tego 
powodu miał swoje problemy. Mam 
jednak nadzieję, że nowe boisko ze 
sztuczną nawierzchnią przyczyni się 
do wyników – tłumaczył burmistrz.

 – Wykonawca inwestycji nie trafił 
nam się najlepszy, ale na podstawie 
prawa zamówień publicznych wy-
biera się najtańszą firmę. Od samego 
początku były problemy z realizacją 
zadania, gdyż wykonawca opóźniał 
się znacznie z rozpoczęciem prac. 
Monitowaliśmy to wielokrotnie za-
równo telefonicznie, jak i pisemnie. 
W trakcie realizacji były okresy, gdzie 
było to szybko i dynamicznie robio-
ne. Sygnalizowane były różne rzeczy, 
które wykonawca poprawiał. Niestety 
nie było żadnego instrumentu praw-
nego, aby zmusić ich do szybszego 
działania. Kary, które były zapisane 
w umowie, będą egzekwowane – 
dodał kierownik Radosław Kasiak, in-
formując, że opóźnienie wyniosło 149 
dni, a łączna kwota kar wynosi około 
1,2 mln zł. Niestety, w związku z obec-
ną sytuacją związaną z Covid-19 i woj-
ną w Ukrainie, nie ma możliwości, aby 
kwota ta była potrącona z faktury, któ-
ra miałaby być zapłacona wykonawcy, 
więc sprawa prawdopodobnie skoń-
czy się w sądzie. – Odbiór inwestycji 
odbył się 14 kwietnia, a obecnie przy-
gotowujemy wszystkie dokumen-
ty, które są niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie (...) i uzy-
skania licencji klubowej – dodał kie-
rownik.

Wszelkie formalności dotyczące sta-
dionu powinny zostać zakończone 
do czerwca br.

Michał B.
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Wielkanocne zawody szachowe
We wtorek, 19.04.br., Klub Szachowy 
Skoczek Pieścirogi zorganizował dwa 
spontaniczne wewnątrzklubowe tur-
nieje szachowe. To kolejne zawody 
szachowe przeprowadzone w świe-
tlicy wiejskiej w Konarach. Sędzią był 
Maciej Kowalec. W turnieju szachów 
szybkich tempem 15+15 z możliwo-
ścią zdobycia kategorii szachowych 
pn.: „Wielkanocna V-ka i IV-ka” wy-
startowało 22 zawodników. 
– Wywalczono łącznie 9 katego-
rii – relacjonuje Marcin Szarszewski, 
Prezes Klubu Szachowego Skoczek  
– 3 osoby zdobyły awans na IV kategorię szachową, a 6 osób dobyło V kategorię szachową – dodaje. 
Na podium stanęli: I miejsce – Tymoteusz Szarszewski, II miejsce – Bartosz Seroczynski, III miejsce – Stanisław To-
masiński.
W turnieju szachów błyskawicznych tempem 3+2 pn. „Wielkanoncy blitz” udział zadeklarowało 6 zawodników, któ-
rzy rozegrali turniej systemem dwukołowym, tj. każdy zagrał z każdym 2 razy – raz czarnym, raz białym kolorem. 

Po 10 rundach wyłoniono zwycięzców: I miejsce: Stanisław Szarszewski, II miejsce: Szymon Laskowski, III miejsce: 
Dominik Wiśniewski.
 – Turniej blitza to nowość dla naszych zawodników. Do tej pory na żadnym turnieju nie grali tak szybkim tempem. To 
była idealna okazja na zdobycie nowego doświadczenia – mówi Prezes Klubu. 
Najbliższe plany Klubu są imponujące. – Aktualnie rejestrujemy klub w KRS – informuje Marcin Szarszewski. 
– W niedalekiej przyszłości jako klub zostaniemy członkiem Polskiego Związku Szachowego. W maju organi-
zujemy Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych (21.05.2022r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku). 
Natomiast w czerwcu wracamy do Konar na kolejne rozgrywki szachowe. Na jesieni wyślemy pierwszych re-
prezentantów na Mistrzostwa Mazowsza w szachach szybkich i błyskawicznych – dodaje. 
Wszystkim szachistom życzymy sukcesów.

(oz)
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „ósmego”, 22.04.2022 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   74 pkt 
2. Paweł Wróblewski – Janusz Wydra   69 pkt
3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   58 pkt 
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    49 pkt 
5. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak   48 pkt 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski     51 pkt 
2. Waldemar Gnatkowski     47 pkt
3-4. Piotr Kowalski      28 pkt
 Janusz Wydra      28 pkt
5. Alicja Bartosik      27 pkt
6. Grzegorz Nowiński      25 pkt
7.  Paweł Wróblewski      23 pkt
8-10. Mariusz Figurski      20 pkt
 Krzysztof Morawiecki     20 pkt
 Marek Olbryś      20 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Maraton meczów 

PIŁKA NOŻNA. B-klasa

Zaległa kolejka, nasielskie derby i walkower

To był bardzo intensywny okres dla 
Żbika Nasielsk. Poza dwoma plano-
wanymi spotkaniami, rozegrał też dwa 
zaległe z 2 kwietnia w dniu 27 kwiet-
nia i z 10 kwietnia w dniu 4 maja.

Maraton meczów zaczął się 23 
kwietnia o godzinie 14:00, gdy Żbik 
Nasielsk na własnym boisku podjął 
Narew Ostrołękę. Spotkanie zapo-
wiadało się dobrze dla nasielskiej 
drużyny, dzięki golowi, który zdo-
był Mateusz Turowski. Wynik 1-0 
utrzymał się do końca pierwszej 
połowy. Niestety przyjezdnym ry-
walom udało się wyrównać wynik 
w 58. minucie po strzale Bartłomie-
ja Ziemaka, a 7 minut później objąć 
prowadzenie po strzale Damiana 
Gałązki. Trzeciego gola dla Narwi 
zdobył Kamil Jastrzębski. Mimo że 
ostatnie minuty meczu Ostrołęcza-
nie rozgrywali w dziesiątkę, po czer-
wonej kartce dla Oleha Okhrimenki, 
to Żbikowi nie udał się wykorzystać 
tej sytuacji, by doprowadzić do re-
misu. Tym samym mecz zakończył 
się przegraną Żbika Nasielsk 1-3.

W środę, 27 kwietnia, rozgrywa-
ne były mecze zaległej 21. kolej-
ki, która pierwotnie miała odbyć 
się w pierwszy weekend kwietnia, 
lecz została odwołana przez MZPN 

z powodu „złego stanu boiska” 
spowodowanego opadami 
śniegu.

Dla Żbika Nasielsk był to mecz 
na wyjeździe z Wisłą II Płock. 
Choć pierwsza połowa zakoń-
czyła się remisem bezbramko-
wym, to wyraźnie zarysowała 
się przewaga Nafciarzy, którzy 
zdecydowanie częściej ope-
rowali piłką. Najbliższy celne-
mu strzału był Damian Załoga, 
ale piłka minęła słupek po ze-
wnętrznej stronie.

W drugiej połowie gospodarze 
atakowali często, a pierwszy 
gol padł w 54. minucie w akcji 
po rzucie rożnym, gdy piłka odbi-
ła się od słupka, dobitkę wykonał 
Mateusz Lewandowski, a bramkarz 
Jakub Koteszka zdołał ją tylko do-
tknąć palcami.

Niespełna 10 minut później dru-
gi celny strzał dla Nafciarzy oddał 
Igor Drapiński.

Płocczanie walczyli do samego 
końca, próbując podwyższyć sobie 
wynik. Blisko honorowego gola dla 
Żbika z rzutu wolnego był Mateusz 
Bramowicz w doliczonym czasie 
gry. Niestety to się nie udało.

Żbikowi Nasielsk nie udało się także 
pokonać na wyjeździe 30 kwietnia 
Huraganu Wołomin.

Spotkanie rozpoczęło się od żółtych 
kartek dla zawodników Huraganu. 
Najpierw otrzymał ją Kamil Zaręba, 
a później Mateusz Marcinkiewicz. 
Ten pierwszy zrehabilitował się cel-
nym strzałem do bramki Żbika w 28. 
Minucie, ustalając tym samym wy-
nik pierwszej połowy na 1-0.

W drugiej połowie serię bramek 
rozpoczął już w 47. minucie Michał 
Butkiewicz, który kilka minut później 
został ukarany też żółtą kartką. W 52. 

19 kwietnia Wkra Ciek-
syn, a 20 kwietnia Żbik II 
Nasielsk rozegrały zaległą, 
15. kolejkę, która pierwotnie 
miała odbyć się w pierwszy 
weekend kwietnia, lecz zo-
stała odwołana przez MZPN 
z powodu „złego stanu bo-
iska” spowodowanego 
opadami śniegu.

Wkra Cieksyn podjęła na 
własnym boisku Tamkę 
Dzierzgowo. Niestety ule-
gła gościom 2-4. Drużyna 
Tamki objęła prowadzenie 
już w pierwszej połowie 
strzałem Jacka Szypulskie-
go w 16. minucie i był to je-
dyny gol w tej części meczu.

Kolejne celne strzały padły w drugiej 
połowie. Niestety, w 55. Minucie, sa-
mobójczą bramkę, na korzyść gości, 
strzelił Michał Śmigasiewicz. 

W 67. minucie euforię na boisku wy-
wołał pierwszym golem dla Wkry 
Cieksyn Łukasz Gortat, lecz kilka-
naście minut później Tomasz Grzy-
bowski z drużyny Tamki podwyższył 
dorobek bramek swojej drużyny. 
Ostatnie celne strzały padły pod ko-
niec meczu. Najpierw w 85. minu-
cie ostatniego gola dla Tamki zdobył 
Jarosław Gadomski, a w 88. minu-
cie drugą bramkę dla Wkry Cieksyn 
strzelił Bartosz Pierzchała. Mecz za-
kończył się wynikiem 2-4.

W przeciwieństwie do Wkry, Żbiko-
wi II udało się pokonać na wyjeździe 
swoich rywali, czyli Gryf Kownaty 
Żędowe. W tym spotkaniu padło aż 

12 goli! Z czego 8 dla Żbika II Nasielsk.

Nasielszczanie pokazali dominację na 
boisku już od pierwszych minut gry. 
Pierwszy strzał padł w 2. minucie (Gigi 
Baudarshvili). Później piłkę w bram-
ce gospodarzy umieszczali kolejno 
Mateusz Bramowicz (26’), Olivier Filip 
(33’) i ponownie Mateusz Bramowicz 
(36’). Ostatniego gola w pierwszej po-
łowie zdobył Damian Sepczyński 
z Gryfu.

Druga połowa była podobna do 
pierwszej. Następne celne strzały wy-
konali Łukasz Gałązka (65’) i Krystian 
Chołody (73’ i 78’) ze Żbika II. W ko-
lejnych minutach chwilę dobrej passy 
mieli gospodarze: w 81. minucie Mar-
cin Krzyśpiak i w 84. minucie Mateusz 
Zieliński.

Ostatnie dwa gole padły w doliczo-
nym czasie gry. Najpierw Dawid Wal-
czak zdobył ósmą bramkę dla Żbika, 
a chwilę później dla Gryfu ostatni cel-

ny strzał wykonał Paweł 
Jurkiewicz, ustalając osta-
teczny wynik meczu na 
4-8. Tym samym Żbik II 
Nasielsk przywiózł z Kow-
nat Żędowych 3 punkty.

Derby
Taki mecz zdarza się raz 
na pół roku i choć rozgry-
wany jest w B-klasie, to 
przyciąga pokaźną rzeszę 
fanów lokalnego futbolu.

23 kwietnia o godzi-
nie 16:30 druga druży-
na Żbika Nasielsk podjęła 
na własnym boisku Wkrę 
Cieksyn.

Prowadzenie w spotkaniu już w 11. 
minucie objął Żbik II Nasielsk po strza-
le Dawida Walczaka. Gościom udało 
się zremisować w 35. minucie po 
golu Radosława Kowalskiego. Tym 
sposobem pierwsza połowa skoń-
czyła się remisem 1-1.

Ostateczny wynik meczu ustano-
wił w 63. minucie Tomasz Okleka ze 
Żbika II Nasielsk. Zawodnikom Wkry 
Cieksyn, mimo kilku okazji, nie uda-
ło się doprowadzić do remisu. Po-
nadto, w końcówce meczu, Mariusz 
Konisiewicz z Wkry Cieksyn otrzymał 
żółtą kartkę.

30 kwietnia Żbik II Nasielsk wyjechał 
na spotkanie z Olimpem Ciechanów. 
Nasielska drużyna wróciła do domu 
jednak bez goli i bez punktów, ulega-
jąc gospodarzom 3-0.

Wszystkie trzy gole padły w dru-

minucie i 58. minucie padły kolej-
ne gole dla Huraganu w wykonaniu 
Piotra Manaja i Michała Butkiewicza. 

W meczu nie zawiódł kapitan Żbika 
Nasielsk Mateusz Bramowicz, któ-
remu w 59. minucie udało się zdo-
być gola, choć jedynego w tym 
spotkaniu dla nasielskiej druży-
ny. Ostatniego gola zdobył w tym 
spotkaniu Michał Butkiewicz z Hu-
raganu i ustanowił wynik spotkania 
na 5-1.

Ostatni mecz, zaległy, bo odwo-
łany z 10 kwietnia, Żbik Nasielsk 

miał rozegrać na własnym boisku  
4 maja o 17:30 ze Świtem Staro-
źreby. Decyzją Komisji Gier Ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej 
mecz się nie odbył. Nowy termin 
spotkania będzie podany w najbliż-
szym czasie.

Najbliższe spotkania Żbika Nasielsk 
to mecz z Escolą Varsovia 7 maja 
o godzinie 14:00 na nasielskim Sta-
dionie Miejskim, a tydzień później 
na wyjeździe 14 maja o godzinie 
17:00 z Mławianką Mława.

Michał B.

giej połowie spotkania, a w zasadzie 
w ostatnich 30 minutach meczu. 
Olimp Ciechanów objął prowadzenie 
w 61. minucie. Drugi strzał padł w 85. 
minucie meczu , a ostatni w 88. mi-
nucie. W czasie tego spotkania sędzia 
pokazał także raz jedną żółtą kartkę - 
Mikołajowi Szypulskiemu ze Żbika II 
Nasielsk. 

Tego samego dnia Wkra Cieksyn na 
własnym boisku miała rozegrać mecz 
z Jutrzenką Unieck. Spotkanie jednak 
się nie odbyło, ponieważ w dniu spo-
tkania przeciwnicy Wkry poinfor-
mowali, że rezygnują z przyjazdu, 
oddając cieksynianom walkowera 

i tym samym, bez wysiłku na konto 
drużyny Wkry wpadły 3 punkty.

Najbliższe spotkania
7 maja o 16:30 Żbik II Nasielsk 
podejmie gości z Wieczfnianki 
Wieczfni Kościelnej, natomiast 14 
maja o 14:00 na wyjeździe rywa-
lem naszych będzie GKS Boruta 
Kuczbork. Wkra Cieksyn w niedzie-
lę, 8 maja, wyjedzie rozegrać mecz 
z Żakiem Szreńsk, a tydzień później 
w sobotę, 14 maja, o 16:00 na wła-
snym boisku podejmie Gryf Kow-
naty Żędowe.

Michał B.


