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Nasielsk znowu słynie 
z jarmarków
Po przerwie związanej z pandemią 
koronawirusa, która uniemożliwia-
ła organizację wielu przedsięwzięć 
kulturalnych w tym roku zorgani-
zowane zostały Dni Nasielska. Tym 
razem jednak odbywały się w for-
mule jednodniowej, przy pięknej, 
słonecznej pogodzie.

Jak się okazuje, zarówno nasielsz-
czanom, jak i gościom bardzo 
przypadły do gustu organizowane 
w Nasielsku jarmarki. Co także za-
uważył otwierający oficjalną część 
imprezy ks. kan. Tadeusz Pepłoń-
ski. Burmistrz Bogdan Ruszkowski, 
witając zgromadzonych, również 

nadmienił, że Nasielsk w ostatnim 
okresie zasłynął z jarmarków. Dzię-
ki temu podtrzymywana jest trady-
cja, która sięga roku 1532, kiedy to 
król Zygmunt I Stary ustanowił Jar-
mark św. Wojciecha. Wydarzenie 
miało na celu m.in. zaszczepienie 
w mieszkańcach poczucia tożsa-
mości lokalnej, a także pokazanie 
roli, jaką w dawnych czasach od-
grywał w regionie Nasielsk. Po-
wyższe przedsięwzięcie jest jedną 
z form wspierania i promowania 
aktywności lokalnej, kultywowa-
nia i pielęgnowania tradycji i zwy-
czajów.

Program tegorocznego jarmarku 
obejmował występy animacyjne 
grupy rekonstrukcyjnej Stowarzy-
szenia „Sarmackie Dziedzictwo” 
Chorągiew Husarska Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego. Gru-
pa prezentowała m.in.: sprawności 
husarskie, pokazy walki szablą pol-
ską, były także wystrzały z armaty 
i salwy z muszkietów. Dzieci mo-
gły wziąć udział w warsztatach rze-
mieślniczych, np. lepienia z gliny.

Czym jednak byłby jarmark bez 
wystawców? W tym roku przybyło 
ich ponad siedemdziesięciu z bar-

UROCZYSTOŚCI

Odsłonięcie 
Bramy Pamięci
16 maja 2022 roku to dzień, który 
przejdzie do historii Nasielska. Tego 
dnia bowiem doszło do oficjalne-
go odsłonięcia Bramy Pamięci pro-
wadzącej na Cmentarz Żydowski 
w Nasielsku. Na wyjątkową uroczy-
stość przyjechali potomkowie przed-
wojennych nasielszczan pochodzenia 
żydowskiego, którzy na tę okolicz-
ność przybyli z Izraela i Stanów Zjed-
noczonych, Kanady oraz Chin.

Brama Pamięci umiejscowiona została 

na nasielskim kirkucie, który w okresie 
okupacji niemieckiej został całkowicie 
zniszczony, a później zalesiony. 

Na odsłonięcie Bramy przyby-
li przedstawiciele władz samorządo-
wych: przedstawicielka Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Ada-
ma Struzika – Magdalena Biernacka, 
Starosta Nowodworski – Krzysztof 
Kapusta, Wicestarosta Nowodworski – 
Paweł Calak, Radni Powiatowi – Rado-

sław Kasiak, Monika Nojbert i Mariusz 
Kraszewski, Burmistrz Płońska – An-
drzej Pietrasik, Burmistrz Nasielska – 
Bogdan Ruszkowski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy Lu-
bieniecki, Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku – Dariusz Kor-
dowski oraz Radni Miejscy – Dawid 
Domała i Michał Brodowski.

Wśród gości honorowych był Glenn 
Kurtz, potomek nasielszczanina, któ-
ry uwiecznił nasze miasto na taśmie 

filmowej w 1938 roku. Przybyli tak-
że zaproszeni przez Glenn’a Kurt-
z’a goście, potomkowie członków 
nasielskiej społeczności żydowskiej 
z Izraela, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady oraz Chin, a także dyrektor 
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ży-
dowskiego Piotr Puchta.

Obecni byli również przedstawiciele 
wspólnot religijnych Rabin Yehoshua 

Z MIASTA

Przetarg na przebudowę skweru 
Do 27 maja br. do godziny 10.00 firmy mogą składać ofer-
ty na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa skweru 
im. Jana Pawła II w Nasielsku – Poprawa wizerunku centrum 
miasta”. Przetarg został ogłoszony 11 maja br.

Skwer ma być przebudowany poprzez zmianę układu funk-
cjonalno-przestrzennego wewnątrz placu oraz ma być zmo-
dernizowany teren otaczających pasów drogowych. Będzie 
on podzielony na kilka stref: plac zabaw, strefę historyczną, 
teren na imprezy okolicznościowe i miejsca wypoczynku. 
W południowo-zachodniej części działki planuje się ustawić 
nowy kiosk handlowy z toaletą publiczną oraz dwie nowe 
wiaty przystankowe. Istniejący układ dróg zostanie skorygowany pod względem rozmieszczenia miejsc parkin-
gowych, lecz dojazd do obiektu pozostanie bez zmian. Planowane jest wydzielenie 104 miejsc postojowych.

 – Prace nie spowodują zmiany ukształtowania terenu działki – podkreśla Radosław Kasiak Kierownik Wydzia-
łu Inwestycji w UM i dodaje – w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się także przebudowa oświetlenia 
ulicznego w obrębie ulic Starzyńskiego, Młynarskiej, Kościuszki, Małej oraz Rynku – dodaje.

Na rewitalizację skweru w budżecie gminy na 2022 rok zabezpieczono środki w wysokości 5 mln zł.
(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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

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

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

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 URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,

Pragniemy, jak co roku, uczcić ko-
lejną rocznicę tragicznych wyda-
rzeń, jakie miały miejsce na naszej 
ziemi, w Popowie Borowym.

To tutaj śmierć ponieśli Niezłomni 
Żołnierze Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego z samodziel-
nego p atrolu n ależącego do 
oddziału ppor. Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps . „Rój ”: ppor. 
Władysław Grudziński ps. „Pilot” – 
dowódca patrolu, ppor. Kazimierz 
Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, 
ppor. Czesław Wilski ps. „Brzoza” 
i „Zryw” oraz ppor. Hieronim Żbi-
kowski ps. „Gwiazda” i „Twardow-
ski”. 

Ci Bohaterowie zajmują szcze-
gólne miejsce w naszych sercach 
i naszej pamięci - byli oni trwale 
związani z Nasielską Ziemią, dziel-
ni i waleczni.

Od kilku lat rocznicę ich ostatniej 
walki upamiętniamy w Popowie 
Borowym w niedzielę przypadają-
cą najbliżej daty śmierci. Sytuacja 
epidemiologiczna w kraju nie po-
zwala przez ostatnie dwa lata na 
organizację wydarzenia w sposób 

tradycyjny.

W tym roku wracamy!

P am i ęć B oh aterom odd amy 
w niedzielę, 19 czerwca br. Uda-
my się pod krzyż w Popowie Boro-
wym upamiętniającym poległych 
Żołnierzy Niezłomnych, gdzie od-
będzie się msza święta w intencji 
żołnierzy Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego, odczytany 
zostanie także Apel Poległych oraz 
złożone będą wiązanki. 

Organizowany od 2018 roku w Po-
powie Borowym przy okazji uro-
czystości Bieg „Tropem Wilczym” 
również odbędzie się w formie tra-
dycyjnej! Tuż po uroczystości przy 
krzyżu spotkamy się w Popowie 
Borowym przy Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej. 

Zapisy na oba b iegi ruszą już 
w  p i ą te k ,  2 0  m a j a  2 022  r . ! 
Uczestn icy b iegu b ędą mie l i  
do wyboru dwa dystanse: 1963 m 
i 6 km. Więcej informacji wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Wydział Organizacji i Promocji
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

  Pani Joannie Grzeszczak 
Inspektorowi Wydziału Środowiska  

i Rozwoju Obszarów Wiejskich  
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 

najszczersze kondolencje  
i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
składają

 Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

 oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jerzy Lubieniecki 

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku
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dokończenie ze str. 1
Ellis oraz ksiądz proboszcz Tadeusz 
Pepłoński.

Ponadto, w uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele rodzin Sprawie-
dliwych wśród Narodów Świata: pan 
Eustachiusz Gąsiorowski, pani Ma-
rianna Krzyczkowska oraz pan Mariusz 
Kurpiewski.

W tym ważnym dniu udział wzię-
li również laureaci nagrody „Lew 
Nasielska”, dyrektorzy placówek 
oświatowych i jednostek organizacyj-
nych gminy Nasielsk, przedstawiciele 

środowisk nasielskich historyków, 
uczniowie szkół i mieszkańcy gminy 
Nasielsk.

Na wstępie spotkania sekretarz 
Nasielska Marek Maluchnik przybliżył 
najważniejsze fakty z historii obecno-
ści Żydów w naszym mieście.

Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski witając przybyłych, podkre-
ślił, że Brama Pamięci ma znaczenie 
symboliczne, gdyż Nasielsk był mia-
stem polsko-żydowskim, a społecz-
ność żydowską udało się uchwycić na 
filmie z 1938 roku Dawidowi Kurtzo-
wi, dziadkowi Glenna Kurtza. – Dzię-
ki takim inicjatywom, jak odsłonięcie 

„Bramy Pamięci”, czy wyświetle-
nie filmu „Trzy minuty zawieszone 
w czasie”, możemy na nowo od-
zyskać dawno utraconą przeszłość 
i odbudować zerwane relacje – mó-
wił Burmistrz, zauważając, iż powinni-
śmy pamiętać o przeszłości Nasielska.

W imieniu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika przy-
gotowany przez niego list odczytała 
zastępca Dyrektora Departamentu 
Kultury, Promocji i Turystyki Urzę-

du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie – Mag-
dalena Biernacka. Wyraził on uznanie 
dla władz Nasielska za pielęgnację pa-
mięci o dawnych mieszkańcach.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Nasielsku Dariusz Kordowski, od-
czytując krótką przemowę, podkre-
ślił, że 3-minutowy film, to niezwykła 
pamiątka przedwojennego Nasielska 
oraz wyraził wdzięczność i uznanie 
za stworzenie filmu dokumentalnego.

Glenn Kurtz natomiast powiedział, że 
na cmentarzu, na którym się znajdu-

jemy była chowana społeczność ży-
dowska przez cztery wieki, jednak nie 
znajdziemy tu nagrobków, które by 
upamiętniały wszystkie osoby spo-
czywające na nim, gdyż wszystko 
zostało zniszczone przez okupantów. 
Dodał, że „Brama Pamięci” upamięt-
nia nie tylko osoby, które spoczywają 
na tym cmentarzu, ale także tych, któ-
rzy mieszkali w Nasielsku, lecz zginęli 
w innych miejscach w czasie II wojny 
światowej. Jednocześnie Brama ta jest 
pomnikiem, który łączy przeszłość 
z teraźniejszością. Glenn Kurtz powie-
dział też, że projekt Bramy nawiązuje 
do drzwi zniszczonej synagogi, która 
stała niegdyś w Nasielsku, a po zburze-

niu materiały zostały wykorzystane 
w całej okolicy, celem naprawy znisz-
czeń wojennych. W Bramie znajdzie-
my także fragmenty okien dawnej 
bożnicy, które zachowały się dzięki 
temu, że były zamontowane w jed-
nym z budynków.

Głos zabrał też ksiądz proboszcz Ta-
deusz Pepłoński, odnosząc się do ak-
tualnych wydarzeń. – Wspominając 
naszą wspólną historię, nasze życie, 
narodów polskiego i żydowskiego, 

mówimy całemu światu, można żyć 
w zgodzie, różniąc się religijnie i kultu-
rowo. Można współpracować i two-
rzyć historię miast i wiosek, ojczyzny, 
która nas łączyła i łączy nas do dzisiaj. 
(...) Stawiając tę bramę: mówimy war-
to żyć w zgodzie, warto sobie poma-
gać i służyć.

Przedstawiciel Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego Piotr Puch-
ta stwierdził w swoim przemówieniu, 
że spotkanie jest wyrażeniem pamięci 
o ludności żydowskiej, która mieszka-
ła niegdyś w Nasielsku i okolicach oraz 
o tym, że została zgładzona w okrutny 

sposób przez nazistowskich 
okupantów. Wyraził także 
dumę z obecności uczniów. 
– Nasze spotkanie ma też 
wymiar edukacyjny, na co 
wskazuje obecność tak licz-
nie zgromadzonej młodzieży 
z lokalnych szkół w Nasielsku, 
co pozwala stwierdzić, że pa-
mięć o ludności żydowskiej 
zostanie zachowana tak-
że w nowych pokoleniach  
– jednocześnie podziękował 
za dotychczasowe i przyszłe 
utrzymanie cmentarza ży-
dowskiego w Nasielsku.

W trakcie ceremonii Rabin 
Yehoshua Ellis odmówił mo-

dlitwę za zmarłych.

Później głos należał do przedstawi-
cieli najmłodszych mieszkańców 
Nasielska. Uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego im. J. Iwaszkiewicza 
Weronika Kowalska mówiła o budo-
waniu pamięci o nasielskich Żydach 
przez młodzież szkolną. Natomiast 
Weronika Rogalska, uczennica 
Szkoły Podstawowej nr 2 przybli-
żyła życiorys ocalałej z Holocaustu 
nasielszczanki żydowskiego pocho-
dzenia Glorii Rubin, która trafiła do 
getta warszawskiego, a później do 
obozów koncentracyjnych. 

Na zakończenie ceremonii głos po-
nownie zabrał Glenn Kurtz, który 
oficjalnie ogłosił odsłonięcie Bramy 
Pamięci. Przy okazji wręczył uczen-
nicy Weronice Rogalskiej mały pre-
zent w postaci litery „he” z alfabetu 
hebrajskiego, które oznacza życie. 
Wyraził w ten sposób swoją wdzięcz-
ność dla Weroniki za jej zaangażo-
wanie i udział w Międzynarodowym 
Konkursie Sztuki i Pisania o Holocau-
ście organizowanym przez Uniwersy-
tet Chapmana w Kalifornii. 

Następnie uczestnicy ceremonii udali 
się do Samorządowego Przedszkola 
im. J. Tuwima w Nasielsku na dalszą 
część programu związanego z odsło-
nięciem Bramy Pamięci. Tam goście 
obejrzeli program artystyczny, będą-
cy jednocześnie podsumowaniem 
Międzyszkolnego Projektu Eduka-
cyjnego o Kulturze Żydowskiej „To 
nasza wspólna historia”. Po przemó-
wieniu burmistrza Nasielska, Bogda-
na Ruszkowskiego, podsumowanie 
projektu odczytała koordynatorka 
działań edukacyjnych, Olga Ickie-
wicz. W dalszej części uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku 
w ciekawym dialogu między uczen-

nicą a wcielającym się w rolę Glenna 
Kurtza ucznia, opowiedzieli widzom, 
czego nauczyli się o kulturze ży-
dowskiej, lokalnej historii, a przede 
wszystkim historii nasielskiej spo-
łeczności żydowskiej .  Scenkę 
przeplatały urocze tańce przedszko-
laków z przedszkola im. J. Tuwima  
– dzieci wykonały tradycyjny taniec 
izraelski „Jesz lanu tayish” oraz kra-
kowiaka. Założeniem projektu było 
m.in. nawiązanie dialogu z potom-
kami Nasielskich Żydów oraz  upa-
miętnienie społeczności żydowskiej 
mieszkającej w gminie Nasielsk do 
II Wojny Światowej. Nie mogło, za-
tem,  zabraknąć piosenek takich 
jak: „Wszyscy braćmi być powinni”, 
„Hava nagila” czy wspomnienia o ży-
dowskich miasteczkach w utworze 
„Tak jak malował Pan Chagall” w wy-
konaniu uczennic SP2 oraz SP w Sta-
rych Pieścirogach. Część artystyczną 
kończyła etiuda teatralna na podsta-
wie  opowiadania Isaaca Bashevisa 
Singera „Ostatni demon” przypo-
minająca o tym, że łatwo obudzić 
demony, które kuszą ludzi sławą, 
pieniędzmi, zaspokojeniem żądz, co 
wyzwala w ludziach zło i prowadzi do 
wojen i okrutnych zbrodni. Podczas 
uroczystości odbyło się wręczenie 
nagród w Gminnym Konkursie Re-
cytatorskim „W zaczarowanym 
świecie wierszy Juliana Tuwima”. 
Artystom oraz zebranym gościom 
podziękowania złożyli Glenn Kurtz 
oraz Burmistrz Ruszkowski. Dzie-
ci wręczyły widzom własnoręcz-

nie wykonane upominki – gipsowe 
niezapominajki, będące symbolem 
przyjaźni oraz pamięci. Potomko-
wie nasielskich Żydów odwdzięczyli 
się młodym artystom oraz nauczy-
cielom za uroczyste podsumowa-
nie przedsięwzięcia edukacyjnego, 
które trwało cały rok szkolny, wrę-
czając im pamiątki przywiezione 
z Izraela, USA oraz Chin. Po wizycie 
w nasielskim przedszkolu, goście 
odwiedzili Nasielski Dom Edukacji 
i Historii. Zebranych przywitała dy-
rektor Jolanta Budziszewska – Ro-
galska, która wspomniała m.in, jak 
ważną rolę odegrała społeczność 
żydowska w życiu ekonomicznym 
Nasielska poprzez wykonywanie ty-
powo miejskich zawodów, co  mia-
ło ścisły związek z zachowaniem 
szczególnego statusu miasta i jego 
mieszkańców, czyli praw miejskich. 
Ta istotna rola społeczności żydow-
skiej spowodowała, że utworzono 
ekspozycję zatytułowaną „Nasielska 

diaspora żydowska w fotografii”. Na-
stępnie, dr Stanisław Tyc opowiedział 
o historii miasta, a także o Żydach 
mieszkających w Nasielsku do 1939 
r.  oraz o miejscach związanych 
z kulturą żydowską, jak synagoga 
czy szkoła. Wielu spośród potom-
ków nasielskich Żydów wzruszyło 
się, rozpoznając swoich przodków na 
zdjęciach w miejscowym muzeum. 
Ostatnim punktem w tym wyjątko-
wym dniu był pokaz filmu dokumen-
talnego w kinie Niwa „Trzy minuty 
zawieszone w czasie”, bazującego 
na trzyminutowym nagraniu z 1938 
r. wykonanego przez dziadka Glen-
na Kurtza – Davida Kurtza podczas 
jego wizyty w Nasielsku. Po seansie 
nasielszczanie mogli zadać pytania G. 
Kurtzowi oraz reżyserce dokumen-
tu – Biance Stigter. Pytano m.in., jakie 
emocje wywołało u wnuka Davida 
Kurtza odnalezienie i obejrzenie po 
raz pierwszy przedwojennego nagra-
nia. Reżyserkę zapytano, co zainte-
resowało ją w trzyminutowym filmie 
i skąd wziął się pomysł na rozszerze-
nie go do siedemdziesięciominuto-
wego dokumentu. Następnego dnia, 
burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski, dyrektor Fundacja Ochro-
ny Dziedzictwa Żydowskiego Piotr 
Puchta, reżyserka Bianca Stigter oraz 
potomkowie nasielskiej społeczno-
ści żydowskiej z Glennem Kurtzem 
na czele podziękowali nauczycie-
lom i pracownikom Nasielskiego 
Ośrodka Kultury za stworzenie oraz 
realizację Międzyszkolnego Projektu 

Edukacyjnego o Kulturze Żydowskiej 
w nasielskich szkołach i przedszko-
lach. Burmistrz Nasielska wręczył 
upominki przedstawicielom wspól-
noty żydowskiej, wyrażając nadzie-
ję, że jest to początek odnawiania 
utraconych niegdyś relacji, a Glenn 
Kurtz, w imieniu potomków nasiel-
skich Żydów złożył na ręce Bogdana 
Ruszkowskiego prezent w podzięko-
waniu za ciepłe przyjęcie i wielolet-
nią dobrą współpracę. Te wydarzenia 
zapiszą się na kartach historii naszego 
miasta i z pewnością są początkiem 
dobrych relacji między dzisiejszą spo-
łecznością nasielską i potomkami na-
sielszczan żydowskiego pochodzenia 
rozproszonymi po całym świecie.

Organizatorami uroczystości był Bur-
mistrz Nasielska, Nasielsk Society for 
Remembrance and Reconciliation 
oraz Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego.

MB OI

UROCZYSTOŚCI

Odsłonięcie Bramy Pamięci
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06.05.2022 r. – Budy Siennickie – pożar lasu (1 zastęp OSP Nasielsk)

09.05.2022 r. – Nasielsk, ul. Krupka -pożar domu jednorodzinnego. 

W wyniku zaistniałych zdarzeń śmierć poniosło 2 starszych ludzi. (1 za-

stęp OSP Nasielsk)

11.05.2022 r. – Nasielsk, ul. Łączna  

– pożar trawy (1 zastęp OSP Nasielsk)

12.05.2022 r. – Krzyczki Żabiczki – kot 

na drzewie (1 zastęp OSP Nasielsk)

14.05.2022 r. – Nasielsk, ul. Kolejowa – 

pożar zarośli i drewnianej szopy (2 za-

stępy OSP Nasielsk)

15.05.2022 r. – Toruń Dworski – zgło-

szenie dotyczące próby samobójczej  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

15.05.2022 r. – Mazewo Włościańskie 

– pożar trawy (2 zastępy OSP Nasielsk)

17.05.2022 r. – Pniewo – neutralizacja plamy ropopochodnej na od-

cinku ok 3km (1 zastęp OSP Nasielsk) 

17.05. Krzyczki pożar altany oraz motocykla (2 zastępy OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

UROCZYSTOŚCI

Złote Gody
Każda rocznica ślubu to wydarzenie szczególne, pełne wzruszeń i wspo-
mnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta nabiera ona niezwykłego 
wymiaru nie tylko dla samych par małżeńskich,   ale również dla całe-
go lokalnego społeczeństwa. Kolejne dwie pary małżeńskie z terenu 
gminy Nasielsk, które w ubiegłym roku obchodziły swoją pięćdziesią-
tą rocznicę zawarcia małżeństwa, zostały nagrodzone przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medalami Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. Medale te stanowią niezwykłe wyróżnienie i są dowo-
dem społecznego uznania dla trwałości małżeństwa. Z tej okazji, 12 maja 
2022  r., w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyła się uroczy-
stość, na której burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski dokonał uroczy-
stego aktu dekoracji przyznanymi medalami. Uroczystość poprowadziła 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Mikulska, która złożyła Szanow-
nym Jubilatom gratulacje i życzenia z okazji tak wyjątkowej rocznicy mał-
żeństwa.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili:

Zofia i Jerzy Bazylak z Psucina oraz Alicja i Henryk Kwiatkowscy 
z Nasielska.

Przyznany dla Pana Henryka medal przekazano na ręce jego małżonki, 
gdyż z powodów zdrowotnych nie mógł osobiście wziąć udziału w uro-
czystości.

Z całego serca dziękujemy Złotym Jubilatom za piękną postawę, miłość, 
szacunek oraz wzajemne wsparcie, a tym samym za tworzenie wspaniałe-
go wzoru i przykładu do naśladowania dla młodych ludzi, którzy decydują 
się zawrzeć małżeństwo.

Naszym Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych wspólnych, pogodnych lat życia, w jak najlepszym 
zdrowiu i zadowoleniu.

Ewa Mikulska

ZE SZKÓŁ

Szkoła Dialogu
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku wzięła 
udział w ogólnopolskim programie 
edukacyjnym Szkoła Dialogu orga-
nizowanym przez Forum Dialogu. 
Celem programu jest zapoznanie 
uczniów z historią i kulturą Żydów 
polskich, ze szczególnym uwzględ-
nieniem lokalnego dziedzictwa. 
Program skierowany jest do placó-
wek zlokalizowanych w mniejszych 
miejscowościach i wsiach, które 
przed II wojną światową zamiesz-
kiwali Żydzi.

W realizację programu zaanga-
żowali się uczniowie klasy 7b pod 
kierunkiem pani Anny Tomasiń-
skiej. Podczas czterech 4-godzin-
nych warsztatów prowadzonych 
przez specjalnie przygotowanych 
edukatorów Forum uczniowie roz-
poczęli przygodę związaną z od-
krywaniem przeszłości własnego 
miasta. Zadaniem młodzieży było 
zebranie informacji dotyczących 
przedwojennej społeczności ży-

dowskiej w Nasielsku oraz opraco-
wanie i przeprowadzenie wycieczki 
po miejscach z nią związanych.

We wtorek, 17 maja, uczniowie 
zaprosili na wycieczkę grupę po-
tomków nasielskiej społeczno-
ści żydowskiej, na czele z panem 
Glennem Kurtzem, którzy przyby-
li do naszego miasta poprzedniego 
dnia z okazji uroczystości odsło-
nięcia Bramy Pamięci na cmenta-
rzu żydowskim oraz premiery filmu 
„Three Minutes: A Lengthening”. 
Gośćmi uczniów byli również: pan 
dyrektor Mariusz Kraszewski, pan 
Krzysztof Macias, pani Anna Koryc-
ka, pani Olga Ickiewicz, pani Iwona 
Pęcherzewska oraz pani Edyta Pa-
łaszewska z delegacją uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja. Było to wyjątkowe 
spotkanie zarówno dla strony ży-
dowskiej, jak i polskiej.

Przewodnikiem grupy był uczeń 
Maksymilian Parzonka, który na 
początku krótko zapoznał gości z hi-
storią  Żydów w Nasielsku. Przy wy-
znaczonych punktach zwiedzania 
kolejni uczniowie opowiadali histo-
rię danego miejsca, a także udo-
stępniali gościom kody QR, które 
odsyłały do bardziej szczegółowych 
informacji oraz zdjęć pokazujących, 
jak miejsce to wyglądało przed II 
wojną światową. 

Trasa zwiedzania roz-
poczęła się od cmenta-
rza żydowskiego, gdzie 
uczestnicy wysłuchali 
informacji o jego trud-
nych losach. Kolejnym 
punktem było miejsce 
dawnego młyna zbo-
żowego, którego wła-
ścicielem w 1929 r. był 
Itshok (Icek) Piekarek, 
ojciec ocalałej z Zagła-
dy Glorii Rubin. Z histo-
rią pani Glorii zapoznała 
gości uczennica We-
ronika Rogalska, która 
pisała na jej temat swoją pracę kon-
kursową w Międzynarodowym Kon-
kursie Sztuki i Pisania o Holocauście 
organizowanym przez Uniwersytet 
Chapmana w Kalifornii. Weronika 
przekazała panu Glennowi Kurtzowi 
napisaną przez siebie pracę pt. „Kiedy 
zabraknie chleba”. W miejscu, gdzie 
znajdował się młyn Ithoka Piekarka, 
obecnie mieści się restauracja „Stary 
Młyn”. Dzięki uprzejmości właściciela 

restauracji goście mogli obejrzeć znaj-
dującą się wewnątrz galerią zdjęć z re-
montu i przebudowy tego obiektu. 

Dalej trasa prowadziła do budynku, 
w którym przed wojną była fabry-
ka guzików prowadzona przez bra-
ci Arona i Borucha Filarów. Historię 
tego przedsiębiorstwa upamiętnio-
no muralem, który powstał w 2021 
r. Na jego barwnym tle uczestni-
cy spaceru wykonali pamiątkowe 
zdjęcie.

Kolejnym punktem w yciecz-
ki był budynek obecnego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza, na miejscu którego 
dawniej znajdowała się szkoła ży-
dowska. Na fundamentach budyn-
ku wybudowano obecną szkołę. 
W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły 
była synagoga. Obecnie stoi tu duży 
blok mieszkalny przy ul. Starzyń-
skiego 7. Pierwszą synagogę zbudo-
wano w tym miejscu w XVII wieku, 
jednak ze względu na zły stan tech-
niczny rozebrano ją w 1880 roku. 
W jej miejsce zbudowano nową 
synagogę murowaną, która była 
większa i okazalsza od poprzedniej. 
Według mieszkańców, którzy ją pa-
miętali, był to najpiękniejszy budy-
nek w mieście. 

Ostatnim miejscem wycieczki był 
rynek otoczony kamienicami, wo-
kół którego skupiało się życie miesz-

kańców miasta. Szczególną uwagę 
gości zwróciła ta część rynku, która 
znalazła się na trzyminutowym fil-
mie nagranym z tego miejsca przez 
dziadka pana Glenna Kurtza – Davi-
da oraz dom pana Maurice’a Chan-
dlera, który rozpoznał siebie na tym 
nagraniu jako 13-letniego chłopca.

Po zakończonym zwiedzaniu po-
tomkowie nasielskich Żydów uda-
li się do Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Stefan Starzyńskiego, gdzie 
mia ło miejsce ich spotkanie 
z większą grupą uczniów. Młodzież 
wysłuchała interesującej historii 
opowiedzianej przez pana Zacha 
Rotthblata, którego pradziadek 
urodził się w Nasielsku. Swoje sło-
wo skierowali do uczniów również 
pan Glenn Kutrz oraz pani Bianca 
Stitger, reżyserka filmu „Trzy minu-
ty zawieszone w czasie”. Na koniec 
spotkania pan dyrektor Mariusz 
Kraszewski podziękował gościom 
i wręczył książki „Wpisani w historię 
Nasielska” oraz statuetki w kształ-
cie tarczy szkoły na pamiątkę tego 
spotkania. Natomiast pan Zach Rot-
thblat podarował wszystkim zaan-
gażowanym w realizację programu 
koszulki z napisem „Nasielsk” w ję-

zyku hebrajskim.

Odwiedzenie miejsc związanych 
z obecnością Żydów w przedwo-
jennym Nasielsku wzbudzało wiele 
pozytywnych emocji, szczególnie 
wśród osób, które odwiedziły mia-
sto po raz pierwszy. Nasielsk stał 
się dla nich czymś realnie bliskim, 
a nie tylko nazwą, którą słyszeli we 
wspomnieniach swoich dziadków 
i pradziadków. 

Również dla uczniów, którzy od-
grywali rolę ekspertów i przewod-
ników przedwojenni Żydzi przestali 
być „obcy” i stali się ponownie są-
siadami, którzy mimo tego że zgi-
nęli, nie są zapomniani.

W relacjach polsko – żydowskich  
nieznajomość wspólnej historii i wy-
rosłe przez lata uprzedzenia stanowią 
najpoważniejszą przeszkodę w dia-
logu między narodami. Poznawanie 
wspólnej historii łączy i jest drogą do 
budowania przyszłych relacji na tole-
rancji i szacunku.

Udział w programie Szkoła Dialogu 
ukazał uczniom wyzwania, jakie nio-
sło życie w wielokulturowym społe-
czeństwie, kształtując jednocześnie 
wśród młodzieży kompetencje po-
trzebne do sprostania wyzwaniom 
współczesnego świata.

Anna Tomasińska

Wzruszające spotkanie z rodowitą nasielszczanką.
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Matury 2022
Tegoroczne matury formułą odno-
szą się do założeń z zeszłego roku, 
kiedy to abiturienci nie musieli zda-
wać egzaminów ustnych, w związ-
ku z obostrzeniami dotyczącymi 
zagrożeń, jakie niósł COVID. Mogą 
jednak przystąpić do nich ucznio-
wie, którzy w rekrutacji na uczel-
nię zagraniczną zobowiązani są do 
przedstawienia wyników matury 
ustnej. 

Dla tych osób matura przeprowa-
dzana będzie w dniach od 18 do 
20 maja. W tym roku, aby uzyskać 
świadectwo dojrzałości, trzeba 
spełnić następujące wymogi: na-
leży przystąpić do trzech egzami-
nów obowiązkowych (język polski, 
matematyka, język obcy), zdać po-
wyższe egzaminy uzyskując min. 
30% oraz przystąpić do egzaminu 
z wybranego przedmiotu dodat-
kowego na poziomie rozszerzo-
nym w części pisemnej (w tym 
przypadku nie jest określony próg 
zaliczenia).

Matury 2022 rozpoczęły się 4 maja, 
w środę, tradycyjnie od egzami-
nu z języka polskiego na poziomie 
podstawowym. 5 maja (czwartek) 
maturzyści przystąpili do egzaminu 
z matematyki (pp) i historii muzyki 
(poziom rozszerzony). W piątek, 6 
maja, zdawali z języka angielskie-
go (pp) oraz j. francuskiego, nie-
mieckiego, włoskiego, rosyjskiego 
i hiszpańskiego (pp). 9 maja (ponie-
działek) przystąpiono do matury 
z j. angielskiego (pr) i filozofii (pr). 10 
maja (wtorek) abiturienci zmierzyli 
się z j. polskim (pr) i j. francuskim (pr), 
11 maja (środa) z matematyką (pr) i j. 
hiszpańskim (pr). 12 maja (czwartek) 
zdawali biologię (pr) i j. rosyjski (pr). 
Mamy nadzieję, że piątek 13-ste-
go był szczęśliwy dla maturzystów 
przystępujących do egzaminów 
z wiedzy o społeczeństwie (pr) i j. 
niemieckiego (pr). W ostatnim tygo-

dniu, tj. od 16 do 20 maja, maturzy-
ści będą ponadto zdawali: chemię, 
historię, język mniejszości narodo-
wych, fizykę, geografię, informatykę 
i historię sztuki (pr).

Uczniowie, którzy z różnych wzglę-
dów nie mogli przystąpić do eg-
zaminu dojrzałości w terminie 
głównym, mogą zrobić to póź-
niej. Matury w terminie dodatko-
wym odbędą się w dniach od 1 do 
15 czerwca 2022 roku. Egzaminy 
ustne przeprowadzane zostaną 14 
i 15 czerwca 2022. Osoby, którym 
nie poszczęściło się i nie zdały eg-
zaminu z jednego przedmiotu, będą 
mogły podejść do matury jeszcze 
raz w terminie poprawkowym, tj. 
23 sierpnia. Wyniki matur będzie 
można sprawdzić 5 lipca. Natomiast 
wyniki matur poprawkowych będą 
znane 9 września.

Przedstawiamy dane dotyczące 
liczby uczniów przystępujących do 
matury w nasielskich szkołach śred-
nich.

Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika 
w Nasielsku:
– Język polski poziom podstawowy 
– 19 uczniów,
– Matematyka poziom podstawowy 
– 19 uczniów,
– Język angielski poziom podstawo-
wy – 18 uczniów,
– Język niemiecki poziom podsta-
wowy – 1 uczeń,
– Język angielski poziom rozszerzo-
ny – 12 uczniów,
– Język polski poziom rozszerzony – 
11 uczniów,
– Biologia poziom rozszerzony  
– 2 uczniów,
– Wiedza o społeczeństwie poziom 
rozszerzony – 1 uczeń,
– Język niemiecki poziom rozsze-
rzony – 1 uczeń,
– Chemia poziom rozszerzony  
– 1 uczeń,
 – Historia poziom rozszerzony  
– 1 uczeń,

– Geografia poziom rozszerzony  
– 5 uczniów.

Technikum  
im. Mikołaja Kopernika 
w Nasielsku:
– Język polski poziom podstawowy 
– 30 uczniów,
– Matematyka poziom podstawowy 
– 30 uczniów,
– Język angielski poziom podstawo-
wy – 27 uczniów,
– Język rosyjski poziom podstawo-
wy – 3 uczniów,
– Język angielski poziom rozszerzo-
ny – 13 uczniów,
– Język polski poziom rozszerzony  
– 6 uczniów,
– Matematyka poziom rozszerzony 
– 4 uczniów,
– Geografia poziom rozszerzony  
– 9 uczniów.

Liceum Ogólnokształcące im. Jaro-
sława Iwaszkiewicz w Nasielsku:
– Język polski poziom podstawowy 
– 25 uczniów,

– Matematyka poziom podstawowy 
– 25 uczniów,
– Język angielski poziom podstawo-
wy – 22 uczniów,
– Język rosyjski poziom podstawo-
wy – 3 uczniów,
– Język angielski poziom rozszerzo-
ny – 18 uczniów,
– Język polski poziom rozszerzony – 
8 uczniów,
– Matematyka poziom rozszerzony 
– 3 uczniów,
– Biologia poziom rozszerzony  
– 4 uczniów,
– Historia poziom rozszerzony  
– 3 uczniów,
 – Język rosyjski poziom rozszerzony 
– 2 uczniów,
 – Chemia poziom rozszerzony  
– 1 uczeń.

Łącznie do tegorocznego egzaminu 
dojrzałości w Nasielsku przystąpiło 
327 abiturientów.

E.G.

Z UM

Likwidacja barier 
Zakończyliśmy realizację kolejnego projektu mającego na celu dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego 
do potrzeb osób niepełnosprawnych „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku”.

Dzięki pozyskanemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowaniu wykonaliśmy:
 – plan tyflograficzny budynku,
 – ścieżki naprowadzające i pola uwagi,
 – wyklejenie schodów taśmą antypoślizgową,

 – tabliczki nadklamkowe na drzwiach 
do pomieszczeń w języku Braille’a,
 – tablicę informacyjną na drzwi wej-
ściowe do budynku z godzinami pracy 
Urzędu Miejskiego w języku Braille’a,
 – montaż pętli indukcyjnej jednosta-
nowiskowej wraz z mikrofonem i słu-
chawkami.

Dzięki temu petenci ze szczególnymi 
potrzebami będą mogli samodzielnie 
uczestniczyć w bezpośredniej obsłu-
dze na każdym piętrze budynku.

Dofinansowanie z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – 11 796,67 zł.

Wydział Organizacji i Promocji
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WARTO PRZECZYTAĆ

Krwawnica  
już tu jest!
Przedstawiam Krwawnicę  Mie-
czysława Gorzki. Moje pierwsze 
spotkanie z tak polecanym przez 
wszystkich autorem! I z pewnością 
nie ostatnie! 

Stary, zapomniany dom nad je-
ziorem, mała miejscowość, ciała 
dwóch kobiet zakopane w ziemi. 
A to wszystko dzieje się nad ma-
lowniczym jeziorem Chobienickim, 
pośród lasów, z dala od pędzącej 
cywilizacji i jej problemów, gdzie 
wytchnienia we wsi Bagniska szuka 
były policjant wydziału śledczego 
Rafał Dzikowski z żoną Weroniką. 
Postawili wszystko na jedną kartę i wynieśli się z Wrocławia, by wkrót-
ce przekonać się, iż marzenia o sielance nie spełnią się. Sen pryska już 
na samym początku, gdy okazuje się, że ktoś napisał sprayem słowo 
„krwawnica” na świeżo pomalowanej elewacji. Kilka dni później robi się 
naprawdę złowrogo, gdy na posesji ekipa budująca altanę natyka się na 
zwłoki. A później jest coraz groźniej, gdy w Bagniskach dochodzi do 
kolejnych zdarzeń, zaś lokalne wierzenia uderzają bezpośrednio w mał-
żonków. Jak się wkrótce okaże, nowy dom Dzikowskich skrywa swoją 
ponurą tajemnicę i czeka, aż ktoś ją w końcu odkryje.

Mieczysław Gorzka spektakularnie potrafi budować nastrój, z rozmysłem 
bawiąc się domysłami czytelnika. Historia Bagnisk mogłaby być kolejną, 
podobną opowieścią o tajemnicach małej społeczności, jednak autor 
wyszedł poza utarte ramy gatunkowe, budując nastrój cichej, acz przera-
żającej grozy. Były policjant, męski twardziel o pseudonimie Dziki, musi 
wyostrzyć zmysły i spróbować odróżnić prawdę od kłamstwa, uświa-
domić sobie, kto jest przyjacielem, kto wrogiem. A w tle malownicze 
krajobrazy jeziora, historia szaleństwa i niepokojących niedopowiedzeń. 
W Krwawnicy daleka przeszłość łączy się z teraźniejszością, a wszystkie 
tajemnice ujrzą światło dzienne. Prawda okaże się druzgocząca dla na-
szego głównego bohatera i z pewnością przerazi niejednego czytelnika. 
Powieść czyta się błyskawicznie, prześladuje nas poczucie niepokoju, 
a napięcie budowane w niej jest stopniowo, by pod koniec zapewnić 
czytelnikowi rollercoaster emocji. Mroczna atmosfera robi się coraz bar-
dziej gęsta i ponura z każdym rozdziałem. Jest to dobry thriller z nutką 
powieści grozy. Fanom dobrej literatury kryminalnej, zdecydowanie po-
lecam!

Marta Czeremurzyńska

DKK dla dzieci

Kocie opowieści 
6 maja br. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla dzieci. Jego tematem przewodnim 
były koty, a inspiracją do zajęć książka Waldemara Ci-
chonia „Cukierku, ty łobuzie”. Wspólnie przeczytaliśmy 
fragment książki, a następnie każdy z uczestników opo-
wiedział o swoim zwierzęciu oraz o obowiązkach wy-
nikających z jego posiadania. Następnie dokonaliśmy 
charakterystyki kota, głównego bohatera książki. Zapo-
znaliśmy naszych małych Klubowiczów z różnymi rasami kotów, ich wyglądem, kolorem sierści poprzez wspólne 
obejrzenie albumu „Koty - nasi ulubieńcy”. Na zakończenie przeczytaliśmy rymowankę o głównym bohaterze 
wspomnianej książki, co miało zachęcić uczestników do napisania własnego wierszyka o swoim pupilu. Już dziś 
zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 3 czerwca br. o godz. 15.00. Do zobaczenia!

(b.)

ROZ(G)RYWKA

Wszystkie dzieci świata
Zbliża się dzień dziecka, więc warto 
pomyśleć o ciekawym i wartościo-
wym upominku dla najmłodszych. 
Doskonałym prezentem może być 
gra planszowa „Wszystkie dzieci świa-
ta” opracowana w Finlandii, słyną-
cej ze świetnego systemu edukacji. 
W Polsce grę wydało wydawnictwo 
Tactic. Twórcy zadbali o ciekawą gra-
fikę i pomysłowe rozwiązania, dzię-
ki którym dzieci poprzez zabawę 
poszerzają wiadomości z geografii, 
a także poznają różne kultury. W pu-
dełku znajdziemy składaną, sztywną 
planszę przedstawiającą mapę świa-
ta. Poruszamy się po niej wybranym 
pionkiem z wizerunkiem dziecka – 
reprezentanta wybranej kultury. 

Ruchy wyznaczają rzuty kostką, a za-
daniem graczy jest odpowiedź na py-
tania znajdujące się na wylosowanych 
kartach. Zanim jednak przeczytamy 

pytanie, musimy przyjrzeć się zdję-
ciu na rewersie karty i dopasować je 
do odpowiedniego miejsca na mapie. 
Fotografie przedstawiają krajobrazy, 
rośliny, zwierzęta lub zabytki charak-
terystyczne dla różnych stron świata. 
Jeśli zgadniemy, skąd pochodzi obiekt 
ze zdjęcia, przechodzimy do główne-
go zadania, czyli wyboru prawidłowej 
odpowiedzi na pytanie dotyczące 
przyrody lub geografii. Może to być 
wskazanie zwierzęcia lub miejsca na 
mapie lub wykazanie się wiedzą, np. 
które z wymienionych rzeczy nie jest 
owocem tropikalnym. Jeśli udzielimy 
poprawnej odpowiedzi, otrzymu-
jemy pieczątkę z podróży i umiesz-
czamy ją w załączonym paszporcie. 

Na początku zabawy należy ustalić, 
ile pieczątek chcemy zdobyć – tu 
autorzy „Wszystkich dzieci świata” 
dają swobodę wyboru uczestnikom. 

W ten sposób sami wyznaczamy po-
ziom trudności. Czas rozgrywki od-
mierzają żetony podróży – okrągłe 
obrazki ze sztywnego papieru, które 
umieszczamy w płóciennym worku. 
Jeśli wylosujemy żeton kontrolera, 
należy skasować bilet. Pamiętajmy, 
że musimy zdobyć odpowiednią 
liczbę pieczątek, zanim skasujemy 
ostatni bilet! Na szczęście jest to gra 
kooperacyjna, gdzie wszyscy mogą 
sobie pomagać i podpowiadać. Nie 
ma elementu rywalizacji między 
uczestnikami, co świetnie sprawdza 
się szczególnie wśród młodszych 
graczy, którzy słabo radzą sobie z po-
rażką. Ponadto, gra cechuje się dużą 
regrywalnością, dzięki sporej ilo-
ści kart z pytaniami – w pojedynczej 
rozgrywce wykorzystuje się zaledwie 
kilkanaście. 

Podsumowując, „Wszystkie dzieci 

świata” to kooperacyjna gra eduka-
cyjna, rozbudzająca wrażliwość na 
różnorodność świata i piękno przy-
rody. Zabawka przeznaczona jest dla 

2-4  dzieci od 5-10 roku życia, a czas 
rozgrywki nie powinien zająć więcej 
niż 30 minut.

OI

Z BIBLIOTEKI 

Cała Polska Czyta Dzieciom
Jak co roku, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku włącza się do akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, 
czyli kampanii społecznej rozpoczętej w czerwcu 2001 r. 
przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”. Ma 
ona na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom 
jako skutecznej, taniej i przyjaznej metody wspomagania ich 
wszechstronnego  rozwoju – psychicznego, umysłowego, 
społecznego i moralnego oraz budowania zasobów we-
wnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelek-
tualnych. 

Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemno-
ści 20 minut dziennie, codziennie jest mądrym sposobem 
spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego 
przyszłość.

W poniedziałek, 9 maja, naszą bibliotekę odwiedziły dwie grupy przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Pod 
Fiołkami”. Głównym tematem spotkania było wskazanie i omówienie korzyści płynących z czytania książek. Jedną z naj-
ważniejszych jest nauka języka, który jest podstawowym narzędziem  myślenia, komunikacji z ludźmi, zdobywania wie-
dzy i udziału w kulturze, zatem sprawność językowa ma ogromny wpływ na sukces szkolny i życiowy dziecka. Kolejną 
korzyścią, o jakiej rozmawialiśmy jest niewątpliwie ćwiczenie pamięci i koncentracji poprzez czytanie na przykład wier-
szyków zawierających rym i rytm, które są świetnym budulcem pamięci. Ponadto, codzienne czytanie dziecku buduje 
więź emocjonalną miedzy dzieckiem a rodzicem, która jest najważniejszym czynnikiem chroniącym i wspierającym 
wszechstronny rozwój dziecka. Jest także świetną rozrywką, uczy poczucia humoru i rozumienia świata. Poprzez czytanie 
dziecku pomagamy w rozwijaniu jego słownictwa, poszerzamy tematykę jego zainteresowań, dajemy dostęp do treści, 
których nie dostarczy mu własne doświadczenie, rozwijamy jego wyobraźnię, wiedzę i wrażliwość.

Podczas drugiej części spotkania dyrektor biblioteki zaprezentowała naszym małym gościom różne rodzaje książek do-
stosowanych do ich wieku, jakie posiada w swoich zasobach biblioteka. Są to głównie krótkie bajeczki i historyjki, dłuż-
sze bajki i opowiadania, obrazkowe historie, książki dźwiękonaśladowcze, książki z elementami ruchomymi, edukacyjne, 
interaktywne oraz książki aktywizujące z elementami dźwiękowymi, a także w formacie trójwymiarowym. Następnie 
odczytała przedszkolakom książeczki o trzech magicznych słowach: proszę, przepraszam i dziękuję, o używaniu których 
każdy, nie tylko przedszkolak, powinien pamiętać. Ponadto, przeczytała książeczkę z serii „Tupcio Chrupcio” autorstwa 
Elizy Piotrowskiej pt. Urodzinowy prezent.

Na zakończenie spotkania przyszedł czas na rozdanie naklejek z logo akcji oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom trwać będzie przez maj i czerwiec. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników 
czytania do włączenia się do niej. Wszelkie  informacje pod numerem telefonu (23) 69 12 552. Zapraszamy serdecznie!

(b.)
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Jak radzić sobie  
ze złością
W piątek, 6 maja br., odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Z emocjami za pan 
brat”, które zostało zorganizowane przez naszą placówkę. Wzorem poprzednich 
spotkań, również i to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło 
w nim grono 35 dzieci w wieku 5 - 13 lat, a prowadziła je Magdalena Walesiak, 
psycholog posiadająca doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Temat 
trzeciego spotkania brzmiał: „Co nam mówi złość i jak sobie z nią radzić”. 

Podczas spotkania dzieci poznały różne aspekty tak ważnej i potrzebnej emocji, 
jaką jest złość. To energetyczne uczucie informuje nas, że dzieje się coś niedo-
brego. Złość mówi nam, że coś lub ktoś  nie pozwala nam robić tego, co chce-
my i potrzebujemy, a na drodze do realizacji naszego celu pojawiła się jakaś 
przeszkoda, albo ktoś chce nam wyrządzić krzywdę. Mobilizuje nas wtedy do 
działania i pomaga nam obronić się przed zagrożeniem. Zdarza się jednak tak-
że, że w złości zapominamy o zasadach dobrego zachowania, bezpieczeństwa, 
o tym co i kto jest dla nas ważny, jacy chcemy być, czy też, co pomyślą o nas 
inni i robimy rzeczy, które ranią innych lub nas samych. Na przykładzie ekspe-
rymentu z balonem pani Magda pokazała dzieciom, jak niekontrolowany wy-
buch złości może negatywnie wpłynąć na nas samych i nasze otoczenie. Złość 
można odczuwać w różnej intensywności, co zostało omówione na przykładzie 
termometru złości: rozdrażnienie, zdenerwowanie, irytacja, złość, wściekłość, 

ślepa furia. Ważne jest, aby pamiętać, iż będąc bardzo zdenerwowanym, nie je-
steśmy w stanie do końca kontrolować swojego zachowania, czy wypowiada-
nych słów. W takich sytuacjach najczęściej wybuchamy i siejemy spustoszenie. 
Dlatego istotne jest, aby to energetyczne uczucie wyrażać w bezpieczny sposób 
na wcześniejszych jej poziomach lub w momencie tak intensywnego jej przeży-
wania wyjść i opuścić źródło tej emocji. Podczas spotkania dzieci razem z panią 
Magdą zrobiły listę bezpiecznych oraz niebezpiecznych sposobów wyrażania 
złości. Ku wielkiemu zaskoczeniu okazało się, iż dużo więcej jest bezpiecznych 
sposobów przeżywania tej emocji. 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 10.06.2022 
o godzinie 15:30, a jego tematem będzie: „Jak pokonać strach”. Na spotkaniu 
pani Magdalena zapozna uczestników z trudną emocją, jaką jest strach, przekaże 
co nam mówi i jaką pełni funkcję oraz wskaże bezpieczne sposoby wyrażania 
tego uczucia. Zapraszamy serdecznie na zajęcia do biblioteki. Do zobaczenia!

(b.)

Z NOK. Spotkania z Filharmonią

W krainie wyobraźni
We wtorek, 10 maja 
br., podczas kolejnego 
już spotkania małych 
melomanów z arty-
stami warszawskiej Fil-
harmonii Narodowej, 
młodzi słuchacze wy-
ruszyli w muzyczną 
podróż szlakiem ko-
lejnych krajów i kultur. 
Tym razem w ich wę-
drówce towarzyszyła 
im muzyka kompo-
zytorów rosyjskich: 
Piotra Czajkowskiego, 
Modesta Musorgskie-
go, Sergiusza Rach-
maninowa i Dymitra 
Szostakowicza. Obok 
kompozycji fortepia-
nowych można było 

wysłuchać historii pełnych 
humoru, chociażby o buraku 
i ćwikle czy czapli i żurawiu, 
którzy nie mogli się ostatecz-
nie zdecydować, czy chcą 
wziąć ślub czy też nie. Gdy 
czapla odrzucała żurawia, 
ten się obrażał i rezygnował 
z późniejszych ofert wybran-
ki. W rolę roślin i zwierząt 
wcielali się mezzosopranistka 
Agata Rumińska oraz tenor 
Krzysztof Ciupiński Świątek. 
Całość prowadził, jak zawsze, 
Jarosław Praszczałek. Nale-
ży wspomnieć też o innych 
bohaterach przedstawio-
nych tego dnia w utworach 
muzycznych. Dużo rado-
ści wywołał utwór dotyczą-
cy dzięcioła czy fortepianu, 
który akompaniował. W pa-
mięci mógł też zapaść utwór 
o atramencie wlanym do Wi-
sły, w której kąpał się strażak. 
Wychodząc z wody, był tak 
brudny, że zmienił zawód na 
kominiarza. Ostatni utwór 
najbardziej przypadł malu-
chom do gustu. Opowiadał 
o lwie, który udał się do fry-
zjera. Połączenie śpiewu z grą 
aktorską stało się przepisem 
na bardzo udany koncert.  

A  dowo de m te go był y 
gromkie brawa dla artystów 
na zakończenie spotkania.

E.G.
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Nasielsk znowu słynie z jarmarków
było skosztować pajdy ze smal-
cem i ogórkiem małosolnym, po-
traw z ziemniaków, rogali oblanych 
miodem, czy chałwy o różnych 
smakach. 

Oferowano również napoje, w tym 
soki owocowe, rzemieślnicze piwo 
czy nalewki o specjalnych właści-
wościach.

Na stoisku KGW „Optymiści z kla-
są” znaleźć można było rękodzie-
ło, pyszne ciasta i  napoje.  Ze 

słodkościami czekały również pa-
nie z KGW ,,Kolorowe Pantofelki” 
z Chmielewa. Zebrane przez nie 
środki zostały przekazane na reha-
bilitację mieszkanki Nowych Pieści-
rogów Marzeny Iwaniuk. 

W pobliżu sceny rozstawiony był na-
miot nasielskiego SP ZOZ-u, gdzie 

w ramach „zdrowej majówki” można 
było wykonać podstawowe badania 
i sprawdzić np. poziom cholestero-
lu czy glukozy. Dokonywano także 
pomiaru antropometrycznego i RR. 
Obok znajdował się namiot Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, gdzie moż-
na było otrzymać sadzonki róż-

nych drzew. W czasie imprezy swoją 
obecność zaznaczyli także strażacy 
z OSP Jackowo i OSP Nasielsk, którzy 
udostępnili dzieciom swoje wozy 
bojowe do zwiedzania, prezentowali 
im także sprzęt, z którego korzystają 
w czasie akcji ratowniczych. Na naj-
młodszych czekały dodatkowo 
dmuchańce i kucyki. Na parkingu 
obok kościoła stał również autobus 
- mobilny punkt poboru krwi. Chętni 
krwiodawcy mogli więc przed połu-

dniem oddać krew.

W trakcie jarmarku od-
bywały się koncerty. Jako 
pierwszy na scenie wystąpił 
ks. Rafał Winnicki, z parafii 
św. Wojciecha w Nasielsku. 
Internauci już od dawna 
mogą śledzić muzyczną 
drogę księdza, natomiast 
goście spotykający się 
pierwszy raz z jego muzy-
ką nie ukrywali poruszenia 
i dopytywali o kolejne mu-
zyczne wejścia księdza. 

W dalszej kolejności na sce-
nie pojawił się zespół Rode-
ryk. Muzycy przechadzali 
się również po placu, wśród 

stoisk, grając na instrumentach mu-
zycznych, nadając swoją muzyką 
klimat średniowiecznego jarmarku. 
Około godziny 19:00 publiczność 
do tańca porwał nasielski zespół 
Raggabarabanda. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Hor-
pyna, który wykonuje muzykę 
z pogranicza ukraińskiego folk-roc-
ka przeplatanego autorskimi kom-
pozycjami. Po bisach wykonanych 
przez muzyków prowadzący całą 
imprezę Mirosław Szczypek po-

dziękował mieszkańcom i gościom 
za obecność i udział w tegorocz-
nych Dniach Nasielska.

Jarmark św. Wojciecha 2022 cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem 
zarówno ze strony wystawców, 
jak i uczestników przygotowanych 
przez nas atrakcji. Wielu wystaw-
ców zadowolonych ze współpracy 
z nami i udziału w naszym jarmarku 
deklaruje swój przyjazd za rok. Do 
zobaczenia za rok!

Ewelina Gizińska

dzo bogatą ofertą. 

Na najmłodszych czekało wiele za-
bawek, w tym drewniane miecze, 
łuki, tarcze, samochodziki, czy też 
misie wykonane techniką amiguru-
mi, patchworkowe kołderki, dzie-
cięce poduszki, ozdobne opaski 
i czapki. 

Koneserzy pięknych przedmiotów 
ozdobnych mieli możliwość zaku-

pu obrazów, wyrobów ceramicz-
nych, makram.

Były też stoiska ze świecami sojo-
wymi o szerokiej gamie zapachów, 
drewnianymi ozdobami, wyrobami 
z wikliny. Nie zabrakło ozdób ta-
kich jak wisiorki z żywicy, kolczyki 
z kamieni, zrobionych na szydełku, 

z koralików, japońskiego i czeskie-
go szkła, bransoletek i wielu innych.

Wystawcy zapewnili także gościom 
pyszne regionalne potrawy. Ofe-
rowali sery, w tym oscypki, pie-
czywo, różnego rodzaju miody, 
konfitury i soki z borówek. Można 

fot. D. Domałafot. D. Domała

fot. D. Domałafot. D. Domała

fot. D. Domałafot. D. Domała



REPORTAŻ 9Życie Nasielska nr 11 (605); 20.05.2022–2.06.2022

UROCZYSTOŚCI

Sztandar dla straży w Krzyczkach
Podnasielskie Krzyczki to miej-
scowość, a właściwie miejscowo-
ści o długiej i ciekawej przeszłości 
sięgającej początków XV wieku. 
Obecnie na mapie nasielskiej gminy 
mamy Krzyczki Żabiczki, Krzyczki 
Pieniążki i Krzyczki Szumne. Star-
si pamiętają jeszcze Krzyczki Kara-
sie. W najnowszą historię Krzyczek 
pięknie wpisuje się Farma Krzycz-
ki znana również jako Nosselia. To 
zabudowany i zagospodarowany 
zespół o charakterze wypoczyn-
kowo- turystycznym. Nazwę przy-
jął od pradawnej łacińskiej nazwy 
Nasielska związanej z osadnictwem 
wokół nasielskiego grodu istnieją-

cego tutaj jeszcze przed początkiem 
państwa polskiego.

Wspominając o przeszłości tej 
miejscowości, warto pamiętać, że 
z Krzyczek pochodzi urodzona 
w Nasielsku dwukrotna złota meda-
listka olimpijska Renata Mauer Ró-
żańska.

7 maja br. w Krzyczkach miało miej-
sce wydarzenie o historycznym 
też, dla tej miejscowości, znacze-
niu. Minęło właśnie 60 lat od dnia, 
w którym została tu powołana jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 
To bardzo prężna Jednostka, jedna 
z siedmiu, jakie istnieją w nasielskiej 

gminie. Obecnie jej prezesem jest 
pan Wojciech Królak. Ten jubileusz 
był obchodzony w sposób wyjąt-
kowy. Jednostka otrzymała sztandar, 
który został poświęcony przez na-
sielskiego dziekana, ks. kan. Tadeusz 
Pepłońskiego, w czasie uroczystej 
polowej Mszy św. 

Akt ten jest nobilitacją krzyczkow-
skiej jednostki, a sama jubileuszowa 

uroczystość była wyrazem szacun-
ku dla miejscowych strażaków i ich 
rodzin. Następna część uroczysto-
ści odbyła się na placu przed remizą 
strażacką. Na uroczystości, oprócz 
miejscowych strażaków, stawili się 
przedstawiciele siedmiu jedno-
stek OSP nasielskiej gminy. Strażacy 
z Cieksyna stawili się ze swym sztan-
darem.

Poświęcony sztandar został prze-
kazany pocztowi sztandarowemu. 
Aktu tego dokonał prezes Zarzą-
du Powiatowego OSP w Nowym 
Dworze Maz. Andrzej Hiszpański. 
Druh Prezes wręczył też najbardziej 
zasłużonym strażakom odznacze-
nia i wyróżnienia, a całą uroczystość 
prowadziła pani Adrianna Krzycz-
kowska. 

Wyrazy szacunku i podziękowa-
nia strażakom za ofiarną służbę 
złożyli też przedstawiciele woje-
wództwa, powiatu i gminy: Magda-
lena Biernacka w imieniu marszałka 
województwa Adama Struzika, sta-
rostowie Krzysztof Kapusta i Paweł 
Calak oraz Andrzej Pacocha z od-
działu powiatowego AMiRR oraz 
burmistrz Nasielska  Bogdan Rusz-
kowski, przewodniczący Rady Miej-
skiej Jerzy Lubieniecki oraz radny 
z Krzyczek Rafał Dłutowski. Poin-
formowano także o piśmie skiero-
wanym do uczestników spotkania 
przez panią poseł Bożenę Żelazow-
ską.

Po tej części zaproszono wszystkich 
obecnych do stołu na okoliczno-
ściowy posiłek. Zgodnie ze stra-
żackim obyczajem była grochówka 
przygotowana przez jednostkę OSP 
Cieksyn pod okiem druha Janusza 

Gersa oraz zestaw obiadowy przy-
gotowany przez państwa Elżbietę 
i Jacka Rucińskich.

Państwo Rucińscy od dawna przy-
jaźnią się z mieszkańcami, a szcze-
gólnie strażakami z Krzyczek. Mają 
też duże doświadczenie w organi-
zacji imprez i sukces jubileuszowej 
imprezy w Krzyczkach to także 
ich zasługa. Oprócz przygotowa-
nia jubileuszowej biesiady zadbali 
też o część artystyczną i zabawy dla 
dzieci. W sztandarowym spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele prawie 
wszystkich rodzin. Bo, jak się mówi 
w Nasielsku, Krzyczkowianie to jed-
na rodzina.

W strażackiej uroczystości wzięła 
udział nasielska orkiestra dęta pod 
batutą organistki pani Joanny Osta-

szewskiej, lubiany w kraju i za granicą 
zespół Bene pani Beaty Borkow-
skiej i Krzysztofa Tułowskiego, uro-
czy zespół o charakterze ludowym 
WARTO ŻYĆ z Nowego Miasta, ze-
spół Państwa Marty i Pawła Stawiń-
skich z Mławy, zespół DAMESSA 
z Ciechanowa i zespół MAJEWSKI 
show z Mławy. Ci sami muzycy wy-
stąpili też podczas Mszy św.

Uwagę zwracały różnież dwa na-
mioty dla potrzeb artystów usta-
wione z dwóch stron sceny. Jeden 
z nich miał kolor żółty, a drugi nie-
bieski. To pomysł państwa Ru-
cińskich. W ten sposób oddano 
szacunek Ukrainie, która prowadzi 
heroiczny bój z moskiewskim na-
jeźdźcą. W nasielskiej gminie zna-
lazła schronienie znacząca grupa 
mieszkańców Ukrainy. 

andrzejzawadzki    
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Rośliny jednoroczne 
Do najpopularniejszych jednorocznych, wiosennych kwiatków zalicza-

my bratki, aksamitki, stokrotki kosmosy, werbeny patagońskie, cynie 

i inne.

Aksamitki to rośliny o karbowanych kwiatach zdobiące rabaty przez całe 

lato. Warto je sadzić w ogrodzie ze względu na mało kłopotliwą uprawę 

i długi okres kwitnienia od maja do mrozów. Roślina ta nie jest wymaga-

jąca co do stanowiska. Dobrze rośnie w słońcu, ale znosi lekki półcień. 

Stosowana jest na obwódki do donic, na balkony i tarasy. Sadzona jest 

też w pobliżu innych roślin, gdyż ma na nie zbawienny wpływ. Odstrasza 

szkodniki, np. nornice i krety. Posadzona w pobliżu warzyw, spulchnia 

glebę. Niektóre odmiany pozbawione są intensywnego zapachu ulatnia-

jącego się po roztarciu liści. Te odmiany zjadane są przez ślimaki. Odmia-

ny aksamitek różnią się wysokością. Wysokie, zwane byczkami, osiągają 

wysokość do 75 cm. Aksamitka rozpierzchła dorasta do wysokości 20-

60 cm. Aksamitka wąskolistna o krzaczastym pokroju osiąga wysokość 

30 cm.

Inną rośliną często służącą do ozdabiania rabat, donic, skwerów są od-

porne na mróz bratki. To rośliny dwuletnie. Wysiewane są w jednym 

roku, a kwitną w następnym. Niewielkie wymagania glebowe zachęcają 

do ich uprawy. Wystarczy regularne podlewanie, by długo cieszyły oczy 

swoimi kwiatkami. Od czerwca roślina zaczyna przerastać. Wystarczy 

przyciąć pędy w miejscu, gdzie zaczynają się listki, by zaczęła ładnie od-

rastać, a nawet ponowić kwitnienie.

Bratki bardzo ładnie wyglądają posadzone w grupach, tworząc większe 

plamy na rabacie.

Innymi wiosennymi kwiatkami są stokrotki, które można wysiać razem 

z trawą, by mieć kwietną łączkę. Stokrotki stanowią piękną dekorację za-

równo posadzone w donicach, jak i na rabatach.

Komponując razem bratki, stokrotki i niezapominajki, możemy tworzyć 

kwietne dywany.

Stokrotki nie znoszą niestety suszy i upałów. Rozmnażamy je, wysiewa-

jąc nasiona w okresie od czerwca do lipca. Zakwitną dopiero w następ-

nym roku. Stokrotki można też rozmnażać przez podział kęp.

Elżbieta K.

ROZMOWA Z…

Czy pacjenci wiedzą,  
kto wykonuje ich badania?
Magdaleną Szablewską kierownikiem Medycznego Laboratorium Diagnostycznego 
SP ZOZ Nasielsk z okazji Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego
Reprezentuje Pani środowisko, o któ-
rym mówimy najrzadziej i zapewne 
jako społeczeństwo wiemy najmniej. 
Czy mogłaby Pani przybliżyć nam, 
kim jest diagnosta laboratoryjny?
 – Niestety to prawda, w społeczeń-
stwie wiedza o zawodzie diagnosty 
laboratoryjnego jest znikoma. Dia-
gnosta Laboratoryjny to absolwent 
kierunku analityka medyczna/me-
dycyna laboratoryjna po 5 latach stu-
diów magisterskich, ukończonych na 
uczelni medycznej. Kolejnym etapem 
jest ubieganie się o wpis na listę dia-
gnostów laboratoryjnych i uzyskanie 
prawa do wykonywania zawodu. Nie 
każdy ma świadomość, że zawód ten 
jest zawodem zaufania publicznego. 
Nasza grupa zawodowa zobligowana 
jest do ciągłego kształcenia w swoim 
fachu. Uczestniczymy w kursach, 
szkoleniach, sympozjach czy 
podejmujemy ścieżkę specjalizacji. 
Czynnie uczestniczymy w procesie 
diagnostyczno-leczniczym.

A jak wygląda codzienna praca dia-
gnosty laboratoryjnego? Czym zaj-
muje się laboratorium?
 – Codzienna, rutynowa praca jest 
zróżnicowana. Wszystko zależy, 
w jakim miejscu się pracuje, ponie-
waż każde miejsce ma swoją specy-
fikę. Nasze wykształcenie uprawnia 
nas do pracy w medycznych labora-
toriach diagnostycznych (MLD), sta-
cjach sanitarno-epidemiologicznych, 
laboratoriach kryminalistycznych, 
centrach krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa, laboratoriach naukowo-ba-
dawczych. W każdym z tych miejsc 
stoimy „na straży” całego procesu 
diagnostycznego: od momentu po-
brania materiału do badań, poprzez 
jego przygotowanie, wykonanie 
analiz z zastosowaniem odpowied-
nich metod badawczych, a kończąc 
na wydaniu sprawozdania z badań la-
boratoryjnych, zatwierdzonego pod-
pisem diagnosty laboratoryjnego. 
Fakt ten gwarantuje uzyskanie wiary-
godnego wyniku, który ma ogromne 
znaczenie dla procesu diagnostycz-
nego, doboru metod leczenia pa-
cjenta, a także profilaktyki zdrowotnej. 
Badania laboratoryjne to najtańszy 
i najprostszy sposób na uzyskanie 
wiedzy na temat stanu zdrowia pa-
cjenta. Szacuje się, że ok. 60-70 % 
diagnoz lekarskich opiera się na wy-
nikach badań laboratoryjnych.

Co powinien wiedzieć pacjent, który 
chce wykonać badania laboratoryj-
ne? Czy musi wcześniej jakoś się do 
nich przygotować?
 – Przygotowanie pacjenta do badań 
laboratoryjnych ma podstawowe 
znaczenia dla uzyskania wiarygodne-
go wyniku, który powinien odzwier-
ciedlać aktualny stan jego zdrowia, 
a nie chwilowe wahania oznacza-
nych substancji. Należy mieć świado-
mość tego, że badanie laboratoryjne 
zaczyna się od momentu pobrania 
materiału od pacjenta, należy się do 
niego odpowiednio przygotować. Po 

pierwsze, badania wykonujemy na 
czczo tzn. po upływie 10-12 godzin 
od ostatniego posiłku. Kolacja w dniu 
poprzedzającym badania powinna 
być lekkostrawna i spożyta nie później 
niż o godzinie 18.00-19.00. Kolejna 
istotna kwestia to unikanie intensyw-
nego wysiłku fizycznego przez ok. 24 
godziny przed planowanym pobra-
niem krwi. W dniu pobrania należy 
unikać stresu, a bezpośrednio przed 
pobraniem krwi odpocząć w pozycji 
siedzącej co najmniej 15 minut. Dzień 
przed pobraniem należy unikać spo-
żywania kawy, alkoholu.

Proszę o kilka informacji dla naszych 
czytelników, dlaczego tak ważne jest 
przestrzeganie tych wszystkich zasad 
przed pobraniem krwi?
 – Wszystkie te zasady zostały opra-
cowane w celu zapewnienia wia-
rygodności wyników. Dlaczego 
wykonujemy badania na czczo? 
Odżywianie jest ważnym czynni-
kiem wpływającym na szereg ozna-
czanych parametrów. Ważne, aby 
odróżnić efekty związane z przyję-
ciem pojedynczego posiłku od tych 
będących efektem codziennej die-
ty pacjenta. I tak, bezpośrednio po 
posiłku wzrasta stężenie takich para-
metrów jak triglicerydy, glukoza, ami-
notransferaza alaninowa, bilirubina, 
fosforany, a także zmiany w niektó-
rych parametrach morfologii. Krew 
do badań rutynowych pobieramy 
w godzinach porannych nie tylko, 
dlatego że pacjent powinien być na 
czczo. Drugim istotnym powodem 
jest to, iż zakresy referencyjne, 
powszechnie nazywane „normami” 
są wyznaczone właśnie dla takich wa-
runków. Stężenie wielu parametrów 
zmienia się w ciągu doby – wykazu-
jąc tzw. fizjologiczne rytmy dobowe. 
U kobiet liczba leukocytów, OB i stę-
żenia hormonów płciowych zależą 
od fazy cyklu. Dlatego nie zaleca się 
rutynowego wykonywania badań la-
boratoryjnych w czasie miesiączki.

Chciałabym, w tym miejscu zwró-
cić uwagę na bardzo ważną kwestię, 
a mianowicie wyniki badań laborato-
ryjnych mogą różnić się w zależności 
od laboratorium wykonującego ba-
danie. Dlaczego? Nie wszystkie me-
tody oznaczeń są takie same, przez 
co wyniki pomiędzy laboratoriami 
mogą być zróżnicowane. Również 
zakresy referencyjne wartości pra-
widłowych mogą być inne w każ-
dym laboratorium, bo to zależy od 
stosowanych metod oznaczeń. Nie 
należy porównywać wyników ozna-
czeń wykonywanych w dwóch 
różnych laboratoriach bez porówny-
wania zakresów referencyjnych. Nale-
ży pamiętać, że rozpoznaje się i leczy 
chorobę, a nie zły wynik. Wyniki ba-
dań laboratoryjnych zawsze muszą 
być interpretowane w połączeniu ze 
szczegółowym wywiadem, bada-
niem przedmiotowym i aktualnym 
stanem klinicznym pacjenta.

Mam takie spostrzeżenie: diagnosta 

laboratoryjny – „niewidoczny”, ale 
bardzo ważny, o tej grupie zawodo-
wej praktycznie się nie mówi, dla-
czego?
 – Tak, to prawda. Przez wiele lat o za-
wodzie diagnosty laboratoryjnego 
praktycznie się nie mówiło. Myślę, 
że są dwa główne powody. Pierwszy 
– miejsce pracy. Diagnosta pracuje 
w laboratorium, z reguły nie ma bez-
pośredniego kontaktu z pacjentem 
jak lekarz, pielęgniarka czy ratownik 
medyczny. Dlatego w odbiorze spo-
łecznym bywa „niewidoczny”. Coraz 
więcej diagnostów laboratoryjnych 
można spotkać w punktach pobrań 
krwi. Są fachowcami w prawidłowym 
pobraniu próbek od pacjenta – więk-
szość społeczeństwa nie jest tego 
świadoma. Drugim powodem jest 
ilość osób, która ten zawód wykonu-
je. Czynnych zawodowo diagnostów 
mamy w Polsce około 17 tysięcy. Dla 
porównania – pielęgniarek i położ-
nych jest ok. 350 tysięcy.

W jaki sposób możemy zwiększyć 
naszą świadomość roli tego zawodu 
w opiece nad pacjentem?
 – Znakomitą okazją do tego jest 
Ogólnopolski Dzień Diagnosty La-
boratoryjnego przypadający 27 
maja. Dzień ten został ustanowiony 
przez Krajową Izbę Diagnostów La-
boratoryjnych na pamiątkę odkrycia 
w 1961 roku tajemnicy kodu gene-
tycznego. Stało się to fundamentem 
późniejszych dokonań z dziedziny 
genetyki medycznej. Celem dnia dia-
gnosty jest promocja zawodu. Święto 
te obchodzimy od 2012 roku, a więc 
w tym roku jubileuszowy 10. raz.

W związku z tym, w imieniu dy-
rektora SP ZOZ, Pani Marii Michal-
czyk i naszym mamy przyjemność 
zaprosić wszystkich chętnych 28 
maja, w sobotę, do naszego lokal-
nego laboratorium na wykonanie 
pakietu badań laboratoryjnych bez-
płatnie. Punkt pobrań będzie dzia-
łał w godzinach 8.00-10.00. Pakiet 
obejmuje: morfologię, poziom glu-
kozy oraz profil lipidowy. Wybra-
liśmy badania, które są niezbędne 
w celu zdiagnozowania chorób 
układu sercowo-naczyniowego, 
cukrzycy czy niedokrwistości. Tego 
dnia będzie również możliwość wy-
konania dodatkowych badań ko-
mercyjnie. Serdecznie zapraszamy.

Dziękuję bardzo za rozmowę
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Zarys historii wsi Czajki
Czajki to stara szlachecka wieś 
o średniowiecznym rodowodzie, 
powstała na tzw. prawie rycerskim 
(ius militare). Źródła pisane wy-
mieniają wieś w 1474 r. jako wła-
sność rycerza Jana z Czajek. Od 
XVII wieku do końca czasów sta-
ropolskich Czajki były własnością 
rodziny Wesslów. Zaś w czasach 
pruskich (1795-1806) wieś należa-
ła do Stanisława hrabiego z Lubrań-
ca Dąbskiego herbu Godziemba, 
ex szambelana króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego i byłe-
go wojewody brzesko-kujawskie-
go. Przeszedł on na karty historii 
jako utracjusz, bowiem zadłużył 
same tylko Czajki na kwotę 56 tys. 
talarów w Banku Pruskim, skut-
kiem czego został zlicytowany  
i  , , …  ż y w o t a  d o k o n a ł 
w niedostatku”. 

30 kwietnia 1703 r. Czajki były 
miejscem koncentracji wojsk sa-
sko-litewskich, a w miejscowym 
dworze przebywał saski feldmar-
szałek Steinau i strażnik litewski Po-
ciej. Na skutek przemarszu licznych 
wojsk, grabieży i przywleczonej 
epidemii cholery ucierpiała wieś 
i jej mieszkańcy. 

Dwór w Czajkach był miejscem 
narodzin w 1799 r. Tekli Rapackiej 
z domu Kozłowskiej, córki dzier-
żawcy tych dóbr, która zasłynęła 
jako dobra ziemianka, filantropka, 
fundatorka kościołów. Należały do 
niej i jej męża Wincentego, m.in. 
majątek ziemski Borzęcin i Ożarów 
oraz dom spokojnej starości przy 
ul. Oboźnej w Warszawie. Pocho-
wana została w podziemiach ko-
ścioła w Borzęcinie Dużym.

24 XII 1806 r. po potyczce Wielkiej 
Armii pod Borkowem, w Czajkach 
stacjonował 20 regiment drago-
nów gen. brygady Antoniego Ka-
rola Ludwika Lassale. W latach 30. 
XIX w. zadłużone dobra Czajkow-
skie, w skład których wchodziły: 
Czajki, Dębinka Czajkowska, Kos-
sewo, Mokrzyce, Chlebiotki, Wy-
mysły, Pieścirogi Olszany, Zapole, 
Mochowo, Morgi, Goławice, Mię-
koszyn, Ruszkowo, Konary i Ame-
lin vel. Malcin w drodze licytacji 
nabył Hilary Ostrowski herbu Dą-
browo-Korab (1791-1870) nad-
zwyczajny radca stanu, dyrektor 
wydziału kontroli generalnej i po-
datków stałych w Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu (ówczesne 
ministerstwo finansów) i marszałek 

szlachty guberni płockiej. Urodzo-
ny w miejscowości Serby (Rosja) 
był synem Józefa i Marianny La-
toszewskiej, dwukrotnie żonaty:  
1° voto z Józefą Lemańską i 2°1 
voto z Kamilą Melhierą Tabęcką 
z Warszawy. Pierwsze małżeństwo 
było bezdzietne, natomiast z dru-
giego małżeństwa urodził się syn 
Robert Jan dnia 3 lutego 1838 r., 
drugi syn Pankracy Hilary ur. 28 
grudnia 1839 r. oraz córka Zo-
fia Amelia ur. 2 listopada 1836 r. 
w Warszawie. 

To dzięk i  s taraniom Hi larego 
Ostrowskiego w listopadzie 1840  r. 
Rada Administracyjna Królestwa 
Polskiego (ówczesny rząd) utwo-
rzyła gminę Czajki, w skład której 
weszły wsie i folwarki będące jego 
własnością. Hilary Ostrowski zmarł 
w 1870 r. w pobliskim Lelewie, 
a został pochowany na cmentarzu 
grzebalnym w Cieksynie, gdzie 
d o  d z i ś  z a c h o w a ł  s i ę  j e g o 
nagrobek stanowiący ciekawy 
p rz yk ład sz tuk i  sepulk ra lnej . 
Spadkobiercy Hilarego, sprzedali 
Czajki i  Mokrzyce Walentemu 
Klonowskiemu. Folwark zajmował 
wówczas areał 308 hal i zabudo-

wany był 10 budynkami, a zamiesz-
kały był przez 43 mieszkańców. 
Zachował się opis dworu z 1870 r., 
z którego wynika, że ,,dom dwor-
ski z drzewa deskami szalowany, 
dranicami kryty, o trzech komi-
nach nad dach wymurowanych 
z wystawką oszkloną blachą krytą 
oraz z przystawką murowaną pod 
półdachem blachą krytym, z komi-
nem nad dach wyprowadzonym’’.

Około 1910 r. Walenty Klonowski 
sprzedał Czajki Aleksandrowi Resz-
ke, który wkrótce zmarł, podczas 
pobytu we Włoszech w okolicach 
Bolzano. Jego nagrobek znajduje 
się na cmentarzu ewangelicko-au-
gsburskim w Warszawie. W rękach 
rodziny Reszke majątek pozostał 
do 1945 r., kiedy to przeszedł na 
własność skarbu państwa i utwo-
rzono tu Państwowe Gospodarstwo 
Rolne. W Czajkach urodziła się Ste-
fania Reszke, jako córka Edwarda, 
żołnierz Armii Krajowej, uczest-
niczka – wolontariuszka powstania 
Warszawskiego ps. ,,Stefania’’. Była 
w oddziale Komendy Głównej Ar-
mii Krajowej – pułk „Baszta” – sa-
nitariat. Później stała się wybitnym 
chirurgiem dziecięcym i autor-
ką książek o tematyce medycznej 

m.in. ,,Chirurgia noworodka”.

W sierpniu 1915 r. folwark Czajki zo-
stał zdobyty przez 2 batalion Land-
sturm-Infanterie-Regiment 10, 
o którym wiemy, że poniósł duże 
straty w ludziach. W boju tym wziął 
udział także Landsturm-Infanterie-
-Bataillon I Frankfurt a. O. Przeciwni-

kiem niemieckich landszturmistów 
były jednostki rosyjskiego pospo-
litego ruszenia. Poległych żołnierzy 
pochowano w bratniej mogile, która 
znajduje się w północno-wschod-
nim narożniku parku dworskiego. 
W zbiorowym grobie spoczywa 
104 Niemców oraz 33 Rosjan. Do 
dziś zachował się granitowy piede-

stał zwieńczony żelaznym krzyżem. 
Na jednej ze ścian postumentu wid-
nieje napis ,,NACH KAMPF IN FRIE-
DEN. 104 DEUTSCHE. 33 RUSSEN. 
Módlcie się za poległych.

Nasielski Dom Edukacji i Historii
Konsultacja historyczna 

dr Stanisław Tyc
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Baran 21.03–20.04
Korzystnie potoczą się wszystkie prowa-
dzone przez Ciebie sprawy. Zwłaszcza te 
wymagające podróży. Dzięki nim nawią-
żesz nowe interesujące znajomości. Staraj 
się jednak nie ulegać niczyim wpływom.

Byk 21.04–20.05
Postaraj się znaleźć czas na aktywny 
wypoczynek. Nie angażuj się w zada-
nia wymagające od Ciebie stanowczych 
i jednoznacznych decyzji. Pamiętaj, że 
nadmiar ambicji szkodzi. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Przed Tobą dobry czas na robienie inte-
resów. Zapowiada się naprawdę bardzo 
sympatyczny okres. Postaraj się oderwać 
od prozy życia i zapewnić sobie i bliskim 
ciekawą rozrywkę. Zaplanuj wakacje. 

Rak 22.06–22.07
Nie zabraknie Ci teraz pomysłów ani szyb-
kości w działaniu. Spodziewaj się przy-
pływu gotówki, premii lub ciekawych 
propozycji, które zwiększą stan Twego 
konta w banku. Zadbaj o swoje zdrowie.

Lew 23.07–23.08
Jeśli myślisz o podjęciu ważnych decy-
zji w sprawach zawodowych, nie zwlekaj. 
Masz szansę na dobrą pracę. Ze strony bli-
skich możesz liczyć na wsparcie i lojalność. 
W relacjach partnerskich pomyślne zmiany.

Panna 24.08–22.09
Najbliższe dni będą pełne atrakcji. Jeśli wy-
bierasz się na wycieczkę, czeka Cię mile 
spędzony czas. Pamiętaj o rozsądnym dys-
ponowaniu pieniędzmi. Podczas urlopu od-
puść sobie myślenie o pracy.

Waga 23.09–23.10
Będziesz się teraz kierować bardziej uczu-
ciami niż chłodną kalkulacją. Optymistycz-
ne podejście do życia sprawi, że polepszą 
się Twoje stosunki z innymi. Zacznij też 
myśleć o wakacjach dla całej rodziny.

Skorpion 24.10–22.11
Możesz liczyć na powodzenie w miłości. Po-
znasz niebawem ciekawych ludzi, w których 
towarzystwie nie będziesz się nudził. Finanso-
wo będziesz sobie radził doskonale, ale zasta-
nów się, zanim pożyczysz komuś pieniądze.

Strzelec 23.11–21.12
Zacznij realizację nowego projektu. Mo-
żesz też z powodzeniem umawiać się na 
rozmowy kwalifikacyjne w sprawie no-
wej pracy. Będziesz bardzo przekonujący 
i pewny siebie. Bądź sobą.

Koziorożec 22.12–20.01
To świetny czas na realizację Twoich ma-
rzeń i planów. Nie zamykaj się w sobie i mów 
o tym, co Ci się nie podoba. W miłości masz 
teraz zielone światło. W pracy natomiast masz 
dobry czas, aby nadrobić zaległości. 

Wodnik 21.01–19.02
Nic nie zagraża Twojej pozycji w firmie 
i wśród współpracowników. Nie przegap 
żadnej nadarzającej się okazji do zaro-
bienia dodatkowych pieniędzy. W naj-
bliższym czasie ułożysz swoje sprawy.

Ryby 20.02–20.03
Sprawy materialne będą teraz dla Ciebie bar-
dzo ważne, ale nie skupiaj się jedynie na nich. 
Pamiętaj o swojej rodzinie i przyjaciołach. Czas 
sprzyja interesom i sprawom finansowym. 
W relacjach partnerskich pomyślne zmiany.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
20-22 maja godz. 14:45 2D dubb.

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

28 maja godz. 13:00 2D dubb.

1-2 czerwca godz. 14:45 2D dubb.

SONIC 2:  
SZYBKI JAK BŁYSKAWICA

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

Sonic wraz z przyjaciółmi muszą po-
wstrzymać złego doktora Robotnika przed 
zawładnięciem światem. W tym celu mu-
szą odnaleźć magiczny szmaragd.

20-22 maja godz. 17:00 2D

25-27 maja godz. 17:00 2D

FILM BALKONOWY
Dokument; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.

Czy każdy może być bohaterem filmu? 
Czy świat da się zamknąć w jednym ka-
drze? Reżyser Paweł Łoziński przygląda się 
ludziom ze swojego balkonu. Przechodzą 
uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapie-
ni w telefony, młodzi i starzy. Mieszkańcy 
dzielnicy, albo przypadkowi goście, zwy-
czajni przechodnie. Autor zaczepia, zada-
je pytania, rozmawia o tym jak radzą sobie 
z życiem. Stojąc tam z kamerą przez po-
nad 2 lata stworzył miejsce dialogu, świec-
ki konfesjonał, przy którym każdy może 
się zatrzymać i opowiedzieć o sobie in-
nym ludziom. 

20-22 maja godz. 19:00 2D nap.

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

WIKING
Dramat; USA, Wielka Brytania; Czas trwania 2 godz. 
20 min.

Film The Northman jest sagą o zemście 
w świecie wikingów. Akcja osadzona jest 
na Islandii ok. X wieku n.e. Produkcja opo-
wiada historię nordyckiego księcia, który 
pała żądzą zemsty za morderstwo swoje-
go ojca.

27 maja godz. 17:00 i 19:00 2D

1-2 czerwca godz. 17:00 i 19:00 2D

3-5 czerwca godz. 15:00 i 17:00 2D

8-9 czerwca godz. 15:00 i 17:00 2D

DETEKTYW BRUNO
Familijny; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.

Oskar najbardziej na świecie lubi rozwią-
zywać zagadki i oglądać serial „Detektyw 
Bruno”. Kiedyś chciałby być taki jak jego 
bohater, na razie jednak ma osiem lat i mieszka w rodzinnym domu 
dziecka. Jest mu tu dobrze, ale oczywiście tęskni za rodzicami. Dla-
tego, gdy odkrywa przygotowaną przez nich zabawę w poszukiwanie 
urodzinowego skarbu, koniecznie chce ruszyć na poszukiwania. Za-
gadka nie jest łatwa, postanawia więc wynająć najlepszego detekty-
wa na świecie, czyli Bruna. Nie przyjmuje do wiadomości, że Bruno 
Księski to tylko aktor, w dodatku niezbyt sympatyczny. Z całej przy-
gody pewnie wyszłyby nici, gdyby nie fakt, że gwiazdor ostatnio traci 
na popularności, a jego menedżerka do-
strzega w pojawieniu się Oskara szansę na 
podreperowanie wizerunku.

3-5 czerwca godz. 19:00 dubb.

8-9 czerwca godz. 19:00 dubb.

DOKTOR STRANGE  
W MULTIWERSUM OBŁĘDU

Fantasy, Przygodowy; USA; Czas trwania 2 godz. 
6 min.

Po wydarzeniach z „Avengers: Koniec 
gry” dr Stephen Strange kontynuuje walkę 
ze złem. Tym razem stawi czoło swojemu 
byłemu przyjacielowi Mordo.
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DROBNE

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 

Ferguson520 stan b.dob. Więcej 

informacji pod nr telefonu. 696-

553-395.

Sprzedam działkę budowlaną 

Siennica 1050 m2. Tel. 669 950 

408.

Sprzedam działkę budowlaną 

2000 m2, ogrodzoną, pełne me-

dia (prąd, woda, kanalizacja),  

ul. Wiejska. Tel. 607 427 020.

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

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

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

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

30.05.–5.06.2022 r.  Apteka Alma
ul. Okulickiego 5, 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.

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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Finał Wojewódzki  
XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Drużyna z SP nr 2  
zajęła III na Mazowszu 
12 maja w Warszawie odbył się Finał 
Wojewódzki XLIII Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym dla uczniów szkół podsta-
wowych. Do konkursu zgłosiło się po-
nad 500 szkół z terenu województwa 
mazowieckiego, z czego do przed-
ostatniego etapu zakwalifikowało się 
11 najlepszych szkół.

Wśród konkurencji, z którymi musie-
li zmierzyć się zawodnicy, były m.in.: 
test ze znajomości przepisów ruchu 
drogowego, test obejmujący skrzy-
żowania, pierwsza pomoc, jazda po 
miasteczku ruchu drogowego oraz 
rowerowy tor przeszkód.

W Finale Wojewódzkim Mazowsza 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku w składzie: Patrycja Czyż, Szymon 
Chmurski i Jakub Tomasiński stanęła na podium, zdobywając III miejsce.

Opiekun drużyny
Monika Paluszek

ZE SZKÓŁ

APEL DO PIESZYH 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
jest niezwykle ważne dla wszystkich, 
dlatego w Szkole Podstawowej nr 2 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
podejmowanych jest wiele działań 
związanych z tą tematyką.

Jednym z nich był konkurs, polega-
jący na napisaniu listu do pieszego 
z prośbą o przestrzeganie zasad ru-
chu drogowego. Przystąpiło do nie-
go 34 uczniów.

Zwycięzcami zostali:
I miejsce Julia Polańska – klasa VIII d
II miejsce Franciszek Żabik – klasa 
VIII  d
III miejsce Wanessa Bogusz – klasa 
IV c
Wyróżnienia otrzymali: Magdalena 
Uszyńska - klasa IV b, Wiktoria Wło-
darska – klasa V a, Zuzanna Wrońska 
– klasa VI a, Piotr Uszyński – klasa VI a.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wy-
różnionym. Słowa podziękowania 
kierujemy do wszystkich uczniów, 
którzy wzięli udział w konkursie. 

Poniżej przedstawiamy zwycięski 
list Julii Polańskiej – uczennicy klasy 
VIII  d.

Monika Paluszek
Anna Korycka
Ewa Lipowska

Drogi, Pieszy!

Witaj. Mam nadzieję, że wszyst-
ko w porządku. Trochę się o Ciebie 
martwię. Wiele słyszy się ostatnio na 
temat wypadków z udziałem pie-
szych. Statystyki podają, że rocz-
nie ginie ich nawet kilka tysięcy. 
Od pierwszego czerwca do końca 
grudnia 2021 roku na przejściach 
dla pieszych doszło do 1618 wypad-
ków. W ich następstwie 1571 osób 
odniosło obrażenia, a 107 ponio-
sło śmierć. Piszę do Ciebie, żeby Cię 
prosić o rozwagę. Chciałabym Ci po-
móc, żebyś Ty nie znalazł się w tych 
danych. Pragnę dać Ci kilka rad, że-

byś potrafił się troszczyć o swoje bez-
pieczeństwo. 

Pamiętaj, że zawsze powinieneś 
korzystać z chodnika lub drogi dla 
pieszych, a jeśli nie masz do nich 
dostępu – z pobocza. Gdy koniecz-
nie musisz iść jezdnią, chodź za każ-
dym razem po jej lewej stronie. Jest 
to po to, żebyś widział samochód 
przed sobą, a nie miał go za plecami. 
W przypadku, gdy chcesz się wybrać 
na przechadzkę ze swoimi przyja-
ciółmi, a w pobliżu nie ma chodni-
ka i musicie wykorzystywać jezdnię, 
poruszajcie się jeden za drugim w tak 
zwanej kolumnie. Nie tylko chronicie 
w ten sposób siebie, ale też nie utrud-
niacie jazdy samochodom. Pamiętaj 
o elementach odblaskowych: kami-
zelkach i opaskach! Jest to niezbędne! 
Bez odblasku kierowca zauważy Cię 
zaledwie z odległości kilku metrów, 
a z kamizelką – już ze 150 m i będzie 
miał czas, żeby prawidłowo zareago-
wać. Do sporej części wypadków 
dochodzi właśnie po zmroku. Nie 
zapominaj o tym. Przechodź przez 
jezdnię w wyznaczonych miejscach 
z zachowaniem szczególnej ostroż-
ności. Przechodzenie przez jezdnię 
poza przejściem jest dozwolone, gdy 
odległość od przejścia przekracza 
100 m, ale i tak musisz być czujny. 
Nie zapominaj, że zabronione jest 
przechodzenie bezpośrednio przed 
jadącym pojazdem! Jest to bardzo 

niebezpieczne. To tyczy się również 
wychodzenia zza pojazdu lub prze-
szkody, która utrudnia widoczność. 
W takim wypadku kierowca może 
nie zdążyć zareagować. Staraj się 
przechodzić na drugą stronę tam, 
gdzie wszystko widzisz Ty i zarówno 
kierujący pojazdem. Nigdy nie prze-
biegaj przez jezdnię! Wielu pieszych 
straciło życie z jednego powodu – 
przez zapatrzenie w ekran telefonu. 
Nie jest warto poświęcać swojego 
życia, żeby odpisać na wiadomość 
czy do kogoś zadzwonić. Staraj się 
to robić w całkowicie bezpiecznym 
miejscu, którym może być np. bok 
chodnika. Ostatnio wprowadzono 
w życie taki przepis. Grozi za to man-
dat nawet do 300zł! Naprawdę war-
to? 

Mam nadzieję, że weźmiesz sobie do 
serca moje rady. Jesteś moim przyja-
cielem, którego nie chciałabym stra-
cić. Ciągle słychać o wypadkach i za 
każdym razem boję się o Twoje ży-
cie. Nie ufaj całkowicie kierowcom. 
Zawsze bądź czujny i postępuj roz-
ważnie i zgodnie z przepisami, abyś 
mógł szczęśliwie i długo żyć. Masz 
przed sobą całe życie. Nie zmarnuj 
go. Czekam z niecierpliwością na 
Twoją odpowiedź. 
Do zobaczenia! 
Twoja przyjaciółka
Julia Polańska kl. 8d 

ZE SZKÓŁ. SP nr 2

Wiosenne zmagania  
z ortografią
25 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku odbyła się już XII edycja Gminnego Konkursu Ortogra-
ficznego pod hasłem „Wiosenne zmagania z ortografią”. W tegorocznych 
zmaganiach z ortografią wzięło udział 7 szkół gminnych. Dziękujemy Dy-
rektorom tych placówek, Nauczycielom oraz Uczniom za niesłabnące za-
interesowanie naszym konkursem. Poniżej przedstawiamy wyniki.

W kategorii zespołowej:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
w Starych Pieścirogach;

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku:

III miejsce zajęła Niepubliczna  Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami”.

W kategorii indywidualnej:
I miejsce – Nikola Hajduk z kl. III b Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Starzyń-
skiego w Nasielsku;

II miejsce - Franciszek Bogdański  ze Szkoły Podstawowej im. Księcia Jó-
zefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach;

III miejsce - Emilia Jechalik ze Szkoły Podstawowej im.  Księcia Józefa Po-
niatowskiego w Starych Pieścirogach.

Wyróżnienia w naszym konkursie otrzymali:
Kaja Pasek z Niepublicznej Szkoł y Podstawowej „Pod Fiołkami” 
w Nasielsku;

Kamila Kmiecińska z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”;

Sebastian Mikulski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Pod Fiołkami”;

Adam Więckiewicz  ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach;

Alan Wójtowicz ze Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach;

Igor Rogalski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku;

Eliza Liberadzka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku.

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym. W tym 
miejscu dziękujemy Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji za 
ufundowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Anna Korycka

NASZE SPRAWY

Błękitni znowu ruszą 
w długą trasę
Przez ostatnie dwa lata w związku z pandemią Sars CoV-2, Płocka 
Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbywała się w formie sztafety. 
W tym roku będzie inaczej. 10 maja został wydany w tej sprawie ko-
munikat. 41. Piesza Pielgrzymka do Częstochowy wróci do dawnej 
formy. Pielgrzymi, w tym Grupa Błękitna, do której należą wierni 
z naszej gminy, wyruszą 6 sierpnia z płockiej katedry. Po dziewię-
ciodniowej wędrówce 14 sierpnia dotrą na Jasną Górę i pokłonią się 
Matce Bożej.

E.G.



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziewiątego”, 06.05.2022 r.:
1.Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak   66 pkt 
2.Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   65 pkt 
3.Krzysztof Brzuzy – Paweł Wróblewski    59 pkt
4.Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   59 pkt 
5.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    51 pkt 

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2022:
1. Krzysztof Michnowski    53 pkt
2. Waldemar Gnatkowski    49 pkt
3. Alicja Bartosik     31 pkt
4. Piotr Kowalski     29 pkt
5. Janusz Wydra     28 pkt
5-6. Grzegorz Nowiński     26 pkt
 Paweł Wróblewski     26 pkt
8. Krzysztof Morawiecki    24 pkt
9. Józef Skrzypczak     22 pkt
10. Zbigniew Michalski    21 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Lepiej w B-klasie

PIŁKA NOŻNA

Żbik z trzema punktami
Spotkanie Żbika Nasielsk z Esco-
lą Varsovia, które miało miejsce na 
nasielskim stadionie 7 maja o godzi-
nie 14:00, było pełne emocji i zwro-
tów akcji. Do ostatnich minut nie 
wiadomo było, kto wygra ostatecznie 
mecz i przygarnie cenne punkty do 
klasyfikacji ogólnej rozgrywek w IV 
mazowieckiej lidze.

Mimo ataków gości, Żbik sprawnie 
bronił ataków od pierwszych minut 
meczu. Pierwszy gola zdobył dla go-
spodarzy Mateusz Bramowicz w 23. 
minucie, który podniósł morale dru-
żyny i chęć do utrzymania zwycię-
stwa do końca meczu.

W 26. minucie spotkania kartką zo-
stał ukarany Mateusz Mazur z Escoli 
Varsovia.

Goście jednak nie odpuszczali, chcąc 
jak najszybciej odrobić stratę. W efek-
cie ofensywy w 32. minucie padł 
wyrównujący strzał w wykonaniu 
Bartosza Nahornego.

W kolejnych minutach gra stała się 
bardzo nerwowa, co skutkowało 
pokazaniem żółtych kartek - Janowi 
Bąkowi z Escoli oraz dwóm zawodni-
kom Żbika: Damianowi Załodze i Ma-
teuszowi Turkowskiemu.

Po zmianie stron padły kolejne bram-
ki, które wywoływały euforię na try-
bunach. Tak było, gdy w 51. minucie 
ponownie gola strzelił Mateusz Bra-
mowicz, zmieniając wynik na 2:1.

Z prowadzenia Żbik Nasielsk cie-
szył się tylko przez kolejnych 13 mi-
nut. W 64. minucie Jakub Stachowicz 

z Escoli Varsovia wyrównał wynik 
meczu. Warszawiacy nie odpuszczali 
i efektem kolejnych podejmowanych 
ataków było zdobycie trzeciej bramki 
w 70. minucie, tym razem przez Jana 
Bąka.

Nasielska drużyna jednak się nie 
poddawała i szybko, bo w ciągu 
trzech minut, doprowadziła do re-
misu, a gola strzelił Borys Błaskiewicz. 
Wszystko wskazywało na to, że wy-
równane spotkanie zakończy się re-
misem, jednak w doliczonym czasie 
gry ostateczny wynik meczu ustalił 
Maciej Anusik z Escoli. Mecz zakoń-
czył się przegraną Żbika Nasielsk 3:4.

Niestety, bez punktów Żbik Nasielsk 
wrócił także z wyjazdowego me-
czu z Mławianką Mława. Tym samym 
zwycięska drużyna ponownie osią-
gnęła pozycję lidera w klasyfikacji 
ogólnej.

Pierwszą doskonałą sytuację na ob-
jęcie prowadzenia miał Żbik Nasielsk. 
Były gracz Mławianki, Sebastian de 
Anders, strzelił tuż zza linii pola karne-
go, lecz piłka przeleciała tuż nad po-
przeczką.

Kolejne akcje należały do Mławianki, 
aż w końcu celny strzał w 35. minu-
cie oddał Michał Stryjewski. Zaledwie 
dwie minuty później gospodarze pro-
wadzili przewagą dwóch goli. Bramkę 
strzelił Jakub Tworek. Tym sposobem 
pierwsza połowa zakończyła się wy-
nikiem 2-0.

Druga część meczu rozpoczęła się 
żółtą kartką dla Sebastiana de Andre-

sa. W 54. minucie sędzia podyktował 
rzut karny po faulu na Odillonie i z je-
denastu metrów do bramki trafił Ma-
ciej Rogalski. Dwie minuty później 
czwartego gola dla Mławianki strzelił 
brat Michała Stryjewskiego, Mateusz.

Duża przewaga nad Żbikiem Nasielsk 
doprowadziła, że ostatnie 30 minut 
Mławianka zaczęła grać na luzie, co 
wykorzystał w 81. minucie Mateusz 
Bramowicz, strzelając honorowego 
gola dla nasielskiej drużyny.

W 28. kolejce Żbik Nasielsk 18 maja 
o godz. 18:00 podejmie gości 
z Wkry Żuromin, a 22 maja o godz. 
11:00 rozegra spotkanie z Unią War-
szawa na terenie Bemowskiego 
Ośrodka Sportu w Warszawie, przy 
ul. Obrońców Tobruku 11.

W 28. kolejce, która rozegrana była 
18 maja, Żbik Nasielsk pokonał na 
własnym boisku Wkrę Żuromin 3:1.
Żbik objął prowadzenie już w 20. 
minucie, po celnym strzale Mateusza 
Bramowicza. Tuż przed gwizdkiem 
kończącym pierwszą połowę gola 
zdobył Marek Osiński. Jednak w 64’ 
minucie rywale zaczęli odrabiać starty 
w rzucie karnym, ale sześć minut 
później znów celnie zaatakował 
bramkę rywali Mateusz Bramowicz.
Mimo wielu ataków bramkarz 
Żbika skutecznie nie dopuszczał do 
wyrównania i zdobycia przewagi 
przez zawodników Wkry Żuromin. 
Dzięki temu zwycięstwu w końcu 
na konc ie Żb ika p ojawi ł y s ię 
kolejne 3 punkty.

Michał B.

TENIS STOŁOWY

Mamy medalistkę 
olimpijską!
Niejednokrotnie już Iwona Żyła, mieszkanka Nasielska, udowadniała nam, 
że nie istnieją dla niej żadne ograniczenia w osiąganiu sukcesów sporto-
wych. 

Podczas XXIV Letnich Igrzysk Głuchych 2021, w Caxias do Sul w Brazy-
lii, które odbywały się w dniach 1-15 maja 2022, wraz z drużyną zdobyła 
brązowy medal. W skład drużyny poza panią Iwoną wchodziły: Gabriela 
Dyszkiewicz, Monika Śmiżewska i Julia Szemiel.

W tegorocznych igrzyskach wzięło udział 150 polskich sportowców. Łącz-
nie wywalczyli 42 medale, tj. 8 złotych, 22 srebrne i 12 brązowych.

Igrzyska odbyły się w ramach imprezy 2021, która została przełożona 
z powodu pandemii koronawirusa. Dodatkowo w tym roku w zmaga-
niach sportowych nie mogli brać udziału białoruscy i rosyjscy sportowcy.

Po raz pierwszy Igrzyska Głuchych odbyły się w 1924 roku w Paryżu i są 
znane też pod nazwą „Deaflympics”. To alternatywa dla osób niesłyszą-
cych, ponieważ głusi nie biorą udziału w paraolimpiadzie. Słuch zawod-
ników jest weryfikowany na podstawie audiogramów. Impreza odbywa 
się cyklicznie co cztery lata. Od szóstej edycji ma miejsce zawsze rok po 
igrzyskach olimpijskich.

E.G.

N i e c o  l e p i e j  i d z i e  z e s p o -
łom w B-klasie. 7 maja Żbik II 
Nasielsk pokonał 6:2 Wieczfnian-
kę Wieczfnia, a Żak Szreńsk uległ 
Wkrze Cieksyn 1:2.

Druga drużyna Żbika od począt-
ku dyktowała warunk i  gr y na 
własnym boisku, a pierwszego 
gola strzelił w 16. minucie Kry-
stian Chołody. Kolejne dwa celne 
strzały wykonał Łukasz Gałązka 
(27’ i 34’). Pod koniec pierwszej 
połowy jedną bramkę zdobyła 
drużyna gości, którą strzelił Ka-
mil Walendziak.

W drugiej połowie meczu na bo-
isku pojawił się Piotr Jeż i to było 
dobre posunięcie, gdyż był on 
autorem dwóch kolejnych bra-
mek w 55. i 77. minucie gry.

W i e c z f n i a n k a ,  k t ó ra  z a j m u -
je ostatnią pozycję w klasyfika-
cj i, nie odpuszczała do końca, 
a gola udało się zdobyć Patryko-
wi Janulowskiemu. Ostatni celny 
strzał w spotkaniu wykonał Ma-
ciej Namielski ze Żbika II . Tym 
sposobem mecz zakończył się 
wynikiem 6:2.

Bardziej wyrównana walka od-
była się na wyjazdowym meczu 
Wkry Cieksyn z Żakiem Szreńsk, 

a pierwszy gol dla Wkry padł do-
piero w 38. minucie gry. Wynik 
pierwszej połowy 0:1 ustanowił 
Radosław Kowalski.

Dorob ek p i łkarz y z C ieksyna 
poprawił w 70. minucie Łukasz 
Gortat . Pi łkarze z Żaka Szreńsk 
próbowali odrobić straty i nawet 
udało się im strzelić jednego gola 
w 83. minucie, lecz był to gol na 
otarcie łez, a Wkra Cieksyn wró-
ciła do domu z dorobkiem kolej-
nych trzech punktów.

14 maja br.  odbył y się mecze 
w ramach 21 .  kolejk i  B-k lasy. 
Tym razem Żbik II Nasielsk zre-
misował bezbramkowo na wy-
jeździe z GKS Borutą Kuczbork. 
W spotkaniu 2 zawodników Żbi-
ka II otrzymało żółte kartki - Pa-
weł Kłosiński, Paweł Dłutowski 
i Mikołaj Szypulski. Wkra Cieksyn 
natomiast pokonała na własnym 
boisku Gryf Kownaty Żędowe.

Dominację Wkra Cieksyn poka-
zywała już od początku meczu, 
a gole w 10. i 18. minucie zdo-
byte kolejno przez Piotra Kuba-
jewskiego i Roberta Sagana były 
tylko na to dowodem. Dopiero 
po przerwie Marcinowi Krzyś-
piakowi udało się strzelić bramkę 

dla Gryfu. Wkrzanie jednak nie 
dawali  rywalom odrobić strat, 
a piłkę w bramce Gryfu umieści-
li jeszcze dwukrotnie - Sebastian 
Mazurkiewicz w 61. minucie i Pa-
tryk Kęsicki w 71. minucie. Pod 
koniec spotkania Łukasz Gortat 
z Wkry został ukarany żółtą kart-
ką. Tym sposobem mecz zakoń-
czył się wynikiem 4:1.

Do końca rundy wiosennej zo-
stało już tylko 5 kolejek. Obec-
nie Żbik II Nasielsk zajmuje 6. 
miejsce w tabeli z dorobkiem 29. 
punktów, a tuż za nim jest Wkra 
Cieksyn z dorobkiem 22. punk-
tów.

Naj b l i ższe  sp otkan ia  o db ę dą 
się w sobotę, 22 maja. O 14:00 
Wkra Cieksyn na wyjeździe za-
g ra  z  G lad ia torem S łoszewo, 
a o 15:00 Żbik II Nasielsk rozegra 
mecz na własnym boisku z Tam-
ką Dzierzgowo. W sobotę, 28 
maja, natomiast, Wkra Cieksyn 
o 16:30 podejmie gości z Orzy-
ca Chorzele. Żbik II natomiast 
rozegra mecz z drugą drużyną 
PAF-u Płońsk. Godzina spotka-
nia nie zosta ła jednak jeszcze 
ustalona.

Michał B.


