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Dlaczego pszczoły  
są potrzebne?
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ROZMOWA Z…

Pracujemy 
intensywnie
Marzenną Boczek dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na temat 
aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Jakie zmiany zaszły w funkcjonowaniu urzędu w ostatnich miesiącach 
w obliczu zagrożenia związanego z koronawirusem, zarówno w odniesieniu  
do petentów jak i pracowników?

 – Przez cały okres od momentu ogłoszenia w kraju stanu epidemicznego  
do chwili obecnej nowodworski Urząd Pracy przez cały czas pracuje – ani razu 
nie została zawieszona działalność w formie całkowitego zamknięcia urzędu. 
Wręcz przeciwnie, praca odbywa się w warunkach znacznie zwiększonej inten-
sywności z uwagi na powierzenie urzędom pracy szczególnego zadania za-
bezpieczenia finansowego lokalnych przedsiębiorców przed skutkami kryzysu 
wywołanego epidemią. Wiązało się to z koniecznością dokonania tymczaso-
wej/doraźnej reorganizacji pracy urzędu. Najważniejszą i zasadniczą zmianą 
było przejście na zdalną obsługę klienta z ograniczeniem do niezbędnego mi-
nimum bezpośredniego/osobistego załatwiania spraw w urzędzie. Musieliśmy 
również dokonać zmian w organizacji pracy urzędu poprzez wprowadzenie 
pracy zdalnej, szczególnie dla pracowników, będących osobami w grupie ry-
zyka oraz tych, którzy, mając prawo do zasiłku opiekuńczego, zdecydowa-
li się na dalsze, zdalne świadczenie pracy godząc ją z opieką nad dzieckiem. 
Dzięki temu cały zespół, wszyscy pracownicy przez cały czas nieprzerwanie 
pracowali. Wiązało się to jednak z koniecz-
nością zmiany powierzonych czynności i ich 

Rok szkolny 
na finiszu
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WYBORY 2020 

Wybieramy Prezydenta RP 
Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca br., odbędą się wybory Prezydenta RP. W związku z pandemią COVID – 19 
przygotowania do tegorocznych wyborów, które w pierwszej wersji miały odbyć się 10 maja, podobnie jak cała 
kampania wyborcza były dość nietypowe. Ostatecznie będziemy wybierać jednego spośród 11 kandydatów. 

Będą to: ubiegający się o reelekcję Andrzej Sebastian Duda, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Jan Tanajno, Sta-
nisław Józef Żółtek, Krzysztof Bosak, Władysław Marcin Kosiniak – Kamysz, Szymon Franciszek Hołownia, Rafał 
Kazimierz Trzaskowski, Robert Biedroń, Marek Jakubiak i Waldemar Włodzimierz Witkowski. 

Wybory odbędą się w formie mieszanej – tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie: 
 dla chętnych lub osób przebywających na kwarantannie. 

Lokale wyborcze otwarte będą w najbliższą niedzielę w godzinach od 7.00 do 21.00. Wszyscy wyborcy powinni 
pamiętać jednak, że w lokalach wyborczych obowiązywać będzie rygor sanitarny, dodatkowo będzie mogło  
w nich przebywać jednocześnie tylko kilka osób. 

Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma więcej niż połowy głosów ważnych dwa tygodnie później, czyli 12 lip-
ca odbędzie się II tura wyborów. Wtedy rywalizować będą dwaj kandydaci, którzy otrzymają najwyższą liczbę 
głosów w pierwszym głosowaniu. 

(red.)

W SKRÓCIE

A koronawirus krąży
Od 13 czerwca br. możemy swobodnie przekraczać granice Unii Europejskiej. 
Wszystkie przedsiębiorstwa, instytucje i zakłady usługowe funkcjonują już prawie 
normalnie (np. restauracje, baseny, kina, urzędy), choć w tzw. reżimie sanitarnym. 

Przyzwyczailiśmy się już do koronawirusa tak bardzo, że zupełnie zapominamy 
o konieczności noszenia maseczek w sklepach. Niebawem zaczną się wakacje 
i dopiero jesienią okaże się, czy epidemia zbiera swoje żniwo w najlepsze,  
czy odeszła już w niepamięć. 

Obecnie (24 czerwca br.) w naszym kraju jest 32 821 osób zarażonych koro-
nawirusem. Zmarło z tego powodu 1 396 osób. Nowodworski sanepid podaje 
(stan danych godz. 13.00, 24.06.br.), że w powiecie nowodworskim jest 41 osób 
z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim na COVID- 19, hospitali-
zowanych z powodu podejrzenia zakażenia tym koronawirusem są 4 osoby,  
a 26 ozdrowiało. W kwarantannie domowej przebywają 383 (w tym 42 z ostatniej 
doby), pod nadzorem epidemiologicznym są 54 osoby, zaś w izolacji domowej 
przebywa 7 osób. Odnotowano 4 zgony związane z COVID – 19.  

(red.)



2 Życie Nasielska nr 14 (556); 26.06.–9.07.2020Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Ewelina Gizińska – ogłoszenia, Dawid Domała – kolportaż. 

Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski. 

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redak-
cja nie zwraca, a ponadto zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów 
i zmian tytułów w nadesłanych 
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń.

Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

ul. Sportowa 2 
tel. (22) 765-83-21

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie, tel. 23 693–50–08

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Spis rolny  
w 2020 roku
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również 
wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie „Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r.” W państwach członkowskich 
ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne. 

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Naj-
bliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od  
1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 
2020 r. 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. poz. 1728 o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego 
w 2020 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem 
i opracowaniem wyników spisu.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 82/20 z 8 czerwca 2020 r. Burmistrz 
Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spi-
sowe w Nasielsku. Dalsze informacje na temat spisu będziemy Państwu 
przekazywali na bieżąco.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
W celu ułatwienia kontaktu z Filią Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, zlokalizowaną w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku podajemy numery telefonów:

Wydział Komunikacji i Transportu /23/ 69 33 016

Wydział Architektury i Budownictwa  /23/ 69 33 018

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami /23/ 69 33 022

Więcej informacji na temat obsługi klientów w Filii Starostwa Powia-
towego znajdą Państwo na stronie Starostwa www.nowodworski.pl 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Umowa na budowę 
przedszkola podpisana
23 czerwca 2020 r. burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z kie-
rownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych Radosławem Kasiakiem podpisali umowę z wyłonioną  
w przetargu firmą NAFIBUD S.A. z Bielska Podlaskiego na projekt i budo-
wę nowego budynku przedszkola i żłobka w Starych Pieścirogach oraz 
projekt rozbiórki starego budynku. Wartość umowy wynosi 5 209 050 
zł, a planowanym terminem zakończenia prac budowlanych jest IV kwar-
tał 2021 roku.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dofinansowanie na drogi 
i strażnicę w Cieksynie
15 czerwca 2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Piasecznie burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski 
wraz ze skarbnikiem Nasielska Rafałem Adamskim w towarzystwie prezesa 
OSP Cieksyn druha Marka Jaśkiewicza podpisali z Marszałkiem Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy:

 – w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 w wysokości 
5 970 zł na elementy stolarskie oraz wyposażenie stołówki w strażnicy 
OSP Cieksyn;

 – o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa 
Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych w wysokości 75 000 zł na budowę drogi 
gminnej w Winnikach.

Oprócz dwóch powyższych dofinansowań, na zadanie z terenu gminy 
Nasielsk – budowę drogi nr 2424W Nasielsk – Nuna – dofinansowanie 
w wysokości 150 000 zł otrzymał powiat nowodworski, reprezentowany 
przez starostę nowodworskiego Krzysztofa Kapustę i wicestarostę Pawła 
Calaka.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z Urzędu Miejskiego 

Czy lato będzie  
dla nas udane? 
Epidemia Koronawirusa jeszcze nie zakończyła się w Polsce i na Świecie, 
a codzienność nas znowu zaczęła zaskakiwać. Po zimnym maju przyszły 
upalne dni w czerwcu, które rozpoczęły się długim polskim weekendem.

W zapomnienie poszły zakazy, nakazy i przestrogi. Deptaki nad morzem 
oraz starówki w miastach „zapchane” po brzegi. Przed restauracjami kolej-
ki, a na drogach ruch pojazdów, jakiego nie mieliśmy od jesieni 2019 roku. 
W sklepach klienci i sprzedawcy bez masek, brak zachowanych odległości, 
przemieszczanie się w dużych grupach. Czy naprawdę zapomnieliśmy,  
co nam grozi?

Upał to kolejne wyzwanie, a już nas straszą większymi temperaturami la-
tem. Do chwili obecnej w kraju odnotowano ponad 80 utonięć, choć 
okres rekreacji i odpoczynku zaczął się o ponad miesiąc później. Jeżeli 
kąpiemy się, to pamiętajmy, aby było to z głową.

Upalne słoneczne dni to kolejne niebezpieczeństwo. Proszę nie zapomi-
najmy o pozostawianych w samochodzie najbliższych i zwierzętach, idąc 
do sklepu na zakupy. Nie kuśmy losu, pozostawione dziecko, osoba star-
sza czy pies lub kot to bardzo duże ryzyko utraty najbliższej osoby lub na-
szego ukochanego czworonoga. Nie stosujmy takich praktyk. W Stanach 
Zjednoczonych od lat trwa kampania walki z takim zjawiskiem. 

Ku przestrodze kliknij i obejrzyj link oraz udostępniaj innym

https://www.youtube.com/watch?v=d1sqO1kh_ZY

Życzę zdrowia i rozsądku w życiu codziennym

Komendant Straży Miejskiej
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70. rocznica śmierci 
„Niezłomnych”
W niedzielę, 21 czerwca br., w 70. rocznicę śmierci Żołnierzy Niezłomnych 
władze samorządowe Gminy, przedstawiciele rodzin „Wyklętych” oraz sołtys 
sołectwa Popowo Borowe spotkali się przy pomniku w Popowie, aby wspól-
nie złożyć kwiaty i oddać hołd żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego z oddziału Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój.

Tegoroczne upamiętnienie było inne, niż dotychczasowe, ponieważ odbyło 
się w sposób kameralny. W uroczystości wziął udział ks. Waldemar Marciniak, 
który odmówił modlitwę za poległych. Tuż po niej zgromadzeni złożyli kwia-
ty pod pomnikiem, następnie udali się do kościoła w Nunie na mszę świętą.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z GMINY

Dowóz trafi do sądu?
Od lat w naszej gminie funkcjonuje dowożenie dzieci do szkół, które jest orga-
nizowane i zabezpieczane przez gminę na cały rok szkolny. Ale przez ostatnie 
miesiące szkoły prowadziły zdalne nauczanie, więc uczniowie nie byli dowo-
żeni na zajęcia. 

Zapytaliśmy Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, jak została uregu-
lowana z przewoźnikiem kwestia dowozu uczniów do szkół na terenie naszej 
gminy w okresie od marca do czerwca br. Na jaką kwotę opiewała umowa 
na rok szkolny 2019/2020 i jaka jej część została zrealizowana? Czy i kie-
dy zostanie ogłoszony przetarg na dowóz dzieci w nowym roku szkolnym 
2020/2021? 

 – W okresie od marca do czerwca br. dowóz uczniów do szkół z terenu 
Gminy Nasielsk miał być realizowany przez firmę Sanimax zgodnie z umową  
nr 217/u/19 z dnia 19 lipca 2019 r. Usługa miał być świadczona w oparciu 
o bilety miesięczne, których ilość uzależniono od liczby dowożonych dzieci 
wskazanych przez Gminę. 

Umowa na okres 10 miesięcy (od września 2019 do czerwca 2020) opiewała 
na kwotę: 331.891,30 zł. netto plus należny podatek 8% w kwocie 26.551,30 
zł, co razem daje kwotę brutto 358.442,60 zł. W okresie od września  
2019 r. do marca 2020 r. zostało wydatkowane 262.179,80zł., w tym za mie-
siąc marzec została zapłacona pełna faktura na kwotę 37.454,40 zł, tj. za 720 
biletów miesięcznych.

W związku ze stanem epidemii rozporządzeniem MEN zostały zawieszone 
zajęcia w szkołach począwszy od 16.03.2020 r. W związku z faktem, że dzieci 
nie chodziły do szkół,  przewoźnik nie wykonywał usługi dowożenia dzieci. 

Uwzględniając powyższą okoliczność, przewoźnik został poinformowany,  
że począwszy od kwietnia br. liczba „dowożonych” dzieci będzie wyno-
siła „0”, a następnie została mu złożona propozycja zawieszenia świad-
czenia usługi na okres epidemii, przesyłając jednocześnie stosowny aneks  
do umowy proponujący zawieszenie wykonania umowy do czasu ustania 
przyczyn uniemożliwiających jej realizację. 
Jednocześnie zaoferowano mu płatność części wynagrodzenia tzw. ,,za go-
towość” w okresie zawieszenia w wysokości 20% za pełny miesiąc zawiesze-
nia umowy. Propozycja zawarcia aneksu była poprzedzona bezpośrednimi 
negocjacjami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku z właścicielem firmy 
przewozowej. Do dnia dzisiejszego nie odpowiedział, wystawiając za miesiące 
kwiecień i maj faktury na pełną kwotę tak, jakby usługa była w pełni realizo-
wana. Poprzez fakt, iż w kwietniu i w maju usługi dowozu nie były świadczo-
ne, faktury za wyżej wymienione miesiące zostały zwrócone przewoźnikowi. 
Dodam, że sposób załatwienia tego problemu był na bieżąco konsultowany 
z pracownikami kancelarii prawnej obsługującej Urząd. Najprawdopodob-
niej sprawę ostatecznie będzie rozstrzygał sąd powszechny. Ponadto dowóz 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego był świadczony 
przez firmę Usługi Transportowe Tadeusz Więcławski (wg. dziennej trasy) od 
dnia 16.03.2020 r. br. usługa nie była świadczona ze względu na stan epidemii. 
Za ten okres nie były wystawiane faktury przez przewoźnika. 
Jednocześnie informuję, że Gmina zabezpieczyła dowóz uczniów na egzami-
ny klas VIII. Obecnie trwają prace analityczne w kwestii uruchomienia ewen-
tualnego przetargu na dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021.

(red.)

OŚWIATA

Rok szkolny na finiszu
Czerwiec dobiega końca, a wraz z nim sesja egzami-
nacyjna maturzystów i uczniów ostatnich klas szkół 
podstawowych. Kończy się także dość nietypowy rok 
szkolny 2019/2020. 

W związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawi-
rusa, wszystkie tegoroczne egzaminy odbywały się 
z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. 

 – Egzamin ósmoklasistów w naszej szkole przebiegał 
spokojnie, nie było żadnych zakłóceń. Uczestniczył 
w nich również obserwator z Centrum Usług Wspól-
nych. Do egzaminu nie przystąpiły dwie osoby ze 
względów zdrowotnych i ostatecznie zostały zwolnio-
ne z jego zdawania. W sumie w naszej szkole egzamin 
ten zdawały 82 osoby, w tym 2 w domach – mówi Ka-
tarzyna Świderska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Wyniki egzaminu ósmoklasistów dotrą do szkół 31 lipca br. 

Epidemia COVID-19 sprawiła, że w placówkach oświatowych nie będzie uroczystego, wspólnego dla wszystkich 
uczniów i grona pedagogicznego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

 – W każdej szkole zakończenie roku szkolnego będzie wyglądać inaczej. My przygotowaliśmy dla uczniów 
harmonogram, według którego uczniowie każdej klasy będą odbierać od wychowawców świadectwa, dyplo-
my i nagrody. Przewidujemy, że odbiór świadectw potrwa od piątku, 26 do wtorku 30 czerwca br. – informuje 

K. Świderska. – Także w piątek na 
internetowej stronie naszej szkoły 
pojawi się krótkie filmowe zakoń-
czenie roku dla naszych uczniów. 
Znajdzie się w nim przemówie-
nie dyrektora podsumowujące 
miniony rok, pożegnanie klas 
ósmych – dodaje. 

Czy po wakacjach uczniowie za-
siądą w szkolnych ławkach, czy 
też nadal obowiązywać będzie 
zdalne nauczanie? Na to pytanie 
nikt jeszcze nie jest w stanie od-
powiedzieć. Jedno jest pewne, 
wszyscy: nauczyciele, dzieci i ro-
dzice bardzo chcieliby, żeby po-
wróciły tradycyjne lekcje.

(i.)

NASZE SPRAWY

Wręczenie tablic 
upamiętniających Bitwę 1920 r.
W środę, 10 czerwca br., w Sulejów-
ku odbyła się uroczystość z okazji 
100 – lecia Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. Wzięli w niej udział m.in. An-
drzeja Duda Prezydent RP i prof. Piotr 
Gliński wicepremier, minister kultury i 
dziedzictwa narodowego oraz zapro-
szeni goście. Wśród nich znaleźli się 
przedstawiciele naszej gminy: Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, Jerzy 
Lubieniecki Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nasielsku oraz Kamil Krawczyk sołtys 
Sołectwa Borkowo. Podczas uroczy-
stości Prezydent RP wręczył osobi-
ście przedstawicielom samorządów, 
na terenie których znajdują się miejsca 
związane z bitwą, pamiątkowe tablice 

„Miejsce Pamięci Bitwy Warszawskiej 
1920 roku”. Informują one o znacze-
niu miejsc związanych ze zwycię-
ską bitwą, a jednocześnie stanowią 
trwałą pamiątkę tryumfu polskiego 
oręża. Przedstawiciele naszej gminy 
otrzymali dwie tablice – dla Borkowa 
i Nasielska. Tego dnia przekazane zo-
stały 23 pamiątkowe tablice, ale łącz-
nie ma ich być 90. 

Uroczystość odbyła się w Muzeum 
Józefa Piłsudskiego, które nie jest jesz-
cze otwarte dla zwiedzających. 

(red.) za:nasielsk.pl
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10 czerwca na ulicy Warszaw-
sk i e j  s am o c h ó d o s ob ow y 
potrącił pieszego. Do akcji za-
dysponowano OSP Nasielsk.

10 czerwca zdarzenie drogowe 
na skrzyżowaniu ulic Warszaw-
skiej i Piłsudskiego. Do akcji zo-
stali zadysponowani strażacy 
z OSP Nasilsk.

21 czerwca strażacy z OSP Ciek-
syn zostali zadysponowani do 
Borkowa w celu wydostania psa 
z rzeki.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

W dniu 9.06.2020 r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
motorower marki Yamaha, którym 
kierował 26-letni mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk znajdujący się w stanie 
nietrzeźwości z wynikami 0,39 
mg/l i 0,34 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

W dniu 10.06.2020r. w Nasielsku 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
samochód marki Volkswagen, któ-
rym kierował 53-letni mieszka-
niec gminy Nasielsk znajdujący się 
w stanie nietrzeźwości z wynikami 
0,35 mg/l i 0,32 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Po-
nadto podczas interwencji kieru-
jący usiłował wręczyć policjantom 
pieniądze za odstąpienie od czyn-
ności służbowych. Sprawca został 
zatrzymany, a następnie za popeł-
nione przewinienia przedstawiono 
mu zarzuty. 

W  d n i u  1 2 . 0 6 . 2 0 2 0 r . 
w miejscowości Nowe Pieścirogi 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
podczas interwencji domowej do-
konali zatrzymania 60-letniego 
mężczyzny, który znęcał się nad 
rodziną. Prokuratura wobec spraw-
cy zastosowała środki zapobiegaw-
cze w postaci policyjnego dozoru, 
zakazu zbliżania się do pokrzyw-
dzonych i kontaktowania się z nimi. 

Sporz. RW

Kronika policyjna
W poniedziałek, 8 czerwca br., 
policjanci wydziału ruchu dro-
gowego zostali zadysponowani 
do kolizji drogowej w Lorcinie. 
Kierujący oplem 45-latek z Żabi-
czyna, na prostym odcinku dro-
gi uderzył w tył poprzedzającego 
pojazdu marki volkswagen, któ-
rym kierował 36-latek z Ciecha-
nowa. Na miejscu okazało się, że 
45-letni sprawca kolizji ma 2,22 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Teraz grozi mu kara do 
2 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 9 czerwca br., na-
sielscy funkcjonariusze, na ul. 
Warszawskiej zatrzymali do kon-
troli drogowej kierującego mo-
torowerem yamaha 27 latka 
z Chrcynna. Mężczyzna miał 0,78 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Teraz grozi mu kara do 
2 lat pozbawienia wolności.

W  ś r o d ę ,  1 0  c z e r wc a  b r . , 
w Nasielsku na ul. Warszawskiej 
doszło do wypadku drogowego. 
Kierujący daewoo 64-latek z po-
wiatu płońskiego potrącił idącego 
drogą mężczyznę, który w wyni-
ku odniesionych obrażeń trafił do 
szpitala. Okoliczności i przyczyny 
wypadku ustalać będą policjanci 
z Nasielska.

Tego samego dnia, tj. 10 czerwca 
br., policjanci z komisariatu poli-
cji w Nasielsku, na ul. Młynarskiej 
zatrzymali kierującego vw 53-let-
niego mieszkańca gm. Nasielsk, 
który miał w organizmie 0,7 pro-
mila alkoholu. Mężczyzna chciał 
także wręczyć mundurowym 
korzyść majątkową w zamian za 
odstąpienie od czynności służ-
bowych. Grozi mu do 10 lat po-
zbawienia wolności.

W środę, 10 czerwca br., pro-
kuratura rejonowa w Pułtusku 
zastosowała środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policji po-
łączony z zakazem zbliżania się 
i kontaktowania oraz nakazem 
opuszczenia wspólnie zajmo-
wanego z pokrzywdzoną lokalu 
mieszkalnego, wobec 25-latka 
z Nasielska, podejrzanego o znę-
canie się nad swoją partnerką. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

W poniedziałek, 15 czerwca br., 
prokuratura rejonowa w Pułtusku 
zastosowała środek zapobiegaw-
czy w postaci dozoru policji po-
łączony z zakazem zbliżania się 
i kontaktowania, wobec 61-latka 
z miejscowości Nowe Pieścirogi, 
podejrzanego o znęcanie się nad 
osobami najbliższymi. Grozi mu 
do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek, 16 czerwca br., poli-
cjanci nowodworskiego wydzia-
łu kryminalnego, w Lubominie 
ujawnili 64- latka, który był po-
szukiwany celem ustalenia miej-
sca pobytu.

U NAS

Pety to też śmieci

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

OSP Cieksyn włączony do KSRG

Wszyscy mówią o tym, żeby nie 
śmiecić, nie wyrzucać na ulicę 
papierków, czy butelek po napo-
jach, ale w wielu miejscach nasze-
go miasta ciągle jeszcze je widać. 
Choć trzeba przyznać, że po uli-
cach fruwa ich mniej niż przed kil-
koma laty.

 – Papierów, puszek czy butelek pla-
stikowych jest mniej, ale wszędzie 
walają się niedopałki papierosów. 
Jest ich mnóstwo na chodnikach, 

wokół drzew, na naszych skwerach 
leżą przy ławkach. „Zdobią” czę-
sto też wejścia do różnych budyn-
ków, w tym także tych użyteczności 
publicznych. I co ciekawe, bywają 
zbierane i „dopalane” przez amato-
rów tanich trunków wyskokowych – 
mówi mieszkanka Nasielska. – Czy 
naprawdę nie da się nic z tym zro-
bić? – pyta.

Wydawałoby się, że moda na pa-
lenie papierosów już minęła. Ale 

nadal wiele osób zapamiętale je 
popala i pozostałe po ich wypale-
niu filtry, czyli tzw. pety wyrzuca, 
gdzie popadnie. Jak zmienić ten 
mało kulturalny i szkodzący nasze-
mu środowisku zwyczaj? Czy po-
może rozstawianie popielniczek na 
chodnikach i na skwerach? A może 
wystarczy po prostu dobrze ugasić 
niedopałek papierosa i wyrzucić go 
do kosza? I od razu będzie czyściej 
na naszych ulicach…

Michał B. (i)

Decyzją nr VII/238 KSRG Ko-
mendant Główny Państwo-
wej Straży Pożarnej włączył do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego jednostkę 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cieksynie. W poniedziałek, 
22 czerwca br., w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku nastąpi-
ło uroczyste przekazanie aktu 
włączenia jednostki do KSRG. 

Na ręce Prezesa OSP Cieksyn 
druha Marka Jaśkiewicza akt 
wręczyli: Komendant Powia-
towy PSP w Nowym Dworze 
Maz.  st. bryg. mgr inż. Rado-
sław Parapura, Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Maz. mł. bryg. mgr Mariusz Wyszyński oraz Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski. 

Wydział Administracji i Nadzoru

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z GMINY

Ulice 
doświetlone
W ramach funduszu sołeckiego w Now ych 
Pieścirogach wykonano zadanie dotyczące 
budowy oświetlenia ulicznego. I choć na ul. 
Onyksowej, kompletnie wcześniej nieoświetlo-
nej, miała stanąć jedna latarnia, w ramach za-
bezpieczonych na ten cel środków udało się 
zamontować na istniejących już słupach dwie 
lampy. Zadanie zostało zrealizowane w środę, 3 
czerwca br., przez firmę Energa Oświetlenie za 
kwotę 4 300 zł. 

Do końca września br. w tym rejonie zostanie 
zamontowana jeszcze jedna lampa. Stanie ona 
na ulicy Kolejowej . Zadanie wykona Enbew 
Technika Energetyczna Bogdan Wieczorek za 
kwotę 9 100 zł.

J.G. (m) 
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R E K L A M A

ROZMOWA Z…

Pracujemy intensywnie
Marzenną Boczek dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na temat aktualnej sytuacji na lokal-
nym rynku pracy.

Dopuszczalne jest także skorzystanie 
zarówno z dofinansowania wynagro-
dzeń pracowników  w ramach instru-
mentu z FGŚP i w ramach art. 15zzb, 
ale jedynie pod warunkiem, że nie 
będzie ono dotyczyło tych samych 
pracowników.

Ustawa umożliwia ponadto łącze-
nie formy wsparcia, o której mowa 
w art. 15zzd z formą wskazaną w art. 
15zzb. Pożyczka (art. 15zzd) doce-
lowo może być przeznaczona na 
pokrycie bieżących kosztów prowa-
dzenia działalności gospodarczej mi-
kroprzedsiębiorcy. Dofinansowanie 
w art. 15zzb jest wsparciem z prze-
znaczeniem na części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników. Zatem, o ile 
pożyczka nie została przeznaczona 
na wynagrodzenia dla pracowników 
oraz składki, te dwa instrumenty nie 
wykluczają się.

Które z nich cieszą się największą 
popularnością? Ile osób dotąd z nich 
skorzystało z całego powiatu nowo-
dworskiego, a ile z gminy Nasielsk?

 – Największą popularnością cieszą 
się pożyczki ze względu na najmniej-
sze wymagania/najprostsze kryteria 
dostępu (założenie działalności go-
spodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. 
i jej prowadzenie na dzień składania 
wniosku). Pozostałe instrumenty, któ-
re są uzależnione od spadku obrotów 
i czasu prowadzenia działalności go-
spodarczej powodują, że nie są one 
dostępne dla wszystkich. W sumie: 

 – łączna liczba wniosków, któ-
re wpłynęły do Urzędu Pracy do  
18 czerwca 2020 r.: – 4480, w tym 
z gminy Nasielsk 900; 

 – wniosków rozpatrzonych – 4351;

 – łączna liczba wniosków o pożyczki 
– 3796, w tym w gminie Nasielsk 769.

Pomoc wypłacona przez nowo-
dworski PUP na łączną kwotę po-
nad 21 milionów, w tym na pożyczki  
na kwotę ponad 15 milionów.

Jaki jest okres oczekiwania na pie-
niądze wypłacane przez PUP w No-
wym Dworze Mazowieckim?

 – W chwili obecnej ciągle są dostęp-
ne nieograniczone limitami środki 

na formy pomocy, które obsługu-
je urząd pracy, a sprawność realiza-
cji zapewnia zaledwie kilkudniowy 
okres oczekiwania na wypłatę finan-
sowych środków pomocowych.

Wnioski składane elektronicznie już 
na poziomie ich wypełniania są we-
ryfikowane przez system, co uła-
twia i gwarantuje prawidłowość ich 
złożenia i szybkość realizacji przez 
urząd pracy. Natomiast wnioski skła-
dane w formie papierowej zawierają 
dużo błędów formalnych i meryto-
rycznych, co powoduje, że proces 
weryfikacji znacznie wydłuża czas 
otrzymania pieniędzy przez przed-
siębiorców.

Jak wygląda obecnie rynek pracy 
w naszym powiecie? Czy jest dużo 
ofert pracy? Jakiego rodzaju pracę 
proponują przedsiębiorcy?

 – Sytuacja na nowodworskim rynku 
pracy jest raczej stabilna. Nie rejestru-
jemy znaczących zmian wywoła-
nych epidemią i  jej skutkami. Tak jak 
w okresie ostatnich trzech lat, składa-
ne  w urzędzie oferty w większości 
dotyczą zatrudnienia cudzoziemców 
(magazynierzy, pracownicy produk-
cji, pracownicy sezonowi przy zbio-
rach owoców).

W mojej ocenie Tarcza Antykryzyso-
wa raczej spełniła swoją rolę poprzez 
czasowe powstrzymanie ilości zwol-
nień. Stąd niewielkie zapotrzebowa-
nie na nowych pracowników, a tym 
samym ograniczona liczba napływa-
jących ofert pracy. Jednak po okresie 
zabezpieczenia finansowego może 
nastąpić fala zwolnień, na którą na-
leżałoby się odpowiednio przygo-
tować. 

Czy w ostatnich miesiącach –  
od marca do czerwca br. – znaczą-
co zwiększyła się liczba osób bezro-
botnych w naszym powiecie, w tym 
w gminie Nasielsk?

 – Liczba osób rejestrujących się 
w nowodworskim urzędzie pracy 
utrzymuje się na tym samym pozio-
mie. Niewielki wzrost liczby osób bez-
robotnych pozostających w ewidencji 
wynika z czasowego odstąpienia – 
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej – od obowiązkowego stawien-
nictwa w urzędzie i mniejszej liczby 
wydawanych skierowań na formy 
subsydiowane i zawieszenia aktywi-
zacji zawodowej osób bezrobotnych. 
Analogiczna sytuacja utrzymuje się 
w gminie Nasielsk.

Z jakich form aktywizacji zawodo-
wej proponowanej przez PUP mogą 
obecnie skorzystać osoby bezrobot-
ne? Czy cieszą się dużym zaintere-
sowaniem?

 – Od 16 czerwca wznowiliśmy nabór 
wniosków na aktywizację zawodową 
w ramach realizowanych projektów 
unijnych: Program Operacyjny Wie-
dza, Edukacja, Rozwój (POWER) oraz 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go (RPO WM) współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (EFS). Środki, jakimi dysponuje 
PUP w Nowym Dworze Mazowiec-
kim w ramach tych projektów to:

POWER 1 730 853,93 zł. na aktywi-
zację zawodową osób bezrobotnych 
do 30 roku życia;

RPO 1 872 076,51 zł. na aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych po  
30 roku życia.

W ramach tych środków prze-
widziano: staże, szkolenia, jed-
norazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, pra-

ce interwencyjne, wyposażenie  
lub doposażenie stanowiska pra-
cy dla skierowanego bezrobot-
nego.

Co jest obecnie najważniejsze 
w pracy PUP?

 – Najważniejszym celem dla 
P o wi a to we g o  U rzę d u  P r a cy 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim w chwili obecnej związanej 
z radzeniem sobie ze skutkami 
epidemii COVID-19 jest pozy-
skiwanie i przekazywanie mak-
symalnie dostępnych środków 
finansowych w ramach Tarczy 
Antykryzysowej, które wesprą 
przedsiębiorców nowodworskie-
go rynku pracy. Dlatego apelu-
jemy do przedsiębiorców o jak 
najszybsze składanie wniosków 
w celu uzyskania pieniędzy, któ-
re umożliwia im przetrwanie kry-
zysu. Szczegółowe informacje 
na stronie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Nowym Dworze Mazo-
wieckim: www.ndm.praca.gov.
pl, oraz na naszym Facebooku.  
Tel. Tarcza Antykryzysowa: 533 
347 854 lub 533 347 856, e-
-mail: tarcza@ndm.praca.gov.pl,  
tel. centrala urzędu: (22) 775 92 
42, (22) 775 92 43, (22) 775 92 44.

Dziękuję za rozmowę 
Iwona Pęcherzewska 

poszerzenia o nowe zadania w związ-
ku z  Tarczą Antykryzysową.

Z jakich form wsparcia mogą korzy-
stać przedsiębiorcy w ramach tzw. 
Tarczy antykryzysowej COVID-19 
za pośrednictwem PUP?

 – W ramach Tarczy Antykryzyso-
wej część przewidzianej specustawą 
ogólnokrajowej pomocy dla przed-
siębiorców powierzona została jako 
dodatkowe zadanie urzędom pracy 
w całej Polsce.

Wprowadzone zostały w życie nastę-
pujące instrumenty wsparcia:

1. dofinansowanie części kosztów wy-
nagrodzeń pracowników dla mikro, 
małych, średnich przedsiębiorców 
oraz należnych od tych wynagro-
dzeń składek na ubezpieczenia spo-
łeczne w przypadku spadku obrotów 
gospodarczych w następstwie wystą-
pienia COVID-19, /art. 15 zzb/

2. dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-
czej dla przedsiębiorcy będącego 
osobą fizyczną niezatrudniającego 
pracowników,/art. 15zzc/

3. dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne 
dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (np. kościelne osoby 
prawne, kluby sportowe) /art. 15 zze/

4. jednorazowa pożyczka dla mi-
kroprzedsiębiorców na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej,/art.15 zzd/

Czy przedsiębiorcy mogą jednocze-
śnie ubiegać się o kilka form pomo-
cy?

 – Dofinansowanie, o którym mowa 
w art. 15zzc może być przyznane 
przedsiębiorcy, który uzyska zwolnie-
nie ze składek ZUS, o którym mowa 
w art. 31zo ustawy. Jeśli przedsiębiorca 
został zwolniony ze składek ZUS – nie 
stanowią one części kosztów pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Jednocześnie przy dofinansowaniu, to 
przedsiębiorca wybiera, na jaką część 
prowadzenia działalności przeznacza 
dofinansowanie i nie ma obowiązku 
sprawozdawczości przy tej usłudze. 

Uzyskanie zwolnienia w ZUS nie 
wyklucza również skorzystania ze 
wsparcia w ramach art.15 zzb. W sy-
tuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał 
ze zwolnienia z opłacania składek 
odprowadzanych do ZUS, nie może 
otrzymać dofinansowania w części 
dotyczącej składek na ubezpieczenia 
społeczne. Może natomiast otrzy-
mać dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników. Również 
mikroprzedsiębiorca, który skorzysta 
z instrumentu w postaci pożyczki (5 
tys.), może skorzystać z instrumentu 
z art.15zzb,  pod warunkiem, że nie 
wykorzysta kwoty pożyczki na finan-
sowanie wynagrodzeń i składek.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Duże podróże
Lubię książki podróżnicze i wszelkie publikacje o dalekich po-
dróżach i różnych zakątkach świata. Szczególnie przypadły 
mi do gustu książki, które nie są zwykłymi przewodnikami 
turystycznymi, ale zawierają różne anegdoty, ciekawostki, le-
gendy czy mity wplecione w fabułę. To sprawia, że publikacja 
jest niezwykle ciekawa. 

Można z niej dowiedzieć się wielu fascynujących rzeczy. 
Dzięki tego typu książkom mamy sporą wiedzę o miejscu, 
którego nie odwiedziliśmy i prawdopodobnie nigdy nie od-
wiedzimy. Przypominają mi one programy podróżnicze, 
typu Kobieta na krańcu świata Martyny Wojciechowskiej czy 
Boso przez świat Wojciecha Cejrowskiego.

Najnowsza publikacja Blondynka na Hawajach, znanej po-
dróżniczki – Beaty Pawlikowskiej – dziennikarki, autorki wielu 
książek oraz propagatorki pozytywnego myślenia, to relacja 
z jej podróży na Hawaje. 

Pierwszym punktem w planie jest realizacja nastoletniego ma-
rzenia – wyprawa na szczyt wulkanu Mauna Kea. Następnie 
autorka opowiada z detalami sen o kotku i brązowych panto-
flach, który inspiruje ją do snucia refleksji na temat opieki nad 
własną duszą, istoty człowieczeństwa, życiowej równowagi 
i harmonii, a nawet wędrówki przez pole kapusty (dywagacje 
te zajmują cały rozdział). I tak właśnie zbudowana jest książka 
– garść historii, kultury i relacji z kolejnych odcinków wypra-
wy wrzucona w ocean wewnętrznej podróży autorki, pełnej 
jej przemyśleń, przeżyć, zdumień i porad. 

Podróżniczka szczególnie jest zainteresowana odkrywaniem 
magicznej strony Hawajów, duchowej historii tego miejsca, 
poznawaniem hawajskiego sposobu myślenia, postrzegania 
rzeczywistości, uzdrawiania ciała i duszy. 

Znajdziemy tu również opowieści o wulkanach medytują-
cych w słońcu, rajskich wyspach, surfingu, królu ananasów, 
Bogu Ośmiornicy, księżniczce Berenice, wyspie trędowatych 
czy skaczącej pchle. Książka udekorowana jest charaktery-
stycznymi rysunkami autorki i czarno-białymi zdjęciami, za-
wiera też wkładki z kolorowymi fotografiami oraz kody do 
zeskanowania, dające dostęp do dodatkowych zdjęć i filmów. 
Pozycja wydana została w twardej oprawie, a jej struktura jest 
szyta. Polecam tę książkę sympatykom autorki, a także miło-
śnikom dalekich podróży.

Marta Czeremurzyńska (b)

KĄCIK POETYCKI

Koronawirus

Koronawirus, to nie papirus 
na nim nie piszesz i nie rysujesz
to bardzo groźny, zakaźny wirus,
gdy Cię dosięgnie, to źle się czujesz. 

To kwarantanna i dni czternaście,
słuchaj lekarzy i mądrych ludzi, 
usiądź, odpocznij, to szybciej zaśniesz, 
a ranek siłę Ci w sercu zbudzi. 

Nie bój się maski i rękawiczek, 
dbaj sam o siebie i bądź uważny, 
one ochronią Twoje oblicze,
myśleć o zdrowiu powinien każdy.

Czytaj, spaceruj, miej radość w sobie, 
obdaruj bliskich swą obecnością, 
niech każdy może uwierzyć Tobie, 
dziel się z chorymi mądrą miłością. 

I pomyśl o Tych, którzy odeszli, 
wspominaj o Nich bardzo serdecznie, 
wirus Ich zabrał, nagle, bez śladu, 
a nasza pamięć musi trwać wiecznie.

S. Wiśniewska

PLANSZÓWKI

Gry kooperacyjne
Większość gier planszowych oparta jest na rywalizacji między uczestnikami. Jednak tym razem chciałabym za-
chęcić do gier kooperacyjnych, gdzie gracze muszą współpracować, aby wygrać, oczywiście wygrywają lub 
przegrywają wszyscy. Tego typu gry są doskonałym narzędziem do kształtowania kompetencji interpersonal-
nych: nauki współdziałania, podejmowania decyzji korzystnych dla całej drużyny, a nie tylko dla siebie. Uczą 
również odpowiedzialności za siebie oraz innych. Kooperacja to także rozwijanie technik komunikowania się, 
rozwiązywania konfliktów, negocjacji, wspierania członków zespołu i motywowania siebie oraz innych. Takie 
umiejętności są dużym atutem w zawodach wymagających pracy zespołowej lub współpracy z ludźmi, a więc 
przydają się w życiu codziennym, dlatego warto kształtować te umiejętności już od najmłodszych lat.

Pierwsza propozycja skierowana jest do dzieci powyżej 
czwartego roku życia. „Lisek urwisek” to kooperacyj-
na gra detektywistyczna. Ktoś ukradł ciasto z wiejskiej 
chatki. Wiadomo, że był to lisek urwisek, jednak w oko-
licy kręci się sporo lisów. Który lis ukradł smakołyk? 
Tę zagadkę muszą rozwiązać gracze – detektywi na 
podstawie zdobytych podczas rozgrywki wskazówek. 
Oczywiście uczestnicy tworzą jeden zespół, który pró-
buje rozwikłać tajemnicę zaginięcia ciasta, zanim pionek 
liska dotrze do końca planszy i ukryje się w norce. Kar-
ty podejrzanych lisów eliminuje się po analizie poszlak 
w specjalnym detektorze. Oprócz kompetencji inter-
personalnych, gra kształtuje umiejętności analityczne. 
Ponadto posiada bardzo ciekawą grafikę i dość proste 
zasady.

Druga propozycja przeznaczona jest dla osób od  
10 roku życia i zawiera poważniejszą, bardziej złożoną 

fabułę. Na „Zakazanej Wyspie” przed wieka-
mi mieszkał tajemniczy lud Archean. Według 
podań posiadali oni magiczną moc kontroli 
żywiołów za pomocą czterech magicznych 
przedmiotów: Kryształu Ognia, Posążka Wia-
tru, Kielicha Oceanu i Kamienia Ziemi. Skarby 
te w niepowołanych rękach stanowiłyby za-
grożenie dla świata, dlatego Archeanie ukry-
li je na Zakazanej Wyspie. Legenda głosi,  
że kto ośmieli się wtargnąć na wyspę i zabrać 
z niej skarb, zatonie razem z całą wyspą. Gra-
cze wcielają się w zespół poszukiwaczy skar-
bów, który odważył się odnaleźć legendarne 
przedmioty. Drużyna musi zdobyć wszystkie 
artefakty i uciec z wyspy, zanim ta zatonie. 
Należy pamiętać, że grunt zapada się z ko-
lejnym ruchem. Plansza składa się z kart wy-
spy, które rozkłada się losowo, dzięki czemu 

rozgrywka za każdym razem jest inna. Gracze wybierają po jednej 
z sześciu kart postaci, z których każda obdarzona jest specjalny-
mi umiejętnościami pomocnymi w osiągnięciu celu. Uczestnicy 
muszą opracować wspólną strategię działania, a ruchy powinny 
być dobrze przemyślane.

Gry kooperacyjne stanowią alternatywę dla tradycyjnych plan-
szówek oraz pozytywną odmianę szczególnie dla osób, które nie 
lubią rywalizacji lub ciężko znoszą porażki. 

oi

Z ARiMR 

Koła gospodyń wiejskich  
mogą składać wnioski o pomoc
5 czerwca 2020 roku ruszył już trzeci z rzędu nabór wniosków pro-
wadzony przez ARiMR o dotację na działalność Kół Gospodyń Wiej-
skich. Potrwa on do 30 września 2020 roku. O dotację mogą się 
ubiegać wszystkie KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół 
Gospodyń Wiejskich. 

Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego człon-
ków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła do 30 członków, 4 tys. zł – jeśli 
koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł – jeśli koło ma ponad  
75 członków. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w opar-
ciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowa-
dzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, 
mogą powstawać także w miastach liczących do 5 tys. mieszkań-
ców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

(red.) za: www.arimr.gov.pl
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Z NOK. „Mam patent na kulturę”

Festiwal pomysłów
Z NOK

Laureaci XI Festiwalu  
„O złotą nutkę”
Ze względu na wyjątkową sytuację w kraju i na świecie tegoroczny konkurs „O Złotą Nutkę” nie mógł odbyć się 
w dotychczasowej formie. Dzieci i młodzież mogły natomiast nagrać swój występ za pomocą telefonu, a wideo 
przesłać na adres mailowy organizatora. Dostarczone w ten sposób zgłoszenia oceniło niezależne jury, które 
wybrało finalistów w poszczególnych grupach wiekowych:

Kategoria przedszkola i klasy 0:
1. miejsce Amelia Ickiewicz w utworze Każdy ma jakiegoś bzika.
2. miejsce Julia Kuczborska w utworze Co nam w duszy gra.
3. miejsce Barbara Jobs w utworze Nikodem.
Kategoria klasy I-III:
1. miejsce Amelia Sobczyńska w utworze Kocham cię ti amo je t’aime.
2. miejsce Kacper Zawadzki w utworze Na wyspach Bergamutach.
3. miejsce Eliza Zdanowicz w utworze Chcę wierzyć snom.
Kategoria klasy IV-VI:
Wyróżnienie Zuzanna Kuczborska w utworze Listen to your heart.

Oprócz otrzymania nagród rzeczowych laureaci zaśpiewali na scenie NOK we wtorek, 23 czerwca, a ich wy-
stępy były transmitowane na żywo w internecie. Ci, którzy nie oglądali swoich faworytów, nadal mogą obejrzeć 
wideo z występów. Znajduje się ono na oficjalnym kanale www.youtube.com Nasielskiego Ośrodka Kultury.

Dodatkową nagrodą dla zwycięzców będzie nagranie wokali do prezentowanego przez siebie utworu w mini 
studio znajdującym się w NOK. Z tej sesji nagraniowej także powstanie krótki materiał wideo.

dd

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Rowerowy Nasielsk
Pomimo sytuacji epidemicznej oraz 
związanych z nią obostrzeń na tere-
nie kraju, 15 maja ponownie urucho-
miliśmy Nasielskie Rowery Miejskie.  
W ciągu pierwszego miesiąca ich użyt-
kowania:

– wykonano 320 przejazdów;

– NRM używane były łącznie przez 
196 godzin i 23 minuty;

– średnia prędkość jazdy wyniosła 13,05 km/h;

– średnia przejechana odległość za jednym przejazdem wyniosła ponad 
19 km;

– przejechano łącznie 6 120,1 km (dla porównania, w całym poprzednim 
roku było to ok. 3 620 km).

Po zwiększeniu liczby stacji rowerowych zgodnie z sugestią mieszkańców 
gminy, Nasielski Rower Miejski cieszy się coraz większą popularnością. Jeśli 
trend będzie się utrzymywał, będziemy rozważać wyznaczenie nowych 
dodatkowych stacji oraz zwiększenie liczby rowerów z uwzględnieniem 
fotelików dla dzieci, po uprzednich konsultacjach społecznych.

Wydział Administracji i Nadzoru

Po raz drugi Nasielski Ośrodek 
Kultury otrzymał dofinansowanie 
z Narodowego Centrum Kultury 
na oddolne inicjatywy mieszkań-
ców. Pierwszym etapem współpra-
cy z NCK było wykonanie diagnozy 
dotyczącej zainteresowań i potrzeb 
kulturalnych osób w wieku 14-19 lat 
z gminy Nasielsk. Na potrzebę wy-
konania diagnozy prowadzone były 
badania telefoniczne i internetowe 
z grupą młodzieży w tym wieku. 
NOK zorganizował także konkurs 
pt. „Wspólne świętowanie po zakoń-
czeniu pandemii”, który był częścią 
badania, a jego wyniki zostały ujęte 
w prezentowanej diagnozie. 

Drugim etapem jest ogłosze-
nie naboru oddolnych inicjatyw 
mieszkańców gminy Nasielsk. 
Kwota, która zostanie przeznaczo-

na na wszystkie pomysły wynosi  
22 000 zł (maksymalnie 8 000 zł 
na jedną inicjatywę). Konkurs jest 
skierowany do mieszkańców za-
mieszkujących w gminie Nasielsk. 
Najwyżej oceniane będą projekty 
składane przez młodzież w wieku 
14-19 lat. Swoje pomysły na inicja-
tywy można składać do 26 lipca 
2020 r.

Niezależne jury wybierze od 3 do 
8 propozycji i ogłosi zwycięzców 
do 17 sierpnia br. Inicjatywy muszą 
być realizowane na terenie gminy 
Nasielsk w okresie od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. W czasie 
pandemii inicjatywy mogą być tak-
że organizowane zdalnie (on-line). 
Wszelkie informacje i dokumenty 
do pobrania itp. znajdują się na stro-
nie www.noknasielsk.pl                 dd
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NASZE SPRAWY

Dlaczego pszczoły są nam potrzebne?
Od kilku lat naukowcy alarmują o wymieraniu pszczół m.in. ze względu na trujące dla nich środki ochrony roślin, które sto-
sowane są w rolnictwie. Często zapominamy o tym, jak bardzo te owady są dla człowieka ważne i pożyteczne. Zapylając 
rośliny zapewniają ciągłość upraw, dają miód i wytwarzają produkty o właściwościach leczniczych. 

Prowadzenie własnych pasiek 
stało się popularne wśród osób 
dysponujących działką, na której 
można ustawić ule. Jednak jest to 
bardzo pracochłonne i wymagają-
ce cierpliwości zajęcie, najczęściej 
traktowane jako hobby. W naszej 
gminie jest wielu pasjonatów 
pszczelarstwa. Wśród nich znajdu-
je się rodzina państwa Wójciaków 
z Nasielska, z seniorem rodu pa-
nem Jerzym, który wiele lat temu 
zaczął hodować pszczoły. Później 
swoją pasją zaraził syna Michała 
i wnuka Andrzeja. Obecnie wspól-
nie zajmują się pasieką.

O tym, jak wygląda praca ho-
dowcy pszczół, rozmawiamy 
z przedstawicielem najmłodszego 
pokolenia tej rodziny, Andrzejem 
Wójciakiem.

Jak wygląda praca pszczelarza na 
co dzień i w zależności od pory 
roku? 

 – Codzienny zakres obowiązków 
pszczelarza różni się w zależno-
ści od pory roku i kierunku użyt-
kowego utrzymywanej hodowli. 
W moim przypadku, jako produ-
centa miodu, za początek sezonu 
uznaje się jesień. Jest to okres le-
czenia (głównie profilaktycznego) 
pszczół i zaopatrywania ich w po-
karm niezbędny do zimowli (czy-
li przetrwania zimy). Zima to czas, 
kiedy nie zagląda się do uli, by ich 
nie wyziębiać. Wtedy przeprowa-
dza się wszelkie prace remonto-
we uli oraz przygotowuje ramki 
dla pszczół na kolejny rok, wyta-
pia się oraz czyści wosk, czyści się 
i porcjuje kit pszczeli czy nastawia 
się miód pitny. Wiosną, gdy przy-
roda budzi się do życia, zadaniem 
pszczelarza jest wesprzeć pszczo-
ły w ich wzroście, zapewnić wodę 
oraz systematycznie zwiększać 
miejsce w ulu. Lato to ukorono-
wanie sezonu, czyli miodobranie. 
Praca pszczelarza nie jest trud-
nym zajęciem, ale wymagającym 
skrupulatności i dokładnych ob-
serwacji. Najważniejsze w byciu 
pszczelarzem jest prawidłowe zdia-
gnozowanie potrzeb danej rodziny 

pszczelej i umożliwienie zaspoko-
jenia ich. Ponadto pszczelarz musi 
potrafić identyfikować choroby 
pszczele już na samym początku 
ich rozwoju, ale przede wszyst-
kim podejmować działania pro-
filaktyczne, które chronią rodziny 
przed zachorowaniem.

Jak wygląda Wasza rodzinna 
pasieka – ile macie uli, rodzin 
pszczelich, pszczół? Czy ule stoją 
w stałym miejscu, czy są przewo-
żone i ustawiane w różnych miej-
scach?

 – W naszym gospodarstwie znaj-
duje się 150-170 rodzin produkcyj-
nych oraz 20-40 tzw. odkładów, 
czyli młodych rodzin, które w da-
nym sezonie nie przyniosą jeszcze 
miodu i dopiero w przyszłym sta-
ną się rodzinami produkcyjnymi. 
Operujemy na pasiekach stacjo-
narnych, współpracując z rolni-
kami mającymi świadomość, jak 

ważnym i korzystnym elemen-
tem gospodarstwa rolnego są 
pszczoły. Opieką nad pszczo-
łami obecnie zajmujemy się 
głównie ja i tata, ale przy miodo-
braniu zawsze potrzebne są do-
datkowe ręce – tu ogromnym 
wsparciem jest mój szwagier, 
który również pokochał kontakt 
z tymi owadami. Dziadek wciąż 
ma styczność z pszczołami 
i zdarza mu się nadal towarzy-
szyć mi w pasiece, ale z uwagi 
na to, że późną wiosną praca 
przy ulach jest już zadaniem 
ciężkim fizycznie, więcej cza-
su spędza utrzymując kontakt 
z klientami i obsługując sprzedaż 
miodu. Jest jednak nieodzow-
nym wsparciem i chodzącą en-
cyklopedią. Gdy napotykam na 
jakiś problem, zawsze służy radą 
i propozycją rozwiązania.

Jakie produkty można pozyskać 
z pracy pszczół? Które z nich są 
najpopularniejsze i dlaczego? Jak 
powstaje miód? Jakie produkty 
można u Was nabyć?

 – Produkty pszczele można po-
dzielić na bezpośrednio wytwo-
rzone przez nie (jad pszczeli, wosk 
pszczeli czy mleczko pszczele) 
lub przetworzone (miód, propolis, 
pierzga). Najpopularniejszym i naj-
bardziej wartościowym produktem 
pszczelim jest jednak – marginali-
zowane w Polsce – zapylanie ro-
ś l in . To właśnie zapylanie jest 
powodem, przez który uważamy 
pszczoły za niezbędne dla nasze-
go funkcjonowania, ponieważ ma 
wymierny wpływ na poprawę plo-
nów wielu roślin.

Sam miód może pochodzić z nek-
tarów kwiatowych lub ze spadzi – 
czyli cukrowej wydzieliny mszyc. 
Jest to zatem wodny roztwór cu-
krów, wstępnie przetworzony 
w wolach pszczoły, a następnie 
osuszony z nadmiaru wody. W za-
leżności od sezonu i kwitnących 
w okolicy roślin można u nas po-
zyskać miody rzepakowe, mnisz-

kowe, akacjowe, lipowe, faceliowe 
i wielokwiatowe. Pojawiają się jed-
nak czasem również miody gry-
czane lub – jak 2 lata temu, gdy 
nie kwitły lipy – chabrowo-koni-
czynowe. W sprzedaży oferujemy 
również kit pszczeli i wosk.

Czy pszczoły są bardzo agresyw-
ne, w jakich sytuacjach atakują lu-
dzi? Czy użądlenia tych owadów 
mogą być korzystne dla naszego 
zdrowia?

 – Pszczoły w ogóle nie należą do 
agresywnych stworzeń i nie należy 
się ich bać. Pojedyncza pszczoła 
może zaatakować człowieka wy-
łącznie w sytuacji, kiedy czuje się 
śmiertelnie zagrożona przez nie-
go. W takich przypadkach może 
użądlić, co jest doświadczeniem 
raczej bolesnym, a w przypadku 
silnego uczulenia na jad pszczeli – 
niebezpiecznym dla zdrowia. Ro-
dzina pszczela nigdy nie zaatakuje 
człowieka, chyba że jest przez nie-
go niepokojona w ulu, gdzie może 
starać się bronić swoje młode 
oraz zapasy pokarmu. Pszczelarze 
muszą oswoić się z użądlenia-
mi pszczół, to stały element pra-
cy z pszczołami. Użądlenia, o ile 
mogą zaboleć, o tyle mają zba-
wienny wpływ na zdrowie. Apitok-
synoterapia, czyli leczenie jadem 
pszczół poprzez kontrolowane 
użądlenia, ma skuteczne zasto-
sowanie w kuracjach chorób reu-
matycznych, oddechowych czy 
nerwowych.

Niektóre gospodarstwa agrotu-
rystyczne proponują korzysta-
nie z domków do apiterapii – czy 
taka usługa może stać się popu-
larna? Czy praca przy pszczołach 
i korzystanie z ich produktów ma 
dobroczynny wpływ na zdrowie 
hodowców pszczół?

 – Tak, apiterapia poprzez przeby-
wanie w atmosferze ula staje się 
coraz bardziej popularna. Są do 
tego wykorzystywane specjalnie 
przygotowane drewniane domki, 
wyglądające jak sauna, w których 
pod leżakami znajdują się za-
mieszkałe ule. Od wnętrza domku 
oddziela je specjalna siatka, która 
uniemożliwia pszczołom przedo-
stanie się do środka, ale pozwala 
na przenikanie całej pszczelej at-
mosfery wraz ze wszystkimi za-
pachami ula. Apiterapię w takiej 
formie wskazuje się jako kura-
cję dedykowaną przy chorobach 
układu oddechowego, nerwowe-
go, krążenia, zapaleniach dróg 
moczowych, stanach depresyj-
nych, migrenach czy alergiach. 
Takiego leczenia doświadcza każ-
dy pszczelarz poprzez częste prze-
bywanie wśród pszczół, a czy ma 
to przełożenie na zdrowie? O to 
trzeba zapytać mojego 92-letnie-
go dziadka.

Coraz bardziej popularne stają się 
tzw. pasieki miejskie, ule ustawiane 
są na dachach budynków w du-

żych miastach, co Pan sądzi o tej 
praktyce?

 – W ostatnim czasie wśród ludzi 
można zaobserwować zdecydo-
wany wzrost świadomości tego, jak 
ważną funkcję pełnią pszczoły. Co-
raz więcej ludzi inspirowanych ak-
cjami ratującymi pszczoły zabiera 
się za pszczelarstwo. Niestety, po-
wierzchowność przekazywanych 
informacji sprawia, że populacja 
pszczoły miodnej stale rośnie, ale 
odbywa się to kosztem dzikich za-
pylaczy takich jak trzmiele, murar-
ki, pszczelinki czy lepiarki. Pszczoła 
miodna jest pod stałą opieką ludzi, 
a ponadto żyje w wielkich kolo-
niach, sięgających kilkudziesięciu 
osobników, przez co samotni za-
pylacze mają utrudnione zadanie 
w konkurowaniu z nią o pokarm. 
Obecność pszczół miodnych przy 
współpracy z dzikimi zapylaczami 
podnosi plony o 10-40% (w zależ-
ności od gatunku rośliny), ale zbyt 
liczne pasieki na terenach wiej-
skich zmuszają pszczoły samotni-
ce do migracji do puszcz czy miast, 
które stają się ich ostatnimi rezer-
watami. O ile pasieki zlokalizowa-
ne w terenach rolnych mają swoje 
uzasadnienie ekonomiczne, jakim 
jest wzrost plonów, o tyle pasieki 
miejskie uważam za modę szko-

dliwą dla coraz bardziej słabną-
cych dzikich zapylaczy. Możemy 
im pomóc budując dla nich proste 
hoteliki, sadząc w ogródkach lub 
na balkonach kwiaty miododajne 
czy po prostu rzadziej kosząc przy-
domowe trawniki.

Dlaczego pszczoły są ważną 
częścią ekosystemu? Poproszę 
o jakieś ciekawostki na temat tych 
fascynujących owadów.

 – Pszczoły dla ekosystemu są 
istotne głównie przez swoją funk-
cję zapylającą, czyli pomagającą 
roślinom w rozmnażaniu się i pod-
noszącą plony. Ciekawostki? Całe 
życie pszczół jest wielką ciekawost-
ką, ale z takich najprostszych przy-
chodzą mi na myśl dwie: pszczoła 
w ciągu swojego 42-dniowego 
życia przynosi łącznie jedną ły-
żeczkę miodu. Owady te charak-
teryzują się wybitnym zapachem 
– podobno potrafią wykryć miny 
przeciwpiechotne czy nowotwór 
płuc w wydychanym powietrzu.

Dziękuję za rozmowę
Iwona Pęcherzewska

Gatunki miodu i ich wpływ na nasze zdrowie
Miód wielokwiatowy – chroni serce i układ krwionośny, warto stosować go wtedy, gdy 
potrzebujemy wzmocnienia organizmu przy wyczerpaniu psychicznym i fizycznym, łagodzi 
również alergie dróg oddechowych, poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci.
Miód gryczany – ochrania przed chorobami układu krążenia, szczególnie miażdżycą, 
odtruwa organizm i wspiera pracę wątroby, dodatkowo stosowany miejscowo przyspiesza 
gojenie się ran, poleca się go także osobom chcącym poprawić pamięć i koncentrację.
Miód lipowy – idealny w czasie leczenia przeziębienia lub grypy ze względu na swoje 
działanie przeciwgorączkowe, wykrztuśne i napotne, leczy choroby układu oddechowego, 
wzmacnia serce i układ nerwowy, poprawiając odporność na stres, może wspomóc regu-
lowanie poziomu cukru we krwi i ustabilizować nasz nastrój.
Miód rzepakowy – wzmacnia serce, drogi oddechowe, wątrobę oraz drogi żółciowe, 
pomaga w leczeniu przeziębienia, wspomaga regenerację organizmu i wspiera układ 
nerwowy, stosowany zewnętrznie przyspiesza gojenie ran po oparzeniach.
Miód akacjowy – pomaga pozbyć się zgagi, problemów trawiennych, poprawia pracę 
układu moczowego oraz łagodzi objawy przeziębienia, stabilizuje poziom cukru we krwi.
Miód spadziowy – zależnie od gatunku drzew, z jakiego jest pozyskiwany – z liściastych 
pomaga przy nerwicach, zaparciach i biegunkach, a z iglastych wspomaga pracę układu 
moczowego, wątroby.
Miód wrzosowy – pomocny w leczeniu prostaty oraz przy usuwaniu stanów zapalnych 
jamy ustnej i gardła, zaleca się go również profilaktycznie w przeciwdziałaniu chorobom 
układu krążenia i pokarmowego, szeroko stosowany w kosmetyce.
Inne produkty
Pyłek kwiatowy – posiada właściwości antybiotyczne, dlatego warto wspomagać się 
nim w czasie przeziębienia, grypy. Osoby cierpiące na niedobory białka w diecie cenią go 
za wysoką zawartość substancji białkowych. Warto stosować go pomocniczo w leczeniu 
choroby wrzodowej, dwunastnicy i żołądka, a nawet w czasie PMS, gdyż wg naukowców 
wykazuje działanie łagodzące jego objawy.
Propolis – na ogół stosuje się go miejscowo w leczeniu chorób skórnych takich jak trądzik, 
grzybica czy przyspieszając gojenie ran. Pomaga również przy zapaleniu dziąseł. Stosowany 
doustnie pomoże w stanach zapalnych gardła oraz wrzodów żołądka. Stosuje się go również 
przy leczeniu odleżyn, czyraków, a nawet chorób alergicznych i reumatycznych, jak i oczu, 
uszu i układu krążenia.
Pierzga – wykazuje działanie regenerujące, pomaga w czasie chronicznego zmęczenia, 
depresji, wspomaga po dużym wysiłku psychicznym. Warto włączyć ją do jadłospisu również 
wtedy, gdy cierpimy na dolegliwości układu krążenia.
Mleczko pszczele – świetnie działa na układ nerwowy, dodaje energii, poprawia samo-
poczucie oraz wspiera działanie układu krążenia zapobiegając miażdżycy czy obniżając 
ciśnienie tętnicze. Miejscowo używa się go w czasie leczenia odleżyn, odparzeń oraz łojotoku 
czy egzem i liszajów.
Jad pszczeli – pomaga wyleczyć reumatyzm, gościec i artretyzm oraz wspomaga leczenie 
nadciśnienia, nerwic i neuralgii. Wykorzystuje się go również w leczeniu blizn pooperacyjnych, 
jednak mogą wystąpić powikłania przy stosowaniu.

Apiterapia to dział medycyny naturalnej wykorzystującej do leczenia, a przede wszystkim 
do zapobiegania chorobom, produkty wytwarzane przez pszczoły: miód, propolis, pierzgę, 
pyłek, mleczko pszczele, wosk, mikroklimat ulowy, czerw trutowy i osyp pszczół.
Apitoksynoterapia – leczenie jadem pszczelim.

(red.)za: www.lyson.com.pl
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Kolejna inicjatywa 
zrealizowana
Z inicjatywy mieszkańców wsi Psucin na terenie tamtejszego placu zabaw zamontowano 
stół do tenisa stołowego. Celem pomysłu jest promocja aktywności fizycznej wśród lokalnej 
społeczności oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej wsi.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach inicjatywy lokalnej ze środków Gminy Nasielsk.
Wydział Administracji i Nadzoru

NASZE SPRAWY

Sztafetowa pielgrzymka
Już wiadomo, że epidemia Covid-19 będzie miała wpływ na przebieg tegorocznej pieszej 
pielgrzymki diecezji płockiej na Jasną Górę. Odbędzie się ona w zwyczajowo przyjętym 
terminie od 6 do 14 sierpnia br., ale jej forma będzie nieco inna. 

Kierujemy się troską o bezpieczeństwo i zdrowie ludzkie. Nie chcemy narażać Pielgrzy-
mów goszczących Pielgrzymkę, a także wszystkich spotykanych po drodze ludzi. Nie 
wiemy też jeszcze dzisiaj, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna w sierpniu br. 
– napisał w swoim komunikacie ks. Piotr Libera biskup płocki. Zapowiadając jednocześnie, 
że tegoroczne pielgrzymowanie będzie się odbywało pod hasłem: „Stawiam na Maryję”, 
a rozważania będą przygotowaniem do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Jak informuje ks. Jacek Prusiński, Główny Przewodnik 39. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płoc-
kiej na Jasną Górę, tegoroczna Pielgrzymka będzie miała charakter „sztafety”. Każdego dnia 
kolejny odcinek trasy pokonywać będzie inna grupa pod kierunkiem swojego ks. przewod-
nika. W tym roku na trasie nie będzie żadnych noclegów. Za organizację przyjazdu na trasę 
swojej grupy, a także jej odjazdu wieczorem odpowiedzialny będzie ks. przewodnik. Apel 
Wieczorny odbędzie się od razu po dojściu grupy.

Porządek wędrowania poszczególnych grup będzie wyglądał następująco:

6 sierpnia – grupa Biało-Czerwona (Płock Wschód, Płock Zachód, Bielsk, Bodzanów) –  
ks. Piotr Gadomski;

7 sierpnia – grupa Biała (Ciechanów Wschód, Ciechanów Zachód, Strzegowo) – ks. Tomasz 
Dec;

8 sierpnia – grupa Zielona (Sierpc, Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo) i grupa Żółta (Gostynin, 
Gąbin) – ks. Adam Kowalski i ks. Leszek Rutkowski;

9 sierpnia – grupa Granatowa (Płońsk Południe, Płońsk Północ, Raciąż, Wyszogród) i grupa 
Miedziana (Mława Wschód i Mława Zachód) – ks. Wojciech Nikodymczuk i ks. Krzysztof 
Drzazgowski;

10 sierpnia – grupa Błękitna (Nasielsk, Zakroczym) – ks. Sławomir Ambroziak;

11 sierpnia – grupa Srebrna (Pułtusk, Serock) – ks. Krzysztof Stawicki;

12 sierpnia – grupa Brązowa (Rypin, Dobrzyń n/Drwęcą, Żuromin) i grupa Pomarańczowa 
(salezjańska) – ks. Jakub Kępczyński i Ks. Jarosław Stasiński SDB;

13 sierpnia – grupa Złota (Przasnysz, Maków, Dzierzgowo) – ks. Łukasz Rogowski.

W niedzielę, 14 sierpnia 2020 r., w godzinach porannych (7.30-8.15) nastąpi wejście na Ja-
sną Górę z udziałem biskupa Mirosława Milewskiego, a o godz. 9.00 odbędzie się msza św. 
kończąca tegoroczną Pielgrzymkę.

Chętni do udziału w Pielgrzymce mogą się na nią zapisać u przewodnika grupy lub osób przez 
niego wskazanych. Ks. Jacek Prusiński podkreśla, że jeszcze mogą nastąpić zmiany w organi-
zacji Pielgrzymki z uwagi na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną w naszym kraju. 

(red.) za: www.diecezjaplocka.pl
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DO ADOPCJI

Luśka  
potrzebuje domu
Szukamy domu dla młodej, ok. rocznej suczki. Luśka waży zaledwie 7 kg. 
Jest wesołym, energicznym psiakiem, który dopiero uczy się chodzić na 
smyczy. 

Szczegóły adopcji pod tel. 510 516 431.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Przeczytaj, zanim adoptujesz! 
Kilka słów o naszej działalności
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt – Nasielsk prowadzi swoją działalność cał-
kowicie na zasadzie wolontariatu. Jesteśmy kameralną grupą wolontariuszek, którą po-
łączyła miłość do zwierząt i brak zgody na łamanie ich praw.

Nasze działania
W naszym Stowarzyszeniu nie ma czasu na brak pracy. Każdego dnia ota-
czamy opieką kilkadziesiąt bezdomnych psów i kotów z terenu Mazowsza. 

Wolontariat: opieka nad zwierzętami, spacery, socjalizacja

Jeździmy na interwencje, prowadzimy akcje darmowej kastracji, promuje-
my zwierzęta do adopcji, tworzymy materiały graficzne, zdjęcia, prowa-
dzimy adopcje, koordynujemy sieć domów tymczasowych i edukujemy. 

Nasza organizacja działa dzięki darowiznom. Każda pomoc – rzeczowa 
i finansowa – pozwala uratować kolejne zwierzę.

Jeśli możesz dorzucić cegiełkę, przekaż darowiznę na konto nr 08 1020 
1026 0000 1902 0311 7926, tytułem: darowizna na cele statutowe.

Zwierzęta do adopcji
Wszystkie zwierzęta, którym aktualnie szukamy domów, mają utworzone oddzielne albumy na naszym FanPa-
ge’u. Znajdziesz tam zdjęcia, opisy oraz kontakty do wolontariuszek prowadzących adopcje.

Wolontariat: zdjęcia, tworzenie materiałów graficznych, komunikacja i promocja

Procedura adopcyjna
Przypominamy, że w przypadku wszystkich zwierząt, dla których szukamy domów, obowiązuje procedura ad-
opcyjna – ankieta, wizyta przedadopcyjna/poadopcyjna. 

Przy wyborze opiekunów kierujemy się naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Bierzemy pod uwagę 
potrzeby i charakter psa/kota. Poznajemy motywacje opiekunów i warunki, w jakich będą żyły. Często decyzje 
o wyborze domu wspieramy konsultacją behawiorystyczną. 

Wolontariat: interwencje, opieka nad chorymi zwierzętami, adopcje

Wszystko po to, by zapewnić stabilne warunki życia naszych podopiecznych i zminimalizować ryzyko zaniedbań 
i ponownego cierpienia, jakie często mają już na własnym koncie. 

Nie prowadzimy „rezerwacji” zwierząt. Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej nie jest jednoznaczne z „rezer-
wacją” psa czy kota. 

Procedurę adopcyjną wdrażamy w przypadku wybranych osób. Zwierzę wydajemy na podstawie podpisanej 
umowy adopcyjnej, po wcześniejszych wizytach przedadopcyjnych. Warunkiem adopcji jest kastracja/stery-
lizacja. 

Prosimy o wyrozumiałość i wsparcie
Zawsze staramy się na bieżąco wszystkim odpisywać –  
ale zdarza się, że w natłoku zajęć jakaś wiadomość nam umy-
ka. Jeśli nie otrzymałeś/aś odpowiedzi, prosimy o ponowny 
kontakt – telefon lub SMS z imieniem zwierzęcia. Ze względu 
na to, że każda z nas poza działalnością Stowarzyszenia ma też 
inne obowiązki, w tym zawodowe, bardzo prosimy o wyro-
zumiałość i stosowanie się do podawanych w ogłoszeniach 
godzin, w których dana wolontariuszka jest dostępna.

Wolontariat: spacery z psami, domy tymczasowe

Niestety, czasem zdarza się, że psy trafiają do nas z powrotem 
i ponownie szukamy im kochających domów – z różnych 

przyczyn zdarzają się zwroty z adopcji, na które nie mamy wpływu. W takich wypadkach prosimy o powstrzy-
manie się od agresywnych komentarzy. Szanujemy zarówno zwierzęta, jak i ludzi. Bardzo prosimy, aby w ko-
munikacji na naszym Fanpage’u kierować się wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. 

Jeśli jesteś zainteresowana/y wolontariatem? Chcesz zostać domem tymczasowym, zachęcamy do kontaktu 
telefonicznego lub SMS: 

Aldona – 735 084 106 

Anna – 570 512 956 

Pozdrawiamy Was ciepło, dziękujemy, że pomagacie nam pomagać! 
Wolontariuszki Stowarzyszenia na rzecz ochrony zwierząt – Nasielsk 

ABC OGRODNICTWA

Jak ekologicznie zapobiegać 
chorobom roślin?
Rośliny zaatakowane przez szkodniki lub choroby tracą swoje walory 
użytkowe i ozdobne. W sprzedaży jest wiele preparatów chemicznych, 
które są wykorzystywane do zwalczania szkodników i zapobiegania 
chorobom roślin. Alternatywą dla środków chemicznych są prepara-
ty naturalne. Można je kupić w sklepach ogrodniczych, ale są drogie.  
Dlatego też warto wykonać je we własnym zakresie. Do przygotowania 
preparatów ekologicznych własnej produkcji wykorzystuje się m.in. zioła 
i rośliny ozdobne np. aksamitki, bez czarny, cebulę, czosnek, gorczycę 
białą, krwawnik, mniszek lekarski, rumianek, skrzyp polny, szczaw polny, 
pokrzywę, szałwię i wrotycz. Przygotowuje się z nich gnojówki, wywary, 
napary i wyciągi roślinne.

Z czosnku  można przygotować wyciąg, wywar lub gnojówkę 
i wykorzystywać do opryskiwania roślin, w celu odstraszania szkodników 
np. śmietki cebulanki, mszyc, połyśnicy marchwianki, przędziorków 
czy wielopąkowca porzeczkowego. Preparaty przygotowane na bazie 
czosnku zapobiegają też chorobom grzybowym. Warto więc posadzić 
czosnek w pobliżu rosnących truskawek, winorośli, a także roślin ozdob-
nych np. róż czy floksów wiechowatych.

Inną cenną rośliną wykorzystywaną nie tylko w ziołolecznictwie, ale 
też do przygotowania preparatów roślinnych we własnym zakresie jest 
pokrzywa. Gnojówkę z pokrzywy rozcieńczoną można wykorzystać 
jako oprysk np. do zwalczania mączniaka rzekomego na warzywach 
i roślinach ozdobnych, mączniaka jabłoni, mszyc, chorób grzybowych, 
przędziorków, tarczników, miseczników czy kędzierzawości liści brzosk-
wini. Pokrzywa zawiera m.in. azot, potas, wapń, żelazo, fosfor i magnez. 
W jej liściach i pędach znajdują się też witaminy A, B, C, K, sole mineralne 
itp. Gnojówka z pokrzyw dobrze wpływa na wzrost roślin. Wykorzystuje 
się ją do nawożenia gleby pod uprawę pomidorów, selerów, ogórków, 
kalafiorów, kapusty, rabarbaru, bylin, krzewów i drzew owocowych.  
Nie zaleca się stosowania preparatów z pokrzywy w uprawie cebuli, 
czosnku, grochu i fasoli. Umiarkowanie nawozi się nią rośliny kwasol-
ubne, gdyż może odkwaszać glebę. Pokrzywa przyspiesza też rozkład 
kompostu.

Wywar z pokrzywy zwiększa odporność roślin i zwalcza np. szarą pleśń, 
mączniaka, zarazę ziemniaczaną, rdzę. Wyciąg natomiast wykorzysty-
wany jest m.in. na mszyce i przędziorki.

Można przygotować też preparaty naturalne z bzu czarnego. Gnojówkę 
z bzu czarnego przygotowuje się, wykorzystując liście, pędy i kwiaty. 
Gnojówkę taką (bez rozcieńczania razem z liśćmi) można używać do za-
lewania nor kretów i nornic w celu zmuszenia ich do opuszczenia naszej 
działki. Zabieg ten należy powtarzać kilka razy. Wyciąg wykorzystuje się 
do zwalczania mszyc, rolnic i bielinka kapustnika. 

Inną rośliną wykorzystywaną do przygotowania, we własnym zakre-
sie, preparatów roślinnych jest cebula . Wyciągiem z cebuli można 
opryskiwać rośliny w celu zwalczania szarej pleśni, mszyc, przędziorków. 

Warto nie tylko w ogrodzie ozdobnym, ale i warzywnym posadzić aksa-
mitki, które pomagają w pozbyciu się z gleby nicieni. Wgryzają się w ich 
korzenie i tam pozostają. Ich zapach odstrasza bielinki kapustniki, mrów-
ki, mszyce. 

Cenną rośliną w ogrodzie przyciągającą wiele owadów zapylających jest 
lawenda, która chroni też przed mszycami. Zapach lawendy odstrasza 
m.in. mrówki i połyśnicę. 

Inną niedocenianą rośliną, coraz częściej wykorzystywaną też we flo-
rystyce, jest wrotycz, który odstrasza m.in. mrówki, muchy, kleszcze.

Wykorzystywanie oprysków w ochronie roślin, czy też nawożenie pre-
paratami roślinnymi to zachowania ekologiczne. Warto więc stosować 
je w swoim ogrodzie, czy też sadzić inne rośliny odstraszające szkodniki.

Szałwia chroni rośliny kapustne przed szkodnikami. Tymianek i mięta 
natomiast chronią przed mrówkami, a przygotowany z tymianku odwar 
przed mączlikiem. Nasturcja wabi mszyce, swoim zapachem odstrasza 
gryzonie i ślimaki. Majeranek odstrasza mrówki i szkodniki marchwi, 
cebuli i warzyw kapustnych. Hyzop lekarski natomiast niszczy bakterie 
glebowe, odstrasza rolnice. Szałwia odstrasza ślimaki, mszyce, bielinki 
kapustniki a także rolnice. Nagietki chronią przed mączlikiem zwabiają 
owady zjadające mszyce. Warto sadzić w ogrodzie rośliny odstraszające 
szkodniki i wykorzystywać naturalne preparaty ochrony roślin. Stosowa-
nie preparatów chemicznych w ogrodzie powinno być ostatecznością. 
Zachęcam czytelników, zwłaszcza posiadaczy małych przydomowych 
ogrodów, do naturalnych metod ochrony roślin i dbania tym samym 
o środowisko.

Elżbieta K.
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Nabór kandydatów  
na rachmistrzów terenowych
Burmistrz Nasielska – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku  
(Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów 
terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Nasielsk. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach  
od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
1) być pełnoletni,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Nasielsk,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skar-
bowe.

Dodatkowe umiejętności:
6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) pełna sprawność fizyczna,
9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowa-
nie się, asertywność),
10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
11) posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie 
zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o tre-
ści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w za-
łączeniu).
3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w punkcie podawczym (parter budynku Urzędu Miejskiego) 
w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nasielsku, 05-190 Nasielsk ul. Elektronowa 3, 
z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r. (decyduje data faktycznego 
wpływu do Urzędu).

Uwagi: Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki: Klauzula informacyjna; Oświadczenie o niekaralności; Oświadczenie o świadomości odpowiedzial-
ności karnej; Zgłoszenie kandydata

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Baran 21.03-20.04 
Możesz stracić coś ważnego przez czy-
jeś zaniedbania. Jednak za wszelką cenę 
unikaj kłótni. Unikaj tylko dyskusji zwią-
zanych z pieniędzmi. Trzymaj nerwy  
na wodzy, nie wyjawiaj tajemnic.

Byk 21.04-20.05
Nie bierz na siebie zbyt dużo, bo jeśli nie 
odpoczniesz, to stracisz siły i zapał. Pa-
miętaj, że połączenie emocji i ambicji 
może skończyć się konfliktem. Nie prze-
sadzaj z porządkami i wielkimi zakupami.

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy nie pozwól, aby w ważnej sprawie 
ktoś decydował za Ciebie. Dyplomatyczne 
zdolności będą Ci szczególnie potrzebne 
w domu. Ktoś, komu pomożesz, już nie-
długo odwdzięczy Ci się z nawiązką.

Rak 22.06-22.07
Wykorzystaj przypływ energii na zaję-
cia i prace, które wymagają siły i zdecy-
dowania. Najwięcej radości dostarczą Ci 
spotkania z przyjaciółmi. Warto zdoby-
wać nowe informacje i umiejętności. 

Lew 23.07-23.08
Uśmiechaj się i słuchaj ludzi, bo dzięki 
umiejętności współpracy zyskasz o wiele 
więcej, niż się spodziewałeś. Krewni będą 
Cię wspierać. Odśwież dawne znajomości, 
pozwól sobie na więcej luzu.

Panna 24.08-22.09
Możesz zabierać się za ciężką pracę, ze 
wszystkim dasz sobie radę. Pomóż szczę-
ściu, porozmawiaj z szefem lub wyślij ofertę 
do firmy, która szuka pracowników. Znajdź 
czas na rozrywkę i dobrą zabawę.

Waga 23.09-23.10
Nie podejmuj pochopnych decyzj i . 
Możesz mieć nieco więcej wydatków, 
szczególnie związanych z urządzeniem 
mieszkania. Spędzaj wolny czas na spa-
cerach i wycieczkach rowerowych.

Skorpion 24.10-22.11
Zrób plan tego, co musisz zrobić, a nie po-
gubisz się i zdążysz ze wszystkim na czas. 
Będziesz miał siły za dwóch, a cierpliwości 
też Ci nie zabraknie. Unikaj sporów o dro-
biazgi, a szczęście będzie Ci sprzyjać.

Strzelec 23.11-21.12
Pod koniec tygodnia pilnuj swoich spraw 
finansowych, a nawet zagraj na loterii. Za-
dbaj też o dobre relacje z kolegami z pra-
cy. Nie martw się niczym na zapas i śmiało 
realizuj swoje plany.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożli-
wych. Chętnie zajmiesz się zaległymi spra-
wami, ale wszystko będziesz chciał zrobić 
natychmiast i bez oglądania się na to, co są-
dzą inni ludzie. Słuchaj swojej intuicji.

Wodnik 21.01-19.02
Możesz wygrać w konkursie lub zdobyć 
uznanie ważnej dla Ciebie osoby. Nie 
poganiaj kogoś, kto Ci pomaga. Zgryź-
liwa uwaga może Cię kosztować utratę 
czyjejś sympatii. Zadbaj o więcej snu.

Ryby 20.02-20.03
Popatrz na swoje problemy z dystansu 
i bądź dla siebie bardziej wyrozumiały. Ob-
serwuj swoje otoczenie, a łatwo odróżnisz 
ukrytych wrogów od życzliwych przyja-
ciół. Będziesz dobrym negocjatorem.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA KINO NIWA 
ZAPRASZAZAPRASZA

26-28 czerwca godz. 14:00 2D

1-2 lipca godz. 14:00 2D

NAPRZÓD
Animacja;  USA; Czas trwania: 1 godz. 54 min.

Dwóch braci próbuje sprowadzić na ziemię drugą 

połowę ciała swojego ojca, gdyż nieudane czary po-

wodują, że pojawia się tylko od pasa w dół.

26-28 czerwca godz. 16:30

1-2 lipca godz. 16:30

DŻENTELMENI
Kryminał, Akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 53 min.

Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkoty-

kowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie 

z półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło 

mu się wydawać.

26-28 czerwca godz. 19:00

1-2 lipca godz. 19:00

Jestem Ren
Thriller, Sci-Fi;  Polska; Czas trwania 1 godz. 15 min.

Renata z mężem Janem i synem Kamilem prowadzą 

pozornie spokojne życie z dala od miasta. Rodzinną 

sielankę zakłócają jednak epizody, w trakcie których 

kobieta zachowuje się w dziwny, niepokojący sposób. 

W relacje pomiędzy wszystkimi wkrada się coraz sil-

niejsza nieufność oraz strach.

3-5 lipca godz. 14:00

8-9 lipca godz. 14:00

Czworo dzieci i coś
Familijny;  Wielka Brytania; Czas trwania 1 godz. 50 min.

Alice i David właśnie zamierzają wziąć ślub i zabierają 

czwórkę dzieci na wspólny wyjazd, by im o tym po-

wiedzieć. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby 

nie to, że dzieci niekoniecznie za sobą przepadają. 

Róża uwielbia czytać a jej młodszy brat Robert to nie-

co gapowaty wrażliwiec. Oboje woleliby trochę spo-

koju, ale…

3-5 lipca godz. 16:30

8-9 lipca godz. 16:30

Eastern
Dramat;  Polska; Czas trwania 1 godz. 18 min.

W świecie regulowanym bezwzględnym, patriar-

chalnym kodeksem dwie młode dziewczyny, w imię 

honoru swych rodzin, muszą dokończyć krwawą 

wendetę

3-5 lipca godz. 19:00

8-9 lipca godz. 19:00

Tylko sprawiedliwość
Dramat, biograficzny;  USA; Czas trwania 2 godz. 16 min.

Film śledzi losy młodego prawnika Bryana Steven-

sona (w tej roli Jordan) i jego walki o sprawiedliwość, 

która przejdzie do historii. Po ukończeniu studiów na 

Harvardzie Bryan mógł przebierać w lukratywnych 

ofertach pracy. Zamiast tego wolał jednak pojechać 

do Alabamy, aby bronić niesłusznie skazanych

UWAGA!  UWAGA!  
Możliwe zmiany w repertuarze.Możliwe zmiany w repertuarze.      

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-

wirusa-sars-cov-2-w-polscewirusa-sars-cov-2-w-polsce

Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.

www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrudni 
na umowę o pracę: pracowników pro-
dukcji, operatorów wózków widłowych, 
elektryka-automatyka, mechanika prze-
mysłowego. Tel. 784 902 549.

Sprzedam działkę budowlaną 2700m2 
w Cegielni Psuckiej k. Nasielska, 105 000 
zł. Tel. 602 443 691.

Działki budowlane i usługowe w Nasielsku 
przy ul. Piłsudskiego – uzbrojone (woda, 
prąd, gaz). Tel. 696 468 255.

Dotacje PROW 2014-2020. Obecne 
nabory do 30 czerwca: Modernizacja 
Gospodarstw Rolnych (zakup maszyn), 
Małe Gospodarstwa (60 tys.) również 
dla osób nie będących w KRUS. Młody 
Rolnik – 150 tys. Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przez rolników (od 150 do 
250 tys.). Wypełnianie wniosków, dojazd 
do rolników. Tel. 795 931 529.

Kupie mieszkanie w Nasielsku. Tel. 606 
805 265.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Sprzedam działkę budowlaną  
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku. 
Tel. 601 187 504.

Sprzedam mieszalnik jednotonowy z sil-
nikiem ssąco-tłoczącym 11 kW w zesta-
wie. Tel. 607 056 780.

Sprzedam DOM w Nasielsku 200m2, 
działka 620m2. Tel. 571 375 329.

Kupię stare motocykle typu : WSK, WFM, 
KOMAR, JUNAK, SHL itd. oraz części 
do nich. Pasjonat nie handlarz. Tel. 660 
277 900.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku ul. Jaworowa. Tel. 664 
206 944.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 
Studzianki. Tel. 784 528 758.

Sprzedam bronę, siewnik Poznaniak, 
opryskiwacz 400l i rozsiewacz nawozu. 
Tel 791 839 114.

Sprzedam działkę w Nasielsku  
ul. Ogrodowa, 1164m2. Tel. 504 178 711.

Kawalerka do wynajęcia 34m2 
w Nasielsku. Tel. 604 327 233.

Sprzedam dom. Tel. 736 537 110.

Sprzedam suchą słomę w belach w siat-
ce, 2019/2020. Tel. 605 956 920.

Sprzedam cyklop na chodzie, cena 1700. 
Tel. 605 956 920.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku ul. Cisowa. Tel. 691 097 690.

Mielone ziarno kukurydzy, CCM, bigbag. 
Tel. 695 371 383.

Małżeństwo poszukuje do mieszkanie 
wynajęcia około 40m2 w bloku. Tel. 572 
237 031.

Ocieplenia domów – remonty. Tel. 667 
569 562.

Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew, 
malowanie dachów, glazura terakota 
– panele, malowanie. Tel. 667 569 562.

Sprzedam działkę budowlaną 
w Nasielsku ul. Młynarska. Tel. 695 119 
982.

Kupię siedlisko. Tel. 696 468 255.

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

22.06.–28.06.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz. 
29.06.–19.07.2020 r. Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO  
z dnia 21 listopada 2019 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.
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Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Gdy rodzice się rozwodzą….
Rozwód to trudny moment dla dorosłych, ale najbardziej cierpią dzieci. Czasami rozwodnicy, sami będący 
w silnych emocjach towarzyszących rozstaniu, bagatelizują stan swoich pociech – jest to zdecydowanie błęd-
ne postępowanie, ponieważ rozwód może doprowadzić do bardzo poważnych problemów u najmłodszych. 
Rozwód rodziców to dla dziecka zaburzenie ich całego świata, zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. Nie 
wiedzą, jak będzie wyglądało ich życie, szukają winnych, czują się bezradne i nieszczęśliwe. Różnych możli-
wych następstw rozwodu można uniknąć poprzez właściwe postępowanie z dzieckiem zarówno przed, jak 
i po rozstaniu. Najkorzystniej jest je przygotować na to, co nadejdzie – nagłe zniknięcie ojca czy matki z domu 
zazwyczaj nasila smutek i przygnębienie u dziecka.
Skutki rozstania rodziców dla dzieci mogą być różne, zależne od wieku dziecka. Im młodsze dziecko, tym 
mniej rozumie, co dzieje się wokół niego. Wyczuwa ono jednak emocje rodziców, ich smutek i napięcie,  
co może się później przejawiać w jego zachowaniu.
Dzieci bardzo często doszukują się przyczyn rozstania rodziców. Mogą mieć różne pomysły na to, dlacze-
go rodzice się rozwodzą. Próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, co takiegio zrobiły, że rodzice się rozstają, 
czy to może dlatego, że były niegrzeczne? że mają bałagan w pokoju? Niestety winą często obarczają siebie. 
Trzeba dziecku wytłumaczyć, że rozwód rodziców nie ma nic wspólnego z zachowaniem dzieci, ale dotyczy 
spraw dorosłych i to zachowania dorosłych są tego przyczyną. 
Po rozwodzie u dziecka pojawiać się może specyficzny problem, który jest określany jako konflikt lojalności. 
Dochodzić do niego może w szczególności wtedy, kiedy rodzice rozstają się ze sobą we wrogiej atmosferze. 
Dziecko kocha oboje rodziców i chce być w porządku względem obojga z nich. 
W wyniku nagromadzonych emocji, z którymi dzieci nie umieją sobie poradzić, można zaaobserwować 
często zmianę ich zachowania, np. agresję, buntownicze zachowania, co jest szczególnie widoczne u spo-
kojnych dzieci. 
Innym sposobem poradzenia sobie dziecka z trudną dla niego sytuacją może być zaprzeczanie temu, że 
rodzice się rozstają. Dziecko nie chce wówczas przyjąć do wiadomości tej strasznej dla siebie informacji. Po-
trzebuje dużo czasu, by uwierzyć, że rodzice nie będą już ze sobą. Woli wierzyć, że rodzice do siebie wrócą. 

Wskazówki dla rodziców:
 – Należy przygotować dziecko do nowej sytuacji – ważne, żeby przeprowadzić rozmowę jeszcze przed 
wyprowadzeniem się rodzica z domu;
 – Należy rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu dopiero wtedy, gdy dorośli podjęli już decyzję w tej sprawie 
(a nie jedynie rozważana jest taka możliwość);
 – O ile to możliwe, należy rozmawiać z dzieckiem we dwoje – dostanie 
wówczas spójną informację o tym, co się dzieje;
 – Trzeba w miarę możliwości panować nad emocjami;
 – Należy powiedzieć dziecku o swojej decyzji wprost i uzasadnić krótko 
swoją decyzję;
 – Trzeba dostosować rozmowę z dzieckiem i zawarte w niej treści do wie-
ku dziecka;
 – Należy przakazać dziecku niezbędne, konkretne informacje, co się teraz 
będzie działo, co się zmnieni…
 – Trzeba powiedzieć dziecku wyraźnie, że to Wy się rozstajecie, ale dla 
dziecka zawsze będziecie rodzicami – i to się nigdy nie zmnieni, zapewnij-
cie dziecko o waszej miłości;
 – Zapewnijcie, że wasze rozstanie nie jest jego winą ani skutkiem jego za-
chowania;
 – Dołóżcie starań, aby dziecko nie było obecne w trakcie przeprowadzki 
rodzica; 

A po rozstaniu…
 – Zadbajcie o to, by zmninimalizować ilość zmian w najbliższym czasie – 
dziecko ma już zachwiane poczucie bezpieczeństwa;
 – Nie należy robić dziecku złudnych nadziei na ponowne zejście;
 – Trzeba rozmawiać z dzieckiem o tym, co czuje – smutek, złość, wyco-
fanie – przy czym nie należy rezygnować ze stawiania jasnych granic pew-
nym niewłaściwym zachowaniom;
 – Nie wolno stawiać dziecka wobec konfliktu lojalności – opowiedzenia 
się po czyjejś stronie;  
 – Nie należy utrudniać kontaktów dziecka z drugim rodzicem i jego ro-
dziną;
 – Absolutnie nie wolno używać dziecka jako narzędzia walki między sobą;
 – Nie wolno czynić z dziecka swojego powiernika, „przyjaciela”, nawet gdy 
wydaje się ono gotowe do wspierania rodzica;
 – Można zwrócić uwagę na fakt, że wiele rodzin też się rozstało lub prze-
żywa problemy;
 – Należy wzmacniać poczucie wartości dziecka;
 – Trzeba unikać negatywnych sądów na temat partnera i bezpośrednich 
kłótni z partnerem przy dziecku;
 – Nie należy psuć radości dziecka ze spotkania z drugim rodzicem swoimi 
komentarzami i zachowaniem;
 – Nie wolno posługiwać się dzieckiem jako „szpiegiem” i wypytywać 
o drugiego rodzica.
Po rozwodzie dziecko należy przede wszystkim obserwować. Jedne po-
ciechy z rozstaniem rodziców radzą sobie lepiej, inne znacznie gorzej 
– może się okazać, że konieczna będzie pomoc specjalisty. Przy zauwa-
żeniu nagłych zmian w zachowaniu malucha, takich jak np. wycofanie się 
z kontaktów społecznych, utrata wcześniejszych zainteresowań, zachowań 
agresywnych czy innych jeszcze problemów, zdecydowanie nie ma na co 
czekać – najlepiej udać się wtedy z pociechą do psychologa. 

Psycholog 
Anna Gródek
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PIŁKA NOŻNA

Cały sezon w jeden tydzień
PIŁKA NOŻNA

Jeszcze jeden mecz
To nie koniec sportowych emocji. Już w sobotę 27 czerwca br. Żbik 
Nasielsk rozegra spotkanie ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkanie 
zostanie rozegrane o godzinie 12.00 na nasielskim stadionie. Po przerwie 
związanej także z panującą pandemią COVID-19 wracają mecze okręgo-
wego Pucharu Polski. 

W ubiegłym sezonie Świt zakończył zmagania ligowe na 4. miejscu  
w III lidze grupy I. 

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Żbik bez Załogi

Ze względu na kontuzję, którą jakiś czas temu odniósł trener Żbika 
Nasielsk, a zarazem jego zawodnik, Rafał Załoga musiał zakończyć swoją 
przygodę z funkcją trenera. 

Rafał Załoga zaczynał grę w drużynie seniorskiej jako nastolatek, a w bar-
wach zielono-czerwonych grał od najmłodszych lat. Dziś trudno zliczyć 
wszystkie bramki, które zdobył dla nasielskiej drużyny, wielokrotnie były 
to spektakularne gole, których pozazdrościć by mu mogli zawodowcy. 
Często to jego interwencje na boisku decydowały o ostatecznym wyni-
ku meczu.

Jako zawodnik występował w koszulce z numerem 9. Zawsze był skon-
centrowany i nastawiony na walkę do końca. Kibicom zawsze dostarczał 
pozytywnych emocji. Po meczu z CK Troszynem, 17 czerwca, na boisku 
prezes klubu Żbik Marek Prusinowski wręczył Rafałowi Załodze pamiątko-
wą tabliczkę z podziękowaniami za całokształt zasług dla nasielskiej dru-
żyny. Ze względu na wspomnianą wcześniej kontuzję, Rafał wystąpił na 
nim tylko w roli trenera. Kto będzie nowym trenerem Żbika? Prezes klubu 
Marek Prusinowski na razie nie zdradza tej informacji.

Michał B.

Władze Mazowieckiego Związku Pił-
ki Nożnej podjęły decyzję o roze-
graniu rundy wiosennej tylko przez 
cztery najlepsze drużyny ligi okręgo-
wej i tym samym wyłonienie dwóch 
drużyn, które awansują do IV ligi. 
Okazuje się, że Mazowsze jest zielo-
ną wyspą w tym aspekcie. W pozo-
stałych województwach nie można 
było rozegrać meczów, a sezon za-
kończony został na rundzie jesiennej. 
Ciechanowsko-ostrołęcka okręgów-
ka rozegrała w ten sposób cały sezon 
wiosenny w tydzień.

Żbik Nasielsk, który po rundzie je-
siennej sezonu 2019/20 znalazł się 
na miejscu trzecim z dorobkiem  
36 punktów, znalazł się w tak zwa-
nym „Final Four” i dostał szansę 
awansu. Po kilkumiesięcznej przerwie 
w grze, za meczami tęsknili zarówno 
piłkarze, działacze, ale i kibice. 

Zanim rozpoczął się pierwszy mecz, 
strażacy z OSP Nasielsk dokonali de-
zynfekcji szatni i innych pomieszczeń 
w budynku klubu. MZPN wydało 
uchwałę, w której znalazło się sie-
demnaście punktów wytycznych 
bezpiecznej organizacji rozgrywek. 
Na stadion mogło wejść jedynie po 
35 osób z każdej z drużyn – w tym 
piłkarze, trenerzy, członkowie zarzą-
dów klubów, media. 

Umiejscowienie nasielskiego stadio-
nu jest na tyle komfortowe, że kibice, 
którzy nie mogli wejść na trybuny, 
oglądali go „zza płotu” wzdłuż ulicy 
Dębowej.

Gdyby nie decyzje MZPN awans 
w kieszeni miała zapewniona Na-
rew Ostrołęka i dokąd nie zapadły 
ostateczne decyzje, to cieszyli się 
z awansu. Tymczasem po rozegra-
niu meczy, to ta drużyna może mó-
wić o największej porażce. 

Dla naszej drużyny była to niespo-
dziewana szansa, bo choć mówiono 
o opcji rozegrania meczy pomiędzy 
najlepszymi drużynami, to jednak 
mówiło się, że sezon zakończo-
ny zostanie na rundzie jesiennej. 
Żbik Nasielsk nie miał nic do strace-
nia, a w dodatku był gospodarzem 
wszystkich trzech spotkań.

Żbik Nasielsk – Narew Ostrołęka
Mecz z Nar wią Żb ik rozegra ł  
10 czerwca o godzinie 18.00. Tuż 
przed meczem przeszła burza, a pił-
karzom przyszło grać na mokrej mu-
rawie. Już od samego początku każda 
z drużyn próbowała zdobyć przewa-
gę i zdarzyły się strzały zarówno na 
bramkę Żbika Nasielsk, jak i strzały na 
bramkę Narwi w wykonaniu Marcina 
Świderskiego, Michała Ernesta, czy 
Damiana Załogi. Ten drugi wykorzy-
stał okazję w 30 minucie i celnie trafił 
do bramki gości. Dwie minuty póź-
niej stawkę podbił Mateusz Bramo-
wicz, dzięki czemu Żbik prowadził 
2:0, ale tylko do 37 minuty. Wtedy 
to zawodnik Narwi (Piotr Strzeżysz) 
strzelił gola z rzutu wolnego dla swo-
jej drużyny, a dwie minuty później do 
remisu doprowadził drugi zawodnik 
Narwi (Kamil Jastrzębski). Tak w ciągu 
niespełna 10 minut drużyny ustaliły 
ostateczny wynik meczu.

W tym spotkaniu nie zabrakło też 
i żółtych, jak i czerwonych kartek. 
W pierwszej połowie żółtą zobaczył 
Marcin Chyczewski (Żbik Nasielsk). 
W drugiej połowie otrzymali je rów-
nież kolejni nasi zawodnicy Igor 
Kaczorek, Jakub Zalewski, Kamil 
Tomaszewski, a pod koniec meczu 
Mariusz Marczak z Narwi. Pechow-
cem okazał się być Kevin Karwowski 
z drużyny Narwi, który w 90. minu-
cie meczu po 12 minutach pobytu 
na boisku otrzymał czerwoną kartkę.

W tym samym czasie spotkanie ro-
zegrały drużyny Mławianki Mława 
i CK Troszyn. Spotkanie zakończyło 
się przegraną drużyny CK Troszyn 
2:4 przed własną publicznością. 

Żbik Nasielsk – Mławianka Mława
Druga kolejka rundy „Final Four” 
rozegrana została 13 czerwca o go-
dzinie 18.00 na stadionie przy ulicy 
Dębowej w Nasielsku. Wyrównany 
mecz Żbik Nasielsk rozegrał z gość-
mi z Mławy.

W pierwszych minutach Mławia-
nie próbowali dyktować tempo gry 
i zdobyć przewagę, ale zawodni-
cy Żbika szybko wyczuli przeciwni-
ków i szybko zaczęli przechodzić do 
kontrofensywy. Żbik Nasielsk miał 
też fart w tym spotkaniu, gdy np. w  
19 minucie spotkania piłka minęła 
słupek zaledwie o kilka centyme-
trów. Goście mieli też kilka szans na 
zdobycie bramek w rzutach wolnych.

Był to też mecz bezkartkowy. Dru-
ga połowa czasami stawała się mo-
notonna, gdy co chwilę zawodnicy 
ulegali drobnym kontuzjom lub ła-
pały ich skurcze. Czy była to gra na 
zwłokę? Sędzia doliczył bowiem aż  
9 minut do regulaminowego czasu 
gry.

W tym samym czasie piłkarze CK 
Troszyn pokonali Narew Ostrołękę, 
strzelając liderom rundy jesiennej 
aż 4 gole. Piłkarzom Narwi nie udało 
zdobyć się żadnej bramki.

Żbik Nasielsk – CK Troszyn
Jako ostatnich Żbik, 17 czerwca, pod-
jął na własnym boisku gości z CK Tro-
szyn, którzy grają tak naprawdę od 
kilku lat. Troszyn to czterotysięczna 
gmina koło Ostrołęki.

Niestety to spotkanie nie zaczęło 
się dobrze dla naszego Żbika. Już w  
9. minucie Maciej Straszczuk wyko-
rzystał lukę w obronie i strzelił pierw-
szego gola. To zdekoncentrowało 
zawodników Żbika Nasielsk, którzy 
próbowali odrobić stratę, jednak na 
boisku wyczuwało się, że to goście 
narzucili swój styl gry. Pokazali to 
w 31. minucie, kiedy Jakub Stępnow-

ski zdobył drugą bramkę dla Tro-
szyna. Wtedy to trener Żbika, Rafał 
Załoga, zrobił dwie pierwsze zmiany 
na boisku, aby wzmocnić drużynę.

Druga połowa też zaczęła się nie-
fortunnie dla naszej drużyny. W  
52. minucie sędzia pokazał żółte 
kartki Michałowi Ernestowi i Damia-
nowi Załodze. Ten pierwszy za pró-
bę dyskusji z sędzią otrzymał drugą 
żółtą kartkę, co było równoznaczne 
z otrzymaniem czerwonej i opusz-
czeniem boiska. Od tego momentu 
Żbik Nasielsk grać musiał w dziesiątkę. 

Osłabienie drużyny doprowadziło do 
zdobycia kolejnych goli przez gości. 
W 58. minucie zdobył go Jakub La-
ska, a 10 minut później ponownie 
Jakub Stępnowski. W międzyczasie 
w Żbiku doszło do kolejnej zmiany 
zawodników – Marcina Świderskie-
go zastąpił Piotr Kamionowski, a po 
czwartym golu Mateusz Śliwiński za-
stąpił Kamila Stańczaka.

Nie można jednak powiedzieć,  
że piłkarze Żbika Nasielsk byli bierni. 
Kontratakowali i mimo zbliżającego 
się końca meczu próbowali odrobić 
straty. Wtedy też trzech zawodników 
na boisku wymienił trener z Troszy-
na.

Ostatnie minuty meczu rozgrywane 
były w strugach deszczu. Wtedy też 
sędzia za nieczyste zagrania ukarał 
kolejnych zawodników żółtymi kart-
kami: Sebastaiana Chmielewskiego ze 
Żbika i kilka minut później Przemy-
sława Modzelewskiego z Troszyna. 
Ten drugi za dyskusję z sędzią uka-
rany został czerwoną kartką i ostatnie 
minuty Troszyn rozgrywał także w  
10. W 89. minucie honorowego gola 
dla Żbika zdobył kapitan nasielskiej 
drużyny Mateusz Bramowicz, usta-
lając ostateczny wynik meczu na 4:1. 
Tym samym goście z Troszyna za-
brali cenne 3 punkty, które przypie-
czętowały im wejście do IV ligi.

W tym samym czasie Narew Ostro-
łęka zagrała z Mławianką Mławą 
i została pokonana, tracąc szansę na 
awans.

CK Troszyn zakończył tym sa-
mym sezon na pierwszym miej-
scu z 43 punktami. O jeden punkt 
mniej zdobyła Mławianka Mława, 
co także zagwarantowało jej wyj-
ście z „okręgówki”. Trzecie miejsce 
z 40. punktami zajęła Narew Ostro-
łęka, która może mówić o najwięk-
szym pechu, a Żbik Nasielsk zajął, 
podobnie jak rok temu, czwarte 
miejsce z dorobkiem 38. punktów.

Michał B.


