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W SKRÓCIE

Lato  
z koronawirusem
Mija właśnie półmetek wakacji, którym towarzyszy strach przed korona-
wirusem. Reżim sanitarny obowiązuje nas wszystkich, ale nie wszyscy się 
do niego stosują. Liczba zakażonych COVID – 19 systematycznie rośnie.  

Aktualnie (5.08.br.) ministerstwo zdrowia podaje, że w naszym kraju 
odnotowano 48 789 przypadków osób zarażonych koronawirusem,  
a zmarło z tego powodu 1 756 osób.

Nowodworski sanepid podaje (stan danych godz. 13.00, 5.08.2020 r),  
że w naszym powiecie są 52 osoby z potwierdzonym laboratoryjnie wy-
nikiem dodatnim na COVID – 19, z powodu podejrzenia zakażenia tym 
wirusem hospitalizowanych jest 1 osoba, a ozdrowiały 43 osoby. Kwa-
rantanną domową objętych jest 359 osób (w tym 73). Nadzorem epide-
miologicznym objętych jest 6 osób, a w izolacji domowej przebywają  
3 osoby. Odnotowano 5 zgonów związanych z COVID - 19. 

R E K L A M A

Z GMINY

Wiejska w budowie
Trwają intensywne prace przy przebudowie ulicy Wiejskiej. Łączy ona sołectwo Nowa Wieś w Nasielsku z ulicą Sikor-
skiego w Siennicy i jednocześnie stanowi granicę ze Starymi Pieścirogami. 

Ulica Wiejska zyska nawierzchnię bitumiczną. Droga będzie miała pięciometrową szerokość z poboczami z kruszywa 
o szerokości 0,75 m. Ponadto wybudowane zostaną zjazdy do przyległych działek.

Do tej pory usunięto już drzewa i krzewy kolidujące z zaprojektowanymi elementami i wykonano część prac ziem-
nych.

Do realizacji tej inwestycji zgłosiło się aż 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę przygotowało przedsiębiorstwo Drogi i Mosty 
- Jan Kaczmarczyk z Kacic koło Pułtuska, które zadanie zrealizuje do 15 września br. za kwotę 394 729, 94 zł.

Większość złożonych ofert na realizację tej inwestycji opiewała na kwotę około 460 tys. zł. Najdroższa oferta natomiast 
złożona została przez firmę „ANETKA” z Nowego Dworu Mazowieckiego.

red.
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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

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 UM

Skorzystaj z nieodpłatnej 
pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc 
w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. 

Kto może otrzymać pomoc?

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej sprawie, w tym mię-
dzy innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, kon-
sumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 
miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na 
stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść 
kosztów pomocy odpłatnej.

Porady prawne w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku, odbywają się za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu, 
tel. 786 905 592, e-mail npo_nowodworski@fundacjaepb.pl.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,
od poniedziałku, 3 sierpnia 2020 r., otwarte dla interesantów zostają:
 – Wydział Podatków i Opłat (pokoje 11, 12 i 14; uiszczanie podatków 
oraz opłat za śmieci),
 – Kasa Banku Spółdzielczego.
Po przyjściu do Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punk-
tu obsługi o tym, z pracownikiem którego wydziału i w jakiej sprawie 
interesant chce się spotkać.
Wszystkim interesantom, którzy będą korzystali z udostępnionych form 
obsługi w Urzędzie, przypominamy, iż są zobowiązani do:
• zakrycia ust i nosa przy pomocy środków ochronnych w postaci ma-
ski, maseczki, przyłbicy lub części odzieży,
• zachowania odstępu min. 1,5 m od innych osób,
• zdezynfekowania rąk żelem antybakteryjnym przed wejściem do bu-
dynku – dozownik znajduje się w przedsionku po lewej stronie drzwi.
Zaleca się również założenie rękawiczek ochronnych.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zwrot podatku 
akcyzowego dla rolników
Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej po-
winien zbierać faktury VAT – w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierp-
nia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych 
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha 
użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku 
akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku do-
łącza się:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem war-
tości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki 
przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych 
zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym 
mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz.1642)

Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1 – 31 października 2020r . na ra-
chunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie www.umnasielsk.pl zakładka karty i formu-
larze/Wydział Podatków i Opłat (F-F/06)

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,

parter, pokój 12, 14 lub telefonicznie pod numerami:23 693 30 13, 23 693 
30 76, 23 693 30 00 wew. 113, 176

Ostatnie pożegnanie
W sobotę, 25 lipca br.,  

w kościele św. Wojciecha w Nasielsku  
pożegnaliśmy  

śp. Adama Stamirowskiego

Pan Adam od 1993 roku odpowiadał za wznowienie 
działalności kina „Niwa” i stworzenie gminnej insty-
tucji kultury, by w roku 1997 zostać dyrektorem Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. Na tym stanowisku pracował 
do końca 2005 roku. 
Był jednym z założycieli czasopisma samorządowego 
Życie Nasielska i jego redaktorem naczelnym w latach 
1994 – 2003. 

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek życzliwy 
innym, pracowity i konsekwentnie realizujący swoje 

zamierzenia. 

Rodzinie śp. Adama Stamirowskiego  
składamy kondolencje  

oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Zespół Redakcyjny Życia Nasielska  
i pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury 
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Czas na  
zebrania sołeckie
Jak co roku, na przełomie sierpnia i września zwoływane są zebrania so-
łeckie w celu ustalenia przeznaczenia funduszy sołeckich w roku 2021. 

Fundusz sołecki to wyodrębnione pieniądze w budżecie gminy zagwa-
rantowane każdemu z sołectw na przedsięwzięcia służące poprawie wa-
runków życia mieszkańców.

Miejscowości wiejskie mogą przeznaczyć środki finansowe m.in. na budo-
wę lub remont placów zabaw dla dzieci, naprawę dróg, budowę chodni-
ków, nasadzenia zieleni, postawienie koszy na śmieci, remont lub budowę 
wiaty przystankowej, czy też na dobudowę oświetlenia. Funduszy nie 
można przeznaczyć na remonty przydrożnych figurek.

Po zebraniu wiejskim sołtys musi złożyć wniosek zawierający rzetelnie 
oszacowane koszty ze wskazaniem konkretnych przedsięwzięć wraz  
z uzasadnieniem. Nie mogą one być jednak wyższe niż kwota funduszu  
na 2021 rok wskazana w informacji, którą otrzymał każdy z sołtysów.

Wszystkie zebrania powinny odbyć się do 30 września br. W roku bie-
żącym łączna kwota funduszy sołeckich wszystkich 65 sołectw wynosi 
ponad 1 mln zł. 

Michał B.

FOTOOBSERWATOR

Była impreza...

Zniszczone ogrodzenie i śmietnik przy ZSZ przy ulicy Lipowej, połama-
ne drzewka przy ulicy Sportowej, to tylko niektóre z „osiągnięć”, jakich 
dokonali wandale w nocy 24 lipca br. Rozrywkowe towarzystwo wędru-
jące ulicami Nasielska uwiecznione zostało na taśmach miejskiego mo-
nitoringu, więc z pewnością niebawem otrzyma zaproszenie do złożenia 
wizyty na komisariacie. A wszystkich, którzy byli świadkami dewastacji 
prosimy o kontakt z nasielską policją lub Komendantem Straży Miejskiej. 

(red.)

Z MIASTA

Najciemniej  
pod latarnią
Jedną z latarni przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej zasłania rosnące 
pod nią drzewo. Wieczorem na chodniku, mimo że pod latarnią jest więc 
ciemno. To już najwyższy czas, żeby przyciąć zasłaniające światło gałęzie.

Z GMINY

Przejściowe problemy z wodą
W ostatnim tygodniu lipca mieszkań-
cy południowej części naszej gminy 
zaopatrywani w wodę przez Stację 
Uzdatniania Wody w Nunie zarzą-
dzaną przez Zakład Usług Wodnych 
dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie (od 
Nuny poprzez Lorcin, Chechnówkę, 
Żabiczyn, Popowa Borowego, Popo-
wa Kolonię, Popowa Południe, Jaskó-
łowo, Młodzianowo do Chrcynna) 
mieli problem z dostępem do wody 
bieżącej. 

Dlaczego zabrakło wody?
– Pomimo naszych komunikatów 
przekazywanych także za pośred-
nictwem nasielskiego Urzędu Miej-
skiego nie wszyscy stosują się do 
próśb i wytycznych, mimo proble-
mów z wodą podlewają ogródki, 
myją samochody czy nawet pod-
lewają pola uprawne. Takie sygnały 
docierały bezpośrednio od miesz-
kańców do naszego zakładu – tłu-
maczy kierownik Seweryn Najduk 
z ZUW w Mławie.

W środę, 29 lipca br., mławski ZUW 
zorganizował nawet dostawy wody 
do celów socjalno-bytowych w po-
szczególnych miejscowościach.

A w nocy z 29 na 30 lipca w godzi-
nach od 0:00 do 5:00 wyłączono 
dostawy wody dla mieszkańców 
tego rejonu. Nocne retencjonowa-
nie zasobów wodnych zapewnia-
ło bowiem możliwość jej dostawy 
w porze dziennej. 

Jeszcze w tym roku Zakład Usług 
Wodnych w Mławie ma zrealizo-
wać plan, który pomoże ograniczyć 
problem z dostępnością do wody. – 
Mamy już pozwolenie na wywierce-
nie kolejnej studni w innej lokalizacji, 

niż ta, w której znajdują się obecne 
dwie studnie. Pozwoli ona na wydaj-
niejsze gromadzenie wody na co-
dzienne potrzeby socjalno-bytowe 
ludności – dodaje kierownik Najduk.

Jednak zakład nadal zwraca się 
z prośbą, by mieszkańcy miejscowo-
ści zaopatrywanych w wodę z SUW 
w Nunie używali wodę pitną wyłącz-
nie do celów socjalno-bytowych. 
Jednocześnie zaznaczył, że zabro-
niono podlewania ogródków, mycia 
aut i napełniania basenów wodą z sie-
ci wodociągowej.

Zapytaliśmy Lidię Rutkowską dy-
rektor ZGKiM w Nasielsku o to, jak 
wygląda sytuacja z dostępem do 
bieżącej wody w pozostałych re-
jonach naszej gminy.

 – Ostatnio nie mieliśmy żadnych 
zgłoszeń o braku wody z naszych wo-
dociągów. Wcześniej były problemy 
w Pieścirogach, ale od kiedy dokona-
liśmy przepięcia sieci i mamy możli-
wość przesyłania tam wody z SUW 
w Cieksynie, wszystko działa bez za-
rzutu. Natomiast z uwagi na znaczny 
pobór wody w godzinach 18 – 21 ob-
niżone jej ciśnienie mogą odczuwać 
osoby mieszkające na obrzeżach na-
szej gminy, gdzie dochodzą tzw. koń-
cówki sieci wodociągowej oraz na 
wyższych piętrach bloków. Obecnie 
mamy wystarczające zasoby wody 
i dwie zmodernizowane niedawno  
stacje uzdatniania wody: w Jackowie 
Włościńskim i Cieksynie. Ale podkre-
ślam, że zawsze należy oszczędzać 
wodę – mówi dyrektor Rutkowska. 

Michał B. (i.)

Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

Nasielsk - 15 sierpnia 2020 r.
Uroczystość 15 sierpnia rozpocznie się o godz. 11:15 na cmentarzu  
w Nasielsku, gdzie zostanie odmówiona modlitwa za poległych oraz zo-
staną złożone kwiaty pod symboliczną mogiłą upamiętniającą żołnierzy 
Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej gen. Aleksandra Osińskiego 5. 
Armii dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego. 

Następnie wszyscy zgromadzeni udadzą się do kościoła na mszę św.  
w intencji Ojczyzny i Bohaterów poległych w 1920 r. 

O godz. 14:30 zostanie poświęcona i odsłonięta tablica na terenie skweru 
Bohaterów Wojny 1920 r. Tablica ma przypominać wydarzenia z sierpnia 
1920 r., które miały miejsce na terenie naszej gminy. 

O godz. 15:00 w Nasielskim Ośrodku Kultury odbędzie się wykład  
prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego poświęcony książce „Nasielsk 1920”.

Warto podkreślić, że tego dnia z Nasielska (parking przy skwerze św. Jana 
Pawła II) wystartuje wyścig kolarski „Tour Bitwa Warszawska 1920” orga-
nizowany przez Klub Kolarski Panorama Warszawa. Trasa wyścigu została 
wyznaczona: Nasielsk – Nowy Dwór Mazowiecki – Nasielsk. 

Na zakończenie (godz. 20:00) zaplanowano projekcję filmu pt. „Cud nad 
Wisłą” z 1921 r. w reżyserii Ryszarda Bolesławskiego z muzyką na żywo 
zespołu Czerwie.

Imprezą towarzyszącą uroczystościom będzie „Jarmark produktów re-
gionalnych i rękodzieła”. Stoiska z produktami będą rozstawione na ul. 
Rynek (po stronie sklepu „Berta”). 

Uroczystości współfinansowane są ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Szczegóły na plakacie ( str. 12).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Zaproszenie  
na zawody 
Serdecznie zapraszamy Państwa do 
wzięcia udziału w I Mistrzostwach 
Polski Oldbojów - zawodników po-
wyżej 50. roku życia oraz w Zawo-
dach Regionalnych w Skokach przez 
Przeszkody w dniu 16.08.2020 roku, 
które odbędą się na terenie Folwarku 
Konnego Wiktorowo.

Honorowy Patronat przyjął Polski 
Związek Jeździecki, Warszawsko Ma-
zowiecki Związek Jeździecki oraz 
Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan 
Ruszkowski.

Klub Jeździecki Wiktorowo, który jest 
organizatorem tych zawodów, pro-
wadzi działalność rekreacyjno-spor-
tową na terenie gminy Nasielsk. To 
jeden z nielicznych na terenie gminy 
ośrodków, które organizują corocz-
nie imprezy rekreacyjno-sportowe 
dla ludności okolicznej i zawodników 
z całego Mazowsza oraz Polski.

Zawodnicy rywalizować będą w kil-
kunastu konkursach w zależności od 
umiejętności. Będziemy mogli oglą-
dać rywalizację dzieci już od 8 roku 
życia, a w MISTRZOSTWACH POL-
SKI powyżej 50 lat.

Więcej informacji na stronie organi-
zatora: http://kjwiktorowo.pl/
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23 lipca br. po godz. 16 druho-
wie z OSP Nasielsk interwenio-
wali przy pożarze butli gazowej 
na jednej z posesji w Mazewie 
Włościańskim. Działania pro-
wadzono wspólnie z JRG Nowy 
Dwór Mazowiecki.

5 sierpnia br., w Nunie na drodze 
wojewódzkiej nr 632 doszło do 
kolizji 2 samochodów. Jedna 
osoba został poszkodowana. 
W akcji udział brały jednostki: 
OSP Nuna, JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki, pogotowie i policja.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

W poniedziałek, 20 lipca br. pro-
kuratura rejonowa w Pułtusku za-
stosowała dozór policyjny wobec 
28-latka z Nasielska, podejrzanego 
o znieważenie policjantów. Gro-
zi mu kara do 1 roku pozbawienia 
wolności.

W piątek, 24 lipca br. nasielscy po-
licjanci, na ul. Rynek zatrzymali do 
kontroli drogowej 32-latka z Mo-
gowa. Mężczyzna kierował rowe-
rem po drodze publicznej, mając 
w organizmie blisko 1 promil alko-
holu. Przeciwko mężczyźnie został 
skierowany wniosek o ukaranie do 
sądu.

W poniedziałek, 27 lipca br. nasiel-
scy policjanci, na ul. Rynek zatrzy-
mali do kontroli drogowej 32-latka 
z Mogowa. Mężczyzna kierował 
rowerem po drodze publicznej 
w stanie po użyciu alkoholu, mając 
w organizmie 0,4 promila alkoho-
lu. Na mężczyznę nałożono man-
dat w wysokości 300 zł.

W czwartek, 30 lipca br. policjan-
ci ruchu drogowego, w Borkowie 
zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego citroenem 41-latka 
z powiatu wejherowskiego. Męż-
czyzna był poszukiwany naka-
zem doprowadzenia do aresztu 
śledczego oraz celem ustalenia 
miejsca pobytu. Po wpłaceniu za-
stępczej kary w postaci grzywny 
został zwolniony.

Tego samego dnia, tj. 30 lipca, po-
licjanci wydziału ruchu drogowe-
go, w Nunie zatrzymali do kontroli 
drogowej kierującego bmw 42-lat-
ka z Warszawy. Mężczyzna miał 
cofnięte uprawnienia do kierowa-
nia, na podstawie decyzji admini-
stracyjnej. Grozi mu kara nawet do  
2 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 31 lipca br. policjanci wy-
działu ruchu drogowego w Psuci-
nie zatrzymali 20-latkę z Nasielska, 
która kierowała audi a3, mając 
w organizmie 2,14 promila alkoho-
lu. Kobieta straciła panowanie nad 
autem i wjechała do przydrożnego 
rowu. W trakcie czynności zniewa-
żyła i naruszyła nietykalność cie-
lesną funkcjonariuszy. Grozi jej do  
3 lat pozbawienia wolności.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Informacja o zamknięciu 
parkingu i odcinków ulicy Rynek
Informujemy, że w związ-
ku z organizowanym wy-
ścigiem kolarskim Tour 
Bitwa Warszawska 1920 
parking przy skwerze Jana 
Pawła II będzie zamknię-
ty od piątku 14.08.2020r. 
(godz. 17:00) do sobo-
ty 15.08.2020 r. (godz. 
20:00).  

Jednocześnie informu-
jemy, iż w ul. Rynek (po 
stronie bankomatu PE-
AKO i „Berty” oraz po 
stronie sklepu „Spinacz”) 
będzie obowiązywał za-
kaz wjazdu w dniach:

Od 14.08. godz. 17:00 do 
15.08. godz. 19:00

Bardzo prosimy o nie pozostawianie pojazdów na ww. parkingu, jak również na ww. odcinkach ulicy Rynek tuż 
przed zamknięciem.

Szczegóły na załączonej mapce. 

Przewidujemy również utrudnienia w ruchu 15 sierpnia br., w ul. Rynek i Młynarskiej. Czasowo będą wyłączone 
z ruchu ulice: P.O.W., Kilińskiego, Kościuszki w godz. 13:30 – 17:30, w związku z wyścigiem kolarskim.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia! 

Z ZGKiM

Kontrolne zadymianie

UROCZYSTOŚCI

Święto Policji
W czwartek, 23 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbył się uroczysty apel z okazji Święta Policji. 

Udział w nich wzięli funkcjonariusze oraz pracownicy nowodworskiej policji oraz 
goście wśród których znaleźli się: Zastępca Komendanta Stołecznego Policji in-
spektor Marek Chodakowski, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Michał Prószyński, Starosta Nowodworski Krzysztof 
Kapusta i jego zastępca Paweł Calak, a także Zastępca Dyrektora Portu Lotni-
czego im. Fryderyka Chopina Łukasz Suchecki i rady powiatu nowodworskiego 
Zbigniew Niezabitowski.

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim insp. Przemy-
sław Suchecki w wystąpieniu podziękował policjantom i policjantkom nowo-
dworskiej policji za trud pracy, rzetelną i ofiarną służbę, szczególnie w obliczu 
pandemii koronawirusa. Przekazał również podziękowania i wyrazy szacunku 
dla pracowników policji od instytucji i jednostek samorządowych, w tym bur-
mistrzów i wójtów naszego powiatu, pracowników sądów i prokuratur, z którymi 

prowadzona jest bieżąca współpraca, 
a których z uwagi na pandemię nie 
było na uroczystościach.

W tym roku policjanci nowodwor-
skiej komendy otrzymali medale 
oraz awanse na wyższe stopnie po-
licyjne. Akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne otrzymało 38 po-
licjantów z nowodworskiej jednostki, 
w tym: Komendant Powiatowy Poli-
cji w Nowym Dworze Mazowieckim 
i I Zastępca Komendanta Powiatowe-
go Policji.

Złoty medal za długoletnią służbę 
otrzymał asystent Wydziału Ruchu 
Drogowego asp. sztab. Piotr Kamiński.

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

NA SYGNALE

Nielegalna fabryka
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Mazowieckiej Kra-
jowej Administracji Skarbowej w ostatnich dniach zlikwidowali nielegalną 
fabrykę papierosów Na miejscu zabezpieczono specjalistyczne maszyny 
służące zarówno do produkcji, jak i pakowania papierosów, wysokowy-
dajny agregat prądotwórczy. Znaleziono także maszynę służącą do od-
zyskiwania tytoniu z odpadów papierosowych. Ponadto zabezpieczono 
blisko 10 ton krajanki tytoniowej, ok. 15 ton półproduktów oraz ponad 
tonę opakowań do papierosów. Śledczy szacują, że przejęte maszyny 
mogły produkować milion sztuk papierosów dziennie. Wartość zabez-
pieczonej krajanki tytoniowej to ponad 6,5 mln zł. W wyniku nielegalnej 
działalności Skarb Państwa mógłby stracić ok. 10 mln zł.

(red.) za: www.cbsp.policja.pl

Ustawa o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu śc ieków 
wyraźnie zabrania wpro-
wadzania wód opadowych, 
roztopowych oraz drena-
żowych do kanalizacji sa-
nitarnej ,  pod groźbą kar 
f inansowych. Ścieki desz-
czowe z n ieruchomości 
przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową powin-
ny być zagospodarowane na 
własnym terenie lub odpro-
wadzane do kanalizacji desz-
czowej. Można je gromadzić 
np. w zbiornikach retencyj-
nych, beczkach lub oczkach 
wodnych i wykorzystywać 
do podlewania zieleni. 

Sieć kanalizacji sanitarnej zapro-
jektowana jest w oparciu o prze-
widywaną liczbę użytkowników 
i przeciętne normy zużycia wody. 
Średnice kanałów dostosowane są 
do wielkości przepływu ścieków 
sanitarnych. 

Odprowadzanie wód opadowych 
do kanalizacji sanitarnej powoduje 
w okresach deszczowych gwał-
towne przepełnienie kanałów sani-
tarnych i prowadzi do powstawania 
cofki, wylewania ścieków w piw-
nicach i na powierzchnie terenu. 
Straty materialne dotykają zarów-
no użytkowników indywidual-
nych, jak i oczyszczalnię ścieków. 
Duży napływ wód opadowych 
wpływa negatywnie na procesy 
technologiczne na oczyszczalni 
oraz generuje koszty transportu 
i oczyszczania ogromnych ilości 
dodatkowych ścieków, co w na-
stępstwie prowadzi do wzrostu cen 
opłat za ścieki.

W praktyce wiele nieruchomości 
dopuszcza się tych praktyk. W lip-
cu br. ZGKiM w Nasielsku przy uży-
ciu zadymiarki kanałowej rozpoczął 
kontrole mające na celu ujawnie-
nie nielegalnych zrzutów wody 
opadowej do kanalizacji sanitarnej. 
Metoda jest bardzo prosta - urzą-
dzenie wtłacza nieszkodliwy dla 
ludzi i zwierząt, zimny, bezwonny 
dym do studzienki kanalizacji sa-
nitarnej. Jeśli na terenie nierucho-
mości dokonano spięcia kanalizacji 
deszczowej z sanitarną, dym znaj-
duje ujście w rynnach i kratkach 
deszczowych. Właściciele posesji, 
na których stwierdzono nielegalne 
podłączenie, zostaną poinformo-
wani o wynikach kontroli i gro-
żących sankcjach oraz otrzymają 
wezwanie do natychmiastowego 
odcięcia instalacji. Po określonym 
czasie badanie zostanie powtórzo-
ne. Kontrole będą niezapowiedzia-
ne.

Apelujemy do właścicieli nieru-
chomości o dokonanie samo-
dzielnego sprawdzenia, dokąd 
traf ia deszczówka z ich pose-
sji i zlikwidowanie ewentualnych 
uchybień.

P r z y p o m i n a m y,  i ż  z g o d n i e 
z art. 28 Ustawy z dn. 7.06.2001 
r.  o zb iorow ym zaopatrzeniu 
w wodę i odprowadzaniu ście-
ków (Dz.U.2019.1437 t .j . z dnia 

2019.08.01 ze zm.) karze ograni-
czenia wolności albo grzywny do 
10.000 zł podlega ten, kto nie sto-
suje się do zakazów odprowadza-
nia wód opadowych, roztopowych 
i drenażowych do kanalizacji sani-
tarnej.
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R E K L A M A

INWESTYCJE

Ruszają remonty i budowy
30 lipca br. nowodworskie 
starostwo powiatowe za-
warło umowę dotyczącą 
kolejnego etapu przebu-
dowy drogi powiatowej nr 
2424W relacji Nasielsk – 
Nuna. 

Jest to kontynuacja prac, 
ponieważ w ubiegłym roku 
wyremontowany został już 
odcinek o długości 700 m. 
Roboty wykonywała firma 
DROG-BET Marcin Głu-
chowski z Sochaczewa za 
kwotę około 270 tys. zł.

W tym roku przebudowany zostanie odcinek o długości 900 metrów. Jak informuje starostwo, prace obejmować 
będą: ułożenie podbudowy z tłucznia kamiennego na odcinku 300 m, doziarnienie już istniejącej podbudowy 
z tłucznia kamiennego na odcinku 600 m, a także ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
na całej długości odcinka.

Tegoroczny etap modernizacji odcinka tej drogi powiatowej kosztować będzie 256 565, 70 zł, a jego wykonawcą 
będzie firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk z Kacic. Tymczasem na drugim końcu drogi powiatowej 2424W, 
który stanowi ulica Piłsudskiego w Nasielsku wkrótce rozpocznie się przebudowa chodnika po zachodniej stro-
nie. To inwestycja, na którą 50% środków pochodzi z budżetu powiatu nowodworskiego, a drugie 50% pocho-
dzi ze środków budżetu gminy Nasielsk. Oba samorządy przeznaczyły na przebudowę chodnika po 100 tys. zł.

W wyniku przetargu wykonawcą inwestycji została firma BAZ-BRUK Marek Bazylewski z Nasielska. Przedsię-
wzięcie ma zostać zrealizowane do końca września br.

Michał B.

MUZYCZNIE

Tatrzańskie Warsztaty 
Muzyki Liturgicznej
Chcecie wyśpiewywać chwałę Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. Te słowa 
św. Augustyna przyświecały uczestnikom tygodniowych Tatrzańskich Warszta-
tów Muzyki Liturgicznej, które odbyły się w podgórskiej miejscowości Murza-
sichle w lipcu 2020 roku. 

Blisko 50 osobową grupę uczestników stanowili miłośnicy muzyki sakralnej, 
którzy przyjechali z całej Polski, by pracować i się modlić w otoczeniu pięknej 
tatrzańskiej przyrody. W tym również grupa chórzystów z nasielskiej Liry. 

Każdy dzień wypełniony był ciężką pracą pod kierunkiem kompozytora i dy-
rygenta Pawła Bębenka, autora wielu pięknych pieśni religijnych, które można 
usłyszeć podczas koncertów i w kościołach w Polsce i na świecie. Prowadzący 
to prawdziwy wulkan energii, niestrudzony nauczyciel i dyrygent, który zaraża 
swoją pasją i miłością do muzyki i śpiewu liturgicznego. Efektem wspólnego wy-
siłku było przygotowanie interpretacji kilkunastu utworów wybranych specjalnie 
na tę okazję, w opracowaniu na chór wielogłosowy z towarzyszeniem instru-
mentów: skrzypiec, waltorni i gitary klasycznej.

Całe dnie wypełnione były niezwykłą muzyką liturgiczną, która rozbrzmiewała 
od rana do nocy. Towarzyszyła uczestnikom nie tylko w trakcie sesji warsztato-
wych, ale również na modlitwie, a nawet podczas wspólnych wypraw, bo i na 
wypoczynek znalazł się czas w napiętym planie warsztatów. Grupa wzięła udział 
w wycieczce nad Morskie Oko, a także na Rusinową Polanę, z której można 
podziwiać przepiękną panoramę Tatr. Niezapomnianym przeżyciem był śpiew 
podczas nabożeństwa w Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr 
na Wiktorówkach. Uczestnicy włączyli się też w celebrację mszy św. w kościele 
parafialnym w Murzasichlu.

Hasło warsztatów „Wielka tajemnica wiary” było jednocześnie motywem prze-
wodnim rekolekcji, które dla uczestników głosił ks. Rafał Winnicki, duchowy 
opiekun warsztatowiczów.

Zwieńczeniem tygodniowej pracy było zaproszenie do Narodowego Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Chór i orkiestra 
wykonali przygotowane pieśni na niedzielnej mszy świętej i podczas występu po 
jej zakończeniu. To wspomnienie z pewnością pozostanie w sercach uczestni-
ków Tatrzańskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej na długie lata. Paweł Bębenek 
dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości muzycznej i zdolnościom pedagogicznym 
w ciągu kilku zaledwie dni z grupy obcych sobie osób stworzył chór, który połą-
czyła harmonia brzmienia i radość ze wspólnego muzykowania.

Była to już trzecia edycja warsztatów muzycznych, których pomysłodawcą  
i organizatorem jest nasielskie Stowarzyszenie Vox Musicorum, z jego prezes 
Joanną Ostaszewską, przy współpracy z Chórem Lira z Nasielska.

Organizatorzy tegorocznych Tatrzańskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej za 
pomoc w ich realizacji dziękują: Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku i Nasielskie-
mu Ośrodkowi Kultury.

Katarzyna Tomasińska

UROCZYSTOŚCI
Jubileusz 100-lecia 
urodzin
W środę, 22 lipca br. mieszkaniec 
Nasielska, Pan Marian Zalewski 
obchodził swoje 100 urodziny. 
Ta wyjątkowa okoliczność była 
okazją do złożenia Szanownemu 
Jubilatowi najlepszych życzeń, 
zdrowia, pomyślności i pogody 
ducha, które przekazał Burmistrz 
Nasielska – Bogdan Ruszkow-
ski wraz z Kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego – Ewą Mikul-
ską. Wraz z tymi szczególnymi 
życzeniami przesłano kosz pięk-
nych kwiatów. Jeszcze raz skła-
damy Naszemu Jubilatowi moc 
gorących życzeń, szczęścia i wie-
lu pięknych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych. Całej ro-
dzinie, a szczególnie małżonce 
Pana Mariana składamy wyrazy 
uszanowania za miłość i troskliwą 
opiekę okazywaną każdego dnia. 

UM

NASZE SPRAWY

Rodzinnie w WTZ
W bardzo rodzinnej atmosferze odbywa-
ło się tegoroczne zakończenie roku pracy  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świe-
szewie, które odbyło się 30 lipca br. Wzięli 
w nim udział uczestnicy zajęć warsztato-
wych i Klubu Absolwenta działającego przy 
WTZ oraz ich rodzice i opiekunowie oraz 
zaproszeni goście: Adam Misiewicz, wójt 
Świercz i ks. Zbigniewowi Dudojć.

Spotkanie integracyjne z uwagi na panują-
cą pandemię koronawirusa było wyjątkowe  
i odbywało się w zdecydowanie ograni-
czonym składzie. W pierwszej artystycznej 
jego części wszyscy obejrzeli przedstawie-
nie, którego tematem był czas, a właściwie 
jego przemijanie. 

Spektakl miał bardzo ciekawą formułę, ponieważ łączył elementy teatralne i filmowe. Na sali sądowej toczyła się 
rozprawa, w którym oskarżonym był upływający za szybko czas. Wśród 
dowodów przedstawiono krótki, zabawny film opowiadający o działa-
niach WTZ w minionym roku. Po zakończeniu części oficjalnej spędzano 
czas przy wspólnym posiłku. Uczestnicy wrócą do regularnych zajęć we 
wrześniu. 

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Łyssy w roli szpiega
Jedną z ostatnio prze-
czytanych przeze mnie 
l e k t u r  j e s t  w yd a n a 
w ubiegłym roku po-
wieść Marka Krajew-
skiego pt. Dziewczyna 
o czterech palcach. Za-
zwyczaj z twórczością 
tego autora zapoznaję 
się, od wielu już lat „na 
bieżąco”, czyli w pre-
mierowych terminach 
wydawniczych kolej-
nych utworów. Po pro-
stu lubię widzieć w jaki 
sposób powieściopi-
sarz poprowadzi losy 
swoich bohaterów, do 
jakich wydarzeń z na-
szej historii się odwoła 
i jakie poznam cieka-
wostki z literatury i filo-
logii klasycznej. Powieść kryminalna poza opowieścią o jakiejś zbrodni 
opowiada także o obyczajowości i realiach czasów, w jakich toczy się 
jej akcja. A Krajewski jest mistrzem detalu i doskonałym dokumentalistą 
przeszłości.

Dobrze napisany kryminał retro, który potrafi zainteresować czytelni-
ka wydarzeniami umiejscowionymi w przeszłości, to rzadkość. Utwory 
Krajewskiego są przemyślnie skonstruowane pod względem fabular-
nym, doskonale oddają nie tylko klimat epoki międzywojnia, z opisami 
strojów, obyczajów, posiłków, zachowaniem detali topograficznych, ale 
także z ciekawymi charakterystykami psychologicznymi postaci oraz 
oczywiście, a może przede wszystkim, intrygującą i szybko rozwijającą 
się akcją. Choć przyznać trzeba, że wpisując się w konwencję czarnego 
kryminału, ich autor nie stroni od opisów krwawych i brutalnych zbrodni. 

Czekając więc na kolejny kryminał, pominęłam pierwszą powieść szpie-
gowską Krajewskiego. Niepotrzebnie, bo autor świetnie sobie poradził 
z wprowadzeniem wątków dotyczących pracy wywiadowczej w latach 
20. XX wieku. 

Dziewczyna o czterech palcach to powieść szpiegowska, ale oczywiście 
znajdziemy w niej wątki kryminalne. Jednak na pierwszy plan wysuwa się 
zdecydowanie rywalizacja wywiadów polskiego i sowieckiego. 

Akcja powieści toczy się w trudnym czasie dla naszej ojczyzny, nieba-
wem zostanie zastrzelony Gabriel Narutowicz - pierwszy prezydent RP. 
Jest rok 1922, a mieszkający we Lwowie komisarz Popielski, zwany przez 
przestępczy światek tego miasta Łyssym, niedawno został wdowcem 
i ma na utrzymaniu małą córeczkę, którą opiekuje się wraz z kuzynką 
Leokadią. Niespodziewanie dostaje od swoich, niezbyt mu przychylnych 
przełożonych, propozycję nie do odrzucenia – musi schwytać przy-
wódcę bandy bolszewików grasujących na Polesiu Wołyńskim i w be-
stialski sposób mordujących tamtejszą ludność. Tym krwawym watażką 
jest Marcin Zaran – Zaranowski, wykształcony i dobrze urodzony Po-
lak w służbie Feliksa Dzierżyńskiego. I tak Łyssy trafia na swojego głów-
nego adwersarza, prawnika, miłośnika literatury i gry w szachy. W ten 
sposób zostaje wplątany w niebezpieczną polityczną rozgrywkę, która 
prowadzić go będzie ze Lwowa przez Równe do Warszawy i Wolnego 
Miasta Gdańsk. A podczas swojej tajnej misji spotka ciekawe postacie 
z naszej historii i dzięki swojemu zmysłowi detektywistycznemu rozwikła 
szereg zagadek. Na jego drodze stanie nawet marszałek Józef Piłsduski. 
Co do dziewczyny o czterech palcach… spotkamy ich na kartach po-
wieściowych kilka, ale tytułowa jest oczywiście tylko jedna i może być 
zaskoczeniem dla czytelników. Tyle, że moim zdaniem, kreowanie po-
staci kobiecych to akurat pięta Achillesowa utworów Krajewskiego. Ale 
powieści tego autora z niezmiennie polecam uwadze wszystkich. Tym 
bardziej, że niedawno pojawiła się już następna szpiegowska historia pt. 
Pomocnik kata.

Na przestrzeni 20 lat, bo tyle czasu upłynęło od wydania Śmierci w Bre-
slau (1999 r.) pierwszej powieści Krajewskiego, dziś pełnoetatowego pi-
sarza, a jeszcze wtedy przede wszystkim filologa klasycznego, powstały 
w sumie 22 książki. Spośród nich wielkim uznaniem czytelników cieszą 
się szczególnie dwa cykle powieściowe, w których bohaterami są poli-
cjanci: Eberhard Mock z Wrocławia (10 tomów) i komisarz Edward Po-
pielski ze Lwowa (9 tomów).  

Iwona Pechęrzewska

ROZ(G)RYWKA

Zagraj w magiczne sztuczki
Wielbicielom magicznych sztuczek, 
zarówno młodszym, jak i starszym, 
polecam grę zręcznościową „Hokus 
Pokus” wydaną przez FoxGames. Za-
bawa polega na ułożeniu konstrukcji 
według polecenia zawartego na dołą-
czonych kartach. W pudełku znajdu-
ją się cztery identyczne zestawy dla 
magików, którzy mają do dyspozycji 
czarny cylinder, białego królika, a tak-
że kielich, walec oraz monetę. Iluzjo-
niści rozkładają przed sobą wszystkie 
magiczne przedmioty, z których mu-
szą zbudować konstrukcję według 
wskazówek zawartych na wyloso-
wanej, z dołączanej talli, karcie. Je-
śli dany przedmiot nie występuje na 
karcie, należy go odrzucić, a obiekty 
oznaczone kolorem szarym, scho-
wać pod cylindrem. Turę wygrywa 
ten, kto pierwszy prawidłowo zbuduje 
wieżę i krzyknie „Tadam!”, a w nagro-
dę otrzymuje kartę. Zwycięzcą całej 
rozgrywki jest gracz, który zbierze ich 
najwięcej. Oprócz zręczności i reflek-
su, zabawka doskonali spostrzegaw-
czość i choć przeznaczona jest dla 
dzieci od ósmego roku życia, może 
być nie lada wyzwaniem dla doro-
słych uczestników.

Inną propozycją od FoxGames 
utrzymaną w klimacie sztuki iluzji jest 

logiczna gra ko-
operacyjna z se-
rii „Escape Room. 
Magiczna Sztucz-
ka”. Przygoda roz-
poczyna się od 
otrzymania bile-
tu na pokaz ilu-
zjonist y L ance 
Oldmana. W trak-
cie magicznego 
show, uczestnicy 
dostają zaproszeni 
na scenę… nagle 
pojawia się ogień 
i wszyscy zostają 
uwięzieni w gar-
derobie magika. 
Od tej pory gracze próbują wydostać 
się z zamkniętego pomieszczenia. 
Aby tego dokonać, muszą wspólnie 
rozwiązać zagadki o różnym stop-
niu trudności, zawarte na załączo-
nych kartach, które tworzą ciekawa 
opowieść, a jednocześnie uchyla-
ją rąbka tajemnicy sztuki magicznej. 
Większość łamigłówek zakodowana 
jest w obrazie bazującym na złudze-
niach optycznych, a część sztuczek 
można przetestować samodzielnie 
w domu. Dodatkowym atutem jest 
lusterko, które pomaga w odszyfro-
waniu zagadek, co umożliwia gra-

czom wejście w świat iluzji. Poprawne 
rozwiązanie zagadek pozwala zdo-
być przedmioty, które wykorzystu-
je się w dalszej rozgrywce. Zabawa 
przebiega pod stałą presją czasu – na 
kartach należy wpisać czas rozwiąza-
nia zadania i to właśnie czas decydu-
je, czy zespół graczy uwolnił się, czy 
nie. Grać można w niewielkiej grupie 
lub w pojedynkę, niestety wadą jest to, 
że ponowna zabawa nie wzbudza już 
tak silnych emocji, a przez niektórych 
fanów planszówek gra oceniana jest 
jako jednorazowa. 

O.I.

ZAPROSZENIE

Warsztaty ceramiczne
Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” z Ruszkowa zapraszają na bezpłatne warsztaty ceramiczne, któ-
re odbędą się 11 i 25 sierpnia 2020 r. o godz. 18.30. Miejscem spotkań będzie świetlica wiejska w Ruszkowie. 

Zapisów można dokonać za pośrednictwem FB KGW Ruszkowo i tel. 505 175 041.

Liczba miejsc ograniczona.

Zadanie realizowane w ramach programu Inicjatywy Lokalne Gminy Nasielsk 2020. 

Z NOK. Teatralnie

Nietypowy Smok Wawelski 
W sobotnie przedpołudnie, 1 sierpnia br., 
po raz pierwszy od kilku miesięcy, na na-
sielskiej scenie zagościł Teatr Prima z War-
szawy. Dzieci, które zdecydowały się tego 
dnia odwiedzić Nasielski Ośrodek Kultury 
z pewnością były zachwycone pełną hu-
moru historią o sprytnym Szewczyku Dra-
tewce, który musiał walczyć ze smokiem. 
Atutem przedstawienia była nie tylko gra 
aktorska, ale także barwne kostiumy, efek-
towne lalki, wesołe piosenki i pomysł an-
gażowania publiczności do różnych zadań. 
Opowieść przedstawiona przez Teatr Pri-
ma w pewnych kwestiach nieco różniła się 
od powszechnie znanej legendy o Smoku 
Wawelskim, ale podobnie jak w oryginale 
– zwyciężył Szewczyk i to on w nagrodę 
ożenił się z królewną. 

Niespodzianką był konkurs dla dzieci do-
tyczący polskich legend, w którym można 
było zdobyć słodką nagrodę. 

Spektakl pt. Legenda o Smoku Wawelskim 
została zaprezentowana w NOK w ramach 
projektu  „Od legendy do współczesności” 
dofinansowanego ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach programu 
„Kultura – Interwencje 2020”.

(red.)
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WSPOMNIENIE o Adamie Stamirowskim

Niedoceniony - Nieoceniony Nasielszczanin

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci” [Wisława Szymborska]

Pani 
Marzenie Gronowskiej

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Teścia

składają 
Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

oraz 
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki 
Przewodniczący Rady

Z wielkim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Pana Adama Stamirowskiego
zasłużonego dla Gminy Nasielsk  

działacza kultury i sportu, 

byłego Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury,  
długoletniego członka  

zespołu redakcyjnego „Życia Nasielska”.

Pogrążonej w żałobie Żonie oraz całej Rodzinie  
składamy najszczersze wyrazy współczucia  

i zapewniamy o modlitwie.

Panie Adamie, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami  
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

wraz z Radnymi Rady Miejskiej

Był mi osobą bardzo bliską. Jak brat. 
Znaliśmy się od dziecka. Rzadko że-
śmy się różnili. Nie dąsaliśmy się na 
siebie, ale szukaliśmy najlepszych dla 
nas rozwiązań. W tej naszej przyjaźni 
był jeszcze jeden ważny element – 
to miłość dla naszego miasta. Już jako 
dzieci, patrząc na powojenne zglisz-
cza, widzieliśmy je na miarę nowych, 
lepszych czasów. To wynikało z tego, 
co przekazywali nam nasi nauczycie-
le, gdy zachęcali nas do nauki i uczyli 
nas szacunku dla pracy na rzecz na-
szego miasta i jego mieszkańców. 
Wskazywali nam, jak nasze miasto 
może i powinno wyglądać.

Wśród naszych nauczycieli i wy-
chowawców była jedna szczególna 
osoba. To ksiądz Marian Batogowski, 
z którym zetknęliśmy się obydwaj, 
wstępując do kółka ministrantów. 
Kapłan ten dużą uwagę przywiązy-
wał do aktywizowania swych pod-
opiecznych, do pokazywania im 
różnych form pożytecznego działa-
nia, w tym też np. miłości do sportu, 
zakreślając przy tym pewne granice, 
których nie powinniśmy przekra-
czać. Z tym, w naszym przypad-
ku było nieco kłopotów – byliśmy 
nadaktywni, co nie wynikało jednak 
z jakiejś złośliwości, a raczej z chęci 
uzyskania lepszych efektów. 

Po latach nauki w szkole podsta-
wowej nasze drogi się nieco ro-
zeszły. Powodem było podjęcie 
dalszej nauki w innych miejscowo-
ściach. W chwilach, kiedy byliśmy 
w Nasielsku, podejmowaliśmy pew-
ne wspólne działania, np. zbierając 
swych kolegów z ulicy i organizując 
mecze. Nie my jedni to robiliśmy, tak 
robili też inni nasi koledzy. W tamtych 
latach nie siedziało się w domu z te-
lefonem w ręce, ale większość czasu 
spędzało się na świeżym powietrzu 
prowadząc różne formy rywalizacji. 

Naszym wspólnym zainteresowa-
niem był sport i fotografia. Począt-
kowo Adam oddawał się głównie 
piłce nożnej. Był współorganizato-
rem odradzającej się drużyny pił-
karskiej, która po pewnych latach 
przerwy przybrała nazwę Żbik. Naj-
pierw w niej grał, a następnie stał się 
w niej szkoleniowcem. Trenował 
drużynę juniorów młodszych. Od-
nosił z nią poważne sukcesy. Tu na-
sze losy znowu się zbliżyły, ponieważ 

prowadzona przeze mnie harcerska 
drużyna sportowa  „Druh” została 
zaproszona do reprezentowania Żbi-
ka. I tak powstały Żbiczki, a w Żbiku 
powstał pewien spójny cykl meto-
dyczny, w którym bardzo ważnym 
ogniwem był Adam i jego wycho-
wankowie. Ale Adam oddał się też 
innej swej sportowej pasji. To miłość 
do tenisa stołowego. Tenis stołowy 
w Nasielsku był uprawiany i to na-
wet na wysokim poziomie. Sukce-
sy przyszły jednak za czasów, kiedy 
tenisem stołowym zajął się właśnie 
on. Odniósł jeszcze jeden mierzal-
ny sukces, a były nim osiągnięcia na 
wysokim szczeblu, nawet międzyna-
rodowym, trójki jego dzieci: Iwony, 
Marka i Krzysztofa.

Mówiąc o sporcie, nie można zapo-
minać też o jego działaniach na rzecz 
rozbudowy i budowy obiektów 
sportowych. On ze swymi kolegami 
kreślił plany budowy stadionu spor-
towego. Powstał stadion z boiskiem 
piłkarskim z prawdziwego zdarzenia, 
urządzeniami lekkoatletycznymi. 
Odbywały się tutaj zawody na szcze-
blu powiatowym, wojewódzkim, 
a nawet międzynarodowym. Zapla-
nowany był również kort tenisowy. 

Adam był jednym z trzech działa-
czy sportowych, którzy brali udział 
w planowaniu budowy hali sporto-
wej. Następnie, kiedy halę sportową 
podporządkowano Nasielskiemu 
Ośrodkowi Kultury, był jednym z ani-
matorów różnego rodzaju imprez 
sportowych. W tym i imprez mię-
dzynarodowych.

Jego najważniejszymi miejscami 
pracy zawodowej były: zakład Mera 
Zem, a następnie Nasielski Ośrodek 
Kultury. W Mera Zemie pełnił od-
powiedzialną funkcję kierownika 
kadr, a w Nasielskim Ośrodku Kultu-
ry funkcję dyrektora. Będąc kadrow-
cem, starał się też pomagać szkołom, 
harcerzom, sportowcom. Obejmu-
jąc stanowisko w NOK, przejmował 
tę placówkę jako kino. W czasach 
przełomu politycznego i społecz-
nego tego typu placówki upadały. 
Podobny los czekał i nasielskie kino. 
Powołanie na stanowisko dyrekto-
ra Adama Stamirowskiego nie tylko 
uchroniło kino, które już nawet pla-
nowano sprzedać na dom handlo-
wy, ale szerokim frontem włączono 

kulturę – muzykę, wystawy foto-
graficzne i malarskie. I następowała 
przebudowa i wyposażanie placów-
ki w potrzebne atrybuty. A pieniędzy 
gmina na to miała niewiele. Liczyła 
się inwencja dyrektora i zaangażowa-
nie pracowników. Oddając placówkę 
w ręce swego następcy, zdawał sobie 
sprawę, że jest jeszcze w dziedzinie 
kultury wiele do zrobienia, ale mógł 
być też dumny z tego, co zrobił. 

Sukcesem Adama jest też lokalna ga-
zeta Życie Nasielska, która nieustanie 
wychodzi od roku 1994. Wydanie ta-
kiej gazety planowane było trzy lata 
wcześniej. Zaczęto wydawać pisem-
ko o nazwie Wiadomości Nasielskie. 
Wyszły zaledwie cztery nume-
ry. A właściwie trzy, bo numer trzeci 
wyszedł razem z czwartym. Dopie-
ro przyjście do NOK Adama i jego 
żmudna praca zaowocowało tym, 
że gazeta nie tylko wychodziła regu-
larnie, ale i znalazła uznanie w oczach 
specjalistów od polskiej prasy. Wiele 
mówiące było uzasadnienie przyzna-
nia Życiu Nasielska I miejsca w kon-
kursie dla gazet lokalnych w 1996 r. 
Zwrócono uwagę na to, że Życie 
Nasielska jest gazetą, a nie biulety-
nem lokalnej władzy. Było to dla nas 
dużym zaskoczeniem, bo edytor-
sko inne gazety były zdecydowanie 
bardziej efektowne. I otrzymaliśmy 
jako nagrodę komputer. Dzisiaj taka 
nagroda nie robiłaby na nikim więk-
szego wrażenia, ale ćwierć wieku 
temu była to bardzo cenna nagro-
da. Wcześniej osoby piszące pisały 
teksty ręcznie, a Adam jeździł z nimi 
do Ciechanowa do składania. Ileż to 
kosztowało go wysiłku, a on wcale się 
nie skarżył na ten dodatkowy zakres 
pracy.

Z n a c z ą c y m  o s i ą g n i ę c i e m 
w działalności Adama była budowa 
w Borkowie pomnika poświęcone-
go wydarzeniom z roku 1920. On 
był autorem pomysłu upamiętnie-
nia bitwy nad Wkrą i bitwy o Nasielsk 
z roku 1920 pomnikiem. Propozycja 
podjęta ad hoc w Nowym Dworze 
w czasie planowania imprez „zobo-
wiązała” gminę Nasielsk do przygo-
towania powiatowej imprezy. I wtedy 
zapadła decyzja o budowie pomnika. 
Dzisiaj w kronice budowy tego po-
mnika na czoło wybija się komitet 
organizacyjny. To dziwne, bo takiego 
komitetu nie pamiętam, ale pamię-

tam Adama, jak pilnie zaraz 
po powiatowym spotkaniu 
jeździł do Nowego Dworu, 
Kazunia, Modlina i oglądał 
tamtejsze pomniki. Powie-
dzieliśmy wtedy, że trzeba 
usypać wzgórek, na nim 
ustawić trzy symboliczne 
krzyże i umieścić dwa pa-
miątkowe kamienie. Jeden 
mały upamiętniający ofia-
ry I wojny światowej i drugi 
upamiętniający bitwę pod 
Borkowem. Już następnego 
dnia Adam zaprezentował 
makietę projektowanego 
pomnika. Duży kamień za-
pewnił ówczesny burmistrz 
Dariusz Mucha ze swej ka-
mionki. I tak pomnik został wybu-
dowany w błyskawicznym tempie, 
zabezpieczony program i patronat 
MON oraz diecezji Płock. A wszyst-
kiego dopilnował Adam.

Długie to wspomnienie, ale jest to 
zaledwie wycinek tego, co w przy-
padku Adama Stamirowskiego moż-
na byłoby napisać. I aż jest to dziwne, 

że Adam, mimo trzykrotnego zgło-
szenia, nie znalazł u Lwów Nasielska 
uznania i nie został jednym z nich. 
A przecież był on człowiekiem ła-
godnym i nie stanowił dla nich żad-
nego zagrożenia.

Spoczywaj w pokoju Adamie 
w tym w ciemnym grobie, niech 
Twój Nasielsk śni się Tobie. 

Andrzej Zawadzki
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NA SZLAKU

XXVIII Ełcka Pielgrzymka Piesza w Nasielsku
Tak jak co roku, od 28 lat, 3 sierpnia 
2020 r. przybyła do Nasielska Ełcka 
Pielgrzymka Piesza podążająca na 
Jasną Górę. 

Po raz p ier wsz y zdarz yło s ię  
w Nasielsku, że czekało tu na piel-
grzymów bardzo mało nasielskich 
parafian. I po raz pierwszy w hi-
storii tej pielgrzymki zdarzyło się, 
że przybyło do Nasielska tak mało 
pielgrzymów z diecezji ełckiej, bo 
tylko kilkunastu. A dotąd zawsze, 
zarówno z jednej jak i drugiej stro-
ny, były to setki osób. Wszystkiemu 
winien śmiercionośny koronawi-
rus, który od pewnego czasu sieje 
strach nie tylko w Polsce, ale rów-
nież w całym świecie. 

Tegoroczne pielgrzymkowe spo-
tkanie w Nasielsku było w jakimś 
sensie tylko spotkaniem reprezen-
tacji obydwu społeczności piel-
grzymkowych: równie serdeczne  
z obydwu stron, jak zawsze, chociaż 
z zachowaniem określonych reżi-
mów sanitarnych. Za tymi repre-
zentacjami były setki pielgrzymów 
diecezji ełckiej uczestniczących 
w tej pielgrzymce w sposób du-
chowy, jak i setki mieszkańców 
społeczności nasielskiej paraf ii 

i nasielskiej gminy uczestniczących 
też w sposób duchowy w modli-
tewnym spotkaniu w Nasielsku. 
Przybyłych kapłanów - reprezen-
tantów Ełckiej Pielgrzymki Pieszej 
serdecznie powitał dziekan nasiel-
ski ksiądz kanonik Tadeusz Pepłoń-
ski. Na członków tej grupy czekały 
też przed kościołem upominki od 
władz miasta przygotowane przez 
Wydział Promocji i Administra-
cji Urzędu Miejskiego. Miłym ak-
centem tego powitania była mini 
wystawka fotograficzna  z poprzed-
nich pielgrzymek. 

Centralnym punktem nasielskie-
go spotkania była, jak zawsze, uro-
czysta koncelebrowana msza św. 
Przewodził jej przewodnik Ełckiej 
Pielgrzymki Pieszej ksiądz Łukasz 
Kordowski. Jak dużą wagę przy-
kładano do tego nabożeństwa  
w Nasielsku najlepiej świadczy fakt, 
że wielokrotnie swoje msze św. 
prymicyjne odprawiali tu nowo 
wyświęceni kapłani diecezji ełc-
kiej. Tu też kilkakrotnie nabożeń-
stwu przewodził ełcki ks. Biskup 
ordynariusz.

Po mszy św. nasielski ksiądz pro-
b o s z c z  p o d j ą ł  m i ł yc h  g o ś c i 

obiadem ufundowanym przez wła-
ścicieli Restauracji „Stary Młyn”.

Zainteresowanie wśród sympaty-
ków tej pielgrzymki było bardzo 
duże. O tym, że duchowi piel-
grzymi obserwują swych repre-
zentantów na trasie świadczyły nie 
tylko połączenia telefoniczne, ale  
i ogromna popularność w  relacji 
 z tego wydarzenia w mediach spo-
łecznościowych.

Już wkrótce, bo 10 sierpnia, na piel-
grzymkową trasę wyruszą miesz-

kańcy nasielskiej parafii i gminy. Na 
trasie będą jednak tylko jeden dzień 
– właśnie 10 sierpnia. Wynika to  
z nieco innej formy pielgrzymowa-
nia przyjętej przez diecezję płocką. 
Tegoroczna Pielgrzymka Płocka 
ma charakter „sztafety”. Każdego 
dnia na trasie będą inne parafialne 
i dekanalne grupy. Nie przewidu-
je się noclegów. Grupy będą rano 
przywożone na trasę, a wieczorem 
odwożone do miejsc zamieszka-
nia. Razem z wiernymi nasielskie-
go dekanatu będą wędrować wierni 

dekanatu zakroczymskiego. To tra-
dycyjna grupa błękitna. Przewod-
nikiem naszej grupy będzie ksiądz 
Sławomir Ambroziak. On będzie 
kierował grupą, a obecnie koor-
dynuje wszystkie działania przygo-
towawcze. Choć zainteresowanie 
osobistym udziałem w pielgrzym-
ce jest bardzo duże, wszystkie 
miejsca są już zajęte. Pozostaje 
jeszcze możliwość uczestnictwa w 
pielgrzymce w sposób duchowy. 

andrzejzawadzki 

Szanownym Jubilatom, 

Krystynie i Tadeuszowi Kobuszewskim  
z Malczyna

z okazji 50. rocznicy  
zawarcia związku małżeńskiego 

życzymy 

wyłącznie samych pięknych dni  
spędzonych razem w jak najlepszym  

zdrowiu, miłości, wzajemnym wsparciu  
i radości w otoczeniu najbliższych 

składają

Rodzina i Przyjaciele 

Składam serdeczne podziękowania sąsiadom,  
mieszkańcom Kosewy za wkład finansowy  
przekazany na budowę naszej nowej figurki.

Za pracę przy jej wykonaniu  
w szczególności pragnę podziękować: 

Radzie Sołeckiej, Krystynie Śmietańskiej,  
Renacie i Mirosławowi Strzelczakom,  

Henryce i Zygmuntowi Frąckiewiczom,  
Elżbiecie Gągolewskiej z synami,  

Jarosławowi Mazurkiewiczowi  
oraz Krzysztofowi Zielińskiemu z Nowych Pieścirogów,  

a także Mariuszowi Łempickiemu i Piotrowi Szatkowskiemu
     Mieszkanka Kosewy

S E R D E C Z N O Ś C I
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ROZMOWA Z….

1300 km na rowerze
Marcinem Banaszkiewiczem, mieszkańcem Nasielska, który wraz z Jackiem Bryśkiewiczem z Winnicy  
oraz Waldemarem Łączyńskim z Nasielska, postanowił pokonać trasę o długości 1300 km na rowerze w siedem dni. 

Skąd pomysł na przemierzenie 
Polski na rowerze?

 – To nie pierwsza nasza wyprawa 
tego typu. W ubiegłym roku po-
stanowiliśmy przemierzyć Polskę 
z południa na północ, dlatego na-
sza trasa wiodła z Zakopanego na 
Hel. W całości trasę pokonałem 
wspólnie z Jackiem Bryśkiewi-
czem. Wtedy zajęło nam to 6 dni. 
Tegoroczna wyprawa miała pro-
wadzić przez 4 europejskie stoli-
ce: Pragę, Wiedeń, Bratysławę oraz 
Budapeszt. Jednak, ze względu na 
panującą sytuację, woleliśmy nie 
ryzykować i nie opuszczać nasze-
go kraju. Dlatego trasę wyprawy 
zaplanowaliśmy trochę na szyb-
ko. Kierowaliśmy się głównie tym, 
by móc po drodze odwiedzić ro-
dzinę i znajomych, co niestety nie 
zawsze się udawało. Sam pomysł 
wypraw rowerowych to po prostu 
nasz sposób na wspólne spędzanie 
wolnego czasu.

Jak wyglądała trasa? 

 – Tylko na pierwsze dwa dni usta-
liliśmy sobie konkretną trasę do 
pokonania, aby w tym czasie do-
trzeć do Kaczorowa. Pierwsze-
go dnia przejechaliśmy 274 km, 
a drugiego 218 km. Trzeci dzień 
to w większości przeprawa przez 
góry, dlatego nasza trasa liczyła 
tylko 146km. Po tym dniu posta-
nowiliśmy mierzyć siły na zamia-
ry i kolejne dystanse były już tylko 
wypadkową naszych możliwo-
ści. Czwartego dnia pokonaliśmy 
164 km, piątego 214 km, szóste-
go 161 km i finisz z dystansem 112 
km w Gdyni. W trakcie pierwszych 
dwóch dni planowaliśmy poko-
nać prawie 500 km z Nasielska 
do Kaczorowa w okolicach Jele-
niej Góry. W tym czasie nasza eki-
pa liczyła 4 kolarzy. Razem z nami 
jechał także Artur Kopka, a ce-
lem tej dwudniowej podróży było 
dotarcie do rodziny Artura, która 
w Kaczorowie prowadzi niezwykle 
urokliwy pensjonat oraz karczmę 
Podgórzanka. Nasza trasa wiodła 
m.in. przez Łęczycę, Kalisz, Milicz, 
Wołów. Trzeciego dnia kontynu-
owaliśmy podróż już w trzyoso-
bowym składzie. Po pokonaniu 
gór, postanowiliśmy kierować się 
na północ w stronę polsko-nie-
mieckiej granicy. Niestety górski 
etap naszej wyprawy na tyle dał 
nam się we znaki, że nie udało nam 
się dotrzeć do Lubska, gdzie tym 
razem planowaliśmy odwiedzić 
rodzinę mojej żony. Z tym mia-
stem związane są szczególnie miłe 
wspomnienia dla mnie, Jacka i Ar-
tura. W 2016 roku wraz z Danielem 
Sikorskim wystartowaliśmy w IX 
Maratonie Lubsko Biega . Każdy 
z nas startował na innym dystansie, 

ja w półmaratonie (21 km), gdzie 
zająłem drugie miejsce, a Jacek na 
dystansie maratońskim (42 km), 
gdzie także wywalczył drugą loka-
tę. Niestety do Lubska nie dotarli-
śmy, przenocowaliśmy w Żarach. 
Kolejnego dnia, po opuszczeniu 
Żar, udaliśmy się w kierunku przej-
ścia granicznego w Gubinie – ten 
dzień naszego tripu wiódł głównie 
przez Niemcy. Mam nadzieję, że 
już w najbliższym czasie będziemy 
mieli w Polsce takie ścieżki i trasy 
rowerowe, jakie mają nasi zachod-
ni sąsiedzi. Dodam, że Niemcy od-
znaczają się bardzo wysoką kulturą 
jazdy. W Niemczech przejecha-
liśmy przez Frankfurt, a na polską 
stronę wróciliśmy przejściem gra-
nicznym w Kostrzynie nad Odrą. 
Nocowaliśmy w Dębnie – mieście 
doskonale znanym polskim mara-
tończykom. Następnego dnia, za 
cel postawiliśmy sobie dotarcie 
na polskie wybrzeże. Minęliśmy 
Szczecin, wyspę Wolin, a dzień 
zakończyliśmy w Rewalu. Ostat-
nie dwa dni to rajd wybrzeżem, 
przez Kołobrzeg, Mielno, Słupsk, 
Lębork, aż do Gdyni. Najmilszą 
częścią tej trasy były ścieżki ro-
werowe wiodące wzdłuż naszych 
pięknych plaż. Nad morzem tak-
że nie zabrakło miłych spotkań. 
W Gąskach czekało nas serdeczne 
powitanie, śledzącego od same-
go początku nasze zmagania Kry-
stiana Buszty, dyrektora Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Ka-
zuniu Nowym, w którym pracuję.

Jak dobraliście skład zespołu?

 – Z Jackiem znam się w zasadzie 
od początku swojej przygody 
z bieganiem. Natomiast do klubu 
Lider Winnica, w którym chłopaki 
prężnie działają, dołączyłem za ich 
namową w 2013 roku, wtedy też 
poznałem Artura. Od tego czasu 
tworzymy zgrany team, startując 
w licznych biegach, rajdach rowe-
rowych oraz triathlonach. Ponad-
to od kilku lat, jako członkowie 
klubu Lider Winnica, mamy przy-
jemność organizować imprezy 
sportowe dla miłośników biegania 
– „Pogoń za Lisem” oraz „Żółty 
Jesienny Lis”. Wspólna rywaliza-
cja, treningi i organizacja imprez 
są nie tylko naszą pasją, ale i spo-
sobem na życie. Przy tej okazji 
chciałbym zaprosić na tegoroczną 
edycję „Pogoni za Lisem” już we 
wrześniu. Waldek jeździ z nami od 
jakiegoś czasu i w tym roku posta-
nowił przywdziać koszulkę klubu 
Lider Winnica. Jesteśmy kolegami 
z pracy – obaj pracujemy w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Od 
kiedy dołączył do naszego teamu, 
jeszcze bardziej skupiliśmy się na 

treningach rowerowych 
i razem dzielimy wspól-
ną pasję.

Czy długo przygotowy-
waliście się do Waszej 
wyprawy? 

 – Nasz codzienny tre-
ning był w zasadzie na-
szym przygotowaniem 
do wyprawy, natomiast 
przez ostatnie dwa mie-
s iące p ostanowi l i ś my 
skupić się tylko i wyłącz-
nie na jeździe na rowerze. 
Trenowaliśmy wspólnie  
4 do 5 razy w tygodniu 
na krótszych i dłuższych 
trasach, z czego przynaj-
mniej staraliśmy się prze-
jechać powyżej 100 km. 
Nie jesteśmy profesjonalnymi ko-
larzami, ani nasz trening, ani nasza 
dieta nie są fachowo przygoto-
wane. Każdy z nas dopasowuje je 
do swoich możliwości. Ważnym 
aspektem przed tego typu wypra-
wami jest przygotowanie do niej 
rodziny. Mamy wyrozumiałe i ko-
chające żony, które niekoniecznie 
dzielą nasze pasje, ale nie ograni-
czają naszych szalonych planów. 
Natomiast dalsza rodzina i przy-
jaciele zawsze przyjmą z radością 
strudzonych wędrowców – kola-
rzy.

Czy napotkaliście przeszkody 
podczas trasy? Mieliście chwi-
le zwątpienia, a może ciekawe 
przygody?

 – Trzeciego dnia, kiedy nie udało 
nam się dotrzeć do Lubska, byli-
śmy wykończeni górską przepra-
wą z poprzedniego dnia i naprawdę 
z trudem pokonaliśmy te 146 km. 
Chwile zwątpienia i przeszkody to 
także sytuacje, w których polskie 
ścieżki rowerowe prowadziły do 
nikąd, a drogi asfaltowe zamienia-
ły się w bruk. We znaki dała nam 
się także kultura jazdy niektórych 
polskich kierowców. Zważywszy 
na to, że w naszym kraju nadal nie 
ma należytej infrastruktury rowero-
wej, korzystaliśmy z dróg publicz-
nych, nie byliśmy jednak traktowani 
jako pełnoprawni uczestnicy ruchu 
drogowego, co kilkukrotnie mogło 
doprowadzić do naprawdę niebez-
piecznych sytuacji. W trakcie takich 
eskapad duże znaczenie ma także 
sprzęt. Na nasze nieszczęście rower 
Waldka uległ poważnej awarii. I tyl-
ko dzięki Arturowi, który drugiego 
dnia, zgodnie ze swoim planem, 
zakończył rajd i przekazał mu swój 
rower, Waldek dokończył wypra-
wę. Poza tym, nasze główne awarie 
to przede wszystkim złapane gumy. 
W trakcie rajdu nie obyło się także 

bez drobnych wypadków, mam tu 
na myśli wywrotki na śliskich torach 
kolejowych, ale to nic w porówna-
niu z naszą zeszłoroczną stłuczką 
z samochodem. W tym roku pogo-
da dopisała, więc nie pokrzyżowa-
ła naszych planów i nie spowolniła 
tempa naszej wyprawy. Najwięcej 
frajdy sprawiały nam górskie zjaz-
dy, gdzie nierzadko nasza prędkość 
dochodziła do 70 km/h oraz pięk-
ne, górskie, a później nadmorskie, 
widoki. Bardzo miło wspominamy 
też reakcje napotkanych ludzi lub 
właścicieli miejsc, w których no-
cowaliśmy, gdy opowiadaliśmy im 
o naszej podróży. Dla nas najwięk-
szą radością było nie tylko poko-
nywanie kilometrów, ale przede 
wszystkim czas spędzony razem, 

to co udało nam się zobaczyć oraz 
ludzie, których mieliśmy przyjem-
ność spotkać.

Jakie są Wasze sportowe plany na 
przyszłość? 

 – Nasze plany na przyszłość nie są 
jeszcze sprecyzowane, ale chętnie 
zrealizowalibyśmy wspomniany 
wcześniej rajd po czterech stoli-
cach Europy. Myślimy też o rajdzie 
typowo górskim czy o wyprawie 
nad Adriatyk, ale obecna sytuacja 
może ponownie zrewidować na-
sze plany. Poza tym mamy jeszcze 
rok, by podjąć decyzję.

Dziękuję za rozmowę

Olga Ickiewcz
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DO ADOPCJI

Duże psy  
szukają 
domów
Jeśli ktoś jest zakochany w owczarkach nie-
mieckich, szuka większego towarzysza, ma 
czas i warunki na pracę z psem - zaprasza-
my do kontaktu. Do adopcji polecamy psy 
w typie onka – Minio i Bonzai.

Więcej informacji na temat psiaków moż-
na uzyskać pod nr tel. 570 512 956 lub tel. 
735 084 106. Jeśli nie odbieramy, prosimy 
o sms, oddzwonimy. Obowiązuje procedura 
adopcyjna.

ABC OGRODNICTWA

Ogródek ziołowy
Uprawa roślin ziołowych nie jest kłopotliwa, warto więc zaprosić je do swojego 
ogrodu, czy też stworzyć z nich efektowną kompozycję. 

Ziół używamy jako rośliny lecznicze i przyprawowe. Warto jest je posadzić 
tworząc ogród ziołowy lub posadzić w różnego rodzaju pojemnikach. Po-
sadzenie ich w pobliżu kuchni umożliwi nam szybki dostęp do nich w czasie 
przygotowania posiłków. 

Rośliny ziołowe, podobnie jak rośliny ozdobne, różnią się pokrojem, wysoko-
ścią, kształtem i kolorem liści. Pstre liście mają np. macierzanki, szałwie, tymian-
ki. Większość ziół preferuje miejsca ciepłe i nasłonecznione. Planując rabatę 
ziołową, czy też wybierając miejsce na postawienie pojemników z roślinami 
ziołowymi warto wybrać miejsca zaciszne i nasłonecznione, gdyż rośliny te 
wtedy gromadzą więcej substancji aromatycznych. Niektóre zioła, zwłaszcza 
te które mają delikatne liście np. mięta pieprzowa, estragon, bazylia, melisa, 
szałwia, lubczyk, kminek, preferują lekki półcień i miejsca zasłonięte, wolne 
od wiatru. Większość roślin ziołowych woli podłoże przepuszczalne i żyzne. 
Warto do dwóch części ziemi ogrodowej dodać jedną część torfu. Rośliny 
takie jak: cząber ogrodowy, dziurawiec, lawenda, oregano, rumianek, szałwia 
potrzebują mniej zasobną glebę. Wystarczy dla nich wymieszać po jednej czę-
ści ziemi ogrodowej, piasku i kompostu. 

Sadząc rośliny ziołowe podobnie jak rośliny ozdobne, najwyższe sadzimy 
z tyłu lub w centrum rabaty np. lubczyk, koper, estragon, a niższe np. bazylia, 
cząber, majeranek, melisa, mięta, tymianek z przodu rabaty. Na obwódki nadają 
się m.in. bazylia, lawenda oraz te regularnie przycinane, czyli melisa, rozmaryn. 
Najłatwiej jest założyć ogródek ziołowy z gotowych sadzonek ziół wielolet-
nich, które dostępne są m.in. w sklepach ogrodniczych. Można też posiać na-
siona od marca do kwietnia i posadzić w połowie maja na miejsce stałe, albo 
poprosić dobrą sąsiadkę posiadającą zioła o kawałek karpy ziół wieloletnich 
np. lubczyku, mięty, oregano, rozmarynu, tymianku, szałwii lekarskiej, melisy. 
Karpy można dzielić wiosną lub jesienią. 

Lubczyk ma rozbudowane korzenie, dlatego sadzimy je w wyższych pojem-
nikach np. ok. 40 cm wysokości. Jest on rośliną wysoką, dorastającą do ok. 1,5 
m wysokości. Młode liście najlepiej suszyć/mrozić wiosną. Świeżych liści lub-
czyku używa się też jako dodatek do zup, bulionów, pieczeni. 

Melisa dorasta do 60 cm wysokości, liście ścina się przed kwitnieniem. Używa 
się jej jako dodatku do zimnych napojów, słodkich potraw, herbat ziołowych. 
Jest to zioło o działaniu odświeżającym i uspokajającym. 

Mięta pieprzowa dobrze rośnie w cieniu, dorasta do 60 cm wysokości. Żeby 
nie zagłuszyła posadzonych obok roślin, warto ograniczyć wzrost jej korzeni. 
Sadząc w donicy bez dna, zakopanej na rabacie, podobnie jak u melisy, jej li-
ście należy ścinać przed kwitnieniem. Mięty używa się do zimnych napojów, 
herbatek orzeźwiających, sałatek, dań warzywnych, mięsnych. 

Rozmaryn to zimozielona krzewinka, mało odporna na mróz. Chcąc cieszyć 
się nim w następnym roku, należy posadzić go w pojemniku, w glebie zasob-
nej w wapń i schować do pomieszczenia na zimę. Młode końcówki pędów 
dodaje się do baraniny, dziczyzny, mięs, ziemniaków, kapusty, pomidorów. 

Szałwia dorasta do ok.50-60cm wysokości. Jej liście najlepiej spożywać świe-
że, ale można też suszyć. Używa się jej jako dodatek do mięs, ryb, sosów. 

Estragon, podobnie jak lubczyk ma rozbudowany system korzeniowy. Jest ro-
śliną o ostrym zapachu. Jego liście, które można suszyć lub mrozić bywają do-
dawane do dań rybnych, mięs, sałatek, jaj, ogórków, marynat.

Hyzop lekarski dorasta do 60 cm. Stosowany jest głównie jako roślina leczni-
cza lub przyprawa do potraw z fasolą, dziczyzny, pasztetów, dań rybnych. Do 
suszenia najlepiej zbierać go latem. 

Lawenda to zimozielona krzewinka kwitnąca od czerwca do października. 
Jej zapach wabi pszczoły, motyle i trzmiele, odstrasza komary, mole i mszy-
ce. Lawendę do suszenia najlepiej ścinać, gdy widać kolor kwiatów, ale nie są 
jeszcze rozwinięte. Zasuszone bukieciki niebywale pachną. Lawendę można 
rozmnażać z nasion lub odkładów pędów, które przypięte do ziemi puszczają 
korzenie. 

Oregano dorasta do 1 m wysokości. Liście tej rośliny można suszyć lub mrozić. 
Najlepiej je ścinać przed kwitnieniem. Oregano używa się do pizzy, zapieka-
nek, sałatek sosów. Rozmnażać można przez korzenie lub sadzonki pędowe.

Tymianek to niska, wiecznie zielona krzewinka dorastająca do 30cm wyso-
kości. Jego drobne liście nadają się do suszenia. Używany jest jako dodatek do 
olejów, octu, mięs, wędlin, zup. Rozmnażać go można przez podział korzeni 
lub przez odkłady pędów. 

Biorąc pod uwagę właściwości lecznicze i przyprawowe ziół, na pewno 
warto je mieć w swoim ogrodzie, na tarasie, czy balkonie. Bardzo ładnie 
wyglądają kompozycje z mięty, lawendy, ogórecznika, rozmarynu, ru-
mianku, jeżówki purpurowej, nagietków, które nie tylko zdobią, ale mogą 
być również wykorzystywane jako przyprawy. 

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jedzenie przygotowane w domu
Można również samodzielnie przy-
gotowywać posiłki dla psa. Nie 
mogą być to pozostałości jedze-
nia dla domowników, lecz osobno 
przygotowane, pełnowartościowe 
i zbilansowane posiłki. Aby takie je-
dzenie dobrze służyło psom, nale-
ży pamiętać o paru zasadach: 

• prawidłowe proporcje – 1/3 mię-
sa, 1/3 wypełniaczy, 1/3 warzyw 
lub 2/4 mięsa, 1/4 wypełniaczy, 
1/4 warzyw przykładowo na psa 
o masie 20 kg przypada 20 dkg 
mięsa, 20 dkg wypełniacz i 20 dkg 
warzyw (proporcje dla dorosłego, 
zdrowego psa); przyjmuje się, że 
na 1 kg masy ciała powinien przy-
padać 1 dkg mięsa (duże psy, małe  
2 dkg); jeśli mamy szczeniaka, sucz-
kę karmiącą, psa pracującego lub 
seniora – najlepiej skonsultować 
proporcje składników z weteryna-
rzem, 

• mięso powinno być świeże, 
najlepiej z tłuszczem i chrząst-
kami; dla alergików jagnię-
cina, dziczyzna; dla otyłych 
chudy drób, wołowina, królik; 
wieprzowinę podajemy tylko 
raz na jakiś czas,

• podroby można podawać 
kilka razy w miesiącu (5 - 10% 
diety), 

• warto podawać dość tłuste 
ryby morskie (unikać prze-
tworzonych), 

• jeśli pies dobrze toleru-
je nabiał, można 1 - 2 razy 
w tygodniu podawać ser bia-
ły i jogurt naturalny, 

• nie dajemy psom wędlin, 
kiełbas, konserw mięsnych, 

• jako wypełniaczy moż-
na używać ryżu, makaro-
nu, płatków owsianych lub 
jęczmiennych; ryż jest mniej 
kaloryczny niż makaron, dla-
tego jest polecany dla psów 
ze zbyt dużą masą; kasza nie 
posiada dużych wartości od-
żywczych dla psów i nie na-
leży jej podawać częściej niż  
1 – 2 razy w tygodniu; ziem-
niak i  w mał ych i lościach 

mogą być urozmaiceniem w die-
cie, 

• warzywa i owoce – cennym do-
datkiem jest marchew, pomidor, 
ogórek, buraki, seler, brokuły, cu-
kinia, papryka; warzywa strączko-
we i kapustne powodują wzdęcia 
i lepiej z nimi uważać; nie poda-
jemy cebuli i tylko w niewielkich 
ilościach czosnek; owoce można 
dodawać starte lub podawać jako 
przysmaki – jabłka, banany, grusz-
ki, melony, 

• oleje - potrzebne psom do pra-
widłowego funkcjonowania całe-
go organizmu, najlepiej dodawać 
do karmy olej z łososia, pestek wi-
nogron, oliwę z oliwek, olej rzepa-
kowy, słonecznikowy, 

• dodatki – jajka gotowane ze sko-
rupką, kości (oprócz drobiowych 
i wieprzowych), zioła, drożdże bro-

warnicze, suplementy witaminowe 
i mineralne po konsultacji z wete-
rynarzem. 

Możesz pomyśleć także 
o diecie 
BARF  – jest to model natural-
nego żywienia psów oparty na 
surowych, nieprzetworzonych 
składnikach. Jej podstawą jest su-
rowe mięso, podroby i kości, do 
tego surowe warzywa i owoce; do-
datkowo ryby, jaja, biały ser, oleje. 
Zalecane proporcje to 60% mięsa 
z kością, 10% organów wewnętrz-
nych, 20% owoców i warzyw, 10% 
jaj, sera białego, jogurtu, oleju; inny 
model to 60% mięsa, 15-20% kości 
mięsnych, 5% wątroby zwierzęcej, 
10-15% innych organów.

Źródło: Poradnik po adopcji schro-
niska na Paluchu.
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Walki o Nasielsk
W sukcesie odniesionym przez żoł-
nierzy polskich w Bitwie Warszawskiej 
1920 r. ważna rola przypadła 5 Armii 
dowodzonej przez gen. Władysława 
Sikorskiego. Zwycięstwo zwane „Cu-
dem nad Wisłą” to w rzeczywistości 
kilkudniowa operacja składająca się 
z trzech faz: obrony linii Wkry i Narwi, 
kontrofensywy z nad Wieprza, którą 
osobiście dowodził Marszałek Józef 
Piłsudski oraz wyparcia Armii Czer-
wonej na północ. Warto odnotować, 
że część tych działań miała miejsce nie 
tylko wzdłuż Wkry, ale także nad brze-
gami naszej małej rzeczki Nasielnej.

Za sprawą brytyjskiego dyploma-
ty Vincenta D’Abernona bitwa z Bol-
szewikami w 1920 r. na przedpolach 
Warszawy została uznana za osiem-
nastą decydującą bitwę w dziejach 
ludzkości świata - tę, która zdecydo-
wała o zachowaniu dopiero co od-
zyskanej przez Polskę niepodległości 
i zatrzymaniu pochodu rewolucji ko-
munistycznej na zachód Europy.

Dowódca 5 Armii na początku sierp-
nia otrzymał od Naczelnego Do-
wództwa trudne zadanie, polegające 
w początkowej fazie m.in. na zatrzy-
maniu nieprzyjaciela przed Modli-
nem, a także osłonie linii kolejowej 
przechodzącej przez Nasielsk. Na-
turalna przeszkoda, rzeka Wkra, nie 
była barierą dla bolszewickich wojsk. 
Jednak w obliczu działań taktycznych 
obu walczących stron, jej linia brze-
gowa urosła do rangi symbolu. Wkra 
wyrastała w oczach jednych do roz-
miaru przeszkody, którą trzeba będzie 
łamać, w oczach drugich do skutecz-
nej zasłony, za którą będzie można 
względnie spokojnie ukończyć kon-
centrację – pisał gen. Sikorski.

Jedynym sposobem zatrzymania 
Armii Czerwonej był zdecydowa-
ny kontratak, jednak ówczesna sytu-
acja polskiego wojska nie wyglądała 
najlepiej. Jak wspomina gen. Sikorski, 
żołnierze przybywający na miejsce 
koncentracji wojsk pozostawili za sobą 
niezliczone kilometry marszy, wiele 
wyczerpujących i tragicznych walk 
oraz potyczek. Byli zarówno w złej 
kondycji psychicznej, jak i fizycznej, 
mieli opuchnięte nogi, zdarte obuwie 
i łachmany zamiast mundurów. Wo-
bec tego podjęto decyzję o wzmoc-
nieniu wojsk za rzeką Wkrą zarówno 
pod względem moralnym, jak i ma-
terialnym.

Wojska rosyjskie parły z północ-
nego kierunku na Warszawę z dużą 
szybkością i energią. W ciągu 6 ty-
godni po ofensywie na Froncie Bia-
łoruskim, wojska generała Michaiła 
Tuchaczewskiego przemierzyły 600 
km, podbijając przy tym kolejne mia-
sta. Na Mazowszu: Ciechanów, Prza-
snysz, Pułtusk, a także Nasielsk, który 
po zaciętych walkach w nocy z 12 na 
13 sierpnia został przez Rosjan zdoby-
ty. Nieprzyjaciel zaskoczony ilością 
wojsk w rejonie naszego miasta po-
wstrzymał jednak dalszy pochód, aby 
zorientować się dokładniej w sytuacji, 
bowiem polegając na swoich wcze-
śniejszych założeniach taktycznych 
gen. Tuchaczewski nie przewidywał 
koncentracji polskich wojsk w rejonie 
Wkry, którego przegrupowanie było 

dokonane z zachowaniem najściślej-
szej tajemnicy.

Po zdobyciu Nasielska, natychmiast 
wprowadzono lokalną władzę, któ-
ra miała za zadanie zaprowadzić po-
rządek sowiecki. Na czele komitetu 
rewolucyjnego (Rewkom) stanął wy-
znaczony przez Rosjan Bonifacy Obi-
dziński. Aresztowano i wywieziono 
na wschód trzech księży: probosz-
cza i dziekana ks. Dmochowskiego 
oraz wikariuszy ks. Wilczyńskiego 
i ks. Turowskiego. Trzydniowy okres 
okupacji rosyjskiej w naszym mieście 
nie przyniósł dużych strat w ludności 
cywilnej. Również aresztowani księża 
szczęśliwie powrócili do parafii.

Z rozszyfrowanych przez polski radio-
wywiad depesz wynikało, że 16 Armia 
Rosyjska rozpocznie ofensywę na 
Warszawę 14 sierpnia o świcie. Skon-
centrowanie w rejonie Warszawy sił  
trzech Armii bolszewickich dało pod-
stawy, aby tak sądzić.  Z tego powo-
du gen. Sikorski dostał od Naczelnego 
Dowództwa rozkaz do przeciwnatar-
cia, jednak rozpoczęcie natarcia 5 Ar-
mii było na ten czas niemożliwe. Braki 
materialne: broni i żywności, a przede 
wszystkim żołnierzy i amunicji spo-
wodowały, że dowódca frontu pół-
nocnego gen. Haller wyraził zgodę na 
przesunięcie ataku na późne godziny 
popołudniowe. Niefrasobliwe 
rzucenie nieprzygotowanych 
wojsk do walki, doprowadziło-
by do katastrofy.

Ty m c z a s e m  n a  p o l a c h 
Nasielska miała się rozegrać 
śmiertelna i pierwsza wal-
ka o przełom moralny wojsk. 
Wydanie rozkazu rozpoczęło 
decydującą bitwę pod Warsza-
wą, walki nad Wkrą oraz bitwę 
o Nasielsk i Ciechanów, anga-
żując kilkadziesiąt tysięcy żoł-
nierzy zarówno po polskiej 
jak i rosyjskiej stronie. Gen. Si-
korski w rozkazie do żołnierzy 
podkreślił, że siły polskie są li-
czebniejsze, ale z surowością 
zaakcentował czym jest służba 
wojskowa: Jest ona twardym 
obowiązkiem, w której obo-
wiązują tylko dwie drogi: ścisłe 
i bezwzględne wykonanie rozkazu 
lub śmierć na stanowisku. Na odcinku 
5 armii rozgrywają się losy Warszawy 
i losy Polski.

Przyspieszenie kontrnatarcia 5 ar-
mii skutkowało przechylaniem sza-
li zwycięstwa nad Wkrą raz w jedną, 
raz w drugą stronę. Walki o przy-
czółek mostowy Borkowo i miasto 
Nasielsk były zacięte i prowadzone 
ze zmiennym szczęściem przez kil-
ka dni. Wydarzenia z 15 sierpnia oka-
zały się przełomowe dla Borkowa, 
które zostało zdobyte przez wojska 
płk. Łuczyńskiego w walce na bagne-
ty. Rzeka Wkra na całej długości była 
zdobyta. Ważne zwycięstwo zostało 
również odniesione tego dnia w Cie-
chanowie nad 4 Armią bolszewicką. 
Dodatkowo wiązało się ono z prze-
chwyceniem radiostacji Armii. W tym 
też dniu odniesiono zwycięstwo na 
linii kolejowej Ciechanów – Modlin. 
Manewr sformowania 5 Armii w celu 
przeprowadzenia ofensywy na przed-

mieściach Warszawy spowodował za-
trzymanie wojsk Tuchaczewskiego, 
odniesienie sukcesu, a tym samym 
zmuszenie Armii Czerwonej do od-
wrotu.

Naoczny świadek wydarzeń, ko-
respondent wojenny, pisarz Kornel 
Makuszyński tak opisuje relacje spo-
tkanych żołnierzy: Tu było strasznie 
ciężko. Nad rzeką Wkrą. Dywizja na-
sza szła przez ogień i krew. Chłopcy 
nasi bili się jak lwy z jakąś wściekłą 
pogardą śmierci…

Upamiętnienie bitwy nad Wkrą na 
tablicy „Grobu Nieznanego Żołnie-
rza” w Warszawie, a także na po-
mniku w Borkowie jest niewątpliwie 
uhonorowaniem pamięci o ofiarach. 
Przelana krew nie poszła na marne 
i przerodziła się w sukces o podwój-
nym znaczeniu. Po pierwsze podniósł 
on morale i ducha żołnierzy zachę-
cając do dalszej walki, a po drugie jak 
podkreślał gen. Haller bohaterska po-
stawa wojsk 5 Armii odciągnęła woj-
ska nieprzyjaciela od prostej drogi na 
Warszawę.

Należało ten sukces wykorzystać i stąd 
rozkaz gen. Sikorskiego, aby w dniu 16 
sierpnia rozpocząć nierozstrzygnię-
tą dotychczas bitwę o Nasielsk, który 
bez względu na straty, musi być w na-
kazanym terminie zajęty.

Bitwa rozpoczęła się o godzinie 7.00. 
Niektóre wzmianki naocznych świad-
ków mówią również o rozpoczęciu 
walk już po północy w dniu 16 sierp-
nia. Silnie skoncentrowane wojska ro-
syjskie w sile czterech dywizji były 
atakowane z dwóch kierunków.

Oddziały 17 DP toczyły walki z nie-
przyjacielem od południa.  Żołnierze 
pod dowództwem gen. Osińskiego 
po ostrzale artyleryjskim z dwóch po-
ciągów pancernych: „Podpułkownik 
Lis-Kula” i „Hallerczyk” w kierunku na 
Nunę, ruszyli całą dywizją na Nasielsk. 
67 pułk tej dywizji dowodzony przez 
kpt. Klejna po zdobyciu Bud Siennic-
kich uderzył na dworzec kolejowy 
i wieś Wągrodno. Pułk stoczył rów-
nież zacięte i co ważne -zwycięskie 
walki na bagnety we wsi Krogule, a na-
stępnie w pościgu za nieprzyjacielem 
w godzinach wieczornych opanował 
Żabiczyn i Chrcynno. Zwycięskie, lecz 
poniesione z dużą ofiarą walki odniósł 
68 pp we wsiach Miękoszyn, Zaborze, 

Dębinki, Morgi i Mogowo. W godzi-
nach wieczornych żołnierze wkro-
czyli zwycięsko do Nasielska, a na 
pamiątkę tego wydarzenia w okresie 
międzywojennym dzień 16 sierpnia 
był jego świętem pułkowym.

Brygada Syberyjska dowodzona 
przez gen. Krajewskiego uderzyła 
na Nasielsk od północy. Walcząc na 
zmianę ostrzałem artyleryjskim i wal-
ką na bagnety naciskała na wojska ro-
syjskie powodując ich odwrót.

Większe trudności z pokonaniem 
nieprzyjaciela miały wojska 9 DP do-
wodzone przez płk Łuczyńskiego, 
ponieważ Bolszewicy nadal próbowa-
li sforsować Wkrę, atakując ostrzałem 
artyleryjskim, a następnie przypusz-
czając atak na bagnety. Wszystkie te 
ataki zostały zduszone, a po zdobyciu 
Cieksyna, atakiem na południe wzdłuż 
rzeki Nasielna odcięto wrogom od-
wrót. Rosyjskie wojska naciskane od 
południa i północy zaczęły się wy-
cofywać dwoma drogami: na Serock 
oraz przez Winnicę na Pułtusk.

Po ciężkiej walce, miasto Nasielsk 
zostało zdobyte o godzinie 16.00. 
Pomimo zniszczeń i przelanej krwi, 
mieszkańcy z radością witali wojska 
polskie. Za zdobycie Nasielska na pier-
siach gen. Osińskiego zawisł order Vir-
tuti Militari. Tymczasem wyzwoliciel 

Nasielska płk Łuczyński w taki oto 
humorystyczny sposób wspomi-
na swój pierwszy kontakt z miesz-
kańcami: Mój wjazd triumfalny 
do zdobytego miasta został upa-
miętniony guzem na czole od 
dużego jabłka, rzuconego w en-
tuzjastycznym porywie z balkonu 
przez wdzięcznych rodaków.

Do Nasielska w tym dniu przy-
byli członkowie wojskowej mi-
sji alianckiej, zaś w nocy na 
nasielskim rynku gen. Sikorski 
z premierem Witosem dzięko-
wali żołnierzom za wywalczone 
zwycięstwo. Wygląd żołnierzy, 
którzy mieli niekompletne i po-
rwane mundury, a nawet często 
byli bez obuwia, świadczył o ka-
torżniczym wysiłku, jaki w ciągu 
ostatnich tygodni został przez 
nich poniesiony. Premier Witos 

przyrzekł im pomoc i już następnego 
dnia trafiło do żołnierzy kilka tysięcy 
kompletów bielizny, mundurów oraz 
obuwia.

W powojennej anal iz ie b i t w y 
o Nasielsk podkreślono, że logicz-
nym działaniem wojsk polskich po-
winno być zamknięcie dróg odwrotu 
wycofującym się wojskom sowiec-
kim. Gen. Sikorski stwierdził jednak, 
że było to niemożliwe z uwagi na brak 
świeżych sił. Żołnierze, którzy zajęli 
Nasielsk, stojąc od kilku dni i od kilku 
nocy w nieustającym boju, nadmier-
nie byli przemęczeni, by można było 
z nich wydobyć potrzebną do pości-
gu energię. Musieli oni przede wszyst-
kim coś zjeść, potem kilka godzin 
przespać, by móc następnie ruszyć 
naprzód. Straty wśród wojska były 
duże i wynosiły w niektórych pułkach 
nawet 30% stanów. Brak pościgu nie 
przyćmił odniesionego zwycięstwa, 
za które dziękował żołnierzom rów-
nież dowódca Frontu Północnego 

gen. Haller. Zwycięstwo odniesione 
pod Nasielskiem, było pierwszym od 
czerwca, nadającym przełom wojny, 
a zasługa w pełni przypada gen. Sikor-
skiemu i dowodzonym przezeń od-
działom 5 Armii, podkreślał Marszałek 
Józef Piłsudski.

Zwycięstwo wojsk polskich w bi-
twach nad Wkrą i o Nasielsk doceniał 
także Michaił Tuchaczewski. Prze-
grana wojsk rosyjskich była wielce 
znacząca dla dalszych losów wojny. 
Wskutek porażki w bitwie o Nasielsk, 
a także z powodu utraty łączności, 
a co za tym idzie możliwości prze-
kazywania rozkazów, uderzenia Ar-
mii Czerwonej nie były możliwe. Na 
uwagę zasługuje szczególnie jedno 
wydarzenie z dziedziny polskiego ra-
diowywiadu. Wspomniane wcześniej 
zdobycie sowieckiej radiostacji dało 
możliwość pokrzyżowania szyków 
wojskom Tuchaczewskiego. Przede 
wszystkim przechwycono i rozszy-
frowano rozkaz rosyjskiego dowód-
cy o uderzeniu 4 Armii bolszewickiej 
na wojska gen. Sikorskiego walczą-
ce pod Nasielskiem. Choć w szta-
bie polskim, rozważano możliwość 
wyemitowania fałszywej depeszy 
w imieniu rosyjskiego generała, zwy-
ciężył inny pomysł jej wykorzystania, 
który zdecydował o dalszych losach 
Bitwy Warszawskiej. Przez dwie doby 
z przestrojonego nadajnika warszaw-
skiego nadawano fragment ewange-
lii św. Jana, który był odbierany przez 
sowieckich radiotelegrafistów stacjo-
nujących w Sierpcu: Na początku było 
słowo. A słowo było u Boga i Bogiem 
było słowo…. Tekstem Pisma Świę-
tego zagłuszono rozkaz Tuchaczew-
skiego.

Korespondent wojenny, pisarz Adam 
Grzymała-Siedlecki w opisie „Cudu 
nad Wisłą” podkreśla wagę zwycię-
stwa w bitwie o Nasielsk, bowiem 
stanowił on podstawę północne-
go frontu bolszewickiego. Dopó-
ki Nasielsk był w mocnym władaniu 
Czerwonej Armii, dopóty mogła ona 
bezkarnie rozlewać się na zachód.

Bitwa Warszawska została wygrana. 
Choć 15 sierpnia silna armia nieprzy-
jaciela stała u wrót Warszawy, stał się 
cud i losy wojny zostały odwrócone. 
Bolszewicy zaczęli się cofać i w po-
płochu uciekać. Z uwagi na przelaną 
krew pod Radzyminem, Wólką czy 
nad rzeką Wkrą, z dzisiejszej perspek-
tywy jest sprawą drugorzędną, gdzie 
tak naprawdę przechyliła się szala 
zwycięstwa. Niezaprzeczalnie jednak 
walki o Nasielsk były częścią bitwy nad 
Wkrą, więc z uwagi na zaangażowa-
nie w kilkudniowej bitwie dużej ilości 
wojsk, poniesione ofiary oraz niezwy-
kłe ich bohaterstwo, powinno się „Bój 
o Nasielsk” wyodrębnić i w 100 rocz-
nicę należycie upamiętnić.

Katarzyna Sierzputowska

Źródła: Nad Wisłą i Wkrą Studium 
z polsko-rosyjskiej wojny 1920 r. Wła-
dysław Sikorski, Szlakiem zwycięstwa 
- relacje literatów z wojny 1920 pod 
redakcją Małgorzaty Pileckiej, Działa-
nia militarne na Mazowszu północ-
nym i w korytarzu pomorskim 1920 
r. Ryszard Juszkiewicz
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Baran 21.03-20.04
Będziesz pozytywnie nastawiony do ca-
łego świata. Musisz pilnować terminów 
i zobowiązań, które dotyczą najbliższych. 
Postaraj się bardziej uważać na drobiazgi 
i dotrzymuj słowa. Wybierz się na basen.

Byk 21.04-20.05
Czeka Cię dużo dodatkowych obowiąz-
ków, ale nie buntuj się, tylko postaraj się im 
sprostać. Zamiast przejmować się karierą, 
choć na kilka dni wyjedź gdzieś i odpocz-
nij. Pozwól sobie na lenistwo. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Staniesz się bardziej przenikliwy, dzięki cze-
mu zobaczysz pewne sprawy we właści-
wym świetle. Tematy finansowe w Twojej 
rodzinie będą wymagały dyplomacji. Zrób 
badania kontrolne.

Rak 22.06-22.07
Najbliższe dni będą sprzyjały naprawie rela-
cji, które ostatnio nie układały się najlepiej. 
Wyciągnij pierwszy rękę na zgodę. Odpo-
czywaj i wysypiaj się, a unikniesz niepo-
trzebnego stresu. 

Lew 23.07-23.08
Pomagaj innym, ale przede wszystkim pa-
miętaj o sobie. Nie bagatelizuj bólu zęba, za-
tok ani uszu. Zajmij się na poważnie finansami. 
Zanim o czymś zdecydujesz, zapytaj o zdanie 
innych. 

Panna 24.08-22.09
Uda Ci się uporządkować ważne sprawy, sta-
niesz się cierpliwszy i lepiej zorganizowany. 
Nie daj się wciągnąć w towarzyskie czy za-
wodowe konflikty. W pracy możesz być ner-
wowy i mało delikatny.

Waga 23.09-23.10
Będziesz teraz bardziej empatyczny i wraż-
liwy niż zazwyczaj, a inni będą się czuli przy 
Tobie bezpiecznie. Wyjdziesz w końcu z za-
ległości finansowych. Zadbaj o to, by składa-
ne innym obietnice były realne.

Skorpion 24.10-22.11
Przed Tobą ciekawy projekt, dzięki które-
mu poznasz wielu wartościowych ludzi. Czas 
sprzyja mądrym decyzjom i pozytywnym 
zmianom. Wprowadź w swoje życie więcej 
porządku i zacznij oszczędzać.

Strzelec 23.11-21.12
Polubią Cię pieniądze, a Ty będziesz plano-
wać swoje zyski i inwestycje. Sprawa, która 
wydawała się przegrana, obróci się na Two-
ją korzyść. Unikaj podejmowania ryzykow-
nych decyzji. 

Koziorożec 22.12-20.01
Będzie Ci się teraz bardzo dobrze wio-
dło, a Twoje zdolności zostaną docenione 
w pracy. Nie pozwól, aby wszystkie obo-
wiązki domowe spadły na Ciebie. Kontroluj 
emocje i nie pal za sobą żadnych mostów.

Wodnik 21.01-19.02
Twoja ambicja przysporzy Ci wielu wro-
gów w miejscu pracy. Panuj nad nerwami, 
a wszystko się uda. Nie staraj się rządzić 
całą rodziną, ale najwyższa pora nauczyć 
najbliższych trochę samodzielności. 

Ryby 20.02-20.03
Obronisz swoje stanowisko przed zakusami 
konkurencji i w życiu zawodowym wreszcie 
zapanuje więcej spokoju. Nie daj się wplątać 
w cudze problemy. Uśmiechaj się częściej 
i zadbaj o swoją kondycję.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
7-9 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

12-13 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

WIKING I MAGICZNY MIECZ
Animacja;  Belgia, Francja, Niemcy; Czas trwania 1 godz. 
17 min.
Wigi jest synem wodza wikingów mocarnego Halvara. 
Jego tatko ma złote serce, ale działa szybciej niż myśli, 
co niestety jest źródłem problemów całego plemie-
nia. Wigi może nie ma ojcowskiej siły i postury mamu-
ta, dysponuje za to odwagą i nie lada sprytem. Obie te 
cnoty okażą się kluczowe, gdy na skutek złowrogiej 
klątwy, mama Wigiego zmieni się w złoty posąg. Dziel-
ny chłopak kompletuje załogę, która wyruszyć ma na poszukiwania magicznej 
wyspy. Według legendy tylko tam można odczynić czar i przywrócić mamie jej 
dawną postać. Wigi, jego dzielny tatko Halvar i kudłata drużyna walecznych wikin-
gów będą musieli zmierzyć się z potężnymi falami, wrednymi stworami i wyjątko-
wo bezczelnym wrogiem, który podąża za nimi wiosło w wiosło. Stawką okaże się 
nie tylko dobro kochanej rodzicielki, ale los całego plemienia.

7-9 sierpnia godz. 17:00 2D nap.
12-13 sierpnia godz. 17:00 2D nap.

JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ
Komedia;  Francja; Czas trwania 1 godz. 49 min.
Paulette (Juliette Binoche) wraz z małżonkiem pro-
wadzą prywatną szkołę dla dziewcząt, w której nasto-
latki uczą się, jak być perfekcyjną żoną i panią domu. 
Niestety po nagłej śmierci męża Paulette odkrywa, że 
szkoła jest na skraju bankructwa i ona sama musi wziąć 
sprawy w swoje ręce. Sytuacji nie ułatwiają feminizm 
i rewolucja seksualna, które z dnia na dzień zmieniają 
społeczeństwo i świat dookoła. Aby ratować szkołę, 
Paulette łączy siły ze swoją pierwszą miłością – André (Edouard Baer), ekscen-
tryczną szwagierką – Gilberte (Yolande Moreau) oraz 
surową zakonnicą Marie-Thérèse (Noémie Lvovsky). 
Nieoczekiwanie jednak sama zaczyna mieć wątpli-
wości co do własnych poglądów i przekonań. Czy to 
możliwe, żeby miała stać się… wyzwoloną kobietą?

7-9 sierpnia godz. 19:00 2D nap.
12-13 sierpnia godz. 19:00 2D nap.

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA
Romans; USA,  Korea Południowa; Czas trwania 1 godz. 
50 min.
Daphne rzuca pracę, rozstaje się z chłopakiem, prze-
prowadza do siostry i chce zmienić coś w swoim ży-
ciu: postanawia odpocząć od związków. Jednak kiedy 
na jednej imprezie poznaje Jacka i Franka i zaczyna 
spotykać się z nimi jednocześnie, jej plan rozpływa się 
w powietrzu.

21-23 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.
26-27 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

SCOOBY-DOO!
Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania  
1 godz. 35 min.
Po setkach śledztw i przygód, Scooby i jego gang stają 
w obliczu największego i najtrudniejszego wyzwania. 
Ktoś chce uwolnić psa z zaświatów, Cerbera. Młodzi 
detektywi starają się powstrzymać globalną „apsoka-
lipsę”. Jednocześnie odkrywają sekrety z przeszłości 
Scooby’ego i poznają jego przeznaczenie – wspanial-
sze, niż ktokolwiek sobie wyobrażał.

21-23 sierpnia godz. 17:00 2D nap.
26-27 sierpnia godz. 17:00 2D nap.

BABYTEETH
Dramat, Komedia; Australia, USA; Czas trwania 1 godz. 
56 min.
Poważnie chora nastolatka Milla zakochuje się w Mo-
sesie – chłopaku z problemami. To zmienia ją i jej ro-
dzinę. Milla pokazuje rodzicom, Mosesowi i wszystkim 
wokół jak żyć, kiedy nie masz nic do stracenia.

21-23 sierpnia godz. 19:15 2D nap.
26-27 sierpnia godz. 19:15 2D nap.

FURIE
Horror; Australia; Czas trwania 1 godz. 22 min.
Młoda kobieta zostaje porwana i wbrew swojej woli 
staje się uczestniczką gry, której stawką będzie jej życie.

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



14 Życie Nasielska nr 17 (559); 7.08.–20.08.2020OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

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.

Sprzedam mieszkanie 72 m2, II piętro. 

Tel. 23 69 120 15.

Sprzedam działkę w Nasielsku  

ul. Ogrodowa , 1164m2. Tel. 504 178 711.

Sprzedaż Pelletu bardzo dobrej jakości. 

Tel. 793 793 333.

Wynajem minikoparki. Tel. 695 163 726.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku, ul. Słoneczna. Tel. 733 

733 440.

Sprzedaż - montaż ogrodzeń. Tel. 695 

163 726.

Sprzedam Furtki, Bramy Ogrodzeniowe 

- Tanio. Tel.793 793 333.

Opiekunkę do 100-latka. Tel. 601 581 

743.

Sprzedam dom wykończony 180m2. 

Działka 680m2 zagospodarowana, 

garaż + pomieszczenie gospodarcze 

na osiedlu Krupka. Tel. 571 375 329.

Sprzedam działkę budowlaną 679 m2 

w Nasielsku ul. Kościuszki 61. Tel. 23 

6931209, 723 133 617.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Poszukuję skromnego siedliska.  

Tel. 736 537 110.

Sprzedam 10 t. jęczmienia ozimego 

odmiana Qadriga, pierwszy rok po wy-

mianie (odnowieniu). Tel. 535 655 834.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku ul. Jaworowa, 1500 m2. 

Tel. 664 206 944.

Sprzedam kukurydzę na pniu na ki-

szonkę lub ziarno, gmina Winnica.  

Tel. 668 838 498.

Sprzedam tunel foliowy o dł.30 m, 

szer. 8m. Tel. 505 783 819, Nasielsk 

ul. Krupki 12.

Sprzedam dzia łk i  budowlane  

1388 m2 i 1380m2, w Studziankach 55zł m2.  

Tel. 604 610 355.

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

3.08.–9.08.2020 r. Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Pomiechówek;
10.08.–16.08.2020 r. Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.;

17.08.–23.08.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz..

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.

TO MIEJSCE CZEKA NA  

TWOJĄ REKLAMĘ
tel. 23 691 23 43
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POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Rolniku, wypełnij obowiązek 
i weź udział w spisie!
Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi 
o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto 
spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny. 
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnic-
twa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.
Organizacja spisu w naszej gminie     Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze 
trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na 
Mazowszu, do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spi-
sowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu 
spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie. 
Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. 
Kandydaci do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, 
które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie. 
Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?    Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego 
obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą 
powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też py-
tań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę. Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że 
Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem infor-
macji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też 
zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych. 
Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również 
przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokal-
nym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym 
otoczeniu. Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde 
państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa 
członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej 
polityki rolnej, czyli, np. ustalaniu dopłat dla rolników. 
Jakie będą pytania?    W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, pro-
dukcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodza-
ju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa 
domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie 
podczas wypełniania formularza.
Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik 
ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowie-
dzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.  W razie wątpliwości 
co do treści czy zakresu pytań, należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99.
Zachowaj list od Prezesa GUS!   Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Po-
wszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skiero-
wanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się 
w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia 
samospisu internetowego.
Najlepiej przez Internet – w domu lub w naszym Urzędzie    Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej 
w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie 
w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytu-
acji samospis internetowy ma tę wielką przewagę nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu 
z osobami z zewnątrz.
Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na 
czas spisu Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie. 
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię 
spisową i spisać się przez telefon. 
Rachmistrze w terenie   Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodzie-
wać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić 
udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin. Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany 
przez Urząd Statystyczny w Warszawie. W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na 
infolinię spisową: 22 279 99 99.
Dane będą bezpieczne    Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet 
na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na 
rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników 
statystyki publicznej. 
Spis rolny ważny dla nas wszystkich   Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających 
z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpie-
czeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie 
jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Po-
wszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej 
społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktyw-
ności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników 
i ich rodzin. 
PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020
Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Metody spisowe: 
1) samospis internetowy, 
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie 
2) spis przez telefon, 
3)wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99      Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/ 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka (WWR)
Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia dla małych 
dzieci, których celem jest poprawa funkcjonowania psychoruchowego 
oraz społecznego dzieci z różnymi deficytami i zaburzeniami rozwojo-
wymi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szko-
le. Zasady organizacji zajęć, a także kwalifikacji do nich i to, jak powinny 
przebiegać, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci.

Opinia o potrzebie WWR
Podstawą do tego, aby dziecko mogło uczęszczać na zajęcia wczesne-
go wspomagania rozwoju, jest uzyskanie odpowiedniej opinii o takowej 
potrzebie. Dokument taki wystawia Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna. Jeżeli więc rodzice podejrzewają, że z ich dzieckiem dzieje się 
coś nieprawidłowego lub mają zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka 
wydane przez lekarza stwierdzające niepełnosprawność, zdecydowanie 
powinni udać się do Poradni rejonowej. W Poradni zostanie przeprowa-
dzony wywiad z rodzicem, analiza dokumentacji medycznej oraz ocena 
poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka (badanie psychologiczne 
oraz logopedyczne). Po zakończonym procesie diagnostycznym, rodzic 
może wypełnić wniosek o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej po-
trzeby prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. O wy-
daniu opinii WWR decydują specjaliści poradni na zespole orzekającym. 

Organizacja zajęć specjalistycznych
Prowadzeniem zajęć z WWR zajmuje się zespół specjalistów. W jego 
podstawowym składzie znajduje się psycholog, logopeda oraz peda-
gog (czasami o konkretnej specjalności - np. oligofrenopedagog, czyli 
pedagog pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną czy 
tyflopedagog, czyli osoba specjalizująca się w pracy z dziećmi z dys-
funkcją wzroku). Pomagać dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi mogą 
jednak również i inni specjaliści - wszystko jest tutaj uzależnione od po-
trzeb konkretnego dziecka oraz potrzeb jego rodziny.

Ogólnie nie ma ograniczeń co do tego, od kiedy dzieci mogą korzystać 
z wczesnego wspomagania rozwoju. Zalecane jest nawet, aby maluchy 
zaczynały uczęszczać na zajęcia jak najwcześniej od chwili wykrycia 
u nich niepełnosprawności. Dziecko może korzystać z usprawniającej 
terapii do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (nauka 
w klasie pierwszej). Zajecia z zakresu WWR są bezpłatne. Wczesne wspo-
maganie rozwoju organizowane jest w wielu różnych placówkach spe-
cjalistycznych, przedszkolach oraz szkołach podstawowych - dla dzieci 
z klas „0”. Zgodnie z Rozporządzniem MEN istnieje również możliwość, 
że zajęcia z zakresu WWR będą realizowane w domu rodzinnym – takie 
rozwiązanie jednak wykorzystywane jest u najmłodszych dzieci, mają-
cych poniżej 3 lat. Zajęcia WWR prowadzone są głównie indywidualnie. 
Jest możliwość pracy z dziećmi w grupie do 3-osób w celu rozwijania 
kompetencji społecznych i komunikacyjnych. Zajęcia z zakresu WWR 
trwać mogą przez różny czas - ogólnie jednak dziecku przyznawane jest 
od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu. Czas ten dostosowywany jest w za-
leżności do tego, jakie są potrzeby dziecka oraz możliowści placówki 
realizującej WWR.

Pomoc rodzinie
Bardzo ważnym elementem terapii WWR jest, oprócz pomocy dziec-
ku, również pomoc jego rodzinie. Rodzicom i opiekunom propono-
wana jest np. psychoedukacja – polega ona m.in. na wyjaśnieniu, skąd 
się wzięły problemy ich pociechy, a także opowiedzeniu, na czym do-
kładnie polegają stwierdzone u niej zaburzenia. Rodzinom udzielane jest 
także wsparcie w zakresie tego, jak mają oni interpretować i reagować 
na zachowania dziecka, pomaga się im w przystosowaniu warunków do-
mowych do potrzeb malucha oraz udziela instruktażu do pracy z dziec-
kiem w domu. 

Na czym polegają zajęcia?
Zespół specjalistów opracowuje Indywidulany Program Wczenego 
Wspomagania  (plan terapii dziecka) w celu usprawniania zaburzonych 
obszarów rozwojowych. Dokładny przebieg zajęć oraz stosowanych 
metod terapeutycznych uzależniony jest od potrzeb danego dziec-
ka – u dzieci z nieprawidłowościami rozwoju ruchowego prowadzone 
są przede wszystkim różne ćwiczenia usprawniające ruchowo, z kolei 
u maluchów z zaburzeniami autystycznymi największy nacisk kładziony 
jest na pracę z psychologiem. W trakcie wczesnego wspomagania roz-
woju dziecko na bieżąco jest poddawane ocenie zespołu specjalistów. 
Sprawdzają oni, czy zajęcia wpływają na malucha zgodnie z założeniami, 
w razie potrzeby dokonywane są modyfikacje wcześniej opracowane-
go planu. Stale planowane są także kolejne działania – wszystko to ma 
na celu jak największe usprawnienie ogólnego funkcjonowania dziecka.

Opracowała psycholog 
Anna Gródek
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Wyścig kolarski  
Tour Bitwa Warszawska 1920
Już 15 sierpnia ulicami Nasielska, po raz kolejny, przebiegać będzie trasa wyścigu kolarskiego Tour Bitwa War-
szawska 1920. 

IV etap wyścigu tym razem będzie miał swój początek i koniec na nasielskim Rynku. W naszym mieście zlo-
kalizowane będzie miasteczko kolarskie, które będzie swoistym centrum dowodzenia i sercem wydarzenia.  
To właśnie w miasteczku kolarskim będzie możliwość śledzenia zmagań kolarzy na żywo.

W tym roku w Tour Bitwa Warszawska 1920, w 100. rocznicę heroicznych wydarzeń, do walki sportowej przy-
stąpi światowa śmietanka kolarska:
1. Alpecin Fenix (BELGIA),
2. Uno - X Development Team (NORWEGIA),
3. Lotto Soudal Development (BELGIA),
4. Elkov Kasper (CZECHY),
5. UAE Zjednoczone Emiraty Arabskie,
6. Leopard PROC Cycling (LUKSEMBURG),
7. Mazowsze Serce Polski (POLSKA),
8. Voster ATS Team (POLSKA),
9. Jumbo Visma Team (HOLANDIA),
10. UKRAINA National Team,
11. LKT Team Brandemburg (NIEMCY),
12. P & S - Metalltechnik (NIEMCY),
13. KED Stevens (NIEMCY),
14. Kibag CKT Kosowo (SZWAJCARIA),
15. Parkhotel Velkenburg (HOLANDIA),
16. Team SKS Sauerland NRW (NIEMCY),
17. Swiss Racing Academy (SZWAJCARIA),
18. Team Synch Giant (DANIA),
19. NIEMCY National Team,
20. Sensa KvK Team (HOLANDIA),
21. Bike AID (NIEMCY),
22. Velo Schils (WIELKA BRYTANIA),
23. Marathon Tula (ROSJA).

W pobliżu miasteczka, na południowej stronie skweru Jana Pawła II, wzdłuż ulicy Rynek ze swoimi produktami 
stać będą lokalni przedsiębiorcy, rzemieślnicy, twórcy rękodzieła. Wydarzenie wiązać się będzie z poważnymi 
utrudnieniami w ruchu drogowym:

Parking przy skwerze Jana Pawła II będzie nieczynny od piątku, 14 sierpnia, od godziny 17:00 do soboty,  
15 sierpnia, do godziny 20:00.

Parking wzdłuż ulicy Rynek będzie nieczynny, a ulica ta wyłączona całkowicie z ruchu od 14 sierpnia od godziny 
17:00 do 15 sierpnia do godziny 19:00.

Wzdłuż trasy wyścigu w godzinach 13:30-17:00 występować będą okresowe wyłączenia z ruchu na ulicach: 
Rynek, Kościuszki, Kolejowa, Przechodnia, Podmiejska, Nowa Wieś, Piaskowa, POW, Polna, Staszica, Garbarska, 
Piłsudskiego, Kilińskiego.

Ruch samochodowy będzie również utrudniony na drodze DW 571 Nasielsk–Borkowo oraz w samym Borko-
wie na ulicy Bohaterów 1920 r.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie https://tourbitwawarszawska1920.pl/

Gorąco zachęcamy do kibicowania kolarzom, a w szczególności naszym reprezentantom z Mazowsze Serce 
Polski Cycling Team.

za:www.nasielsk.pl

ZAPROSZENIE
W imieniu Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team zapraszam Was do nie-
typowego uczczenia wyjątkowych wydarzeń, które miały miejsce 100 
lat temu na terenach Mazowsza. 

Wzorem zwycięskich wojsk polskich dotrzyjcie do Nasielska 16 sierpnia 
2020 r. na godzinę 16.00 do Skweru Bohaterów Wojny 1920 r. przy ul. 
Kościuszki. 

O tej samej godzinie 100 lat temu – odbijając miasto z rąk bolszewików 
– wjechał do Nasielska generał Aleksander Osiński, który za zdobycie 
miasta został odznaczony orderem Virtuti Militari.

Drodzy Biegacze, rowerzyści i miłośnicy nordic walkining! Tym razem 
nie wyznaczamy żadnych kilometrowych limitów. Honorowy dystans, 
który sami sobie wyznaczycie, będzie Waszym hołdem oddanym po-
ległym żołnierzom. Za przebyty dystans otrzymacie piękny i wyjątkowy, 
pamiątkowy medal przedstawiający na awersie żołnierzy walczących 
pod rozpostartymi skrzydłami orła białego oraz orderem Virtuti Militari 
na rewersie.

Więcej informacji na temat biegu w sierpniu na profilu Nasielsk Baszta 
Team. Zapraszamy!

Prezes Stowarzyszenia
Robert Sierzputowski

PIŁKA NOŻNA

Nowy sezon piłkarski 
rozpoczęty
Żbik Nasielsk zainaugurował zwycięstwem nowy sezon 2020/21 w piłkarskiej 
okręgówce. Drużyna, która od niedawna jest pod skrzydłami nowego trenera 
w sobotę, 1 sierpnia br., pokonała Tęczę Ojrzeń 3:2.

Pierwszy gol w tym  spotkaniu padł w 42. minucie. Okazję ku temu wykorzystał 
Mariusz Kopecki, zawodnik Tęczy Ojrzeń, który strzelił gola w rzucie karnym. 
Wynik 1:0 nie utrzymał się jednak długo. Chwilę później, po bliskiej okazji strze-
lenia gola w akcji Marcina Chyczewskiego i Michała Ernesta, sędzia podyktował 
rzut karny. Nie zgodził się z nim jeden z zawodników Tęczy (Adam Olszewski) 
i za próbę dyskusji z sędzią został ukarany żółtą kartką.

Rzut karny wykonał Michał Ernest w doliczonym czasie pierwszej połowy, któ-
ry zrewanżował się rywalom i wyrównał wynik meczu do 1:1, ustanawiając tym 
samym ostateczny wynik pierwszej połowy. Nie był to jednak ostateczny wy-
nik meczu.

W drugiej połowie doszło do pierwszej zmiany w drużynie Żbika, w której Seba-
stian Chmielewski zastąpił Aleksandra Śmietanę. Kilka minut później żółtą kartkę 
otrzymał Łukasz Zalewski. Chwilę później w 67. minucie meczu pierwszą bramkę 
w nowym sezonie zdobył z rogu pola karnego Mateusz Bramowicz, który zrobił 
to, zaskakując przeciwników, ale i kolegów z drużyny.

W dalszej części spotkania doszło do kolejnej zmiany na boisku w składzie Żbika 
i Mikołaj Adamski zastąpił Mateusza Śliwińskiego. Chwilę później sędzia ukarał 
żółtą kartką Damiana Załogę.

W 83. minucie meczu szansę na wyrównanie wyniku meczu dostała Tęcza Oj-
rzeń, gdy sędzia podyktował rzut karny. Tę szansę wykorzystał zawodnik gości 
Rafał Traczyk, strzelając drugiego dla swojej drużyny gola.

Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do kapitana drużyny Mateusza 
Bramowicza, który wykorzystał akcję w polu karnym i umieścił piłkę w bramce 
gości z „główki” po podaniu od Marcina Chyczewskiego.

Łącznie w pierwszej kolejce w rozegranych ośmiu meczach padły aż 44 bram-
ki. Najwięcej w meczach MKS-u Ciechanów z GKS-em Strzegowo oraz Koro-
ny Szydłowo z Soną Nowe Miasto, w których gospodarze spotkań zdobyli po  
8 goli, a goście żadnego. 

Najbliższy mecz Żbik Nasielsk rozegra na wyjeździe z Iskrą Krasne 8 sierp-
nia o godzinie 16:00, a na własnym boisku 15 sierpnia o godzinie 17:00 
podejmie drużynę Ostrovi Ostrów Maz.

Michał B.


