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W SKRÓCIE

Koronawirus  
ciągle z nami 
W oczekiwaniu na początek roku szkolnego i powrót dzieci do szkół 
żyjemy w obawie przed koronawirusem. Kolejna fala epidemii zapo-
wiadana jest właśnie na jesień. Czy powrócą obostrzenia, którymi ob-
łożono nas wiosną? Na razie nie wiadomo, jakie kroki w trosce o nasze 
zdrowie podejmie ministerstwo zdrowia, bo właśnie jego kierownictwo 
podało się do dymisji.

Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że pandemia koronawirusa na-
dal nam towarzyszy. We wtorek, 19.08.2020 r., w całym kraju odno-
towano 58 611 osób zarażonych COVID – 19, a zmarło z tego powodu 
1 913 osób. 

Nowodworski sanepid podaje (godz. 13.00, 19.08.2020 r.), że w na-
szym powiecie jest 67 osób z potwierdzonym laboratoryjnie wyni-
kiem dodatnim na COVID – 19. Z powodu podejrzenia zakażenia 
koronawirusem hospitalizowane są 3 osoby, a ozdrowieńców jest 45. 
W kwarantannie domowej przebywa 331 osób. Pod nadzorem epide-
miologicznym znajduje się 45 osób, a w izolacji domowej przebywa  
14 osób. Odnotowano 5 zgonów związanych z COVID – 19. 

(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

Dofinansowanie na usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2020 r. w ramach 
„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyborów zawierają-
cych azbest na terenie województwa mazowieckiego” z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzy-
mała dotację na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Miasta i Gminy”. 

Całkowity koszt zadania będzie wynosił 49 996,35 zł brutto i będzie 
w 100% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania zostanie usunię-
te i przekazane do unieszkodliwienia ok. 118 Mg wyrobów zawierających 
azbest.

KRUS

Bezpieczeństwo pracy  
w gospodarstwie rolnym
Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie 
rolnym bez wychodzenia z domu i wygraj nagrody!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udzia-
łu w „Ogólnopolskim konkursie testowym z zakresu bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie rolnym – bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. 
Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, podlegająca w dniu 
rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się na stronie https://
bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany 
podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do ak-
tywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań 
– za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. 

Spośród Uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w naj-
krótszym czasie, zostanie wyłonionych stu laureatów. Otrzymają oni na-
grody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto. 

Uwaga! Konkurs trwa do 15.09.2020 r. 

Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu. 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, 
tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dotacja w ramach 
programu „Maluch+”
W czwartek, 13 sierpnia br., Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski 
podpisał umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 
z Wojewodą Mazowieckim – Konstantym Radziwiłłem na realizację resor-
towego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
,,Maluch+” 2020 w kwocie 82 140,00 zł:

 – 76 140,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 47 miejsc dla dzieci 
z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających 
szczególnej opieki,

 – 6 000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 1 miejsca dla dzieci 
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Beneficjentem programu jest Żłobek Miejski w Nasielsku. Środki zostały 
pozyskane przez Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Platforma 
przyschodowa  
w Urzędzie

Miło nam poinformować, iż 11 sierpnia br. Burmistrz Nasielska – Bogdan 
Ruszkowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska – Rafałem Adamskim podpisali 
z Markiem Rączką – dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Nowym Dworze Mazowieckim umowę na instalację platformy 
przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Umowa dotyczy złożonego przez Wydział Administracji i Nadzoru wnio-
sku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównania różnić mię-
dzy regionami III” na instalację ww. platformy. Na realizację projektu po-
zyskaliśmy środki finansowe PFRON do łącznej wysokości 32 373,90 zł. 

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.01.2021 r. Tym samym nasi miesz-
kańcy i klienci ze szczególnymi potrzebami będą mogli aktywnie uczest-
niczyć w sesjach rady, ślubach i bezpośredniej obsłudze na I i II piętrze 
Urzędu. Dzięki inwestycji zostanie usunięta bariera architektoniczna bu-
dynku Urzędu i zostanie spełniony obowiązek w zakresie dostępności ar-
chitektonicznej. 

Wydział Administracji i Nadzoru

OŚWIATA

Uczniowie wracają do szkół
Wakacyjny wypoczynek pod znakiem koronawirusa powoli dobiega końca i już za kilka dni, 1 września, rozpocz-
nie się nowy rok szkolny 2020/2021. Potrwa on do 25 czerwca 2021 r. 

W jakiej formie, zdalnej czy stacjonarnej, będą odbywać się lekcje? Czy gminne placówki oświatowe są przygo-
towane do pracy? 

 – Czekamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Trwają ostatnie przygotowania. Będzie jeszcze narada 
z dyrektorami. We wszystkich naszych placówkach będą się odbywać tradycyjne, stacjonarne zajęcia lekcyjne, 
oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – mówi Hanna Pietrzak dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych w Nasielsku. – Wszystkim uczniom gmina zapewni transport do szkół  – dodaje. 

W sumie w siedmiu gminnych szkołach podstawowych w klasach I-VIII naukę rozpocznie 1672 uczniów. W przy-
szkolnych klasach „0” (sześciolatki oraz dzieci 5, 4 i 3-letnie) uczyć się będzie – 337 dzieci. Do samorządowych 
przedszkoli trafi 340 przedszkolaków, zaś w żłobku – 70 dzieci. Przypomnimy, że uczniowie wracają do szkół po 
niemal półrocznej nieobecności, bo od marca do czerwca ich nauczanie odbywało się na odległość, m.in. za po-
średnictwem platform internetowych. Z pewnością więc nie mogą się już doczekać normalnych lekcji w klasach. 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z nadal istniejącą możliwością zaraże-
nia się koronawirusem w placówkach oświatowych trzeba będzie stosować się do szeregu zasad sanitarnych,  
m.in.: mycia rąk po wejściu do szkoły, unikania tworzenia się dużych skupisk uczniów, zachowywania dystansu, 
częstego wietrzenia sal. 

Niestety sytuacja epidemiczna w każdej chwili może ulec zmianie i jeśli na terenie szkoły pojawi się ognisko koro-
nawirusa, dyrektorzy szkół wraz z władzami samorządowymi w porozumieniu z kuratorem oświaty i powiatową 
stacją sanepidu będą musieli zdecydować o czasowym zamknięciu placówki.

(red.)

Z MIASTA

100 lecie BITWY 1920 r.  
w Nasielsku
W sobotę, 15 sierpnia 2020 r., 
świętowaliśmy w naszym mie-
ście 100-lecie Bitwy 1920 r.  
Tę wyjątkową rocznicę militar-
nych zmagań polskich żołnierzy 
rozgrywających się przed laty na 
terenie naszej gminy uczciliśmy 
szeregiem wydarzeń, patriotycz-
no – religijnych,  kulturalnych 
i sportowych. 

Jak co roku władze samorządo-
we oraz mieszkańcy naszej gminy 
spotkali się na nasielskiej neokro-
polii, by oddać hołd żołnierzom 
poległym w 1920 r. w walkach  
z bolszewikami. Modlono się  
w ich intencji również podczas 
mszy św. w nasielskim kościele. Nie-
zwykle ważnym wydarzeniem tego 
dnia było odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy upamiętniającej wydarzenia z 
sierpnia 1920 roku. Została ona usy-
tuowana na Skwerze im. Bohaterów 
wojny 1920 roku w Nasielsku. Wielu 
miłośników historii zgromadziło się na 
spotkaniu z historykiem, prof. Lechem 
Wyszczelskim, które odbyło się w sali 
Nasielskiego Ośrodka Kultury. Pod-
czas spotkania zaprezentowana zosta-
ła jego najnowsza książka pt. „Nasielsk 
1920”.

Sportową atrakcją był wyścig ko-
larski „Tour Bitwa Warszawska 
1920”, odbywający się na trasie 
Nasielsk – Nowy Dwór Mazowiec-
ki – Nasielsk. Nasze miasto było go-
spodarzem IV etapu tego wyścigu, 
dlatego w centrum, na parkingu 
przy Skwerze im. Jana Pawła II, sta-
nęło całe kolarskie miasteczko, a 
zmagania kolarzy można było śle-
dzić na telebimie. To sportowe wy-
darzenie, w którym uczestniczyło 
125 zawodników różnych naro-
dowości, przywiodło do Nasielska 
wielu pasjonatów kolarstwa. Wszy-
scy, którzy przyszli k ibicować 
kolarzom mieli okazję obejrzeć 

wystawę plenerową pt. „Pamiętaj-
my o bohaterach!” przygotowaną 
przez Nasielski Ośrodek Kultury, 
przedstawiającą zdjęcia z uroczy-
stych obchodów kolejnych rocznic 
Bitwy Warszawskiej 1920, które od-
bywały się na terenie naszej gminy. 
Mogli również zapoznać się z ofertą 
wystawców biorących udział w jar-
marku rękodzieła i produktów regio-
nalnych. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się wyroby z drewna, biżu-
teria, czy słodycze. Miłośnicy dobrej 
muzyki i starego kina w sobotni wie-
czór uczestniczyli w plenerowym wi-
dowisku. Przy muzyce w wykonaniu 
zespołu „Czerwie” zobaczyć można 
było obraz pt. „Cud nad Wisłą”. 

W niedzielę, 16 sierpnia br., w Cieksy-
nie odsłonięto tablicę upamiętniającą 
bohaterów Bitwy nad Wkrą z 1920 r., 
a w Nasielsku na sportowo setną rocz-
nicę wydarzeń 1920 roku uczciło Sto-
warzyszenie Nasielsk Baszta Team. 

Ostatnim elementem obchodów 
okrągłej rocznicy tych dramatycz-
nych wydarzeń będzie uroczysta ma-
sza swięta przy pomniku w Borkowie. 
Odbędzie się ona w sobotę, 22 sierp-
nia, o godz. 17:00.

(red.)
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fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

11 sierpnia OSP Psucin i PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki zosta-
ły zadysponowane do wypadku 
drogowego w Starych Pieściro-
gach. Działania strażaków pole-
gały na zabezpieczeniu pojazdu 
i miejsca zdarzenia.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

Funkcjonariusze KP Nasielsk w dniu 
15 sierpnia 2020 r. zatrzymali  
do kontroli drogowej Krzysztofa 
D., który kierował motorowerem 
będąc w stanie nietrzeźwości z wy-
nikiem 0,98 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

W nocy z 9/10 sierpnia 2020 r. 
nieznany sprawca dokonał kra-
dzieży z włamaniem do plebanii 
kościoła katolickiego w Nunie, skąd 
zabrał sutannę oraz torbę podróżną 
na szkodę księdza proboszcza.

Z GMINY

Incydent w czasie wyścigu

Druga edycja wyścigu Tour Bitwa Warszawska 1920 wzbudziła spore zainteresowanie i wiele emocji wśród mieszkańców Nasielska i okolic. Szczególnie 
tych rejonów, którymi przebiegała jego trasa. 

Podczas wyścigu doszło także do incydentu, który na szczęście zakończył się tylko uszkodzeniem mienia. Przy ulicy Piaskowej, jeden z pojazdów ja-
dących za kolarzami wjechał w bramę posesji uszkadzając ją i odjechał.

Do zdarzenia doszło w miejscu, gdzie ulica Piaskowa ma bardzo ostry zakręt.

 – Na szczęście, że nikogo nie było wtedy w pobliżu bramy – mówi pan Tomek, właściciel posesji. I dodaje, że po zakończeniu wyścigu kierowca sa-
mochodu wrócił na miejsce, spotkał się z właścicielem posesji i przekazał mu kontakt do ubezpieczyciela wydarzenia.

W tym samym, feralnym, miejscu doszło także do kolizji dwóch kolarzy, którzy mimo upadku, także dalej kontynuowali swój wyścig.
Michał B.

Z POLICJI

Areszt za usiłowanie rozboju

Nasielscy policjanci zatrzymali cztery osoby podejrzane o usiłowanie rozboju na 19-latku. Teraz grozi im kara 
do 12 lat pozbawienia wolności. 

Czterech młodych mężczyzn, 11 sierpnia br., przyjechało na posesję 19 –latka z gminy Nasielsk. Weszli do jego 
domu przez drzwi tarasowe i zażądali pieniędzy. Kiedy ich nie otrzymali, dotkliwie pobili młodego mężczyznę. 
Po całym zajściu pokrzywdzony udał się do szpitala. Stwierdzono u niego m. in. złamanie kości nosa oraz uraz 
głowy i twarzy.

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Nasielska dokonali zatrzymania czterech mężczyzn, podejrzewanych 
o usiłowanie rozboju na 19-latku. Zatrzymani to 21, 20, 19 i 17-letni mieszkańcy gminy Nasielsk. Po wykonaniu 
niezbędnych czynności procesowych śledczy doprowadzili trzech podejrzanych do prokuratury na przesłu-
chanie oraz wystąpili z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd rejonowy w Pułtusku zastoso-
wał wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.  
17- latek, po wykonaniu czynności, został przekazany pod opiekę rodzica. O jego dalszym losie zdecyduje te-
raz sąd rodzinny. Trzem podejrzanym młodym ludziom za przestępstwo 
rozboju grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

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

Z POLICJI

Wandale 
zatrzymani
Policjanci z nasielskie-
go komisar iatu pol i-
cj i  zatrzymali  dwóch 
m łodych mężcz yzn, 
mieszkańców Nasielska, 
podejrzanych o umyśl-
ne niszczenie mienia. 
Obaj usłyszeli już zarzu-
ty i przyznali się do ich 
popełnienia. 

P i e r w s z y  z  n i c h  t o  
19- latek, który, jak usta-
lili mundurowi, był już 
wc ze ś n ie j  karany z a 
zniszczenie mienia. Po-
dejrzany jest o to, że  
2 4  l i p c a  2 0 2 0 r . , 
w  N a s i e l s k u  p r z y  
ul. Sportowej umyślnie 
uszkodził szlaban wjazdowy na terenie Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku poprzez kopanie oraz siłowe wygi-
nanie szlabanu. Straty oceniono na kwotę 5.000 zł.

Ten sam mężczyzna wspólnie ze swoim 18- letnim kolegą jeszcze tego 
samego dnia przy ul. Lipowej i Sportowej w Nasielsku umyślnie zniszczył 
3 młode drzewa oraz 5 koszy na szkodę gminy Nasielsk, powodując straty 
oszacowane na łączną sumę 7.000 zł.

Ponadto tej samej nocy na ul. Lipowej w Nasielsku dwaj młodzieńcy 
umyślnie uszkodzili dwa daszki od słupków ogrodzenia oraz konstrukcję 
osłaniającą śmietnik na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku, 
powodując tym samym straty na kwotę 1.000 zł.

Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego, dwaj młodzi męż-
czyźni, którzy są uczniami jednej z nasielskich szkół średnich, usłyszeli za-
rzuty niszczenia mienia, do których popełnienia się przyznali. Teraz grozi 
im kara do 5 lat pozbawienia wolności (niszczenie mienia to przestępstwo 
zgodnie z art. 288 par. 1 Kodeksu Karnego).

(red.) za: www. http://kppnowydwor.policja.waw.pl/
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Winniki mają asfalt

Z PKP

Zmiany w rozkładzie
Koleje Mazowieckie 
informują o zmianach 
w rozkładzie jazdy po-
ciągów. Nowy rozkład 
jazdy obowiązywać 
b ędzie od n iedzie l i  
30 sierpnia br. Szcze-
gó ł owe i n formacj e 
znajdują się na stronie 
przewoźnika.

Po ki lku miesiącach 
przerwy w Nasielsku od 30 sierpnia zatrzymywać będzie się ponownie pociąg InterCity Żeromski relacji Olsz-
tyn Główny – Kraków Główny. Pociąg na stacji Nasielsk zatrzyma się o godzinie 15:25 i odjedzie minutę później.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Lokalne Ośrodki 
Wiedzy i Edukacji 

W poniedziałek, 17 sierpnia br., Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski 
podpisał umowę w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 
nowe oblicze edukacji dla dorosłych”.

Celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na 
rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez 
całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju 
osobistego i rozwoju wspólnot.

Grant w wysokości 175.000,00 zł pozwoli na utworzenie w Szkole Pod-
stawowej w Cieksynie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla miesz-
kańców Gminy Nasielsk. Inicjatorem udziału w projekcie jest Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Cieksynie. Placówka ta w partnerstwie ze Szkołą 
Podstawową w Popowie Borowym będzie organizować szkolenia i warsz-
taty zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie utworzony z dniem 1 wrze-
śnia 2020 r.

Wydział Administracji i Nadzoru

W błyskawicznym tempie, w cią-
gu dwóch tygodni przebudowana 
została droga gminna nr 24039W 
w miejscowości Winniki. 

Aktualnie trwają jeszcze ostat-
nie prace przy budowie pobo-
cz y.  Wcześn iej ,  od p oczątku 
sierpnia, trwało profilowanie ist-
niejącej nawierzchni z wykona-
niem podbudowy z kruszywa 
łamanego, a następnie przebudowę 
nawierzchni jezdni. Ponadto prze-
budowane został y zjazdy wraz 
z przepustami drogowymi oraz 
oczyszczono istniejące rowy.

Do tej pory była to droga z na-
wierzchnią żwirową.

 – Droga jest właściwie gotowa. 
Pozostają do zrealizowania drobne 
prace zakończeniowe – mówi Ra-
dosław Kasiak kierownik Wydziału 

Inwestycji w nasielskim Urzędzie 
Miejskim. Termin realizacji zadania 
mija 31 sierpnia br.

Droga przebudowana zosta ła  
na odcinku 1,16 km od skrzy-
żowan ia  z  drogą woj ewó d z-
ką do zabudowań mieszkalnych 
w miejscowości Winniki. Zmoder-
nizowana droga polepszy kom-
fort komunikacji mieszkańców 
wsi Mazewo Dworskie A i Winniki 
z pozostałą częścią gminy. Ponadto 
zwiększy się bezpieczeństwo jazdy 
autobusu szkolnego dowożącego 
dzieci do szkół gminnych.

Przypomnijmy, że do przetargu  
na wykonanie tej inwestycji zgłosiło 
się 9 firm. Najtańszą ofertę o war-
tości 350 205,60 zł złożyła firma 
„Drogi i Mosty – Jan Kaczmar-
czyk” z Kacic koło Pułtuska. Ta zo-

stała jednak odrzucona ze względu 
na pominięcie jednej z pozycji 
przedmiaru, co nie odpowiada tre-
ści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Następną w kolejności 
była oferta firmy INFRASTRUKTU-
RA BUD-59 z Warszawy, za kwo-
tę 366 234,22 zł. I ta firma została 
wybrana przez komisję przetargo-
wą do realizacji zadania. Najdroż-
sza natomiast należała do f irmy 
TIP-TOP z Sierpca na kwotę prawie 
751 tys. zł. 

Przed otwarciem ofert Urząd Miej-
ski podał, że na sfinansowanie za-
mówienia planuje przeznaczyć 390 
tys. zł.

Wkrótce nastąpi oficjalny odbiór 
zmodernizowanej drogi w Winni-
kach.

(red.)

Z MIASTA

Umowa podpisana
17 sierpnia br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkow-
ski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Radosław 
Kasiak podpisali z wykonawcą, firmą BAZ-BRUK 
z Nasielska umowę na przebudowę chodnika przy 
ul. Piłsudskiego.

 – Prace powinny zacząć się na przełomie sierp-
nia i września. Nowy chodnik powstanie od strony 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na odcinku 
350 m (od stacji paliw do ul. Traugutta) – mówi kie-
rownik Radosław Kasiak. Wartość inwestycji wynosi 
178 334,63 zł.

Budowa chodnika to inwestycja na którą 50% środ-
ków pochodzi z budżetu nowodworskiego sta-
rostwa powiatowego, a drugie 50% pochodzi ze środków budżetu Gminy Nasielsk. Oba samorządy przeznaczyły  
na przebudowę chodnika po 100 tys. zł.

(red.) 



6 Życie Nasielska nr 18 (560); 21.08.–3.09.2020KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Kryminał na lato
Brytyjska pisarka, Anna Cle-
eves, zasłynęła przed laty 
serią kryminałów, których 
główną bohaterką jest in-
spektor Vera Stanhope. To 
c iekawa a l ternat y wa dla 
tych, którzy lubią krymi-
nalne powieści skandynaw-
skie, z ich specyf icznym 
klimatem, stylem literackim 
i charakterystycznymi bo-
haterami. Cleevs w swoich 
utworach również potraf i 
stworzyć niepowtarzalny na-
strój, bardzo dbając przy tym 
o tło obyczajowe opowiada-
nych historii. Mocną stroną 
jej powieści są bohaterowie, 
szczególnie postacie pierw-
szoplanowe, których losy 
rozwijają się w kolejnych czę-
ściach serii. 

W ramach letniego wypoczynku na odstresowanie i zresetowanie umy-
słu polecam książkę tej pisarki pt. Martwa woda z tzw. serii szetlandzkiej. 
Akcja całego cyklu powieściowego rozgrywa się na Szetlandach, archi-
pelagu wysp na Oceanie Atlantyckim administracyjnie należących do 
Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim na jednej z nich - Fair Isle.

Powieść Martwa woda jest już, co prawda, piątym tomem serii z in-
spektorem policji, Jimim Perezem, w roli głównej. Jednak nie utrudnia to 
w żaden sposób jej lektury, a raczej zachęca do nadrobienia zaległości 
i zapoznaniem się z wcześniejszymi losami bohaterów. 

Zagadkowa śmierć londyńskiego dziennikarza Jerrego Markhama, któ-
rego ciało znajduje miejscowa pani prokurator nasuwa podejrzenia o tu-
szowanie poważnej afery. Ale w grę wchodzi też wątek zakończonego 
skandalem romansu z młodą dziewczyną. Dlaczego Markham wrócił 
w rodzinne strony, komu zależało na jego śmierci, to tylko niektóre py-
tania, na które odpowiedzi będzie musiała znaleźć młoda detektyw Wil-
low. Pomagać jej będzie Jimmy Perez, który wciąż próbuje się pozbierać 
po dramatycznych wydarzeniach sprzed sześciu miesięcy.

Martwa woda to dobrze napisana powieść, którą czyta się z wielkim za-
interesowaniem. Wiarygodnie przedstawione postacie, opisy przyrody 
i ciekawe realia życia zamkniętej, lokalnej społeczności, są atutem opo-
wieści. 

Moim zdaniem książki Clevees stanowią świetną rozrywkę. Dobrze się 
je czyta, podobnie jak bardzo dobrze ogląda się ich filmowe adaptacje. 
Brytyjczycy (BBC) zrealizowali już cykl filmów z inspektor Verą Stanho-
pe (tytuł serii Vera), w tej roli wystąpiła Brenda Blethyn. Powstają również 
kolejne filmy z serii Shetland, gdzie w roli Jimmiego Pereza wystąpił Do-
uglas Henshall. Warto je zobaczyć. Najpierw jednak trzeba przeczytać 
historie opowiadane przez Clevees.

Iwona Pechęrzewska

CIEKSYN. Zaproszenie

Nauka chodzenia na szczudłach
We wtorek, 25 sierpnia 
br., odbędzie się Dzień 
O t wa r t y  –  Wa r sz t a t y 
Szczudlarskie. 

K a ż d y  b ę d z i e  m ó g ł 
przyjść i sprawdzić, jak 
to jest chodzić na szczu-
dłach .  Warto sprób o-
wać swoich sił i nauczyć 
się czegoś nowego. Taką 
umiejętność można wy-
korzystać np. pracując 
jako artysta w grupie te-
atralnej.

Na nasz Dzień Otwarty 
zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. Do 
dyspozycji są odpowied-
nie szczudła dla dzieci i 
 dla dorosłych. Tego dnia 
odbędzie się szkolenie  
z profesjonalnym instruk-
torem/aktorem Wikto-
rem Malinowskim z teatru 
Delikates.

Spotkanie rozpoczyna się 
o godz. 11.00 w Wiejskiej 
Scenie Kulturalnej (ul. J. 
Piłsudskiego 63 w Cieksy-
nie), a ćwiczenia odbywać 
się będą przy stawie koło 
boiska klubu sportowego 
Wkra Cieksyn.

Zapraszamy.
(red.)

ROZ(G)RYWKA

W dolinie Everdell

Z UM. Konkurs fotograficzny

Poznajmy  
czarny szlak
Przypominamy o naszym konkursie fotograficznym „Poznajmy czarny 
szlak”, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody: 1 miejsce – inte-
ligentny zegarek smartwatch; 2 miejsce – słuchawki bezprzewodowe;  
3 miejsce – głośnik bezprzewodowy; nagroda publiczności – power bank. 

Każdy laureat, oprócz wspomnianej nagrody, wygra również zestaw ga-
dżetów gminy. Jak wziąć udział? Wystarczy ruszyć trasą czarnego szla-
ku rowerowego (szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w zakładce: Dla mieszkańców/Turystyka/Szlaki turystyczne/Czarny szlak 
rowerowy PTTK) oraz zrobić zdjęcia: siebie, rodziny, swojego roweru, na-
tury – czegokolwiek przykuwającego Wasze oko. Wykonane fotografie 
(ale maksymalnie 3) należy wysłać na adres promocja@nasielsk.pl, w ty-
tule wpisując „KONKURS – CZARNY SZLAK”, a w treści podając swoje 
imię, nazwisko oraz przybliżone miejsce wykonania fotografii.

Konkurs trwa do końca sierpnia, więc zostały ostatnie 2 tygodnie!

Wydział Administracji i Nadzoru

Urzekające grafiką pudełko gry Ever-
dell  zaprasza do odkrycia baśniowej 
krainy zamieszkałej przez leśne zwie-
rzęta. A w środku zobaczymy wspa-
niale wykonaną przestrzenną planszę 
w kształcie starego drzewa oraz ota-
czający je potok oraz 
polanę. Do tego staran-
nie wykonane drewnia-
ne znaczniki zwierząt 
oraz surowców (każdy 
z innego tworzywa),  
a także pięknie ilustro-
wane karty. Nawet in-
strukcja zwiera ciekawe 
dodatki takie jak po-
emat o dolinie Everdell 
czy list kronikarza. 

Przygodę rozpoczy-
namy, wcielając się  
w lidera grupy zwie-
rząt spragnionych po-
szerz an ia  s woj e go 
terytorium oraz zakła-
dania nowych miast. 
Gra jest dynamicz-
na, a zasady przejrzy-
ste. Uczestnicy w swojej turze mogą 
wykonać jedną z trzech akcji. Przede 
wszystkim przydzielają pracowni-
ków, którzy podejmują czynności 
sprzyjające rozwojowi obranej tak-
tyki – pozyskują surowce niezbędne  
do rozbudowy miasta lub umożli-
wiają pobieranie kart. Zdobyte karty 
można zagrać na różne sposoby tak, 
aby wzmocnić i rozbudować swo-
je miasto. Karty wpływają na siebie, 

a jeśli gracz znajdzie właściwe po-
łączenia między nimi, może uzy-
skać wiele punktów niskim kosztem. 
Trzecią możliwością jest przygoto-
wanie do kolejnego sezonu, bo roz-
grywka toczy się wokół czterech pór 

roku. Rozpoczynamy późną zimą,  
a kończymy jesienią. Każdy uczestnik 
przechodzi do następnej pory roku 
w dowolnym momencie, we właści-
wym dla siebie tempie, bez względu 
na to, czy zrobił w danej rundzie jed-
ną akcję czy więcej, może kontynu-
ować zabawę. Aby rozpocząć nową 
porę roku, należy zebrać wszystkich 
swoich robotników, dobrać innych 
dostępnych na kolejną porę roku i 
skorzystać z odpowiedniego dodatku 

(np. wiosną aktywować zielone karty 
produkcyjne w swoim mieście). 

Dodam, że karty dzielą się na dwie 
kategorie: budynki, które zazwyczaj 
są droższe i stworzenia, które moż-
na wystawić w mieście, jeśli posiada 

się odpowiedni budynek. 
Zdolności zwierząt odpo-
wiadają ich charaktorem, 
co sprzyja spójności fabu-
ły. Choć zasady są przej-
rz yste,  a mechanizm 
płynny, gra przeznaczo-
na jest dla osób powyżej 
dziesiątego roku życia. Być 
może dlatego, że cały czas 
trzeba planować swoje 
działania, poszukiwać za-
leżności w oddziaływaniu 
kart, łączyć ich efekty, aby 
uzyskać najlepsze rezulta-
ty i wyczuwać najlepszy 
moment na zagranie po-
szczególnych w celu roz-
budowania swojego miasta 
i uzyskania jak największej 
liczby punktów – wygry-

wa ten, kto ma najwięcej najwyżej 
punktowanych kart. 

Niezaprzeczalnie plusem jest wy-
soka regrywalność Everdell. Jedna 
rozgrywka na pewno nie wystar-
czy, aby dostatecznie zanurzyć się  
w fantastyczny klimat gry, która speł-
ni oczekiwania zarówno początkują-
cych, jak i zaawansowanych fanów 
planszówek.

oi.
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Inicjatywy 
mieszkańców 
Zakończyły się prace komisji oceniającej wnioski, które wpłynęły do nas 
na realizację oddolnych pomysłów mieszkańców. Projekty te realizowa-
ne będą w ramach projektu „Mam patent na kulturę”. W sumie do NOK 
złożone zostały 4 wnioski, które otrzymały następującą ocenę punktową 
komisji:
1. Stowarzyszenie Szkoła w Popowie to MY! „QultuRowe spotkania w Po-
powie”652 pkt.
2. Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander „Wieś to nie wio-
cha” 540 pkt.
3. Koło Gospodyń Wiejskich Optymiści z klasą w Ruszkowie „Kreatywna 
jesień” 497 pkt.
4. Michał Ziółek „ Przystanek Ruszkowo” 329 pkt.

Wnioski analizowała i oceniała komisja w składzie: 
Eliza Gryszko (przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury)
Andrzej Waldemar Kordulewski (zastępca Burmistrza Nasielska)
Dariusz Sawicki (radny Rady Miejskiej w Nasielsku, przewodniczący komi-
sji kultury, oświaty i sportu)
Michał Brodowski (radny Rady Miejskiej w Nasielsku)
Małgorzata Suzuki (aktorka teatralna, nauczyciel dyplomowany teatru)
Krzysztof Macias (nauczyciel, prezes Nasielskiego Towarzystwa Kultury)
Grzegorz Antoniuk (muzyk, organizator wydarzeń kulturalnych)
Iwona Pęcherzewska (redaktor naczelna „Życia Nasielska”)

Wsparcie finansowe otrzymają trzy wnioski z największą liczbą punktów, 
czyli: „QultuRowe spotkania w Popowie”, „Wieś to nie wiocha”, oraz „Kre-
atywna Jesień”. Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom i jednocześnie 
zapraszamy na spotkanie organizacyjne, w środę, 26 sierpnia br., godz. 
17:30 w siedzibie NOK. W spotkaniu weźmie udział Eliza Gryszko - przed-
stawiciel Narodowego Centrum Kultury. Łączna wartość dofinansowania, 
jakie otrzymamy od Narodowego Centrum Kultury na realizację pomy-
słów mieszkańców wyniesie 22 000 zł.

dd

NASZE SPRAWY

Warsztaty ceramiczne
Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie wraz z mieszkańcami gminy Nasielsk  
po raz kolejny odkrywali swoje talenty artystyczne. Tym razem rozwijali  umiejętności manualne podczas warsztatów 
ceramicznych, które odbyły się, we wtorek, 11 sierpnia br., w świetlicy wiejskiej w Ruszkowie.

W zajęciach prowadzonych przez Fundację Artystyczną „Wylepiarnia” uczestniczyło 20 kobiet. Zadaniem każdej 
uczestniczki było wyrobienie otrzymanej gliny i uformowanie z niej talerza. Następnie należało go precyzyjnie wy-
gładzić i udekorować.

W ozdabianiu glinianego wyrobu duża cześć uczestniczek postawiła na motywy roślinne – liście, kwiaty. Przygoto-
wane naczynia będą wypalane przez panie instruktorki w ich pracowni w specjalnym piecu w temperaturze 1000 C̊. 

B y ł a  t o  p i e r ws z a 
część warsztatów. Na 
kolejnych zajęciach 
uczestniczk i  będą 
szlifować i kolorować 
w ypieczone ta le-
rze. Glina jest wyjąt-
kowym materiałem 
pozwalającym kształ-
tować się za pomocą 
rąk lub z minimalnym 
użyciem narzędzi . 
Nawet osoba nie mająca nigdy kontaktu z gliną lub nie dostrzegająca u sie-
bie zdolności plastycznych jest w stanie wykonać z tego materiału piękny 
przedmiot użytkowy lub dekoracyjny.

Praca z gliną otwiera umysł i pogłębia kreatywność. Kolejne zajęcia odbędą 
się już 25 sierpnia 2020 roku. 

Cykl warsztatów pt. „Optymiści stawiają na naukę i rozwój” finansowany 
jest w ramach programu Inicjatyw Lokalnych Gminy Nasielsk 2020.

(al.z.)
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Z okazji 

50. rocznicy 
zawarcia związku małżeńskiego

Kochanym Rodzicom 

Danucie i Józefowi Woźniakom
z Nasielska

składamy serdeczne życzenia 
zdrowia, szczęścia, wiary i uśmiechu,

nieustającej miłości, zgody  
oraz radości na kolejne wspólne lata.

Z całego serca dziękujemy również  
za trud wychowania nas, za miłość, pomoc i wsparcie.

syn Jacek z Ewą, 
córka Aneta z Dariuszem

oraz wnuki: Jakub z Karoliną,  
Karol, Katarzyna, Piotr

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Nagrody za  
Pocztówkę z Cieksyna
W piątek, 7 sierpnia br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar 
Kordulewski – uczestniczył w uroczystym wręczeniu nagród uczestni-
kom konkursu fotograficznego pt. „Pocztówka z Cieksyna”. Organizato-
rem konkursu było  Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander, 
a patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Nasielska.

Wśród laureatów znaleźli się:
I miejsce Joanna Sterbicka za zdjęcie zatytułowane „Walory krajobrazu 
widoczne z mostu kolejowego”;
II miejsce Natalia Zawadzka za zdjęcie zatytułowane „Kolorowy mostek 
Amigos”;
III miejsce Michał Orłowski za zdjęcie zatytułowane „Tory kolejowe 
w Cieksynie”.

Nagroda publiczności za zdobycie największej ilości lajków (881) trafiła  
do Joanny Sterbickiej.

Skafander Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne wyróżniło dodatkowo 
Nikolę Bieniek jako najmłodszą uczestniczkę konkursu.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a stowarzyszeniu życzymy kolej-
nych udanych inicjatyw.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z UM. UROCZYSTOŚCI

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
wydarzenia z sierpnia 1920 roku
W  s o b o tę,  15  s i e r p n i a  
o godz. 14:30 na Skwe-
rze im. Bohaterów woj-
ny 1920 roku w Nasielsku, 
miało miejsce odsłonięcie 
i poświęcenie tablicy upa-
miętniającej wydarzenia  
z sierpnia 1920 roku. Tabli-
ca została zakupiona przez 
władze gminy Nasie lsk  
w związku z wyjątkową, 
100. Rocznicą obchodów 
Bitwy o Nasielsk i Bitwy 
nad Wkrą.

Uroczystość poprowadził 
Sekretarz Nasielska Marek 
Maluchnik, witając na wstę-
pie przybyłych na wyda-

rzenie gości oraz dziękując Harcerzom z 1. Nasielskiej Drużyny 
„Błękitna Armia” im. gen. Józefa Hallera za wartę.

W dalszej kolejności głos zabrał Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan 
Ruszkowski, który wyraził wielką dumę z bycia Polakiem oraz 
bohaterstwa żołnierzy z 1920 roku. Wyraził również nadzieję,  
że zamieszczona na skwerze tablica będzie przypominała miesz-
kańcom naszej gminy nie tylko w dni uroczyste, ale także na co 
dzień o bohaterskich czynach naszych rodaków. 

Burmistrz Nasielska szczególnie przywitał prof. dr hab. Lecha Wyszczelskiego, autora książki „Nasielsk 1920” oraz 
Waldemara Michalskiego, prokurenta Wydawnictwa „Bellona”. Profesor Lech Wyszczelski zabrał głos, powiedział 
o najważniejszych wydarzeniach związanych z 1920 rokiem, wyraził uznanie dla pomysłodawców postawienia 
tablicy pamiątkowej, po czym dokonał odsłonięcia nasielskiej tablicy.

Modlitwę w intencji poległych odmówił Proboszcz Parafii ks. kan. Tadeusz Pepłoński, po czym poświęcił tablicę 
upamiętniającą wydarzenia  
z 1920 roku oraz tablicę 
przekazaną przez Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę dla So-
łectwa Słustowo. Tablicę na 
ręce Sołtysa przekazał Bur-
mistrz Nasielska.

Po uroczystości wszyscy 
zebrani udali się na salę Na-
sielskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie miało miejsce spotka-
nie autorskie z profesorem 
Wyszczelskim i prezentacja 
książki jego autorstwa.

Uroczystość swoją obec-
n o ś c i ą  u ś w i e t n i l i :  P ro -
boszcz Parafii Św. Wojciecha  

w Nasielsku ks. kan. Tadeusz Pe-
p łoński,  Radna Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego Anna 
Brzezińska, Członek Zarządu Po-
wiatu Nowodworskiego Moni-
ka Nojbert, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lu-
bieniecki, Radni Rady Miejskiej 
w Nasielsku, Zastępca Burmistrza 
Nasielska Andrzej Kordulewski, 
Sołtys Sołectwa Słustowo Zbigniew 
B uc hol c ,  L aureatka  N ag ro d y  
„Lew Nasielska” Halina Kamińska.

Wydział Administracji i Nadzoru

S E R D E C Z N O Ś C I
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Marsz  
Brygady Syberyjskiej
W najbliższą sobotę, 22 sierpnia br., rusza stukilometrowy marsz poświę-
cony pamięci żołnierzy Brygady Syberyjskiej, która w 1920 roku walczyła 
z bolszewikami na Północnym Mazowszu. W marszu wezmą udział człon-
kowie Towarzystwa Historycznego „Rok 1920” w polskich mundurach  
z okresu Bitwy Warszawskiej.

Marsz rozpocznie się w Borkowie koło Nasielska, gdzie Brygada Syberyj-
ska miała swój chrzest bojowy, a zakończy się w Chorzelach, gdzie jed-
nostka ta stoczyła swoje ostatnie, dramatyczne boje. 

Po drodze uczestnicy marszu odwiedzą miejsca bitew w okolicach Nowe-
go Miasta, Ciechanowa i Przasnysza. Rekonstruktorzy pokonają 100-kilo-
metrowy marsz w pełnym mundurowaniu i oporządzeniu wojsk polskich 
z okresu wojny polsko – bolszewickiej. Noclegi planowane są pod gołym 
niebem z wykorzystaniem sprzętu biwakowego przenoszonego przez 
ówczesnych żołnierzy.

Brygada Syberyjska to polska jednostka Wojskowa utworzona w lip-
cu 1920 roku z pozostałości wojsk polskich walczących na Syberii  
i ok. 5000 młodych ochotników, którzy zasilili Wojsko Polskie na krót-
ko przed rozpoczęciem walk na Mazowszu. Brygada ta, pomimo bardzo 
krótkiego czasu organizacji, odegrała ważną rolę w walkach na Północ-
nym Mazowszu, wyzwalając wiele miejscowości i zadając nieprzyjacie-
lowi wielkie straty.

Towarzystwo Historyczne „Rok 1920” to działające na Mazowszu stowa-
rzyszenie kultywujące pamięć o wojnie polsko-bolszewickiej poprzez 
udział w rekonstrukcjach historycznych, odtwarzanie pojazdów i mun-
durów z tamtego okresu oraz organizację wystaw, pokazów i prelekcji 
na ten temat. Od ponad 10 lat Towarzystwo organizuje we współpracy  
z samorządem z Nasielska inscenizacje historyczne w Borkowie na Wkrą.  
W marszu weźmie udział 4 członków Towarzystwa.

Marsz wyruszy w sobotę, 22 sierpnia, bezpośrednio po uroczystościach 
przy pamiątkowym kamieniu w Borkowie (ok. godz. 19.00), a zakończy 
się w środę 26 sierpnia rano w Chorzelach.

(red.)

UROCZYSTOŚCI

Oddali Hołd Bohaterom 1920 roku
W sobotę, 15 sierpnia br., o godz. 
11:15 na cmentarzu parafialnym  
w Nasielsku, odbyła się uroczystość 
upamiętniająca żołnierzy Wojska 
Polskiego z Grupy Operacyjnej 
gen. Aleksandra Osińskiego 5. Ar-
mii dowodzonej przez gen. Włady-
sława Sikorskiego.

Po wp rowad zen iu  p osterun-
ku honorowego przez żołnierzy  
z 2. Mazowieckiego Pułku Sape-
rów z Kazunia Nowego nastąpi-
ło uroczyste odśpiewanie Hymnu 
Narodowego. 

W dalszej kolejności zabrał głos 
Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowskiego, który w swoim wy-

stąpieniu podkreśli ł  znaczenie 
bohaterstwa żołnierzy z 1920 roku. 
Zaznaczył również, że wydarzenia 
sprzed 100 lat były znaczące nie 
tylko dla Polski, ale również całej 
Europy. W tym wszystkim istot-
ną rolę odegrały potyczki z bol-
szewickim najeźdźcą na ziemiach 
Gminy Nasielsk. 

Modlitwę w intencji poległych od-
mówił ks. Mariusz Majczak. Tuż po 
tym nastąpiło złożenie kwiatów 
pod symboliczną mogiłą. Następ-
nie zebrani udali się do kościoła, 
gdzie odbyła się Msza św. w intencji 
Ojczyzny oraz Bohaterów 1920 r. 

celebrowana przez o. Jacka Kraw-
czyka. 

Uroczystość poprowadził Sekre-
tarz Nasielska Marek Maluchnik, 
a o oprawę muzyczną zadbała 
Nasielska Orkiestra Dęta. 

Wydział Administracji i Nadzoru
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ABC OGRODNICTWA

Pelargonie  
nie tylko na balkon
Pelargonie należą do roślin, które chętnie sadzimy. Te długo kwitnące ro-
śliny przez całe lato zdobią balkony i tarasy, a nawet rabaty. Łatwą w upra-
wie i odporną na upały i susze jest pelargonia rabatowa, ale ekstremalne 
warunki utrzymujące się przez długi okres, mogą spowolnić jej kwitnie-
nie lub spowodować, że rośliny te nie będą w ogóle zawiązywać pąków, 
a nawet przestaną rosnąć. Zasychają im wtedy też brzegi liści. Większy 
dostęp do promieni słonecznych powoduje, że pelargonie obficiej kwit-
ną. Nie są też roślinami wymagającymi, jeśli chodzi o podłoże, ale bardzo 
dobrze rosną w specjalnej ziemi dla pelargonii lub ziemi kompostowej. 

Jest wiele odmian pelargonii: rabatowe o wzniesionych pędach, stosowa-
ne na balkony i do ogrodów, bluszczolistne o zwisających pędach stoso-
wane głównie do kompozycji pojemnikowych, które sprawią, że nasze 
balkony, tarasy czy pojemniki będą wyglądały atrakcyjnie. Ich piękne 
różowe, fioletowe, czerwone, bordowe, koralowe, łososiowe, wieloko-
lorowe lub białe kwiatki (pojedyncze lub pełne) zebrane w kuliste kwia-
tostany, zdobią te rośliny przez cały sezon do późnej jesieni. Niektóre 
okazy w okresie bujnego kwitnienia mają dużo kwiatostanów, które cał-
kowicie zakrywają liście.

Niestety, pelargonie nie są zbyt wytrzymałe na niską temperaturę oto-
czenia, dlatego wymagają przeniesienia do pomieszczenia na okres od 
listopada do maja (na zewnątrz wystawiamy je dopiero po ostatnich 
przymrozkach). Przenoszonym do pomieszczeń, przed zimowaniem, 
roślinom należy przyciąć pędy do połowy lub o 1/3 ich długości i umie-
ścić je w chłodniejszym, jasnym miejscu. Temperatura odpowiednia do 
przechowania pelargonii przez zimę to 5-10 stopni C. Dopiero w czasie 
przedwiośnia należy zapewnić tym roślinom temperaturę otoczenia ok. 
20 stopni C, która pozwoli na ich prawidłowy wzrost. W czasie zimy na-
leży ograniczyć ich podlewanie. Oszczędne nawadnianie uchroni prze-
chowywane egzemplarze przed chorobami grzybowymi. Natomiast od 
marca zalecane jest zwiększenie częstotliwości podlewania oraz zasilanie 
(raz na tydzień) nawozami do pelargonii. W czasie kwitnienia zaleca się 
też regularne przycinanie przekwitłych kwiatostanów. Roślinki odwdzię-
czą się nam obfitym kwitnieniem i bujnym wzrostem.

Pelargonie rabatowe nie muszą rosnąć, jak nazwa wskazuje, na rabacie, 
ale mogą rosnąć też przez cały rok w domu. Wykazują się podwyższo-
ną odpornością na suszę i przedłużonym kwitnieniem. W zależności od 
odmiany, osiągają one wysokość od 20-50 cm. 

Pelargonie doskonale sprawdzają się do sadzenia w kompozycji z rośli-
nami, które mają dekoracyjne liście i zwisające pędy np. kocanki, wilec 
ziemniaczany czy trzmielina. Ładnie wyglądają też posadzone w wy-
sokich donicach razem z roślinami o zwisających pędach i drobnych 
kwiatach np. z bakopą, scewolą, lobelią. Interesującym dodatkiem do 
pelargonii w kompozycjach pojemnikowych jest wilec ziemniaczany, 
zarówno ten o ciemnych liściach, jak i ten z limonkowymi listkami.

Większe kwiaty i szorstkie, delikatnie pachnące liście mają długo kwit-
nące pelargonie wielkokwiatowe. Odmiana ta dorasta nawet do 70 cm 
wysokości. Pelargonie pachną mniej lub bardziej intensywnie w zależ-
ności od odmiany. Ziołowo-kwiatowy aromat jest lepiej wyczuwalny  
w słoneczne, letnie dni.

Inną odmianą pelargonii, która najlepiej wygląda w wiszących pojem-
nikach, jest odporna na choroby i szkodniki pelargonia bluszczolistna  
o liściach podobnych do liści bluszczu i kulistych kwiatostanach składa-
jących się z wydłużonych płatków kwiatowych. Pędy tej pelargonii są 
kruche i często ulegają uszkodzeniu przez wiatr, dlatego nie jest polecana 
na wietrzne tarasy czy balkony. Jest ona też bardziej odporna na chłod-
niejsze powietrze i wytrzymuje chłody do 2 stopni C.

W okresach od lutego do marca oraz od lipca do września można samo-
dzielnie rozmnażać pelargonie przez sadzonki wierzchołkowe przygo-
towane z dziesięciocentymetrowych odcinków pędów. Oczyszczone 
z liści dolne części pędów posadzone w ziemi z torfem, po kilku ty-
godniach ukorzenią się. Wtedy należy przesadzić je do ziemi dla roślin 
balkonowych. Następnie warto usunąć wierzchołki pędów młodych sa-
dzonek, co spowoduje prawidłowe rozkrzewienie się. Dzięki możliwo-
ści łatwego rozmnażania pelargonii, długiego i obfitego kwitnienia oraz 
urody ich kwiatów, te niezawodne rośliny często wykorzystywane są 
do kompozycji w pojemnikach i do obsadzania rabat. Balkony zdobią 
najczęściej odporne na brak wilgoci pelargonie wielkokwiatowe czy też 
te o długich przewieszających się gałązkach pelargonie bluszczolistne.  
U wielu odmian pelargonii płatki same opadają. Jednak najlepiej na bie-
żąco je usuwać, by nie szpeciły naszych okazów.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jaki rozpoznać dobrą karmę?
Dobra karma dla psów:

 – zawiera mało popiołu, 

 – zawiera dużo mięsa konkret-
nego gatunku (mięso z indyka/ 
kurczaka/ jagnięce); najlepiej na 
pierwszych miejscach w składzie; 
mączki mięsne konkretnego ga-
tunku (mączka z mięsa kurczaka/
mączka jagnięca); mięso suszo-
ne/dehydrolizowane konkretne-
go gatunku, 

 – zawiera mało lub nie zawie-
ra wcale produktów pochodze-
nia z wierzęcego i  produktów 
ubocznych, – zawiera mało zbóż 
− najlepiej jeśli jest to 
ryż, owies, jęczmień; 
mało lub nie zawie-
ra wcale kukurydzy, 
pszenicy i soi, 

 – zawiera t łuszcze 
konser wowane to-
koferolami i dodatki 
olejów rybnych lub 
roślinnych, 

 –  z a w i e ra  d o d a t-
ki warzyw, owoców 
oraz witamin i minerałów. 

Przykładowy skład karmy słabej 
jakości, której nie powinno się 
podawać: zboża, mięso i pro-
dukty pochodzenia zwierzęce-
go (w tym 4% drobiu w beżowej 
granulce), oleje i tłuszcze (w tym 
0,2% oleju s łonecznikowego, 
w t ym 0,25% tranu r yb iego), 
produkty pochodzenia roślinne-
go (w tym 2% wysłodków bura-
czanych), substancje mineralne, 
warzywa (w tym 4% marchewki 
w pomarańczowej granulce, 4% 
groszku w zielonej granulce). 

P r z y k ł a d o w y  s k ł a d 
karmy ś re dn ie j  j ako -
śc i ,  którą można  po-
dawać: kurczak (41%), 
kukur yd za,  p szen ic a, 
ryż, tłuszcz z kurczaka 
(konserwowany toko-
ferolami), olej z łososia, 
drożdże browarniane, 
naturalny aromat, su-
szone jabłka, minerały, 
wyciągi z ziół i owoców 
(300 mg/kg), manno-
o l i go s a c h a r yd y  (15 0 
mg/kg), fruktooligosa-
charydy (100 mg/kg), 
wyciąg z Yukki Schidi-
gera (80 mg/kg), miedź 
organiczna, cynk orga-
niczny, selen organicz-
ny. 

Przykładowy skład kar-
my wysokiej jakości : 
kaczka (12,5%), mączka 
z kaczki (12,5%), mączka 
z kurczaka (12,5%), ba-
taty, groch, ziemniaki, 
tłuszcz z kurczaka (kon-
serwowany mieszaniną 
tokoferol i ) ,  p rodukt y 
jajeczne, mączka z ryb 
oceanicznych,  b ia łko 
ziemniaczane, pieczona 
przepiórka (1%), pieczo-
na kaczka (1%), wędzo-
ny indyk (1%),  miazga 
pomidorowa, minerały, 

suszony korzeń cykorii, pomido-
ry, borówka amerykańska, mali-
ny, wyciąg z Yucca Schidigera.

Karmy mokre – puszki, paszte-
ty, saszetki

Główne składnikami karm mo-
krych są takie same jak w kar-
mach suchych, tylko w innych 
proporcjach − w karmach su-
chych sk ładnik i  pochodzenia 
zwierzęcego stanowią od 20% 
do 4 0% suc h ej  ma s y karmy. 
Resztę stanowią tłuszcze, zbo-
ża, warzywa lub inne rośliny, mi-
nerał y i  witaminy. W karmach 

mokrych mięso i produkty po-
chodzenia zwierzęcego są głów-
nym składnikiem i stanowią od 
40% do 100%, a składniki po-
chodzenia roślinnego występują 
w zdecydowanie mniejszej ilości. 
Chociaż w skład karm mokrych 
wc h o d z i  d u żo  w i ę c e j  m i ę s a 
i tłuszczów, to zawartość białka 
i węglowodanów jest niższa niż 
w suchej karmie, co powoduje, 
że karma mokra jest mniej ka-
loryczna (w 1 g − 4 razy mniej 
energii). 75% zawartości karmy 
mokrej to woda, pies musi więc 
zjeść jej więcej niż suchej karmy; 

duża wilgotność wpływa na po-
lepszenie bilansu wodnego w or-
ganizmie psa. 

Karmy mokrej  różnej  jakośc i 
(bez dodatków witaminowych 
i mineralnych):

Przykładowy skład karmy sła-
bej jakości, której nie powinno 
się podawać: mięso i produkty 
pochodzenia zwierzęcego 45% 
(w tym 4% kurczaka), warzywa 
(w t ym 4% marchewki),  oleje 
i tłuszcze, produkty pochodzenia 
roślinnego, substancje mineralne. 

Przykładowy skład karmy śred-
n i e j  j a k o ś c i ,  k t ó -
rą można  podawać: 
m i ę s o  i  z w i e r z ę c e 
p r o d u k t y  u b o c z n e 
(40% wołowiny, 30% 
ku r c z a k a ) ,  s k ł a d n i -
k i  m i n e ra l n e ,  o l e j e 
i tłuszcze (0,2% oleju 
lnianego). 

P r z y k ł a d o w y  s k ł a d 
karmy wysokiej jako-
ści : kaczka (41%), ba-

żant (26%), jagody (2%), żurawina 
(2%), maliny (2%), minerały (1%), 
olej z łososia (0,1%). 

Unikać w karmach: sztucznych 
bar wników i  konser wantów − 
BHA, BHT, TBHQ (naturalnymi 
są tokoferole i zioła), antyutlenia-
czy, sorbitolu, glutenu, fruktozy, 
glukozy, sacharozy, melasy, sy-
ropu kukur ydzianego, mena-
dionu (syntetyczna wit . K) soli, 
polepszaczy smaku. 

Źródło: Poradnik po adopcji schro-
niska na Paluchu
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Z DIECEZJI PŁOCKIEJ
Oświadczenie

1. W związku z licznymi, nierzetelnymi informacjami medialnymi,  
że w diecezji płockiej istnieje lista tzw. „zakazanych piosenek”, utworów, 
których wykonywanie jest zabronione podczas Mszy św. ślubnych, in-
formujemy, że takiej listy nie ma i nigdy nie było. 

2. W diecezji płockiej obowiązuje Instrukcja Biskupa Płockiego o przy-
gotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa, zgodnie z którą 
Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej opracowuje Materiały Pomoc-
nicze w ukształtowaniu muzyki liturgicznej podczas sakramentu mał-
żeństwa. One również nie wprowadzają żadnych zakazów, lecz stanowią 
pozytywną propozycję dla organistów, artystów wykonujących śpie-
wy liturgiczne i samych narzeczonych, pomagającą w godnym prze-
życiu sakramentu małżeństwa. Między innymi chodzi o to, by podczas 
Mszy św. ślubnych nie wykonywać przypadkowych utworów, zwłasz-
cza zaadoptowanych z muzyki popularnej, lecz takie, które mają cha-
rakter liturgiczny i odpowiadają temu, co dzieje się w danym momencie  
na ołtarzu. 

3. Najwięcej kontrowersji w przekazach medialnych wzbudziła infor-
macja o zakazie wykonywania pieśni Ave Maria autorstwa J. S. Bacha  
i Ch. Gounoda. Jest to również informacja nieprawdziwa. Utwór ten, 
zgodnie z przepisami liturgicznymi i wieloletnią tradycją, można wyko-
nywać w kościele przed rozpoczęciem Mszy św. ślubnej lub po jej za-
kończeniu.

Płock, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Ks. Marcin Sadowski
Diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej  

i spraw organistowskich w diecezji płockiej

Bitwa Warszawska a Nasielsk

Jasna Góra przypomniała 
Nasielsk był jednym z ważnych 
punktów, gdzie toczyły się w sierp-
niu 1920r. boje, które decydowały 
o powstrzymaniu bolszewickich ar-
mii dążących nie tylko do zniewole-
nia Polski, ale i rozlania idei rewolucji 
proletariackiej na całą Europę. Pola-
cy powstrzymali tę nawałę. Ochronili 
nie tylko swą Ojczyznę, ale i Euro-
pę. Za zwycięstwo zapłaciliśmy wy-
soką cenę. Można bez przesady 
powiedzieć, że najwyższą. Tą ceną 
była, w pierwszym rzędzie, przelana 
w bojach krew.

Od tamtej wojny minęło równe 100 
lat. Pięknie czciliśmy w tym roku, roku stulecia Bitwy, pamięć wszystkich tych, którzy przyczynili się do zwycię-
stwa w wojnie. Pamiętaliśmy zarówno o znanych, jak i nieznanych bohaterach tych walk. Wielu z nich spoczywa 
na naszym nasielskim cmentarzu w bezimiennej mogile, nazywanej od początku Grobem Nieznanego Żołnie-
rza. Zawarte jest to w pięknych słowach umieszczonych przez naszych przodków na marmurowej tablicy, która 
na szczęście nie uległa zniszczeniu.

Jest jeszcze, niestety, wiele niewiadomych dotyczących tej wojny, które dobrze byłoby wyjaśnić i przekazać ko-
lejnym pokoleniom nasielszczan, aby byli dumni ze swego miasta i swej nasielskiej ziemi. 

Jedno z ważnych wyjaśnień dotarło do Nasielska w samo stulecie bitwy o Nasielsk z miejsca wyjątkowego dla 
wszystkich Polaków. Z samej Jasnej Góry. Bóg zapłać Ojcze Kapelanie Żołnierzy Niepodległości Eustachy Rako-
czy za telefony do Nasielska z informacją, że w Apelu Jasnogórskim w dniu 17 sierpnia będzie wspominany kpt. 
Artur Wiśniewski, który poległ przed stu laty w walce o Nasielsk. Wyrażam przekonanie, że społeczność ziemi 
nasielskiej godnie uczci pamięć tego bohatera. Wspólnego naszego bohatera – Jasnej Góry i Nasielska. O kpt. 
Arturze Wiśniewskim szerzej napiszemy w następnym numerze ŻN.

andrzejzawadzki  

Z MAZOWSZA. Konkurs fotograficzny

Fotografia kulinarna
Do 30 września 2020r. 
wydłużony został ter-
min przyjmowania zdjęć 
w kolejnej edycji Mazo-
wieckiego Konkursu Fo-
tografii Kulinarnej. 

Na konkursowych zdję-
ciach muszą się znaleźć produkty żywności tradycyjnej (Lista Produktów 
Tradycyjnych) oraz lokalnych (Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze).

Produkty Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na terenie powiatu no-
wodworskiego to:
 – Sad na Zapieckach Tomasz Bieńkowski;
 – Wyroby Mięsne – Regionalne Małgorzata Kwiatkowska;
 – G.P.U.H. Kowalski – olej lniany.

Fotografie z kulinariami w roli głównej nadsyłać można na adres: www.
fotografiakulinarna@mazovia.pl

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa ujęcia jednego 
produktu, potrawy lub napoju w danej kategorii. Więcej informacji, w tym 
regulamin konkursu, znaleźć można na stronie: www.mazovia.pl

(red.)

Z URZĘU MIEJSKIEGO

#NasielskWieś  
– historie wybrane
W czwartek, 6 sierpnia br., Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarb-
nik Nasielska – Rafał Adamski podpisali umowę na realizację operacji „#Nasiel-
skaWieś – historie wybrane”. 

Celem operacji jest stworzenie publikacji w postaci albumu opisującego historię 
i teraźniejszość wybranych wsi z terenu naszej gminy z uwzględnieniem genezy 
ich nazw oraz ciekawostek historycznych. Ponadto w publikacji przedstawione 
zostaną konkretne przykłady społeczno-kulturalnych form zrzeszeń (stowarzy-
szenia, koła gospodyń wiejskich, OSP), ludzi aktywnie działających na terenach 
wiejskich dowodzące, iż wieś jest przyszłością gwarantującą możliwość zrów-
noważonego rozwoju. Poprzez publikację chcemy zwiększyć zainteresowanie 
społeczeństwa ku podejmowaniu nowych inicjatyw na terenach wiejskich oraz 
zachęcić do rozwoju gospodarczego. 

Kwota rekomendowanego finansowania to 20 240,66 zł. 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl,

gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW 
oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Wydział Administracji

UROCZYSTOŚCI

Odsłonięcie tablicy w Cieksynie

Z okazji setnej rocznicy Bitwy nad 
Wkrą, 16 sierpnia, przy kościele 
w Cieksynie odbyła się uroczystość 
odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
bohaterów z 22. i 201. pułku pie-
choty, poległych w sierpniu 1920r. 
na terenie Cieksyna. Impreza od-
była się z inicjatywy Janusza Gersa 
radnego Rady Miejskiej w Nasielsku 
oraz Nasielskiego Rajdu Motocy-
klowego. Inspiracją do uhonoro-
wania bohaterów sprzed 100 lat 
był list, wysłany przez ówczesne-
go proboszcza tamtejszej parafii ks. 
Adama Murawskiego do redakcji 
Życia Warszawy. Treść listu zawiera-
jącego m.in. informacje dotyczące 
ceremonii pogrzebowej poległych 
żołnierzy po raz pierwszy zaprezen-
towana została w zeszłym roku na 
stronie Dawny Nasielsk. Uroczystość 
prowadziła Monika Nojbert, członek 
zarządu Powiatu Nowodworskiego. 
Rozpoczęto od Mszy Św., podczas 
której płomienne, patriotyczne ka-
zanie wygłosił ks. proboszcz Ry-

szard Kolczyński. 
Odsłonięcia tablicy, 
wykonanej przez 
zakład kamieniarski 
Wiesława Bożyma, 
wspólnie z ks. pro-
boszczem dokonał 
burmistrz Nasielska 
B o g d a n  R u s z -
kowsk i .  Po p o -
święceniu tablicy 
kwiaty złożyli sa-
morządowcy oraz 
delegacja motocy-
klistów. W uroczy-
stości uczestniczyli 
przedstawic ie le 
lokalnej władzy, 
dz ia ła jąc ych na 
terenie C ieks y-
na stowarzyszeń 
oraz kilkudziesię-
ciu motocyklistów 
i liczna grupa para-
fian.

(n)
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WYŚCIG KOLARSKI

Tour Bitwa Warszawska 1920 – 2020
W sobotę, 15 sierpnia 2020 r., 
w  dn iu  10 0.  ro c zn i c y B i t w y 
Warszawskiej 1920 na ul icach 
Nasielska gościl iśmy II edycję 
w yścigu kolarsk iego Tour Bi-
twa Warszawska 1920. W tym 
roku, nasze miasto było gospo-
darzem jednego z etapów: etapu 
IV „Nasielsk – Nowy Dwór Ma-
zowiecki – Nasielsk”. Na parkingu 
przy skwerze Jana Pawła II zlokali-
zowano miasteczko kolarskie, bę-
dące centrum całego wydarzenia. 
To właśnie w miasteczku można 
było śledzić na żywo zmagania 
zawodników na telebimie oraz do-
pingować ich przy kolejnych prze-
jazdach przez Rynek.

Wydarzenia były na bieżąco re-
lacjonowane i  komentowane. 
Przed startem wyścigu głos za-
brał Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, witając jego uczestni-
ków i gości . Następnie w krót-
kich wystąpieniach usłyszeliśmy: 
Radosława Rybickiego Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Krzysztofa Ka-

pustę – starostę nowodworskiego 
oraz Jacka Kowalskiego burmistrza 
Nowego Dworu Mazowieckie-
go. Po przedstawicielach różnych 
szczebli samorządowych na sce-
nie zaprezentowała się Nasielska 
Orkiestra Dęta pod batutą Joanny 
Ostaszewskiej, która wykonała kil-
ka utworów muzycznych, wpisu-

jących się w motyw historyczny 
tego wydarzenia.

O godzinie 13:30 z ulicy Ry-
nek wystartowało 125 kolarzy 
z 23 drużyn reprezentujących 
14 państw. Udali się oni ulicami 
Nasielska w kierunku Borkowa, 
a następnie przez Zakroczym 
do Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, gdzie na odcinku 43 km 
mogli zdobyć pierwszą premię. 
Wywalczył ją Patryk Stosz, a za-
raz za nim uplasowali się: Sylwe-
ster Janiszewski i Maciej Paterski.

Kolejna premia lotna zlokalizo-
wana była w Nasielsku, na 85. 
kilometrze. Tu po raz kolejny 
jako pierwszy pojawił się Patryk 
Stosz, a za plecami ponownie 
miał dwóch Polaków – Macie-
ja Paterskiego i Pawła Bernasa. 
Ostatnia premia również znaj-
dowała się w Nasielsku, na 113. 
kilometrze. Tym razem najszyb-
si byli Belgowie: Senne Leysen 
oraz Ward Vanhoof, a jako trzeci 
dojechał Holender Oscar Riese-
beek.

Po powrocie do Nasielska zawod-
nicy mieli do przejechania 7 rund 

ulicami miasta, w tym odcinkami 
szutrowymi (ulica Przechodnia), 
które pod względem technicznym 
należały do najcięższych.

Ostatecznie zwycięzcą wyścigu 
okazał się Senne Leysen z belgij-
skiej drużyny Alpecin-Fenix, a na 
kolejnych miejscach podium zna-
leźli się: Jarne Van De Paar z LOT-

TO Soudal Development oraz 
Mick Van Dijke z JUMBO-VISMA 
Development.

Około godziny 17:00 na głównej 
scenie w miasteczku kolarskim 
odbyła się ceremonia wręczenia 

nagród, w której udział brali Wie-
sław Raboszuk wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Anna 
Brzezińska radna sejmiku woje-
wódzkiego, Krzysztof Kapusta 
starosta nowodworski oraz burmi-
strzowie miast gospodarzy wy-
ścigu – Jacek Kowalski burmistrz 
Nowego Dworu Mazowieckiego 

oraz Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska. Przed rozpoczęciem 
wręczenia nagród zwycięzcom, 
głos zabrali burmistrz Nasielska 
oraz wicemarszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, którzy zwró-

cili uwagę, jak ważnym aspektem 
jest wzmacnianie pamięci o histo-
rii, jedność i wspólne budowanie 
naszego regionu – Mazowsza. Po 
ceremonii głos zabrał jeszcze Da-
riusz Banaszek, dyrektor wyścigu, 
który, dziękując samorządowcom 
za wsparcie i współpracę, wyraził 
nadzieję, że w przyszłym roku uda 
się zorganizować kolejną edycję 
Tour Bitwa Warszawska 1920.

W trakcie trwania wyścigu na po-
łudniowej stronie skweru Jana 

Pawła II odbywał się jarmark wy-
robów regionalnych i rzemieślni-
czych. 

Zakończeniem sobotnich uro-
czystości była wieczorna (godz. 
20.00) projekcja filmu historycz-

nego pt. „Cud nad Wisłą” z 1921 r. 
reżyserii Ryszarda Bolesławskiego 
połączona z koncertem muzy-
ki na żywo w wykonaniu zespołu 
„Czerwie”. Widzowie mogli sko-
rzystać z przygotowanych dla nich 
leżaków bądź oglądać film z wła-
snego auta. 

Całe przedsięwzięcie współfinan-
sowano ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

(red.) za: www.nasielsk.pl

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski fot. UM Nasielskfot. UM Nasielsk
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Baran 21.03-20.04
Wyznacz jasno swoje granice i nie pozwól 
się wykorzystywać ani w sprawach rodzin-
nych, ani zawodowych. Skoncentruj swoją 
uwagę na kwestiach finansowych. Zakoń-
czysz bardzo trudną sprawę.

Byk 21.04-20.05
Jeśli ostatnio gnębiły Cię jakieś niepokoje, 
teraz wiele się wyjaśni. Będziesz dyspono-
wać dużą ilością energii i motywacją do 
działania. A przed Tobą czas bardzo inten-
sywnej pracy. Znajdź chwilę, by odpocząć. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje samopoczucie się poprawi i spojrzysz 
na wszystkie wydarzenia bardziej optymi-
stycznie. Powinieneś teraz trzymać wydatki 
pod kontrolą i podejmować się zadań leżą-
cych w granicach Twoich możliwości.

Rak 22.06-22.07
Unikaj podróżowania i podejmowania waż-
nych, życiowych decyzji. Sprawy zdrowot-
ne sprawią, że zmienisz dietę. Warto wybrać 
się do fachowca i wdrożyć właściwą dla sie-
bie terapię.

Lew 23.07-23.08
W Twoim otoczeniu pojawiają się życzliwe 
osoby, dzięki którym realizacja planów oka-
że się łatwiejsza. Jeśli chcesz wymagać od 
innych, najpierw zacznij od siebie. Nikogo 
pochopnie nie oceniaj.

Panna 24.08-22.09
W pracy nastaw się na duży wysiłek intelek-
tualny. Sytuacja stała się nerwowa i zanosi się 
na jakieś spięcia ze współpracownikami. Być 
może poddany zostaniesz presji. Staraj się być 
asertywny.

Waga 23.09-23.10
Nie sprzedawaj ani nie kupuj, bo nie masz 
teraz szczęścia w interesach i łatwo stracisz. 
Uważaj na zdrowie własne oraz najbliższych. 
Realizuj ambicje, spełniaj pragnienia, ale na 
nikim się nie odgrywaj.

Skorpion 24.10-22.11
Staraj się panować nad swoimi emocjami, bo 
możesz powiedzieć o jedno słowo za dużo 
i rozpętać awanturę. Staniesz się mniej od-
porny na stres, do wszystkiego podchodzić 
będziesz zbyt emocjonalnie.

Strzelec 23.11-21.12
Przed Tobą duże wyzwania zawodowe 
i zawirowania w rodzinie. Będziesz miał po-
czucie, że zbyt wiele wziąłeś na swoje barki. 
Odłóż więc na razie delikatne sprawy i daruj 
sobie start z ryzykownym biznesem.

Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz się musiał zmierzyć z konkurencją 
albo z osobami o odmiennych poglądach 
na jakiś temat. Jeśli masz zamiar rywalizo-
wać, trzymaj się zasad fair play. Przyda Ci się 
odpoczynek i regeneracja sił.

Wodnik 21.01-19.02
Pokonasz problemy, które utrudniały Ci 
życie w ostatnich tygodniach. Wokół zro-
bi się spokojniej i nastroje sprzyjać będą 
porozumieniu. Pamiętaj – każdy sam od-
powiada za swoje życie.

Ryby 20.02-20.03
Niebawem nadarzy się okazja do przepro-
wadzenia rewolucji w finansach. Otrzymasz 
ciekawą propozycję współpracy. Ale pamię-
taj, że do pełnego sukcesu niezbędna Ci jest 
także cierpliwość.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

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

26-30 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

2-3 września 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.

28-30 sierpnia godz. 17:00 2D nap.

2-3 września godz. 17:00 2D nap.

Pojedynek na głosy

Komedia; Wielka Brytania; Czas trwania 1 godz. 52 min.

Amatorski kobiecy zespół wspiera się na co dzień i  

w trudnych chwilach, zgodnie z myślą, że „piosenka 

jest dobra na wszystko”. Na jego czele stoją: zasadnicza  

i uzależniona od telezakupów Kate (Kristin Scott Tho-

mas) oraz zbuntowana i rozrywkowa Lisa (Sharon Hor-

gan). Obie mają zupełnie różne pomysły na repertuar 

 i rywalizują o sympatię śpiewających koleżanek.

28-30 sierpnia godz. 19:15 2D nap.

2-3 września godz. 19:15 2D nap.

Nieobliczalny

Thriller; USA; Czas trwania 1 godz. 31 min.

Stojąca w korku, zniecierpliwiona Rachel, ponagla in-

nego kierowcę klaksonem, doprowadzając go tym sa-

mym do prawdziwej furii.

UWAGA!  UWAGA!  

Możliwe zmiany w repertuarze.Możliwe zmiany w repertuarze.      

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

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

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

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

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

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

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

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 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.

Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Topolowa Tel. 733 679 795.

Sprzedam tunel foliowy o dł.30 m, 

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

ul. Krupki 12.

Poszukuję skromnego siedliska.  

Tel. 736 537 110.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku ul. Jaworowa, 1500 m2. 

Tel. 664 206 944.

Sprzedam mieszkanie dwupoko-

jowe 42m2 na osiedlu Warszawska 

w Nasielsku, pierwsze piętro. Tel. 606 

415 326.

Sprzedam dwie działki budowlane 

w Mazewie Włosciańskim i Dworskim 

A, koło Nasielska, powierzchnia;  

0,16 ha oraz 0,6 ha. Tel. 508 724 244.

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

17.08.–23.08.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.
24.08.–30.08.2020 r. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a,  

Nowy Dwór Maz.
31.08.–6.09.2020 r. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2,  

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 
rolnictwa – 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 
Spisowe, 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 
pytań 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 
informacji 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 
lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w naj-
bliższym 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, 
produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, 
rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospo-
darstwa 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 rol-
nik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał od-
powiedzieć 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 za-
kończenia 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 samo-
dzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obec-
nej sytuacji 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 spo-
dziewać 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 iden-
tyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie. W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rach-
mistrza 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 realizo-
wanych 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 mają-
cych z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie 
bezpieczeństwa 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 Powszechnym 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 swo-
jej aktywności 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/ 

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Jak przygotować dziecko  
do przedszkolnego startu?
Moment przekroczenia przez dziecko progu przedszkola jest trudnym przeżyciem zarówno 
dla dzieci trzyletnich, jak i starszych. Trudne momenty przeżywają także rodzice, szczególnie 
gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem do warunków i wymagań przedszkola.
Dzieci rozwijają się lepiej, gdy przebywają w miejscu, w którym czują się bezpiecznie. Początek, 
który jest trudny dla dziecka, może zaważyć na dalszym pobycie w przedszkolu – przedłuża 
się wówczas oswajanie z nową sytuacją, często prowadząc do zniechęcenia. 
 Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:
 – bliska więź emocjonalna dziecka z rodzicami,
 – brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
 – nadopiekuńczość rodziców,
 – liberalne wychowanie,
 – małe poczucie bezpieczeństwa.
Niezmiernie ważne jest, aby przygotować dziecko do nowej sytuacji, jaką jest przedszkolny 
start, co sprawi, że rodzic i dziecko szybko zaakceptują nowe warunki i adaptacja przebiegnie 
bez większych trudności. 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:
 – ważne, aby przygotowania do tego dnia rozłożyć w czasie, najlepiej na kilka miesięcy;
 – nie należy przekazywać informacji o przedszkolu zbyt natarczywie, jak i straszyć przedszko-
lem (wywołuje to lęk u dziecka), ale nie powinno się też kreować jego bajecznego wizerunku. 
Wyzwania przedszkola będą dla dziecka nowe, ciekawe, ale nie zawsze łatwe do wykonania. 
Dziecko musi zmierzyć się z trudnościami. Taka postawa idealizowania i kreowania u dziecka 
samych pozytywów wywoła u wielu przedszkolaków rozczarowanie na początku, ponieważ 
będą spodziewały się czegoś innego. Należy przedstawić dziecku przedszkole w sposób 
pozytywny i pełen entuzjazmu, ale zachowując przy tym umiar i naturalność. 
 – warto stopniowo przystosowywać rytm dnia dziecka do tego, jaki panuje w przedszkolu, np. 
zbliżone pory posiłków, przesuniecie drzemki na godziny odpowiadające leżakowaniu w przed-
szkolu. Od czasu do czasu można wspomnieć, co o danej porze robią dzieci w przedszkolu. 
 – cenne będzie oswajanie dziecka z okolicą budynku przedszkola, samym budynkiem 
i personelem. Warto uczestniczyć z dzieckiem w zajęciach adaptacyjnych i dniach otwartych 
w przedszkolu. 
 – pomocna będzie zabawa z dzieckiem w przedszkole przy pomocy lalek czy pluszaków. Niech 
zabawa wzbudza wiele śmiechu, który rozładowuje napięcie i zmniejsza lęk. 
 – w czasie spontanicznych zachowań i wypowiedzi dziecka dotyczących przedszkola dowiecie 
się Państwo czegoś o wyobrażeniach dziecka na ten temat, a w razie potrzeby będziecie mogli 
skorygować ten obraz.
 – o ile to możliwe, warto poznać smyka z innym dzieckiem, które będzie w tej samej grupie. 
Jeśli dzieci pobawią się wspólnie, będą się znały, łatwiej poradzą sobie w nowej sytuacji.
 – należy również zadbać o aktywny udział maluszka w przygotowaniach do przedszkolnego 
startu, kupując wspólnie z dzieckiem piżamkę, kapciuszki, wybierając przytulankę, która będzie 
początkowo dziecku towarzyszyć. Gdy zakupy odbędą się bez dziecka, to trzeba w domu 
wszystko dziecku pokazać, wyjaśnić, żeby było świadome, że to jego rzeczy. Dla dziecka będą 
to sygnały, że abstrakcyjne dotąd przedszkole zmienia się powoli w rzeczywistość. 
 – należy uczyć maluszka samodzielności. Dziecko zależne od rodzica, bezradne i wyręczane 
w różnych sytuacjach nie wyobraża sobie samodzielnego funkcjonowania. Usamodzielnianie 
dziecka wzmacnia jego poczucie własnej wartości i zwiększa samoocenę („ja sam potrafię”, 
„udało mi się”). Trzylatek powinien samodzielnie zjeść posiłek, zgłaszać potrzeby fizjologiczne, 
zdjąć wierzchnie ubranie, buty, próbować się ubrać. Jeżeli dziecko jeszcze czegoś samo nie 
potrafi, ciocie w przedszkolu oczywiście pomogą. Przedszkole to czas na naukę, ale samo-
dzielnemu maluchowi w grupie jest po prostu łatwiej. Wszystkie czynności, których nauczy się 
dziecko samodzielnie wykonywać w domu, pomogą mu poczuć się pewniej w przedszkolu. 
 – zanim dziecko zacznie się rozstawać z rodzicem na czas przedszkola, warto, żeby miało już 
za sobą wcześniejsze doświadczenia zostawania z innymi osoobami. Jest wtedy przygotowane, 
że mama idzie, ale i wraca. 
 – bardzo ważny jest stosunek rodzica do rozstania z dzieckiem i samego przedszkola. Jeżeli 
rodzic będzie smutny, bez uśmiechu i radości, rozpaczony lub zdenerwowany, będzie zostawiał 
dziecko w przedszkolu, sam się tego bojąc, to dziecko wyczuwa te negatywne emocje i czuje 
podobnie (rodzic przekazuje emocje swojemu dziecku w sposób niewerbalny. „Jeżeli mama 
się boi, to ja też”). Nie oczekujmy od dziecka, że zachowa się dojrzale jak osoba dorosła 
i przezwycięży swoje obawy. 
 – należy możliwie konkretnie powiedzieć dziecku, kiedy je Państwo odbierzecie z przedszkola 
(np. po obiedzie, a nie niedługo, za chwilę, później itp.) i koniecznie trzeba dotrzymać objetnicy 
i przyjść o czasie.
 – na własne potrzeby należy ustalić z dzieckiem w miarę krótki czas pożegnania przed wejściem 
do sali i dołożyć wszelkich strań, by niezależnie od okoliczności nie trwało ono dłużej. Nic tak nie 
utrwala płaczu dziecka jak świadomość, że za jego pomocą może ono osiągnąć to, na czym 
mu zależy. Długie pożeganianie jest trudniejsze i bardziej dramatyczne. 
 – nie należy wprowadzać dużych życiowych zmian dziecku w jednym czasie. Adaptacja 
w przedszkolu może okazać się w wielu przypadkach trudna i stresująca. Nie należy emocjonalnie 
obciążać dziecka, np. przeprowadzką, narodzinami rodzeństwa czy dłuższą nieobecnoscią 
rodziców itp. Warto takie wydarzenia odłożyć w czasie, gdy maluszek przyzwyczai się już do 
przedszkola. 
 – w okresie adaptacji ważne jest okazywanie zrozumienia dla zmęczenia dziecka, niepokojów, 
protestów, żalu, łez, rozdrażnienia i innych emocji, które z reguły trudno rodzicom zaakcep-
tować. Nie są one kierowane przeciw rodzicowi, lecz wynikają z poczucia osamotnienia, 
utraty poczucia bezpieczeństwa, z nadmiaru wrażeń, nowości, zmian, hałasu oraz z godzin 
oczekiwania na przyjście rodzica do przedszkola. Są to doznania w pełni uzasadnione i maluch 
potrzebuje czasu, by na nowo uporządkować swój świat.
Wszystkie te wskazówki służą zminimalizowaniu stresu wynikającego z nowości i rozstania 
z rodzicem („oswajanie lęku” przed nieznanym). 
Życzę Rodzicom i maluszkom powodzenia w przedszkolnym starcie! W przypadku większych 
trudności adaptacyjnych pomocą będą służyć nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści 
zatrudnieni w przedszkolu (psycholog i pedagog) oraz w rejonowej poradnii psychologiczno 
– pedagogicznej.

opracowała psycholog 
Anna Gródek
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R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA

Żbik w czołówce
Rozkręca się okręgówka ciecha-
nowsko-ostrołęcka, a Żbik Nasielsk 
po trzech kolejkach ugruntowu-
je sobie wysoką pozycję w tabeli. 
Obecnie zajmuje drugie miejsce 
z siedmioma punktami, po dwóch 
wygranych i jednym zremisowa-
nym meczu.

W sobotę, 8 sierpnia br., nasielska 
drużyna rozegrała wyjazdowe spo-
tkanie z Iskrą Krasne, które zakoń-
czyło się remisem 1:1.

Żbik objął w nim prowadzenie w  
22. minucie po bramce w wyko-
naniu Mikołaja Adamskiego, któ-
ry wcześniej, już w 6. minucie, 
otrzymał od sędziego żółtą kart-
kę. Wydawało się, że ten wynik bę-
dzie ostateczny, zwłaszcza kiedy 
spotkanie dobiegało do końca, 
a sędzia doliczył jeszcze dodat-
kowe minuty czasu. Niestety, za-
wodnicy z Krasnego walczyli do 
ostatnich minut i w 92. minucie 
Sebastian Szmalc zdobył wyrów-
nującą bramkę, a chwilę później 
sędzia zakończył spotkanie.

W tym meczu było dużo żółtych 
kartek. W pierwszej połowie sę-
dzia pokazał je sześć razy, w tym 
trzy razy zawodnikom Żbika (poza 
Mikołajem Adamskim, otrzyma-
li je Marcin Chyczewski i Michał 
Ernest). W drugiej połowie sędzia 
sięgnął po żółte kartki jeszcze dwa 
razy, ale obie były skierowane do 
zawodników Iskry Krasne.

W trzeciej kolejce przyszło się 
zmierzyć naszym zawodnikom  
z mocnym r y walem Ostrovią 

Ostrów Mazowiecka, choć ostat-
nie spotkania rozgrywane w ra-
mach „okręgówki” były dla naszej 
drużyny zwycięskie. Przegraną za-
liczyliśmy jedynie w październiku 
2019 roku w finałowym meczu o 
Puchar Polski w lidze ciechanow-
sko-ostrołęckiej.

Spotkanie odbyło się na nasielskim 
stadionie w sobotę, 15 sierpnia. Żbik 
Nasielsk objął prowadzenie już 

w piątej minucie meczu, dzięki 
golowi Kamila Stańczaka. Zawod-
nik ten miał dobry dzień i minutę 
później strzelił drugiego gola prze-
ciwnikom. Zważywszy na począ-
tek meczu, kibice liczyli na kolejne 
bramki, a także i na hat-tricka w wy-
konaniu Kamila.

W dalszej części meczu za nieczy-
ste zagrania sędzia pokazał żółte 
kartki dwóm zawodnikom druży-
ny Ostrovii. Kiedy zbliżał się ko-
niec pierwszej połowy (44. minuta), 
szansę na zdobycie gola wykorzy-
stał Mateusz Bramowicz, ustalając 

tym samym wynik pierwszej poło-
wy, jak i całego meczu na 3:0.

Druga połowa również obfitowa-
ła w emocje, choć żadnej ze stron 
nie udało się już zmienić wyniku 
spotkania. Jedynie Marcin Świderski 
otrzymał żółtą kartkę. Tym sposo-
bem 3 punkty zostały w Nasielsku, 
a Żbik Nasielsk, wzmocnił swoją 
pozycję w tabeli, choć to dopiero 
początek sezonu 2020/21 i rundy 
jesiennej.

Pierwsze miejsce zajmuje obec-
nie Narew Ostrołęka z dorobkiem 
9 punktów. Drugie miejsce na-
leży do Żbika Nasielsk, który ma  
7 punktów, a podium zamyka 
Ostrovia, która ma w swoim do-
robku 6 punktów.

Najbliższe spotkania Żbik Nasielsk 
rozegra 22 sierpnia o godzinie 
11:00 na wyjeździe z Koroną Szy-
dłowo, a 29 sierpnia, w ostatni 
weekend wakacji, podejmie na wła-
snym boisku Wkrę Bieżuń.

Michał B.

NA SPORTOWO

Wakacyjne treningi Żbika
Od 3 sierpnia br. przez dwa tygo-
dnie trwały kolonie integracyjne dla 
młodych zawodników Żbika, w któ-
rych uczestniczyło ok. 50 osób. 
Koordynatorem kolonii był trener 
Dariusz Kordowski, a ponadto opie-
kunami grupy byli: Julia Werczyńska, 
Sandra Chrzanowska i Marek Osiń-
ski. W ciągu dwóch tygodni zajęć 
na młodych sportowców czekało 
mnóstwo atrakcji i to nie tylko spor-
towych. 

Uczestnicy kolonii wybrali się na 
wycieczkę do warszawskiego ZOO. 
Nawet deszczowa aura nie popsu-
ła dobrych humorów, a dzieci z za-
ciekawieniem słuchały ciekawostek 
o egzotycznych mieszkańcach 
ogrodu zoologicznego, o których opowiadała pani przewodnik. 

Wraz z opiekunami udali się także do nasielskiego kina, gdzie wspólnie obejrzeli bajkę pt. „Turu. W pogoni za sławą”. 

Z wielkim zainteresowaniem dzieci zwiedzały także Stadion Narodowy w Warszawie. Pani przewodnik nie tylko opro-
wadziła ich po całym obiekcie, ale opowiedziała też kilka ciekawostek o zwyczajach naszych piłkarzy. Tego dnia wy-
cieczka zawitała na obiad do McDonald’s. Młodzi zawodnicy Żbika na jedną z wypraw udali się do Pomiechówka, 
gdzie spacerując w koronach drzew, w parku linowym, mogli sprawdzić swoją wytrzymałość i odwagę. Poza tym 
każdego dnia opiekunowie dbali o różnorodność ćwiczeń i zabaw sportowych oraz kreatywnych, które dzieci z ra-
dością wykonywały. Regularnie odbywały się również zajęcia z profilaktyki uzależnień. 

Na zakończenie kolonii wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za wspólnie spędzony czas na wakacyjnych treningach 
Żbika.

Na organizację kolonii organizator otrzymał wsparcie finansowe od Burmistrza Nasielska w wysokości 10 tys. zł 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Żbik/mb

NASIELSK BASZTA TEAM

Bieg upamiętniający 
100-lecie bitwy o Nasielsk
W 1920 roku, około godziny szesnastej, miasto Nasielsk zostało odbite z rąk 
bolszewickiej nawały. Do miasta, na czele swoich oddziałów, wkroczył generał 
Aleksander Osiński, za swój wyczyn został odznaczony orderem Virtuti Militarii. 
Dotychczas w naszej gminie wydarzenie to nie było celebrowane ani wspomi-
nane, a skupialiśmy się jedynie na wydarzeniach w Borkowie.

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team postanowiło upamiętnić tę historię w nie-
typowy, sportowy sposób. Zaprosili wszystkich chętnych do dotarcia 16 sierpnia 
2020 r. na godzinę 16.00 do Skweru Bohaterów Wojny 1920 r. przy ul. Ko-
ściuszki.

Sposób dotarcia był dowolny tak jak i dystans, wystarczyło wykazać się spor-
towym zacięciem i po prostu chęciami. Część zawodników dojechała rowera-
mi, część przebiegła, inni zrobili solidny spacer. Każdy zarejestrowany uczestnik 
otrzymał wyjątkowy, przepiękny pamiątkowy medal. Na awersie przedstawia 
on żołnierzy walczących pod rozpostartymi skrzydłami orła białego, na rewersie 
order Virtuti Militari. Aby jeszcze bardziej urozmaicić to wspaniale wydarzenie, 
NBT przygotowała trzy szczególne „starty”. 

O godzinie 12 grupa śmiałków pod wodzą Marcina Krzewskiego zmierzyła się 
skutecznie z dystansem 60 km na rowerze. Pomimo skwaru kolejna grupa za-
palonych biegaczy ruszała ok. godziny 14:20 ze Studzianek, pokonując w upale 
dystans 10 km. 

Jednak największą grupę śmiałków zgromadził bieg na dystansie ok. 5 km, który 
odbył się o godzinie piętnastej. Ten nietypo-
wy bieg rozpoczął się pod „Basztą”, następnie 
bez ścigania się wspólnie zawodnicy rozpo-
częli swoje zmagania z kolejnymi kilometra-
mi chodnikami naszego miasta. Atmosfera 
była tak wesoła, że spontanicznie przyłączali 
się do biegu mieszkańcy Nasielska. W trakcie 
biegu nie zapomniano o żołnierskich gro-
bach na cmentarzu, gdzie zawodnicy uczcili 
chwilą ciszy ich pamięć. Aby jednak nie popaść w marazm i cieszyć się ze zwy-
cięstwa nad bolszewikami, prowadzący bieg zorganizował szybkie wyścigi pod 
górkę koło kościoła. Zabawy i miłego zmęczenia było co nie miara. Pomimo 
potwornego upału, zawodnicy okrążyli jeszcze miasto i w zwartej sporej grupie 
wbiegli razem na skwer, gdzie zostali udekorowani medalami. Nie zapomniano 
również o najmłodszych, dla których urządzono bieg wokół skweru. Dodatko-
wo dzieci zostały nagrodzone voucherami do Cukierni Ptyś oraz Klubokawiarni 
Bąbelkowo. Aby dopełnić to patriotyczne wydarzenie, prezes Stowarzyszenia 
Robert Sierzputowski wręczył władzom miasta ufundowany przez Nasielsk Basz-
ta Team obraz wspomnianego już generała Aleksandra Osińskiego, bohatera 
Nasielska. Już dawno żadne wydarzenie biegowe nie zgromadziło w Nasielsku 
tak dużej grupy osób nawet z najdalszych zakątków Polski.

Już wiemy, że to wydarzenie to nie jedyna atrakcja, jaką zaplanowało dla miesz-
kańców Stowarzyszenie na najbliższe miesiące. Już niebawem odbędzie się 
kolejny event związany z uczczeniem wydarzeń, jakie rozegrały się w naszej 
gminie ponad sto lat temu. Basztowicze planują dużą niespodziankę, która zo-
stanie na długo zapamiętana. Tymczasem zapraszamy do szlifowania formy na 
środowych i niedzielnych treningach i do uczestnictwa w piątkowych wyciecz-
kach rowerowych.

Warto obserwować profil na FB Nasielsk Baszta Team serdecznie zapra-
szamy!

Jarosław Karol Ruciński


