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Koronawirusowy 
zawrót głowy
Uczniowie ruszyli 1 września br. do szkół z nadzieją, że mimo pande-
mii z uwzględnieniem tzw. rygoru sanitarnego będą mogli się uczyć jak 
dawniej, siedząc w klasach w otoczeniu kolegów, a nie w domu przed 
monitorem komputera. Ale jak długo będą odbywać się tradycyjne lek-
cje, skoro każde kichnięcie będzie powodowało groźbę kwarantanny 
całej szkoły? 

Aktualnie, poza administracyjnym, obowiązuje także „koronawiruso-
wy” podział naszego kraju na powiaty „żółte”, „czerwone” i inne. W tych 
kolorowych obowiązują większe obostrzenia w przestrzeni publicznej. 
Wśród tych powiatów, w których nie można pokazać się na ulicy bez 
maseczki są m.in. powiaty: rybnicki, nowotarski, nowosądecki, tatrzański, 
ale także bartoszycki, łowicki, czy żuromiński. Oczywiście lista ta podle-
ga zmianom. Pewne jest jedno, największym źródłem zakażenia COVID 
– 19 są przyjęcia weselne.

W ostatnich dniach zmieniły się zasady kwarantanny i izolacji - w uzasad-
nionych przypadkach Państwowy powiatowy inspektor sanitarny może 
zdecydować o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku kwarantanny.  
Od 2 września br. przez dwa tygodnie ponownie obowiązuje w naszym 
kraju zakaz lotów do ponad 40 państw z całego świata, w tym USA, Hisz-
panii, Izraela. 

Ministerstwo zdrowia informuje, że w środę, 2.09.2020 r., w całym kra-
ju odnotowano 68 517 osób zarażonych COVID – 19, a zgonów z tego 
powodu - 2 078.

Jak podaje sanepid w Nowym Dworze Maz., (godz. 14.00, 2.09.2020 r.) 
w naszym powiecie są 72 osoby z potwierdzonym laboratoryjnie wy-
nikiem dodatnim na COVID – 19. Hospitalizowane z powodu zarażenia 
koronawirusem są 2 osoby, a ozdrowiało 59. W kwarantannie domowej 
przebywa 321 osób, pod nadzorem epidemiologicznym jest 10 osób, 
a w izolacji domowej jest 6 osób. Odnotowano 5 zgonów związanych 
z COVID -19. 

(red.)

Ścieżka rowerowa 
coraz bliżej

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Droga w Winnikach
We wtorek,  25 s ierpnia 
2020 r., kierownik Wydzia-
łu Inwestycj i, Zamówień 
Publicznych i Programów 
Strukturalnych – Radosław 
Kasiak – dokonał odbioru 
drogi gminnej w Winnikach. 
W ramach zadania „Przebu-
dowa drogi gminnej w Win-
nikach, Gmina Nasielsk” na 
odcinku 1160 m położono nawierzchnię asfaltową, wykonano pobocza, 
zamontowano przepusty oraz oznakowanie pionowe.

Całość inwestycji kosztowała 366 234,22 zł, z czego 75 000,00 zł wynio-
sło dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.
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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

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

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.

Drodzy Uczniowie! 
Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy,  
Pracownicy Szkół i Przedszkoli oraz Rodzice!
Z okazji rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego życzymy 
Państwu, by wszystkie plany i przedsięwzięcia edukacyjne zostały zre-
alizowane, by rok ten był udany, spokojny, bezpieczny i pełen sukcesów. 

Wszystkim Uczniom życzymy, by zdobywanie wiedzy było wspaniałą 
przygodą, a zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów 
i rozwijanie swoich talentów. Niech czas spędzony w szkole owocuje 
ciekawymi zajęciami w pełnej życzliwości atmosferze, dobrymi oce-
nami oraz trwałymi przyjaźniami. 

Nauczycielom przekazujemy serdeczne pozdrowienia, wyrażając na-
dzieję, że wytrwałość, cierpliwość i satysfakcja zawodowa będą z nimi 
na co dzień. Wszystkim pracownikom szkół i placówek oświatowych 
życzymy spokojnej pracy, dającej satysfakcję oraz uznanie otoczenia.

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazujemy również wszystkim 
Rodzicom. Ich zaangażowanie w sprawy szkolne jest bezcenne. Liczy-
my na dobrą współpracę i pomoc w procesie edukacyjnym i wycho-
wawczym. Mamy nadzieję, że będzie wiele okazji do dumy i radości 
z osiągnięć Państwa dzieci. 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym!

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Jerzy Lubieniecki

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Waldemar Kordulewski

Z CUW. Informacja

Dowóz do placówek 
oświatowych
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych informuje, iż w związku z korzysta-
niem przez uczniów z bezpłatnego dowozu do placówek oświatowych 
autobusami/busami od 1 września 2020 roku informujemy, że zgodnie 
z § 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) - do 
odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub 
jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym 
mowa w art.40 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz.U. z 2020r. poz.110, 284, 568 i 695), ust i nosa w m. in. 
środkach publicznego transportu zbiorowego. 

Powyższego obowiązku nie stosuje się do dziecka do ukończenia 4. roku 
życia.

URZĄD MIEJSKI

Lew Nasielska
Szanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów do tegorocznej Nagrody „Lew 
Nasielska”!
Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” kandy-
datów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje publiczne 
z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, firmy oraz 
grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.
Być może znają Państwo osobę, która powinna zostać wyróżniona za swój 
wkład w rozwój naszej gminy?
Kandydatów można zgłaszać do końca września 2020 r.
Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie oraz za-
wierać dane i charakterystykę kandydata, a także uzasadnienie przyznania 
Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie kan-
dydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uhonorowanie Nagrodą 
„Lew Nasielska”.
Więcej o Nagrodzie „Lew Nasielska” na stronie www.nasielsk.pl

Wydział Administracji i Nadzoru
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Burmistrz Nasielskaserdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców we wtorek, 15 września 2020 r., o godz. 
17:00 do Nasielskiego Ośrodka Kultury – sala kinowa, na spotkanie informacyjne dotyczące dotacji i ulg na 
instalacje fotowoltaiczne, ekologiczne źródła ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych.

OBRADOWAŁA RADA

Sesja nadzwyczajna
W czwartek, 27 sierpnia br., od-
była się XXI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Już po raz kolejny ze 
względu na pandemię koronawi-
rusa przybrała ona formę zdalną. 
Sesja została zwołana na wnio-
sek burmistrza Nasielska. Obra-
dy prowadził Jerzy Lubieniecki 
przewodniczący Rady Miejskiej. 

Zanim radni przegłosowali pro-
ponowany porządek obrad, rad-
ny Rodryg Czyż zwrócił się do 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej z pytaniami dotyczącymi 
statusu sesji, terminów jej zwoła-
nia oraz uwzględnienia w jej pro-
gramie punktu sprawy różne. 

Uczestniczący w obradach Ja-
nusz Pągowsk i,  radca prawny 
nasielsk iego magistratu wyja-
śnił, że jest to sesja nadzwyczaj-
na, w tym wypadku zwołana na 
wniosek burmistrza. Jej porządek 
został ustalony przez wniosko-
dawcę i on może go rozszerzyć. 
Zaznaczył, że sesję nadzwyczaj-
ną można z wo łać w termin ie 
maksymalnie 7 dni,  a le może 
też być zwołana z dnia na dzień. 
Radny Czyż zgłosił propozycję 
wprowadzenia do porządku ob-
rad punktu sprawy różne. Jednak 
burmistrz Nasielska stwierdził, że 
porządek sesji jest ustalony i po-
winien taki pozostać. Większo-
ścią głosów radni przyjęli plan 
obrad (12 radnych g łosowało 
„za”, 2 „przeciw”, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu).

Następnie przystąpiono do pro-
cedowania projektów uchwał. 
Pierwszy z nich dotyczył wpro-
wadzenia zmian do uchwały bu-
dżetowej na rok 2020. 

Rady R. Czyż zadał kilka pytań 
dotyczących wprowadzanych 
zmian m.in.: o to, czy inwenta-
ryzacja źródeł ciepła w gminie 
zostanie wykonana przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego, 
czy zostanie zlecona zewnętrz-
nej f irmie, a także na jakie za-
dania Straży Miejskiej zostanie 
przeznaczona kwota 19 200 zł. 
Chciał też wiedzieć, czy kwota 
25 tys. zł na piłkochwyty na sta-
dionie miejskim jest w zakresie  
2 mln zł, które Rada przeznaczy-
ła już na remont stadionu, czy są 
to dodatkowe środki . Ponadto 
pytał o to, w jaki sposób zosta-
ły rozdysponowane środki z tzw. 
funduszu korkowego (180 tys. zł) 
oraz na jakim etapie jest opraco-
wanie dokumentacji projektowej 
rozbudowy Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury.

W odpowiedzi burmistrz Bogdan 
Ruszkowski wyjaśni ł,  że prace 
inwentaryzacyjne zostaną zle-
cone zewnętrznej f irmie, środki 
finansowe do Straży Miejskiej są 
przeznaczone na bieżące zada-
nia, a piłkochwyty są środkami 
dodatkowymi i zostaną zamon-
towane ze względów bezpie-
czeństwa. Informacje na temat 
podzia ł u środków z funduszu 
korkowego i rozbudowy NOK 

radny ma otrz ymać na 
piśmie. 

U c hwa ł a  zo s t a ł a  p r z y-
jęta większością głosów  
(12 radnyc h g łosowa ło 
„za”, 2 osoby wstrzymały 
się od głosu, dwóch gło-
sów nie oddano).

Następny projekt uchwa-
ł y,  k tó r y  p r z e d s t a w i ł a 
radnym Hanna Pietrzak, 
dyrektor Centrum Usług 
W s p ó l n yc h ,  d o t yc z y ł 
określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gmi-
nie Nasielsk na rok szkol-
ny 2020/2021. Uchwałę 
przyjęto jednogłośnie. 

Większością głosów radni przyję-
li uchwałę dotyczącą wyrażenia 
zgody na nabycie przez gmi-
nę nieruchomości w Nasielsku 
przy ul icy Ogrodowej .  Radny 
Mirosław Świderski dopytywał 
burmistrza, czy zakup tej działki 
rozstrzyga problem ulicy Ogro-
dowej. B. Ruszkowski wyjaśnił, że 
jeszcze nie będzie to komplek-
sowe rozwiązanie tej sprawy.

D wa kolejne projekt y uchwał 
dot ycz ył y udzie len ia  p omo-
cy rzeczowej dla województwa 
mazowieckiego i został y przez 
radnych prz yjęte większością 
głosów. Dotyczyły one wykona-
nia przez gminę Nasielsk doku-
mentacji projektowej dla dwóch 
zadań inwestycyjnych w drodze 
wojewódzkiej nr 517 w Nasielsku 
(ul. Warszawska): budowy ronda 
i budowy chodnika. 

Radny R. Czyż pytał o to, kie-
dy jest planowana modernizacja 
skrzyżowania ulic Warszawskiej 
i Piłsudskiego. 

– Obecnie trwają prace zwią-
zane z opracowaniem doku-
mentacji projektowej z uwagi na 
to, że przez zmianę warunków 
i zakresu tego opracowania za-
szła konieczność zawarcia no-
wych porozumień, stąd uchwały 
o przekazaniu pomocy rzeczo-
wej – wyjaśnił Radosław Kasiak 
kierownik wydziału inwestycj i 
i zamówień publicznych nasiel-
skiego UM. – Rozpoczęcie prac 
budowlanych będzie możl iwe 
dopiero po zakończeniu wszyst-
kich prac projektowych, uzy-
skania przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzki pozwolenia 
na budowę oraz zabezpieczenia 
środków na realizację – dodał.

Radni dopytywali o to, czy udało 
się wyjaśnić problemy technicz-
ne, na które wcześniej zwracano 
uwagę przy projektowaniu ron-
da (radny Czyż) oraz czy fakt,  
że  uk ład urb an i s t yc zny m ia-
sta, który jest pod opieką kon-
serwatora zabytków nie będzie 
przeszkodą przy wykonaniu tej 
inwestycji (radny Szarszewski). 

Kierownik R. Kasiak zapewnił,  
że wszystkie wątpliwości dotyczą-
ce powstania ronda zostały już przez 
projektanta wyjaśnione. 

Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Kordowski dopytywał, czy gmi-
na na swój koszt wykona rów-
nież oświetlenia ronda. Kierownik 
wydziału inwestycji stwierdził, że 

oświetlenie uliczne jest zadaniem 
własnym gminy.

Radny M. Świderski chciał wie-
d z i e ć ,  g d z i e  d o k ł a d n i e  p o -
ws t a n i e  c h o d n i k  p r z y  u l i c y 
Warszawskiej . Radosław Kasiak 

wyjaśnił, że chodnik będzie znaj-
dował się w ciągu drogi woje-
wódzkiej i zostanie zbudowany do 
ronda w Pniewie. 

Na tym obrady zakończono. 
(i.)
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fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

21 sierpnia pożar samochodu 

dostawczego na parkingu sklepu 

Guliwer. Do akcji zadysponowa-

no zastępy z OSP Nasielsk, OSP 

Jackowo, WSP Pomiechówek 

i PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

22 sierpnia wypadek drogo-

wy na drodze wojewódzkiej 

w miejscowości Zapiecki. Do 

akcji zadysponowano zastę-

py z OSP Nasielsk, OSP Nuna, 

WSP Pomiechówek i PSP Nowy 

Dwór Mazowiecki.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

W środę, 23 sierpnia br., policjan-
ci wydziału ruchu drogowego,  
w Borkowie zatrzymali do kontro-
li drogowej 51-letniego rowerzystę  
z Działdowa. Mężczyzna był po-
szukiwany przez działdowską pro-
kuraturę, celem ustalenia miejsca 
pobytu.

W czwartek, 24 sierpnia br., poli-
cjanci wydziału ruchu drogowe-
go, w Cegielni Psuckiej zatrzymali 
do kontroli drogowej 59-letniego 
rowerzystę z Dębinek. Mężczyzna 
miał w wydychanym powietrzu  
2,9 promila alkoholu. Został ukara-
ny mandatem 500 zł.

Z POWIATU

Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

27 sierpnia w trybie zdalnym od-
była się XX sesja Rady Powiatu 
Nowodworskiego, w której wzięło 
udział osiemnastu radnych. Nie-
obecny był radny Kamil Szafrański.

Po przyjęciu porządku 
obrad (16 radnych od-
dało głosy „za”, 2 osoby 
nie głosowały). Przewod-
niczący Rady Powiatu 
poinformował o tym, iż 
żaden mieszkaniec po-
wiatu nie zgłosi ł chęci 
udziału w debacie o sta-
nie powiatu za rok 2019. 

W tej sprawie głos zabrała 
radna Anna Maliszewska, 
która zauważyła, że w po-
równaniu z rokiem 2018, 
gdy powiat wyremonto-
wał 31 km dróg, w roku 
2019 remontu dokonano 
na niecałych 8 km dróg, 
a żadna z nich nie znajdo-
wała się w gminie Leon-
cin i Czosnów. Zauważyła także, że 
powiat pozyskuje mniej środków 
zewnętrznych. Starosta powiatu 
nowodworskiego Krzysztof Kapu-
sta odpowiedział, że wszystkie dzia-
łania podejmowane w 2019 roku 
miały na celu efektywny i optymal-
ny rozwój powiatu zmierzający do 
podniesienia jakości życia miesz-
kańców, a poziom realizacji zadań 
wynikał z zasobów środków finan-
sowych, jakie posiadał zarząd. Sta-
rosta zauważył również, że w 2019 
roku powiat pozyskał łącznie kwo-
tę ponad 11,6 mln zł, w tym ponad  
2,4 mln dla PUP, 455 tys. zł dla PCPR 
i 5 mln zł dla NCM. 

O złym stanie dróg mówił także 
Radny Marcin Manowski prosząc 
jednocześnie, by powiat nie za-
pominał o gminie Leoncin. Poza 
tym radny deklarował swoją po-
moc przy pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Zauważył też pozy-
tywną zmianę w aspekcie wspar-
cia dla osób niepełnosprawnych. 
Również radna Elżbieta Kapał-
ka zwróciła uwagę na temat stanu 
dróg w gminie Leoncin i zaprosi-
ła starostę na sesję Rady Gminy. 
Wskazała na kumulację inwestycji 
w gminach: Zakroczym, Pomie-
chówek, Nasielsk i Nowy Dwór 
Maz. Zasugerowała także wcze-
śniejsze planowanie przetargów, 
aby zapobiec sytuacji, jaka miała 
miejsce przy tegorocznym wyka-
szaniu poboczy. 

Po krótkiej dyskusji odbyło się 
głosowanie w sprawie wotum za-
ufania dla Zarządu Powiatu Nowo-
dworskiego. W głosowaniu wzięło 
udział 18 radnych – 13 z nich było 
za udzieleniem wotum zaufania,  
4 radnych opowiedziało się prze-
ciw, a jeden wstrzymał się od głosu. 

Następnie Rada zajęła się zatwier-
dzeniem sprawozdania f inanso-
wego za 2019 rok. Radna Anna 
Maliszewska stwierdziła, że powiat 
nie radzi sobie ze skutecznym po-
zyskiwaniem funduszy zewnętrz-
nych. Radna Elżb ieta Kapałka 
powiedziała, że powiat powinien 
zacząć korzystać z Funduszy Dróg 

Samorządowych na drogi powiato-
we. Sprawozdanie przyjęto przy 14 
głosach poparcia i 2 głosach prze-
ciwnych. Jedna osoba wstrzymała 
się od głosu. 

W kolejnym punkcie posiedzenia 
radni zajęli się udzieleniem abso-
lutorium zarządowi powiatu z ty-
tułu wykonania budżetu za 2019 
rok. Po poinformowaniu radnych 
o pozytywnych opiniach RIO i Ko-
misji Rewizyjnej odbyło się gło-
sowanie w sprawie absolutorium. 
Wzięło w nim udział 18 radnych, 
a za udzieleniem absolutorium było  
14 radnych, przeciw głosowały trzy 
osoby. Jeden radny wstrzymał się 
od głosu.

Większością głosów (16 za, przy  
2 wstrzymujących) przyjęli zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej. Zmiany wynikały m.in. z tytu-
łu otrzymanej dotacji ze środków 
krajowych i europejskich w kwo-
cie prawie 0,5 mln zł na realizację 
projektu „Wsparcie dzieci umiesz-
czonych pieczy zastępczej w okre-
sie epidemii COVID-19”.

Następnie radni zajęli się przyję-
ciem zmian w uchwale budżeto-
wej. Wśród zmian znalazł się zapis 
o rezygnacji przez Samorząd Wo-
jewództwa w 2020 roku z projektu 
pod nazwą „Utworzenie pracowni 
informatycznej z ZSZ w Nasielsku” 
za 69 tys. zł, którą miał dofinan-
sować Urząd Marszałkowski. Jak 
powiedziała radna Anna Małecka, 
projekt budowy sali informatycz-
nej w tej szkole został zgłoszo-
ny do innego konkursu. Ponadto 
wprowadzono m.in. środki z tytu-
łu pomocy finansowej otrzymanej 
od Miasta i Gminy Serock (15 tys. zł) 
oraz Gminy Czosnów (115 tys. zł) na 
dofinansowanie Nowodworskie-
go Centrum Medycznego. Zmiany 
w budżecie przyjęto jednogłośnie.

Kolejną uchwałą podjętą przez 
Radę Powiatu było wyrażenie 
zgody na zbycie w drodze da-
rowizny nieruchomości grunto-
wej. Na mocy uchwał podjętych 
w 2016 roku przez Radę Powiatu 
Nowodworskiego i Radę Miejską 
w Nasielsku w sprawie zmiany ka-
tegorii drogi powiatowej na drogę 
gminną, która położona jest na te-
renie miejscowości: Siennica i Mo-
gowo (ul. Piłsudskiego), zasadnym 

było przekazanie prawa własności 
nieruchomości na rzecz Gminy 
Nasielsk. Uchwała została przy-
jęta 17 głosami za, a jedna osoba 
wstrzymała się od głosu. 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nierucho-
mości stanowiącej własność po-
wiatu nowodworskiego na rzecz 
miasta Nowy Dwór Maz. W tym 
wypadku działki o łącznej po-
wierzchni 0,0383 ha przeznaczo-
ne zostaną pod poszerzenie ulicy 
Marii Curie-Skłodowskiej.

Jednogłośnie przyjęto uchwa-
łę w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie w drodze darowizny nie-
ruchomości gruntowych, poło-
żonych w gminie Pomiechówek, 
gdzie także w 2016 roku droga nr 
2407 w miejscowości Czarnowo 
została pozbawiona tytułu drogi 
powiatowej.

Następnie radni zajęli się uchwa-
łą w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie pojazdu z dro-
gi i jego przechowywania na par-

kingu strzeżonym oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypad-
ku odstąpienia usunięcia pojazdu 
w 2021 roku. Jej przyjęcie wynikało  
ze zmiany przepisów ministerstwa 
finansów.

Kolejna uchwała, którą 
zajęli się radni, dotyczy-
ła zadań, na które prze-
znacza się środki PFRON. 
W uchwale przesunięto 
środki w wysokości 4 tys. 
zł w związku ze złożonym 
wnioskiem na staż dla 
osoby niepełnosprawnej.

Rada rozpatrywała też pe-
tycję rodziców wnoszą-
cych o dofinansowanie 
pieniężne lub rzeczowe na 
edukację ich dzieci. Radni 
jednogłośnie uznali te żą-
dania za bezzasadne.

W punkcie obrad doty-
czącym sprawozdania 
z prac Zarządu wicestaro-

sta Paweł Calak wyjaśnił, że powiat 
nowodworski występował o dofi-
nansowanie dróg lokalnych. Zapo-
wiedział wystąpienie o subwencję 
na remont mostów, w tym jednego 
na terenie gminy Nasielsk. Wicesta-
rosta zapowiedział też zwiększe-
nie zakresu koszenia dróg w tym 
roku, na co przesunięto już środki. 
W punkcie tym omawiano też po-
trzebę remontów dróg w gminie 
Czosnów, jak i w Nowym Dworze 
Mazowieckim (ul. Morawicza).

W sprawach różnych Radna Anna 
Małecka zwróciła się z prośbą do 
Zarządu o wsparcie dla Nowo-
dworskiego Centrum Medyczne-
go, które zamówiło już większą 
ilość szczepionek przeciwko gry-
pie, w sprawie organizacji punktów  
szczepień. Mówiła też o potrzebie 
otworzenia stacji dializ na terenie 
powiatu nowodworskiego. Obec-

nie takie osoby dojeżdżają do 
placówek medycznych zlokalizo-
wanych w innych powiatach np. do 
Płońska. 

Natomiast radna K. Kręźlewicz po-
prosiła o monitorowanie i zgłasza-
nie sugestii i uwagi przy remoncie 
węzłów drogowych z trasą nr 7, 
który będzie miał wpływ na życie 
mieszkańców powiatu. Do projek-
tu modernizacji węzłów z krajo-
wą „siódemką” odniósł się starosta  
K. Kapusta, stwierdzając, że starostwo 
także wnikliwie analizuje projekt, ma 
zaplanowane spotkanie z wójtami 
i burmistrzami powiatu oraz wice-
marszałkiem województwa. 

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

KAŻDY podlega kontroli
Burmistrz Nasielska informuje, że Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich prowadzi bardzo szczegółowe kontrole dotyczące liczby osób wykazanych 
w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kontrole prowadzone są w odniesieniu do liczby osób zameldowanych na danej 
nieruchomości, w oparciu o ilości pobranej wody, o dane z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej czy też inne. Kontrole dotyczą każdej nieruchomości jednoro-
dzinnej, a także każdej nieruchomości w zabudowie wielolokalowej (spółdzielnia 
i wspólnoty). Zdarza się, że mieszkanie jest wynajmowane i zamieszkuje w nim kilka 
osób, a zadeklarowana jest jedna osoba, albo wskazywane jest, że w mieszkaniu 
nikt nie zamieszkuje. W takich przypadkach będzie brana pod uwagę przede 
wszystkim ilość pobranej wody.

Ściągalność należności za odbiór odpadów prowadzona jest w oparciu o ustawę 
Ordynacja podatkowa i należności nie ulegają przedawnieniu przez okres pięciu 
lat wstecz. Wszystkich, którzy do chwili obecnej zapomnieli zgłosić osoby zamiesz-
kujące, prosimy o jak najszybsze złożenie właściwej deklaracji z rzeczywistą datą 
wsteczną zamieszkiwania większej liczby osób. W przypadku niezłożenia właściwej 
deklaracji, a przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże większą liczbę 
osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zostanie decyzją naliczona wyższa 
stawka opłat.

Naliczenie decyzją będzie oparte o wyższe stawki opłat, takie jak są należne przy 
braku segregacji, czyli do 2020 r. 18 zł od osoby, a za 2020 rok 104 zł od osoby.

Nie ulega wątpliwości, że za osoby, które nie są wykazywane w naszej gminie 
jako wytwórcy odpadów, koszty ponosimy my wszyscy. Bez wątpienia ma to 
również wpływ na wysokość uchwalonej opłaty 26 zł od osoby. W najbliższym 
czasie ogłosimy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2021 roku 
i na pewno stawka będzie zależna między innymi od liczby zadeklarowanych osób.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Z GMINY

Remont mostu
Na zlecenie Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Woje-
wódzkich od kilku tygodni 
trwa remont mostu dro-
gowego w miejscowości 
Borkowo nad rzeką Wkrą. 
Do tej pory remont pro-
wadzony był pod mostem. 
Od niedawna roboty bu-
dowlane rozpoczęto na 
jego nawierzchni. W związ-
ku z tym kierowcy jadący 
drogą wojewódzką 571 
muszą liczyć się z utrud-
nieniami. Na moście wpro-
wadzono ruch wahadłowy 
sterowany sygnalizacją 
świetlną. Wykonawcą re-
montu jest Firma Usłu-
gowa Detal Piotr Włoch 
z Sułkowic, która realizuje inwestycję za kwotę prawie 2 mln zł.

Michał B.

Z GMINY

Ścieżka rowerowa coraz bliżej
Po przejęciu przez gminę Nasielsk terenu po dawnej 
wąskotorówce na odcinku od ronda w Pniewie do 
stacji PKP Nasielsk, burmistrz Nasielska zlecił ZGKiM 
wstępne przygotowanie terenu pod budowę ścieżki 
rowerowej.

 – Zanim powstanie ścieżka rowerowa z prawdziwego 
zdarzenia, zleciliśmy ZGKiM uporządkowanie terenu 
od ulicy POW w Nasielsku, przez Sikorskiego i dalej 
w kierunku ul. Ogrodowej w Siennicy – mówi Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska

Na wspomnianym odcinku wycięto już zadrzewienia 
i zakrzaczenia, wykoszono trawę oraz wyrównano te-
ren. W najbliższym czasie ma zostać również nawie-
ziony materiał utwardzający niektóre odcinki ścieżki 
tak, aby można było zacząć z niej korzystać . 

 – Wkrótce zlecone zostanie wykonanie projektu 
ścieżki rowerowej – zapowiada burmistrz.  – To po-
zwoli na wybudowanie trasy z prawdziwego zdarzenia 
i umożliwi starania o dofinansowanie takiej inwesty-
cji. Dzięki niej będzie też możliwy bezpośredni dojazd 
z miasta do stacji PKP Nasielsk – dodaje.

Docelowo, choć na pewno nie od razu, ma powstać 
ścieżka rowerowa do miejscowości Winnica, a być 
może i do samego Pułtuska. To jednak zależeć będzie 
od włodarzy tamtejszych miejscowości. Na ścieżce 
można zobaczyć już pierwszych użytkowników.

(red.)

Z GMINY

Wiejska odebrana
Przed terminem udało się zakończyć 
wykonawcy, czyli firmie Drogi i Mosty 
– Jan Kaczmarczyk, przebudowę ulicy 
Wiejskiej. Koszt inwestycji wyniósł nie-
całe 395 tys. zł.

Wyremontowany odcinek o długości  
620 metrów dla wielu mieszkańców 
jest strategicznym, ze względu na naj-
krótsze połączenie miasta ze stacją PKP, 
co stanowi alternatywę dla ulicy Kole-
jowej, czy ciągu ulic POW i Sikorskiego.

Na wyremontowanym odcinku usunię-
to drzewa kolidujące z projektowanym 
przebiegiem drogi, wykonano podbu-
dowę drogi oraz zjazdów i położono 
nawierzchnię asfaltową. Oczyszczony został także istniejący przepust drogowy. Wprowadzono także stałą or-
ganizację ruchu.

Michał B.

INWESTYCJE

Będzie dłuższy asfalt?
W sierpniu br. zakończono kolejny etap przebudowy drogi powiatowej 
nr 2424W relacji Nasielsk – Nuna, o czym już informowaliśmy na łamach 
„Życia Nasielska”. 

Droga została przebudowana na odcinku o długości 900 m w miejscowo-
ści Żabiczyn. Na tym odcinku zyskała ona nawierzchnię asfaltową. Wyko-
nawcą tego odcinka była firma Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk za kwotę 
ponad 250 tys. zł, z czego 150 tys. zł pochodziło ze środków budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego. 

Okazuje się, że jest szansa na kontynuację przebudowy jeszcze w tym 
roku. – Dzięki zaoszczędzonym środkom Zarząd Powiatu Nowodwor-
skiego rozważa przeznaczenie ich na dobudowę kolejnego odcinka tej 
drogi o długości 300 metrów – informuje Radosław Kasiak członek Za-
rządu Powiatu Nowodworskiego.

Michał B.

Z PCK

Oddaj krew!
Nasie l sk i  K lub Hono -
row ych Dawców Krwi 
„Kropelka” informuje, iż 
w najbliższą niedzielę, tj.  
6 września 2020 r. od-
będzie się Akcja Pobo-
ru Krwi. Mobilny Punkt 
Krwiodawstwa usytuowa-
ny będzie na parkingu 
przy kościele św. Wojcie-
cha w Nasielsku. Wszyst-
kie osoby, które są chętne do oddania krwi, zapraszamy w godz. 9.00 
– 12.00. Przypominamy, że należy mieć ze sobą dowód osobisty.

HDK „Kropelka”
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zemsta najlepiej smakuje 
na zimno
Jakiś czas temu w zapowie-
dziach wydawniczych uka-
zała się książka Rachel Abbott 
Gra w morderstwo. Z infor-
macji zamieszczonych na 
portalach internetowych uda-
ło mi się ustalić, iż jest to dru-
gi tom serii. A już zaczęłam 
czytać! Przerwałam czytanie 
i zabrałam się za Zmuszoną, 
by zabić, pierwszy tom cy-
klu z sierżant Stephanie King. 
Przepadłam w tej kryminalnej 
zagadce.

Powieść zaczyna się dość normalnie. Ot, zwykłe życie, zwy-
kła powieść obyczajowa. Ale to tylko pozory, bo już po kilku 
stronach czuć dreszczyk emocji. Zatem przed wami opo-
wieść o przemocy, o tajemnicy i o zemście serwowanej na 
zimno.

Mark jest rozchwytywanym fotografem; Cloe, jego siostra, 
jest jego menadżerką; Evie natomiast to jego partnerka, a tak-
że matka jego dziecka. Evie i Mark stanowią dość dziwną parę. 
Z zewnątrz wszystko wydaje się być perfekcyjne, a jednak na 
tym obrazku co rusz pojawiają się skazy. W dodatku kobie-
cie zdarzają się niepokojące wypadki w domu, wtedy gdy jej 
mężczyzna wyjeżdża w delegację. Na równi zadziwia czytel-
nika relacja brata z siostrą, ich zbyt bliska relacja i tajemnicze 
przywiązanie.

Sierżant Stephanie King do świata tej trójki dołącza w mo-
mencie, gdy zgłoszone zostaje morderstwo. Do tego domu 
jednak była przed laty wzywana już wiele razy, a to za sprawą 
zaskakującej śmierci żony Marka. Tym razem na miejscu zo-
stanie odnaleziona krew, dwa splecione ze sobą ciała, a w tle 
słychać było płacz zrozpaczonego dziecka. Co mogło do-
prowadzić do takiej tragedii, co wydarzyło się w tym domu?

Jak w przypadku innych książek tej autorki, tak i teraz nie ła-
two rozgryźć jest zagadkę aż do ostatnich stron, gdyż Rachel 
Abbott napisała fascynujący thriller psychologiczny, a warto 
zaznaczyć, iż jest ona jedną z mistrzyń tego gatunku.

Rachel Abbott ma prawdziwy dar do tworzenia napięcia 
między swoimi bohaterami. Czuć w tej powieści udręcze-
nie, ukrywany latami ból, a także nienawiść, która sączy się 
ze strony na stronę. To jest właśnie ta przemoc, która prze-
nika karty tej powieści. Nie myślcie jednak, że rozwiązanie 
tej historii będzie tak oczywiste i że znacie zakończenie, bo 
od razu wam powiem, że to nie jest prawda, nic nie jest jesz-
cze jasne. Dlatego, że Rachel Abbott jest mistrzynią iluzji i za-
woalowania prawdy. Każdy z jej bohaterów zmaga się z jakąś 
traumą, ma swoje sekrety i tajemnice i niejednego trupa 
w szafie. Na końcu czytelnik zostaje z dylematem moralnym 
i może zbierać szczękę z podłogi. Wielkie brawa dla autor-
ki. Polecam Zmuszoną, by zabić wszystkim fanom zagadek 
i niewyjaśnionych historii. Jestem ciekawa kolejnych powie-
ści cyklu i tego, jak rozwinie się nowa bohaterka - Stephanie 
King i w którym kierunku pójdzie ta seria. Czy będzie bardziej 
dreszczowa, a może obyczajowa lub kryminalna? Na razie 
polecam, i to polecam bardzo! Rachel Abbott jest niezmien-
nie dobra, niezmiennie zaskakująca. 

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Gry dla najmłodszych

Z NOK

Spotkanie z beneficjentami 
W środę, 26 sierpnia br., w sie-
dzibie Nasielskiego Ośrodka 
Kultury odbyło się spotkanie 
z beneficjentami tegorocznej 
edycji programu „Dom Kultury 
+ Inicjatywy Lokalne 2020”. 
Jest on realizowany przez Na-
rodowe Centrum Kultury za 
pośrednictwem NOK. 

Zadanie jest realizowane już od 
kilku miesięcy i właśnie dobie-
gła końca jego pierwsza część, 
która dotyczyła diagnozy po-
trzeb kulturalnych nasielskiej 
społeczności oraz konkur-
su ofert na realizację przed-
sięwzięć. Przypomnijmy, że 
najwyższe noty zdobyły trzy 
projekty: „QultuRowe spotka-
nia w Popowie” (Stowarzysze-
nie Szkoła w Popowie to MY!), „Wieś 
to nie wiocha” (Stowarzyszenie Ar-
tystyczno-Społeczne Skafander) 
i Kreatywna jesień” (Koło Gospodyń 
Wiejskich Optymiści z klasą w Rusz-
kowie) i one już niebawem zostaną 
zrealizowane ze środków NCK.

Laureaci konkursu: Iwona Łycz-
kowska – Stowarzyszenie Szkoła w 
Popowie to MY, Kinga Szczypek – 
Stowarzyszenie Artystyczno-Spo-
łeczne Skafander, Aleksanda Ziółek 
i Wioletta Karabin – KGW Optymiści 
z klasą w Ruszkowie wraz z Markiem 
Tycem dyrektorem NOK, Dawidem 
Domałą koordynatorem projektu z 
ramienia NOK oraz Elizą Gryszko 
animatorką z Narodowego Cen-
trum Kultury omówili planowane 
przedsięwzięcia i dokonali podsu-
mowania dotychczasowych dzia-
łań. Przedstawicielka NCK bardzo 
wysoko oceniła planowane inicja-
tywy i zadeklarowała swoje w nich 
uczestnictwo. Natomiast pracowni-

cy NOK przedstawili beneficjentom 
programu „Dom Kultury + Inicjaty-
wy Lokalne 2020” zasady realizacji 
przedsięwzięć współfinansowanych 
przez Narodowe Centrum Kultury. 

 – Nasielski Ośrodek Kultury po raz 
drugi bierze udział w tym programie 
Narodowego Centrum Kultury, któ-
ry promuje kulturalne inicjatywy lo-
kalne. Uważam, że jest on jednym 
z wartościowszych działań realizo-
wanych przez NCK – mówi Marek 
Tyc dyrektor Nasielskiego Ośrodka 
Kultury. – Uczestniczyliśmy w nim 
w 2015 r., a w kolejnych latach, 
od 2016 do 2019 r., uruchomili-
śmy własny program finansowa-

nia inicjatyw oddolnych pod nazwą 
„Mam patent na kulturę”, który cie-
szył się zainteresowaniem naszych 
mieszkańców, a środki na realiza-
cję zgłoszonych w nim inicjatyw 
pochodziły z budżetu NOK. W tym 
roku projekty będą finansowane 
przez NCK – dodaje. 

Tegoroczni beneficjenci programu 
„Dom Kultury + Inicjatywy Lokal-
ne 2020” otrzymają w sumie do-
finansowanie w wysokości 22 tys. 
zł. Realizacja działań projektowych 
odbywać się będzie od września do 
końca listopada br. 

(i.)

Po długiej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa, wracamy 
do nauczania stacjonarnego w szko-
łach oraz do tradycyjnego wycho-
wania przedszkolnego. Chciałoby się  
powiedzieć „Nareszcie!”. Jednak nie-
które dzieci mają problem z wdroże-
niem się do systemu szkolnego czy 
przedszkolnego, dlatego warto za-
proponować im gry edukacyjne. 
Bardzo pozytywne wrażenie wy-
warła na mnie propozycja Akademii 
Mądrego Dziecka z serii „Pierwsza 
gra…” – „Zwierzątka”. 

Zabawka skierowana jest do dzieci 
powyżej drugiego roku życia, a więc 
dzieci, które zazwyczaj rozpoczynają 
przygodę w przedszkolu lub uczęsz-
czają do starszej grupy żłobkowej. 
Pudełko zawiera pięć tekturowych, 
dość dużych rozmiarów zwierzątek 
z pustymi przestrzeniami w kształ-
cie figur geometrycznych, dwadzie-
ścia kolorowych kafelków z figurami 
oraz płócienny worek. Grać można 
na trzy sposoby. Przede wszystkim 
dziecko intuicyjnie podejmie próbę 
dopasowania kafelków do otworów 
w szablonach, a jeśli towarzyszy mu 
ktoś starszy, kto nazwie figury i kolo-

ry, dziecko szybko nauczy się rozpo-
znawać i nazywać kształty oraz barwy. 
Drugi sposób jest bardzo atrakcyjny 
dla maluchów ze względu na tajem-
niczy worek pełen kształtów. Dziec-
ko wyciąga z niego tekturową figurę 
i nazywa ją. Warto dodać elementy 

magii. Wypowiadając magiczną for-
mułę przed losowaniem, pobudzi-
my wyobraźnię dziecka i sprawimy, 
że zawartość worka będzie owiana 
tajemnicą, którą maluch na pewno 
będzie chciał odkryć. Trzecia zabawa 
polega na tworzeniu zbiorów kolorów 
lub figur. Aby dziecko nie znudziło się 
zbyt szybko, można dodać elementy 
dramowe, animując tekturowe zwie-
rzątka. I tak kaczuszka ma ochotę 

zbudować domek z kwadratów albo 
biedronka chciałaby mieć czerwony 
domek itp. Oprócz wartości poznaw-
czych, gra stymuluje zmysły wzroku 
i dotyku, sprzyja rozwojowi motoryki 
małej. Daje również możliwość pierw-
szych rozgrywek z rówieśnikami – 
kto pierwszy wypełni figurami swoje 
zwierzątko.

Starszym przedszkolakom lub dzie-
ciom rozpoczynającym naukę 
w szkole podstawowej polecam 
„Nogi stonogi” od Egmont. Zasa-
dy gry są niezwykle proste – należy 
zdobyć jak najwięcej butów dla swo-
jej stonogi, a pomagają w tym czte-
ry kolorowe kostki z oznaczeniami 
butów oraz gwiazdką, która może 
zamienić się w dowolny kolor obu-
wia. Gracze podejmują decyzję, ile 
i jaki kolor butów chcą zdobyć, ma-
jąc do dyspozycji trzy rzuty kostka-
mi. Dzięki uroczej oprawie graficznej, 
wciągającej przygodzie, dzieci świet-
nie się bawią, a przy tym nie zauwa-
żają, że uczą się przeliczać, dodawać, 
odejmować oraz planować strategię. 
Oczywiście wygrywa uczestnik, któ-
rego stonoga jest najdłuższa. 

O.I.
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Jak szewc z kaczorem 
wędrował
W sobotę, 29 sierpnia br., na scenie NOK zagościł warszawski Teatr 96 ze spek-
taklem pt. „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”. 

Najmłodsi widzowie obejrzeli historię o tym, jak wędrujący po świecie w po-
szukiwaniu przygód i beztroskiego życia lekkomyślny żartowniś Szewc Kopyt-
ko spotyka Kaczora Kwaka, który również lubi psoty i wygłupy. W dalszą drogę 
ruszają już razem, nieustannie żartując i płatając figle, które czasem sprawiały 
innym osobom przykrość. Dopiero Wędrowiec, którego spotykają podczas 

swojej podróży wyjaśnia im, że bezmyślne psoty mogą doprowadzać innych 
do łez. Nauczył ich też, że można żartować mądrze i sprawiać ludziom radość. 
W końcu trafiają na dwór pogrążonego w melancholii Króla Powidło i mają za 
zadanie go rozbawić, a przy okazji uwalniają go od długotrwałego ciierpnienia.  
W nagrodę szewczyk, który nie chciał robić butów, może dostać, jak to w baj-
kach bywa, rękę Królewny i pół królestwa. ..

W przedstawieniu, które zostało oparte na motywach opowiadania Kornela Ma-
kuszyńskiego, wystąpiła trójka aktorów, a jego akcja skupiona była wokół stoją-
cego na scenie wozu pełnego różnych lalkowych postaci. Dziecięca widownia 
bawiła się świetnie podczas oglądania tej zabawnej i pouczającej opowieści. o 
empatii wobce ludzi oraz stworzeń.

Udział w spektaklu był bezpłatny. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane i sfi-
nansowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programu MIK dla 
Mazowsza.

(i.)

Z NOK

1920 Wojna Światów

Od 24 sierpnia br. w holu Nasielskiego Ośrodka Kultury zobaczyć moż-
na ciekawą wystawę upamiętniającą wydarzenia z okresu wojny polsko 
– bolszewickiej 1920 r. 

Jest to zestaw plakatów przedstawiających różne aspekty Bitwy Warszaw-
skiej, w tym najważniejszych jej bohaterów, wydarzenia oraz ciekawostki 
z nią związane. 

Interesująca jest awangardowa szata graficzna nawiązująca do stylistyki ko-
miksowej, w jakiej został tu zaprezentowany przekaz historyczny. W zało-
żeniu miał on być skierowany przede wszystkim do młodych odbiorców.

Autorem prezentowanych rysunków jest Krzysztof Kałucki, za projekt 
graficzny odpowiadał Szymon Florek, a konsultacją historyczną zajął się 
Jarosław Stryjek.

Wystawa pt. „1920 Wojna Światów” to jeden z projektów realizowanych 
przez KGHM Polska Miedź pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, które mają na celu uczczenie 100-lecia zwycięstwa 
Polaków nad Sowietami w decydującej o losach wojny Bitwie Warszaw-
skiej. 

Wystawę plakatów w siedzibie NOK, podobnie jak plenerową ekspozycję 
na skwerze im. Jana Pawła II pt. „Pamiętamy o bohaterach!” prezentującą 
obchody kolejnych rocznic Bitwa Warszawskiej 1920 r. w naszej gminie, 
oglądać będzie można do 16 września br. Zapraszamy!

(red.)

Z URZĘDU MIEJSKEIGO

Czas na głosowanie!
Dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia do konkursu fotograficzne-
go „POZNAJMY CZARNY SZLAK”! Trafiło do nas 51 fotografii. Opubli-
kowaliśmy je w albumie na stronie Urzędu na Facebooklu i zapraszamy 
do oddawania like’ów na te zdjęcia, które według Państwa są najlep-
sze. W ten sposób wyłonimy zwycięzcę, do którego trafi nagroda pu-
bliczności. Wygrywa zdjęcie z największą ilością polubień (bez względu  
na ilość osób na fotografii). Nagrodą publiczności jest power bank wraz 
z zestawem gadżetów Gminy Nasielsk. Głosowanie zakończy się 9 września 2020 roku o godz. 11:00.

Wraz z wynikami publiczności podamy wyniki laureatów trzech pierwszych miejsc. Do wyboru najlepszych fo-
tografii zostanie powołane przez Burmistrza Nasielska jury konkursowe. 

Gratulujemy uczestnikom konkursu zdolności artystycznych i zapraszamy do oddawania głosów na swoich fawo-
rytów. Jednocześnie wyrażamy uznanie za propagowanie czarnego szlaku rowerowego wśród naszych miesz-
kańców i turystów.   

Wydział Administracji i Nadzoru

Z CIEKSYNA

Warsztaty szczudlarskie  
i parada w Cieksynie
Na zakończenie lata, zanim rozpo-
czął się rok szkolny, dzieci i młodzież 
z gminy Nasielsk miały okazję uczest-
niczyć w niecodziennych warszta-
tach – nauki chodzenia na szczudłach. 
Warsztaty trwały od 25 do 29 sierpnia 
i zakończyły się paradą, która barw-
nym korowodem przeszła przez 
Cieksyn.

Oferta była skierowa-
na głównie do dzieci 
i młodzieży, ale po-
jawiali się też starsi 
uczestnicy, chcący 
wypróbować swo-
je siły.

Uczestnicy zajęć, 
pod czujnym okiem 
instruktorów Wiktora 
Malinowskiego z Te-
atru Delikates i Kin-
gi Szczypek, stawiali swoje pierwsze 

kroki na szczudłach nad stawem przy 
boisku w Cieksynie. Najpierw ćwi-
czyli trzymając się specjalnej drabin-
ki treningowej, a potem wypuścili się 
w dalsze rejony. Po czterodniowych 
ćwiczeniach wszyscy opanowali cho-
dzenie na szczudłach na tyle dobrze, 
że mogli bezpiecznie i swobodnie 
uczestniczyć w paradzie.

W sobotę, 29 sierpnia br., na zakoń-
czenie warsztatów, uczestnicy zapre-
zentowali nowo nabyte umiejętności, 
pokonując na szczudłach trasę od 
przystanku autobusowego w Ciek-
synie do Wiejskiej Sceny Kulturalnej. 

Pochód szczudlarzy w kolorowych 
przebraniach, w takt rytmicznej mu-
zyki, prowadził instruktor, Wiktor Ma-
linowski. 

Mistrz sztuki szczudlarskiej i doświad-
czony aktor stworzył wokół wyda-
rzenia atmosferę radości i lekkości, 
żartując ze swoimi podopiecznymi 

oraz obserwujący-
mi niecodzienne wi-
dowisko widzami. 
W trakcie pochodu, 
warsztatowicze zapre-
zentowali także róże 
ewolucje na szczu-
dłach i sztuczki, jak np. 
przechodzenie przez 
barierkę. A wszyst-
ko to wykonywali 
z uśmiechem i zado-
woleniem z nowo na-
bytej umiejętności.

Warsztaty i paradę zorganizowało Sto-
warzyszenie Artystyczno-Społeczne 
Skafander dzięki funduszom z Inicjaty-
wy Lokalnej Gminy Nasielsk.

M.J.
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MUZYCZNIE

Trzecia edycja Festiwalu  
Muzyki Wielopokoleniowej „Pępek”

PODZIĘKOWANIA
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander pragnie serdecznie 
podziękować osobom i instytucjom, bez których Festiwal Muzyki Wie-
lopokoleniowej „Pępek” nie mógłby się odbyć.
Urzędowi Marszałkowskiemu
Pawłowi Cukrowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promo-
cji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie,
Magdalenie Biernackiej, z-cy Dyrektora Departamentu Kultury, Promo-
cji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie
Gminie Nasielsk
Bogdanowi Ruszkowskiemu, Burmistrzowi Nasielska,
Krzysztofowi Millerowi, Kierownikowi Wydziału Administracji i Nadzoru
Mazowieckiemu Instytutowi Kultury
Magdalenie Ulejczyk, Dyrektorowi Mazowieckiego Instytutu Kultury,
Annie Mizińskiej, koordynatorowi projektu MIK dla Mazowsza
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury
Katarzynie i Andrzejowi Skubisz z Ośrodka Wypoczynkowego Wiosełko
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie, Druhnom i druhom
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Lidii Rutkowskiej, Dyrektorowi Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej
KGW Wiejskie Sprawy Kobiet
Januszowi Gers, Basi i Andrzejowi Sosnowskim

Przyjaciołom:
Teresie Cichockiej
Alicji Kraśniewicz-Sarneckiej
Katarzynie Kornatowskiej
Barbarze Rybarskiej
Karolowi Ropielewskiemu
Filipowi Timofiejew
Teresie, Grzegorzowi i Dawidowi Gerasik
Maćkowi Olszewskiemu
Adamowi Falęckiemu
Oli Tylewski
Sylwii i Danielowi Kołodziejskim
Tomaszowi Zawadzkiemu
Danielowi Śmigasiewiczowi – prezesowi klubu sportowego WKRA 
CIEKSYN
Robertowi Lipce

Cieksyn pożegnał tegoroczne lato 
trzecią edycją Festiwalu Muzy-
ki Wielopokoleniowej „Pępek”, na 
którym, oprócz występów ama-
torskich zespołów śpiewaczych, 
na widzów czekało przedstawienie 
plenerowe, konkursy oraz gwiazda 
wieczoru - profesjonalny zespół 
grający tradycyjną muzykę. W tej 
edycji wprowadzono nowość - na-
ukę tańców korowodowych pro-
wadzoną przez mistrzów w tej 
dziedzinie.

W y d a r z e n i e  o d b y ł o  s i ę 
w sobotę, 29 sierpnia, na tere-
nie  Ośrodka Wypoczynkowego 
„Wiosełko” w urokliwym plenerze 
nad rzeką Wkrą. Oprócz walorów 
estetycznych, warunki i infrastruk-
tura na terenie ośrodka umożliwia-
ły organizatorowi, Stowarzyszeniu 
Artystyczno-Społecznemu Ska-
fander zachowanie bezpieczeństwa 
i wszelkich procedur związanych 
z epidemią Covid 19. 

Zgromadzonych powitał prowa-
dzący festiwal, Mirek Szczypek, 
wyjaśniając, że nazwa „Pępek” 
pochodzi od dawnego żniwnego 
zwyczaju ludowego, kiedy to na 
dobrą wróżbę przyszłych plonów 
zostawiano na polach ostatnią kęp-
kę nieściętego zboża. Pępek sym-
bolizuje również pierwotną więź 
z matką, a także więź człowieka 

z naturą. Następnie na scenie poja-
wił się Burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski, życząc wszystkim do-
brej zabawy.

Występy rozpoczęła kabareto-
wa scenka z życia chłopów-prze-
siedleńców, w wykonaniu Anny 
i Piotra Świtalskich, zakończona 
konkursem dla publiczności w rzu-
caniu pierzyną na odległość. Część 
muzyczną otworzyli gospodarze – 
Wiejska Spec Kapela z Ciek-
syna z repertuarem utworów 
ludowych z różnych regio-
nów Polski. Po nich wystąpi-
ła Staynia z Warszawy, której 
szczególną specjalnością są 
utwory z południa Europy. 
Duże brawa otrzymały so-
listki ze Stayni za utwór „Nora 
Luca” z filmu Gadjo Dilo wy-
konany w języku romskim 
oraz za znaną wszystkim 
„Rebekę”. Kolejny zespół, 
ŁO HO HO! z Łochowa za-
prezentował serię tanecz-
nych i skocznych piosenek. 

Publiczność śpiewała 
z wykonawcami, bawiła 
się pod sceną, tańcząc 
indywidualnie lub w kó-
łeczkach. Amatorskim 
zespołom akompanio-
wała Kapela Lipy w skła-
dzie: Kazik Nitkiewicz 
- trąbka, Piotr Janiec - 
tuba, Mateusz Sieradzan 
- bęben, Robert Lipka - 
akordeon, śpiew. 

Rozbawiona publicz-
n o ś ć  o c h o c z o  ko -
rz ysta ła  z  oka zj i  do 
udoskonalenia swoich 
tanecznych umiejęt-
ności pod kierunkiem 
prawdziwych mistrzów. 
Bogusia i Piotr Zgorzel-
scy od ponad 20 lat 
upowszechniają, promują i uczą 
polskich tańców tradycyjnych. Pro-
wadzą Akademię Tańca Tradycyj-
nego, w ramach której prowadzą 
spotkania, seminaria, warsztaty tań-
ca oraz potańcówki w Polsce i na 
świecie. Na Pępku, podczas przerw 
między występami, zdołali nauczyć 
chętnych nowych kroków i ukła-
dów tanecznych, bazujących na 
tradycyjnych tańcach dworskich, 
krakowiaku czy tańcu francuskim. 

W trakcie festiwalu zorganizowano 
zabawy i konkursy dla najmłod-

szych widzów, między innymi 
kartoflany bilard – czyli celowanie 
ziemniakami do kosza za pomocą 
kija bilardowego. Druhowie z OSP 
Cieksyn pilnowali bezpieczeń-
stwa i porządku. Janusz Gers, radny 
z naszego terenu, przygotował miłą 
niespodziankę dla artystów, częstu-
jąc ich grochówką i kapustą. 

Po zachodzie słońca, przyszedł 
czas na przedstawienie plenero-

we pod tytułem „Płonące laski 4” 
(Chick-Stick) w wykonaniu Teatru 
Akt, wyreżyserowane przez Am-
brożego Pogorzelskiego. Barw-
ne widowisko, stroje, scenografia 
i muzyka nawiązywały do amery-
kańskiej sztuki ulicy. Poprzez eks-
presyjny taniec, humorystyczne 
sceny, dynamiczne obrazy, akto-
rzy opowiedzieli widzom lekką 
historię o niespodziewanym wy-
darzeniu, które przywraca radość 
życia. 

Festiwal zakończył występ gwiaz-
dy wieczoru – Kapeli Tęgie Chło-

py, grającej autentyczną 
muzykę taneczną z Kie-
lecczyzny. Zespół wzo-
ruje się na twórczości 
tradycyjnych kapel lu-
dowych, ogrywających 
niegdyś wiejskie zaba-
wy w okolicach Łagowa 
i Opatowa. Tęgie Chłopy 
wprowadziły gości festi-
walu w atmosferę daw-
nych, hucznych wesel 
i  potańcówek. Szcze-
gólne wrażenie spra-
wiała charakterystyczna 
dla zespołu mocna sek-
cja dęta – trąby, klarne-

tu i tuby. Festiwalowa publiczność 
mogła się przekonać, że tradycyj-
na muzyka nadal świetnie porywa 
do tańca. 

Tegoroczny „Pępek” odbył się 
dzięki funduszom pozyskanym 
przez Stowarzyszenie Skafander 
z Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach otwartego 
konkursu ofert w obszarze „Kul-

tura, sztuka, ochrona dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego” 
zadanie „Kultura puka do drzwi”. 
Dziękujemy za wsparcie finanso-
we Gminie Nasielsk oraz Mazo-
wieckiemu Instytutowi Kultury 

za sfinansowanie spektaklu. Panu 
Andrzejowi Skubiszowi z Ośrod-
ka Wypoczynkowego Wiosełko 
dziękujemy za udostępnienie te-
renu i ugoszczenie artystów.

Magdalena Jaworska
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100. rocznica „Bitwy nad Wkrą”

Serdeczne podziękowania
Od lat w Borkowie przy pomniku oddajemy hołd Bohaterom  
z 1920 roku. O dekorację kwiatową ołtarza dba niezastąpiona Danu-
ta Witkowska ze Stowarzyszenia Dolina Wkry. W imieniu Burmistrza 
Nasielska kwiaty oraz drobny podarunek za zaangażowanie na ręce 
Pani Danuty przekazał w 100. Rocznicę „Bitwy nad Wkrą” kierownik 
Wydziału Administracji i Nadzoru – Krzysztof Miller. 

Serdecznie dziękujemy za wkład w te wyjątkowe uroczystości i przy-
gotowywane cyklicznie dekoracje.
Dziękujemy także Sołtysowi Sołectwa Borkowo – Kamilowi Krawczy-
kowi za przekazywane kwiaty.

Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Rocznica wybuchu  
II wojny światowej
1 września 2020 roku, w dniu 81. rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Jerzy Lubieniec-
ki, Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Zastępca Burmistrza 
Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski w towarzystwie Harcerzy  
z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerskiej „Błękitna Armia” im. gen. Józe-
fa Hallera zapalili 81 zniczy przy tablicy upamiętniającej żołnierzy za-
mordowanych w III Forcie w Pomiechówku znajdującej się na kościele 
w Nasielsku, by oddać cześć walczącym i poległym w czasie II wojny 
światowej. Modlitwę za poległych odmówił ks. Piotr Wilkowski.

W tym wyjątkowym, wielkim dniu pamiętajmy o tych wszystkich, którzy 
oddali życie za nasz kraj.

Cześć i chwała Bohaterom!
Wydział Administracji i Nadzoru”

W sobotnie popołudnie, 22 sierp-
nia, przy pomniku w Borkowie od-
dano hołd Bohaterom z 1920 roku. 
W tym wyjątkowo trudnym, pan-
demicznym czasie uroczystości 
miały skromniejszy charakter. 

Po wprowadzeniu do uroczysto-
ści, głos zabrał Zastępca Burmistrza 
Nasielska – Andrzej Waldemar Kor-
dulewski, który podkreślił rangę 
zwycięstwa polskiego oręża z 1920 
roku nad Wkrą. 

Mszę świętą celebrował przed-
stawiciel Biskupa Polowego – ks. 
pp łk Marcin Kwiatkowski wraz 
z Proboszczem Parafii św. Rocha 
w Cieksynie ks. Ryszardem Kol-
czyńskim. Posterunek honorowy 
przy pomniku sprawowali żołnierze 

z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów 
z Kazunia. W uroczystości udział 
wzięła Orkiestra Reprezentacyj-
na Wojska QPolskiego im. Gene-
rała Józefa Wybickiego na czele 
z asystentem koncertmistrzem 
starszym chorążym sztabowym 
Mariuszem Zarasiem.

Udziałem w uroczystościach za-
szczycili nas znamienici goście:

 – w imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
– płk Waldemar Kozicki, który od-
czytał list od Pana Prezydenta,

 – w imieniu Szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskiego  gen. Raj-
munda Andrzejczaka – ppłk Piotr 
Marchel, 

 – w imieniu Dowódcy Generalne-
go Rodzajów Sił Zbrojnych gene-
rała Broni Jarosława Miki – generał 
brygady Jarosław Stocki,

 – w imieniu Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adama Struzi-
ka – Radosław Rybicki – Dyrektor 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego,

 – Wicestarosta Powiatu Nowo-
dworskiego – Paweł Calak. 

Prezes Rady Ministrów – Mateusz 
Morawiecki oraz I Wicewojewoda 
Mazowiecki – Sylwester Dąbrow-
ski skierowali do organizatorów 
i uczestników wydarzenia listy, któ-
re zostały odczytane podczas uro-
czystości. 

O dekorację kwiatową ołtarza za-
dbała Danuta Witkowska ze Sto-
warzyszenia Dolina Wkry. Liturgię 
słowa oraz modlitwę wiernych od-
czytały: Klaudia Malon oraz Natalia 
Zawadzka. 

Tuż po zakończeniu uroczysto-
ści wyruszył marsz brygady sy-
beryjskiej z Borkowa do Chorzeli, 
w którym udział biorą członkowie 
Towarzystwa Historycznego „Rok 
1920”, w polskich mundurach 
z okresu Bitwy Warszawskiej.

Ze względu na sytuację ogólno-
polską związaną z koronawirusem 
decyzją dowództwa Garnizonu Ka-
zuń w uroczystości wzięło udział 
6 żołnierzy z 2. Mazowieckiego 
Pułku Saperów z Kazunia. Mając 
na względzie coraz większą liczbę 
zachorowań na COVID-19, jedno-
cześnie dbając o bezpieczeństwo 
uczestników uroczystości, zgodnie 
z zasadą precedencji ograniczyli-
śmy liczbę delegacji, które składa-
ły kwiaty podczas części oficjalnej, 

do rangi samorządów. 
Uwzględniając po-
wyższą sytuację, nie 
mogliśmy również 
zorganizować trady-
cyjnej inscenizacji . 
Ubolewamy nad tym 
fakte m,  p on i ewa ż 
wiemy, że całe rodzi-
ny przyjeżdżały do 
Borkowa podziwiać 
grupy rekonstrukcyj-
ne. Zapewniamy jed-

nak, że za rok inscenizacja wróci do 

Borkowa, tak samo jak przepyszna 
grochówka serwowana przez dru-
hów OSP z Cieksyna, dlatego też 
już teraz zapraszamy Państwa do 
Borkowa w 2021 roku.

Tradycyjnie przed uroczystościa-
mi w Borkowie, na cmentarzu 
w Cieksynie przy zbiorowej mogile  
85 Bohaterów 1920 roku odby-
wa się krótka ceremonia, w której 
wspólnie modlimy się za Bohate-
rów z 1920 roku i składamy kwia-
ty. Tak było i tym razem. O godz. 
16:00 zebrani oddali hołd Bohate-
rom. 

Wydział Administracji i Nadzoru
fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. UM Nasielskfot. UM Nasielsk

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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ABC OGRODNICTWA

Rozchodnik i rojniki
Roślinami najmniej wymagającymi, które poradzą sobie doskonale na-
wet w miejscach suchych i słonecznych są rozchodniki i rojniki. Rośliny 
te dobrze rosną nawet w bardzo ubogiej i umiarkowanie suchej glebie. 
Preferują jednak miejsca słoneczne i ciepłe, glebę lekką i niezbyt zasob-
ną w składniki pokarmowe. Gleba żyzna rozchodnikom niezbyt sprzyja, 
gdyż wtedy rosną bujniej, kwitną słabiej i mają tendencję do wykładania 
się pędów.

Nie tolerują też nadmiaru wody, gdyż wtedy ich korzenie gniją. Roz-
chodniki w zależności od odmiany mają różne pokroje. Rozchodnik 
płożący, tworzy niską, gęstą darń o wysokości 5-10 cm. 

Najczęściej sadzony i tworzący ciekawe kompozycje z innymi bylinami 
jest rozchodnik okazały. Rozrasta się on, tworząc zwarte kępy o pokroju 
krzaczastym. W zależności od odmiany, rozchodnik okazały dorasta do 
30-50 cm wysokości. Jego grube łodygi są ulistnione na całej długo-
ści i nie rozgałęziają się. Na każdej łodydze tworzy się jeden kwiatostan, 
który składa się z wielu drobnych kwiatków, zebranych w nibybaldachy 
osadzone na sztywnych pędach kwiatowych z mięsistymi szarozielo-
nymi listkami.

Ozdobą rabat są też kwiatostany rozchodnika w fazie pąka, które coraz 
częściej wykorzystywane są przez florystów do tworzenia wiązanek, bu-
kietów i innych kompozycji.

Rozchodnik okazały kwitnie od sierpnia do października. Zaschnię-
te kwiatostany rozchodników mogą być pozostawione na rabacie dla 
ozdoby na zimę. 

Pędy rozchodników przycina się późną jesienią lub wczesną wiosną, za-
nim zaczną wyrastać nowe. Nie należy przekarmiać rozchodników przed 
zimą, gdyż mogą wtedy wymarzać.

Rozchodnik biały o poduszkowym, płożącym pokroju kwitnie od 
czerwca do sierpnia. Dorasta do 5-10 cm wysokości. Zielone liście tego 

rozchodnika przebarwiają się zimą na kolor brązowoczerwony.

Bardzo ładnym rozchodnikiem płożącym o różowych kwiatkach, dora-
stającym do wysokości 5-25 cm jest rozchodnik kaukaski. Jego żywo-
zielone liście gęsto zakrywają ziemię. Okres kwitnienia tego rozchodnika 
to lipiec i sierpień.

Rozchodniki są nie tylko łatwe w uprawie, ale dają się też bardzo łatwo 
rozmnożyć przez podział. Sadzonki liściowe lub pędowe można przy-
gotować wiosną i latem, sadząc je bezpośrednio do gruntu. Rozmnażać 
można je też przez podział karp, a także przez wysiew nasion wiosną.

Rozchodniki wykorzystywane są w ogrodach skalnych i na słonecznych 
rabatach. Często sadzone są w towarzystwie wielu bylin w miejscach su-
chych oraz wzdłuż ścieżek.

Rozchodniki okazałe ładnie wyglądają posadzone z bergeniami, czyść-
cami wełnistymi, srebrną bylicą, czy też w zestawieniu z jeżówką pur-
purową. Bardzo ładne połączenie tworzą: trawa hakonechloa, astry 
i rozchodnik Autumn Joy, a także kompozycja z tawułką Arendsa.

Nie jest konieczne okrywanie i podlewanie rozchodników na zimę,  
ale w bezśnieżne i mroźne zimy warto je odpowiednio zabezpieczyć. 
Można okryć je agrowłókniną czy też gałązkami roślin iglastych.

Rojniki, podobnie jak rozchodniki, nie chorują i są odporne na nieko-
rzystne warunki środowiska. Wytrzymują zarówno upały jak i mrozy. 
Susza jest dla nich mniej szkodliwa niż nadmiar wody. Rojniki rozmnaża 
się przez podział, rozsadzanie młodych rozet oraz przez wysiew nasion. 
Najczęściej sadzone są w większych grupach, po 15-30 sztuk na jeden 
metr kwadratowy.

Biorąc pod uwagę, że niewiele jest takich roślin, które potrafią przetrwać 
suszę, warto zaprosić je do swojego ogrodu, czy też pojemników na ta-
rasie. Zwłaszcza, że są to rośliny ozdobne od wiosny do zimy.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE DLA ZWIERZĄT NASIELSK

Mity o kastracji

DO ADOPCJI 

Potrzebne domy dla szczeniąt
Szukamy domów dla 9 szczeniąt, które w przyszłości będą średniej wielkości psami. Są to: cztery suczki: Malta, 
Madera, Jura, Flores i pięć piesków: Kuba, Rodos, Timor, Haiti.

Aktualnie mają około 2 miesią-
ce. Ze względu na profilaktykę 
szczepień na choroby zakaźne, 
maluchy nie będą mogły wy-
chodzić na zewnątrz jeszcze 
przez najbliższe tygodnie. Ak-
tualnie są po pierwszym szcze-
pieniu.

Nowi opiekunowie będą mu-
sieli liczyć się z tym, że w tym 
czasie psy będą załatwiały swo-
je potrzeby w domu.

Jeśli jesteś zainteresowany/a 
adopcją, prosimy o kontakt. 
Szczegóły: Aldona - 735 084 
106, Anna - 570 512 956. (Jeśli 
nie odbierzemy, prosimy o sms 
z imieniem psa, oddzwonimy!)

Obowiązuje procedura adop-
cyjna.

Suczka czy kotka choć raz musi 
mieć młode.

Z medycznego punktu widzenia 
nie ma żadnych powodów, dla 
których suczka czy kotka mu-
siał yby choć raz w życiu uro-
d zić .  Powtarzane arg ument y 
o konieczności urodzenia jed-
nego miotu, aby się „oczyścić” 
są nieprawdziwe. Ciąża i poród to 
ogromny wysiłek dla zwierzęcia, 
szczególnie młodego. Wiąże się 
ona z dużym ryzykiem i może 
zakończyć się śmiercią suki, kotki 
czy młodych.

Zwierzęta po kastracji stają się le-
niwe i zmienia im się charakter.

Nie ma żadnych dowodów na-
ukow ych na st wierdzenie,  że 
zwierzętom po ka-
s t ra c j i  zm i e n i a  s i ę 
charakter. Kastracja 
w większości przy-
p a d k ó w  e l i m i n u -
je „włóczęgost wo” 
w poszukiwaniu su-
czek z cieczką. Dla 
psa, którego prowa-
dzi instynkt, nie jest 
przeszkodą trzyme-
t rowe  o g ro d z e n i e 
cz y ruchl iwa ul ica . 
Następstwa takich samowolnych 
spacerów często są tragiczne.

Kastracja psów i kotów jest nie-
naturalna, za mocno ingeruje 
w naturę.

Psy i koty są zwierzętami udo-
mowionymi, obecnie hodowany-
mi głównie jako towarzystwo dla 
człowieka. Czy pies musi polo-
wać, by coś zjeść? Czy musi spać 
w wykopanej przez siebie norze? 
Czy leczy się sam, bez udzia-
łu lekarza weterynarii? Oczywi-
ście, że nie. Pies jest karmiony 
przez człowieka, wyprowadzany 

na spacery, sypia w łóżku wraz 
z opiekunem lub na swoim bar-
dzo wygodnym posłaniu, leczo-
ny przez weterynarzy, a czasem 
nawet korzysta z usług psiego fry-
zjera. Czy to jest zgodne z naturą? 
Nie. Wobec tego, dlaczego od-
rzucamy kastrację, stwierdzając, 
że to za duża ingerencja w naturę 
zwierzęcia? Przecież obecnie nic 
w życiu zwierząt domowych nie 
jest naturalne!

Kastrując pozbawiamy suczkę 
lub kotkę radości z macierzyń-
stwa i przyjemności krycia.

Wiele osób uważa, że kastrując 
zwierzęta pozbawia je radości 
macierzyństwa czy uciechy sek-
sualnej. Jest to całkowicie błęd-
ne przekonanie. Zwierzęta nie 

uprawiają seksu dla przyjemno-
ści, a tylko i wyłącznie po to, by 
przekazać swoje geny i zachować 
ciągłość gatunku. Jest to zacho-
wanie instynktowne! Suczki czy 
kotki nie planują swojej przyszło-
ści i nie marzą o macierzyństwie. 
Nie przypisujmy cech ludzkich 
zwierzętom. A sama ciąża i poród 
dla samic jest ogromnym obcią-
żeniem.

Szczenięta i  kocięta są takie 
urocze, na pewno znajdą nowe 
domy.

W schroniskach czeka ponad 180 
000 bezdomnych psów i kotów. 

Zdecydowana większość z nich 
miała swoje domy. Każdy z nich 
był uroczym szczeniakiem lub 
kociakiem. Jeśli nie chcesz zgoto-
wać takiej przyszłości potomstwu 
swojego pupila - nie zezwalaj na 
jego rozród! Pamiętaj, że 70 % 
zwierząt trafiających do schronisk 
nigdy nie znajdzie nowego domu. 
Jaką masz pewność, że uroczy 
szczeniaczek lub kociaczek nie 
skończy na łańcuchu? Jaką masz 
g warancję na to, że z biegiem 
czasu nie trafi do schroniska? Nikt 
Ci tego nie zapewni.

Wykastrowane zwierzęta czę-
ściej chorują, a sam zabieg jest 
ryzykowny.

Publikacje naukowe jasno wska-
zują, że kastracja samic i samców 

niweluje ryzyko wy-
stąpienia niektórych 
t y p ó w  n o w o t w o -
rów złośliwych (hor-
mono - z a l eż yc h)  a ż 
o 98%. Spada również 
ryzyko infekcj i  dróg 
moczowych. Choro-
by wieku s tarczego 
u zwierząt najczęściej 
są związane z układem 
i  n a r z ą d a m i  p ł c i o -
wymi. Zabieg kastra-

cji jest dość szybkim zabiegiem. 
W przypadku samców trwa oko-
ło 10 min., u samic nieco dłużej 
ok. 30-45 min. Najdłużej trwa tak 
naprawdę wybudzenie zwierzęcia 
po narkozie. Większość zwierząt 
poddanych zabiegowi w młodym 
wieku w ybudza się z narkoz y 
w tempie ekspresowym. Zwierzę 
po operacji dochodzi w pełni do 
siebie do około 10 dni. Najczę-
ściej już po 3 dniach od zabiegu 
jedynym jego znamieniem jest 
widok ubranka pooperacyjnego 
lub kołnierza. Zwierzę zachowuje 
się tak, jakby nic się nie stało.

Źródło: Fundacja Zwierz
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Sto lat minęło, a pytań wciąż wiele

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Wspomnienia
Zbliża się 1 września, tragiczna data dla narodu polskiego. W tym dniu 
Niemcy napadli na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. Niemcy na 
ziemi Polskiej w latach 1939-1945 zabili i wymordowali w obozach kon-
centracyjnych 6 mln Polaków. W obozach Fort Modlin – Pomiechówek, 
Działdowo Niemcy zamordowali tysiące mieszkańców z Mazowsza w tym 
osoby duchowne, żołnierzy, osoby cywilne. 

W tych obozach zostali za-
mordowani w Działdowie 
brat rodzony mojej mamy 
– 26-letni Mieczysław Nie-
słuchowski – żołnierz Woj-
ska Polskiego. W obozie Fort 
Modlin – Pomiechówek 
został zamordowany brat 
rodzony mojego ojca, Ta-
deusz Kęsicki, lat 31 żołnierz 
NSZ – AK torturowany nie 
wydał kolegów. 

Walczyli o wolną Polskę. 
W 2019 r. uczestniczyłem 
w uroczystościach na te-
renie obozu  Fort. W lipcu 
2020 r. odwiedziłem Dział-
dowo, zostałem przyjęty 
przez Burmistrza G. Mrowiń-

skiego. Pan Burmistrz jako historyk przekazał mi informacje o obozie i o tra-
gicznym losie pomordowanych, serdecznie mu za to dziękuję. Nie wszyscy 
sprawcy za tę okrutną zbrodnię zostali ukarani. Dokonywali ludobójstwa na 
Polakach i Żydach. Niemcy zorganizowali specjalne oddziały do zabijania 
bez litości mężczyzn, kobiet, dzieci polskiego pochodzenia. Naród polski 
miał zginąć, tylko jedna rasa miała zostać. Taki tragiczny los spotkał miliony 
polskich rodzin. Z tą historią musimy żyć. Naród, który zapomina o swojej 
przeszłości, skazany jest na zagładę. Dlatego też trzeba młodzieży tę praw-
dę przypominać i pokazywać skutki tamtych tragicznych dla narodu pol-
skiego lat. Wojna zniszczyła nasze miasta, wsie, przemysł i nasze pokolenie. 
Nasze dzieci to cały czas odbudowują, mimo wielu trudności.
     Pamiętamy E. KĘSICKI.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Łap deszczówkę
Informujemy Państwa, że można już składać wnioski do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w ramach programu „Moja woda”.

Długotrwała susza i coraz wyraźniejsze zapowiedzi nadchodzących bra-
ków wody uczą nas, że wodę trzeba zacząć szanować. Jednym ze spo-
sobów jest zbieranie deszczówki.

W czasie suszy trawniki i rabaty podlewane są wodą, która przeznaczo-
na jest do spożycia. W ten sposób nie tylko generowane jest większe 
zużycie wody, ale też koszty procesów jej oczyszczania i dostarczania,  
a bywają tez braki wody do celów bytowych. Tymczasem do podlewa-
nia trawnika wystarczy deszczówka.

Kto może złożyć wniosek:

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nierucho-
mości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wy-
łączeniem nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania  
z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Dotacja wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzą-
cych w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno 
przedsięwzięcie.

Nabór ciągły od dnia 1.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu 
rozdysponowania puli środków.

Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych:

1. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które 
doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej 
w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego 
wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowa-
dzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanali-
zacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące,  
na ulice, place itp.).

2. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i urucho-
mienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, ta-
kich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpu-
stów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamknię-
tego, szczelnego lub infiltracyjnego,
b) instalacja rozsączająca,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
• zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
• zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności  
(w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3  wymagane 
jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
• zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej 
wody.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1) Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.
pl (nie dotyczy wnioskodawców posiadających już konto w portalu be-
neficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać 
z portalu.
2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o do-
tację dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć mających na celu 
zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej ze środków NFO-
ŚiGW oraz WFOŚiGW dostępny po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta.  
Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych 
danych,
3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą 
„SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w Portalu Beneficjenta,

4) Wydrukować wypełniony formularz wniosku, czytelnie podpisać i 
dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych 
załączników znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku,  
do siedziby Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (22) 504 41 00, fax (22) 
504 41 39 

Regulamin naboru:

http://wfosigw.pl/wp-content/uploads/2020/06/Regulamin_Moja_
Woda.pdf

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Od Bitwy Warszawskiej minęło 
100 lat, nadal wiele wątków wo-
kół tego wydarzenia nie zosta-
ło wyjaśnionych. Stronami w tym 
boju była potężna bolszewicka 
Rosja i powracająca, po 123 latach 
niewoli, do państwowego bytu 
Polska. Różnica sił była ogrom-
na. Bolszewicy byli niemal pewni, 
 że przez Polskę przejdą bez więk-
szego trudu i rewolucyjne idee 
rozleją na całą Europę. Jak bardzo 
się mylili przekonali się w dniach 
14 – 19 sierpnia 1920 r., gdy Pola-
cy stanęli ramię w ramię, aby wal-
czyć o niepodległość. I, jak mówiło 
wielu, stał się cud nad Wisłą, jak to 
zwycięstwo Polaków było często 
określane. 

Okrągła, bo setna rocznica tej bitwy 
sprawiła, że wzrosło zainteresowa-
nie tym wydarzeniem, co znalazło 
także swe odbicie zarówno w pra-
sie, jak i na księgarskim rynku wy-
dawniczym. Gmina Nasielsk ma 
nie tylko prawo, ale i obowiązek 
pamiętania o wydarzeniach wo-
jennych z roku 1920, ponieważ na 
terenie naszej gminy miało miejsce 
wiele większych i mniejszych poty-
czek. Dowódca V Armii walczącej 
na naszym terenie gen. Władysław 
Sikorski pisze o bitwie o Nasielsk 
i bitwie nad Wkrą. Stąd zasadne jest 
mówienie i pisanie o bitwie pod 
Borkowem, bitwie nad Wkrą i bi-
twie o Nasielsk. Walki były zacięte. 
Zginęło w nich ponad 700 pol-
skich żołnierzy. Ciała większości 
z nich zostały po wojnie ekshumo-
wane i spoczywają w miejscowo-
ściach rodzinnych. Na cmentarzu 
w Nasielsku i Cieksynie są zbiorowe 
mogiły, gdzie spoczywają nieznani 
z imienia i nazwiska polegli w tych 
walkach żołnierze. Na ich grobach 
mieszkańcy składali i nadal składają 
kwiaty. Odbywały się przy nich tak-
że modły. O nasielskim grobie mó-
wiło się przez lata nie bez powodu: 
Grób Nieznanego Żołnierza. 

W roku setnej rocznicy GRÓB 
ten odwiedziło wiele osób, któ-
re wiedziały, że ich bliscy zginęli 
w Nasielsku i okolicy, ale miejsca 
ich pochówku nie zostały ustalone. 
Dotarły tu i na cmentarz w Cieksy-
nie również grupy biegaczy z Ło-
dzi czy kolarze z Łomży, aby oddać 
cześć swym ziomkom. 

Do takich zaskakujących informacji 
dotyczących wydarzeń sprzed stu 
lat, należy niewątpliwie wiadomość z 
17 sierpnia bieżącego roku, w dniu 
setnej rocznicy bitwy o Nasielsk 
1920 roku. Zasługuje ona na szcze-
gólną uwagę, chociażby z tego 
względu, że przyszła z Często-
chowy, w dodatku z samej Jasnej 
Góry. Przekazał ją księdzu dzie-
kanowi Tadeuszowi Pepłońskie-
mu Jasnogórski Kapelan Żołnierzy 
Niepodległości ojciec paulin Eu-
stachy Rakoczy. Poinformował on, 
że w Apelu Jasnogórskim w dniu 
17 sierpnia wspomniany będzie 
kapitan Artur Wiśniewski, który 
sto lat temu, poległ w Nasielsku, 
prowadząc swój oddział do walki 
z kontratakującym wrogiem. Była 
to walka na bagnety. Ksiądz pro-
boszcz zapewnił Ojca Kapelana, że 

setną rocznicę śmierci będzie się 
modlił w intencji poległego polskie-
go bohatera. Tę relację z Jasnogór-
skiego Apelu oglądało wiele osób.  

Śp. kapitan Artur Wiśniewski wal-
czył i zginął w okolicy Nasielska. 
Takich bohaterów w dniach walki 
o Nasielsk było wielu. W przypadku 
kapitana Wiśniewskiego ważne jest, 
i to dla całej Polski, że 4 listopada 
1918 roku zajmował on w imieniu 
odradzającej się Polski Jasnogórską 
Twierdzę.

Informację o uwolnieniu, a raczej 
przejęciu Jasnej Góry z rąk za-
borcy austriackiego zaczerpną-
łem z przekazu, o tym ważnym 
zarówno dla Jasnej Góry, jak i dla 
całej Polski wydarzeniu, ojca Eu-
stachego Rakoczego. Czytamy 
w nim, że w poniedziałek, 4 listo-
pada 1918r., na teren Sanktuarium 
wkroczył pododdział 22. Pułku 
Piechoty pod dowództwem ppor. 
Artura Wiśniewskiego. Naprzeciw 
polskim żołnierzom wyszedł oso-
biście przeor Jasnej Góry o. Piotr 
Markiewicz z całym konwentem. 
W bramach jasnogórskiej twierdzy 
przeor witał żołnierzy podobnie jak 
niegdyś w tej bramie jego poprzed-
nicy w wolnej Rzeczypospolitej 
witali monarchów. Podporucznik 
Wiśniewski zameldował przeorowi, 
iż z rozkazu gen. Dywizji Tadeusza 
Jordana Rozwadowskiego uwalnia 
Jasną Górę z kajdan zaborcy. Z god-

nością też władzę nad sanktuarium 
przekazał dotychczasowy komen-
dant cesarsko-królewskiej enklawy 
Jasna Góra, mjr regimentu Józef Al-
bert Maria Ketlinger.

A r tur  Wi ś n i ewsk i  uro d z i ł  s ię 
19.V.1890 r, we wsi Sławniów k. Pi-
licy (woj. kieleckie). Jego ojciec był 
lekarzem. Ukończył średnią szko-
łę o kierunku handlowym w Bę-
dzinie. Początkowo pracował jako 
księgowy, a następnie dziennikarz. 
Od sierpnia 1914 zaangażował się 
w pracę werbunkową ochotników 
do organizujących się Legionów. 
Został do nich wcielony w grudniu 
1914 r. Ukończył szkołę podoficer-
ską i oficerską w 6. pp. Legionów. 
Brał udział w wielu bitwach. Był trzy-
krotnie ranny. Gdy poległ 17 sierp-
nia w okolicy Nasielska miał 30 lat. 
Pośmiertnie został awansowany 
do stopnia kapitana. Został odzna-
czony Srebrnym Krzyżem orderu 
Wojennego Virtuti Militari, dwukrot-
nie Krzyżem Walecznych oraz in-
nymi odznaczeniami. Był żonaty. 
Miał dwóch synów: Zdzisława i Ar-
tura. Ojciec Rakoczy w roku 2006 
wspominając kpt. Artura Wiśniew-
skiego napisał, że na Jasnej Górze nie 
ma tablicy upamiętniającej tego Bo-
hatera. Na szczęście już jest. Została 
poświęcona i umieszczona w Kapli-
cy Pamięci Narodu w jasnogórskim 
Sanktuarium w r. 2018. 

andrzejzawadzki
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#NasielskWieś  
– historie wybrane
W czwartek, 6 sierpnia br., Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafał 
Adamski podpisali umowę na realizację operacji „#NasielskaWieś – 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 hi-
storycznych. Ponadto w publikacji przedstawione zostaną konkretne przykłady społeczno-kultu-
ralnych form zrzeszeń (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, OSP), ludzi aktywnie działających 
na terenach wiejskich dowodzące, iż wieś jest przyszłością gwarantującą możliwość zrównowa-
żonego rozwoju. Poprzez publikację chcemy zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa ku po-
dejmowaniu 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

Nowa figurka Matki Bożej 
Społeczność Kosewy spotkała się w niedzielę, 23 sierpnia br., przy nowo powstałej w tej 
miejscowości figurze Matki Bożej, by wziąć udział w uroczystości jej poświęcenia. Zgro-
madzeni uczestniczyli w wyjątkowej mszy św. 

Odprawił ją przy figurce Maryi ks. Mariusz Majczak z parafii św. Wojciecha w Nasielsku. 
W oprawie liturgicznej tego wydarzenia aktywnie udział brali młodsi i starsi mieszkańcy 
Kosewy. O stronę muzyczno – wokalną uroczystości zadbały panie: organistka Joanna 

Ostaszewska wraz z córką Marysią oraz Katarzyna Tomasińska. We mszy św. udział wzięli 
nie tylko mieszkańcy Kosewy, ale także okolicznych miejscowości. Wśród gości znalazła 
się także pani Halina Kamińska prezes Akcji Katolickiej działającej przy nasielskiej parafii 
św. Wojciecha. 

Przy nowej figurce, która powstała dzięki staraniom Rady Sołeckiej Kosewy, odbywać się 
będą teraz modlitewne spotkania mieszkańców (majowe, czerwcowe). 

(red.)

Za piękną i wzruszającą uroczystość religijną,  
składamy serdeczne podziękowania  

ks. Mariuszowi Majczakowi  
z parafii św. Wojciecha w Nasielsku  

oraz za wspaniałą muzyczną jej oprawę paniom:  
Joannie i Marysi Ostaszewskim  
oraz Katarzynie Tomasińskiej. 

Rada Sołecka Sołectwa Kosewo
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Baran 21.03-20.04
Musisz poprawić swoje relacje z bliskimi. 
Masz szansę dojść do porozumienia z te-
ściami i uporządkować rodzinne finanse. 
Broń swojego zdania. Ucz się, pracuj, ukła-
daj plany zawodowej ekspansji.

Byk 21.04-20.05
Trudno Ci będzie skoncentrować się na 
pracy lub zadaniach do wykonania. Powi-
nieneś zwrócić uwagę na swoją kondycję 
psychiczną. Będziesz niespokojny i rozko-
jarzony. Musisz się wyciszyć. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Czeka Cię teraz więcej pracy, ale mimo to 
będziesz w bardzo dobrym humorze. Pro-
jekt, który teraz zaczniesz, przyniesie Ci 
radość i pieniądze. Będziesz życzliwy i wy-
rozumiały dla wszystkich.

Rak 22.06-22.07
To Twój dobry czas. Staniesz się bardziej 
pewny siebie i swoich możliwości. Kłopo-
tów będzie mniej, a powodów do radości 
więcej. W każdej sytuacji i sprawie znaj-
dziesz pozytywny aspekt.

Lew 23.07-23.08
Możesz mieć okazję, by nawiązać ponowny 
kontakt z osobą, która Cię kiedyś zawiodła. 
I choć nie będziesz zbyt ufny, to jednak po-
stanowisz zaryzykować. Wreszcie znajdziesz 
czas dla siebie. 

Panna 24.08-22.09
Nie bój się wyzwań zawodowych. Nie tylko 
doskonale sobie z nimi poradzisz, ale i Twój 
sukces zauważą inni. Pamiętaj, nie warto 
uchylać się od odpowiedzialności i trudnych 
decyzji.

Waga 23.09-23.10
Powiodą się teraz negocjacje i ważne spo-
tkania, ale unikaj kłótni z kimś, kogo nie lu-
bisz. Twoja odporność może być słabsza, 
w razie problemów nie udawaj bohatera, 
tylko idź do lekarza.

Skorpion 24.10-22.11
Przed Tobą niespodziewane trudności, ale lu-
dzie będą Ci przychylni, więc uporasz się ze 
wszystkim. Za dużo pracujesz i do tego trosz-
czysz się o innych. Dbaj o siebie i więcej od-
poczywaj. 

Strzelec 23.11-21.12
Potrzebna Ci będzie wytrwałość, gdyż na 
sukces rozpoczętego właśnie projektu trze-
ba będzie poczekać. Twoje poczucie hu-
moru i życzliwość sprawią, że nawet luźne 
znajomości łatwo zamienią się w przyjaźń. 

Koziorożec 22.12-20.01
Pamiętaj, że ludzie mają prawo myśleć ina-
czej, niż Ty. Szukaj okazji do spotkań z oso-
bami, które lubisz. Ich pozytywna energia 
sprawi Ci przyjemność i pozwoli się zrelak-
sować.

Wodnik 21.01-19.02
Nie odkładaj ciągle wszystkiego na póź-
niej. Jeśli nadrobisz zaległości, przestaniesz 
mieć wyrzuty sumienia i poczujesz się le-
piej. Potrzebujesz więcej witamin i zdro-
wych produktów, ogranicz słodycze.

Ryby 20.02-20.03
Nie ukrywaj przed bliskimi swoich pro-
blemów i rozczarowań, bo popadniesz 
w depresję. Zamiast ciągle rozpamiętywać 
przeszłości, wyciągnij wnioski z tego, co Cię 
spotkało i ruszaj do przodu. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
4-6 września godz. 15:00 2D dubb.

9-10 września godz. 15:00 2D dubb.

SAMSAM
Animacja; Francja; Czas trwania 1 godz. 17 min.
Samsam z grupą przyjaciół przemierza kosmos w po-
szukiwaniu zaginionej supermocy.

4-6 września godz. 17:00 2D nap.

9-10 września godz. 17:00 2D nap.

Arab Blues
Komedia obyczajowa; Francja, Tunezja; Czas trwania  
1 godz. 28 min.
Po latach życia w Paryżu Selma wraca do rodzinnego 
Tunisu, marzy aby otworzyć własną praktykę psycho-
terapeutyczną.

4-6 września godz. 19:00 2D nap.

9-13 września godz. 19:00 2D nap.

16-17 września godz. 19:15 2D nap.

TENET
Thriller, Akcja, Sci-Fi; Kanada, USA, Wielka Brytania;  
Czas trwania 2 godz. 30 min.
Uzbrojony tylko w jedno słowo — Tenet — boha-
ter przenika w mroczny świat międzynarodowych 
szpiegów, próbując ocalić ludzkość. Do tego jednak 
nieodzowne okazuje się skorzystanie ze zjawiska wy-
kraczającego poza czas realny.

11-13 września godz. 15:00 2D dubb.

16-17 września godz. 15:00 2D dubb.

SŁYNNY NAJAZD NIEDŹWIEDZI  

NA SYCYLIĘ
Animacja; Francja, Włochy; Czas trwania 1 godz. 22 min.
Animowana baśń o istnieniu odmiennych od siebie 
światów, poszukiwaniu tożsamości oraz potędze mi-
łości i władzy na...

11-13 września godz. 17:00 2D PL

16-20 września godz. 17:00 2D PL

23-24 września godz. 17:00 2D PL

PĘTLA
Sensacyjny; Polska; Czas trwania 2godz. 
Pozorny zbieg okoliczności łączy losy policjanta Da-
niela (Antoni Królikowski) oraz dwóch braci bliźniaków 
z Ukrainy....

18-20 września godz. 15:00 2D dubb.

23-24 września godz. 15:00 2D dubb.

O CZYM MARZĄ ZWIERZĘTA
Animacja, Przygodowy; Australia; Czas trwania 1 godz. 
30 min.
W odległym zakątku Ziemi, z dala od oczu ciekaw-
skich ludzi, leży Sanktuarium. To miejsce, gdzie zagro-
żone gatunki...

18-20 września godz. 19:15

23-24 września godz. 19:15

25-27 września godz. 17:00

30 września-1 października godz. 17:00

25 LAT NIEWINNOŚCI.  

SPRAWA TOMKA KOMENDY
Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 45 min.
Tomasz Komenda miał 23 lata, kiedy jego normalne 
życie zostało brutalnie przerwane. Z dnia na dzień zo-
stał zatrzymany,...

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 dom wykończony 180m2. 

Działka 680m2 zagospodarowana, 

garaż + pomieszczenie gospodarcze 

na osiedlu Krupka. Tel. 571 375 329.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Poszukuję skromnego siedliska.  

Tel. 736 537 110.

Sprzedam działki budowlane 1388m2 

/1380m2 w Studziankach 55złm2.  

Tel.  604610355.

Sprzedam słomę żytnią z 3 ha.  

Tel. 734 132 430.

Sprzedam działkę w Nasielsku  

ul. Ogrodowa 1164 m. Tel. 504 178 711.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

w Siennicy k.Nasielska zatrudni  

od zaraz Opiekunkę do osób starszych. 

Tel. 603 555 624.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Sprzedam garaż murowany na osiedlu 

Warszawska. Tel.602 426 892.

Zakład krawiecki w Nasielsku zatrudni 

brygadzistkę oraz szwaczki do przy-

uczenia. Tel. 606 656 545.

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

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

7.09.–13.09.2020 r. Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20  
Nowy Dwór Maz.

14.09.–20.09.2020 r. Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7 
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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Dzieci wysoko 
wrażliwe
Są dzieci, które widzą więcej, odczuwają bardziej intensywnie, doświad-
czają głębiej. To dzieci wysoko wrażliwe. Dzieci, które mają bardzo bo-
gate życie wewnętrzne, rozbudowane myślenie refleksyjne, dostrzegają 
to, co inni pomijają, często zatrzymują się, zanim podejmą decyzję lub 
wejdą w nową sytuację. Są wyjątkowo czułe na wszelkiego rodzaju bodź-
ce zewnętrzne, np. źle znoszą hałas, silne światło, przebywanie w tłumie, 
nagłe zmiany, ból, głód i intensywne impulsy, które dla ich rówieśników 
są czymś naturalnym. Ich układ nerwowy szybko reaguje, co ma zarów-
no pozytywne jak i negatywne konsekwencje. Wysoko wrażliwe dziec-
ko łatwo czuje się przytłoczone zbyt dużą liczbą bodźców, które mogą 
sprawiać, że dzieci stają się drażliwe. Często są też wycofane, refleksyjne, 
nieśmiałe, często sprawiają wrażenie smutnych.

Wysoka wrażliwość to nie zaburzenie oraz nieprawidłowość, którą trzeba 
leczyć lub diagnozować. To cecha temperamentalna, uwarunkowana ge-
netycznie. Nie można stać się wysoko wrażliwym przez to, co robią bądź 
czego nie robią rodzice. Wysoko wrażliwym się po prostu jest. 

Wysoką wrażliwość możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach:

– fizycznej – dziecko przejawia większą wrażliwość na tkaniny, zapachy, 
dźwięki, temperaturę, mocniej reaguje na głód czy ból niż inne dzieci, 
może być bardziej podatne na występowanie pokarmowych alergii;

– emocjonalnej – dziecko z łatwością przejmuje nastroje innych osób, 
świetnie odczytuje niewerbalne przejawy emocji, intensywniej przeżywa 
emocje, szybko wpada w entuzjazm, szybko się zasmuca;

– społecznej – dziecko nie lubi, gdy dużo dzieje się w jednym momen-
cie, nie lubi nagłych zmian, nie lubi być w centrum uwagi, zwłaszcza gdy 
znajduje się wśród obcych ludzi.

Cecha ta nie mija wraz z wiekiem, dlatego wysoko wrażliwe dziecko sta-
nie się wysoko wrażliwym dorosłym. To głównie wychowanie decyduje 
o tym, czy wrażliwość będzie zaletą, czy też źródłem lęku pisze Elaine 
Aron autorka książki  „Wysoko wrażliwe dziecko”.

Dzieci wysoko wrażliwe potrzebują przede wszystkim akceptacji. Poczu-
cia, że są przyjęte takie, jakie są. Wrażliwość stanowi potencjał. W opty-
malnych dla dzieci warunkach mogą rozwijać się i rozkwitać. Dzieki 
troskliwym i wspierającym reakcjom rodziców oraz innych ludzi mogą 
być szczęśliwymi. 

Jak pomóc nadwrażliwemu dziecku?
Ważne, by nauczyć malucha skutecznie minimalizować lęk czy ból wy-
nikający z jego zbytniej wrażliwości. Nauczyć go technik radzenia sobie 
z własną słabością i umiejętności wybierania takich sytuacji, ludzi i miejsc, 
które pozwolą mu w pełni wykorzystać potencjał jego silnie rozwiniętej 
emocjonalności.
 – Utwierdzaj dziecko w tym, że jest kochane – okazuj miłość i czułość.
 – Nie lekceważ tego, co maluch komunikuje swoim płaczem, złością, 
niepokojem.
 – Roztropnie stopniuj trudności (np. przyzwyczajaj dziecko do rozstań 
z mamą – na początku Twoja nieobecność nie może być zbyt długa).
 – Stwórz mu optymalne warunki do działania. Gdy dziecko potrzebu-
je więcej czasu na wykonanie polecenia – poganianie, popędzanie, oka-
zywanie zniecierpliwienia, ocenianie tylko pogorszą sytuację, podnosząc 
poziom jego pobudzenia i stresu. Bądź cierpliwy.
 – Gdy ma poczucie krzywdy, tłumacz, że sprawiedliwość ma sens, choć 
pozornie wydaje się, że może wydawać się, że jest inaczej.
 – Rozmawiaj o różnych sytuacjach zdarzających się między ludźmi. 
 – Respektuj jego obawy, ale też tłumacz, że każdy – nie tylko on – bywa 
czasem onieśmielony czy odczuwa strach.
 – Pomagaj mu w wielu sytuacjach np. poznawać nowych kolegów, pod-
powiadaj, co ma powiedzieć lub zrobić podchodząc do innego dziecka.
 – Ćwicz sytuacje, które budzą jego lęk, np. podchodzenie do innych dzie-
ci na podwórku, itp.
 – Zachęcaj do podejmowania ryzyka w granicach rozsądku, nie wymagaj 
jednak od razu zbyt wiele.
 – Zapewnij miejsce, w którym może pobyć samo w ciszy i samotności.
 – Chroń przed stresującymi, głośnymi zabawami.
 – Dodawaj otuchy w krótkich, ciepłych słowach.
 – Ucz dziecko, że ma prawo mówić „nie” (dzieci wysoko wrażliwe czę-
sto mają silną potrzebę pomagania, zaspokajania potrzeb i zadowalania 
otoczenia).

Opracowała psycholog
Anna Gródek

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!
Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 
2020. 

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Po-
wszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formu-
larza spisowego. 

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rol-
nych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli 
spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym. 

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Rozpoczął się spis rolny!
Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszech-
ny Spis Rolny 2020. 

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu. 

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny 
sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie inter-
netowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, 
tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny 
na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl 

Powszechny Spis Rolny 
2020  
– jakie będą pytania?
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem po-
zwalającym dokładnie scharakteryzować polskie 
rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokal-
nym i centralnym do podejmowania trafnych de-
cyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz 
udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgod-
nych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym in-
teresie samych rolników.

Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolne-
go  jest podzielony na 11 działów. Należy pamię-
tać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy, 
będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.

Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września 
do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą 
dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za 
okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. 
do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić 
chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie 
niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.

Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;
– powierzchnia zasiewów;
– zwierzęta gospodarskie;
– nawożenie;
– ochrona roślin; 
– budynki gospodarskie;
– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
– działalność gospodarcza;
– struktura dochodów gospodarstwa domowego 
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
– aktywność ekonomiczna;
– chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: 
https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-
-addon-wrapper-1595423106376  

WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rol-
ników ani o wysokość dochodów. W przypadku 
dochodów wymagane będzie tylko podanie infor-
macji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stano-
wią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, 
działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł 
niezarobkowych, takich jak emerytury i renty. 

Więcej informacji o spisie na stronie https://spi-
srolny.gov.pl

SPIS ROLNY

Rolnicy, czas się spisać!
Od 1 września trwać będzie największe i najważniejsze badanie 
polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny. Na Mazowszu 
obowiązkowi spisowemu podlega ponad 250 tys. gospodarstw 
rolnych.

Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy 
dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie po-
trwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada. 

Najwygodniej spisać się przez Internet
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce otrzymał list Prezesa 
GUS informujący o badaniu. Znajduje się w nim również nr gospodarstwa 
rolnego, niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej dostępnej od 
pierwszego dnia spisu na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Każdy rolnik 
ma obowiązek samodzielnie spisać się przez Internet. Jest to w pełni 
wygodna i bezpieczna metoda.
Jeśli ktoś nie ma komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, powinien 
się udać do Gminnego Punktu Spisowego zorganizowanego przez urząd 
gminy lub miasta. 
Uzupełniająca metoda to spis przez telefon. Również bezpieczna, bo 
wykluczająca bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Dzwoniąc na 
infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 możemy spisać się przez telefon 
lub ustalić termin rozmowy z rachmistrzem. Osoby, które nie skorzystają 
z możliwości samodzielnego spisu przez Internet i nie umówią się na 
wywiad telefoniczny poprzez infolinię, mogą spodziewać się telefonu 
z Urzędu Statystycznego. 
Dlaczego trzeba i WARTO się spisać?
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 oraz zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 
lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych. Na podstawie danych 
spisowych podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne 
na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Tym 
samym, poprzez udział w spisie, rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ 
na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.
Spis rolny to NIE kontrola majątku rolników
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Chociaż wydaje się, że 
to dużo, należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy 
będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytają m.in. 
o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, 
upraw, zużycie nawozów, czy posiadane zwierzęta gospodarskie.
Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie zapyta o ich majątek. 
Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa 
rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości. 
W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy wartość przychodów. 
Zbierane są tylko informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy 
prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodar-
stwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku należy podać 
wyłącznie, jaki procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej 
działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł 
niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów 
w formularzu znajduje się pytanie, czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi 
sprzedaż produktów rolnych, a możliwa odpowiedź to „tak” lub „nie”.
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://
spisrolny.gov.pl/ 
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PIŁKA NOŻNA

Podwójny hat-trick  
Mateusza Bramowicza

NASIELSK BASZTA TEAM 

Na rowerach – 
podsumowanie roku 2020
To już kolejny rok, jak stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team w okresie 
letnim organizowało piątkowe wycieczki rowerowe po przepięknych 
terenach gminy Nasielsk. Niestety wakacje kończą się, a nadchodząca 
jesień sprawia, że wcześniejsze zachody słońca uniemożliwiają wyciecz-
ki w piątkowe wieczory. Nie oznacza to jednak, że chowamy rowery 
do garażu! Rowerowo aktywni jesteśmy cały rok. Mieszkańców gminy 
Nasielsk również do tego zachęcamy. A kto boi się zimą wskoczyć na 
rower, zapraszamy do wspólnego biegania czy nordic walking.

Wróćmy jednak do naszych wypraw rowerowych, które rozpoczęli-
śmy w czerwcu. Dystans pokonany przez rowerzystów wyniósł blisko  
200 km. Zwiedziliśmy Cieksyn, Pniewską Górkę, Nunę, Jaskółowo, gmi-
nę Winnicę i wiele innych ciekawych czy przepięknych miejsc. 

Na jednej z wycieczek dołączył do nas na chwilę Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski wraz z Wiceburmistrzem Waldemarem Kordulew-
skim. Mieliśmy przy tej okazji spotkania z historią, gdzie znakomity histo-
ryk Ziemi Nasielskiej pan Zbigniew Suwiński opowiedział nam o lotnisku 
w Chrcynnie i jego burzliwych dziejach z czasów II wojny światowej.  
My dziękujemy Marcinowi Krzewskiemu, Łukaszowi Malinowskiemu 
wraz z młodzieżową grupą MTB, naszym „basztowiczom”, za wsparcie 
przy organizowaniu wycieczek. Dziękujemy również wszystkim miesz-
kańcom, którzy wyruszyli z nami w trasę. 

Czy było warto brać udział w wycieczkach? Pewnie! Na pewno wzno-
wimy je za rok. A tymczasem zapraszamy do śledzenia profilu Nasielsk 
Baszta Team na facebooku. Będzie jeszcze bardzo sportowo w tym roku. 
Do zobaczenia!

Marcin Tracz

PIŁKA NOŻNA

Derby w klasie „B”
Po reaktywacj i  drugiej drużyny Żbika 
Nasielsk, która trafiła do „B” klasy ciecha-
nowskiego okręgu, 29 sierpnia br., doszło do 
spotkania z grającą w tej grupie od roku Wkrą 
Cieksyn. Taki mecz dwóch lokalnych grup to 
swoiste derby, które przyciągnęło też wielu 
kibiców.

Mecz rozegrany został na boisku w Cieksy-
nie. Emocji tego popołudnia nie zabrakło,  
a to dzięki licznym zdobywanym bramkom, 
które dawały zwycięstwo to jednej, to dru-
giej drużynie. Pierwszego gola zdobył w 12. 
minucie Piotr Jeż, który niegdyś grał w dru-
żynie seniorskiej Żbika. Dwie minuty później 
wyrównującą bramkę strzelił dla Wkry Cieksyn Kamil Łyczkowski. Remis nie trwał długo. Wynik 2:1 utrzymał się  
do 36. minuty. Wtedy to dobrą passę do zdobycia dwóch bramek minuta po minucie miał Sebastian Mazurkie-
wicz z Wkry. Dzięki niemu pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3:2 dla drużyny z Cieksyna.

W drugiej połowie emocji także nie brakowało. Serię goli w 50. minucie rozpoczął Miłosz Kaczor z Wkry. Sześć 
minut później straty Żbika zaczął odrabiać Piotr Jeż. Kontratak wykorzystał w 58. minucie Kamil Łyczkowski  
z Wkry. Chwilę później, w 60. minucie, kolejnego gola w tym meczu zdobył Piotr Jeż. Po tej serii wynik meczu 
wynosił 5:4 dla Wkry.

Później zawodnicy z Cieksyna zwiększyli już tylko przewagę nad Żbikiem II. Najpierw golem Jakuba Chrustow-
skiego, w 77. minucie, a następnie Piotra Jazłowieckiego w 90. minucie. Spotkanie ostatecznie zakończyło się 
wynikiem 7:4 dla Wkry Cieksyn. 

Tydzień wcześniej Wkra Cieksyn uległa na wyjeździe 1:2 drużynie Olimp Ciechanów, a w pierwszej kolejce  
sezonu 2020/21 zremisowała 4:4 z Żakiem Szreńsk.

W czwartej kolejce,5 września, Wkra Cieksyn rozegra na wyjeździe mecz z Jutrzenką Unieck, a 6 września Żbik II 
podejmie Wkrę II Żuromin. Oba mecze odbędą się o godzinie 11:00. Tydzień później Żbik II wyjedzie na mecz 
z Tamką Dzierzgowo. Natomiast Wkra Cieksyn w piątej kolejce nie rozegra żadnego meczu.

Michał B.

Po pięciu rozegranych kolejkach 
Żbik Nasielsk, obok Narwi Ostrołę-
ka i Konopianki Konopka, pozosta-
je w gronie drużyn, które nie zostały 
pokonane w żadnym z rozegranych 
meczów. Co więcej, dwa spotkania  
z ostatnich dwóch sierpniowych so-
bót zakończyły się zwycięstwem na-
sielskiej drużyny.

W czwartej kolejce na wyjeździe  
22 sierpnia br., Żbik Nasielsk poko-
nał Koronę Szydłowo 6:2. Wszystko 
za sprawą hat-tricka, czyli trzech ko-
lejno strzelanych goli przez jednego 
zawodnika. Wielu kibiców na pewno 
żałuje, że nie mogło zobaczyć tego 
meczu na własne oczy. Do Szydłowa 
pojechali tylko nieliczni i najwierniejsi 
kibice. 

Wyczynu tego dokonał w pierwszej 
połowie Mateusz Bramowicz. Pierw-
szy gol padł z rzutu karnego już w  
26. minucie. Druga okazja do zdoby-
cia bramki trafiła się już dwie minuty 
później. Tę szansę Mateusz również 
wykorzystał, zwiększając przewa-
gę nad rywalami do dwóch bramek. 
Jego dobra passa trwała do końca 
pierwszej połowy meczu. Tuż przed 
gwizdkiem ogłaszającym przerwę 
zdobył trzeciego gola, zdobywając 
w ten sposób hat-tricka. Ten wyczyn 
udaje się nielicznym.

Druga połowa spotkania także obfito-
wała w bramki. Najpierw dobrą passę 
Żbika kontynuował Marcin Świder-
ski, który zdobył gola w 54. minucie 
meczu. Chwilę później, piątą bramkę 

zdobył Marek Osiński, który powrócił 
do gry po wielomiesięcznej przerwie 
spowodowanej kontuzją.

Kontratak drużyny Szydłowa zapunk-
tował w 57. minucie zdobytą bramką 
przez Kamila Głowackiego. Choć 
drużyna gospodarzy próbowała od-
robić straty, to skończyło się na zdo-
byciu w kolejnych minutach tylko 
dwóch żółtych kartek przez dwóch 
zawodników, w tym autora bramki. 
Zawodnik ten zdobył kolejnego gola 
w 76. minucie spotkania, lecz doro-
bek bramek Korony zakończył się na 
tym strzale.

Ostateczny wynik meczu ustalił Mi-
chał Ernest w asyście Marka Osińskie-
go, zdobywając gola w 79. minucie 
meczu. Tym sposobem Żbik Nasielsk, 
wygrywając mecz 6:2, powrócił do 
domu z trzema kolejnymi punktami.

Mecz w ramach piątej kolejk i  
29 sierpnia br., Żbik Nasielsk rozegrał 
na własnym stadionie. Tym razem ry-
walem była drużyna Wkry Bieżuń. 

Już na początku prowadzenie objął 
Żbik Nasielsk dzięki bramce Kamila 
Stańczaka w 4. minucie. W 12. minu-
cie Marcin Rokicki, zawodnik Wkry 
Bieżuń, otrzymał żółtą kartkę.

Pozytywną niespodziankę sprawił na-
tomiast swojej drużynie i nasielskim 
kibicom Mateusz Bramowicz. W  
22. minucie rozpoczął swoją dobrą 
serię strzelania bramek, potwierdzając 
tym samym swoją znakomitą formę. 
Na drugą czekać trzeba było tylko do 

30. minuty. Kilka minut później zdo-
bywca pierwszego gola (Kamil Stań-
czak) zdobył tym razem żółtą kartkę.  
Nie przerwało to jednak dobrej passy 
Mateusza Bramowicza. Kapitan dru-
żyny zdobył w 40. minucie swojego 
trzeciego w meczu gola. Tym sa-
mym w drugim meczu z rzędu udało 
mu się zdobyć hat-trika, co zdarza się 
niezwykle rzadko.

Do końca pierwszej połowy meczu 
sędzia zdążył jeszcze pokazać dwie 
żółte kartki – jedną Jakubowi Zalew-
skiemu ze Żbika Nasielsk, a drugą 
Miłoszowi Leśniewskiemu z Wkry 
Bieżuń.

Druga połowa to przede wszystkim 
zmiany w składzie gry. Zawodnikowi 
Wkry Bieżuń, Michałowi Dzięgielew-
skiemu, udało się także strzelić ho-
norową bramkę dla swojej drużyny.  
Na koniec, w doliczonym czasie gry, 
Daniel Ziółkowski, także z Wkry Bie-
żuń otrzymał żółtą kartkę.

Po dwóch kolejnych spotkaniach, 
czyli łącznie po pięciu kolejkach, Żbik 
Nasielsk zdobywa pozycję wicelide-
ra tabeli grupy ciechanowsko-ostro-
łęckiej. 

Kolejny mecz Żbik Nasielsk roze-
gra w niedzielę, 6 września, o godzi-
nie 17:00 w Wąsewie, a w sobotę,  
12 września, o godzinie 15:00 na wła-
snym boisku podejmie gości z Sony 
Nowe Miasto. Spotkanie z tą drugą 
drużyną nazywane jest lokalnymi 
derbami.

Michał B.


