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Koronawirus szaleje 
I stało się, liczba zakażonych koronawirusem zwiększa się w piorunują-
cym tempie. Już cały kraj znalazł się w żółtej strefie i musimy obowiązko-
wo nosić maseczki zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, środkach 
transportu, jak i na ulicy. Zasłaniać ust i nosa nie trzeba, jeśli sami lub z naj-
bliższymi jedziemy autem, a także w przypadku, gdy stan naszego zdro-
wia na to nie pozwala i jest to potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub 
dokumentem o niepełnosprawności. Nie ma obowiązku zakrywania ust 
i nosa na terenie lasów, parków i plaży, a także podczas uprawiania sportu.

W strefie żółtej w wydarzeniach kulturalnych odbywających się w prze-
strzeni zamkniętej uczestniczyć może 25 proc. publiczności. Dotyczy to 
również widzów w kinach. W plenerowych imprezach kulturalnych oraz 
w imprezach rodzinnych udział wziąć może maksymalnie 100 osób. 
Uczestnicy konferencji, targów oraz osoby odwiedzające restauracje mu-
szą pamiętać, że wizyta w takich miejscach wymaga zachowania odpo-
wiedniej odległości – 4 m kw. przypadają na jedną osobę. 

Kiedy trafimy do strefy czerwonej, w wielu przypadkach obowiązywać 
nas będą dotkliwsze obostrzenia. 

Ministerstwo zdrowia podaje, że w środę, 14.10.2020 r., w naszym kraju 
odnotowano 141 804 osób zarażonych COVID – 19, a zgonów z tego po-
wodu było 3 217.

Sanepid w Nowym Dworze Maz. podaje (godz. 14.00, 13.10.br.), że w na-
szym powiecie jest 185 osób z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem 
dodatnim na COVID – 19. W szpitalu z powodu podejrzenia zarażenia ko-
ronawirusem przebywa 8 osób. Ozdrowieńców na naszym terenie jest 95, 
zaś w kwarantannie domowej przebywa (ostatnia doba) 479/79. Pod nad-
zorem epidemiologicznym znajduje się 172 osoby, a w izolacji domowej 
przebywa 77 osób. Odnotowano 5 zgonów związanych z COVID – 19.

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Wesprzyj naszą gminę  
i spisz gospodarstwo rolne!
Rolnicy z naszej gminy liczymy na Was! Jeśli wszyscy weźmiecie udział 
w Powszechnym Spisie Rolnym, to mamy ogromną szansę na atrakcyjne 
nagrody dla naszych przedszkoli i szkół!

Drodzy Rolnicy, 

Wasz udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest bardzo ważny dla 
naszej gminy. Dzięki temu będziemy wiedzieć, ilu Was jest, jaka jest Wasza 
sytuacja i jak możemy Was wspierać. Dlatego bardzo liczymy, że wszyscy 
możliwie szybko spiszecie swoje gospodarstwa rolne przez samospis in-
ternetowy. 

Mamy dla Was dodatkową motywację – poprzez liczny udział w Po-
wszechnym Spisie Rolnym możecie zapewnić szkołom i przedszkolom 
Waszych dzieci atrakcyjne nagrody! 

Każda gmina województwa mazowieckiego bierze udział w specjalnym 
konkursie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zwycięzcą konkursu zo-
stanie gmina lub miasto z największym odsetkiem osób, które spisały się 
samodzielnie przez Internet.

Konkurs trwa od 16 września do 16 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 20 listopada.

Nagrodą dla zwycięskiej gminy będzie 50 sztuk zestawów sportowych dla 
szkół podstawowych oraz atrakcyjne zestawy edukacyjne dla przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej.

Rolnicy, bardzo na Was liczymy – wystarczy się spisać! Spełnicie swój 
obowiązek, a przy okazji Wasze dzieci mają szansę na atrakcyjne zestawy 
do nauki i sportu!

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Inwentaryzacja 
źródeł ciepła
Gmina Nasielsk przystąpiła do Inwentaryzacji indywidualnych źródeł cie-
pła wynikającej z Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Ma-
zowieckiego. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie ankiety 

on-line w terminie do 18.10.2020 r. Po tym terminie pracownicy Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii będą odwiedzali Państwa w domach i wraz 
z Państwem wypełnią ankietę. Bardzo prosimy o udzielanie odpowiedzi 
na zadawane przez nich pytania.

https://www.interankiety.pl/a/nasielsk

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Inwentaryzacja 
indywidualnych źródeł ciepła 
na terenie Gminy Nasielsk
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 
Nasielsk w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020.

Jakość powietrza w Polsce, szczególnie w miesiącach zimowych, na-
leży do jednych z najgorszych w Europie. Na tak zły stan powietrza 
składa się wiele czynników, ale najbardziej kluczowym z nich jest emi-
sja zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego. Zanieczyszczenia emi-
towane są często z niskosprawnych kotłów i pieców, które zasilane są 
złej jakości wysokoemisyjnym paliwem, co bezpośrednio wpływa na 
jakość powietrza w naszym najbliższym otoczeniu. Bardzo istotne jest 
to, że zły stan powietrza odbija się negatywnie nie tylko na zdrowiu po-
siadaczy tzw. „kopciuchów”, ale równie szkodliwy jest dla pozostałych 
osób mieszkających i przebywających w najbliższej okolicy. W związku 
z powyższym, w interesie całego społeczeństwa lokalnego jest zmini-
malizowanie wpływu tzw. „niskiej emisji”, czyli emisji, która pochodzi 
ze źródeł o wysokości poniżej 40 m nad ziemią.

Bardzo ważnym krokiem przy podjęciu walki o poprawę stanu po-
wietrza atmosferycznego jest inwentaryzacja aktualnej sytuacji, czyli 
zebranie informacji o stanie technicznym oraz sposobie ogrzewania 
wszystkich budynków. Zebranie i przeanalizowanie danych umożli-
wi pozyskanie funduszy na przyszłe inwestycje, które przyczynią się 
do poprawy jakości powietrza, a tym samym wpłynie na jakość życia 
wszystkich mieszkańców.

Przyczyną wykorzystywania tzw. „kopciuchów” jest często niska świa-
domość społeczna dotycząca ich szkodliwości dla środowiska, a także 
brak środków finansowych posiadaczy nieekologicznych źródeł cie-
pła, uniemożliwiający zainwestowanie w nowocześniejsze urządzenia.

Warto zwrócić uwagę, że ograniczenie emisji zanieczyszczeń z gospo-
darstw domowych to nie tylko zmiana paliwa, ale także inne działania, 
które zmniejszają zużycie energii, np. działania termomodernizacyjne, 
wymiana urządzeń na mniej energochłonne oraz zmiana zachowań 
użytkowników. Oszczędności finansowe uzyskane przez wykonanie 
każdego z powyższych typów działań (czasami nawet bezkosztowych 
lub bardzo niskonakładowych), w połączeniu z dostępnymi dofinanso-
waniami na wymianę źródeł ciepła, mogą przynieść olbrzymie korzyści 
dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców gminy.

Gmina Nasielsk w ramach programu „Mazowieckiego Instrumen-
tu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przygotowuje 
obecnie inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła, która pozwoli 
zaplanować działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji. Po-
wyższy program ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców 
regionu poprzez poprawę jakości powietrza, ale także wsparcie Gmi-
ny w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego 
(np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, 
uchwały antysmogowej).

W związku z powyższym, bardzo ważne jest zaangażowanie się całego 
społeczeństwa poprzez przekazanie ankieterom informacji o obecnym 
stanie budynków oraz potrzebach w zakresie modernizacji obiektów 
mieszkalnych i usługowych znajdujących się na obszarze Gminy.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gmi-
ny Nasielsk” realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO
STANOWISKO KOMITETU HONOROWEGO  

OBCHODÓW 30-LECIA  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

GMINY NASIELSK
Koleżanki i koledzy samorządowcy,

Mieszkańcy Gminy Nasielsk

30 lat temu w Senacie RP została przygotowana ustawa o samorzą-
dzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając 
Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych wspólnotach. 

Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 
27 maja 1990 r. W ponad dwóch tysiącach gmin wprowadzono sa-
morząd. Rady narodowe, które funkcjonowały w PRL, zostały zastą-
pione radami gmin o znacznie większych uprawnieniach. Dzięki temu 
władza znalazła się bliżej ludzi.

Ten czas to niewątpliwie wiele zmian w naszym najbliższym otoczeniu. 
Każda inwestycja w Gminie związana jest z pracą i zaangażowaniem 
wielu ludzi – sołtysów, radnych, pracowników Urzędu, burmistrzów 
oraz mieszkańców. 

Proces rozwoju Gminy Nasielsk to wspólne dzieło, którego głów-
nym zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. 
Na przestrzeni tych lat samorządowcy musieli dokonywać wyborów, 
również tych trudnych. Zawsze jednak w sercu mieli dobro naszych 
obywateli. Często praca samorządowca jest niedoceniania i krytyko-
wana. Jednak musimy pamiętać o tym, że samorząd oparty jest o dia-
log i wsparcie. To wspólnie budujemy Gminę, odnosimy sukcesy czy 
przeżywamy porażki. 

Mamy październik 2020 roku. Niewątpliwie trudny czas związany 
z pandemią COVID-19, który zaburzył nasze dotychczasowe życie. 
Wirus jest przeszkodą, z którą wspólnie musimy się zmierzyć, przeciw-
stawić i zwyciężyć. Często ambitne plany są weryfikowane i burzone 
przez zmieniającą się nieustannie rzeczywistość, a ta niestety nie po-
zwala nam bezpiecznie zorganizować obchodów 30-lecia samorzą-
du Gminy Nasielsk. Pierwotnie uroczystości miały odbyć się w maju, 
lecz ze względu na stan epidemiologiczny przenieśliśmy je na listopad 
z myślą, że spotkamy się wspólnie, jak rodzina samorządowców, tak 
jak miało to miejsce w 2010 roku w Hali Sportowej w Nasielsku. 

Niestety liczba zakażonych na COVID-19 wynosi obecnie kilka tysię-
cy dziennie i nic nie wskazuje na to, aby miała maleć, a organizacja 
święta samorządu skupiłaby bardzo dużą liczbę osób w jednym miej-
scu. Postanowiliśmy zatem odwołać oficjalne uroczystości 30-lecia 
samorządu Gminy Nasielsk. 

Mamy poczucie powagi wydarzenia i czasu, który jest za nami, jak 
również przed nami. Dlatego też postanowiliśmy wydać album oko-
licznościowy na 30-lecie samorządu Gminy Nasielsk, który będzie 
stanowił pamiątkę dla przyszłych pokoleń oraz przygotowaliśmy sym-
boliczne piny z herbem naszej Gminy, które przekażemy drogą pocz-
ty tradycyjnej do naszych radnych, sekretarzy, zastępców burmistrza, 
burmistrzów. Publikacja będzie dostępna również w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury, Bibliotece w Nasielsku oraz Urzędzie Miejskim w Nasielsku 
dla wszystkich zainteresowanych. 

Na koniec składamy pozdrowienia i życzenia zdrowia dla wszystkich 
naszych mieszkańców. Zapewniamy o naszym wsparciu, jesteśmy 
myślami z Wami wszystkimi. Do zobaczenia w każdym zakątku na-
szej Gminy. 

  Z wyrazami szacunku

   Bogdan Ruszkowski  
   – Przewodniczący Komitetu Honorowego

   Tadeusz Modzelewski

   Michał Wójciak

   Wojciech Ostrowski

   Katarzyna Rusek

   Wojciech Andrzej Królak

   Dariusz Leszczyński

   Bernard Dariusz Mucha

   Katarzyna Świderska

   Jerzy Lubieniecki

Z MIASTA

Remont w bibliotece
Od kilku dni trwają pra-
ce remontowe w pięk-
nej, zabytkowej kamienicy 
usytuowanej przy ulicy Pił-
sudskiego, w której swoją 
siedzibę ma Miejsko-Gmin-
na Bib l ioteka Publ iczna 
w Nasielsku. Okazuje się, że 
prowadzone są prace w ra-
mach zadania „Przebudowa 
budynku głównego Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nasielsku – etap II 
przeprowadzenie robót bu-
dowlanych i montażowych”. 
Umowę z  w ykonawc ą, 
Przedsiębiorstwem Handlo-
wo-Usługowym OK-BUD 
Piotr Morawski, podpisano 
w czwartek, 1 października br. 

W pierwszym etapie tego zada-
nia została wykonana i dostarczo-
na stolarka okienna zewnętrzna do 
całego budynku. Została ona za-
projektowana i wykonana zgod-
nie z wytycznymi Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków. Zgodnie 
z przetargiem za realizację tej części 
inwestycji odpowiadało Przedsię-
biorstwem Handlowo-Usługowym 
OK-BUD Piotr Morawski. Wartość 
prac wyniosła 246 tys. zł. 

Zakres prac drugiego etapu re-
montu tego zabytkowego obiektu 

obejmie m.in.: jego termomoder-
nizację wraz z remontem elewa-
cji, wymianę zewnętrznej stolarki 
okiennej i drzwiowej, wymianę in-
stalacji C.W.U i C.O oraz elektrycz-
nej, budowę podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, remont po-
mieszczeń wewnętrznych budyn-
ku. Koszt tej części inwestycji to 
553 500 zł. 

Wszystkie prace w budynku biblio-
teki prowadzone są pod nadzorem 
Wojewódzkiego Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków. 

Na realizację tej inwestycji pozy-
skano dofinansowanie w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa Priorytet 2 INFRA-
STRUKTURA BIBLIOTEK 2016-
2020 ze środków f inansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z bu-
dżetu państwa. 

 – Remont był długo wyczeki-
waną inwestycją, zarówno przez 
pracowników, jak i czytelników. 
Budynek biblioteki jest jedną z naj-
ładniejszych budowli w Nasielsku 
i stanowi wizytówkę naszego mia-
sta – mówi Stanisław Tyc, dyrektor 
MGBP w Nasielsku. 

W chwili obecnej, pomimo trwa-
jących prac remontowych, pla-
cówka prowadzi działalność na 

I  p i ę t r ze  b u d yn ku, 
gdzie z części księgo-
zbioru mogą korzystać 
dorośli. Pozostały księ-
gozbiór trafił do maga-
zynów i powróci na 
biblioteczne półki do-
piero po zakończe-
niu wszystkich robót 
m o d e rn i z a c yj nyc h 
i kompleksowym od-
nowieniu pomieszczeń 
w obiekcie. Prace po-
trwają prawdopodob-
nie do końca listopada 
2020 r. 

(red.)

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Nauczyciele, Pedagodzy,  
Pracownicy Administracji i Obsługi oraz emeryci i renciści placówek oświatowych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.  
Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane każdego dnia  

w odpowiedzialnej i niełatwej, ale jakże pięknej, pracy pedagogicznej.

Życzymy, aby praca, którą Państwo wykonujecie, była otaczana szacunkiem,  
uznaniem i życzliwością Państwa wychowanków i ich rodzin.  

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy zdrowia,  
zadowolenia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym  

oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym 2020/2021.

  Przewodniczący      Burmistrz Nasielska 

 Rady Miejskiej w Nasielsku    

  Jerzy Lubieniecki      Bogdan Ruszkowski

Nasielsk, 14 października 2020 r.
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KRONIKA  
POLICYJNA

3 października OSP Nasielsk 
została zadysponowana do za-
bezpieczenia lądowiska dla 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego.

5 października OSP Nasielsk, 
WSP Pomiechówek i PSP Nowy 

Dwór Mazowiecki brały udział 
w ewakuacji przedszkola w Sta-
rych Pieścirogach z uwagi na in-
formację o podłożeniu w nim 
niebezpiecznej substancji.

Kronika OSP

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

2.10 br. policjanci z Nasielska, w Żabi-
czynie dokonali zatrzymania 55-latka 
z gminy Nasielsk, poszukiwanego ce-
lem odbycia kary 108 dni pozbawie-
nia wolności. Trafił do aresztu.

3.10.2020 r. w związku z przepro-
wadzonym na stadionie miejskim 
w Nasielsku meczem piłki nożnej 
w ramach rozgrywek Ligi Okrę-
gowej pomiędzy drużynami Żbik 
Nasielsk – MKS Ciechanów pod 
stadionem pojawiła się grupa ok. 
50 kibiców drużyny przyjezd-
nej tj . MKS-u Ciechanów. Kibi-
ce ci podczas I połowy spotkania 
wbrew zakazowi wydanemu przez 
organizatora usiłowali dostać się 
na stadion. Następnie w przerwie 
meczu większość z nich w nie-
ustalony sposób dokonała wyrwy 
w ogrodzeniu stadionu i wdarła się 
na sektor przeznaczony dla dru-
żyny gości. Na miejscu wylegity-
mowano 41 osób, w tym 4 osoby 
nieletnie, wobec których zostaną 
przeprowadzone dalsze czynno-
ści wyjaśniające w sprawach o wy-
kroczenia za niestosowanie się do 
wymaganych obostrzeń w związku 
ze stanem epidemii oraz niewyko-
nywanie poleceń funkcjonariuszy 
Policji.

4.10 br. policjanci ruchu drogowego, 
w miejscowości Kątne zatrzymali do 
kontroli drogowej 52-latka z Konar, 
który kierował po drodze publicznej 
rowerem, mając w organizmie 1,12 
promila alkoholu. Na mężczyznę na-
łożono mandat karany w wysokości 
500 zł.

8.10 br. policjanci ruchu drogowego, 
na ul. Kolejowej w Nasielsku zatrzy-
mali do kontroli drogowej 53-letnie-
go rowerzystę z Kosewa. Mężczyzna 
znajdował się w stanie po użyciu alko-
holu. W wydychanym powietrzu miał 
0,2 promila alkoholu. Został ukarany 
mandatem w kwocie 300 zł.

8.10  br. kryminalni z Nasielska, na  
ul. Nowa Wieś zatrzymali kierującego 
fordem 36-letniego nasielszczanina. 
Mężczyzna miał w wydychanym po-
wietrzu 2,66 promila alkoholu i do-
żywotni zakaz kierowania pojazdami. 
W aucie przewoził 20.000 sztuk pa-
pierosów bez polskich znaków skar-
bowych akcyzy. Grozi mu kara do  
5 lat więzienia i odpowiedzialność 
z kodeksu karno – skarbowego.

11.10 br. w Dobrej Woli doszło do wy-
padku drogowego. Kierujący mo-
torowerem romet 71-latek z Nowej 
Wrony nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na drodze 
i uderzył w przydrożną barierę. Ba-
danie wykazało u niego 0,66 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Został przewieziony do szpitala. Gro-
zi mu kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności.

W z wiązku z wprowadzonym 
na terytorium RP stanem epide-
mii Komisariat Policji w Nasielsku 
apeluje do mieszkańców gminy 
Nasielsk o stosowanie się do obo-
wiązujących aktualnie obostrzeń, 
a zwłaszcza do wymogu zakrywa-
nia ust i nosa oraz zachowania dy-
stansu społecznego w przestrzeni 
publicznej.

Z POLICJI

Zatrzymali trzech 
mężczyzn z narkotykami
W ciągu zaledwie dwóch dni funkcjonariusze z nasielskiego komisariatu za-
trzymali aż trzech mężczyzn posiadających przy sobie środki odurzające. 

1 października 2020 r., wieczorem, mundurowi z nasielskiego referatu krymi-
nalnego, na ul. Starzyńskiego w Nasielsku wylegitymowali czterech mężczyzn. 
Podczas wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych okaza-
ło się, że dwóch mieszkańców gminy Winnica posiada przy sobie substancje 
psychoaktywne. 23- latek i jego 18- letni kolega zostali zatrzymani i przewie-
zieni do komisariatu policji. Użyty do badania tester narkotykowy wskazał, że 
ujawniona przy 23- latku substancja to amfetamina, natomiast susz roślinny, 
jaki posiadał przy sobie 18- latek, to marihuana.

Śledczy przedstawili mieszkańcom gminy Winnica zarzut posiadania środ-
ków odurzających, do którego się przyznali. Każdemu z nich grozi teraz 
kara do 3 lat pozbawienia wolności. Następnej nocy, po godz. 22.00 poli-
cjanci z nasielskiego komisariatu policji, w Siennicy podczas kontroli dro-
gowej audi a3, u jednego z pasażerów pojazdu ujawnili torebkę foliową 
z zapięciem strunowym, z zawartością białego proszku. 23- latek z powia-
tu nowodworskiego został przez funkcjonariuszy zatrzymany i przewie-
ziony do komisariatu policji. Tester narkotykowy wskazał na amfetaminę. 
Mężczyźnie za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat wię-
zienia.

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

Z POLICJI
Dzielnicowy 
zatrzymał 
poszukiwanego
W środę, 7 października br., do Ko-
misariatu Policji w Nasielsku wpły-
nęła informacja, że w Pieścirogach 
Nowych znajduje się poszukiwany 
mieszkaniec Morgów. 

Dzielnicowy udał się na miejsce, 
żeby sprawdzić zgłoszenie i za-
uważył tam 55-latka. Po sprawdze-
niu w systemie potwierdziło się, że 
mieszkaniec gminy Nasielsk jest 
poszukiwany zgodnie z nakazem 
doprowadzenia, wydanym przez 
pułtuski sąd.

Dzielnicowy zatrzymał mężczy-
znę. 55- latek trafił do więzienia, 
gdzie odbędzie karę pozbawienia 
wolności.

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

UWAGA

Wyłudzenia  
na COVID
Oszuści sięgają po coraz sprytniejsze sposoby wyłudzania pieniędzy. Oka-
zuje się, że jedną z nowych metod jest oszustwo na COVID. Cyberprze-
stępcy zdają sobie sprawę z paniki związanej z pandemią koronawirusa 
i żerują na ludzkim lęku. Wykorzystują granie na emocjach, aby przekonać 
swoją ofiarę o realnościach swoich gróźb. Jak to robią?

Sytuację opisał nam jeden z mieszkańców naszej gminy, który otrzymał 
e-mail zaskakującej treści. 

Autor wiadomości poinformował naszego rozmówcę, że w wyniku pan-
demii stracił pracę. Teraz, żeby żyć i mieć na przysłowiowy chleb, radzi 
sobie w ten sposób, tj. wyłudza pieniądze. Przekonywał, że przez złośli-
we oprogramowanie śledzi jego aktywność online oraz, że nagrał filmy 
z domu ofiary, które go skompromitują, a nawet zniszczą jego życie. Je-
żeli w odpowiednim czasie nie wyśle danej kwoty, to je upubliczni. Tego 
rodzaje maile są wysyłane do tysięcy ludzi, jednak są one tak skonstru-
owane, aby odbiorcy poczuli, że faktycznie mowa jest o nich i o ich czu-
łym punkcie. O tego rodzaju przestępczości pisze chociażby asp. Rafał 
Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji Koszalin, gdzie zgłosił się mieszka-
niec szantażowany e-mailowo. Jak podaje do wiadomości funkcjonariusz 
z Koszalina, szantażysta nie posiada informacji o swoich ofiarach, ale tak 
konstruuje e-maile, aby miały przekonać, że ma on na nich „haka”. Stawką 
za milczenie ma być od 200 do 1 000 zł płacone w bitcoinach. Szantaży-
sta jest na tyle „uprzejmy”, że podaje dokładnie informację, w jaki sposób 
dokonać wpłaty na wirtualne portfele bitcointowe. 

W takich przypadkach kategorycznie nie należy wchodzić w interakcję 
z szantażystą i absolutnie nie należy wykonywać żadnych przelewów. Wia-
domość należy zignorować. 

Jak informuje st. asp. Joanna Wielocha, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, na terenie powiatu 
nowodworskiego w ostatnim czasie oficjalnie nikt nie zgłosił tego rodza-
ju przestępczości. Wiemy jednak nieoficjalnie, że tego rodzaju sytuacje 
miały miejsce, także ostrzegamy i przestrzegamy, aby być czujnym i nie 
nabierać się na tego rodzaju groźby.

E.G.

FOTOOBSERWATOR

Gryzoni jest więcej…
W blokach przy ulicy Płoń-
skiej grasują gryzonie i … 
bezdomni. Mieszkańcy już 
zdążyli zauważyć bezdom-
nego, który nie dość, że 
roztaczał wokół siebie woń 
przetrawionego alkoholu, 
to zwiedzając ich budynek 
spadł ze schodów. Był też 
wyjątkowo namolny, bo 
napotkanych mieszkańców 
prosił o finansowe wsparcie 
w kwocie 1 zł, na wiadomy 
cel. Zarządca nieruchomo-
ści, Nasielskie Budownictwo 
Mieszkaniowe, wykazał się 
błyskawiczną reakcją na po-
jawiający się każdej jesieni 
problem wydając stosowny 
komunikat w tej sprawie. 

W związku z niechcianymi gośćmi postanowiono podjąć drastyczne dzia-
łania. Teraz wszyscy zgodnie z zaleceniami będą zamykać za sobą drzwi 
od klatki. 

(red.)
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Z GMINY

Cmentarz wpisany  
do rejestru zabytków
Zlokalizowany na tere-
nie Nasielska, niszczejący 
przez dziesięciolecia ży-
dowski cmentarz został 
objęty ochroną. Zdecy-
dował o tym wojewódz-
ki konserwator zabytków 
prof. Jakub Lewicki.

P r ze z  w i e l e  l a t  o  s a-
mym cmentarzu mówi-
ło się niewiele, a wielu 
mieszkańców, zwłaszcza 
młodsz ych, n ie mia ło 
świadomości, jaką tajem-
nicę skrywa lasek przy uli-
cy Kwiatowej za osiedlem 
bloków przy ul. Warszaw-
skiej. Działka, na której 
znajduje się kirkut, zajmu-
je powierzchnię ok. 2 ha. 
O jego istnieniu przed II wojną światową zaświadczają dostępne źródła 
kartograficzne.

Cmentarz jest ściśle związany z rozwojem społeczności wyznania moj-
żeszowego w Nasielsku. Historia gminy żydowskiej sięga XVII wieku, 
a pierwsze wzmianki o samym cmentarzu pojawiły się w XVIII wieku 
– czytamy na stronie internetowej mazowieckiego konserwatora za-
bytków. Podkreśla on, że kirkut jest istotnym składnikiem lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego: Funkcjonująca co najmniej dwieście lat żydowska 
nekropolia jest ważnym, trwałym śladem wielowiekowej obecności nie-
gdyś bardzo licznej społeczności żydowskiej w Nasielsku, będąc zara-
zem istotnym świadectwem kulturowej różnorodności tych terenów. 
Choć cmentarz został zniszczony i pozbawiony układu przestrzennego, 
to przetrwał jako obszar niezabudowany i bez wtórnych form zagospo-
darowania. W opinii konserwatora miejsce to ma duże znaczenie histo-
ryczne i jest trwale związane z dawną ludnością żydowską, a wartości 

niematerialne cmentarza jako miejsca pamięci współdecydują o za-
bytkowym charakterze przedmiotowego terenu.

Gmina żydowska samodzielność administracyjną uzyskała w XVIII wieku. 
Wcześniej podlegała kahałowi w Tykocinie. W XIX wieku liczba ludności 
żydowskiej w Nasielsku  dynamicznie rosła. W 1827 r. na 3 tysiące osób, 
Żydów było 2,2 tys. osób, a w 1885 roku na 4,8 tys. mieszkańców 3,5 
tysiąca stanowili mieszkańcy wyznania mojżeszowego. U progu wybu-
chu  II wojny światowej siedmiotysięczny Nasielsk zamieszkiwało 3 ty-
siące Żydów. W grudniu 1939 roku nasielscy Żydzi zostali wywiezieni 
przez Niemców, a cmentarz ulegał stopniowej degradacji. Przypuszcza 
się, że nagrobki zostały przemieszczone, a sam obszar cmentarza uległ 
naturalnemu zalesieniu.

Dopiero w 2012 roku udokumentowano pojedyncze kamienie nagrob-
ne – między innymi macewę granitową zidentyfikowaną dzięki inskryp-
cji jako nagrobek Awrahama Menachema. W ubiegłym roku przy alei 
brzozowej ustawiono głaz pamiątkowy.

Michał B. (za www.mwkz.pl)

fot. https://mwkz.plfot. https://mwkz.pl

Z MIASTA

Budowa chodników 
Dobiegają do końca prace przy budowie 
chodników w centrum naszego miasta. Re-
montu doczekał się chodnik po zachodniej 
stronie ulicy Piłsudskiego, czyli od strony 
budynku biblioteki, od stacji paliw Orlen 
w kierunku Paulinowa. 

 – Prace rozpoczęły się we wrześniu. Nowy 
chodnik powstaje na odcinku 350 m – 
mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydzia-
łu Inwestycji nasielskiego UM. Wartość tego 
zadania wynosi 178 334,63 zł.

Budowa chodnika to inwestycja, na któ-
rą 50% środków przekazało nowodwor-
skie starostwo powiatowe, a drugie 50% 
pochodzi ze środków budżetu Gminy 
Nasielsk. Oba samorządy przeznaczyły na 
przebudowę chodnika po 100 tys. zł. Taka 
współpraca przy finansowaniu różnych 
przedsięwzięć to częsta praktyka w wielu 
samorządach. Również i w powiecie no-
wodworskim inne gminy współfinansowa-
ły razem z powiatem inwestycje drogowe.

Na finiszu są także prace przy budowie 
chodnika wzdłuż ulicy Staszica w Nasielsku 
przy Szkole Podstawowej nr 1. Nowy chod-
nik powstaje po jej wschodniej stronie.

 – Wykonawcą tej inwestycji jest ZGKiM 
za kwotę 99 tys. zł. W ramach prac wybu-
dowano nowy chodnik wraz z krawężni-
kami – informuje Radosław Kasiak z UM 
w Nasielsku.

Michał B.

Z POWIATU

Seria ewakuacji 
Od kilku tygodni w powiecie no-
wodworskim wielokrotnie od-
bywały się ewakuacje placówek 
oświatowych z powodu fałszywych 
alarmów bombowych.

Za każdym razem schemat wyda-
rzeń się powtarzał – szkoła otrzy-
mywała maila o podłożonym gazie 
Sarin bądź ładunku wybuchowym. 
Za każdym razem okazywało się, 
że informacja była fałszywa. 

Za każdym razem po otrzymaniu 
takiej informacji dzieci i młodzież 
wraz z nauczycielami oraz pozo-
stali pracownicy szkół musieli opu-
ścić placówkę. Ich dyrektorzy, nie 
mogąc ryzykować zdrowia i bez-
pieczeństwa uczniów, powiada-
miali odpowiednie służby i ogłaszali 
ewakuację szkoły.

Największe emocje wzbudzi-
ły fałszywe alarmy w przedszko-
lach, kiedy to małe dzieci musiały 
opuszczać budynki w pośpiechu, 
bardzo przeżywając całą sytuację.

Oto zestawienie tych zdarzeń. 
W piątek, 25 września br., na te-
renie powiatu nowodworskiego 
ewakuowanych zostało 7 szkół 
i przedszkoli oraz Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym Dworze Maz.  
28 września mail o zagrożeniu 
dotarł do Liceum Ogólnokształ-
cącego w Nowym Dworze Maz. 
przy ulicy Chemików. 29 wrze-
śnia ewakuowano Zespołu Szkół 
w Modlinie Starym przy ul. Szkol-
nej, a także Szkołę Podstawową 
w Leoncinie, Szkołę Podstawo-

wą w Wojszczycach i Przedszko-
le Sióstr Wspomożycielek Dusz 
Czyśćcowych w Zakroczymiu.  
30 września miała miejsce ewaku-
acja Przedszkola Gminnego w Za-
kroczymiu przy ulicy Warszawskiej. 
2 października wiadomość o pod-
łożonym ładunku wybuchowego 
otrzymało Liceum Ogólnokształ-
cące w Nowym Dworze Maz. przy 
ulicy Chemików. 5 października 
ewakuowano pracowników Po-
wiatowego Urzędu Pracy przy uli-
cy Słowackiego w Nowym Dworze 
Maz. Tego samego dnia odbyła się 
też ewakuacja Przedszkola w Sta-
rych Pieścirogach przy ul. Kolejo-
wej oraz Szkoły przy ul. Chemików 
1 w Nowym Dworze Maz. 6 paź-
dziernika na skutek maila o ładunku 
wybuchowym ewakuowano dzie-
ci z Przedszkola przy ul. Bohaterów 
Modlina w Nowym Dworze Maz.

Według statystyk prowadzonych 
przez funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Nowym Dworze Maz. od 
początku tego roku do 30 września 
do straży wpłynęły 103 fałszywe 
alarmy bombowe. 

Oficer prasowy KPP Nowy Dwór 
Mazowiecki, st. asp. Joanna Wielo-
cha, na razie nie chce komentować 
sprawy maili o ładunkach wybu-
chowych.

W żadnym z tych wymienionych 
przypadków, kiedy to zarządzono 
ewakuację placówki, nie znaleziono 
na jej terenie niebezpiecznego ła-
dunku. Jednak żartownisiowi, który 
działa od pewnego czasu na terenie 
naszego powiatu, udało się już wie-
lokrotnie sparaliżować pracę szkół, 
przedszkoli i PUP. 

(ei)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Katedrę widzę swą 
ogromną
Średniowieczne katedry 
do dzisiaj mogą budzić za-
chwyt i zadziwienie swoim 
ogromem i kunsztem. Bu-
dowane latami kryły w so-
bie historię znoju i trudu, 
wzlotów i upadków. Były 
przyczynami sporów trwa-
jących dekadami i właśnie 
o tym opowiada książka pt. 
Filary Ziemi Kena Folletta.

Spoglądając na jej obję-
tość, trudno nie poczuć do 
niej podobnego respektu 
jak do średniowiecznych 
katedr. Dzieło jest ogrom-
ne, posiada ponad 800 
stron, a historia bohaterów zgromadzonych wobec powsta-
wania monumentalnej budowli w opactwie Kingsbridge roz-
pisana została na wiele lat. Można więc stwierdzić, że Filary… 
są jak saga, tylko zebrana do jednej pozycji.

Jak było wspomniane, punktem kluczowym w książce jest 
katedra w Kingsbridge, która jest kością niezgody pomiędzy 
przeorem lokalnego klasztoru Philipem, a ambitnym arcydia-
konem Waleranem Bigodem. Budowa staje się też dziełem 
życia niejakiego Toma Budowniczego, który wraz z rodziną 
podróżuje po kraju cierpiąc głód i niedostatek tylko po to, by 
wreszcie móc osiąść gdzieś, gdzie będzie mógł zabrać się za 
tworzenie wspaniałych i monumentalnych budowli. Do tego 
dochodzi całe grono innych postaci ze swoimi osobistymi 
motywacjami i waśniami. Wymienienie tego wszystkiego 
mogłoby zabrać znaczną część tekstu, więc niech powyższe 
wystarczy jako przystawka i jednocześnie apetizer.

Nie tylko liczba stron i mnogość bohaterów i ich historii im-
ponuje w dziele Folletta. Niezwykłe jest to, jak autor oddaje 
klimat czasów, w jakich toczy się akcja czyli Anglii XII wie-
ku. Świat opisany jest tak sugestywnie, łącznie z drobnost-
kami jak opisy codziennego życia osad i miast, zwyczajów 
i świąt, że pozwala czytelnikowi w zagłębienie się w tamten 
okres historii na całego. W moim przypadku parokrotnie by-
łem zaskoczony pieczołowitością pewnych anegdotycznych 
momentów, które nie miały wielkiego wpływu na fabułę, 
a jednak tworzyły klimat. To niewątpliwa zaleta Filarów Ziemi.

Z drugiej jednak strony, to mimo wszystko, prosta książka, je-
żeli chodzi o bohaterów. Może jest w tym nawiązanie do śre-
dniowiecznych eposów, gdzie motywacje bohaterów znane 
były od początku, ale jednak czasami chciałoby się, żeby nie 
wiedzieć od pierwszego poznania, czego można się spodzie-
wać po danej postaci. Nie znaczy to jednak, że nie można ich 
lubić. Moim zdaniem bryluje w tym przeor Philip, który łączy 
w sobie ogromną pokorę i miłość do bliźniego z życiowym 
sprytem i swego rodzaju przebiegłością, które nieraz ratuje 
go z opresji.

Filary Ziemi wciągają, a jednocześnie mają w sobie duży ła-
dunek wiedzy o historii średniowiecza, spełniają więc wa-
runek bawiąc uczy, uczy bawiąc, co nie jest przecież wcale 
normą w powieściach historycznych, dlatego warto dać szan-
sę najbardziej znanemu dziełu Kena Folleta. A jak komuś się 
spodoba, to spieszę z informacją, że Filary… doczekały się 
kilku kontynuacji, a ostatnio wyszedł nawet prequel tej książki. 
Czytania nie zabraknie na długie tygodnie.

Paweł Kozłowski

Z DKK 

Historia  
pewnej Chinki
W sobotę, 3 października, w czy-
telni Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej odbyło się kolejne 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Debatowaliśmy na nim 
o ks iążce Er ic a Emmanuela 
Schmitta pt. Tajemnica pani Ming.

Erick Emmanuel Schmitt należy 
do najbardziej poczytnych współ-
czesnych francuskich pisarzy. Au-
tor z właściwą sobie wrażliwością 
dotyka najskrytszych tajemnic 
ludzkiej duszy, mistrzowsko uka-
zuje emocje, o których najtrud-
niej jest mówić. 

W książce Tajemnica pani Ming 
poznajemy historię smutną i nie-
samowitą. Pani Ming snuje swą 
opowieść o życiu dziesięciorga 
dzieci i ta historia oddaje obraz 
życia społeczeństwa w Chinach. 
Bohaterka opowiada o niespeł-
nionych marzeniach, jednocze-
śnie nieco ją zakłamując, ale tak 
to ubarwia, że czytelnik zaczyna 
wierzyć w każde jej słowo.

Powieść jest bogata literacko, ale 
jednocześnie czyta się ją łatwo. 
Wiele się można z niej dowie-
dzieć o kulturze współczesnych 
Chińczyków. Pani Ming prezen-
tuje nam swoje wyimaginowa-
ne dzieci, opowiada o ich życiu, 
osiągnięciach, zainteresowaniach 
i pracy. Jest w tym bardzo prze-
konująca. Warto poznać tę piękną 
historię życia.

Na kolejnym spotkaniu Dysku-
syjnego Klubu Książki będziemy 
rozmawiać o książce Polki, które 
zadziwiły świat Joanny Puchal-
skiej.

(bibl.)

Z BIBLIOTEKI

Noc Bibliotek
9 października Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Nasielsku po raz drugi 
przyłączyła się do VI ogólno-
polskiej Nocy Bibliotek pod 
hasłem „Klimat na czytanie”. 
Hasło to wyraża dobry czas 
na czytanie w czasie ograni-
czonych możliwości udzia-
łu w innych formach kultury  
i życia społecznego, najbar-
dziej dostępną, przyjazną formę udziału w kulturze, a zarazem szansę na zna-
lezienie w lekturze wsparcia, wytchnienia, pasji, rozrywki. Klimat na czytanie  
to także wypożyczanie i dzielenie się zasobami – książkami, wiedzą, umiejętno-
ściami w przyjaznej przestrzeni wspólnej, jaką jest biblioteka, a także sposób na 
dbanie o dobrostan ludzi i planety oraz ochronę klimatu.

Noc Bibliotek w nasielskiej placówce rozpoczęliśmy o godzinie 17.00. Z uwagi 
na trwającą pandemię w akcji mogło wziąć udział tylko dwunastu uczestników  
w wieku od 8 do 12 lat. Po powitaniu i zapoznaniu się, przystąpiliśmy do spo-
tkania autorskiego z pisarką Wiolettą Piasecką. Autorka, jak przystało na Rok Pa-
pieski, przybliżyła dzieciom postać Karola Wojtyły z czasów jego dzieciństwa, 
którą opisała w jednej z najnowszych książek pt. „Karol Wojtyła zanim został pa-
pieżem”. To przepiękna opowieść o chłopcu, który nosił w sobie światło, dobro, 
pokorę i piękną duszę. Zaufał Bogu i ani śmierć bliskich, ani wojna nie odebra-
ły mu radości życia. Marzył, by zostać piłkarzem albo aktorem. Życie jednak 
przygotowało dla niego zupełnie inny scenariusz. Uczestnikom Nocy Bibliotek 
bardzo spodobała się ta opowieść, a w niejednym małym oku zakręciła się łza. 
Nie zabrakło również informacji na temat niebezpieczeństwa wynikającego ze 
stosowania wszelkiego rodzaju używek. Potem przyszedł czas na pytania do pi-
sarki oraz nagrody książkowe opatrzone autografem pisarki. Po pierwszej części 
spotkania nastąpił poczęstunek w postaci pizzy.

Następnie przeszliśmy do drugiej części spotkania, czyli projekcji filmu pt. „Jakub, 
Mimmi i gadające psy”, do którego link otrzymaliśmy od organizatora - Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Zostaliśmy obdarowani także plakatami, 120 eks-
librisami – naklejkami z alfabetem. Film również przypadł naszym uczestnikom 
do gustu, zwłaszcza, że większość z nich to miłośnicy zwierząt, którzy mogą po-
chwalić się hodowlą różnorodnych gatunków zwierząt. „Jakub, Mimmi i gadające 
psy” to adaptacja powieści łotewskiej pisarki Luize Pastore niedostępnej w pol-
skim tłumaczeniu. Mały Jakub mieszka w centrum Rygi. Na co dzień pochłania 
go rysowanie. Fascynuje go planowanie przestrzeni urbanistycznej, ponieważ 
w przyszłości chce zostać, tak jak jego ojciec, architektem. Pewnego dnia tata 
oznajmia mu, że będzie musiał spędzić tydzień ze swoją kuzynką Mimmi i wuj-
kiem Eagle na obrzeżach miasta zwanego przez tubylców Maskachka. Chłopiec 
nie jest zadowolony z takiego pomysłu. Wkracza w inny, nieznany mu świat. 
Jakub czuje się samotny, bo niespecjalnie dogaduje się ze swoją kuzynką Mim-
mi. Sytuacja zmienia się, gdy poznaje okoliczne psy z Bossem na czele. Razem  
z Mimmi i zaprzyjaźnionymi psami, które potrafią mówić ludzkim głosem, wal-
czy o zatrzymanie budowy biurowców w okolicy. Wspólne działanie na rzecz 
środowiska jednoczy ich i sprawia, że czas spędzony u rodziny na zawsze zo-
stanie w jego pamięci. Już nie możemy doczekać się kolejnej odsłony Nocy Bi-
bliotek! Noc Bibliotek w nasielskiej placówce poprowadziły bibliotekarki Izabela 
Mazińska, Jolanta Budziszewska-Rogalska oraz Marta Czeremurzyńska. 

(bibl.)

ROZ(G)RYWKA

Zakodowany zamek
Między 10 a 25 października br. ob-
chodzimy Europejski Tydzień Ko-
dowania. Jest to międzynarodowa 
akcja promująca naukę kodowania  
i programowania. Dlatego proponu-
ję grę „Zakodowany zamek” opartą 
na podejściu STEAM (Science, Tech-
nology, Engineering, Maths), w któ-
rej dzieci nabywają doświadczenia  
w naukach ścisłych. Kodowanie to 
nic innego, jak dokładne postępowa-
nie według instrukcji – algorytmu. Już  
w przedszkolu wprowadza się ele-
menty kodowania, aby następnie 
przejść do nauki programowania  
w szkole podstawowej, a potem 
średniej.

„Zakodowany zamek” jest jedną z za-
bawek przygotowującą dzieci do tej 
ważnej w dzisiejszych czasach umie-
jętności budowania świata cyfrowe-
go. Gra kooperacyjna, przeznaczona 
do zabawy w pojedynkę lub w zespo-

le. Plansza jest wzorowana na typowej 
macie do kodowania, składającej się 
z kwadratów rozrysowanych na osi 
współrzędnych. Oczywiście jest ko-
lorowa i ciekawa graficznie, a więc 
zachęcająca dzieci do zabawy. Gra-
cze wcielają się w postać czarodzie-
ja, którego należy poprowadzić przez 
planszę tak, aby zebrał cztery ukryte 
skarby, zanim duch wyjdzie z zamko-
wej wieży. Przebieg rozgrywki polega 
na opracowaniu strategii poprzez ukła-
danie sekwencji kart graficznych o ści-
śle określonych funkcjach, np. strzałki 
w prawo, w lewo itp., dziecko w ten 
sposób doskonali orientację w prze-
strzeni. Uczestnicy nie mogą prze-
chodzić przez pola z duchami, jeśli 
jednak nie ma możliwości skorzysta-
nia z portalu lub ominięcia zjawy, duch 
zostaje podniesiony w baszcie. Gra jest 
obecnie rozchwytywana na rynku,  
a jej cena jest bardzo przystępna. Co 

jeśli nie mamy profesjonalnej maty 
do kodowania ani powyższej zabawki,  
a chcielibyśmy pobawić się z dziećmi 
w kodowanie? Wystarczy wyobraź-
nia, szachownica, dużo kwadratowych 
karteczek z narysowanymi strzałkami 
i obrazki (dowolne, w zależności od 
przygody, jaką sobie wymyślimy). 
Układamy obrazki – cele oraz ob-
razki – przeszkody na szachownicy  
i wspólnie układamy drogę ze strza-
łek, która będzie prowadziła do celu, 
np. prowadzimy zajączka do nor-
ki, ale po drodze musi ominąć wiele 
przeszkód, powalone drzewo, wilk, lis 
itp. Pamiętajmy, że ścieżka nie może 
prowadzić na skos, zawsze w górę, w 
prawo, w lewo lub w dół. Świetna za-
bawa dla całej rodziny niskim kosztem, 
a dzieci uczą się koncentracji, graficz-
nego rozrysowywania prostych algo-
rytmów oraz rozwijają kreatywność. 

oi
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Z NOK. Spotkanie z muzyką

Historia Kory i Demeter
Artyści z Filharmonii Narodowej od-
wiedzili Nasielski Ośrodek Kultury, 
w środę, 23 września br., gdzie wystą-
pili z koncertem pt. „Radość i smutek 
Demeter”. 

Tematem muzycznego spotkania 
było przedstawienie operowe autor-
stwa Jarosława Praszczałka, kompozy-
tora i dyrygenta młodego pokolenia. 
„Radość i smutek Demeter” to ope-
ra – śpiewogra, której libretto oparte 
zostało na micie greckim o Deme-
ter i Korze. Historia nieposłusznej 
córki, która postąpiła wbrew zale-
ceniom matki, zerwała piękny kwiat 
i sprowadziła nieszczęście na swoich 
bliskich, w przystępny sposób opo-
wiada o mechanizmach rządzących 
światem. Wartka akcja spektaklu i me-
lodyjna muzyka bardzo spodobały się 
młodej publiczności – uczniom Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nasielsku.

Występ muzyków odbył się w ramach 
organizowanego od kilku lat w NOK 
cyklu „Spotkań z filharmonią”. 

(i.)

Z NOK

Ucieczka z piórnika
W sobotę, 19 września br., na nasielskiej scenie wystąpił 
teatr Czekoladowy Słoń w przedstawieniu pt. „Uciecz-
ka z piórnika”. Dziecięca widownia poznała historię 
przyborów do pisania, które postanowiły uciec z piór-
nika. Pióro bało się wymiany stalówki, ołówek i kredka 
nie chciały być temperowane, a mazak stresował się 
tym, że ktoś go poślini. A po drodze przeżywali cie-
kawe i niebezpieczne przygody. Przybory do pisania 
musiały poradzić sobie z psem, odkurzaczem i drzwia-
mi. Wierszowany, zawierający wiele piosenek spektakl 
bardzo spodobał się nasielskiej publiczności. 

(i.)

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

Panu 
Tomaszowi Pietras

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczu-
cia 

z powodu śmierci

Mamy
składają 

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski 

oraz 
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki 
Przewodniczący Rady

Z NOK

Szkolenie w muzeum 
Przez dwa dni, 8 i 9 października br., w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierp-
cu odbywało się szkolenie dla animatorów kultury, w którym Nasielski 
Ośrodek Kultury reprezentowała Kinga Szczypek. Ich organizatorem był 
Wojewódzki Urząd Marszałkowski. A wzięło w nich udział ok. 20 osób 
z całego województwa mazowieckiego. 

Animatorzy mieli okazję uczestniczyć w grze terenowej pt. „W zagrodzie, 
chałupie i dworze. Tajemnice wiejskiej architektury”, podczas której mu-

sieli pokonać określoną trasę i odpowiedzieć na wiele pytać związanych 
z architekturą. Poznali także sztukę ludowych wycinanek z kolorowego pa-
pieru. Ważnym elementem szkolenia były warsztaty dotyczące gier oraz 
ich wykorzystania w kontekście edukacyjnym i animacyjnym. Prowadził 
je Marcin Mitzner, autor wielu gier przestrzennych, symulacyjnych i sys-
temowych. 

 – Poznaliśmy wiele typów gier, dowiedzieliśmy się, jakie mają cechy charak-
terystyczne i w jaki sposób można je stosować w codziennej pracy anima-
cyjnej, a także czym jest proces prototypowania. To było naprawdę ciekawe 
i inspirujące wydarzenie – mówi Kinga Szczypek z NOK. – Dodatkowo mie-
liśmy okazję obejrzeć w płockim teatrze zabawny i pouczający spektakl  
pt. „Berek, czyli Upiór w Operze”. Za zorganizowanie zajęć warsztatowych  
w tych trudnych czasach dziękuję szczególnie Departamentowi Kultury, Pro-
mocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – dodaje. 

(red.)
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Z DKK

Jubileuszowe spotkanie z Wiolettą Piasecką

Z WTZ

Rehabilitacyjny 
wyjazd nad morze

We wrześniu br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Klubu Ab-
solwenta działających przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego ze 
Świeszewa wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami brali udział w tur-
nusie rehabilitacyjnym w Darłówku. Trwał on od 12 do 25 września br. 
i odbywał się w gościnnym Centrum rehabilitacyjno – wypoczyn-
kowym „Piramida”. W sumie przebywało na nim 75 osób. Wszystkim 
wypoczywającym w tym czasie nad Bałtykiem towarzyszyło mocno 
przygrzewające słońce i prawdziwie letnia pogoda. Sprzyjała ona wspól-
nym spacerom po plaży i wędrówkach po Darłówku, kąpielom w mo-
rzu oraz opalaniu. Każdy z uczestników wyjazdu korzystał z zabiegów 
leczniczych. Najbardziej wytrwali szlifowali swoją formę fizyczną pod-
czas porannej gimnastyki nad brzegiem morza, korzystali z ćwiczeń na 
basenie i zwiedzali bliższą i dalszą okolicę na rowerach. Ale nie zabrakło 
też atrakcji dla osób ciekawych świata. Najpierw wesoły, piętrowy au-
tobus zawiózł naszych turystów do Darłowa, gdzie poznali ciekawą hi-
storię tego miasteczka, a kilka dni później na pokładzie statku Król Eryk 
I udali się oni w rejs po Bałtyku. Był to bardzo dobrze wykorzystany czas 
na integrację całej grupy, a także na nawiązywanie nowych znajomości. 
W każdą niedzielę okazją do wspólnej modlitwy była msza św., którą od-
prawiał ks. Zbigniew Dudojć, kapłan od kilku lat zaprzyjaźniony ze środo-
wiskiem osób z niepełnosprawnościami z WTZ w Świeszewie.

Oczywiście zarówno na terenie ośrodka, jak i poza nim wszyscy stoso-
wali się do obowiązujących przepisów sanitarnych. 

Po zakończeniu turnusu jego uczestnicy weseli, wypoczęci, opaleni 
i zdecydowanie sprawniejsi bezpiecznie wrócili do domu.

(i.)
Bardzo dziękujemy Dyrektorom i Pracownikom PCPR Pułtusk, PCPR 

Nowy Dwór Mazowiecki i PCPR Płońsk  
za dofinansowanie ze środków PFRON  

pobytu na turnusie rehabilitacyjnym uczestnikom WTZ  
i zajęć klubowych oraz ich opiekunom.  

Dzięki ich wsparciu w tegorocznym wyjeździe  
mogło wziąć udział tak wiele osób.

Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ w Świeszewie

WOLONTARIAT

Postukać w zegarek 
„Dziwny jest ten świat” pod wieloma względami. Zapatrzeni w przyszłość nagle zobaczyliśmy, że zagrożona jest 
teraźniejszość. Jeszcze tak niedawno wyizolowani, zamknięci na czerty spusty w obawie przed niewidzialnym 
zagrożeniem, dzisiaj żyjemy znów tak szybko, że brakuje czasu. Przeciętny „Kowalski” goni za wszystkim, za 
czym się da, by żyć w nowym, lepszym świecie. Tak już jest i tak pewnie będzie. Tym bardziej można docenić 
każdą chwilę, która służy twórczemu spotkaniu się, aby kształtować relacje, aby na nowo spojrzeć na kogoś jak 
na człowieka, a nie jak na maszynę do załatwienia kolejnej sprawy. 

Taka niebywała okazja nadarzyła się we wtorek, 6 października br., uczniom dwóch nasielskich szkół, którzy pod 
opieką swoich nauczycieli: ks. Mariusza Majczaka oraz Izy Kraszewskiej i przy pomocy Bogumiły Szlaskiej (kie-
rownik WTZ) mieli okazję w ramach wolontariatu poznać świat pełen uśmiechu, otwartości i miłości na Warsz-
tatach Terapii Zajęciowej w Świeszewie. 

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza oraz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja w pracowniach terapeutycznych tworzyła wieńce z kwiatów, brała udział w ćwiczeniach teatral-
nych, robiła pamiątkowe kubki, sadziła drzewka, pomagała w pracowni gospodarstwa domowego, a przede 
wszystkim spotkała się z tymi, którzy „uczą świat miłości”. Tak właśnie o osobach z niepełnosprawnością mówił 
św. Jan Paweł II Wielki. 

Wiele lat temu na praktykach spotkałem pewnego chłopca, który miał zaledwie 12 lat. Mówił, może ze trzy sło-
wa, był niezdolny do samodzielnej egzystencji. Jego historia była smutna, ponieważ samotnie wychowująca go 
mama pozostawiła go za ogrodzeniem ośrodka i odjechała. Chłopczyk ten kochał zegarki, mógł im się przy-
glądać godzinami i stukać w szkiełko. To było jego marzenie i jego radość. Niewiele ten młody człowiek potrafił 
powiedzieć i zrobić, ale zmieniał każdego, kto go zobaczył i usłyszał historię o nim. Warto było wówczas przy-
stanąć i pomyśleć. 

Dobrze, że nasza młodzież nie tylko patrzy w kolorowy ekran ten duży i mały, ale patrzy głęboko w swe serce 
i jest gotowa, by być obok drugiego człowieka. Brawo wy młodzi przyjaciele i wy, którzy uczycie tak wielu mi-
łości. 

Ks. M. Majczak

W czwartek, 8 października br.,  
o godzinie 18.00 w Miejsko-
-Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Nasielsku odbyła się niezwykle miła 
uroczystość zorganizowana pod 
patronatem Burmistrza Nasielska  
i Dyskusyjnego Klubu Książki.

Okazje do spotkania były dwie: 
dziesięciolecie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki oraz spotkanie z pisarką, 
Wiolettą Piasecką, z którą nasza bi-
blioteka spotyka się już od dzie-
sięciu lat. Autorka napisała łącznie 
29 książek. Są to magiczne utwo-
ry dla dzieci, jednak jej marzeniem 
było napisanie książki dla doro-
słych. Udało się je spełnić dzięki 
wydawnictwu Szara Godzina. To za 
ich sprawą została wydana jej de-
biutancka powieść dla dorosłych 
„Przyjdzie pogoda na miłość”. Tym 
bardziej cieszy nas fakt, że kilka dni 
po premierze udało nam się go-
ścić pisarkę w progach nasielskiej 
placówki.Ten utwór Wioletta Pia-
secka pisała jedynie cztery miesią-
ce, doszkalając swój kunszt pisarski 
poprzez liczne kursy pisania. Książ-

ka jest ważna dla autorki, ponieważ 
włożyła w nią całe serce. Pisarka 
pragnie, aby czytelnicy dobrze ba-
wili się przy jej lekturze. To jest jej 
cel pisania. Wioletta Piasecka za-
pewniła nas o tym, iż utwór nie jest 
banalny i my, podczas czytania, nie 
będziemy się nudzić. Pod koniec 
spotkania autorka odczytała frag-
ment swojej powieści, zachęcając 
tym wszystkich uczestników do 
zdobycia jej powieści z autografem 
i piękną dedykacją. Na licznie przy-
byłych czekał słodki poczęstunek 
w postaci tortu okolicznościowe-
go łączącego dwa niezwykle waż-
ne dla nas wydarzenia. Nie zabrakło 
również wspólnych zdjęć oraz au-
tografów. Spotkanie to zaliczamy 
do udanych i bardzo inspirujących. 
Liczymy na kolejne i życzymy 
owocnego pisania książek dla do-
rosłych.

Dyskusyjny Klub Książki, który  
świętował 10-lecie swojej działal-
ności, powstał 20 listopada 2010 
roku. Tworzą go ludzie w różnym 
wieku, których łączy pasja czyta-

nia i potrzeba rozmawiania 
o książkach. Klubowiczem 
może zostać każdy – nie-
zależnie od wieku, zain-
teresowań oraz tego, jak 
dużo czyta. Nasze spotka-
nia oparte są na założeniu, 
że biblioteka jest miejscem, 
w którym można rozma-
wiać o wspólnie przeczy-
tanych książkach oraz że 
nie trzeba być literaturo-
znawcą cz y kr yt yk iem, 
by czerpać przyjemność  
z dyskutowania o literaturze. 
Od samego początku mo-
deratorem DKK jest kustosz 
Izabela Mazińska, w chwi-
li obecnej współtworzą go 
starszy bibliotekarz Jolanta 
Budziszewska-Rogalska i bibliote-
karz Marta Czeremurzyńska. Przez 
te wszystkie lata spotykaliśmy się 
zawsze w sympatycznej, ożywionej 
atmosferze 86 razy, omówiliśmy 
wspólnie 91 pozycji książkowych. 
Przekrój przeczytanych książek był 
przeróżny. Były to głównie książki 
ambitne, jak i zwykłe „czytadełka”, 
reportaże, publikacje podróżnicze, 
biografie i powieści. Uczestnicy 
dyskutowali na temat przeczyta-
nych książek, analizowali ich treść, 
dzielili się swoimi odczuciami. Opi-
nie bywały różne, niekiedy czyta-
na książka podobała się wszystkim 

klubowiczom, a niekiedy tylko kil-
ku osobom. Miła atmosfera, przy 
kawie, herbacie i dobrym ciastku, 
inspirujące rozmowy o przeczy-
tanych utworach, inne spojrzenie 
oraz możliwość usłyszenia opinii, 
często odmiennej od własnej, były 
najważniejszymi atutami spotkań.

Oprócz udziału w ożywionych 
dyskusjach na temat wspólnie 
przeczytanych książek klubowi-
cze mogli uczestniczyć w wyjaz-
dach do teatru (nasz ulubiony Teatr 
Dramatyczny w Płocku - staramy 
się zorganizować przynajmniej 
dwa wyjazdy w ciągu roku) i spo-
tkaniach autorskich z pisarzami. 

Na przestrzeni tych dziewięciu lat 
gościliśmy m.in. Marię Ulatowską, 
Jacka Skowrońskiego, Grzegorza 
Kasdepke, Pawła Beręsewicza, Ewę 
Chotomską, Joannę Olech, Monikę 
Sawicką, Wiolettę Piasecką, Wie-
sława Drabika, Annę Czachorow-
ską, Justynę Bednarek, Małgorzatę 
Strękowską-Zarembę, Dorotę Gel-
lner, Natalię Usenko.

Do klubu należy obecnie 15 osób  
i liczba ta nadal wzrasta. Nasze spo-
tkania odbywają się raz w miesiącu 
w sobotę. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do naszego 
grona. 

Bibl.
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Z NOK. Teatralnie

Będzie premiera
Już od dwóch lat na nasielskiej scenie odbywają się zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi je Małgorza-
ta Suzuki, aktorka warszawskiego Teatru „Baj”, nauczyciel teatru w stołecznych placówkach kultury i Nasielskim 
Ośrodku Kultury. 

Dzieci z obu nasielskich podstawówek uczestniczyły w zajęciach teatralnych przez kilkanaście miesięcy. Ucznio-
wie ze SP nr 2 przygotowywali przedstawienie na motywach bajki Otfrieda Preusslera pt. „Malutka czarownica”. 
Natomiast uczniowie z SP nr 1 pracowali nad rolami w spektaklu pt. „Wiosenna przygoda”, którego scenariusz 
powstał w oparciu o utwór Jana Wilkowskiego pt. „Tymoteusz wśród ptaków”.

Na początku marca br., kiedy jeszcze nic nie zapowiadało 
pandemii koronawirusa, a próby do obu przedstawień trwa-
ły w najlepsze, ustalono, że premiera dziecięcych spektakli 
odbędzie się w końcu kwietnia. Niestety COVID – 19 sprawił, 
że szkolne warsztaty teatralne zawiesiły swoją działalność. 

Natomiast młodzież pracuje i spotyka się regularnie, choć 
zajęcia nie odbywały się od marca do czerwca, czyli w okre-
sie obowiązywania ograniczeń związanych z koronawiru-
sem. 

Przypomnijmy, że grupa młodych ludzi zainteresowana 
udziałem w zajęciach teatralnych wyłoniła się po wstępnych 
przesłuchaniach, które odbyły się w NOK jesienią 2018 r. 
Początkowo o tej grupie teatralnej mówiło się Teatr Mło-
dzieżowy, a po długich pertraktacjach, decyzją całego ze-
społu uznano, że najlepszą nazwą będzie TEATR OGNIWA 
MARZEŃ, gdyż zawiera element będący nazwą miejsca,  
w którym powstał i pracuje.

 – Teatr tworzą zdolni, młodzi ludzie: Julia Tyc, Jakub Cha-
rzyński, Jan Biernacki i od niedawna Daria Maraszek oraz 
Julia Jaskułowska. Pracujemy nad przedstawieniem opar-
tym na motywach sztuki Martina Baltscheita pt. „Tylko jeden 
dzień” w mojej adaptacji, do której napisałam także piosen-
ki, a muzykę stworzył Tomasz Bieliński. Jest to przypowieść 
o Muszce Majowej i jej przyjaciołach. Spektakl podejmuje 

ważny temat wyboru wartości, którymi kierujemy się w życiu, sytuując je w kontekście śmierci. Nasze życie, jest 
określone poprzez konkretne ramy czasowe, których nie możemy zmienić, ale mamy wpływ na jego jakość, 
na swoją postawę wobec świata, na to czy widzimy szklankę do połowy pełną, czy do połowy pustą – mówi 
Małgorzata Suzuki. – Premiera naszego spektaklu odbędzie się 27 października 2020r. o godzinie 18.30.

Pierwotnie planowaliśmy, że zaprosimy na przedstawienie młodzież ze szkół średnich i starszych szkół podsta-
wowych, ale to na razie nie będzie możliwe – dodaje. 

(i.)

UROCZYSTOŚCI

Inauguracja nowego roku 
akademickiego
Studenci Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz wielu gości po-
jawiło się w piątek, 2 października br., w Nasielskim Ośrodku Kultury na 
inauguracji roku akademickiego 2020/2021. 

Uroczystość rozpoczęła Teresa Skrzynecka prezes Fundacji „Bądźmy 
Razem” i założycielka NUTW, gorąco witając wszystkich studentów i 
gości. Na widowni pojawili się przedstawiciele władz samorządowych,  
w tym: Paweł Calak wicestarosta nowodworski, Bogdan Ruszkowski bur-
mistrz Nasielska i Marek Maluchnik sekretarz Nasielska, radni powiatu no-
wodworskiego i członkowie zarządu: Monika Nojbert – dyrektor MOPS 

Nasielsk i Radosław Kasiak – kierownik Wydziału Inwestycji nasielskiego 
Urzędu Miejskiego. Obecni byli także radni nasielskiej Rady Miejskiej: Da-
riusz Kordowski wiceprzewodniczący RM i Michał Brodowski oraz dyrek-
torzy nasielskich jednostek samorządowych, instytucji i organizacji. Wśród 
gości był także ks. Tadeusz Pepłoński – proboszcz parafii św. Wojciecha w 
Nasielsku.

Ciekawym elementem inauguracji był wykład pt. „100-lecie bitwy  
o Nasielsk” przygotowany i wygłoszony przez nasielskiego historyka, 
Zdzisława Suwińskiego. Publiczność wysłuchała go z wielkim zaintereso-
waniem, podobnie jak przedstawionych przez prelegenta ciekawostek do-
tyczących polskiego lotnictwa z tamtych czasów. 

W dalszej części uroczystości goście obejrzeli program słowno-muzyczny 
pt. „Od klasyki do rozrywki” przygotowany pod kierownictwem Ryszarda 
Nowaczewskiego. Wystąpili w nim artyści Teatru Wielkiego Opery Naro-
dowej, Polskiej Opery Królewskiej, Filharmonii Narodowej w Warszawie, 
Teatru Muzycznego w Lublinie i scen warszawskich, prezentując bogaty 
repertuar pieśni i piosenek znanych twórców muzyki klasycznej, operowej 
i operetkowej oraz rozrywkowej. 

Po części artystycznej Teresa Skrzynecka podsumowała sześć lat istnienia 
Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podziękowała za wsparcie, 
które otrzymuje od lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorców 
i mieszkańców. Studenci NTUW mieli okazję zapoznać się z programem 
zajęć w nowym roku akademickim. Po czym uczestnicy uroczystości zo-
stali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

Organizatorami uroczystości byli: Fundacja „Bądźmy Razem” i Urząd 
Miejski w Nasielsku, który pozyskał na ten cel środki w kwocie 10 000 zł 
z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

(red.)

NASZE DZIECI

Dzień Przedszkolaka 
W tym roku szkolnym nie mogli-
śmy zorganizować tradycyjnego 
balu z okazji Święta Przedszkola-
ka, w zamian zaproponowaliśmy 
dzieciom wiele innych atrakcji, 
rozłożonych w czasie. Przede 
wszystkim Samorządowe Przed-
szkole w Nasielsku przyłączy-
ło się do Ogólnopolskiego Dnia 
Przedszkolaka organizowanego 
przez Polski Komitet Światowej 
Organizacji Wychowania Przed-
szkolnego, a w tym do opisywa-
nej już we wrześniowym wydaniu 
Życia Nasielsku akcji „Świat wo-
kół nas i nasze zdrowie zależy 
do nas”. W ramach tego wyda-
rzenia przedszkole zaprosiło pra-
cowników Wydziału Środowiska 
i Obszarów Wiejskich z UM, któ-
rzy opowiedzieli o prostych, co-
dziennych czynnościach, które 
możemy wdrożyć, aby zmniej-
szyć zużycie wody. Następnie 
dzieci z Samorządowego Przed-
szkola wykonały plakaty promu-
jące te działania. Wystawę prac 
można obejrzeć w Nasielskim 
Ośrodku Kultury, dzięki uprzejmo-
ści Marka Tyca dyrektora NOKu. 
A 28 września dzieci świętowały 
w swoich salach Dzień Przedszko-
laka. Przede wszystkim wcieliły 
się w rolę detektywów, ponieważ 
Psotne Chochliki ukryły smakołyki 
przygotowne dla przedszkolaków 
z okazji ich święta. Na szczęście 

chochlik i zostawi-
ł y list ze wskazów-
kami, jak odnaleźć 
zaginiony skarb. Na-
stępnie każda grupa 
obejrzała na tabl i-
cy mult imedialnej 
przedstawienie pt . 
„Stefek Burczymu-
cha” na podstawie 
utworu M. Konop-
nickiej, nagrane kilka 
dni wcześniej przez 
nauczycielki z na-
szego przedszkola. 
Zabawa zakończyła 
się tańcem przy we-
sołej muzyce w gro-
nie przedszkolnych 
kolegów i koleżanek. 

SPN
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ABC OGRODNICTWA

Róże w ogrodzie
Jesień to czas dobry na sadzenie, przesadzanie i odpowiednią pielęgnację 
róż. W większości ogrodów sadzone są różne ich odmiany, np. róże ra-
batowe, parkowe, wielkokwiatowe, wielokwiatowe, miniaturowe, a także 
szczepione na pniu. Wszystkie gatunki należy co roku przycinać w celu po-
budzenia do rozrastania się krzewu i obfitego kwitnienia. Jednak najlepiej jest 
to zrobić wiosną. Warto przy tym pamiętać, że rany po cięciu potrzebu-
ją ok. 4 tygodni na zaleczenie. Nie należy przycinać róż przed zimą, gdyż 
rany po cięciu nie zdążą się zagoić. Każdy gatunek tych kwiatów wymaga 
jednak specyficznego cięcia. Zawsze usuwa się pędy uszkodzone, nadmar-
znięte i chore. Wycina się też pędy krzyżujące się, nadmiernie zagęszczają-
ce krzew i słabe, uschnięte i stare, zostawiając 3 do 7 najsilniejszych pędów. 
Zaleca się też usuwanie obumarłych liści. Róże wielkokwiatowe i rabatowe 
można ciąć słabo, średnio lub silnie. Cięcie słabe polega na przycięciu pę-
dów o 1/3 ich długości. Przycinając umiarkowanie krzew, skraca się pędy do 
połowy. Cięcie silne ma na celu odmłodzenie krzewu. Polega ono na przy-
cięciu wszystkich pędów nad 3 lub 4 pąkiem od podstawy krzewu (na wy-
sokości ok. 30 cm). Zaleca się cięcie ukośne pędu ok 5-10 mm nad pąkiem 
skierowanym na zewnątrz korony krzewu. Róże szczepione na pniu tnie się 
mocniej, w celu nadania ładnego regularnego kształtu koronie. Przez cały 
sezon należy usuwać zwiędłe kwiaty, co pobudza krzewy róż do kwitnienia.

Róże wielkokwiatowe mają luźno rozmieszczone na długich łodygach, 
duże, pojedyncze kwiaty lub osadzone w wśród pąków bocznych. Róże te 
kwitną na pędach jednorocznych. Liczba nowych pędów zależy od tego, 
na jakiej wysokości krzew zostanie przycięty. Silniejsze cięcie spowoduje, że 
mniej pędów wyrośnie, ale będą one grubsze, a kwiaty większe. Zaleca się 
wykonywanie cięcia wiosną, gdy rośliny budzą się do życia, najlepiej przed 
rozwojem liści ok. 30 cm nad ziemią. Wysokie krzewy można przyciąć czę-
ściowo późną jesienią, co zapobiegnie obruszeniu korzeni w glebie i ułatwi 
zabezpieczenie ich na zimę. Ścinając róże do wazonu, należy ciąć nie więcej 
niż 1/3 kwitnącego pędu.

Róże rabatowe (wielokwiatowe ) mają kwiatostany zebrane w bukiety, skła-
dające się z kilkunastu do kilkudziesięciu kwiatów na jednej łodydze. Można 
je przycinać dość silnie, równo na wysokości ok. 30 cm; podobnie, jak róże 
wielkokwiatowe, kwitną na pędach jednorocznych. Nadmierne zagęszcze-
nie krzyżujących się ze sobą pędów powoduje wyrastanie z korzeni odro-
stów, których nie należy wycinać, lecz odrywać od korzeni.

Róże miniaturowe, podobnie jak róże wielkokwiatowe i rabatowe, można 
ciąć dość silnie, a odwdzięczą się ładnymi kwiatkami. Zaleca się przycięcie do 
wysokości ok. 15 cm od ziemi. Kwitną na pędach jednorocznych. Powtarzają 
kwitnienie przez większość sezonu.

Róże parkowe są krzewami silnie rosnącymi. Dorastają nawet do 2,5 m 
wysokości. Ze względu na swoje rozmiary można je posadzić jako poje-
dynczy krzew. Dobrze też rosną posadzone przy ogrodzeniu, czy w kącie 
ogrodu. Kwitną bardzo obficie, gdy jesienią zostaną im przycięte wierzchołki 
pędów, co pobudzi wyrastanie pędów bocznych, na których w następnym 
roku rozwiną się kwiaty. Pędy stare wycina się u podstawy. Chcąc nadać róży 
parkowej zwarty pokrój, zalecane jest przycinanie pędów o 1/3 do 2/3 ich 
długości.

Róże pnące są krzewami sadzonymi w celu ozdoby pergoli, ściany, ogro-
dzenia. Cenne są róże pnące powtarzające kwitnienie. Wiosną nie należy 
przycinać młodych przyrostów u gatunków powtarzających kwitnienie. 
Pędy róż pnących przycina się dość oszczędnie. Pierwsze cięcie najlepiej 
w trzecim roku po posadzeniu. Przyginanie pędów pod kątem 60 stopni, 
a nawet poziomo przypinanie do pergoli spowoduje wypuszczanie mło-
dych odrostów na całej długości pędu, które zakwitną jeszcze w danym 
roku. Słabe i starsze niż 6 lat pędy wycina się całkowicie.

Róże okrywowe stanowią grupę róż łatwych w uprawie, nisko ścielących się 
krzewów o długich pędach. Wysokość zależy od odmiany. Róże okrywowe 
są atrakcyjne ze względu na odporność na choroby i powtarzanie kwitnienia. 
Chcąc ograniczyć rozrastanie się krzewu płożącego, należy przyciąć go za 
pąkiem skierowanym do góry. Co 3-5 lat wskazane jest przycięcie pędów 
na wysokości 30 cm.

Choroby i szkodniki róż. Krzewy róż atakują niektóre choroby, np. mącz-
niak, szara pleśń, czarna plamistość liści, rdza róży, zamieranie pędów, rak 
wgłębny i szkodniki, tj. mszyce, przędziorki. Występowaniu chorób u róż 
sprzyjają również duża wilgotność powietrza w deszczowe dni, niewłaści-
we podlewanie (moczenie liści róż), mało przewiewne stanowisko, za gę-
sto posadzone rośliny. Susza i wysoka temperatura sprzyjają występowaniu 
przędziorków i mszyc. Chore części roślin najlepiej jest wyciąć i spalić, a całą 
roślinę opryskać najlepiej preparatami biologicznymi kupionymi w sklepie 
lub preparatami przygotowanymi we własnym zakresie z czosnku, cebuli, 
pokrzywy, mniszka lekarskiego (tzw. mlecza), czy skrzypu.

Największe jednak szkody w uprawie róż powodują bezśnieżne i mroźne 
zimy. Dlatego ważne jest zabezpieczenie korzeni krzewów przez usypanie 
kopczyków, a przed nadejściem większych mrozów warto róże dodatkowo 
zabezpieczyć gałązkami z roślin iglastych. Taki zabieg spowoduje, że pędy 
nie zmarzną i krzewy odwdzięczą się obfitym kwitnieniem.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Dwa kotki czekają na dobrych opiekunów
Najwyższy czas, aby nasza kocia młodzież opuściła gniazdko i znalazła nowe rodziny! Szczegóły adopcji lub 
tymczasowania tel. 570 512 956 lub 735 084 106. Jeśli nie odbieramy prosimy o sms – oddzwonimy!

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Punkt Adopcyjny PSIE-ma
Pomagamy na co dzień. Chcemy pomagać jeszcze więcej. Prawie każdego dnia dostajemy informację o zwie-
rzakach potrzebujących pomocy. Nie tylko w najbliższej okolicy - miesięcznie pokonujemy około 3 tysięcy 
kilometrów, żeby być zawsze tam, gdzie nas potrzebują. Co nam pomoże? Dodatkowe miejsce, które będzie 
bezpieczne i które pozwoli na jeszcze lepszą pomoc z naszej strony. Dlatego postanowiliśmy zbudować PUNKT 
ADOPCYJNY PSIE-ma, w którym każde potrzebujące zwierzę znajdzie dla siebie miejsce. Nasza budowa już 
się rozpoczęła, jednak bez Waszej pomocy nie uda nam się stworzyć takiego miejsca dla naszych podopiecz-
nych, o jakim marzymy.

ZBIÓRKA DOSTĘPNA NA: https://pomagam.pl/psie-ma

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Wszystkie zwierzęta to czujące istoty
4 października obchodzil iśmy 
Światowy Dzień Zwierząt. Jego 
celem jest przeciwdziałanie bez-
domnoś c i  z wierząt ,  ochrona 
zagrożonych gatunków, zwięk-
szanie świadomości społeczeń-
stwa.

Pomyślcie dzisiaj o swoich zwie-
rzakach, pomiziajcie je od siebie 
i od nas, zabierzcie psa na długi 
spacer – i nie zapominajcie tak-
że o tych zwierzętach, które mia-
ły w życiu mniej szczęścia. Może 
jest coś, co możecie dla nich zro-
bić? Przekazać karmę, akcesoria 
lub darowiznę, podpisać petycję, 
pomóc w spacerach w schroni-
sku, zostać domem tymczaso-
wym – możliwości jest mnóstwo! 
Zachęcamy do aktywnego świę-
towania Dnia Zwierząt.

A czy wiedziel iście, że 2 paź-
dziernika, w dniu urodzin Mahat-
my Gandhiego, obchodzony był 
Światowy Dzień Zwierząt Hodow-
lanych?

Często zapominamy o tym, że 
zwierzęta hodowane w celu po-
zyskania mięsa, jaj czy mleka to 
wciąż żywe istoty. Nauczyliśmy 
się traktować je przedmiotowo, 
nie zauważać ich cierpienia. Tak 
jest wygodniej, widzimy tylko go-
towy produkt i nie zastanawiamy 
się nad tym, jak wyglądała jego 
droga na nasze stoły.

Tymczasem te zwierzęta, któ-
rych tak często nie zauważamy 
i którym tak łatwo odmawiamy 
praw – tak samo, jak ludzie, psy 
czy koty mają swoje potrzeby fi-
zjologiczne i emocjonalne. Czu-
ją ból, gdy są traktowane prądem, 
okaleczane, gdy tygodniami stoją 
w tej samej pozycji. Cierpią, kiedy 
są oddzielane od swoich matek, 
kiedy zamyka się je w wąskich 
kojcach i nie pozwala na natural-
ne dla nich zachowania. A prze-
cież między innymi dlatego, że 
dają nam pożywienie, jesteśmy 
im winni szacunek.

Rozumiemy, że nie każdy jest 
weganinem, wiemy też, że nie 
każdy hodowca jest złym czło-
wiekiem. Niemniej z okazji Świa-
towego Dnia Zwierząt gorąco 
apelujemy o ref leksję nad wła-
snymi przyzwyczajeniami zaku-
powymi – może wcale nie trzeba 
wspierać masowej, przemysłowej 
hodowli, lecz wybierać produkty 
lokalne, ekologiczne. Może war-
to zainwestować w trochę droż-
szą karmę dla naszych pupili, ale 
oznaczoną znakiem cruelty free 
– z korzyścią także dla jego zdro-
wia. Nasze świadome wybory 
pozwalają niwelować cierpienie! 
A w dodatku mogą przyczynić 
się do poprawy stanu środowiska, 
w którym żyjemy wszyscy razem 
– ludzie i zwierzęta.

Nie ma zwierząt lepszych i gor-
sz ych – wsz ystk ie są ży w ymi 
istotami.

pbm
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NASZE SPRAWY

Swego nie znacie, 
cudze chwalicie…

Z MIASTA

Wielkie sprzątanie
W niedzielę, 4 października br., grupa prawie 40 osób, w tym w większości dzieci, zebrała się, by wspólnie po-
sprzątać swoją najbliższą okolicę (osiedle Warszawska i Starzyńskiego w Nasielsku). 

Mieszkańcy włączyli się do ogólnopolskiego wydarzenia „27. Akcja sprzątania świata. Polska 2020. Plastik? Re-
zygnuję. Redukuję. Segreguję.” Organizatorem lokalnego sprzątania był Dawid Domała radny nasielski Rady 
Miejskiej. 

Worki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji zapewnił Urząd Miejski w Nasielsku, który wspierał tę akcję. Dzieci wraz 
z rodzicami przemierzyły wokół osiedlowych garaży, krzaki i trawniki. 

W zaledwie dwie godziny udało się zebrać kilkadziesiąt worków oraz dużą ilość śmieci gabarytowych. Zebrane 
odpady na zlecenie Urzędu Miejskiego odebrał ZGKiM Nasielsk. Po dokładnym posprzątaniu okolicy organi-
zator wydarzenia ufundował poczęstunek - kiełbaski z grilla dla wszystkich uczestników. Wspólne grillowanie, 
dzięki uprzejmości prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, pana Roberta Parzonki, od-
bywało się na placu zabaw przy ul. Warszawskiej. Wsparcie w postaci dużego grilla, ławek i stołów zapewnił  
pan Jacek Ruciński.

(red.)

Tak chciałoby się powiedzieć, oglą-
dając przepiękne prace rękodzielni-
cze, nasielszczanki od urodzenia, pani 
Bożenny Kokocińskiej. Jej marzenie, 
pasja, talent to wszystko rozwijało się 
jednocześnie z upływem lat. Niegdyś 
marzyła o studiowaniu w Akademii 
Sztuk Pięknych, ale niełatwo poko-
nać bariery pochodzenia z małego 
miasteczka. Indeksu na uczelnię nie 
zdobyła, lecz nie przestała marzyć,  
że będzie tworzyć. Kiedy synowie 
byli mali, nocami tworzyła istne dzieła 
sztuki na drutach. W pewnym okre-
sie swego życia zaczęła realizować 
marzenia, bo, jak mawia, jej króle-
stwem był świat artystyczny i posta-
nowiła otworzyć sklep w budynku 
na działce teściów. Dzięki rodzinie  
i przyjaciołom, którzy ją wspierali  
w tym przedsięwzięciu, skończyła 
kilka kursów u znanej artystki Asket w 
Warszawie. Tam uczyła się malowa-
nia i stylizacji mebli, a także dekoro-
wania różnych przedmiotów. Jednak 
najwięcej nauczyła się dzięki własnej 
intuicji, wyczuciu i artystycznemu 

zmysłowi. 

Sklep działał od 2011 roku i nosił na-
zwę Madame Peri, co w wolnym tłu-
maczeniu oznacza kobietę z duszą. 
W 2015 roku w czasopiśmie ,,Goniec 
lokalny” napisano o pani Bożennie, 
że jej sklep: można rozpoznać po 
pięknym białym rowerze, który stoi 
tuż przed budynkiem. W tym samym 
czasie właścicielka założyła stronę 
swojego sklepu, a jej prace moż-
na kupować przez Internet. Szybko 
znajdują się nabywcy jej rękodzie-
ła. W sklepie nie znajdzie się dwóch 
identycznych rzeczy, bo każdy wy-
konany przez nią przedmiot to rzecz 
wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju.

Czym zatem zajmuje się nasza boha-
terka? Różnymi technikami, ale naj-
bardziej rozpoznawalna technika w jej 
wykonaniu to decoupage. To sztuka 
dekoracyjna polegająca na wycina-
niu elementów z papieru, tworzeniu 
kompozycji i naklejaniu ich na róż-
ne przedmioty tak, aby przedmiot 
wyglądał na pomalowany. Może-
my tą techniką ozdobić praktycznie 
każdą powierzchnię, bo papierowe 
wzory umieszcza się na: butelkach, 
pudełkach, ścianach, świecach, do-
niczkach, talerzach, meblach, wazo-
nach, a nawet na ubraniach. Uprawia 
również: mix media, reliefy, metodę 
transferu na płytkach glazury. Wie-
le jej arcyciekawych stylizacji mebli 
powstało na zamówienie ludzi, któ-

rzy, podobnie jak ona, kochają stare 
przedmioty z duszą. Pani Kokocińska 
nadaje im ,,drugie życie”, po czym 
cieszą one oczy swoich właścicieli  
w nowej odsłonie. Tak udało się 
zmienić wiele starych mebli: ko-
módek, szafek, stołków, stolików, 
toaletek. Jak zdradza w rozmowie: 
pierwszą szafkę malowała farbami, 
a potem dzięki własnej intuicji opa-
nowała przecieranie i inne techni-
ki. Meble nadal maluje i używa do 
tego specjalnych farb kredowych. 
Wiele jej nietuzinkowych prac opu-
ściło Nasielsk. Najczęściej kupujący 
wywozili je jako upominki z Polski 
do USA, Kanady, Niemiec, Anglii, 
na Ukrainę. Bywało, że klienci z Pol-
ski rezerwowali przedmioty, które 
znajdowały się w sklepie interneto-
wym i przyjeżdżali po nie z Lublina, 
Warszawy, Krakowa. Dużo prac po-
wędrowało na Śląsk. Kiedy po nie 
przyjeżdżali, było to spotkanie nie 
tylko klientów, lecz także ludzi ko-
chających drugie życie starych rze-
czy. Podczas rozmowy bohaterka, 

niemal jak matka, wymienia z czuło-
ścią, co udało jej się uratować. 

Sklep internetowy zakończył swoje 
istnienie, podobnie stało się ze stacjo-
narnym sklepem, ale prace pani Bo-
żenny Kokocińskiej można podziwiać 
na profilu FB. Nadal jest tam aktywna, 
nadal tworzy na zamówienie. Jej profil 
obserwują ludzie z różnych stron Pol-
ski i świata. Wciąż, mimo przejścia na 
emeryturę, pracuje z pasją i zamiłowa-
niem, a swoimi umiejętnościami po-
trafi się dzielić. Niedawno prowadziła 
warsztaty dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych w ramach projektu ,,Patent na 
Kulturę”. Uczestnicy pod jej czujnym 
okiem dekorowali świece metodą 
decoupage. Możliwe, że swoją pasję, 
umiejętności i wyczucie artystyczne 
zaszczepiła uczestnikom. Bohater-
ka często powtarza, że najważniejsza 
sprawa to znajdować w sobie radość 
podczas tworzenia, bo jeśli się robi to 
z pasją, to ona uspokaja wewnętrznie.

Warto poznawać, promować lub 
przypominać artystyczne dusze na-
szej Małej Ojczyzny, a do takich osób 
należy pani Bożenna.  

Artykuł jest częścią realizowanego 
projektu ,,QultuRowe Spotkania”,  
a powstał na podstawie rozmów z 
bohaterką i archiwalnych artykułów.

Jadwiga Szymańska
Pani Kokocińska i  uczestn icy 
warsztatów w Popowie Borowym.

Warsztaty DJ-skie
Stowarzyszenie Artystycz-
no-Społeczne Skafander 
zaprasza dzieci i młodzież 
na cykl spotkań poświę-
conych sztuce i kulturze 
dj-skiej (19,21,26,28 paź-
dziernika 2020r.)

Prowadzącym warsztaty 
będzie Tomasz Konca - 
dj, producent, dziennikarz 
muzyczny, radiowiec.

W programie: rys histo-
ryczny powstania kultu-
ry dj-skiej, konfiguracja 
i omówienie sprzętu dj-
-skiego, obsługa i  po-
znanie podstawow ych 
funkcji sprzętowych, tech-
niki  miksowania tradycyj-
nych nośników muzyki / 
płyta winylowa, CD, zasto-
sowanie podstawowych 
efektów i tricków dj-skich.
Ilość miejsc ograniczona. 
O udziale w warsztatach 
decyduje kolejność zgło-
szeń. Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres e-ma-
il:skafander1313@wp.pl

Zajęcia są bezpłatne, re-
alizowane w ramach ini-
cjatywy lokalnej Gminy 
Nasielsk.

Tomek Konca 
Dziennikarz, muzyk, promotor  
muzyczny
Doświadczenie medialne zdobywał w Radiostacji oraz w Polskim Radiu Bis, gdzie prowadził pierwszy cykliczny program poświęcony 
muzyce reggae/dancehall. 
Od 1998 aktywnie działa jako dj, grając w najbardziej renomowanych warszawskich klubach i na eventach w całej Polsce. Supportował 
min. Fun Lovin Criminals, Adam F, Gentleman, Joao Nascimento, Beribatuque.
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CHARYTATYWNIE

Przybij 5 Marcel
Marcel jest przedszkolakiem z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku, urodził się hipoplazją obu rączek. Nie 
ma paliczków i przestrzeni międzypalcowych. Życie bez sprawnych rąk jest ogromnie trudne, dlatego muszę 
zrobić wszystko, żeby zapewnić mojemu dziecku niezależność. Jedyną szansą na sprawną przyszłość są skom-
plikowane operacje. Takiego leczenia zgodzili się podjąć specjaliści z Paley European Institute. To nasza ostatnia 
deska ratunku, tym bardziej boli fakt, że jest ona bardzo kosztowna... Pierwszy etap czeka nas już w połowie paź-
dziernika 2020 r. Drugi mamy zaplanowany na grudzień. Trzeci oddzielny w wieku 6-8 lat.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

30-lecie powstania I Oddziału 
Związku Polskich Spadochroniarzy

19 września na lotnisku Aeroklubu Warszawskiego w Chrcynnie odbyły się uroczystości 30-lecia powstania 
I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie. W tym szczególnym dniu Prezes I Oddziału ZPS 
wręczył spadochroniarzom odznaczenia i medale. Podczas wydarzenia odbyła się również uroczysta defilada 
pododdziałów zwartych. Wszyscy zgromadzeni mogli podziwiać wystawę i sprzęt spadochronowy. Odbył się 
również pokaz skoków spadochronowych: indywidualnych i w tandemie. 

Na zakończenie uroczystości na 
pikniku spotkali się spadochro-
niarze z różnych roczników i ich 
sympatycy. Opowiadano sobie 
historie i wrażenia z okresu służ-
by wojskowej w jednostkach de-
santowych. Wśród zaproszonych 
gości był Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski, który pogra-
tulował organizatorom wspaniałej 
uroczystości, podkreślił rolę spa-
dochroniarzy w historii Wojska 
Polskiego oraz przekazał im sło-
wa uznania za wyjątkowo trudną 
służbę. 
Wydział Administracji i Nadzoru

NASIELSK BASZTA TEAM

Baszta jesiennie  
wciąż aktywna
Mimo trwającej jesieni „Basztersi” na sportowo łapali ostatnie ciepłe dni ba-
biego lata. Przy okazji naszych wrześniowych aktywności odwiedzaliśmy 
Kruka – artystę, który malował nasielskie murale i przyglądaliśmy się z podzi-
wem postępującym pracom. Oprócz treningów biegowych i rowerowych 
wypraw w małych grupach byliśmy w 3-osobowym składzie na zawodach 
– Bieg Dzika. Za to nasza wielka biegowa rodzina pojawiła się na Pogoni za 
Lisem u naszych sąsiadów w Rębkowie koło Winnicy. Mimo deszczu i po-
wiewu chłodu stawiliśmy się licznie na starcie. Mała ilość zawodów w tym 
pandemicznym roku sprawiła, że wydarzenie to przyciągnęło ok. 150 bie-
gaczy na wysokim poziomie kondycyjnym. Co ciekawe, to nasza druży-
na wystartowała z największą frekwencją – 21 zawodników, w tym rodzina 
Rucińskich z małą Zosią w wózku. Brawo Baszta, za to, że czynnie biegowo 
jesteście! Zdobyliśmy również puchary w kategoriach wiekowych: Amina 
Zalewska – miejsce 3, K-20, Agnieszka Jankowska – miejsce 2, K-40, Mo-
nika Turczyńska – miejsce 3, K-40, Grażyna Marczak – miejsce 1, K-60, 
Wiesław Kamiński – miejsce 2, M-50.

Wielu z nas wybiegało poza miasto na swój trening. Podczas jednego z rozbie-
gań trochę posprzątaliśmy las chrcyński, czyli była też mała akcja ploggingu. 
Jeździliśmy na rowerach MTB nie tylko po gminie, ale i po bardziej odległych 
częściach powiatu.

Sekcja szosowa wyjechała na ok. 60 km pętlę Borkowo-Pomiechówek-Dę-
be-Budy Siennickie. Jazda nie była wycieczką, a solidniejszym treningiem 
z tempem od swobodnego po wyścigowe odcinki. Warunkiem niesprzyja-
jącym był wiatr. 

Regularnie na basen jeździ również sekcja pływacka składająca się głów-
nie z dzieci i młodzieży. Rowerowe wyprawy organizujemy teraz już tylko 
w weekendy, o czym informujemy na naszym facebookowym profilu. 

Cały czas spotykamy się w środy o 20:15 pod Basztą, by pobiegać – luźny tre-
ning dla każdego. Co niedzielę o 10:00 przy figurce w Paulinowe ćwiczymy 
i truchtamy po tamtejszej malowniczej okolicy. Zapraszamy na treningi z nami. 
Razem łatwiej zacząć i rozwijać formę!

19 października miną 3 lata odkąd formalnie zawiązało się nasze stowarzysze-
nie. Z niepozornej grupy rowerowych maniaków, potem też biegaczy prze-
istoczyło się i zakwitło stowarzyszenie. Wyszły wspólne regularne treningi 
i spotkania, wycieczki rowerowe po gminie, eventy, akcje ekologiczne, orga-
nizacja biegów wśród natury, biegi patriotyczne i historyczne, w tym inwesty-
cje dla całej gminy.

Tym samym wszystkim członkom stowarzyszenia dziękujemy za to, że 
jesteście, za Wasze wsparcie, działania na miarę swoich możliwości, na 
rzecz teamu i gminy. Wielki szacun, że można na Was liczyć ! Razem 
można więcej, bo to my tworzymy ceniony Nasielsk Baszta Team!

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na FB, by być na bieżąco.

Łukasz Malinowski

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki 

Ślubowanie uczniów klasy I
9 października 2020 
roku w Szkole Pod-
s t a wo we j  i m .  J a n a 
Pawła II w Dębinkach 
odbyło się ślubowa-
n i e  u c z n i ó w  k l a s y 
pierwszej. Ze wzglę-
du na obecną sytu-
ację epidemiologiczną 
w naszym kraju, uro-
czystość miała charak-
ter kameralny - wzięli 
w niej udział pierwszoklasiści, ich rodzice, wychowawcy oraz przedsta-
wiciel Samorządu Uczniowskiego wraz z Pocztem Sztandarowym. Mali 
artyści, pod czujnym okiem wychowawcy Małgorzaty Miłoszewskiej 
oraz nauczyciela współorganizującego kształcenie Izabeli Włodarskiej, 
przygotowali montaż słowno-muzyczny, w którym w poetycki sposób 
przedstawili swoje przeżycia związane z przekroczeniem po raz pierwszy 
progu szkolnego, powitaniem ich przez nauczycieli oraz starszych kole-
gów. Wspaniale wykazali się wiedzą o swojej ojczyźnie. Wszystkie dzieci 
pięknie recytowały i śpiewały piosenki. Po programie artystycznym nastą-
pił kulminacyjny moment uroczystości, czyli złożenie przez pierwszaków 
przysięgi uczniowskiej. Uczniowie I klasy ślubowali starać się być dobrymi 
i uczciwymi, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, szanować swoich na-
uczycieli, rodziców i kolegów, uczyć się pilnie oraz kochać swoją Ojczy-
znę. Po ślubowaniu pierwszaki zostały pasowane przez Wychowawców 
na pełnoprawnych uczniów. 
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Baran 21.03-20.04
Działaj ze spokojem i rozwagą, a uda Ci 
się zakończyć różne trudne i zaległe spra-
wy. Kiedy to zrobisz, poczujesz spokój 
i wtedy pojawią się nowe pomysły. Tro-
chę sportu zapewni Ci dobry humor.

Byk 21.04-20.05
Rodzinne sprawy wreszcie się poukładają. 
Jeśli z kimś miałeś na pieńku, to sytuacja 
wreszcie się trochę uspokoi. Zajmij się am-
bitnymi planami, zamiast wojować ze spra-
wami z przeszłości.

Bliźnięta 21.05-21.06
Jeśli masz kłopoty, poproś przyjaciół o po-
moc. Na pewno Ci nie odmówią. Unikaj 
pośpiechu na drodze i dyskusji w sklepie, 
bo ktoś może być niegrzeczny. Znieś to ze 
spokojem i nie reaguj na zaczepki.

Rak 22.06-22.07
W pracy czekają Cię teraz ważne spotka-
nia, narady i szkolenia. Pomagaj i doradzaj 
innym, ale potem zadbaj o swoje zdrowie, 
pomyśl o witaminach i wzmacniających 
kuracjach.

Lew 23.07-23.08
W razie kłopotów zastanów się, jak spryt-
nie rozegrać sytuację, żeby jak najmniej 
stracić. Nie stresuj się tym, bo jeszcze bar-
dziej się nakręcisz. Nie przejmuj się dro-
biazgami.

Panna 24.08-22.09
Twoja pomoc będzie teraz wszystkim po-
trzebna. Nie zbawiaj świata, tylko rób tak, jak 
tobie jest wygodnie. Inni dołączą do ciebie, 
kiedy dasz im dobry przykład. 

Waga 23.09-23.10
Jeśli szukasz lepszej pracy, to teraz masz na 
to szansę. Możesz też poznać kogoś, kto 
chętnie Ci pomoże. To będzie bardzo do-
bry miesiąc dla Twojej kariery, dlatego warto 
poświęcić więcej czasu na pracę. 

Skorpion 24.10-22.11
Zacznij wreszcie szanować swoje nerwy. Tak-
że ludzie wokół Ciebie będą mieli wyjątkowo 
dziwaczne pomysły. Trzymaj rękę na pulsie, 
nie uciekaj z pracy przed czasem. Cierpliwość 
się opłaci.

Strzelec 23.11-21.12
Z optymizmem myśl o przyszłości, śmiało 
realizuj swoje projekty. Szanuj swoje ner-
wy, bo możesz mieć kłopoty z wysokim 
ciśnieniem. Możesz wreszcie zapomnieć o 
restrykcyjnej diecie. Cukier krzepi.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie daj się wplątać w dyskusje, które do 
niczego nie prowadzą. Gromadź różne 
ważne informacje, bo w decydującym 
momencie okaże się, że tylko Ty jesteś 
w stanie coś załatwić.  

Wodnik 21.01-19.02
Zadbaj o swój wygląd. Idź do fryzjera 
i kosmetyczki. Kiedy zrobisz się na bó-
stwo, świat będzie jeszcze piękniejszy. 
Bądź miły, bo uśmiech ułatwi Ci zawie-
ranie ważnych znajomości. 

Ryby 20.02-20.03
Możesz mieć problemy z koncentracją. 
W pracy pilnuj telefonu, kluczy i ważnych 
dokumentów. Samotne Ryby będą w do-
skonałym nastroju, bo wreszcie posypią się 
propozycje randek.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
9-11 października godz. 15:00 2D dubb.

14-15 października godz. 15:00 2D dubb.

WALECZNE RYBKI
Animacja, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz. 15 min.
Dzielna papugoryba Alex z pomocą przyjaciół rusza 
na ratunek, aby powstrzymać wyciek ropy i uchronić 
ocean przed katastrofą. Alex przez całe życie marzył 
o zostaniu super bohaterem. Niespodziewanie do-
staje swoją szansę, gdy w pobliżu jego rafy koralowej 
pojawia się tajemnicza czarna substancja. Aleks i jego 
dzielni kumple – konik morski Christin i rozdymka Ed 
podejmują decyzję o opuszczeniu rafy by stawić czoła 
zagrożeniu i ocalić swój dom.

14-18 października godz. 19:15 2D
21-22 października godz. 19:15 2D

JAK ZOSTAĆ GWIAZDĄ
Komedia obycz.; Polska; Czas trwania 1 godz. 57 min.
Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” 
poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Pol-
ski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi,  
a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zde-
cyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz 
Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa 
(Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama 
polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu, który 
odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi 
do awantury. Doprowadza do niej Ostra (Katarzyna 
Sawczuk) – zbuntowana nastolatka, oburzona arogan-
cją jurora...

16-18 października godz. 15:00 i 17:00 2D
21-22 października godz. 15:00 i 17:00 2D

23-25 października godz. 15:00 2D
28-29 października godz. 15:00 2D

TROLLE 2
Animacja, Komedia; USA; Czas trwania 1 godz. 30 min.
Królowa Poppy i Mruk odkrywają, że poza ich wioską 
istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi 
– by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespo-
dziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej popula-
cji Trolli, Poppy i Mruk oraz ich przyjaciele wyruszą  
w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, 
by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszyst-
kie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.

23-25 października godz. 17:00 2D
28-31 października godz. 17:00 2D

3 listopada godz. 17:00 2D

POLOT
Obyczajowy; Polska; Czas trwania 1 godz. 30 min.
Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, do-
rabia w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący 
biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wy-
padku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania 
domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół 
stawia wszystko na jedną kartę – zamierza skonstru-
ować innowacyjny sterowiec... 

23-25 października godz. 19:00 2D
28-31 października godz. 19:00 2D

3 listopada godz. 19:00 2D

BANKSTERZY
Dramat; Polska; Czas trwania 1 godz. 44 min.
Karolina (Katarzyna Zawadzka) pracuje w banku, jest 
energiczna, pewna siebie, przebojowa. Kiedy w jej 
ręce wpada najnowszy produkt walutowy – kredyt 
we frankach szwajcarskich, kobieta otrzymuje wielką 
szansę, żeby się wykazać. Mając pełne przyzwolenie 
szefa – Adama (Tomasz Karolak), bez skrupułów za-
czyna namawiać klientów na najbardziej ryzykowne 
i niekorzystne inwestycje.

30-31 października godz. 14:30 2D dubb.
3-5 listopada godz. 14:30 2D dubb.

PINOKIO
Fantasy; Francja, Wielka Brytania, Włochy; Czas trwania 
2 godz. 5 min.
Pewnego dnia w ręce poczciwego stolarza o imieniu 
Gepetto wpada kawałek drewna. Mężczyzna od same-
go początku czuje, że w tym z pozoru martwym przedmiocie kryje się jakaś ma-
giczna siła. Postanawia wystrugać z niej postać chłopca. 

UWAGA! UWAGA! 
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

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

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

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Kancelaria Notarialna w Nasielsku 
zatrudni pracownika na stanowisko 
sekretarki. Oferty do 15 listopada 2020 
roku wyłącznie na adres poczty elek-
tronicznej: g.jarmolowicz-zaremba@
notariat.bialystok.pl 

Sprzedam mieszkanie w bloku (II pię-
tro) w Nasielsku (osiedle Warszawska). 
Powierzchnia 60m2, po kapitalnym 
remoncie. Cena 4700zł/m2. Tel. 512 
221 616 lub 521 881 222.

Sprzedam garaż murowany na osiedlu 
Warszawska. Tel.602 426 892.

Sprzedam pół domu. Tel. 664 660 728.

Zatrudnię montażystów mebli, stola-
rzy oraz osoby do przyuczenia, okolice 
Nasielska. Tel. 508 323 159.

Do wynajęcia lokal o pow. 24 m2 w ści-
słym centrum Nasielska. Wszystkie 
media + prywatny parking. Tel. 531 
881 222 lub 531 881 555.

Małżeństwo poszukuje mieszkania 
w starym budownictwie. Tel. 572 237 
031.

Zatrudnię pracowników ochrony 
fizycznej z orzeczeniem o niepełno-
sprawności znacznej lub umiarkowanej 
specjalnej , Nasielsk. Tel. 608 641 160 
lub 609 665 619.

Sprzedam działkę 1300 m2 Studzianki. 
Tel. 508 991 029.

Zatrudnię do sprzątania biura. 
Tel. 698 182 470.

Sprzedam dom wykończony 180m2. 
Działka 680m2 zagospodarowana, 
garaż + pomieszczenie gospodarcze 
na osiedlu Krupka. Tel. 509 089 355.

Sprzedam piec węglowy 20 KW i boj-
ler w bardzo dobrym stanie. Tel. 696 
468 254.

Usługi asenizacyjne (tanio – wysta-
wiam fakturę). Tel. 530 101 951.

Sprzedam dom w Nas ie l sku  
ul. Wiśniowa. Wszystkie media, działka 
560 m2. Tel. 697 141 185.

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

12.10.–18.10.2020 r. Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
19.10.–25.10.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

25.10.–1.11.2020 r. Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.
2.11.–8.11.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, 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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Rolniku, chcesz się spisać  
wspólnie z rachmistrzem? Zgłoś się!
W odpowiedzi na zgłaszane przez wielu mazowieckich rolników prośby o możliwość spisania gospodarstwa  
z pomocą rachmistrza, Urząd Statystyczny w Warszawie oferuje chętnym gminom wizytę mobilnego punktu 
spisowego. Jeśli jesteś rolnikiem i chciałbyś, żeby przy wypełnianiu obowiązku spisowego wsparł cię profesjo-
nalny rachmistrz, zgłoś to jak najszybciej do naszego urzędu!

Do zorganizowania w naszym urzędzie wizyty rachmistrzów spisowych odbywającej się pod hasłem „Dni Otwar-
tych Powszechnego Spisu Rolnego 2020” potrzebna jest odpowiednia liczba rolników. Nasz urząd musi otrzy-
mać zgłoszenia od co najmniej 30 chętnych, którzy zobowiążą się spisać swoje gospodarstwo rolne podczas 
„Dni Otwartych”. 

Wizyta mobilnego punktu spisowego może się odbyć w terminie od 19 października do 20 listopada. Jeśli szyb-
ko zgłosi się wymagana liczba rolników, nasz urząd będzie mógł wybrać możliwie najdogodniejszy termin „Dni 
Otwartych”.

Rolnicy, którzy wypełnią obowiązek spisowy w ramach „Dni Otwartych Powszechnego Spisu Rolnego 2020”, 
otrzymają drobne upominki i będą mogli wziąć udział w loterii spisowej. 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH „DNI OTWARTYCH” BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ PRZY ZACHOWANIU PRO-
CEDUR BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO! 

SPIS ROLNY 

Częściowo przywrócono 
wywiady bezpośrednie
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, 
a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie 
w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty, 10 października, 
w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania 
gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHO-
WANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDE-
MICZNEGO!

Spis metodą wywiadu bezpośredniego może być prowadzony pod 
warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie 
z aktualnymi przepisami prawa. Aktualne zasady i ograniczenia znajdują 
się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-
-i-ograniczenia. 

Rachmistrze będą bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu spo-
łecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa pod-
czas pracy z respondentami. Identyczne zasady bezpieczeństwa musi 
również zachować użytkownik gospodarstwa rolnego, który zgodzi 
się na wywiad bezpośredni.

Rachmistrze, którzy będą prowadzić wywiady bezpośrednie, robią to 
z własnej, nieprzymuszonej woli. Osoby, które nie zgłosiły chęci pro-
wadzenia wywiadów w terenie, będą kontynuować pracę jako rach-
mistrze telefoniczni. 

Rachmistrz samodzielnie decyduje, czy realizuje spis przez telefon czy 
też bezpośrednio u respondenta. W przypadku wywiadu w terenie za-
leca się, jeśli to możliwe, przeprowadzanie go w terenie otwartym. Jeśli 
rachmistrz wybierze opcję spisu telefonicznego, zadzwoni do rolnika 
z numeru: (22) 279 99 99 lub (22) 666 66 62.

Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wte-
dy, gdy:

a) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliskie mu osoby nie przebywały 
w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codzien-
nie na www.gis.gov.pl), 

b) w okresie ostatnich 14 dni on lub bliska mu osoba nie miała kon-
taktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS 
CoV-2,

c) nie przebywał na kwarantannie lub ktoś z jego bliskich nie jest lub nie 
był objęty kwarantanną,

d) jeśli nie występują u rachmistrza objawy takie jak: gorączka powyżej 
38 °C, kaszel czy uczucie duszności (trudności w nabraniu powietrza).

Jeżeli respondent nie chce udzielić informacji w wywiadzie bezpośred-
nim, powinien podać rachmistrzowi numer telefonu i termin, w którym 
można przeprowadzić wywiad przez telefon.

Wywiad bezpośredni nie może być prowadzony z użytkownika-
mi gospodarstw rolnych objętymi kwarantanną i izolacją domową. 
W przypadku, gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik go-
spodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wy-
wiad musi być przeprowadzony przez telefon. 

Każdy rachmistrz posiada imienną legitymację ze zdjęciem. Rolnik 
może też sprawdzić tożsamość rachmistrza na stronie https://rach-
mistrz.stat.gov.pl/formularz/ oraz pod numerem infolinii spisowej (22) 
2799999. 

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Terapia ręki
Nasze ręce spełniają rolę przewodnika w poznawaniu świata. Dzięki nim do-
tykamy, odczuwamy a nawet rozmawiamy. Prawidłowy rozwój i funkcjo-
nowanie górnych kończyn ma w życiu dziecka ogromne znaczenie. Od 
rozwoju motoryki małej zależy prawidłowy i pomyślny rozwój umiejętno-
ści samoobsługi, rysowania, pisania, a także szeroko pojętej komunikacji. 
Ręka jest bardzo wyspecjalizowanym narządem odpowiedzialnym za wiele 
funkcji w naszym ciele. Ręce jednak nie funkcjonują w oderwaniu od in-
nych części ciała. Powiązane są z tułowiem, co sprawia, że mają stabilizację 
podczas wykonywania ruchów. Dzięki nim możemy sprawnie przesuwać 
i podnosić przedmioty, siłować się. Ręka ściśle jest powiązana ze wzrokiem. 
Dzięki temu możemy wykonywać bardzo precyzyjne ruchy, takie jak na 
przykład rysowanie, pisanie, szycie, zapinanie guzików. Ręce wykonują na-
sze polecenia, dzięki kontroli ośrodków korowych. Obszar kory mózgo-
wej odpowiedzialny za ruchy kończyny górnej, a zwłaszcza dłoni, kciuka 
i palców zajmuje znacząco większą powierzchnię w porównaniu z obsza-
rami kory mózgowej kontrolującej ruchy pozostałych części ciała. Sprawny 
mechanizm nerwowy pozwala na zapoczątkowanie ruchu, jego kontrolę 
i płynne zakończenie. Dlatego potrafimy opanować trudną sztukę pisania.

Terapia ręki wymaga całościowego spojrzenia na dziecko, gdyż opiera się 
na rozwoju psychomotorycznym. Opanowanie czynności motorycznych 
podlega etapom rozwojowym. Ruchy duże rozwijają się przed małymi, 
precyzyjnymi, wraz z którymi doskonali się sprawność motoryki małej. 
Ostatnim etapem jest opanowanie przez dziecko chwytu pisarskiego oraz 
umiejętności grafomotorycznych.

Często problemu nie należy upatrywać w samej ręce, gdyż może on się-
gać bardziej globalnych zaburzeń, a nieprawidłowy chwyt to tylko jeden 
z czynników wpływających na pojawiające się trudności dziecka w pisaniu.

Terapia ręki skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:
 – nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 – niechęć do podejmowania aktywności ruchowej, czynności samoobsłu-
gowych i manualnych, trudności w posługiwaniu się prostymi narzędziami;
 – opóźniony rozwój praksji (umiejętności planowania ruchowego dotyczą-
cego zwłaszcza nowych czynności motorycznych);
 – obniżoną precyzję i szybkość ruchów docelowych;
 – zakłócenia ogólnej koordynacji wzrokowo-ruchowej przy czynnościach 
wykonywanych pod kontrolą wzroku;
 – wydłużony czas opanowania oraz wykonania wyuczonej czynności mo-
torycznej;
 – zbyt silne lub utrzymujące się ponad wiek rozwojowy występowanie syn-
kinezji (współruchów towarzyszących ruchom docelowym), co świadczy 
o zaburzeniach rozwoju ruchowego, utrudnia również proces automatyzacji 
czynności motorycznych;
 – globalne zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżony, podwyższony lub 
zmienny tonus mięśniowy);
 – nieustaloną lateralizację;
 – trudności szkolne (obniżony poziom czynności grafomotorycznych, 
w tym techniki i tempa pisania, problemy z nauką przedmiotów, których 
opanowanie wymaga sprawności motorycznej, manualnej, czy rysunkowej, 
np. wychowanie fizyczne, plastyka, prace techniczne, geometria;

 – zaburzenia logopedyczne dotyczące głównie planowania ruchowego 
w obrębie aparatu mowy oraz napięcia mięśniowego artykulatorów.

Obszary ruchowe ręki i mowy znajdują się w mózgu człowieka bardzo 
blisko siebie, dlatego powinniśmy dbać o rozwój motoryki u dziecka.

Cele terapii:
 – poprawa sprawności ruchowej w zakresie: motoryki dużej i małej oraz 
dominującej kończyny górnej;
 – udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki;
 – poprawa napięcia mięśniowego;
 – wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców;
 – poprawa koncentracji;
 – praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi;
 – wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy;
 – doskonalenie czynności samoobsługowych;
 – doskonalenie umiejętności chwytu pisarskiego;
 – podnoszenie sprawności manualnej oraz w zakresie grafomotryki;
 – doskonalenie pisania.

Ważna jest kompleksowa diagnoza sprawności ręki i ustalenie czynników 
zaburzających pracę rąk oraz na podstawie zgromadzonych wyników 
opracowanie programu terapeutycznego, dzięki któremu dziecko osią-
gnie optymalny poziom poprawy funkcjonowania w zakresie samoobsłu-
gi, sprawności manualnej, grafomotorycznej.

opracowała Ewa Ślesik – pedagog-logopeda, 
prowadząca zajęcia terapii ręki 

w PP-P-Filia w Nasielsku

SPIS ROLNY

Rolnik  
jak 
malowany
Serdecznie zapraszamy do wspólnej 
zabawy i wzięcia udziału w Konkursie 
Plastycznym „Rolnik jak malowany”, 
dedykowanego dzieciom w wieku od  
4 do 9 lat oraz ich rodzicom/opieku-
nom. 

Konkurs nie jest skomplikowany i ma na 
celu umożliwienie dzieciom zaprezen-
towania swojego talentu, wyzwolenie 
naturalnej kreatywności oraz propago-
wanie wiedzy na temat spisów rolnych. 
Zadanie Konkursowe polega na wyko-
naniu pracy plastycznej (techniką do-
wolną) prezentującej wyobrażenia dzieci 
dotyczące rolnika w świetle trwającego 
spisu rolnego. Konkurs jest realizowa-
ny w dwóch kategoriach wiekowych: 
4-6 lat i 7-9 lat w terminie od 5 do 25 
października 2020 r. Sto osób, w każdej 
kategorii wiekowej, których prace pla-
styczne zostaną dostarczone jako pierw-
sze zostanie nagrodzonych atrakcyjnym 
zestawem gadżetów PSR 2020. 

Zasady uczestnictwa w Konkursie zo-
stały szczegółowo opisane w Regulami-
nie, który wraz z innymi dokumentami 
umieściliśmy na stronie: https://warsza-
wa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/ 
w zakładce Konkurs Plastyczny „Rolnik 
jak malowany”.

Rodzicu/Opiekunie, aby Twoje małolet-
nie dziecko mogło wziąć udział w kon-
kursie, wyślij w jego imieniu skan lub 
zdjęcie samodzielnie wykonanej pracy 
plastycznej, skan lub zdjęcie wypełnio-
nej i czytelnie podpisanej Karty Zgłosze-
nia (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz 
ze skanem lub zdjęciem czytelnie pod-
pisanego Oświadczenia przeniesienia 
praw autorskich (Załącznik nr 3 do Re-
gulaminu) na adres e-mail: KONKURSY-
USWaw@stat.gov.pl.

Wojewódzkie Biuro Spisowe  
w Warszawie
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PIŁKA NOŻNA

Dobra passa Żbika przerwana

NA SPORTOWO

KS Sparta wygrała 8:3
Nasz zespół Klub Sportowy Spar-
ta Nasielsk zainaugurował rozgrywki 
w Mazowieckiej Lidze Tenisa Stoło-
wego. W wyjazdowym meczu, który 
odbył się w niedzielę, 4 października 
br., w Piasecznie KS Sparta Nasielsk 
pokonał zespół gospodarzy, UKS Re-
turn III - 8:3. 

Punkty dla naszej drużyny zdobyli: A. 
Kosewski 2,5 pkt, K. Zalewski 2,5 pkt, 
S. Szadkowski 1,5 pkt, K. Ziółek1 pkt, K. 
Michnowski 0,5 pkt. 

Klub i zawodnicy sekcji tenisa stołowe-
go pragną podziękować sponsorom: 
Andrzejowi Kosewskiemu i Stanisła-
wowi Borowskiemu właścicielowi firmy „STANBUD” - bez tej pomocy 
start w rozgrywkach stałby pod dużym znakiem zapytania. 

Zespołowi dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszych meczach. Na-
stępny mecz zespół rozegra na wyjedzie w Radzyminie 18 października 
br.

S.Sz.

NA SPORTOWO.  
Plebiscyt na „Futsalistkę Sezonu 2019/20”

Głosujmy na Julitę!
Julita Sterbicka, mieszkanka gminy 
Nasielsk, która obecnie reprezentu-
je klub AZS UW Warszawa, została 
nominowana do grona najlepszych 
futsalistek (piłkarek grających w hali) 
w sezonie 2019/2020. Redakcja 
strony internetowej tylkokobiecy-
futbol.pl wraz z piłkarskimi eksper-
tami wybrała 12 wyróżniających 
się zawodniczek w przekroju całe-
go sezonu halowego, a wśród nich 
również naszą Julitę.

Julita w pełni zasłużyła na tytuł „Fut-
salistki Sezonu 2019/20”. W minio-
nym sezonie, w grudniu 2019 r., 
zdobyła ze swoją drużyną srebrny 
medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, do którego dołożyła wyróżnienia indywidualne – Zawod-
niczka Meczu Ćwierćfinałowego, Zawodniczka Meczu Finałowego oraz Najlepsza Strzelczyni Mistrzostw. Warto też 
przypomnieć, iż Julita – również dzięki głosom mieszkańców naszej Gminy – została najlepszą Futsalistką 2019 roku.

Plebiscyt na „Futsalistkę Sezonu 2019/20” odbywa się poprzez głosowanie internautów. Jak można zagłosować 
na Julitę? Wchodzimy na stronę https://tylkokobiecyfutbol.pl/?p=92959 , klikamy obok imienia i nazwiska „Ju-
lita Sterbicka” (na liście zawodniczek 
czwarta od góry), a następnie pod li-
stą zawodniczek wciskamy przycisk 
„VOTE”.

Głosowanie trwa do 31 października 
do godziny 21:00!!!

UWAGA! Codziennie każdy z nas 
może oddać tylko jeden głos, ale 
z tego samego komputera (z tego 
samego adresu IP). Zachęcamy do 
oddawania głosów na naszą Julitę.

(red.) za: www.nasielsk.pl

Po serii siedmiu wygranych me-
czy dobra passa Żbika została 
przerwana. Za nami dwa weeken-
dy spotkań na szczycie. Rywalami 
Żbika Nasielsk w 10. i 11. kolejce 
spotkań byli odpowiednio MKS 
Ciechanów i Narew Ostrołęka.

Bezbramkowym remisem zakoń-
czył się niezwykle emocjonują-
cy mecz z MKS-em Ciechanów, 
który rozegrano 3 październi-

ka. Niestety tydzień później Żbik 
Nasielsk uległ na wyjeździe Narwi 
Ostrołęce aż 5:0. W konsekwencji 
nasielska drużyna straciła tytuł li-
dera, zostając wiceliderem.

Choć celnych bramek w meczu 
nie było, to jednak okazji do ich 
zdobycia było wiele po obu stro-
nach. Nie brakowało też żółtych 
i czerwonych kartek. W pierw-

szej połowie sędzia pokazał żółte 
kartki zawodnikom MKS-u: Rafa-
łowi Matusiakowi i Kamilowi Ol-
szewskiemu.

Na początku drugiej połowy me-
czu trzecią żółtą kartkę zobaczył 
kolejny zawodnik z Ciechanowa 
Damian Matusiak, a później tak-
że Adam Sosnowski .  Również 
zawodnik Żbika Nasielsk Marek 
Osiński otrzymał żółte kartki. Naj-

pierw w 83. minucie, a następnie 
6 minut później, co skutkowało 
czerwoną kartką i opuszczeniem 
boiska. Drugą czerwoną kartkę 
otrzymał Rafał Olszewski, ciecha-
nowski bramkarz, za odepchnię-
cie nasielskiego zawodnika. Żółtą 
kartkę otrzymał także przed koń-
cem meczu Hub ert  Matus iak 
z MKS-u.

Mecz z gośćmi z Ciechanowa 
odbył się też z dużą oprawą do-
pingową gości, którzy w trakcie 
meczu wyłamali panel ogrodze-
niowy, a policja spisała ok. 50 
osób.

Na wyjazdowym meczu w odle-
głej Ostrołęce królowali zawodni-
cy gospodarzy, choć na początku 
to drużyna Żbika grała w ofensy-
wie, zagrażając bramce ostrołę-

czan. W pierwszej połowie 
padła tylko jedna bramka 
w wykonaniu Przemysła-
wa Olesińskiego.

D r u g a  p o ł o wa  m e c z u 
rozpoczęła się zmiana-
mi na boisku. Wyszl i  na 
nie dwaj Kamile – Toma-
szyński i  Stańczak. Nie-
stety Kamil Tomaszyński 
w czwartej minucie po-
b y t u  n a  b o i s ku  d o s t a ł 
pierwszą, a dwie minuty 
później drugą żółtą kart-

kę, co skutkowało otrzymaniem 
czerwonej kartki. Od 52. minuty 
meczu Żbik Nasielsk musiał grać 
w osłabionym składzie.  To za-
częli wykorzystywać gospodarze, 
a  P rzemysław Oles ińsk i  zdo -
był drugą w meczu bramkę już 
w 56. minucie meczu. Zaledwie 
10 minut później Mariusz Mar-
czak zdobył trzecią bramkę dla 

gospodarzy. Przewagę nad Żbi-
kiem zwiększył następnie Kamil 
Jastrzębski w 79. minucie, a kilka 
minut przed końcem meczu osta-
teczny dorobek goli ostrołęczan 
w tym meczu dopełnił Mateusz 
Turek. Spotkanie zakończyło się 
wynikiem 5:0.

Po jedenastej kolejce Żbik zaj-
muje drugie miejsce w tabeli kla-
sy okręgowej Keeza z dorobkiem 
26 punktów, tracąc do obecne-
go lidera, czyli Narwi Ostrołęka,  
4 punkty i  wyprzedzając MKS 
Ciechanów o 3 punkty.

17 października Żbik Nasielsk po-
dejmie gości z GKS Pokrzywnica, 
którzy zajmują obecnie 11. miej-
sce w okręgowej tabeli, mając na 
koncie 11 punktów, a 24 paździer-
nika pi łkarze w yjadą na mecz 
do Strzegowa, który odbędzie 
się o godzinie 14:00. Obecnie 
tamtejszy GKS zajmuje ostatnią 
pozycję w tabeli. Czy w tych spo-
tkaniach Żbik Nasielsk odrobi stra-
ty i powróci na pozycję lidera? Do 
końca sezonu pozostały łącznie 
cztery kolejki.

Michał B.


