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Przebudowa 
Bursztynowej
We wtorek, 1 czerwca 2021 r. podpisano umowę na realizację zadania 
pt. „Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach”. Zakres prac 
obejmie wykonanie podbudowy, wykonanie chodników, wjazdów oraz 
nawierzchni jezdni z kostki brukowej, a także roboty wykończeniowe (re-
gulacje studzienek). Koszt inwestycji to 200 261,91 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma 
Tombud Firma Handlowo Usługowa Tomasz Anuszkiewicz z Wielisze-
wa. Planowany termin zakończenia robót to 1.08.2021 r. Przy podpisaniu 
umowy obecni byli: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska oraz Rado-
sław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pro-
gramów Strukturalnych. 

Plac budowy pod realizację inwestycji przebudowy nawierzchni ul. Bursz-
tynowej w Nowych Pieścirogach od ul. Złotej do ul. Kolejowej, o długości 
199 m został przekazany wykonawcy 8 czerwca br.

(red.) za: www.nasielsk.pl

Badania 
w Żabiczynie

str. 3
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo!
Z uwagi na okoliczności, w tym 
roku również nie spotkamy się 
w Popowie Borowym na biegu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”, który co 
roku cieszył się popularnością, 
uznaniem oraz sympatią wśród 
mieszkańców naszej gminy. To-
warzyszył on uroczystościom 
upamiętniającym poległych 
Żołnierzy Niezłomnych z Naro-
dowego Zjednoczenia Wojsko-
wego.

Aby jednak uczcić kolejną rocz-
nicę śmierci Bohaterów Nie-
złomnych - podobnie jak w 
ubiegłym roku - organizujemy Bieg „Tropem Wilczym” w formie wirtualnej.

Zapisy online na wirtualny bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” zostały otwarte!

Oto kilka najważniejszych informacji związanych z samym biegiem:

• Zapisy do biegu odbywają się w dniach 28 maja - 18 czerwca 2021 roku i polegają na wypełnieniu oraz 
przesłaniu droga mailową na adres: tropemwilczym@nasielsk.pl „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wir-
tualnego”.

• W biegu może wziąć udział dowolna liczba uczestników, ale Organizator (Gmina Nasielsk) zapewnia 
pakiety startowe wraz z medalami dla pierwszych 200 osób, które dokonają poprawnego zgłoszenia.

• Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do Organi-
zatora „Karty zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”.

• W biegu może udział wziąć każdy – bez ograniczeń wiekowych. W przypadku osób, które do dnia biegu 
nie ukończyły 18. roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w biegu w formie wypeł-
nionego i podpisanego własnoręcznie (czytelnie) przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenia 
rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu”, które to oświadczenie znajduje 
się na „Karcie zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego”.

• Bieg odbędzie się 20 czerwca 2021 r. (niedziela) – od godz. 00.00 do godz. 23.59.

• Miejsce biegu – dowolna lokalizacja w Polsce.

• Bieg odbędzie się w formie wirtualnej, tzn. że każdy uczestnik indywidualnie wyznacza sobie trasę i miej-
sce biegu.

• Każdy uczestnik biegu ma do przebiegnięcia dystans minimum 1.963 m, jako dystans symboliczny upa-
miętniający rok śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych (Józefa Franczaka ps. „Lalek). Uczestnik może 
również pokonać dłuższy dystans, np. 19,63 km.

• Można biec w terenie, na bieżni mechanicznej, biec lub truchtać w miejscu, biegać po pokoju, przebyć 
dystans marszobiegiem lub spacerem – forma jest dowolna. Podczas pokonywania dystansu można łą-
czyć te techniki.

• Uczestnika nie obowiązuje limit czasu.

• Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne.

• Z uwagi na wirtualny charakter biegu, nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.

• Każdy uczestnik potwierdza zaliczenie minimalnego dystansu biegu poprzez przesłanie na adres mailo-
wy Organizatora: tropemwilczym@nasielsk.pl do 22 czerwca 2021 r. zrzutu ekranu (screena) lub zdjęcia z 
jakiejkolwiek aplikacji do uprawiania sportów bądź zdjęcia zegarka – z widocznym dystansem i czasem.

Uczestnicy proszeni są również o przesłanie drogą mailową swojego zdjęcia z zaliczenia biegu z przycze-
pionym z przodu w widocznym miejscu numerem startowym, który otrzymają Państwo mailem w odpo-
wiedzi na zgłoszenie. Jeśli uczestnik nie jest w stanie udokumentować zaliczenia biegu poprzez urządzenie, 
aplikację lub zegarek, zdjęcie będzie stanowiło zastępczą formę potwierdzenia zaliczenia biegu.

• Wszystkie przesłane formy potwierdzenia zaliczenia biegu zostaną wykorzystane do zamieszczenia w fo-
torelacji na stronie internetowej www.nasielsk.pl oraz na profilu Facebook Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

• Po skutecznym potwierdzeniu zaliczenia biegu do uczestników, którzy to uczynią, zostaną przesłane pa-
kiety startowe zawierające m.in. okolicznościową koszulkę, pamiątkowy medal oraz pamiątkowy dyplom 
za udział w biegu. Pakiety będzie można również odebrać po biegu w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Spośród wszystkich uczestników, którzy potwierdzą zaliczenie biegu, Organizator wylosuje kom-
plety upominków dla 3 kobiet i 3 mężczyzn, które zostaną przesłane lub przekazane wraz z pa-
kietem startowym.

Regulamin biegu oraz „Kartę zgłoszenia uczestnika biegu wirtualnego” znajdą Państwo na stronie 
internetowej www.nasielsk.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału! Uczcijmy Bohaterów Niezłomnych z Popowa! 

Dla podkreślenia celu, w jakim biegniemy, weźmy ze sobą na bieg elementy patriotyczne (np. bia-
ło-czerwone opaski na rękę, biało-czerwone flagi) i uwiecznijmy się z nimi na zdjęciach!

NASZE SPRAWY
Konsultacje 
społeczne  
w sprawie kolei
Zgodnie z zapowiedziami, spółka Databout poin-
formowała, że od 7 czerwca do 7 lipca br. zosta-
ną przeprowadzone kolejne konsultacje społeczne 
dotyczące wyboru optymalnego  przebiegu no-
wego odcinka trasy kolejowej. Dotyczy on zada-
nia, które nosi nazwę „Zwiększenie przepustowości 
na odcinku Warszawa Wschodnia - Nasielsk (Kątne/
Świercze)”.

Spotkania z mieszkańcami obszarów oddziaływania 
inwestycji odbędą się w trybie on-line i podzielone 
zostały na kilka grup.

Dla mieszkańców gmin: Nasielsk, Świercze oraz 
Pomiechówek konsultacje przewidziano na po-
niedziałek, 14 czerwca br., na godzinę 18.00.

W kolejnych dniach o tej samej godzinie odbędą się 
konsultacje dla innych gmin. We wtorek (15 czerw-
ca) dla mieszkańców Legionowa, Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Wieliszewa, w środę (16 czerwca) 
dla gminy Jabłonna oraz mieszkańców dzielnicy 
Białołęka, a w czwartek (17 czerwca) dla gmin Nie-
poręt, Radzymin, Klembów i Tłuszcz.

Spółka Databout uruchomiła już dedykowaną stro-
nę internetową, na której można znaleźć dokładne 
informacje na temat konsultacji społecznych. 

Konsultacje społeczne stanowią dialog ze społe-
czeństwem pozwalający na zapoznanie się z opi-
nią mieszkańców obszaru oddziaływania Projektu 
oraz dają możliwość realnego udziału w kształto-
waniu infrastruktury transportu kolejowego. Dlate-
go też, uwzględniając Państwa opinie napływające 
w pierwszym etapie konsultacji i wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom społecznym, prezentu-
jemy rozszerzony katalog korytarzy przebiegu 
nowej linii kolejowej. Szczegółowe rozwiązania 
w zakresie rozbudowy układu torowego na od-
cinkach Warszawa Wschodnia – Warszawa Praga 
oraz Warszawa Gdańska – Warszawa Praga, będą 
przedmiotem kolejnych etapów konsultacji spo-
łecznych - czytamy na stronie http://databout.pl/
konsultacjespoleczne, gdzie znajdziemy także in-
formację o sposobie uczestnictwa i logowania się 
do zebrania on-line.

Znalazła się tam także krótka ankieta konsultacyjna 
dla mieszkańców. Łącznie zaproponowanych jest 
7 wariantów, w tym jeden pokrywa się z istnieją-
cą linią kolejową. Czy to szansa, że pomysłodaw-
cy budowy „skrótu” planują odpuścić wytyczanie 
nowych odcinków i zainwestować w budowę do-
datkowych torów wzdłuż odcinka Warszawa 
Wschodnia - Nasielsk?

Na stronie internetowej znalazły się także od-
powiedzi na najczęściej zadawane pytania 
dotyczące: kolizji z istniejącą infrastrukturą, wy-
właszczeń i obniżenia wartości nieruchomości, 
ingerencji w tereny zurbanizowane i środowisko 
oraz budowy obiektów inżynieryjnych.

Okazuje się, że temat budowy „skrótu” linii ko-
lejowej z Warszawy Wschodniej do Nasielska 
budzi spore emocje wśród komentujących 
go internautów. Mieszkańcy gmin położo-
nych na terenach, po których wytyczono wa-
rianty korytarzy kolejowych, węszą „syndrom 
Włoszczowej” i wskazują Nasielsk, jako nowe 
strategiczne miejsce na kolejowej mapie Pol-
ski, o czym wspomina portal miejscowa.pl. Czy 
słusznie?

Michał B.
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Autobusem 
elektrycznym  
po mieście 
Niemałe zainteresowanie nasielszczan wzbudził przejazd elektrycznego 
autobusu Pilea ulicami naszego miasta. 

Przedstawicieli firmy ARP E-Vehicles Sp. z o.o., spółki zależnej Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. zaprosił do Nasielska burmistrz Bogdan Rusz-
kowski. Przyjechali oni do naszej miejscowości autobusem elektrycznym 
PILEA, który od podstaw został skonstruowany przez polskich inżynierów.

Zaprezentowany u nas pojazd to autobus szkolny o długości 8,5 metra. 
Jednorazowo może zabrać na pokład 37 pasażerów. Ma 30 miejsc do sie-
dzenia. Autobus wyposażony jest w baterie NMC o pojemności 142 kWh, 
które zapewniają zasięg do 140 km oraz własną ładowarkę pokładową, 
dzięki której nie potrzebna jest specjalna infrastruktura do ładowania.

Ciekawym punktem spotkania był przejazd autobusem ulicami Nasielska, 
w czasie którego przedstawiciele gminy poznali jego możliwości. Niestety, 

inwestycja w tego typu pojazdy do najtańszych nie należy. Koszt jednego 
autobusu, to ponad 1 mln zł netto. 

Czy kiedyś takie autobusy pojawią się na naszych drogach?
Michał B.

Z UM

Badania archeologiczne w Żabiczynie

Z MIASTA

Uprzejmie informujemy, iż w dru-
giej połowie kwietnia 2021 roku 
w Żabiczynie odbywały się nieinwa-
zyjne prace archeologiczne pole-
gające na badaniach geofizycznych 
oraz przetworzeniu materiałów po-
chodzących z lotniczego systemu 
skanowania laserowego ALS LiDAR 
zgodnie z decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Celem badań była weryfikacja infor-
macji o pozostałościach architek-
tury nowożytnej lub wcześniejszej  
przypisywanej do pierwotnej sie-
dziby rodu Żabickich, blisko spo-
krewnionych z rodem Prawdziców 
– od 1386 roku właścicieli Nasielska, 
potomków Jakusza z Radzanowa, 
znanych później pod nazwiskiem 
Nosielskich. Jak twierdzą historycy, 
przodkowie Żabickich, również po-
jawili się na nasielskiej ziemi w drugiej 
połowie XIV wieku.

Badania miały na celu wykazanie ak-
tualnego stanu zachowania obiektów 
pod powierzchnią terenu przy uży-
ciu czterech metod pomiarowych. 

27 maja br. w Urzędzie Miejskim  
w Nasielsku odbyło się spotkanie 
podsumowujące badania, gdzie 
Pan Wiesław Małkowski, realizujący 

projekt, w obecności archeologa  
dr Mariusza Błońskiego, wręczył Bur-
mistrzowi Nasielska sprawozdanie z 
przeprowadzonych badań w Żabi-
czynie. 

Syntetyczna analiza uzyskanych da-
nych geofizycznych oraz nume-
rycznego modelu terenu skłania do 
konkluzji o obecności pozostałości 
architektury nowożytnej lub wcze-
śniejszej na przebadanym terenie 
działki w Żabiczynie. O potwierdze-
niu możliwej pierwotnej siedziby Ża-
bickich w badanym miejscu mogą 
świadczyć znalezione na miejscu 
elementy ceramiki, które według dr 
Mariusza Błońskiego mogą pocho-
dzić z XIV w.

Ponadto na wskazanym terenie zi-
dentyfikowano liczne anomalie 
magnetyczne typu dipolowego 
praktycznie rozmieszczone na całej 
powierzchni działki. Anomalie mogą 
być wywołane przez zalegające war-
stwy zawierające konstrukcje lub ni-
welacyjne zawierające gruz ceglany, 
przedmioty metalowe lub silnie spa-
lone.

Zabytki odkryte i zinwentaryzowa-
ne planigraficznie podczas przeglą-
dania terenu z użyciem detektora 

metali przed rozpoczęciem badań 
nieinwazyjnych zostaną przekazane 
do dawnego Domu Nauczyciela. Jak 
twierdzą uczestniczący w badaniach 
archeologowie, uzyskane wyniki 
prac są na tyle interesujące, że war-
to w tym miejscu przeprowadzić ba-
dania inwazyjne, które ostatecznie 

potwierdzą bądź wykluczą istnienie  
w tym miejscu siedziby znamienite-
go rodu Żabickich herbu Prawdzic.

Zespół realizujący badania w Żabi-
czynie:
Marek Baczewski archeolog
Konrad  Bielecki geolog, geofizyk 

dr Mariusz Błoński archeolog
Gabryel Kurczewski historyk
Agata Małkowska archeolog muze-
alnik
Wiesław Małkowski archeolog 
dr hab. Radosław Mieszkowski geo-
log geofizyk.

Wydział Administracji i Nadzoru

Niebezpiecznie na POW
Dobra jakość ul icy 
POW (droga powiato-
wa) sprzyja brawuro-
wej jeździe kierowców, 
którz y n i e  z awsze 
zdejmują nogę z gazu, 
j a k b y  z a p o m i n a -
jąc o tym, że znaj-
duj ą  s ię  w teren i e 
zabudowanym. Zbyt 
duża prędkość i brak 
zachowania ostroż-
ności sprzyja niebez-
piecznym zdarzeniom 
drogow ym. Do ta-
kiego właśnie zdarze-
nia doszło na tej ulicy 
24 maja br.  W w y-
j eżd żając y z  tere -
nu Ośrodka Zdrowia 
„ Sympat ik ”  samo -
chód uderzył inny pojazd jadący 
ulicą POW od strony Pomiechów-
ka. Na szczęście nikomu nie stało się 
nic poważnego. 

„Sympatik” cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem mieszkań-
ców Nasielska i okolic, co sprawia, 
że ruch samochodów i pieszych jest 
w tej okolicy zwiększony. Sąsiedzi tej 
placówki wielokrotnie byli świadka-
mi niebezpiecznych sytuacji. 

 – Ośrodek zdrowia znajduje się 
w połowie drogi między jednym 
przejściem dla pieszych przy skrzy-
żowaniu z ulicą Wyszyńskiego, 
a drugim przy skrzyżowaniu z uli-
cą Podmiejską. Nie ma przy nim 
chodnika, więc ci, którzy przycho-
dzą tu pieszo, przebiegają z jednej 
strony ulicy POW na drugą – mówi 
pani Wanda, mieszkanka ulicy 
POW. 

 – Przygotowaliśmy razem z miesz-
kańcami ulicy POW pismo do za-
rządu powiatu nowodworskiego, 
w którym zwracamy się z prośbą 
o podjęcie działań w celu popra-
wy bezpieczeństwa w tym miejscu 
– mówi Michał Brodowski radny 
nasielskiej Rady Miejskiej.

Mieszkańcy tej okolicy uważają,  
że jest kilka możliwości rozwiązania 
tego problemu:

 – Dla pieszych najlepszym roz-
wiązaniem byłaby budowa chod-
nika na odcinku między ul icą 
Wyszyńskiego a ulicą 11 listopa-
da. Natomiast dla wyhamowania 
prędkości samochodów ostatni-
mi czasy sprawdzają się wysep-
ki na środku drogi. Taka wysepka 
znajduje się np. w Chrcynnie wraz 
z przejściem dla pieszych – mówi 
pan Łukasz. – Nasza ulica ma co-
raz większy potencjał. Powstają tu 

nowe punkty usługowe i budyn-
ki mieszkalne. Mamy nadzieję, że 
władze miasta i powiatu dostrzegą 
temat poprawy bezpieczeństwa  
na tym terenie – dodaje.

Jednak najważniejsze decyzje w tej 
sprawie muszą zapaść w Nowym 
Dworze Mazowieckim, gdyż uli-
ca POW jest drogą powiatową. 
– Temat ten na pewno podejmie-
my i będziemy go analizować na 
posiedzeniu zarządu, gdy tylko 
wpłynie pismo od mieszkańców 
– powiedziała redakcji ŻN Monika 
Nojbert członek zarządu powiatu 
nowodworskiego.

Co ustali zarząd, kiedy i jakie po-
dejmie działania? Miejmy nadzieję,  
że władze powiatu zareagują szyb-
ko na prob lem mieszkańców 
i użytkowników ulicy POW.

(red.)
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KRONIKA  
POLICYJNA

25.05.2021 r. policjanci ruchu dro-
gowego, w Borkowie, zatrzymali do 
kontroli kierującego iveco 42-latka 
z Warszawy, który w terenie zabu-
dowanym poruszał się z prędkością 
103 km/h. Stracił prawo jazdy, został 
na niego nałożony mandat 400 zł.

25.05.2021 r. policjanci nowo-
dworskiej drogówki, w Borkowie, 
zatrzymali do kontroli 26-latka 
z Ozorkowa, który w terenie zabu-
dowanym jechał pojazdem marki 
Skoda z prędkością 107 km/h. Mun-
durowi zatrzymali mu prawo jazdy 
oraz nałożyli mandat 400 zł.

28.05.2021 r. nasielscy munduro-
wi, w Pniewie zatrzymali do kontroli 
drogowej 51-letniego rowerzystę, 
który nie zastosował się do dwóch 
sądowych zakazów. Grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

30.05.2021 r. w Chrcynnie doszło do 
wypadku lotniczego. 36-latka z Kra-
kowa, wykonując skok ze spado-
chronem, spadła z wysokości kilku 
metrów i trafiła do szpitala.

Z POLICJI

Zmiany w przepisach 
ruchu drogowego
1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463), która wprowadza 
przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica do-
puszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierują-
cych pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami 
na autostradach i drogach ekspresowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych 
będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed 
tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na 
przejściu dla pieszych.

W celu zwiększenia ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych usta-
wodawca doprecyzował przepisy dotyczące zachowania się kierujących 
pojazdami, zobowiązując ich do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, 
ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia 
przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych oraz 
tych, którzy na to przejście wchodzą.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

 – zachować szczególną ostrożność,

 – zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo piesze-
go znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić 
pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wcho-
dzącemu na to przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania 
szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezd-
nię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym cią-
gu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed 
jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub in-
nego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodze-
nia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub 
przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do 
ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przej-
ściu dla pieszych.

Dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu lub zespołu 
pojazdów przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h.

Minimalny odstęp między pojazdami

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem obowiązany 
jest zachować minimalny odstęp od poprzedzającego go – na tym samym 
pasie ruchu – pojazdu.

Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż poło-
wa liczby określającej prędkość pojazdu, którym się poruszamy, wyrażonej 
w kilometrach na godzinę. Na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp 
nie może być mniejszy niż 50 m.

Uwaga! Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

* Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz.U. poz. 463)

Za: www:kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI 

Stracił prawo jazdy
W czwartek, 3 czerwca, na 
ul. Kilińskiego funkcjona-
riusze z Komisariatu Policji 
w Nasielsku zatrzymali do 
kontroli drogowej kierow-
cę nissana. Styl jego jazdy 
wzbudził podejrzenia mun-
durowych. Podczas inter-
wencji policjanci wyczuli 
od siedzącego za kierow-
nicą 54-latka woń alko-
holu. Po sprawdzeniu jego 
trzeźwości okazało się, że 
mieszkaniec gminy Nasielsk ma w wydychanym powietrzu 1,5 promila 
alkoholu. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy.

Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu mechanicznego, 
znajdując się w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat pozbawienia wol-
ności.

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

U SĄSIADÓW

Budują kładkę  
dla pieszych
W Pomiechówku, 
obok mostu dro-
gowego powstaje 
kładka pieszo-ro-
werowa. Miejsce 
to zawsze było 
niezwykle atrak-
cyjne dla osób 
w ypocz y wają-
cych nad Wkrą,  
w tym również 
N a s i e l s z c z a n . 
Gdy jednak ktoś 
chciał przejść z 
jednego brzegu na drugi, musiał robić to dość okrężną drogą przez most 
drogowy lub latem przez rzekę. Jeszcze w tym roku, choć zgodnie z zapi-
sami umowy dopiero jesienią, powstanie kładka nad Wkrą.

Sama kładka będzie atrakcyjna dla turystów, a przede wszystkim dla dzieci, 
które nie będą musiały przechodzić przez ruchliwy most. 

W ramach inwestycji powstanie ciąg rowerowo-pieszy wzdłuż drogi kra-
jowej wraz z zejściami po obu stronach mostu oraz oświetlenie. Szerokość 
kładki to 3,5 m, w tym pas ruchu dla rowerzystów o szerokości 2 metrów.

Kładkę wykona firma Hydrobud z Białegostoku za kwotę prawie 4 milio-
nów złotych.

Michał B.

Z MIASTA

Tesco zostanie zamknięte
Sieć sklepów Tesco kończy swoją działalność w naszym kraju. Zniknęły one już z największych miast, a teraz trwa 
likwidacja marketów w mniejszych miejscowościach. 

Obszerny artykuł na temat otwarcia nasielskiego Tesco znalazł się w numerze 3/2007 Życia Nasielska. Pisaliśmy 
wtedy, że 9 lutego 2007 otwarto największy, bo o powierzchni 1000 m2, sklep w naszej miejscowości. Zatrud-
niał mieszkańców miasta i okolic, i szybko zdobył wiernych klientów. Teraz po ponad czternastu latach Tesco 
znika z mapy Nasielska, a ostatnie zakupy zrobimy w nim 30 czerwca.

Michał B.

W SKRÓCIE

Remont chodnika

Na ulicy Sportowej w Nasielsku na zlecenie Urzędu Miejskiego, ZGKiM dokonuje remontu chodnika po pół-
nocnej stronie ulicy. – W ramach inwestycji wymieniane są stare płyty chodnikowe, krawężniki i zastępowane 
kostką brukową. Koszt robót wyniesie około 80 tys. zł – informuje Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwe-
stycji w nasielskim magistracie.

(red.) 
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ZE SZKÓŁ

Rozbudowa  
placu zabaw
1 czerwca, w dniu święta wszystkich Dzieci, uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym mogli skorzystać z nowych 
stanowisk na szkolnym placu zabaw. Po długich oczekiwaniach, z radością 
spędziliśmy czas w nowej, przyjaznej przestrzeni. Jednak działania związane 
z rozwijaniem i doposażaniem placu jeszcze się nie zakończyły – czekamy 
na dowiezienie kolejnych stanowisk, a także mamy w planach prace, zwią-
zane z zagospodarowaniem przestrzeni wokół placu. Ten plac to efekt wie-
lomiesięcznych działań – planów, pomysłów, zakupów i montażu.

Przy takiej okazji nie można zapomnieć o tych, którzy nas wspierali sercem, 
dobrym słowem, pomocą fizyczną oraz finansową. Nowe stanowiska mo-
gliśmy zakupić dzięki wsparciu z funduszu Rady Rodziców oraz funduszom 

sołeckim. Dziękujemy mieszkańcom sołectwa Popowo Borowe, Jaskółowo 
oraz Chrcynno. Państwa wsparcie pokryło zarówno zakup stanowisk na plac 
zabaw, jak i wystarczyło na zakup pomocy dydaktycznych w zakresie tech-
nologii cyfrowych. Ogromne podziękowania dla firmy KaBa za darowiznę 
w postaci powierzchni piaskowej pod huśtawkę. Ci wspaniali ludzie nieraz już 
wsparli nasze pomysły związane z aranżacją przyszkolnej przestrzeni.

Wielkie brawa i podziękowania dla indywidualnych osób, rodziców i pra-
cowników, którzy pracą własnych rąk stworzyli to kolorowe miejsce. 

Iwona Łyczkowska

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Folder turystyczny 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w gronie 35 laureatów konkursu 
5/2021 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Ob-
szarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok, 
znalazła się Gmina Nasielsk.

1 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenionych 
operacji Partnerów KSOW. Gmina Nasielsk będzie realizować operację pt. (Na)
Sielskim Szlaku.

Celem zadania jest stworzenie folderu, który będzie zawierał opisy, zdjęcia szla-
ków turystycznych z naszej Gminy. Przewodnik będzie swego rodzaju informa-
torem o atrakcyjnych miejscach i cennych przyrodniczo obszarach, pomnikach 
przyrody, zabytkach i punktach widokowych na terenach Ziemi Nasielskiej. Skie-
rowany do naszych mieszkańców, jak również turystów, by łatwiej mogli po-
znawać i odnaleźć się w gminie Nasielsk. Zebranie materiału w jednej publikacji 
pozwoli czytelnikom zobaczyć turystyczny wymiar naszej gminy. Do folderu 
będzie załączona mapa turystyczna z oznaczonymi szlakami i ciekawymi miej-
scami na trasach. 

Zadanie będzie realizował Wydział Administracji i Nadzoru. Operacja będzie wy-
konana do końca października 2021. Folder w ilości 1000 egzemplarzy będzie 
dystrybuowany poprzez Urząd Miejski w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, 
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku, szkoły oraz sołectwa.

Kwota rekomendowanego finansowania to 11 582,67 zł. O realizacji ope-
racji będziemy informować na bieżąco!

Wydział Administracji i Nadzoru

Z RADY POWIATU

XXX sesja Rady Powiatu

FOTOOBSERWATOR

Trawa na poboczach

Kierowcy, którzy przejeżdżają przez skrzyżowanie dróg w Chlebiotkach (skrzyżowanie z drogą powiatową pro-
wadzącą z Kosewy w kierunku Konar) muszą być bardzo ostrożni. Pobocza tych dróg są bowiem zarośnięte 
bardzo wysoką trawą. To już najwyższy czas, żeby ją wyciąć!

(red.)

W piątek, 28 maja br., w trybie zdal-
nym odbyła się XXX sesja Rady 
Powiatu. Wzięli w niej udział wszy-
scy radni oraz goście: Stanisław 
Brzozowski - Komendant Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej, 
Arkadiusz Chełstowski - Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny, Maciej Wierzchoń - Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, Jacek Kacper-
ski - dyrektor Nowodworskiego 
Centrum Medycznego oraz Marek 
Rączka - dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Starosta powiatu nowodworskie-
go Krzysztof Kapusta poprosi ł 
o wprowadzenie do obrad punktu 
o nazwie „Informacja za rok 2020 
z dokonanych umorzeń należno-
ści pieniężnych ” mający charak-
ter cywilno-prawny, przypadający 
powiatowi nowodworskiemu, co 
zostało przyjęte jednogłośnie. Po-
rządek sesji także przyjęto jedno-
głośnie.

W bloku uchwał znalazła się au-
topoprawka zarządu w sprawie 
zmiany w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej. Przyjęto ją jed-
nogłośnie, podobnie jak zmianę 
w uchwale budżetowej , gdzie 
wprowadzono środki f inansowe 
przyznane przez Marszałka Woje-
wództwa w wysokości 150 tys. zł na 
modernizację kolejnego odcinka 
drogi powiatowej Nasielsk - Nuna. 
Ponadto, wprowadzono kwotę 
ponad 2,4 mln zł w związku z prze-
znaczoną subwencją na przebudo-
wę obiektów mostowych (m.in. na 
mostek w miejscowości Chlebiotki). 
Gmina miejska Legionowo przeka-
zała 50 tys. zł na zakup defibrylato-
ra dla Nowodworskiego Centrum 
Medycznego oraz prawie 32 tys. zł 
z Krajowego Funduszu Szkolenio-
wego. Wicestarosta Paweł Calak za-
powiedział na sesji, że dokumenty 
przetargowe już są gotowe i prze-
targ na remonty drogowe będzie 
niezwłocznie ogłaszany.

Następnie radni przegłosowali jed-
nogłośnie uchwałę w sprawie usta-
lenia wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przecho-
wywania na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów powsta-
łych w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu z 2021 roku. 
Stawki wahają się od kwoty 123 zł 
za usunięcie roweru, motoroweru 
lub hulajnogi elektrycznej, 523 zł 
za pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 tony, aż do 1 654 
zł za pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne.

Kolejną uchwałą było przekazanie 
skargi dotyczącej wydawanych po-
zwoleń na budowę i użytkowanie 
obiektów budowlanych w miejsco-
wości Stanisławowo w gminie Po-
miechówek oraz funkcjonowania 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Nowym Dworze 
Mazowieckim do Wojewody Ma-
zowieckiego i Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego. 
Uchwałę przegłosowano 18 głosa-
mi przy jednym nieoddanym.

Następnie starosta Powiatu No-
wodworskiego Krzysztof Kapu-
sta poinformował o dokonanych 
umorzeniach z uwagi na Covid-19 
(cztery przypadki) dotyczących 
placówek edukacyjnych, które wy-
najmowały przestrzeń podmiotom 
zewnętrznym.

W kolejnym punkcie obrad przed-
stawiono stan bezpieczeństwa 
publicznego, sanitarnego i wete-
rynaryjnego na terenie powiatu 
nowodworskiego. Powiatowy In-
spektor Sanitarny Maciej Wierz-
choń poinformował radnych, 
uzupełniając dostarczoną wcześniej 
informację, że stwierdzony przypa-
dek salmonelli na terenie powiatu 
nowodworskiego wykryto także 
w jednym z ognisk w Wielkiej Bry-
tanii i podejrzewają, że trafiła ona 
tam z produktami spożywczymi 
z Polski, co zostanie wyjaśniane.

Następnie zastępca komendan-
ta Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej Łukasz Kochanowski 
przedstawił prezentację w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej na te-
renie powiatu nowodworskiego. 
Podkreślił on znaczenie pozyska-
nych środków finansowych z KW 
PSP w Warszawie na poprawę łącz-
ności sieci powiatowej PSP oraz na 
zakup, dostosowanie pomieszczeń 
i instalację pralnicy przemysło-
wej na potrzeby właściwej kon-
serwacji ubrań specjalistycznych 
strażaków PSP, a także od Szkoły 
Głównej Służby Pożarniczej w dro-
dze użyczenia samochodu ratow-
niczo-gaśniczego typu „hakowiec” 
z kontenerem wodnym. Dyrektor 
powiatowej stacji sanepid Arkadiusz 
Chełstowski omówił pokrótce dzia-
łania i statystyki związane z epide-
mią Covid-19.

W sprawach różnych radna Anna 
Maliszewska poruszyła temat wy-
kaszania poboczy dróg powiato-
wych. Wicestarosta poinformował, 
że procedura przetargowa została 
prawie rozstrzygnięta i firma wkrót-
ce powinna wykonać koszenie 
poboczy. Radna Anna Małecka za-
pytała o termin remontu ulicy Mo-
rawicza w Nowym Dworze Maz. 
Wicestarosta odpowiedział, że po 
zakończeniu projektowania oświe-
tlenia i drogi ruszy jej przebudowa.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Zdzisław Szmytkowski poinformo-
wał również o nominacji staro-
sty Krzysztofa Kapusty do tytułu 
Osobowości Roku 2020 w kate-
gorii polityka, samorządność i spo-
łeczność lokalna. Jak podkreślił 
przewodniczący RP, sam starosta 
prosił, aby pieniądze przekazywać 
na szpital. Radny Marcin Manowski 
zaprosił wszystkich na Bieg Orła do 
Czosnowa, który odbędzie się 20 
czerwca. Na tym zakończyły się 
obrady Rady Powiatu Nowodwor-
skiego.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Każdy ma swoje 
tajemnice
Kiedy pewien francuski biznesmen będąc w sprawach służbowych 
w Chinach spotyka panią Ming 
jego postrzeganie świata ulega 
zmianie. Zaczyna zastanawiać się 
nad tym, co jest najważniejsze 
w jego życiu.

Przyczyniają się do tego rozmo-
wy, jakie prowadzi z około 50 let-
nią Chinką w dość nietypowym 
miejscu – toalecie Grand Hote-
lu w Yunhai. Pani Ming pracuje 
tam jako babcia klozetowa, która 
wykonuje swoją profesję z god-
nością, wykazując się przy tym 
wielką uprzejmością w stosunku 
do gości. Francuz zagląda tam 
regularnie, najpierw ze względu 
na swoistą technikę prowadzenia 
negocjacji, polegającą na wycho-
dzeniu w trakcie spotkania z kon-
trahentami, a później z powodu opowieści pani Ming.

Dotyczą one spraw osobistych i historii rodzinnych, z których zwierzają 
się sobie bohaterowie tej książki. Najpierw Europejczyk mówi o dwójce 
swoich dzieci, po czym pani Ming przedstawia mu kolejno dziesięcioro 
swoich dzieci. To najważniejsze elementy konstrukcyjne fabuły niewiel-
kiej, współczesnej przypowieści filozoficznej pt. Tajemnica pani Ming 
autorstwa Erica – Emmanuela Schmitta. Wystarczy jeden wieczór, by ją 
przeczytać w całości, tym bardziej, że kryje w sobie pewne intrygujące 
napięcie. Z pewnością jednak refleksji nad jej treścią powinniśmy po-
święcić więcej czasu. Dotyka ona fundamentalnych kwestii, takich jak 
prawda i kłamstwo, talent, wyobraźnia, wykształcenie, rodzicielstwo, czy 
odpowiedzialność. Zawiera wiele cennych myśli, które zafascynowany 
chińską kulturą i filozofią kartezjańską autor wplata do swojej przypo-
wieści np.: 

 – Człowiek szlachetny okazuje serdeczność bez poufałości. Prostak 
okazuje poufałość bez serdeczności.

 – Mędrzec w sobie odkrywa przyczynę własnych przywar. Głupiec 
oskarża o nie innych. 

 – Doświadczenie jest świecą, która oświetla wyłącznie tego, kto ją trzy-
ma.

 – Ten, kto codziennie nie robi postępów, codziennie się cofa.

 – Jeśli spotkasz człowieka pełnego zalet, staraj się do niego upodob-
nić. Jeśli spotkasz człowieka miernego, staraj się odnaleźć jego wady 
w sobie.

 – Ten, kto góry przenosi zaczyna od podnoszenia małych kamyków.

 – Wybierzcie zawód, który was pasjonuje, a przez całe życie nie prze-
pracujecie ani jednego dnia. 

Schmitt zachęca też czytelników do zastanowienia się nad diametralnie 
odmiennymi sposobami pielęgnowania dziedzictwa kulturowego na Za-
chodzie, gdzie dba się o zabytki i dzieła sztuki, podczas gdy w Chinach 
powstają wciąż nowe miasta, a ich nawet niewykształceni mieszkańcy 
żyją treścią Dialogów Konfucjusza.

Tak pisze o tej różnicy: W mózgach tych ludzi mieszkał Konfucjusz: jego 
obrona miłości rodzinnej, jego kult szacunku, jego walka z nadużyciami 
przetrwały w ich głowach. W przeciwieństwie do Europejczyków, którzy 
zachowują galloromańskie ruiny w sercu swoich metropolii, lecz zapo-
minają o Senece, i odwiedzają katedry, choć odstępują od chrześcijań-
stwa. Chińczycy nie lokują swojej kultury w kamieniach. Tutaj przeszłość 
stanowiła teraźniejszość ducha, nie odcisk w skale. Zabytek miał dru-
gorzędne znaczenie, przede wszystkim liczył się rdzeń duchowy, pielę-
gnowany, przekazywany, żywy, wiecznie młody, trwalszy od wszelkich 
budowli. Mądrość tkwiła w tym, co niewidzialne, a to, co niewidzialne, 
okazuje się wieczne dzięki nieskończonym metamorfozom, podczas 
gdy kamień ulega erozji.

Bohaterowie Tajemnicy pani Ming odkrywają, że w życiu niezwykle 
ważne jest poszukiwanie złotego środka między marzeniem a rzeczy-
wistością. Lekturę tę polecam także tym czytelnikom, którzy nie lubią 
filozofii.

iwona pęcherzewska

Z BIBLIOTEKI

Tydzień Czytania Dzieciom 

Z BIBLIOTEKI

Rajskie jabłonie przy muzeum
Z przyjemnością informu-
jemy, że dzięki Wydziało-
wi Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i za-
kupionym przez niego 
drzewkom, działka przy 
tworzonym obiekcie mu-
zealnym została wytypo-
wana do nasadzeń. Stało 
się to m.in. po sugestii pra-
cowników Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku, której pod-
lega teren przy budynku 
dawnego Domu Nauczy-
ciela prz y ul .  Szkolnej 
(dawniej Nowej). Posadze-
nie 15 sztuk jabłoni rajskich 
zawdzięczamy Zarządo-
wi Gospodarki Komu-
nalnej i  Mieszkaniowej 
w Nasielsku, który dokonał tego na zlecenie gminy.

Wybór tego akurat gatunku drzew nie jest przypadkowy, bowiem odwzorowano w pewnym stopniu projekt 
i układ sadu, jaki tu dawniej istniał. Teraz po odnowieniu tego unikalnego, 95-letniego zabytkowego budynku 
jabłonie wizualnie pięknie wkomponowują się w krajobraz tego miejsca. Co roku na wiosnę będą zdobić teren 
swymi kwiatami. Jesienią natomiast swymi miniaturowymi jabłuszkami, stąd też ich inna nazwa - rajskie jabłuszka.

Cieszymy się, że obszar naszej działki stał się elementem przedsięwzięcia nasadzeń w mieście pt. ,,Nasz zielony 
Nasielsk’’. W naszym przypadku stało się to kosztem ścięcia jednej brzozy zagrażającej otoczeniu. Jabłonie, będąc 
roślinami miododajnymi, stały się również wsparciem przyrody m.in. dla zapylających pszczół.

Genius Loci tego miejsca jest wciąż obecny, co można zauważyć po tym, jak zadbano o teren wokół obiektu. 
Teraz pozostaje skończyć doposażenie wnętrza i umiejscowienia szyldu z nazwą do otwarcia nasielskiego bu-
dynku o charakterze muzealnym.

(bibl.)

W ramach akcji Cała Polska 
Czyta Dzieciom oraz orga-
nizowanego przez nią X X 
Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom trwające-
go od 26 maja do 2 czerw-
ca 2021r., pani Jola, starszy 
bibliotekarz z oddziału dla 
dzieci i młodzieży naszej bi-
blioteki, odwiedziła kolejne 
cztery grupy przedszkolaków 
z Samorządowego Przedszko-
la w Nasielsku.

Głównym celem spotkań z  
grupami przedszkolaków: Sło-
neczkami, Wiewióreczkami, 
Krasnoludkami i Pajacykami 
było wskazanie i omówienie 
korzyści płynących z czytania 
książek. Do najważniejszych z nich 
należą: nauka języka i myślenia, 
poszerzanie słownictwa, ćwiczenie 
pamięci i koncentracji, poszerzanie 
wiedzy i ułatwianie nauki, budowa-
nie więzi emocjonalnej, wspieranie 
rozwoju psychicznego, rozwijanie 
wyobraźni, pomoc w osiągnięciu 
sukcesu życiowego, nauka poczu-
cia humoru. Książka jest również 
doskonałą rozrywką odciągającą 
od gry na komputerze czy tablecie. 
Bibliotekarka opowiedziała również 
o zawodzie bibliotekarza, o tym, że 
do głównych zadań bibliotekarza, 
zajmujących najwięcej czasu, na-
leży wypożyczanie książek oraz 
sprawowanie opieki nad zasobami 
biblioteki. Wspomniała o tym, że 
bibliotekarze zajmują się również 
gromadzeniem i opracowaniem 
zbiorów, promowaniem czytel-

nictwa poprzez ciekawe lekcje bi-
blioteczne, warsztaty dla dzieci 
w różnym wieku, zajęcia organizo-
wane dla dzieci spędzających wa-
kacje i ferie zimowe w mieście, 
włączanie się do ogólnopolskich 
akcji takich jak Narodowe Czytanie 
pod patronatem Pary Prezydenc-
kiej, Cała Polska Czyta Dzieciom, 
Noc Bibliotek i wielu, wielu innych. 
Jest to bardzo wszechstronna i róż-
norodna praca. Biblioteka to rów-
nież miejsce, które ma inspirować 
i zachęcać młodego czytelnika do 
korzystania z księgozbioru.

W myśl tegorocznego hasła XX 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czyta-
nia Dzieciom, które brzmi: Lubimy 
czytać polskich autorów, bibliote-
karka przeczytała przedszkolakom 
książeczki z serii Tupcio Chrup-
cio autorstwa Elizy Piotrowskiej 
pt. Mówię prawdę!, Warzywa są 

smaczne, Miło jest pomagać, dwie 
bajeczki z ruchomymi elementami 
Agnieszki Frączek Mały lew w wiel-
kiej dżungli oraz Dobrze mieć ko-
legów, a także książeczki o trzech 
magicznych słowach: Proszę, Prze-
praszam i Dziękuję, o używaniu 
których każdy, nie tylko przedszko-
lak powinien pamiętać. 

Wszystkie spotkania przebiegły 
w niezwykle miłej i ciepłej atmos-
ferze, a przedszkolaki, jak i biblio-
tekarka nie mogą już doczekać się 
spotkania w bibliotece, gdzie będą 
mogli głębiej poznać jej zasoby. 

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom 
potrwa jeszcze do końca czerwca. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
miłośników czytania do włączenia 
się do akcji. Wszelkie informacje pod 
numerem telefonu 23 69 12 552.

(b.)
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ROZ(G)RYWKA

Zagrajmy w ogródku
„Ogródek” to kafelkowa gra rodzinna od Rebel, która spodoba się z pewnością miłośnikom prac ogrodowych, 
ponieważ gracze (od 8. roku życia) wcielają się w ogrodników, których zadaniem jest oczywiście stworzyć naj-
piękniejszy ogródek na swojej rabatce, wypełnianej sukcesywnie roślinami. 

Twórca, Uwe Rosenberg, zadbał o szczegóły i wyposażył grę w dużą planszę – szkółkę kwiatów, kafle – stoły 
ogrodowe z punktacją, przestrzenną taczkę ogrodnika oraz liczne żetony z wizerunkiem kotów, doniczek, uli 
oraz drewniane kostki punktacji i klasyczną kostkę do gry. W szkółce roślin oraz wokół niej umieszczamy loso-
wo płytki kwiatów i taczkę ogrodnika. Gracze otrzymują stoły ogrodowe służące do zaznaczania punktacji oraz 
po dwie rabatki i dwa znaczniki kotów. Każda tura składa się z czterech faz. Pierwsza z nich polega na uzupełnie-
niu pustych pól na linii ogrodnika w szkółce roślin kwiatami znajdującymi się najbliżej taczki, zgodnie z rzędem 
wskazanym przez oczka na kostce. 

Następnie gracz przechodzi do fazy sadzenia, podczas której wykonuje jedną z dwóch akcji: wziąć roślinę ze 
szkółki i zasadzić ją na swojej rabatce lub położyć tam żeton doniczki. Może również zrezygnować z tych czyn-
ności, a w zamian umieścić w swoim ogródku znacznik kota. 

Warto dodać, że każda planszetka rabatek podzielona jest na równe pola, a kwiatki mają kształt przypominający 
klocki „Tetris”. Ważne jest, aby roślinki mieściły się w polach wyznaczonych na rabatkach, nie mogą nakładać się 
na siebie, dlatego uczestnicy powinni przemyśleć ułożenie wybranych roślinek, gdyż w kolejnej turze nie wol-
no zmieniać ułożenia raz zasadzonych kwiatów. Trzecim etapem tury jest punktacja – podliczane są doniczki 
i klosze, a jeśli wszystkie obszary zostały zakryte przez rośliny i pozostałe znaczniki, rabatkę uznaje się za ukoń-
czoną. Odpowiednia liczba punktów pozwala na zaproszenie do swojego ogrodu nowego kota przeganiającego 
szkodniki. Autor gry zaproponował nietypowe rozwiązanie wyznaczania tur za pomocą kostki, która nie służy 
do rzucania, ale należy ułożyć ją na obrzeżach szkółki roślin tak, aby widoczna była ilość oczek zgodna z nu-
merem danej tury. Gdy na kostce pojawi się sześć oczek, uczestnicy rozgrywają rundę finałową. I tu następuje 
zwrot akcji, ponieważ zadaniem graczy jest pozbywanie się żetonów oraz rabatek, spada również liczba punktów: 
przed każdą turą w końcowej rundzie gracze tracą po dwa znaczniki punktów na przeznaczonych do tego sto-
łach ogrodowych. Po usunięciu ostatniej rabatki z gry, następuje podliczenie punktacji. Wygrywa ten, kto zdobył 
najwięcej punktów, a raczej osoba, której pozostało ich najwięcej. Choć zasady początkowo nie wydają się zbyt 
proste i trzeba przyzwyczaić się do nietypowego przebiegu rozgrywki, jest to bardzo przyjemna gra rodzinna 
do czterech osób oparta głównie na układaniu elementów, zajmująca od 45 – 60 minut. 

OI

Z NOK

Kolorowe skrzaty 
Z niepotrzebnych i nieużywanych już swetrów, bawełnianych koszulek 
czy skarpet można zrobić naprawdę oryginalne maskotki. Potrzebnych 
jest jeszcze do ich wykonania kilka innych rzeczy: jak np. kamyczki lub 
piasek, sznurek, futerko, wełna, ale najważniejszy jest pomysł. Liczy się też 
dokładne wykonanie wymyślonego projektu.

Przekonały się o tym dzieci, które w sobotę, 29 maja br., wzięły udział 
w warsztatach kreatywnych prowadzonych w Nasielskim Ośrodku Kultu-
ry przez panie: Ewelinę i Justynę z Pracowni Warsztaciarnia JustEwalia. Ich 
zadaniem było wykonanie zabawnego skrzata.

Najpierw uczestnicy zajęć dowiedzieli się, w jaki sposób można wykonać 

sympatyczną maskotkę, po czym przystąpili do pracy. Kolorowe skrzaty, 
które powstały podczas zajęć, dzieci zabrały ze sobą do domu. 

(i.)

O nasielskim „Kopcu”
Nie tak dawno pod auspicjami m.in. Instytutu Archeologii i Etnologii Pol-
skiej Akademii Nauk ukazał się tom publikacji z cyklu „U źródeł Euro-
py Środkowo-Wschodniej” pod tytułem „Sfinks słowiańskiej sfragistyki 
– plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim 
tle porównawczym” pod redakcją Aleksandra Musina, Marcina Wołoszy-
na. Jednym z twórców liczącej ponad 1100 stron publikacji jest dr Ma-
riusz Błoński, który razem z Mateuszem Boguckim jest współautorem 
rozdziału: „Wczesnośredniowieczne plomby w „typie drohiczyńskim” 
 z Nasielska – krótka prezentacja znalezisk”. W rozdziale autorzy m.in. opi-
sują pięć średniowiecznych ołowianych plomb znalezionych podczas prac 
archeologicznych przeprowadzonych w 2009 roku na wczesnośrednio-
wiecznym grodzisku w Nasielsku tzw. „kopcu” oraz na przyległej osadzie 
przygrodowej. Autorzy tegoż rozdziału, co warto podkreślić, stwierdzają, 
że Nasielski gród wybudowany około połowy IX wieku, jest najstarszym 
grodem na Mazowszu. Jeden z kolejnych rozdziałów publikacji poświę-
cony jest znalezisku podobnej średniowiecznej plomby odkrytej podczas 
prowadzonych w roku 2019 prac archeologicznych w sąsiadujących z na-
szą gminą Poniatach. Autorami tegoż rozdziału są Jakub Affelski, Mateusz 
Bogucki. Informujemy Państwa, że w niedalekiej przyszłości wspomniana 
publikacja będzie dostępna dla czytelników w naszej Gminnej Bibliotece. 

UM

Z NUTW

Spotkanie z poezją 
Studenci nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, we wtorek 18 maja br., 
na spotkaniu literackim gościli poetę Zdzisława Zembrzyckiego. Prowadziła je 
Barbara Modzelewska, która omówiła rolę poezji w życiu człowieka na przy-
kładzie różnych utworów lirycznych. Następnie pan Zdzisław mówił o swoich 
zainteresowaniach, inspiracjach i twórczości poetyckiej. Zaprezentował też 
obecnym wybrane fragmenty swojego najnowszego, ósmego, tomiku poezji 
pt. Wplecione w końską grzywę.

Zdzisław Zembrzycki pochodzi ze wsi 
Mieszki Różki, a obecnie mieszka w Drą-

żewie w gminie Sońsk. Ukoń-
czył Uniwersytet Warszawski na 
wydziale dziennikarstwa i nauk 
politycznych. Jest członkiem 
Związku Literatów na Mazowszu. 

(i.)
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ZE SZKÓŁ
Konkurs Plastyczny o Janie Pawle II
28 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach nastąpiło 
uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom VIII Edycji Gmin-
nego Konkursu Plastycznego o Janie Pawle II - „Jan Paweł II – patron mojej 
rodziny”. 

Honorowy patronat nad przebiegiem konkursu sprawował Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych – 
przedszkola i oddziały przedszkolne; klasy I – III; klasy IV – VIII i był skierowany 
do dzieci i uczniów z terenu naszej gminy. 

W krótkim wystąpieniu dyrektor placówki Grażyna Menich – Masanowska 
przywitała zgromadzonych, wyraziła radość z dużego zainteresowania mło-
dych artystów i ich opiekunów tematyką konkursu, mimo trwającej pandemii 
i licznych ograniczeń. 

Podkreśliła rolę rodziny w kształtowaniu  człowieka  i siły narodu, o czym na-
uczał nasz patron Jan Paweł II. Przypomniała także, że Papież Franciszek, 19 
marca 2021 r. , zainaugurował Rok Rodziny. Do konkursu zgłoszono 72 prace, 
z czego nagrodzono lub wyróżniono 29 prac. 

Wszystkie cechował wysoki poziom artystyczny i ciekawa interpretacja tema-
tu oraz różnorodność form przekazu i zastosowanych technik plastycznych. 
W związku z powyższym komisja konkursowa przyznała kilka równorzędnych 
nagród i wyróżnień. Nagrody ufundowane zostały przez Burmistrza Nasielska. 

Uroczystego wręczenia dokonali – dyrektor Grażyna Menich - Masanowska, 
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, ksiądz dr Ryszard Kolczyński.

Wyniki konkursu:
Kategoria kl. IV – VIII
I miejsce: Joanna Domżała – SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach, Maciej Kućmiński – SP. im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
II miejsce: Zuzanna Sołtys - SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach, Julia Polańska – SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
III miejsce: Kinga Rostkowska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Zu-
zanna Jasińska – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, Gabriela Kęcińska - SP im. 

Jana Pawła II w Dębinkach,
Wyróżnienia: Małgorzata Wyrzykowska - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, 
Oliwia Sekutowicz – SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieściro-
gach, Amelia Rogalska - SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pie-
ścirogach, Aleksandra Smolińska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 
Szymon Lesiuk - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Amelia Zakrzew-
ska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Marcin Urbański – Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” w Nasielsku,

Kategoria kl. I – III
I miejsce: Magda Rosłaniec - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach, Eliza Liberadzka 
– SP im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku,
II miejsce: Oliwia Zasadzińska - SP im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Lena 
Daniszewska - SP im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku,
III miejsce: Nelly Dominika Narowska – SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksy-
nie, Weronika Leszczyńska – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach,
Wyróżnienia: Zuzanna Włodarska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod 
Fiołkami” w Nasielsku, Lena Rębecka - SP im. Jana Pawła II w Dębinkach.

Przedszkola i oddziały przedszkolne:
I miejsce: Karolina Majewska – Niepubliczne Przedszkole „Sakolandia”, Julia 
Rosłaniec – SP im. Jana Pawła II w Dębinkach,
II miejsce: Przemysław Ziółek – Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, Maria 
Anna Narowska – SP im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie,
III miejsce: Dariusz Domżała - SP im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach,
Wyróżnienie: Jakub Baliński - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołka-
mi” w Nasielsku, Gabriel Giziński – Samorządowe Przedszkole w Starych Pie-
ścirogach. 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Dziękujemy wszystkim dzieciom 
za udział w konkursie, a rodzicom, nauczycielom, dyrektorom szkół za 
wsparcie naszej inicjatywy i wszechstronną pomoc. 

Z GMINY

Zdobywają nowe umiejętności
Szkolenia, w ramach projektu 
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edu-
kacji, ruszył y po kilku tygo-
dniach zawieszenia. Możliwość 
kontynuacji działań szkolenio-
wo-warsztatowych jest nie tyl-
ko okazją do zdobycia nowych 
umiejętności, ale także nawią-
zania relacji interpersonalnych, 
co w obecnych relacjach jest 
niezwykle istotne. Większość 
warsztatów odbywa się w Ciek-
synie, jednak elastyczność tego 
projektu pozwala na dostosowa-
nie miejsca realizacji do potrzeb 
grupy uczestników. 

Na finiszu jest cykl warsztatów psychologicznych i kurs „Podstawy obsługi komputera”. Za nami również spo-
tkanie z Popowiankami na ukwieconych warsztatach dekoratorskich oraz zajęcia z pierwszej pomocy przed-
medycznej.

Aktualnie trwają spotkania w ramach kursu z języka angielskiego (miejsce spotkań SP nr 1 w Nasielsku), zajęcia 
ZUMBY oraz zajęcia wokalne organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem SKAFANDER. 

Lada dzień rozpoczniemy nowe warsztaty  Kulinarne, tworzenia biżuterii metodą sutaszu oraz dekoratorstwo dla 
członków Klubu Seniora w Nasielsku.

Otworzyliśmy również zapisy na zajęcia teatralne i zajęcia sportowe „JOGA – ZDROWY KRĘGOSŁUP”. Zajęcia 
te będą odbywały się w szkole w Popowie Borowym. Więcej informacji pod numerem telefonu 22 794 34 05.

Zapraszamy również na nasz profil FB, gdzie zamieszczamy relacje ze spotkań oraz informacje na temat aktu-
alnej oferty. 

NASZE DZIECI

Dzień Dziecka w Samorządowym 
Przedszkolu
Jednym z najważniejszych świąt w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku jest Dzień Dziecka. To czas bez-
troskiej zabawy, radości oraz niezapomniane chwile pełne niezwykłych niespodzianek. W tym roku, 1 czerwca, 
przybył do nas Superman, który, w przerwie od ratowania świata i walki ze złem, porwał przedszkolaki do tańca. 

Wspólnie z superbohaterem dzieci tańczyły w rytmie największych przebojów ostatnich lat. Nie zabrakło także 
konkursów, podczas których zarówno maluchy, jak i starszaki prezentowały swoje umiejętności, uwalniając eks-
presję muzyczną poprzez wymyślanie własnych figur tanecznych oraz odtwarzanie układów proponowanych 
przez Supermana. Wśród atrakcji przygotowanych z okazji święta dzieci, Agnieszka Pałaszewska dyrektor placów-
ki wraz z wicedyrektor M. Wojciechowską, wręczyły dzieciom upominki, aby uczynić ten dzień jeszcze bardziej 
wyjątkowym. Ale to nie koniec czerwcowych niespodzianek, ponieważ każda grupa zaplanowała w tym miesią-
cu wycieczki do ciekawych miejsc, gdzie przedszkolaki spędzą niezapomniane chwile z przyjaciółmi. Ponadto, 
na początku czerwca w naszym przedszkolu zawsze przypominamy maluchom o ich prawach i obowiązkach, 
o tym, że dzieci to mali ludzie, zasługujący na szacunek, niezależnie od narodowości, płci, wieku, wyznania czy 

koloru skóry. Międzynarodowy Dzień Dziecka ustanowiło ONZ w 1954 r. w celu upowszechnienia ideałów do-
tyczących Praw Dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Obecnie najważniejszym dokumentem 
dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 r. przez ONZ, zgodnie z któ-
rą każde dziecko ma prawo do własnej tożsamości kulturowej, narodowej, prawo do nauki, a także do zabawy 
i odpoczynku, opieki lekarskiej i własnego miejsca w domu. Ma prawo czuć się bezpiecznie, mając swoje wła-
sne zdanie i możliwość wyrażania go. Dzień Dziecka obchodzony jest w wielu krajach w różnym czasie. W Pol-
sce świętujemy ten wyjątkowy dzień 1 czerwca, podobnie jak w Niemczech czy w Chinach, we Francji jest to  
6 stycznia, w Finlandii 20 listopada, a w Hiszpanii 15 kwietnia. W okresie międzywojennym z inicjatywy Polskiego 
Komitetu Opieki nad Dzieckiem Święto Dziecka przypadało 22 września. „Niech dzieci się śmieją, niech będą 
wesołe”… – to esencja dzieciństwa według Janusza Korczaka, który walczył o poszanowanie godności małych 
ludzi. Jego koncepcje są nadal aktualne, a większość z nich zawarto w Konwencji o prawach dziecka. 

SPN
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Piknik z okazji Dnia Dziecka
Na skwerze im. Jana Pawła II w so-
botę, 29 maja br. było kolorowo, 
gwarno i wesoło. Odbywała się 
tam pierwsza po wielomiesięcz-
nej izolacji spowodowanej pande-
mią impreza plenerowa w naszym 
mieście – piknik z okazj i Dnia 
Dziecka. 

Najpierw wszystkich mniejszych 
i większych uczestników sobot-
niego wydarzenia powitał Mi-
ro s ł aw Szc z yp ek,  któr y j ako 
konferansjer z właściwym sobie 
ogromnym poczuciem humoru 
pilnował przez całą imprezę ko-
lejności występów i konkursów. 
A atrakcji nie brakowało zarówno 
na scenie, jak i na terenie parko-
wym. 

Zainteresowanie publ iczności 
wzbudził y występy Balonowe-
go Cyrku Pana Śmigiełko i Pani 
Kokardki, który zaprezentował 
widowisko łączące sztukę balo-
nową, iluzję, klaunadę i elementy 
pantomimy. A później przepro-
wadził z dziećmi warsztaty cyr-
kowe pt. „Przygody kolorowych 
chusteczek i skocznych piłeczek”.

Na odważnych czekało wiele 
zabawnych konkursów. Dzieci 

chętnie brał y udział w wyścigu 
brysiów, rywal izował y kręcąc 
hula hop, grały w „zośkę”, jojo, 
czy kółeczko i patyczek. 

W i e l e  e m o c j i  t o wa r z ys z y ł o 
uczestnikom kapslowego wyści-
gu, który trwał prawie dwie godzi-
ny. Wzięło w nim udział 15 osób. 
Do mety jako pierwszy dotarł Jor-
dan Kalinowski, drugie miejsce 
zajął Bartek Rosłoński, a trzecie 
miejsce zajęła Liliana Głogowska. 
Każdy uczestnik turnieju dostał 
upominek, zaś dla zwycięzców 
były puchary, dyplomy i nagrody.

Ważnym punktem pikniku było 
wręczenie nagród uczestnikom 
tegorocznej, 12 edycji Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej „O złotą nutkę”. Wzięło w nim 
udział, nadsyłając swoje nagra-
nia, 20 osób. A oceniało je jury 
w składzie: Joanna Ostaszewska 
i Leopold Sułkowski- Kornaus. 

Laureatami Festiwalu zostali: 
Kategoria wiekowa przedszkole-
-zerówka
I miejsce: Lena Sotowicz (Barbie – 
tak to ja)
II miejsce: Joanna Gałężewska (La-
leczka z saskiej porcelany)

III miejsce: Matylda Domała 
(Barbie – tak to ja)
Wyróżnienie: Maciej Górski 
(Na wyspach Bergamutach)
Kategoria wiekowa klasy 
I-III
I miejsce ex aequo: Zuzanna 
Tyc (Ale Jazz), Bartosz Gałę-
żewski (Dziś późno pójdę spać)
II miejsce: Amelia Ickiewicz 
(Jak rozmawiać trzeba z psem)
III miejsce: Alicja Rosiak (Co 
powie tata)
Wyróżnienie: Zofia Nagel (Co 
powie tata), Szymon Górski 
(Tak bardzo się starałem)
Kategoria wiekowa klasy 
IV-VI
I miejsce ex aequo: Eliza Zdano-
wicz i Zuzanna Józefowicz (Dzień 
dobry), Zuzanna Kuczborska (Be-
auty and the beast)
II miejsce: Amelia Jaskulska (Gdy 
nie masz nic)
Wsz yscy uczestnicy Fest iwa-
lu „O złotą nutkę” otrzymali dy-
plomy, a jego zwycięzcy poza 
nagrodami mieli także okazję na 
żywo zaprezentować zgroma-

dzonej przed sceną publiczności 
swoje talenty muzyczne. 

Podczas pikniku wręczone zo-
stały również nagrody za udział 
w konkursie „Skarpetkowa ma-
skotka”. 

W trakcie tego wydarzenia moż-
na było zajrzeć do radiowozu i za-
poznać się z jego wyposażeniem 
pod czujnym okiem policjan-
tów. Z bliska można było również 

obejrzeć wóz strażacki oraz sprzęt 
ratowniczy. Dzieci mogły się tak-
że bawić na dmuchańcach oraz 
skosztować cukrowej waty. Atrak-
cją tej imprezy byli także szczu-
dlarze animujący różne zabawy 
z dziećmi. 

Organizatorem pikniku z okazji 
Dnia Dziecka był Nasielski Ośro-
dek Kultury. 

(red.)
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Co sadzić na skalniakach?
W ogrodach tworzymy rabatki, by nasz ogród wyglądał bajecznie przez cały 
sezon. Alternatywą dla nich w miejscach zacienionych czy półcienistych są 
skalniaki tworzone na miejscach słonecznych, na ubogiej w składniki pokar-
mowe piaszczystej glebie.

Rośliny skalne lubią słońce i na takim stanowisku najlepiej kwitną. Do stworzenia 
skalniaka nie potrzeba specjalnie usypanego pagórka. Skalniak można też stwo-
rzyć na równym terenie. Rośliny skalne można z powodzeniem wykorzystać 
do nasadzeń w miejscu zabetonowanym, np. na szambie. Wystarczy ułożyć 
warstwę włókniny, na niej usypać warstwę ziemi czy żwirku i posadzić w nią 
rośliny. Sprawdza się też sposób dodania do pierwszej warstwy niewielkiej ilo-
ści torfu. Następnie należy nasypać warstwę ziemi piaszczystej, a nawet piasz-
czysto-żwirowej i kamieni. Ładnie wyglądają też dodane pojedyncze większe 
kamienie na skalniaku. Ważne by były one jednego typu. Wtedy nasz ogród 
będzie wyglądał naturalnie. Rośliny skalne nie są wymagające w stosunku do 
podłoża. W dobrym, bogatym w składniki pokarmowe podłożu za szybko 
rosną i stają się wybujałe. Na skalniak najlepiej nadają się rośliny, które wyma-
gają suchego podłoża i dużo słońca. Na takim stanowisku najlepiej radzą sobie 
zarówno rośliny skalne, jak i ciepłolubne iglaki i krzewinki. 

W ogrodzie skalnym lepiej jest sadzić kilka roślin jednego gatunku, które 
w okresie kwitnienia stworzą barwne plamy. Posadzone pojedynczo nie będą 
tak efektownie wyglądały.

Najbardziej znaną rośliną, która świetnie sprawdzi się w naszym skalnym ogro-
dzie, jest rozchodnik – najniższy osiąga wysokość 5 cm, a nieco wyższy ok. 30 
cm. Bardzo wytrzymałe na suszę są też np. rojnik, rozchodnik, karmik ościsty 
i skalnica. Ponadto, pomiędzy rośliny skalne można posadzić niskie trawy, np. 
kostrzewę popielatą, lub ostnicę, czy też niskie irysy. Planując skalniak, należy 
dobierać rośliny w ten sposób, by były one niskie, płożące o zwartym pokroju 
i atrakcyjne przez cały rok np. karłowe lub płożące iglaki, takie jak: kosodrze-
wina, jałowiec, cyprysik, karłowa odmiana świerka czy też liściasta irga. Atrak-
cyjne przez cały rok są także byliny np. bergenia oraz dąbrówka rozłogowa, 
które po kwitnieniu ozdobią rabatę swoim ulistnieniem. 

Sadząc rośliny przy krawędziach murków oporowych, pamiętać trzeba o tym, 
by nie było ich zbyt dużo, żeby nie zakryły całej powierzchni murka, który też 
stanowi ozdobę skalniaka. Najlepiej wyglądają byliny zwieszające się z murków 
np. gęsiówka kaukaska, goździk siny, dzwonek dalmatyński, lepnica, macie-
rzanka, płomyk szydlasty, rogownica kutnerowata, smagliczka skalna, ubiorek 
wiecznie zielony.

Wiosną na skalniaku zakwitną, np. ubiorek wiecznie zielony, floks szydlasty, sa-
sanka, gęsiówka, smagliczka, skalnica i zawciąg nadmorski. Wśród tych roślin 
można posadzić cebulki niskich tulipanów botanicznych, niskich irysów, kro-
kusów czy szafirków.

Latem ogród skalny ozdobią swoimi kwiatami m.in. goździki skalne, dzwon-
ki karpackie, macierzanki, rozchodniki i rojniki, a jesienią astry karłowe i fiołki 
rogate.

Rośliny skalne są odporne na suszę i wytrzymują dłuższy czas bez wody, ale 
nie należy dopuszczać do całkowitego przesuszenia (zwłaszcza roślin słabo 
ukorzenionych), gdyż to ma wpływ na kondycję roślin i obfitość kwitnienia. 
Podlewając rośliny na skalniaku, nie należy używać małego strumienia, żeby 
nie wypłukać roślin posadzonych na zboczu, czy między kamieniami. Sadząc 
rośliny o różnych wymaganiach co do kwasowości gleby, najlepiej oddzielić 
te stanowiska kamieniami lub obrzeżem ogrodowym. Dzięki odpowiednio 
dobranym roślinom, którym niedogodne warunki nie są straszne, nawet na be-
tonowej płycie można stworzyć rabatę. Wystarczy przygotować odpowiednie 
podłoże i zadbać, by rośliny nie zostały przesuszone.

Rozchodniki w zależności od odmiany mają różne pokroje. Rozchodnik pło-
żący, tworzy niską, gęstą darń o wysokości 5-10 cm rozchodnik wzniesiony 
i krzaczasty.

Rozchodniki okazałe ładnie wyglądają posadzone z bergeniami, czyśćcami 
wełnistymi, srebrną bylicą, czy też w zestawieniu z jeżówką purpurową. Bardzo 
ładne połączenie tworzy trawa hakonechloa, astry i rozchodnik Autumn Joy. 
Ładnie też prezentuje się w kompozycji z tawułką Arendsa.

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

Rojniki, podobnie jak rozchodniki, nie chorują i są odporne na niekorzystne 
warunki środowiska. Wytrzymują zarówno upały, jak i mrozy. Susza jest dla 
nich mniej szkodliwa niż nadmiar wody. Rojniki rozmnaża się przez podział 
rozsadzanie młodych rozet oraz przez wysiew nasion. Sadzone rojniki ładnie 
wyglądają w większych grupach. Zaleca się sadzenie 15-30 sztuk na jeden metr 
kwadratowy.

Biorąc pod uwagę, że niewiele jest takich roślin, które potrafią przetrwać 
suszę, warto zaprosić je do swojego ogrodu, czy też pojemników na ta-
rasie. Zwłaszcza, że są to rośliny ozdobne przez cały sezon. Rabaty czy 
skalniaki stworzone z roślin odpornych na suszę i często są efektowną 
dekoracją i wizytówką ogrodu.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Szukamy domu dla Petry
Młoda suka w typie owczarka niemieckiego czeka na dobry dom. To młody i wesoły pies, który świetnie do-
gaduje się z innymi pasami. Świetnie sprawdzi się jako stróż dużego terenu. Tel. w sprawie adopcji: 570 512 956.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Jak wygląda nasz zwykły dzień…
Wszystko, co przeczytamy poniżej, 
to TYLKO jeden dzień. 

Zacznijmy od początku.

1. Codziennie rano zajmujemy 
się psami, które są u nas. (To zna-
czy trzeba: posprzątać, dać wody 
i śniadanko, pomiziać i poprzytu-
lać, wyjść na spacer).

2. Siadamy na chwilę do dokumen-
tów (umów, faktur, zleceń itp.) 

3. Ładujemy karmę i ruszamy 
w „trasę”... 

 – Pierwszy przystanek, Pani, która 
ma około 30-40 psów, pomagamy 
– przekazujemy 185 kg karmy.

 – Dalej jedziemy do zgłoszonego 
psa, którego ktoś prawdopodobnie 
wyrzucił przy drodze, a ten przy-
błąkał się do działkowiczów. Spraw-
dzamy chipa, dajemy jeść, robimy 
zdjęcia, aby ułatwić mu znalezienie 
domu.

 – Następnie udajemy się do miej-
sca, gdzie przebywa dzikie stado 
psów. Od dłuższego czasu dowo-
zimy tam karmę. Wszystkie sunie 
udało się wyłapać i wykastrować. 
Właściciele sąsiadującego gospo-
darstwa zobowiązali się dawać 
temu stadu przekazaną przez nas 
karmę.

Kończymy rozłado-
wywać karmę… Za-
uważamy sunię, której 
z pyszczka leje s ię 
krew i się dusi. Dzi-
ka sunia przy próbie 
zabezpieczenia, na-
wet nie stawiała opo-
ru… Była strasznie 
wychudzona. Szybko 
ruszamy z sunią do 
weterynarza. Po 10 
min drogi zatrzymu-
jemy się, żeby spraw-
dzić, czy żyje… 

Niestety… Ratunek 
przyszedł za późno… 
Odeszła… 

Wracamy w ciszy… 
Chociaż obie w środ-
k u  k r z y c z y m y  – 
„Próbowal iśmy…”’ 
– Marne pocieszenie. 

Gdyby facet z tego gospodarstwa 
obok dał znać, że coś się dzieje, 
byłybyśmy na czas… Sugerując 
się jej opłakanym stanem, musiała 
cierpieć około dwa tygodnie. A on 
te psy widzi codziennie… 

Sunia nawet nie uciekła, wręcz 
w pewnym momencie sama szła 
w naszą stronę… Ona błagała o po-
moc.

 – Jedziemy jeszcze w jedno miej-
sce, gdzie byłyśmy 
kiedyś na interwen-
cji… 

Psy w miskach mają 
błoto i śrutę. Buda, 
którą ostatnim ra-
zem przywiozł y-
śmy, na szczęście 
jeszcze stoi. Pań-
stwo nie mieli od-
wagi, ani ochoty do 
nas wyjść. Dałyśmy 
psom jeść, pić i zo-
stawiłyśmy resztę 
karmy, która nam 
została. 

Wracamy. 

4. Jedna z nas zostaje z psami, żeby 
posprzątać wokół nich, nakarmić 
i napoić. Druga zajmuje się adop-
cjami (ogłoszenia, ankiety, odpisuje 
na wiadomości).

Ciężki dzień, psychicznie i fizycz-
nie. Bezsilność zamienia się w złość, 
a złość w ogromny smutek. 

Tak, wiemy, że nie zmienimy ca-
łego świata, ale my nie chce-
my zmieniać „całego świata”, to 
wszystko dzieje się tuż za rogiem 
u sąsiada… Działamy tu na miejscu, 
tylko Nasielsk i najbliższe okolice. 

Jesteśmy tylko albo aż wolontariu-
szami…

Chcieliśmy Państwu pokazać, jak to 
wygląda. Dlaczego nie zawsze od-
bieramy telefony i nie od razu od-
pisujemy na wiadomości.

Każdy dzień jest inny, ale każdego 
dnia staramy się pomagać zwierzę-
tom w potrzebie. Każdy dzień nie-
sie za sobą ogromny trud i wysiłek. 
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Ulice znane i mniej znane cz. II.
Niewielki nasz Nasielsk ma po-
nad 100 ul ic .  Dokładnie 102 . 
Nie wszystkie są zamieszkałe, ale 
wkrótce z pewnością będą, pro-
wadzone są bowiem przy nich 
budowy. O tym przypomnieliśmy 
czytelnikom w ostatnim nume-
rze „Życia Nasielska”. Zwiększe-
nie liczby ulic wskazywałoby na 
rozwój miasta. Czy tak jest? Weź-
my pod uwagę liczbę ludności, 
która ostatnio spada. Dotyczy to 
zarówno terenów miejskich, jak 
i wiejskich. 

W krótkim czasie, jaki upłynął od 
dnia ukazania się ostatniego nu-
meru naszej gazety, w której był 

umieszczony tekst dotyczący 
najstarszych ulic Nasielska, dało 
się zauważyć spore zainteresowa-
nie przedstawionymi problema-
mi. Zwracano uwagę na potrzebę 
zainteresowania się władz miej-
scowych prastarym grodziskiem 
nasielskim i zorganizowania doj-
ścia do niego od strony centrum 
miasta. To może być duma miasta, 
jak nam mówiono. Wiele uwag 
zgłoszono odnośnie wystroju na-
sielskiego rynku. Przypominano, 
że mówiono o potrzebie właści-
wego jego zagospodarowania już 
w czasie, gdy przygotowywano 
jego rewitalizację i w czasie pierw-
szych prac, a także wtedy, gdy 
w mediach społecznościowych 
zaczęto niechlubnie wyrażać się 
na temat wyglądu rynkowego 
parku, a szczególnie jego wątpli-
wej estetyki za sprawą ptactwa re-
gularnie zanieczyszczającego ten 
teren.  

Pewne uwagi zgłoszono też do 
zapomnianej już nazwy ulicy Ber-
ka Joselewicza. Ulicy tej będzie 
poświęcony specjalny tekst, po-
nieważ jej nazwa jest wielce dla 
naszego miasta znacząca.

W obecnym odcinku zwrócimy 
uwagę na dwie bardzo ważne dla 
miasta ulice ze względu na hi-
storyczny układ komunikacyj-
ny i zmieniające się nazwy tych 
ulic. Mówiąc o układzie komuni-
kacyjnym, pamiętać musimy, że 
w Nasielsku krzyżowały się dwa 
szlaki komunikacyjne. Ten, chyba 

pierwszy, to szlak południowow-
schodni – zachód, ten drugi to 
szlak południe – północ. Natural-
nie nie przykładajmy w obydwu 
tych przypadkach kompasu, ekier-
ki czy kątomierza. Ich przebieg nie 
był po prostu tak prosty, a na szla-
ki, po których się poruszano mia-
ły wpływ różne uwarunkowania, 
w tym również warunki naturalne. 
Przedmiotem obecnych rozwa-
żań będą nazwy dwóch ulic, któ-
re często się zmieniały, a których 
obecne nazwy nie przypomina-
ją nazw pierwotnych. Ich wygląd 
też bardzo różnił się od obecne-
go ich wyglądu. Przyczyn tego 

stanu było wiele, jak na przykład 
sposób przemieszczania się po 
nich i środki, które w tym prze-
mieszczaniu się był y używane. 
Żyją jeszcze nasielszczanie, którzy 
pamiętają, jak na przykład wyglą-
dała wspominana już ulica Młynar-
ska i ile pojazdów mechanicznych 
poruszało się po nasielskich uli-
cach osiemdziesiąt lat temu. Stąd 
i wąskie oraz kręte nasielskie ulice. 
Możemy to oglądać na starych fo-
tografiach i rycinach i czytać no-
tatki, gdzie skarżono się jeszcze 
wtedy, że w Nasielsku nie ma ulic, 
bowiem na szlaku buduje się na 
przykład domy. W dodatku były 
to domy w całej swej masie drew-
niane, stąd częste był y pożary, 
które spopielały dużą część mia-
sta. Jak miasto wyglądało po tych 
pożarach, możemy zobaczyć na 
rysunkach. Fotografia dopiero się 
rodziła. Na przykład takie ryciny 
pozostawił impresjonista Włady-
sław Podkowiński. Dotyczy to po-
żaru miasta w roku 1891. Sprawę 
wyglądu miasta pozostawmy jed-
nak do kolejnego cyklu rozważań 
odnośnie problematyki naszego 
miasta, a wróćmy do nazwy ulic 
i ich zmian. Tym razem zajmie-
my się dwoma ważnymi, chociaż 
chyba jednak nie najważniejszymi 
ulicami naszego miasta. Będzie to 
obecna ulica Polskiej Organizacji 
Wojskowej i ulica Józefa Piłsud-
skiego. Nasza wiedza w sprawie ich 
historii jest mocno fragmentarycz-
na. Brakuje dokumentów, niewiele 
jest też szkiców i zdjęć (początek 

fotografii) oraz opisów. Dzisiejsza 
rzeczywistość tak na dobre zaczę-
ła się kształtować w drugiej poło-
wie XIX wieku. Powszechny był, 
i to jeszcze długo, analfabetyzm, 
a symbolem tego na dokumen-
tach jest często spotykany pod-
pis w postaci trzech krzyżyków. 
Do tego pewne zapisy były pro-
wadzone jeszcze w jęz. łacińskim 
(dokumenty kościelne) i w języ-
ku rosyjskim, jako że Nasielsk po 
krótkim epizodzie pruskim zna-
lazł się po Kongresie Wiedeńskim 
w zaborze rosyjskim (Królestwo 
Kongresowe).

Wróćmy jednak do nazw dwóch 
interesujących nas 
ulic. Wydaje się, że 
ważniejszą była ulica 
POW, jak powszech-
nie nazywano i jak 
dzisiaj też się mniej 
of ic ja ln ie  na z y wa 
ulicę Polskiej Orga-
nizacj i  Wojskowej . 
Można powiedzieć, 
że była ona wyty-
czona wzdłuż stare-
go szlaku łączącego 
Nasielsk z Zakroczy-
miem. Kiedy zosta-
ła nadana ta nazwa, 
trudno powiedzieć, 
chociaż mamy zdję-
cie, na którym wi-
d z i m y  m o m e n t 
urocz ystości,  jaka 
została zorganizo-
wana z  te j  oka zj i . 
Problem w tym, że 

są pewne dokumenty dotyczące 
granic działek i ich zabudowań, na 
których jednocześnie podawane 
są nawet trzy nazwy tej ulicy. Te 
nazwy to ulica Modlińska, ulica 
Browarek i ulica POW. Są one na-
zwami wcześniejszymi, ale która 
z nich była pierwsza, trudno po-
wiedzieć. W tekście prasowym 
nie chodzi o rozstrzygnięcia tych 
problemów w sposób naukowy. 

Nie jest to tym bardziej tutaj po-
trzebne, bowiem nawet po oficjal-
nym czy mniej oficjalnym nadaniu 
ulicy imienia, używane były, nawet 
na dokumentach urzędowych, na-
zwy poprzednie. Z ulicą Modliń-
ską, Browarek, POW jest jeszcze 
jeden problem - jej początek od 

strony Siennicy. Obecnie jest on 
dość jasno określony, ale nie za-
wsze tak było. 

Wracając do nazwy ulicy POW 
(Polskiej Organizacji Wojskowej), 
przypominamy jeszcze dwie na-
zwy tej ulicy. W czasie II wojny 
światowej była to ulica Warszaw-
ska, a od roku 1949 po lata dzie-
w i ę ć d z i e s ią te  p o p r ze d n i e go 
stulecia nosiła ona nazwę Zjed-
noczenia. Wydaje się, że nazwę tę 
dobrze pamięta średnie pokolenie 
nasielszczan. Skąd się ona wzięła 
i co oznaczała, co się zjednoczy-
ło? Otóż nazwę tę nadano na pa-
miątkę (czy cześć) połączenia się 
dwóch partii to jest Polskiej Partii 
Robotniczej i Polskiej Partii Socja-
listycznej. To zjednoczenie ozna-
czało po prostu wchłonięcie przez 
partię o charakterze komunistycz-
nym, bratniej partii o charakterze 
socjalistycznym. Po przejęciu wła-
dzy przez partie wywodzące się 

z Solidarności w latach dziewięć-
dziesiątych radni Rady Miejskiej 
uchwalili przywrócenie poprzed-
niej nazwy ulicy. Ulicy Polskiej Or-
ganizacji Wojskowej (POW).

Nazwa ulicy Józefa Piłsudskiego, 
czyli mówiąc prościej Piłsudskie-
go, też ulegała zmianom. Może 
nie tak licznym, jak ulica POW, ale 
też znaczącym. Pierwsza znana 
jej nazwa to ulica Browarna. Na-

zwa pochodzi od słowa browar. 
Browar kojarzy się z piwem. Czy 
jednak we wszystkich browarach, 
użyjmy tego słowa, i browarkach 
produkowało się tylko piwo, czy 
były to małe i większe zakładzi-
ki produkujące niskoprocentowe 
napoje alkoholowe? W dobrach 

nasielskich była też gorzelnia. Ich 
powstawanie i funkcjonowanie 
było obwarowane pewnymi prze-
pisami, sprzedaż alkoholu była bo-
wiem bardzo intratnym interesem. 
Stąd była zastrzeżona dla szlachty. 
W wypadku Nasielska decyzja na-
leżała do właściciela miasta. Znany 
był pewien poważny zatarg mię-
dzy właścicielem miasta a nasiel-
ską gminą żydowską dotyczącą 
tego problemu. Zakładzików pro-
dukujących napoje alkoholowe 
było kilka. Dawna nazwa ul. POW – 
Browarek wskazuje, że i tutaj były 
niewielkie zakładziki produkujące 
napoje alkoholowe. Większe były 
z pewnością na ul. Browarnej, cho-
ciaż ich śladów i tu, i tu, nie można 
znaleźć. W wypadku ulicy Piłsud-
skiego tym śladem może być to, 
że prowadziła ona do Chrcynna, 
a największy taki zakład był w Chr-
cynnie w pobliżu pałacu, gdzie 
przez dłuższy czas mieszkali wła-

ściciele Nasielska. Limitowana była 
nie tylko produkcja napojów alko-
holowych, ale i ich sprzedaż. 

Ulica Browarna, obecna Piłsud-
skiego, miała jeszcze jedną nazwę. 
Przez prawie cał y czas rządów 
w Polsce Ludowej Partii Robotni-
czej nosiła ona nazwę: Świerczew-
skiego. Gen. Karol Świerczewski 
(Walter), działacz polskiego i mię-
dzynarodowego ruchu robotni-

czego, oficer Gwardii Czerwonej, 
brał udział w wojnie domowej 
w Hiszpanii. Od 1944 r. dowódca 
II Armii WP, członek rządu komu-
nistycznego, wiceminister obrony 
narodowej. Zginął w 1947 r. w wal-
ce z bandami UPA. 

andrzejzawadzki

Pożar Nasielska - rysował z natury Władysław Podkowiński, „Tygodnik Illustrowany” (nr 79 z 4.VII.1891).
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Dzień Dziecka  
u „Optymistów z klasą”

W pierwszą sobotę czerwca członkowie KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie wraz ze swoimi pociechami 
świętowali Dzień Dziecka. Dla dzieci przygotowano ciekawe atrakcje: dmuchawiec, wspólne zabawy, gry i kon-
kursy. Spotkanie zostało zakończone wspólnym grillem. Uśmiechy na twarzach dzieci i dorosłych świadczyły 
o doskonałej atmosferze. To było wspaniałe popołudnie!

(oz)

ZE SZKÓŁ. LO Nasielsk

Na imieninach  
u Iwaszkiewicza
Ciekawą formę sprawdzenia nabytej wiedzy, a także nabytych umiejęt-
ności w okresie nauki zdalnej można było zaobserwować w naszym, 
nasielskim, Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza. Tak 
się złożyło, że właśnie wtedy, kiedy szerzej zostały otwarte dla uczniów 
drzwi nasielskiej szkoły, przypadał dzień imienin patrona szkoły Jarosława 
Iwaszkiewicza. Wydarzyło się to 7 czerwca. 

Kadra pedagogiczna i uczniowie zostali zaproszeni na imieniny patro-
na swej placówki. A gdzie? Nie mogło być lepszego miejsca niż kawiar-
nia Skamandrytów „Pod Picadorem”. Przygotowane przez nauczycieli 
i uczniów wydarzenie realizowane było w ramach projektu edukacyjne-
go „Jarosław Iwaszkiewicz – nasz Patron”. Moderatorką projektu była Aga-
ta Żbikowska, nauczycielka jęz. polskiego. Wspierała ją w tym Małgorzata 
Łaciak, dyrektor LO .

Tej części projektu nadano poetycko brzmiący tytuł: „Jarosie pod Pica-
dorem – imieniny Iwaszkiewicza”. Na ten dzień nauki szkolnej aula za-
mieniła się w kawiarnię. Była i antresola przeznaczona, zgodnie z tradycją, 
dla Skamandrytów. Wszystko zgodnie z realiami z pierwszej połowy dwu-
dziestego wieku. Nie mogło zbraknąć i życzeń dla solenizanta. Były one 
umieszczone na banerze: Kochany Jarosiu! Luby Jarosławku! Miły Jaro-
sławce, Jaropełku, Jarogniewie, Jaromirze! W Dniu Twoich Imienin cału-
jemy Cię w talent! W podpisie: Twoi uczniowie.

Na uczestników spotkania  w kawiarni czekało szereg atrakcji – ciekawy 
program artystyczny: rozmowa z poetami Skamandra, recytacje wier-
szy Jarosława Iwaszkiewicza, kankan w wykonaniu młodziutkich tancerek 
(Hanka Ordonówna). Była też wspaniała galeria obrazów ręcznie malowa-
nych, oczywiście przez artystów licealnych. Było też kosztowanie słodkich 
przysmaków.

Cały wystrój kawiarnianej sali nawiązywał do pierwszej połowy XX wieku. 
Goście przyszli też w strojach z epoki. Zgromadzono wiele eksponatów, 
które przypominały czasy, w których żył, działał i co najważniejsze, two-
rzył Jarosław Iwaszkiewicz. W tematykę spotkania wprowadziła uczestni-
ków uczennica Klaudia Rembecka..

Goście imieninowej imprezy zasiedli przy kawiarnianych stołach. Toastów 
wprawdzie nie wznosili, ale raczyli się słodkościami. Interesowali się tym, 
co działo się w ich najbliższym otoczeniu, ale w odpowiednich momen-
tach wysłuchiwali też tego, co mieli do powiedzenia ich koledzy i kole-
żanki. Impreza była ze wszech miar udana. Z pewnością poszerzyli swoją 
wiedzę i to nie tylko w temacie Iwaszkiewicz, ale też w tematach związa-
nych z epoką, kulturą, obyczajami. A to co przynieśli na tę uroczystość, 
mogłoby być zaczątkiem małego muzeum.

Myślę, że w dziennikach przy każdym nazwisku winna się przynajmniej 
z polskiego, historii, rysunków i śpiewu znaleźć szóstka z plusem. Szkoła 
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku to bardzo dobra i ambitna szkoła.

andrzejzawadzki 
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Baran 21.03-20.04
Staniesz się uparty i pewny siebie. Co 
sobie postanowisz, to zrobisz. Zapomnij 
o niepowodzeniach i starych urazach, 
bo teraz szkoda na nie czasu. Znajdź 
czas, aby bardziej o siebie zadbać. 

Byk 21.04-20.05
Teraz w centrum Twojej uwagi znajdą się 
pieniądze. Działaj szybko, a Twoje ma-
rzenia o podwyżce się spełnią. Znajdź 
więcej czasu dla partnera, nie przekładaj 
spotkań, bo narazisz się na pretensje.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zdecyduj się na kilka dni prawdziwego 
urlopu, nie żałuj pieniędzy na własną wy-
godę i przyjemności. Zorganizuj rodzinie 
wolny czas. Zdrowa dieta i wysiłek fizycz-
ny poprawią Ci humor.

Rak 22.06-22.07
Pozwól sobie na więcej luzu i swobody. 
Nie musisz wszystkim się przejmować, 
ani wszystkiego osobiście pilnować. Nie 
bądź zazdrosny i otwarcie rozmawiaj 
o swoich uczuciach.

Lew 23.07-23.08
Inwestuj w siebie, zadbaj o swoją urodę 
i porządnie odpocznij, bo już niedługo 
czeka Cię sporo zamieszania. Śmiało wyra-
żaj swoje zdanie i zajmij się przede wszyst-
kim własnymi sprawami. 

Panna 24.08-22.09
W pracy Twoje decyzje będą trafne i bę-
dziesz miał szansę zdobyć wśród współ-
pracowników posłuch i uznanie. Poszukaj 
sobie ciekawych zajęć, bo jeśli będziesz się 
nudzić, to staniesz się nerwowy.

Waga 23.09-23.10
W pracy warto spotkać się z kimś waż-
nym. Czekają Cię ciekawe znajomości 
i propozycje, które pomogą Ci osiągnąć 
sukces zawodowy. Ktoś będzie zachwy-
cony, jeśli poświęcisz mu trochę uwagi.

Skorpion 24.10-22.11
Czekają Cię teraz spokojniejsze dni. W pra-
cy zadbaj o dobre relacje, ale też o swoje 
finanse, masz szanse coś wynegocjować. 
Bądź cierpliwy, a uda Ci się wyjaśnić part-
nerowi, czego potrzeba Ci do szczęścia.

Strzelec 23.11-21.12
Nie uda Ci się schować przed znajomymi. 
Postaraj się nie zmieniać własnych planów 
tylko dlatego, że ktoś oczekuje od Ciebie 
uprzejmości. Twoje pomysły na renowa-
cję domu nie spodobają się domownikom. 

Koziorożec 22.12-20.01
Twoja komunikatywność oraz pomysło-
wość przyniosą ciekawe efekty. W grę 
wchodzą nowe znajomości i obiecujące 
kontakty. Ktoś oczekiwać będzie nie tyl-
ko dobrej rady, ale i konkretnej pomocy.

Wodnik 21.01-19.02
Przed Tobą dobre dni. Jednak Twoje pla-
ny mogą się niespodziewanie zmienić. 
Ktoś bez trudu namówi Cię do podró-
ży lub udziału w większej imprezie. Bądź 
uważny, pilnuj kluczy i portfela.

Ryby 20.02-20.03
Będziesz miał teraz mnóstwo energii. Uda 
Ci się regularnie ćwiczyć, przejść na zdrow-
szą dietę i lepiej zorganizować swój dzień. 
Umawiaj się na spotkania ze znajomymi,  
ale unikaj sporów.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

11-13 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

16-20 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

23-24 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

Skąd się biorą sny

Animacja, Familijny; Dania; Czas trwania 1 godz. 

21 min.

Co się dzieje w głowie, kiedy śpimy i jak powstają 

sny? Czy da się wejść do cudzych fantazji i prze-

żyć tam najbardziej niesamowitą przygodę, jaką 

można sobie wyobrazić?

11-13 czerwca godz. 17:00 2D nap.

16-17 czerwca godz. 17:00 2D nap.

NAMADLAND

Dramat; Niemcy, USA; Czas trwania 1 godz. 47 min.

Kobieta po sześćdziesiątce wybiera wędrow-

ne życie współczesnego nomady, po tym jak  

w wyniku recesji straciła swój dobytek.

11-13 czerwca godz. 19:00 2D nap.

16-20 czerwca godz. 19:00 2D nap.

23-24 czerwca godz. 19:00 2D nap.

Na rauszu

Dramat, Komedia; Dania; Czas trwania 1 godz. 55 min.

Czwórka nauczycieli pracujących w gimnazjum 

testuje alkoholową metodę, która ma polepszyć 

jakość ich życia.

18-20 czerwca godz. 17:00 2D nap.

23-24 czerwca godz. 17:00 2D nap.

NOCNY KONWÓJ

Dramat, Kryminał; Francja; Czas trwania  

1 godz. 38 min.

Trójka policjantów otrzymuje zadanie przewie-

zienia na lotnisko emigranta, który ma zostać de-

portowany.

25-27 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

30  czerwca - 1 lipca  

 godz. 15:00 2D dubb.

TOM & JERRY

Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 

1 godz. 41 min.

Mysz Jerry zamieszkuje w luksusowym nowo-

jorskim hotelu. Aby się go pozbyć, pracownica 

angażuje kota Toma.

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

Wypożyczalnia samochodów oso-
bowych Nasielsk i okolice. Tel. 793 
793 666.

Wynajem samochodów od 100 zł/
doba. Tel. 793 793 666.

Sprzedam domki rekreacyj-
ne nowoczesne w Adamowie.  
Tel. 570 380 800.

Zatrudnię pomocnika budowlane-
go do przyuczenia oraz murarza 
i cieśle. Tel. 601 817 363.

Do wynajęcia pół domu w mieście. 
Tel. 666 910 864.

Sprzedam działkę 700m2 pełne 
uzbrojenie Nasielsk ul. POW 3, cena 
120 tys. tel. 509 640 978

Usługi asenizacyjne (wywóz 
szamba) KONKURENCYJNE CENY. 
Tel. 530 101 951

Sprzedam 2ha ziemi, sadzarkę 
i kopaczkę ciągnikową. Tel. 666 
295 207.

Ziemię z wykopów chętnie przyjmę 
Cieksyn. Tel. 607 687 306.

Wynajmę mieszkanie umeblowane. 
Tel. 501 461 424.

Dotacje PROW 2014-2020. 
R e s t r u k t ur y z a c j a  M a ł y c h 
Gospodarstw  – 60 tys. zł. - również 
dla osób ubezpieczonych w ZUS. 
Premia dla Młodych Rolników 
– 150 tys. zł. Wydłużony termin 
składania wniosków do 30 czerw-
ca. Modernizacja Gospodarstw 
Rolnych – 200 tys. Wypełnianie 
wniosków, dojazd do rolników. 
Tel. 795 931 529.

Sprzedam działkę budowlaną 
Nasielsk ul. Nowa. Tel. 695 119 982.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 
w Siennicy k. Nasielska zatrudni 
Osobę Sprzątającą. Tel: 603 555 
624.

Sprzedam mieszankę zbożową.  
Tel. 666 361 294.

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
7.06.–13.06.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie, ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.,

14.06.–20.06.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.,
21.06.–27.06.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.,

28.06.–4.07.2020 r.  Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz..

uchwała nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 2020 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl
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Jak wspierać rozwój mowy 
małego dziecka
Najczęściej temat trudności związanych z rozwojem mowy zaczynamy poruszać, gdy dziecko kończy 3 lata. 
Niepokoi wtedy fakt, że dziecko ma ograniczoną komunikację słowną lub w ogóle nie mówi. Na co należałoby 
zwrócić uwagę we wcześniejszych miesiącach, aby wspierać rozwój mowy? Mowa dziecka rozwija się stopniowo, 
rozpoczynając się od okresu melodii, poprzez okres zdania, a kończąc na etapie opanowanej mowy dziecię-
cej około 6-7 roku życia. Wtedy to mowa zazwyczaj jest już całkowicie wykształcona, co oznacza, że dziecko 
wymawia najtrudniejsze głoski języka polskiego takie jak sz, rz, cz, dż oraz r. Z pewnością każdy rodzic życzyłby 
sobie, żeby mowa jego dziecka pojawiła się jak najszybciej, co znacznie ułatwiłoby zrozumienie jego potrzeb 
i tego, co chce rodzicowi przekazać. Aby dziecko szybciej nabywało język i z niego korzystało, warto aktywnie 
zaangażować się we wspomaganie jego rozwoju.

Wspieranie rozwoju mowy dziecka, jeszcze przed jego narodzinami

Wydawać by się mogło, że dopiero, gdy dziecko zacznie dawać nam znać, że nas widzi i słyszy, powinno się 
zacząć wspierać rozwój jego mowy. Nic bardziej mylnego! Jeszcze będąc w ciąży, przyszła mama może zacząć 
działać poprzez odpowiednie dbanie o siebie, włączenie odpowiednich ćwiczeń dla kobiet w ciąży, stosowanie 
się do zaleceń lekarza. Ważne jest nawiązywanie pierwszego kontaktu z maluszkiem. Już w 23 tygodniu ciąży 
dziecko zaczyna słyszeć.

Oto wskazówki, jakie usłyszałaby mama na poszczególnych etapach rozwoju dziecka.

1. Mów do mnie, gdy jestem jeszcze w brzuchu, daje to mi poczucie bezpieczeństwa (co również ma spory 
wpływ na rozwój mojej mowy), na mój rozwój umysłowy, uwrażliwia mnie na słuchanie dźwięków. Jeśli nie lu-
bisz mówić, słuchaj muzyki, czytaj na głos książki, gazety.

2. Nie przyjmuj żadnych leków, bez zdecydowanych wskazań medycznych, nawet pospolite leki mają działania 
mogące osłabiać napięcie mięśniowe, też te w obrębie narządów mowy.

Wspieranie rozwoju mowy, gdy dziecko pojawi się na świecie…

3. Jeśli to tylko możliwe, karm mnie piersią - mój język się pionizuje, uczę się oddychać prawidłowo - przez nos, 
mięśnie ust, policzków i mój język nieustannie pracują w czasie karmienia piersią. A więc od pierwszych dni mam 
okazję trenować aparat mowy. Mam Twoją bliskość i poczucie bezpieczeństwa.

4. Wprowadzaj stopniowo do mojego menu stałe pokarmy, dzięki którym mogę ćwiczyć narządy artykulacyjne. 
Nie podawaj mi papek. Gryzienie, żucie, połykanie rozwijają i wzmacniają te mięśnie, które biorą udział w arty-
kulacji (procesie mówienia).

5. Nie dawaj mi smoczka. Jeśli się nie uda, to podejdź spokojnie, smoczek to nie tylko samo zło. Do 12 miesiąca 
daje mi poczucie bezpieczeństwa, sprawia, że sam się uspokajam, niektóre z nas wybierają kciuk do ssania, jak 
nie mają smoczka, a to jeszcze gorzej. Jednak później najlepiej do 15 miesiąca sprytnie mi go odstaw.

6. Jeśli już potrafię siedzieć, karm mnie łyżeczką, tylko nie wycieraj pokarmu o moje podniebienie, poczekaj, aż 
sam je zbiorę z łyżeczki. 

7. Nie stosuj kubków i korków niekapków! Powodują u mnie przetrwały odruch ssania!

8. Wprowadzaj w życie “kąpiele słowne”, czyli po prostu mów dużo do mnie. Opowiadaj o wykonywanych 
czynnościach, pokazuj przedmioty, np. To jest łyżka, a teraz nabiorę nią zupkę.

9. Mów do mnie, jak do dorosłego nie zmiękczaj, nie pieść się, tylko moduluj głos, mów z zabarwieniem emo-
cjonalnym i intonacją. 

10. Mamo, tato, patrzcie na mnie, jak mówicie. Chcę widzieć Waszą buzię! Dzięki temu wiem, jak ułożyć moje 
wargi i język, żeby dobrze wypowiedzieć różne słowa. 

11. Wykonuj ze mną prace plastyczne, rysunki lub wydzieranki, wyklejanki. Dobra sprawność moich rąk wspiera 
moją mowę. 

12. Graj ze mną w gry paluszkowe. Uwielbiam wyliczanki-rymowanki np.: Idzie rak nieborak.

13. Naśladuj odgłosy zwierząt lub baw się ze mną w zgadywanie, kto jest jakim zwierzakiem. Wprowadzaj na-
przemienność w zabawie - raz Ja, raz TY. 

14. Pamiętaj, daj się mi wypowiedzieć. Nie mów za mnie. Potrzebuję przestrzeni.

15. Jeśli powiem nieprawidłowo, powtórz po mnie wyraźnie i poprawnie. Nie muszę ciągle powtarzać, ważne, 
że słyszę poprawną wymowę.

16. Nie każ mi wymawiać głosek, na które nie jestem jeszcze gotowe! Na „r” też przyjdzie czas.

17. Nie używaj chodzika, jak będę gotowy na spionizowanie mojego ciała, uwierz, zrobię to najszybciej jak po-
trafię, tylko nic nie przyspieszaj.

18. Mówienie to też skoordynowanie z prawidłowym sposobem oddychania. Ćwicz ze mną .To takie śmieszne 
WDECH-WYDECH-WDECH, OOOO jak wysoko leci bańka mydlana.

19. Pozwól mi być samodzielnym, choć nie zawsze robię wszystko perfekcyjnie.

20. Wyłącz telewizor, nie zostawiaj mnie samego z telefonem, laptopem, tabletem, tak naprawdę wolę się 
bawić z Tobą. 

Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, podobnie jak jego mowa. Niektóre dzieci z dnia na dzień zaczy-
nają doskonale mówić, inne zaś potrzebują na to trochę więcej czasu. Twoja pomoc w rozwoju mowy pocie-
chy jest i będzie nieodzowna. Pracuj z dzieckiem przy każdej nadarzającej się okazji, a szybko zobaczysz efekty!

Ewa Ślesik
Logopeda

PP-P-Filia w Nasielsku 
W ramach innowacji pedagogicznej  

„Mówię Ja, Mówisz Ty, Komunikujemy się My”

NSP

Dzwoni numer 22 828 88 88? 
Odbierz, to rachmistrz spisowy
Rachmistrzowie spisowi kontaktują się na razie tylko przez telefon. Nie-
stety wiele osób ignoruje połączenia od nich lub boi się je odebrać. Nale-
ży pamiętać, że rachmistrzowie dzwonią z dwóch numerów: 22 828 88 
88 oraz za pośrednictwem infolinii spisowej 22 279 99 99. Te połączenia 
warto odbierać, żeby z pomocą rachmistrza szybko i wygodnie wywiązać 
się z obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2021 (NSP 2021). 

Rachmistrzowie telefoniczni zaczęli drugi miesiąc pracy. Dzwonią  
do mieszkańców Polski, aby pomóc się spisać. Niestety wiele osób, któ-
rym chcą zaoferować swoje wsparcie, odmawia rozmowy lub odrzuca 
połączenie nie sprawdzając nawet, kto dzwoni.

Czy to oszust?
Odbierając telefon z nieznanego nam dotąd numeru trzeba zawsze zacho-
wywać ostrożność. W czasie NSP 2021 mogą zdarzać się przypadki pod-
szywania się oszustów pod rachmistrza. Należy koniecznie pamiętać, że 
rachmistrz nie żąda od Państwa pieniędzy, nie pyta o majątek lub dochody. 
W prosty sposób można sprawdzić, czy osoba, która podaje się za rachmi-
strza, rzeczywiście nim jest. Trzeba tylko zanotować imię, nazwisko oraz 
numer identyfikatora rachmistrza i skorzystać z wybranej opcji weryfikacji.

Najprościej i najszybciej zapytać rachmistrza o podanie jednej z pięciu 
ostatnich cyfr naszego numeru PESEL - jeśli odpowie prawidłowo, mo-
żemy spokojnie kontynuować rozmowę i przejść do spisu.

Można również skorzystać z aplikacji „Sprawdź rachmistrza”, dostępnej na 
stronie https://spis.gov.pl/ lub zadzwonić na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99 i poprosić konsultanta o sprawdzenie danych rachmistrza. 

Spam? Sprawdź, czy to nie rachmistrz

Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.  
Ze względu na skalę przedsięwzięcia nasz aparat telefoniczny może uznać 

te numery za zagrożenie lub spam. To dlatego, że występuje ciąg tych sa-
mych cyfr – są one jednak tak dobrane, żeby łatwo było je zapamiętać. 

Jeśli na Twoim telefonie wyświetli się jeden z dwóch wspomnianych nu-
merów, odbierz połączenie bez zbędnych obaw, nawet jeśli widzisz komu-
nikat „Podejrzenie spamu”. 

Jeśli nie odebrałeś telefonu od rachmistrza, spodziewaj się od niego SMS-a 
i ponownych prób połączenia.

Dlaczego warto odebrać?
Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to rachmistrz pro-
wadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości 
co do treści pytań, możemy od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które 
nie czują się zbyt pewnie, używając komputera lub telefonu albo w ogóle 
nie miały styczności z cyfrowym światem. Formularz spisowy jest bo-
wiem dostępny wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się spisać sa-
modzielnie, należy bezwzględnie skorzystać z pomocy rachmistrza.

Pamiętaj, że rachmistrz dzwoni w imieniu Głównego Urzędu Statystyczne-
go i robi to w ramach obowiązków służbowych. Nie miej więc do niego o 
to pretensji. Jeśli masz jakieś wątpliwości, lub nie chcesz się spisać w danej 
chwili, zakomunikuj to i umów się na inny termin.
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Żbik znów liderem
Mecz z Narwią Ostrołęka zdaje się 
być przysłowiowym wypadkiem 
przy pracy, a radość Ostrołęczan 
okazała się krótkotrwała. Ostat-
nio rozegrane mecze pokazały, 
że Narew i Żbik są w doskonałej 
kondycji, a emocje przy wyło-
nieniu ostatecznego zwycięzcy 
ligi okręgowej, zapewniające mu 
awans do IV ligi towarzyszyć nam 
będą do ostatniego weekendu 
czerwca.

Zaległy mecz
W środę, 26 maja,  rozegrany 
został zaległ y mecz w ramach  
19. kolejki. Ponownie mogli go 
obejrzeć nasielscy kibice, gdyż 
to Żbik Nasielsk był jego gospo-
darzem i podjął na swoim boisku 
gości z Korony Szydłowo.

Mecz był widowiskowy i pełen 
emocji, gdyż na spotkaniu padło 
aż 8 bramek. Na szczęście, więk-
szość z nich to trafienia zawodni-
ków Żbika Nasielsk. Już w czwartej 
minucie pierwszego gola dla Żbi-
ka Nasielsk zdobył Eryk Kopczyń-
ski, a w 25. minucie dominację 
Nasielska na boisku wzmocni ł 
Marcin Chyczewski. Ostatecznie 
wynik pierwszej połowy na 2:1 
ustanowił Kamil Głowacki z Ko-
rony Szydłowo w 35. minucie. 
Pod sam koniec tej części meczu 
zawodnik Korony otrzymał żółtą 
kartkę.

Na początku drugiej połowy do-
brą formę potwierdził Mateusz 
Bramowicz, który podbił wynik 
meczu o kolejny strzał.

Niestety 66. i 68. minuta to dobry 
moment dla Korony Szydłowo. 
Najpierw Kamil Głowacki, a chwi-
lę później Łukasz Kosiorek swo-
imi strzałami wyrównali wynik. 
Goście z remisu cieszyli się tylko 
przez 4 minuty. Kolejnego gola 
bowiem zdobył Mikołaj Adamski, 
a w 80. minucie ostateczny wy-
nik spotkania ustanowił kapitan 
drużyny, Mateusz Bramowicz. 
Emocje na boisku jednak dawa-

ły o sobie znać, przez co docho-
dziło do nieczystych zagrywek. 
Jeszcze jedną żółtą kartkę zoba-
czył zawodnik z Szydłowa (Rado-
sław Jankowski), a w doliczonym 
czasie gry dwaj zawodnicy Żbika 
(Mikołaj Szypulski i Marcin Chy-
czewski). Mimo to spotkanie za-
kończyło się zwycięstwem Żbika 
Nasielsk 5:3.

W t ym samym c z a s ie  Narew 
Ostrołęka zwyciężyła na wła-
snym boisku z Kryształem Gli-
nojeck 4:0 i utrzymała tego dnia 
pozycję lidera.

Pogrom Pokrzywnicy
W sobotę, 29 maja, podczas wy-
jazdowego meczu do Pokrzyw-
nicy, Żbik Nasielsk był bezlitosny 
dla swoich rywali. W meczu pa-
dło łącznie 8 bramek i wszystkie 
w wykonaniu zawodników naszej 
drużyny. Do przerwy dwa gole 
zdobył Marek Osiński w 21. i 38. 
minucie, a jednego Mateusz Bra-
mowicz w 30. minucie.

Kolejne bramki padały w drugiej 
połowie. Strzelili je: Kamil Stań-
czak (60’), Mateusz Śliwiński (67’), 
Marek Osiński (70’) oraz Mateusz 
Bramowicz. To był też wyjątko-
wy mecz dla kapitana nasielskiej 
drużyny. Ostatni gol meczu ka-
pitana Mateusza Bramowicza był 
bowiem jego setnym celnym 
s t r z a ł e m  w  l i g ow y m  m e c z u 
w barwach Żbika Nasielsk.

Był to dzień świętowania. Żbik 
Nasielsk z Pokrzywnicy wrócił nie 
tylko z kolejnymi trzema punkta-
mi po zwycięskim meczu, ale 
ponownie został liderem, gdyż 
Narew Ostrołęka na własnym bo-
isku zremisowała 0:0 z Błękitnymi 
Raciąż.

Niełatwe Strzegowo
Ostatnie spotkanie do łatwych 
nie należało, choć Strzegowo 
znajduje się w tak zwanej gru-
pie spadkowej w tabeli, zajmując 

13. miejsce (na 16) z 22 punkta-
mi. Na boisku było nerwowo już 
w pierwszej połowie, w której 
sędzia podyktował dwie żół te 
kartki zawodnikom ze Strzego-
wa (Mateusz Chojnacki i Cezary 
Wółkiewicz). Druga połowa roz-
poczęła się wyjściem na boisko 
Mateusza Bramowicza, który za-
stąpił Macieja Ćwiąkałę. W meczu 
jednak zamiast goli pojawiały się 
żółte kartki kolejno dla: Krystiana 
Grosika (GKS Strzegowo), Kamila 
Tomaszyńskiego (Żbik Nasielsk) 
i Dominika Pacuszki (GKS Strze-
g owo) .  B e z b ra m kow y  r e m i s 
przełamał dopiero kapitan Żbika, 
Mateusz Bramowicz, zdobywając 
gola z rzutu karnego w 78. minu-
cie.

Choć sędzia przedłużył mecz o 5 
minut, to jednak wynik meczu 
nie uległ zmianie i zakończył się 
rezultatem 1:0. Dzięki temu Żbik 
Nasielsk pozostał na pozycji lidera 
z 66. punktami, mimo że Narew 
Ostrołęka nadal ma jeden punkt 
mniej. Wiceliderzy w 28. kolejce 
pokonali 1:0 rywali z Konopianki 
Konopki.

Najbliższe mecze
Zaległy mecz w ramach 20. ko-
lejki Żbik Nasielsk zagrał 9 czerw-
ca na wyjeździe z Wkrą Bieżuń, 
jednak jego wynik nie był znany 
przed zamknięciem niniejszego 
numeru ŻN.

W Płońsku Żbik Nasielsk spotka 
się z PAFem, (którego niegdyś 
trenował obecny trener Żbika 
Krzysztof Szymański) 12 czerw-
ca o godzinie 17.00, a tydzień 
później 19 czerwca, o godzinie 
15.00, zagra mecz na własnym 
boisku z Kryształem Glinojeck.

Finałowe spotkanie rundy wio-
s e n n e j  r o z e g r a n e  z o s t a n i e  
26 czerwca o godzinie 13.00 
i będzie to zaległ y mecz w ra-
mach 21. kolejki w KS Wąsewo.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Gole w B-klasie
Powoli do końca zbliżają się rozgrywki w B-klasie, w której grają: Wkra 
Cieksyn i Żbik II Nasielsk. 

Obie drużyny przegrały w spotkaniach dwudziestej kolejki. Wkra Ciek-
syn uległa (30 maja) na własnym boisku drużynie GKS Comfort-Therm 
Gumino 2:3. Autorami bramek był Damian Drzazgowski (54’) i Łukasz 
Gortat (75’). Natomiast Żbik II Nasielsk w tym samym czasie uległ go-
ściom z Gladiatora Słoszewo 1:4. Honorową bramkę w tym spotkaniu 
dla Nasielska zdobył Kamil Tomaszyński.

Mecze w ramach 21. kolejki dla obu drużyn były już lepsze. Żbik II 
Nasielsk pokonał na wyjeździe (6 czerwca) Żaka Szreńsk 7:2. To był do-
bry mecz dla Sebastiana Rzemka, który umieścił piłkę w bramce aż czte-
rokrotnie (w 4, 45, 73 i 84 minucie), pozostałe natomiast strzelili Dariusz 
Kordowski (39’), Jakub Chrustowski (41’) oraz Bartłomiej Załoga (76’). 

Natomiast remisem 1:1 zakończyło się wyjazdowe spotkanie Wkry Ciek-
syn z Gryfem Kownaty Żędowe. Celny strzał wykonał Sebastian Mazur-
kiewicz. Najbliższe trzy spotkania, w tym dwa zaległe, będą już ostatnimi 
w tym sezonie. W ramach 22. Kolejki 13 czerwca o 15.00 Wkra Cieksyn 
podejmie gości z Gladiatora Słoszewo, a Żbik II Nasielsk o godzinie 16.30 
Olimp Ciechanów.

Zaległe spotkanie w ramach 13. kolejki Wkra Cieksyn rozegra z Olimpem 
Ciechanów na własnym boisku, a Żbik II Nasielsk na wyjeździe z Jutrzen-
ką Unieck. Oba mecze odbędą się 20 czerwca o godzinie 14.00.

Finałem sezonu będzie rozgrywka zaległej 14. kolejki. Emocje będą wy-
jątkowe, gdyż to derby, w czasie których Żbik II Nasielsk podejmie gości 
z Wkry Cieksyn. Mecz odbędzie się 27 czerwca o godzinie 14.00.

Michał B.

NASIELSK BASZTA TEAM

Rodzinne Piątki Rowerowe 
powracają
4 czerwca, dzień po Światowym Dniu Roweru, wystartowaliśmy z cotygo-
dniowymi rodzinnymi piątkami na dwóch kółkach z Nasielsk Baszta Team.

Spotykać się będziemy co piątek o 18.30 na parkingu przy muralach przy 
ul. Warszawskiej. Z biegiem kolejnych wypraw miejsce i czas startu będzie 
się zmieniać – szczegóły w kolejnym wydaniu gazety.

Nasze wyprawy prowadzić będą m.in po trasie szlaku Bitwy Warszawskiej 
1920 r. i miejscach z nią związanych. Zwiedzimy także fragmenty czarne-
go szlaku rowerowego oraz poznamy odcinki pieszych szlaków: niebie-
skiego i zielonego.

Użytkownicy aplikacji ,,Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 r.’’ będą mieli moż-
liwość zdobywania punktów (waypointów) do odznak PTTK. Aktywności 
będą również możliwością zdobycia wiedzy historycznej i przyrodniczej 
o gminie Nasielsk. Ciekawostek dostarczy aplikacja oraz tablice w terenie. 
Świetnym źródłem wiedzy będą sami członkowie naszego stowarzysze-
nia oraz inni uczestnicy wypraw. Dla uczestników, którzy ukończą z nami 
pełen etap wycieczek, szykujemy NAGRODĘ! Zapewniamy przemiłą at-
mosferę oraz wieczny uśmiech. Zapraszamy na wspólną przygodę!

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Gran Fondo UCI Tour Bitwa Warszawska
Już niebawem na Mazowszu zagości wyścig kolarski dla amatorów i mastersów pod nazwą Gran 
Fondo UCI Tour Bitwa Warszawska o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wzorem 
lat ubiegłych wydarzenie ma na celu upamiętnienie kolejnej, w tym roku 101. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej 1920. 

Przez Nasielsk kolarze przejadą w niedzielę 4 lipca br. Przy Skwerze Bohaterów Wojny 1920 zor-
ganizowana będzie lotna premia o Puchar Burmistrza Nasielska. Wyścig GranFondo (o dystansie 
129 km) wyruszy ze startu wspólnego z Twierdzy Modlin ok. godz. 9.00 natomiast wyścig Me-
dioFondo (o dystansie 75 km) wystartuje kwadrans później. 

Informujemy, że w związku z organizowanym wydarzeniem 4 lipca br. w Nasielsku mogą wystą-
pić czasowe utrudnienia w ruchu w godz. 10.00-13.00. Bardzo prosimy wszystkich o wyrozu-
miałość. Więcej informacji na oficjalnej stronie wyścigu: https://bitwawarszawskatour.pl/  

Miło jest nam również  poinformować, że 21 sierpnia br. w Nasielsku po raz kolejny zagości im-
preza kolarska w formie kryterium ulicznego. Wyścig połączony z eventem będzie miał charakter 
wolny dla mieszkańców, gdzie dzieci oraz dorośli będą mogli spróbować swoich sił na skróconej 
trasie. O szczegółach sportowego wydarzenia będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w planowanych wydarzeniach!

Wydział Administracji i Nadzoru 


