
R E K L A M AZ MIASTA

Kapliczka się sypie
U zbiegu ulic Kościuszki i Ko-
lejowej w pobliżu budynku, 
w którym dawniej znajdowała 
się siedziba banku PKO BP. S.A. 
stoi przydrożna murowana 
kapliczka. Obiekt ten wymaga 
natychmiastowego remontu. 
Odpada bowiem z niego za-
równo tynk, jak i fragmenty 
cegieł. 

M i e s z k a ń c y  t e j  c z ę ś c i 
Nasielska, w tym ulicy Ko-
ściuszki i osiedla Krupka, zgła-
szali wielokrotnie konieczność 
jej remontu zarówno radnym, 
jak i pracownikom nasielskiego 
magistratu. 

 – W sprawie tej kapliczki kon-
taktowali się ze mną miesz-
kańcy osiedla Krupki. Zgłaszali 
potrzebę jej remontu, ponie-
waż jest ona bliska sercu oko-
licznych mieszkańców i są oni 
nawet gotowi zorganizować 
zbiórkę pieniędzy z przezna-
czeniem na jej gruntowny re-
mont – mówi radny Michał 
Brodowski. 

J a k  s i ę  d o w i e d z i e l i ś m y 
w nasielskim Urzędzie Miej-
skim od kilku tygodni trwają 
prace nad możliwościami wy-
remontowania tego obiektu 
i ewentualnego pozyskania na ten cel dofinansowania zewnętrznego. Najważniejszą sprawą było ustalenie wła-
ściciela działki, na której znajduje się figurka oraz przygotowanie kosztorysu jej remontu. 

 – Jestem po wstępnych rozmowach z właścicielem gruntu, na którym posadowiona jest figurka. Nadal jednak 
trwają prace dotyczące przygotowania umowy pozwalającej na przeprowadzenie prac oraz czekamy na ko-
lejne wyceny remontu. Niestety nie jest to łatwa sprawa – mówi Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. 

Historia przydrożnej kapliczki zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Kolejowej sięga XIX wieku. Już 
wtedy pojawił się w tym rejonie taki murowany obiekt o białych ścianach z romboidalnymi płyciznami i cztero-
spadowym daszkiem krytym dachówką oraz żelaznym krzyżem. Jednak ok. 20 lat temu podczas przebudowy 
drogi wojewódzkiej Nasielsk – Przyborowice zdemontowano poprzednią kapliczkę, a nową wzorowaną na po-
przedniej wybudowano nieco dalej od szosy. 

Jak się teraz okazało ten obiekt sakralny nie znajduje się na terenie gminnym, co sprawia, że na jego remont za-
pewne przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. 

(red.) 

OBRADOWAŁA RADA

Zmiany w budżecie 
W czwartek, 15 lipca br. na wniosek 
burmistrza Nasielska w trybie zdalnym 
odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. 

Obrady prowadził Jerzy Lubieniec-
ki przewodniczący RM, a w porząd-
ku obrad znalazł się punkt dotyczący 
podjęcia dwóch uchwał. 

W dyskusji nad projektem w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej gminy 
Nasielsk na 2021 rok jako pierwszy 
głos zabrał radny Rodryg Czyż, który 
chciał wiedzieć dlaczego zwiększane 
są o 800 tys. zł wydatki na budowę 
przedszkola w Starych Pieścirogach 

i o pół miliona wydatki na moderniza-
cję stadionu.

Jak wyjaśni ł  Radosław Kasiak, 
k ierownik Wydzia ł u Inwest y-
cji Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
zwiększenie o 500 tys. zł na budo-
wę stadionu wynika z konieczno-
ści wykonania dodatkowych robót 
związanych z kompleksowym wy-
posażeniem placu zabaw, który bę-
dzie zorganizowany przy boisku 
bocznym. – Zakres prac nie obej-
mował wyposażenia tego placu 
tak kompleksowego, jak chcemy 
to zrobić. Dodatkowo, chcemy 

też zamontować tam teletechnikę, 
czyli kompleksowo zrobić studnie 
telekomunikacyjne, ułożyć rury te-
lekomunikacyjne, położyć światło-
wód i niezbędne okablowanie, które 
w przyszłości pozwoli nam zamon-
tować monitoring, nagłośnienie, czy 
telebim tak, żeby w przyszłości, jeśli 
zajdzie konieczność zamontowa-
nia dodatkowych urządzeń nie było 
ingerencji w płytę boiska – mówił  
R. Kasiak. Ponadto istnieje koniecz-
ność zamontowania dodatkowych 

ciąg dalszy na str. 3
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

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 MOPS

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres skła-
dania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatka-
mi na okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji papierowej trwać będzie 
od 1.08.2021 r. do 30.11.2021 r., natomiast w wersji elektronicznej od 
1.07.2021  r. do 30.11.2021 r. 

Wnioski należy składać:
 – osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
 – drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz 
bankowość elektroniczna).

W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające po-
wierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2020.

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku informuje, że od 
1.07.2021 r. trwają zapisy:

 – telefonicznie pod nr 23 693 30 05 lub

 – osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu ustale-
nia daty i godziny złożenia wniosków na wyżej wskazane świadczenie. 

Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych ko-
lejkach. 

W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy 
posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku. 

Z UM

Ważne zmiany w programie 
„Czyste powietrze”
1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, 
uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), 
zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższo-
ny poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących 
się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Pro-
gram został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 
2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania 
na stronie www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste 
Powietrze) oraz na Portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”
Przypominamy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czy-
ste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, 
że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinan-
sowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 
31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego do-
kumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie 
będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części 
programu, czyli podwyższonego poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. 
zł). Od 1 lipca w przypadku gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi 
do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw 
jednoosobowych do 2189 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż do-
tychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym stan-
dardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie 
poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz 
do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 
60% kosztów).

Zapowiadana ścieżka bankowa, czyli nabór wniosków o dofinansowanie 
w bankach na dotacje przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego, została już uruchomiona. Informacje o bankach, które będą udzielały 
Kredytu Czyste Powietrze i w których będzie można złożyć wniosek o dotację 
będą dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Ankiety mieszkańców 
dostarczone 
Do 7 lipca br. trwały konsultacje 
społeczne organizowane przez fir-
mę DATABOUT Sp. z o.o. na rzecz 
inwestora, tj. PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. w związku z projek-
tem „Zwiększenie przepustowości 
na odcinku Warszawa Wschodnia-
-Nasielsk (Kątne/Świercze)”.

W celu ułatwienia Państwu wzięcia 
udziału w konsultacjach, przepro-
wadziliśmy działania informacyj-
ne oraz przygotowaliśmy ponad 
2 000 ankiet w wersji papierowej 
do przekazania mieszkańcom. Tra-
fiły one do sołtysów, szkół i przed-
szkoli z terenu Gminy Nasielsk 
oraz jednostek organizacyjnych gminy. Do Urzędu Miejskiego wróciły 542 
wypełnione formularze, które 7 lipca br., Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski przekazał Magdalenie Olejnik przedstawicielce firmy DATABOUT. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc 
w dystrybucji ankiet, a szczególnie sołtysom.

Wierzymy, że udział społeczeństwa Gminy Nasielsk w badaniu ankietowym 
przyczyni się do pomyślnych rozwiązań przy planowaniu przebiegu trasy ko-
lejowej.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Modernizacja  
dróg gminnych
W środę, 14 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadań 
pt. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” oraz przekaza-
nie terenu wykonawcy. Zakres prac obejmie przebudowę, remont i mo-
dernizację dróg w następujących miejscowościach:
– Studzianki – 258 m;
– Słustowo – 1060 m;
– Mogowo, ul. Długa, ul. Łączna – 1315 m;
– Krzyczki Żabiczki – 700 m;
– Zaborze – 500 m;
– Nasielsk, ul. Krótka – 93 m;
– Nasielsk, ul. Cicha – 105 m;
– Cieksyn, ul. Leśna – 1000 m;
– Stare Pieścirogi, ul. Poziomowa – 225 m.
Łączny koszt zadania – 1 431 895,26 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma In-
frastruktura Bud-59 Sp. z o.o.

Planowany termin zakończenia robót – 1.09.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz 
Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Za-
mówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.
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Z UM

Wybory  
w Chechnówce
W piątek, 9 lipca 2021 r., w miej-
scowości Chechnówka odbyły 
się wybory sołeckie mające na 
celu wybór nowego sołtysa.

Wybory zarządzone przez Bur-
mistrza Nasielska odbyły się 
w związku z rezygnacją dotych-
czasowego sołtysa - pana Cze-
sława Żołnierzaka z pełnionej 
funkcji. Nowo wybranym soł-
tysem tej miejscowości zosta-
ła pani Alina Żołnierzak, której 
życzymy wytrwałości i powo-
dzenia w realizacji planów i za-
mierzeń.

Pan Czesław Żołnierzak był naj-
starszym sołtysem w gminie 
Nasielsk, pełnił swoją funkcję 
przez wiele kadencji. Składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią 
służbę sołtysa sołectwa Chechnówka oraz pełną zaangażowania pracę 
na rzecz lokalnej społeczności i troskę o mieszkańców. Sprawowanie za-
szczytnej roli sołtysa przez tak długi czas potwierdza, że Pan Czesław 
zdobył to, co najcenniejsze, a jednocześnie najtrudniejsze do pozyskania 
– zaufanie mieszkańców. 

Życzymy dalszych sukcesów, nieustającego zdrowia, zadowolenia i po-
myślności w życiu osobistym. 

Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski
Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Dlaczego warto się szczepić?
Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniu on-line o szczepieniach, które odbędzie się 26 lipca br. o go-
dzinie 15:30 za pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego na Facebooku. 

W transmisji udział wezmą pracownicy SP ZOZ w Nasielsku – dr Łukasz Michalczyk – specjalista chorób we-
wnętrznych oraz Patrycja Rączkowska – koordynator ds. szczepień nasielskiej przychodni. 

Podczas wideokonferencji doktor Michalczyk przedstawi informacje dotyczące korzyści wynikających ze szcze-
pień, jak również będzie odpowiadał na Państwa pytania. Pani Patrycja omówi procedurę zapisów na szczepienia. 

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące szczepień, wątpliwości w kwestiach medycznych, które chcielibyście 
omówić z lekarzem lub nie jesteście do końca przekonani co do zasadności szczepień, serdecznie zapraszamy 
do udziału!

opraw na słupach do oświetlenia. Na-
tomiast zwiększenie wydatków na 
inwestycję w Starych Pieścirogach 
wynika stąd, że zakres prac nie obej-
mował układu drogowego. 

Radny Andrzej Pacocha dopytywał 
o to, czy przed rozpoczęciem prac 
nie było wiadomo, że pojawią się 
koszty dodatkowe, czy też wynikły 
one w trakcie inwestycji. 

Burmistrz Ruszkowski odpowiedział, 
że dodatkowe koszty pojawiły się 
w późniejszym okresie. 

Radny Rodryg Czyż pytał, dlacze-
go na etapie projektowania przed-
szkola nie zostały przewidziane drogi. 
Zauważył, że na etapie pfu (projekt 
funkcjonalno – użytkowy) droga do-
jazdowa do przedszkola powinna być 
uwzględniona.

Kierownik R. Kasiak odpowiedział, że 
przedszkole w Pieścirogach wykony-
wane jest w technologii „zaprojektuj 
wybuduj”, projekt był robiony przez 
wykonawcę, a pfu nie obejmowa-
ło wykonania dróg. Podkreślił, że bez 
względu, czy to byłoby na etapie pfu 
czy teraz jest to kosztem, który trze-
ba ponieść. Poinformował też, że 
inwestycja powstaje w oparciu o pra-
womocne pozwolenie na budowę 
wydane przez wydział architektury 
starostwa powiatowego w Nowym 
Dworze Maz., a przed uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie musimy 
wykonać drogi przeciwpożarowe.

Radny Marcin Szarszewski stwierdził, 

że najlepiej byłoby, żeby pfu było do-
brze zrobione. – W momencie gdy-
by ta droga wyceniana była na etapie 
ofertowania, to ci wykonawcy biliby 
się o ten przetarg i oferowaliby jak 
najtaniej, dziś kiedy zlecane są roboty 
dodatkowe, kto wie, czy nie ma tam 
jakiś ukrytych kosztów. Dlatego najle-
piej, żeby to pfu było dobrze zrobione. 
Wtedy mamy ceny konkurencyjne 
i unikamy takich sytuacji – mówił rad-
ny Szarszewski. Zapytał on również 
o boiska przyszkolne, z tego zadania 
bowiem zdjęto 500 tys. zł i przezna-
czono na stadion. Radny chciał wie-
dzieć, przy których szkołach miały 
by one powstać i czy zadanie będzie 
w ogóle realizowane. 

Kierownik R. Kasiak wyjaśnił, że zgod-
nie z dokumentacją projektową boiska 
miały powstać przy kilku szkołach 
(m.in. w Budach Siennickich, Popowie 
Borowym, Pieścirogach, Nasielsku, 
Cieksynie) ubiegano się o dofinanso-
wanie na ten cel z ministerstwa sportu, 
ale nie ma do tej pory żadnej odpo-
wiedzi w tej kwestii. Jeśli będzie dofi-
nansowanie, to zadanie to zostanie 
wykonane. Dodał, że gmina otrzyma-
ła dofinansowanie na budowę boiska 
przy szkole podstawowej w Budach 
Siennickich z urzędu marszałkow-
skiego. 

Natomiast radny Dawid Domała pod-
niósł temat rewitalizacji skweru um. 
Jana Pawła II w Nasielsku, zauważa-
jąc, że kwota na tę inwestycję została 
zmniejszona o 800 tys. zł. Radny po 
raz kolejny przypomniał o koniecz-
ności uwzględnienia w planach tej 

inwestycji: nowoczesnej 
wiaty przystankowej i to-
alety publicznej. Burmistrz 
Ruszkowski odpowiedział, 
że cały czas nie ma peł-
nej dokumentacji i nadal 
trwają ustalenia projektan-
ta z równymi instytucjami, 
w tym z konserwatorem 
zabytków. 

Radny Mirosław Świderski pytał, czy 
będzie budowany łącznik między 
Elektronową a Warszawską. Zapro-
ponował też, żeby wyjaśnieniem, czy 
ta inwestycja jest konieczna, zajęła się 
komisja rewizyjna. Zauważył, że ma 
obawy co do budowy skweru Jana 
Pawła II, skoro pozostanie na ten cel 
1 200 tys. zł.

Burmistrz zapewnił, że obie inwestycje 
będą realizowane. 

Radny A. Pacocha powiedział, że 
to dobra decyzja, że środki zosta-
ły zdjęte z łącznika drogowego. Ma 
nadzieję, że on nigdy nie powsta-
nie. Obok istnieje droga i trzeba tyl-
ko wyegzekwować przejazd nią od 
firmy Fabila. Zaznaczył, że burmistrz 
powinien wpłynąć na służby: straż 
miejską i policję, żeby ten przejazd 
został udostępniony. 

Burmistrz Ruszkowski podkreślił, że 
nie ma możliwości przejścia przez 
ten teren.

Zmiana uchwały budżetowej gminy 
Nasielsk na 2021 rok została przyję-
ta 11 za, przy 2 głosach przeciwnych 
i 2 głosach nie oddanych.

Drugi projekt uchwały dotyczył 
przyjęcia przez gminę Nasielsk za-
dania zarządzania częścią dogi wo-
jewódzkiej nr 571 na odcinkach od 
kilometra 31+ 490 do kilometra ok. 
31 + 560 (ulica Przechodnia i ulica 
Łączna) oraz od kilometra 32+260 
do kilometra 32+310 (ul. Krupki) 
w Nasielsku. 

Radny Michał Brodowski pytał o to, 
czy przejęcie tych odcinków dróg 
dotyczy czasu realizacji inwestycji.

Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że 
gmina musi mieć uzgodnienia i po-
rozumienia z Mazowieckim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich. 

Kierownik R. Kasiak powiedział, 
że trwa procedura przetargowa 
na ulicę Przechodnią i obrobienie 
skrzyżowania ulicy Łącznej z dro-
gą wojewódzką i z ulicą Krupki. Od-
dzielnym zadaniem jest przetarg na 
ulicę Krupki. 

Radny R. Czyż zapytał, czy w przy-
padku ulicy Leśnej nie trzeba było 
robić tego przejęcia. Mówił też 
o tym, iż przetarg na ulicę Prze-

chodnią wygrała firma, która nie zaj-
muje się stricte pracami drogowymi. 

Burmistrz zauważył, że projekt na 
ulicę Przechodnią nie został jeszcze 
rozstrzygnięty. A radny Czyż przy-
znał, że zasugerował się ofertami, 
które zostały podane do wiadomo-
ści. 

Radosław Kasiak mówił, iż skrzyżo-
wanie z ulicą Leśną było wprowa-
dzone do stałej organizacji ruchu 
i dlatego MZDW nie wymagało ta-
kiego porozumienia od gminy. Na-
tomiast ulica Przechodnia i Łączna 
to całkowicie nowe skrzyżowania, 
nie mają stałej organizacji, stąd ko-
nieczność porozumienia i podjęcia 
uchwały przez Radę Miejską.

Rada przyjęła uchwałę większością 
głosów przy: 14 głosach za i 1 głosie 
nieoddanym.

Wobec wyczerpania porządku ob-
rad J. Lubieniecki przewodniczący 
RM zakończył sesję. 

Pełna relacja z XXXI sesji RM do-
stępna jest na nasielsk.sesja.pl. 

(red.)

OBRADOWAŁA RADA

Zmiany w budżecie 



4 Życie Nasielska nr 16 (584); 23.07.2021–5.08.2021AKTUALNOŚCI

FOTOOBSERWATOR

Śmieci po pikniku 
Rzeka Wkra cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród kajakarzy, 
rowerzystów, spacerowiczów czy po prostu chcących wypocząć nad 
wodą. Odpoczywający nad rzeką przywożą ze sobą całą gammę arty-
kułów spożywczych od przekąsek, napojów, używek, tacek do grilla, aż 
po pampersy. Niestety zdarza się, że pustych opakowań już ze sobą nie 
zabierają. 

Przykład z ostatniego weekendu w Cieksynie… Pewna grupa osób zo-
stawiła po sobie wszystkie śmieci, a już dzień później ktoś zebrał te pozo-
stałości ludzkiej egzystencji wypoczynkowej. Ktoś nie mógł patrzeć na 
taki widok wśród pięknej scenerii przyrodniczej nad Wkrą. Rozwiązaniem 
mogłyby być fotopułapki, które nagrywały śmiecących, a później ewen-
tualne ich karanie.

(łm)

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Mamy kolejne 
serducho na nakrętki! 
Serdeczne podziękowania dla pana Artura Szulkowskiego, który udostęp-
nił swój teren blisko Dworca PKP w Pieścirogach, by mogło stanąć na nim 
nowe serduszko na plastikowe korki.

Przypominamy, że drugie serce ustawione jest przy Skwerze im. Jana Paw-
ła II w Nasielsku. 

Wiemy, że akcja bardzo się Państwu podoba – wielkie, czerwone serce 
jest cały czas zapełniane!

Dzięki plastikowym korkom wrzucanym do serc, Wiktoria Wóltańska – 
mieszkanka naszej gminy, może brać udział w turnusach rehabilitacyjnych, 
dzięki którym uczy się samodzielnie chodzić. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pieścirogów i Nasielska do wrzuca-
nia swoich korków! To nic nie kosztuje, a ma wielką moc! 

Pomysłodawcą akcji jest pan Marek Prusinowski – to on wykonał także 
oba serca.

FOTOOBSERWATOR
Po raz kolejny wracamy do Cieksyna, gdzie Czytelnik ŻN odkrył góry śmieci na obrzeżach lasu przy różo-
wym drzewie. Co ciekawe pozostawiono je pod tablicą „Teren monitorowany”, najwyraźniej nikt nie przejął 
się tym ostrzeżeniem!

Z POLICJI

Sprawca przemocy domowej 
zatrzymany
Kilka dni temu policjanci z Komisariatu Policji 
w Nasielsku udali się na interwencję domową. We-
dług informacji, mężczyzna miał znęcać się psy-
chicznie i fizycznie nad swoją rodziną. Na miejscu 
dzielnicowy potwierdził przemoc domową.

Mundurowi zatrzymali mieszkańca gminy Nasielsk 
oraz wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty”. Od 
mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało, że w wydychanym po-
wietrzu miał ponad 2,5 promila alkoholu.

Nasielscy śledczy zebrali materiał dowodowy. Na 
jego podstawie zatrzymanemu 54-latkowi przedsta-
wiono zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego 
nad osobami najbliższymi.

Pułtuska prokuratura zastosowała wobec mężczyzny 
środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, naka-
zu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego 
wspólnie z pokrzywdzonymi oraz zakazu zbliżania 
się do nich.

Zgodnie z art. 207 kodeksu karnego, 54-latkowi grozi 
teraz kara pozbawienia wolności do lat 5.

(r) za: http://kppnowydwor.policja.waw.pl/

Z UM

Nasielscy policjanci  
z nowoczesnym alkomatem
W środę, 7 lipca br., na ręce Ko-
mendanta Policji w Nasielsku pod-
insp. Dariusza Leszczyńskiego 
Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski przekazał w użytkowanie 
nowoczesny alkomat przenośny.

Zakupione urządzenie – Alkometr 
A2.0 – posłuży do bezinwazyj-
nego pomiaru stężenia alkoholu 
w wydychanym powietrzu meto-
dą „spirometrii w podczerwieni”.

Alkometr A2.0 pozwoli także na 
uzyskanie miarodajnych badań na 
zawartość alkoholu w organizmie 
kierowcy, które będą stanowiły 
dowód w postępowaniu sądowym. 
Do tej pory było to możliwe tylko w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz po-
przez badanie krwi. 

Urządzenie o wartości 14 000 zł zostało zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

Wydział Administracji i Nadzoru
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Z MIASTA

TESCO  
odchodzi z Nasielska
To, że Tesco zniknie z nasielskiego rynku, wiadome było od dłuższego 
czasu. Zapowiadane było także w naszej lokalnej gazecie. W ostatnim 
miesiącu obserwowaliśmy szybkie zwijanie się tego podmiotu handlo-
wego. Trwały wyprzedaże zarówno zgromadzonego towaru, jak i sprzę-
tów, które były na wyposażeniu tego magazynu handlowego. 

Ruch trwał od samego rana do późnych godzin wieczornych. Jednak, 
trzeba też to powiedzieć, patrzyliśmy na to wszystko z „łezką w oku”. 
Mieszkańcy ziemi nasielskiej przywykli do tej placówki handlowej zlo-
kalizowanej u zbiegu ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej (P.O.W.) i ulicy 
Polnej, chociaż jej żywot był tu stosunkowo krótki. Miała zaledwie 14 lat. 
Miejsce to jest w historii Nasielska nieco symboliczne. Tu przez wiele 
lat PRL—u mieściła się placówka naszego nasielskiego podmiotu go-
spodarczego, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. To znany nie 
tylko w Nasielsku i w okolicznych powiatach „Złoty Kłos”. Znali dobrze 
to miejsce uczestnicy wycieczek i spotkań w naszym mieście. Goście 
z całej Polski, a nawet goście zagraniczni. Niektórzy do dnia dzisiejszego 
pamiętają nasielską potrawę, jaką tu serwowano. Był to królik w śmietanie. 
Tu przypomnę nasielskiej młodzieży, że w Nasielsku funkcjonowała duża 
geesowska ubojnia królików. Gdzie się znajdowała. Otóż w kompleksie 
rzeźni miejskiej też zlokalizowana przy ul. POW.

Nasielskie Tesco odeszło już do historii. Od 19 sierpnia będzie w tym 
miejscu funkcjonowało Netto. To zawarte jest w informacjach tych 
dwóch bratnich podmiotów gospodarczych. Aktualnie trwają wzmo-
żone prace przy nadaniu tej placówce handlowej nowego „wyglądu”, 
nowej aranżacji. 

andrzejzawadzki

W SKRÓCIE

Aplikacja mobilna  
Zielone Mosty Narwi
Fundacja Piękno Naszej Polski stworzyła aplikację mobilną 
Zielone Mosty Narwi. Realizacja projektu ma na celu pro-
mowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w tym 
produktów lub usług lokalnych. W aplikacji możemy zoba-
czyć panoramę lotniczą 9 gmin objętych działaniem Lokalnej 
Grupy Działania Zielone Mosty Narwi, w tym gminy Nasielsk. 
Ponadto przedstawione są informacje na temat gmin oraz 
najważniejszych atrakcji turystycznych znajdujących się na 
ich terenie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Link do aplikacji: http://zielone.mosty.narwii.przewodnikvr.pl/spacer.html?s=pano21.

Z GMINY

Rozstrzygnięto  
ważne przetargi
Jeszcze w lipcu zostanie podpisana umowa z firmami, które wygrały prze-
targi na realizację dwóch ważnych inwestycji na terenie miasta Nasielsk.

Do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku” swoje oferty zgło-

siło cztery firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma M.M. Młyńscy z Ciechano-
wa na kwotę 1 964 836 zł. Najdroższą ofertę, ponad dwukrotnie wyższą, 
złożyła firma PRI KNAUBER z Legionowa.

Kanalizacja wybudowana zostanie na ulicach: Ogrodowa, Jaworowa, Ci-
sowa, Sosnowa, Sadowa, Gajowa, Grabowa i Leśna.

 – Wykonanie kanalizacji wykona firma M.M. Młyńscy z Ciechanowa, 
która realizowała już w naszej gminie zamówienia. Umowa przewidu-
je, że inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu czterech miesięcy od 
daty podpisania umowy – mówi Radosław Kasiak z Wydziału Inwestycji 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Do wybudowania ulicy Przechodniej zgłosiły się natomiast dwie firmy 
z Nasielska – OK-BUD, oferując 3,1 mln zł za zrealizowanie zamówienia 
i BAZ-BRUK z kwotą o 368 tys. wyższą. – W ramach inwestycji wykonana 
zostanie wybudowana droga asfaltowa na łącznym odcinku 742 metrów 
(61 metrach na ulicy Łącznej, 549 metrach na ulicy Przechodniej i 132 
metrach ulicy Podmiejskiej), kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi 
w drogach gminnych (ulice Łączna, Przechodnia i Podmiejska) oraz prze-
budowana zostanie sieć energetyczna.

 – Najkorzystniejsza oferta, która odpowiadała wszystkim wymaganiom 
określonym w dokumentacji przetargowej, wpłynęła od firmy OK-BUD 
Piotr Morawski z Nasielska. Na inwestycję otrzymaliśmy 2 mln wsparcia 
finansowego z Urzędu Wojewódzkiego – mówi Radosław Kasiak. Ter-
min realizacji zamówienia to 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Ulica 
Przechodnia połączy ulicę POW i Kolejową, pozwalając ominąć centrum 
Nasielska.

Michał B.

OŚWIATA

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 
Na początku lipca br. ogłoszone zostały wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasistów. Uczniowie przystąpili do 
niego w maju (25 – 27 maja br.). Musieli wykazać się wiedzą z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki 
i nowożytnego języka obcego, w naszej gminie był to przede wszystkim język angielski.

Był to już drugi egzamin na zakończenie szkoły podstawowej, który uczniowie pisali w okresie pandemii. 

Przedstawiamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 zebrane przez nasielskie Centrum Usług 
Wspólnych. 

(red.)

l.p.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Nazwa placówki język polski matematyka język angielski

1. Szkoła podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja  
w Nasielsku (95 uczniów) 53 % 41 % 54 %

2. Szkoła podstawowa nr 2 im. S. Starzyńskiego  
w Nasielsku (16 uczniów) 73 % 65 % 74 %

3. Szkoła podstawowa im. M. Kopernika  
w Cieksynie (23 uczniów) 41,87 % 45,74 % 52 %

4. Szkoła podstawowa im. Pierre`a de Coubertina  
w Budach Siennickich (13 uczniów) 55 % 64 % 81 %

5. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II  
w Dębinkach (12 uczniów) 56 % 42,33 % 58,08 %

6. Szkoła podstawowa im. M. Konopnickiej  
w Popowie Borowym (11 uczniów) 52 % 37 % 47 %

7. Szkoła podstawowa im. Ks. J. Piłsudskiego  
w Starych Pieścirogach (30 uczniów) 58 % 46 % 64 %

Średnia wyników egzaminów  
z poszczególnych przedmiotów uzyskana  

w Gminie Nasielsk
55,55 % 48,7 % 61,44 %

Z POWIATU

Termomodernizacja szpitala 
W środę 14 lipca br., oficjalnie dokonano 
odbioru prac termomodernizacji budyn-
ku szpitala Nowodworskiego Centrum 
Medycznego.

W spotkaniu z dyrekcją NCM udział wzię-
li przedstawiciele lokalnych i ościennych 
samorządów, w tym Bogdan Ruszkow-
ski burmistrz Nasielska i Radosław Kasiak 
członek zarządu powiatu nowodworskie-
go.

Wartość inwestycji pn. „Zmniejszenie 
zużycia energii w budynkach szpitala 
Nowodworskiego Centrum Medyczne-
go w Nowym Dworze Mazowieckim” 
współfinansowanej ze środków Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, to łącznie 
6 792 517,84 zł. Dotację w kwocie 600 000,00 zł przekazał również na ten cel powiat nowodworski.

W ramach wykonanych prac docieplona została starsza część budynku oraz wymienione m.in.: stolarka okienna 
i drzwiowa, poszycie dachu, węzeł cieplny zaopatrujący budynki w ciepło CO oraz CWU, grzejniki CO wraz z instala-
cją zasilającą, lampy oświetleniowe.

Dodatkowo, na dachu zamontowane zostały panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 kW, co pozwoli na pokrycie 
bieżącego zapotrzebowania w energię elektryczną w słoneczne dni. Prace remontowe zrealizowane zostały przez 
firmę ANNA-BUD Sp. z o.o.

(red.) za: www. ncm.med.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ

ROZ(G)RYWKA

W świecie pradawnych Słowian
„Stworze” zabiera nas do mitycz-
nego świata pradawnych Słowian, 
kiedy po ziemiach naszych przod-
ków chodziły tytułowe Stworze, 
czyli istoty pośrednie między 
ludźmi a bogami. Jedne pomaga-
ły ludziom, inne im szkodziły. Po-
trafiły okazać łaskę, ale lepiej nie 
wzbudzać ich gniewu. W tej przy-
godowej grze planszowej gracze 
wcielają się w jednego z dziesię-
ciu Stworzy, których celem jest 
powiększenie swoich wpływów 
w Karinie poprzez wypełnianie 
misji. Na rynku wydawniczym po-
jawiła się właśnie druga edycja gry 
„Stworze. Odrodzenie” od Under-
wold Kingdom, która różni się nie-
co od pierwszej m.in. mechaniką 
i na tej edycji się skoncentrujemy. 
Po dokonaniu wyboru Stworza 
uczestnik pobiera talię Misji prze-
znaczoną dla swojej postaci, po 
czym wybiera osiem misji, któ-
re zamierza zrealizować w trakcie 
rozgrywki. Ponadto wokół kar-

ty postaci należy ułożyć żetony 
Witalności i Oddziaływania. Z Talii 
Lokacji gracze wybierają miejsce, 
które będzie kryjówką i zarazem 
siedzibą Stworza. Obok Lokacji 
należy położyć drewnianą kostkę 
odliczającą czas ukrycia siedzi-
by, dopóki nie zostanie ujawniona 
przez ludzi. Mamy jeszcze karty 
Wydarzeń reprezentujących pra-
dawne, słowiańskie święta, np.: 
Jaskółka, Noc Kupały, Dziady czy 
Równonoc. Na tych kartach rów-
nież trzeba położyć kostkę z wi-
doczną cyfrą 5. Jest to czas, jaki 
pozostał do danego wydarzenia. 
Każda akcja powiązana z danym 
świętem, zmniejsza o jeden czas 
oczekiwania na to wydarzenie. 
W kolejnych rundach uczestni-
cy mogą wykonać ruch do do-
wolnej Lokacji, wykonanie jednej 
z Akcji Głównych lub zwiększenie 
odliczania na swojej karcie Loka-
cji i ewentualne skorzystanie z jej 
efektu. W razie wypełnienia misji, 

gracz natychmiast 
ogłasza to pozosta-
łym, co pozwala mu 
na rozwinięcie jed-
nego z atrybutów 
postaci lub zdobycie 
nowego. Zw ycię-
ża uczestnik, któ-
ry, kierując swoim 
Stworzem, ukończy 
najwięcej misji i ma 
największe wpływy 
w Krainie. A może 
komuś się poszczę-
ś c i  i  z o s t a n i e  j e j 
jedynym Opieku-
n e m?  P o d s u m o -
wując, „Stworze” to podróż do 
świata wierzeń naszych słowiań-
skich przodków, poznania praw 
rządzących ówczesnym światem, 
świąt porządkujących życie ludzi, 
ale i stworzeń, które pomagały lub 
szkodziły. Wśród pradawnych de-
monów jest np. Chowaniec, żyjący 
blisko ludzi. Pomaga im we wzbo-

gaceniu się, ale w zamian może 
zażądać duszy. Postać Rusałki jest 
znana z utworów literackich. Przy-
biera postać kobiety zamieszkują-
cej jeziora i rzeki, żeby uwodzić 
mężczyzn swoim pięknym gło-
sem. Do najzabawniejszych Stwo-
rzy należy Bobo straszący małe 
dzieci. To on chowa się w ciem-
ności, czai się w szaf ie lub pod 

łóżkiem… W formie zabawy wi-
dzimy, jak dawni Słowianie po-
strzegali świat, a poprzez wiarę 
w różne stworzenia próbowali tłu-
maczyć sobie zjawiska przyrody, 
zachowania i ich konsekwencje 
oraz różnorodne emocje, trudne 
do wytłumaczenia wprost.

OI

Z BIBLIOTEKI

Lektury dla najmłodszych
Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publicz-
na  w  N a s i e l sku 
serdecznie pole-
ca najmłodszym 
czytelnikom serię 
książeczek Kicia 
Kocia  autorstwa 
gdańskiej pisarki 
Anity Głowińskiej. 
Jej główną boha-
terką jest mała, by-
stra kotka, która odważnie odkrywa świat. Towarzyszą jej wyrozumiali opiekunowie 
– rodzice i dziadkowie. Nie można też nie wspomnieć o wiernych przyjaciołach, 
którymi są: Pacek, Adelka i Julianek. Wraz z nimi Kicia Kocia uczy się też najważ-
niejszych zasad w codziennym życiu. Seria Kicia Kocia podbiła serca maluchów! 
Przygody kotki, ozdobione za pomocą wyraźnych ilustracji, dużych kształtów 
i wyrazistych barw, są sympatyczną lekturą już dla dzieci półtorarocznych. Wraz 
z kotką dzieci uczą się np. gotować, grają na instrumentach czy bawią się na placu 
zabaw. Jednak nie tylko: idą do lekarza, na basen, poznają policjanta i strażaka. Co 
ważne, uczą się też, jak zachować się, gdy burza zaskoczy nas poza domem albo 
gdy zaczepi je nieznajomy. 

Najnowszą propozycją jest seria dla najmłodszych dzieci – Akademia Kici Koci. 
W tej podserii, pod hasłem „Wiem, rozumiem” wyróżnić można książki przedsta-

wiające bliską dziecku rzeczywistość, jak i prezentujące znane słowa w języku an-
gielskim. Seria Kicia Kocia to edukacja i przyjemność w jednym!

(b.)

O ludziach,  
którzy lubią bywać sami 
Wiele osób lubi czytać reportaże opowiadające o ciekawych miejscach i przedstawiających 
ludzi tam żyjących. Dla mnie nie muszą to być wcale jakieś wyjątkowo egzotyczne krainy, ale 
ważne, by tekst był interesujący i opatrzony pięknymi zdjęciami. 

Książka Katarzyny Tubylewicz pt. Samotny jak Szwed? O ludziach Północy, którzy lubią by-
wać sami spełnia te warunki. Nie jest to typowy reportaż, a raczej ich zbiór, w który autorka 
wplotła kilka interesujących wywiadów i esejów na temat samotności. W obliczu pandemii 
koronawirusa stał się on bliski nam wszystkim, bez względu na narodowość, wiek, płeć, czy 
miejsce zamieszkania. Książka Tubylewicz to przekaz o samotności oswojonej, wynikającej 
z tradycji, szacunku do indywidualizmu, będącej niejako integralną częścią szwedzkiej kultury 
i obyczajowości, a do tego mocno w niej zakorzenionej. Dla mieszkańców Północnej Europy 
niezwykle ważne jest też samotne spotkanie z przyrodą, kontemplacja natury, która pozwala 
im odzyskać energię do życia. 

Poprzez wypowiedzi bohaterów książki poznajemy różne oblicza i definicje samotności, np. 
jako formy bezpieczeństwa, luksusu i wygody, odwagi, ale także tchórzostwa. Autorka po-
dejmuje też ciekawe zagadnienia dotyczące singli, rodzin, duchowości i religijności, a także 
różnic kulturowych widocznych w szwedzkim społeczeństwie. 

Wśród rozmówców znaleźli się ludzie ze świata kultury, sztuki, medycyny. Opowiadają oni 
o różnych wymiarach samotności. 

Pisarka Theresa Bohman i psychoterapeutka Ewa Heller Ekblad mówią o samotności małżeń-
skiej, ale także o karierze zawodowej.

Peter Strang, profesor medycyny paliatywnej, który zajmuje się tematem samotności egzy-
stencjalnej swoich pacjentów wskazuje na sytuacje ekstremalne, które pogłębiają nasze do-
świadczenie samotności: Bardzo ważne jest, żeby poznać siebie, zaprzyjaźnić się ze sobą. 
Także po to, by dać sobie radę na ostatniej drodze – mówi prof. Strang.

Bardzo interesującą rozmowę Tubylewicz przeprowadziła z Włodzimierzem Sokołowskim 
(Vincentem Severskim), mieszkającym w Szwecji emerytowanym polskim szpiegiem i auto-
rem poczytnych powieści takich jak: Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni.

Były pracownik kontrwywiadu opowiada o samotności z perspektywy szpiega, ceni szwedzki 
dystans i wskazuje różnice między Szwedami a Polakami. 

Szwedzi jak mają problem, to się jednoczą, Polacy jak mają problem to się dzielą. (…) Szwe-
dzi przy całej swojej powściągliwości, która przecież też istnieje, są jednak bardzo ciekawi. 
Lubią poznawać innych, uczyć się od nich. – mówi Severski i dodaje – Szwecja ma predys-
pozycje do tego, by samotność w tym kraju dobrze funkcjonowała. Pomijając względy hi-
storyczne, demograficzne i mentalnościowe to samotność jest też efektem dobrobytu. (…) 
W Szwecji możesz wybrać samotność, jeśli chcesz, masz mieszkanie, pensję. Wielu ludzi tak 
wybiera i czasem w tym potem toną, ale samotność w Szwecji nie jest stanem patologii.

W książce znajdziemy wiele subiektywnych, czasem kontrowersyjnych, ale bardzo cieka-
wych głosów na temat samotności, jej potrzebie i braku oraz związanych z tym konsekwencji. 
Fotografie przedstawiające piękne pejzaże wykonał Daniel Tubylewicz, syn autorki tekstów, 
podobnie jak ona, mieszkający od wielu lat w Szwecji. 

iwona pęcherzewska
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Kino plenerowe 
zaprasza
W lipcu br. nasi widzowie wybrali trzy tytuły filmów, które 
niebawem będzie można zobaczyć w ramach naszego 
kina plenerowego. Za pośrednictwem profilu FB Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury przedstawiliśmy listę 9 tytułów 
zarówno polskich, jak i zagranicznych produkcji filmo-
wych. 

W głosowaniu największą liczbę polubień zdobyły trzy 
obrazy, które zobaczymy w trzy sierpniowe piątkowe 
wieczory.

Będą to: „Coś się kończy coś się zaczyna” – 6 sierpnia 
o godz. 20.30; „Włoskie wakacje” – 13 sierpnia o godz. 
20.00 i „7 uczuć” – 27 sierpnia o godz. 20.00.

Projekcje filmowe odbywać się będą, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, na placu parkingowym przy kościele św. 
Wojciecha w Nasielsku. Zapraszamy!

(red.)

Zajęcia wakacyjne
W ramach wakacyjnej akcji „Lato 
w mieście” Nasielski Ośrodek Kul-
tury zaproponował dzieciom różne 
atrakcje. Przez kilka dni spotykały się 
one na zajęciach kreatywnych pro-
wadzonych przez naszych anima-
torów: Beatę Olechowicz i Leszka 
Gałężewskiego. Pani Beata zapro-
ponowała uczestnikom zajęć sa-
modzielne wykonanie kolorowych 
kalejdoskopów z powszechnie do-
stępnych materiałów. Natomiast 
pan Leszek wraz z grupą młodych 
artystów na naszej ścianie w holu 
kolorową łąkę. Rozgościły na niej 
nie tylko zielone trawy, ale także ze-
staw pięknych owadów. Na kolej-
nych zajęciach do biedronki, motyli, 
pszczół, dołączyły też pająki, które 

zawisły na prawdziwych pajęczy-
nach. Efekty tej wakacyjnej przy-
gody będzie można podziwiać do 
końca wakacji. Grupa dzieci wzięła 
udział w plenerze malarskim, który 
odbywał się w parku im. Jana Pawła 
II w Nasielsku pod okiem Ewy Wit-
kowskiej. 

Uczestnicy zajęć wakacyjnych 
w czwartek, 2 lipca br., uczestniczy-
li w spotkaniu z funkcjonariuszkami 
policji: mł. asp. Aneta Fabisiak Wy-
durska (KPP Nowy Dwór Maz.) i st. 
asp. Katarzyna Rokicka (Komisariat 
Policji w Nasielsku). Panie policjantki 
rozmawiały z dziećmi o zachowaniu 
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa w czasie wakacji. Ponadto dzieci mogły obejrzeć 

spektakle teatralne: „Puk, Puk” 
(Teatr Chrząszcz brzmi w trzcinie) 
i „Skarb piratów” (Teatr Wariacja) 
oraz zobaczyć filmy animowane 
(„Bolek i Lolek”, „Przygody błękit-
nego rycerzyka”).

Zajęcia „Lato w mieście” odbywa-
ły się ” w NOK w dniach: od 29 – 
30 czerwca oraz 1 lipca i od 6 do 
8 lipca br. 

Dziękujemy wszystkim dzieciom, 
które te wakacyjne dni postanowi-
ły spędzić w Nasielskim Ośrodku 
Kultury. 

(red.)
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Z okazji 40. rocznicy  
zawarcia związku małżeńskiego 

Bogumile i Bogdanowi  
Więchom

Najszczersze życzenia pomyślności,  
szczęścia, radości oraz zdrowia  
i wielu kolejnych wspólnych lat 

Składają 
Znajome z Rodzinami

Z NUTW

Zakończenie roku akademickiego
W piątek, 9 lipca br., w gościnnym 
gospodarstwie państwa Hanny 
i Krzysztofa Kowalskich we Win-
nikach odbyło się uroczyste za-
kończenie roku akademickiego 
2020/2021 Nasielskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu 
wzięło udział 42 słuchaczy NUTW.

Przy suto zastawionym stole, dzię-
ki cateringowi Pani Anny Olbryś 
i przepysznym ciastom upieczonym 
przez studentki dokonano podsu-
mowania minionego roku akade-
mickiego.

Najpierw Teresa Skrzynecka Prezes 

Fundacji „Bądźmy Razem” omówi-
ła program zajęć, jaki zrealizowano 
w okresie trwającej pandemii Co-

vid-19. Znalazły się w nim następu-
jące działania:
 – Inauguracja roku akademickie-
go – występ artystów scen łódzkich 
i warszawskich, prowadzenie Ry-
szard Nowaczewski.
 – Wycieczka do Modlina-Twierdzy 
– odwiedzono cmentarz obrońców 
Modlina oraz muzeum.
 – Szczepienia dla słuchaczy NUTW. 
Zaszczepiono 92 słuchaczy.
 – Remont pomieszczenia Fundacji 
i Uniwersytetu.
 – Zakup krzeseł, szafek, umywalki, 

lustra, koszy na śmieci itp.
-Pomoc słuchaczy NUTW przy 
urządzaniu sal do zajęć. (B. i F. Go-
dlewscy, H. i W. Wróblewscy, H. i J. 
Domagała, S. Sech, J. i St. Piórkow-
scy, A. Łapińska, H. Kamińska, B. 
i T. Modzelewscy, J. Zawadzki, M. 
Smolińska, T. Skrzynecka).
 – Odbywały się zajęcia fakulta-
tywne (wrzesień, październik 2020 
i marzec, kwiecień, maj, czerwiec 
2021).
 – Udział w spektaklu z piosenka-
mi Agnieszki Osieckiej pt. „A miał 
być cud”.
 – Spotkanie z poetą Zdzisławem 
Zembrzyckim.

 – Wyjazd do Krutynia (36 osób) 
28.06 – 1.07.2021. 

 – Zakończenie roku akademickie-
go 2020/2021 
 – Pomoc osobom niepełnospraw-
nym – p. Jolancie Zimnej, pp. Z. i M. 
Wóltańskim.

Sprawozdanie f inansowe za rok 
2020/2021 przedstawiła obecnym 
Hanna Wróblewska wiceprezes Fun-
dacji.

Po wysłuchaniu sprawozdań słu-
chacze podziękowali prowadzą-
cym NUTW: Teresie Skrzyneckiej, 
Hannie Wróblewskiej oraz Marii Do-
magała w bardzo oryginalny sposób. 

Otrzymały one anioły wykonane 
przez uczestników koła artystycz-
nego i piękne słowa podziękowań 
od studentów. 

Następnie zaczęło się grillowanie. 
Pogoda dopisała, było bardzo go-
rąco, ale dzielni panowie z NUTW: 
Franciszek Godlewski i Wiesław Ro-
manowski stanęli przy grillu i przy-
gotowali dla wszystkich gorący 
posiłek. Później były tańce, ciasta, 
kawa, herbata i dużo, dużo wody.

Studenci NUTW dziękują Bogda-
nowi Ruszkowskiemu Burmistrzowi 
Nasielska za dofinansowanie tej uro-
czystości, Hannie i Krzysztofowi Ko-
walskim za gościnę oraz Andrzejowi 
Królakowi prezesowi SKR za prze-
wóz słuchaczy do Winnik i Nasielska.

(o.)

Z BIBLIOTEKI

Znaleziska trafią do 
dawnego Domu Nauczyciela 
W poniedziałek, 31 maja br., bur-
mistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski 
przekazał Stanisławowi Tycowi, dy-
rektorowi MGBP, artefakty i protokół 

przyjęcia ich wraz ze sprawozdaniem 
z badań nieinwazyjnych w Żabiczy-
nie. Znaleziska archeologiczne trafią 
do dawnego Domu Nauczyciela.

Przy pomocy detektora metali pod-
czas oględzin terenu przed przepro-
wadzeniem badań nieinwazyjnych 
zostały znalezione liczne obiekty tzw. 
zabytki ruchome.

Odkryte zostały relikty przeszłości, 
takie jak:
 – fragmenty ceramiki z okresu 
XIV-XVI w. i nowożytnego;
 – kule ołowiane o średnicach 12-
14 mm i z końcówką po odlewie 
śr. 10 mm datowane na XVIII/XIX 
w.;
 – moneta – szeląg litewski mie-
dziany ,,boratynka” z okresu 
1661-1666 r.;
 – moneta 1 grosz z 1837 r.;
 – moneta 2 grosze z 1949 r.

Badania wykonane czterema meto-
dami pomiarowymi pozwalają wnio-
skować o obecności pozostałości 
architektury nowożytnej lub wcze-
śniejszej na przebadanym terenie. 
Znalezione fragmenty ceramiki 
mogą świadczyć o możliwości istnie-
nia tutaj pierwotnej siedziby Janusza 
z Radzanowa, Żabickich bądź innych 
pierwszych właścicieli Nasielska. 
Przypuszczać można po pochodze-
niu z XIV w. elementów ceramiki, do 
których nawiązuje dr Mariusz Błoń-

ski. Archeolog ten, który jest związa-
ny z naszą gminą, wcześniej kierował 
m.in. pracami archeologicznymi 
grodziska w Nasielsku. Warto wspo-

mnieć, że jest on także autorem 
książki ,,Nasielsk we wczesnym śre-
dniowieczu”’.

Według zespołu prowadzącego ba-
dania w Żabiczynie, wyniki są na tyle 
interesujące, że warto przeprowadzić 
badania inwazyjne w wybranych stre-
fach działki. Celem byłoby ostateczne 
potwierdzenie istnienia w tym miej-
scu siedziby Żabickich i tym samym 
początków wsi Żabiczyn.

Trzeba również podkreślić, że te-
ren badań znajduje się przy ważnym 
dawniej trakcie nie tylko średnio-
wiecznej drogi, ale nawet szlaku 
z doby plemiennej, który łączył na-
sielski gród przez przeprawę na Na-
rwi w Dębem z Kotliną Warszawską 
– grodzisko w Bródnie. Jest to naj-
starszy szlak z Nasielska na południe. 
W późniejszym okresie był natural-
nym przedłużeniem na północ do 
osad w Ciechanowie i terenów pru-
skich.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku
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Dofinansowanie  
dla KGW
Zarząd Województwa Mazowieckiego 29 czerw-
ca br. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych w obszarze „Działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lo-
kalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospo-
dyń aktywnych społecznie. W ramach konkursu 
można było starać się o dofinansowanie zakupu, 
m.in. sprzętu multimedialnego oraz sprzętów i ar-
tykułów gospodarstwa domowego. Komisja kon-
kursowa dokonała oceny merytorycznej 621 ofert, 
które zostały złożone w konkursie. Dofinansowanie 
przyznano na realizację 604 zadań publicznych.

Z terenu gminy Nasielsk ofertę złożyły i otrzymają 
dofinansowanie dwa koła gospodyń wiejskich:

 – Koło Gospodyń Wiejskich w Cieksynie „Wiejskie 
Sprawy Kobiet” – nazwa projektu: Wiejski Stragan 
Kobiet;

 – Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie – nazwa projektu: Doposażenie Koła Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. 

Każde z wymienionych kół otrzyma dofinansowanie w kwocie po 5 000 zł.

Kolejnym etapem konkursu jest dostarczenie przez beneficjentów dokumentów koniecznych do przygotowania 
umowy, podpisanie jej oraz realizacja projektu. Z całą pewnością otrzymane wsparcie przyczyni się do rozwoju 
organizacji i zwiększenia możliwości działania na rzecz lokalnej społeczności. Cieszymy się, że koła gospodyń 
wiejskich funkcjonujące na terenie gminy Nasielsk tak aktywnie działają i szukają źródeł finansowania swoich 
projektów.

Kolejna okazja do uzyskania dofinansowania dla KGW to pomoc finansowa z Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. Nabór wniosków ma ruszyć już w lipcu, dlatego warto monitorować ten temat.

(red.)

W sobotę, 10 lipca br., z parkingu przy 
Urzędzie Miejskim w Nasielsku wy-
ruszyła grupa motocyklistów, aby 
na zaproszenie Prezesa Związku Po-
laków na Litwie Waldemara Toma-
szewskiego wziąć udział w obchodach  
77. rocznicy ostatniej bitwy operacji 
Ostra Brama w podwileńskich Kraw-
czunach. 

13 lipca 1944 roku żołnierze Ar-
mii Krajowej stoczyli ciężką walkę 
z wycofującymi się, doborowymi 
niemieckimi oddziałami dowodzony-
mi przez gen. Reinera Stahela. W tym 
ostatnim starciu o Wilno poległo 80 
polskich żołnierzy, a wśród nich pa-

tron jednego z nasielskich rond, zwią-
zany rodzinnie z naszym miastem, 
legendarny dowódca I. Brygady Wi-
leńskiej AK kpt. Czesław Grombczew-
ski ps. „Jurand”. Mimo znacznych strat 
własnych, Polakom udało się wówczas 
wyłączyć z dalszych walk ok. tysiąca 
żołnierzy Wehrmachtu. 

Tradycyjny Wiec Pamięci, jak co roku, 
poprzedzono złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem poległych żołnie-
rzy. Wieńce złożyły liczne delegacje 
m.in. Zarządu i oddziałów Związku 
Polaków na Litwie, posłów na Sejm 
Republiki Litewskiej, Ambasady RP na 
Litwie, Instytutu Pamięci Narodowej, 
przedstawicieli samorządów rejonu 
wileńskiego i solecznickiego, orga-
nizacji kombatanckich, Towarzystwa 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 
a także już po raz piąty przedstawicieli 
Nasielskiego Rajdu Motocyklowego. 

W intencji poległych odprawiono 
polową Mszę Świętą, której jak za-
wsze przewodniczyli wspólnie ksiądz 
Henryk Naumowicz proboszcz parafii 
św. Anny w Duksztach Pijarskich oraz 
ksiądz Józef Aszkiełowicz proboszcz 
w Podborzu i Butrymańcach. Nie za-
brakło okolicznościowych przemó-
wień, apelu pamięci i koncertu pieśni 

patriotycznej. W trakcie uroczystości 
w Krawczunach Irmina Szmalec Kon-
sul RP na Litwie, w imieniu Jana Józe-
fa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, wręczyła dziewięciu miesz-
kańcom Wileńszczyzny medale „Pro 
Patria” jako akt najwyższego uznania 
za pracę, oddanie, zaangażowanie 
oraz za szczególne zasługi w kulty-
wowaniu pamięci o walce o niepod-
ległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
zakończenie Waldemar Tomaszew-
ski prezes Związku Polaków na Litwie 
europoseł podziękował wszystkim za 
przybycie, zapraszając jednocześnie 

na piknik z grochówką i żołnierską ka-
szą, zaznaczył, że „w następnym roku 
spotykamy się w tym samym miejscu 
o tej samej godzinie”.

Nasielscy motocykliści wzorem lat 
ubiegłych odwiedzili także symbolicz-
ny grób kpt. Czesława Grombczew-
skiego Juranda w kwaterze żołnierzy 
AK na wileńskiej Rossie. 

Jako wyraz wdzięczności za życzli-
wość i niebywałą gościnność władz 
Związku Polaków na Litwie motocy-
kliści wraz z Jerzym Lewandowskim 
stryjecznym wnukiem kpt. Gromb-
czewskiego ufundowali polskiej szko-
le w miejscowości Suderve komplet 
zastawy stołowej dla 120 uczniów. 
W honorowym miejscu na szkolnym 
korytarzu zawisł również szalik „ŻBI-
KA” przekazany przez Marka Ma-
luchnika sekretarza Gminy Nasielsk 
i członka klubu MLKS ŻBIK NASIELSK.

VII Nasielski Rajd Motocyklowy 
był także okazją do zwiedzenia 
jednego z największych bałtyckich 
portów morskich w Kłajpedzie. 
W środę, 14 lipca, po przejechaniu 
około 1500 kilometrów, Nasielski 
Rajd Motocyklowy bezpiecznie 
powrócił do domu.

Artur Nojbert

Nasielski Rajd Motocyklowy przed polską szkołą w miejscowości Suderve na Litwie.

Nasielski Rajd Motocyklowy przy symbolicznym grobie kpt. Czesława Grombczewskiego 
Juranda na Rossie
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DO ADOPCJI

Pola szuka domu!
Na dobrych ludzi, którzy 
będą się nią opiekować 
czeka ok. 2 letnia suczka 
– Pola. Jest średniej wiel-
kości pieskiem, waży ok. 
12 kg. Jest bardzo pozy-
tywna. Kocha ludzi i inne 
psy. Całkowicie zachowuje 
czystość. Szukamy domu 
z ogródkiem, bo piesek nie 
ma jednej łapki i w bloku, na 
schodach może być ciężko. 

Za interesowany adop -
cją zapraszamy do kon-
taktu poprzez wiadomość 
prywatną lub kontakt te-
lefoniczny 570 512 956. 
Obowiązuje procedura ad-
opcyjna.

TURYSTYKA

Na zielonym szlaku
Dzięki naszej inicjatywie oraz dofinansowaniu w kwocie 20 000,00 zł, 
od wiosny etapowo realizujemy projekt ,,Szlak leśno – morenowy Ziemi 
Nasielskiej”. Został on oznaczony kolorem zielonym, ponieważ przebie-
ga poprzez kompleksy leśne.

Dotację otrzymaliśmy w ramach konkursu ofert na realizację zadania pu-
blicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajo-
znawstwo” Mazowsze serce Polski.

Do tej pory przy współpracy ze znakarzem PTTK Mazowsze, udało się 
w 3 etapach oznakować ok. 60% szlaku, w przybliżeniu 30 km. 

Gotowy jest odcinek od PKP Cieksyn z objazdem po wsi z ciekawymi 
miejscami – m.in. rozlewiska na starorzeczu Wkry, wydmy nadwkrzań-
skie, obszary źródliskowe i wąwóz, a także pozostałości mostu linii wą-
skotorowej, kurhan, punkt widokowy ze skarpy na meandrującą Wkrę 
czy ujście Nasielnej do Wkry.

Dalej przez dwa wspólne odcinki z niebieskim szlakiem ,,Cztery Pory 
Roku” przebiega urokliwą doliną Wkry. Z drogi przez Toruń Dworski (Gór-
ny) jest malowniczy widok na dolinę polodowcową, wzdłuż której szlak 
prowadzi wzgórzami morenowymi naprzemiennie z zagłębieniami aż do 
Jeziora Zieleń. Przy trasie w Miękoszynie, Studziankach i Psucinie znajdu-
ją się liczne stawy i bagna, wynikłe ze spływu wód topniejącego lodow-
ca tysiące lat temu. 
Przemierzając szlak, 
możemy zobaczyć 
zróżnicowane drze-
wostany zarówno 
iglaste, jak i liściaste. 
Wiadukt PKP Stu-
dzianki to kolejny 
punkt  widokow y 
na odległe otocze-
nie pól, lasów, a na-
wet wieży kościoła 
w Nasielsku.

Obecnie oznakowanie zakończone jest we wsi Krogule. W najbliższych 
tygodniach będzie ono kontynuowane w kierunku Lasu Chrcyńskiego, 
Krzyczek, Głodowa, Nasielska i dalej przez Nową Wieś. Szlak będzie się 
kończył przy PKP Nasielsk od strony Mogowa.

Trwa obecnie opracowywanie projektu tablicy informacyjnej – swoistej 
mapy turystycznej gminy z naniesionymi szlakami  turystycznymi. Po-
wstałe 3 sztuki znajdą miejsce w różnych punktach gminy Nasielsk. Za-
wierać będą krótkie opisy ciekawych miejsc w obrębie szlaku.

Ciąg dalszy nastąpi
Ł.M.

Nasielsk Baszta Team

Pamiętajmy o czystej wodzie  
dla zwierząt
Na dworze termometr pokazuje 30°C 
w cieniu. W wyobraźni przenosimy się 
na plażę, na wygodny leżak, sączymy 
zimnego drinka z palemką, w tle szum 
fal, powiew morskiej bryzy… nagle 
z marzeń wyrywa nas głośne dysze-
nie naszego psa, który w ten sposób 
próbuje schłodzić swój organizm. 
Ponadto nasz czworonożny przyja-
ciel ślini się, wymiotuje, chodzi z kąta 
w kąt, jest apatyczny i ogólnie osła-
biony, ma podwyższoną tempera-
turę ciała. Przyczyną takich objawów 
może być udar cieplny, co zrobić by 
temu zapobiec? W upalne dni przede 
wszystkim zadbajmy o to, by pies 
miał stały dostęp do świeżej wody, 

ponieważ stanowi ona aż około 70-
80% beztłuszczowej masy ciała psa. 
Spadek nawodnienia organizmu po-
niżej 5% normy może już stanowić 
zagrożenie dla zdrowia czworonoga. 
Miska z wodą powinna być postawio-
na w zacienionym miejscu i wymie-
niana przynajmniej kilka razy w ciągu 
dnia. Psiaki dużo gorzej radzą sobie 
z chłodzeniem organizmu niż ludzie. 
My chłodzimy się całą powierzchnią 
ciała poprzez pocenie się. Natomiast 
psy posiadają gruczoły potowe jedy-
nie pomiędzy palcami, jest to jednak 
zdecydowanie zbyt mała powierzch-
nia, by wychłodzić całe ciało. Dlatego 

też psy posiadają inny mechanizm ob-
niżania temperatury i robią to głównie 
poprzez dyszenie. Uniemożliwianie 
mu tej czynności, np. poprzez zakła-
danie kagańca może poważnie zagra-
żać jego życiu. Jeżeli więc Twój pies na 
spacerze musi mieć kaganiec, niech 
będzie to tzw. kaganiec fizjologiczny, 
w którym będzie mógł swobodnie 
oddychać. Jeżeli Twój psiak przebywa 
w upalne dni w ogrodzie, koniecznie 
pamiętaj, aby zapewnić mu dostęp do 
zacienionego miejsca. Możemy do-
datkowo postawić do dyspozycji psa 
balię z wodą, aby mógł się ochłodzić. 
W dni szczególnie gorące trzeba ogra-
niczyć zarówno długość spacerów, jak 

i wysiłek fizyczny psa, który podwyż-
sza ciepłotę jego ciała. W upalne dni 
nie zachęcajmy naszego czworonoga 
do aktywności. Dłuższy spacer lepiej 
odłożyć na wczesne godziny poranne 
lub wieczór, gdy słońce niknie już za 
horyzontem. Ostatnią i równie bardzo 
ważną kwestią jest podróż z psem sa-
mochodem. Pod żadnym pozorem, 
nie zostawiaj psa w zamkniętym au-
cie. Jego wnętrze nagrzewa się bar-
dzo szybko do niebezpiecznych dla 
psiaka temperatur. Jeżeli zobaczycie 
zwierzaka uwięzionego w samocho-
dzie, reagujcie! Zadzwońcie na policję 
lub straż miejską. Jeżeli nie ma innego 

wyjścia, a stan psa jest ciężki, wybijcie 
szybę i tym samym uratujcie mu jego 
życie. Pamiętajmy, że w upały musi-
my obserwować naszego zwierzaka 
i myśleć „za niego”, biorąc pod uwa-
gę także inne, ważne okoliczności jak 
wiek, stan zdrowia, długość i kolor 
sierści, rasę czy tuszę. 

Nie bądźmy również obojętni na to, 
w jakich warunkach żyją psy w na-
szej okolicy. Zwróćmy uwagę czy 
pies sąsiada ma dostęp do świe-
żej wody i zapewnione zacienio-
ne miejsce. Okres letni jest bardzo 
ciężkim czasem zarówno dla ludzi, 
jak i zwierząt. Dlatego w tym czasie 

szczególnie pamiętajmy o naszych 
czworonogach. Zapewnijmy im 
komfortowe warunki, w których 
będą mogły przetrwać upalne dni. 
Nie zapominaj też o ptakach, ku-
nach, jeżach czy wolnożyjących 
kotach. Wystaw miseczkę z wodą 
w ogrodzie bądź pod drzewem 
swojego bloku, by dzikie zwierzęta 
również miały szansę na napojenie 
się, a tym samym na przetrwanie. 
Wystarczy tak niewiele, aby ocalić 
życie naszych zwierzęcych przyja-
ciół.

Weronika Kalewska



1123.07.2021–5.08.2021; Życie Nasielska nr 16 (584) ROZMAITOŚCI
Z HISTORIINA SPORTOWO

Najszybszy Bieg w Polsce  
– z pucharami dla Nasielsk 
Baszta Team! 
W sobotę, 17 lipca br., przy upalnej temperaturze na Torze Modlin, chwilę 
po 13.00 wystartowaliśmy w pięcioosobowym składzie. 

Bieg odbywał się na 5-kilometrowej trasie asfaltowej w formie czterech 
pętli na torze, po którym zwykle ścigają się super szybkie auta. Gorące po-
wietrze dawało wysokie obroty...efekt - szybkie uderzenia serca. Ochłodą 
była woda do picia i kurtyna wodna z kałużą. 

Najlepsze czasy wykręcił Marek Maluchnik (19:35) i Piotrek Śmietański 
(22:29). Świetnie spisała się także Agnieszka Rasińska (25:14). Dzięki ich 
znakomitym wynikom zdobyliśmy 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Ponadto w kategoriach wiekowych Agnieszka i Marek zdobyli puchary 
odpowiednio za 3. i 2. miejsce. 

Dzielnie na trasie do końca walczyli także Krzysztof Kołodziejczyk i Łu-
kasz Malinowski. Przy takiej pogodzie sam bieg był ogromnym wysiłkiem 
i ukończenie go powinno budzić podziw. Przez pandemię rzadziej jeź-
dzimy na zawody – jednak tym razem byliśmy w większym składzie i nie 
wracamy z pustymi rękami! 

Organizatorem tej świetnej imprezy z gorącą atmosferą było nasze zaprzy-
jaźnione stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór. Jeszcze w sierpniu bę-
dziemy ich wspierać w organizacji Półmaratonu Trzech Rzek biegnącego 
piękną trasą m.in. przez naszą gminę i malowniczą dolinę Wkry.

Nasielsk Baszta Team

ZAWODY WĘDKARSKIE

IV edycja Letniego 
Pucharu Dolnej Wkry!
W niedzielę, 18 lip-
ca br., na rzece Wkra 
w Jońcu odbyła się IV 
edycja Letniego Pu-
charu Dolnej Wkry. 
Organizatorem zawo-
dów było Koło PZW 
Cieksyn. Zawody roz-
poczęły się o godzinie 
6.00 w Jońcu. Uczest-
niczyło w nich 17 mi-
łośników wędkarstwa 
spinningowego.

Po krótkiej odprawie uczestnicy rozeszli się wzdłuż brzegów rzeki. Mimo 
pięknej pogody połowy ryb były utrudnione w związku z wysokim po-
ziomem wody. Po wystąpieniu silnych burz z ulewami, poziom wody 
w przeciągu tygodnia podniósł się o około 60 cm. Niestety skutecznie 
uniemożliwiło to odnalezienie odpowiednich miejsc żerowania ryb. Pod-
czas pięciogodzinnych zawodów, ryby złowiło dwóch uczestników. 

I miejsce w zawodach zdobył Łukasz Kobierecki, łowiąc szczupaka 46 cm.

II miejsce w zawodach zajął Robert Chojnacki, który złowił klenia 28 cm.

Pozostali zawodnicy zeszli z zerową punktacją, choć zdarzały się niewy-
miarowe ryby lub nietrafione brania.

Po zakończeniu połowu nastąpiło wręczenie pucharów i dyplomów dla 
zwycięzców oraz pamiątkowych statuetek dla wszystkich zawodników. 
Sponsorem nagród był sklep Berta & Gravomach. 

(oz)

Żabie dworzysko
Przeglądając stare mapy okolic 
Nasielska, natrafiłem na mały napis 
na jednej z map z nazwą dworzysko 
umieszczony w centralnej części Ża-
biczyna. Bliższe zainteresowanie spra-
wiło, że odnalazłem już w terenie, jak 
to się mądrze mówi in situ, pozosta-
łości dawnego założenia dworskiego 
o średniowiecznym rodowodzie. 

Żabiczyn jest starą wsią szlachec-
ką, powstałą w XIV w. na tzw. prawie 
rycerskim. Nazwę wsi można traf-
nie przetłumaczyć jako dzieło żaby. 
Zgodnie z prawem rycerskim „ius mi-
litare”, osadnik zobowiązany był do 
pełnienia służby wojskowej u panu-
jącego na Mazowszu księcia. Otrzy-
mywał za to co najmniej 10 łanów 
ziemi (250ha), ale zwykle książę nada-
wał kilkadziesiąt łanów, aczkolwiek 
z reguły były to tereny peryferyjne, 
pokryte lasami, które należało zago-
spodarować. Ówczesne czasy były 
niespokojne, z ustawicznymi wojna-
mi. Wystarczy powiedzieć, że w sa-
mym tylko 1324 r. Litwini najechali na 
Północne Mazowsze, złupili Pułtusk 
i Nasielsk oraz 120 okolicznych wsi. 
Najazdy ludów bałtyjskich dopro-
wadziły do wyludnienia północno-
-wschodnich połaci kraju i cofnęły 
o kilkadziesiąt kilometrów na połu-
dnie strefę bezpiecznego osadnictwa. 
Aby temu zaradzić, na dużą skalę za-
częto stosować w tej części Mazow-
sza osadnictwo wojskowe. Działania 
te sprawiły, że w żadnej innej dzielni-
cy historyczno-geograficznej Polski 
nie wytworzyła się tak liczna warstwa 
społeczna – szlachta z tak wyraźnymi 
przywilejami. Tak też było z właścicie-
lami Żabiczyna, którzy z czasem przy-
jęli nazwisko Żabiccy. 

W Roku Pańskim 1386, kiedy to Ja-
kusz z Radzanowa, zwany Białym, 
przejmował we władanie Nasielsk, 
jego bliscy krewni Prawdzicem się 
pieczętujący mieszkali już w Żabiczy-
nie. Warto na chwilę zatrzymać się 
przy Żabickich. Jakub Żabicki w XVI w. 
był podkomorzym zakroczymskim, 
zaś Stanisław był pisarzem zakro-
czymskim i posłem na sejm w 1620 r. 
Piotr Żabicki był kasztelanem liwskim 
oraz posłem na sejm 1626 r. Jego syn 
Michał był starostą czernichowskim na 
Podhalu, drugi syn Piotra – Mikołaj był 
dworzaninem Władysława IV i posłem 
na sejm 1661 r. Dworzaninem króla był 
też Kazimierz Żabicki, którego syn Jó-
zef był chorążym zakroczymskim 
i posłem na sejm 1724 r. Wojennym 
rzemiosłem trudnił się Jędrzej Żabicki 
porucznik chorągwi pancernej het-
mana Koniecpolskiego, który w woj-
sku służył przeszło 20 lat, a osiadł pod 
koniec życia na Podolu. Z Żabickich 
pochodziła Kunegudna Radzicka 
żona Antoniego sędziego ziemskiego 
zakroczymskiego herbu Nałęcz, który 
m. in. posłował na sejm konwokacyj-
ny w 1733 r. Źródła z epoki przed-
stawiają Kunegundę z Żabickich jako 
osobę niezwykle gospodarną i znaną 
z działalności filantropijnej. W kościele 
w Strzegocinie umieszczona jest ta-
blica epitafijna poświęcona tej damie. 
Generalnie można uznać rodzinę Ża-
bickich za wpływową i bardzo zamoż-
ną jak na warunki mazowieckie. Dobra 
ziemskie Żabiczyn z przyległościa-
mi liczyły przeszło 1500 ha, z takich 

dóbr zostały utworzone takie wsie jak: 
Młodzianowo 86 ha, Nuna 650 ha 
i 54 osady, czyli zagrody Kucharzewo 
o 12 zagrodach i 248 mieszkańcach, 
Chechnówka o 7 zagrodach i 108 
mieszkańcach. Prawdopodobnie do 
XVII w. również Chrcynno należało do 
tych dóbr, dopiero pod koniec XVII w. 
zyskało na znaczeniu z chwilą prze-
niesienia siedziby Wesslów z Nasielska 
do zdrowszej, bo położonej wśród 
sosnowych lasów wsi. Być może, do 
Żabiczyna należały Krzyczki Żabiczki, 
wskazuje na to przydomek Żabiczki 
lub Żabickie, bo i taka nazwa umiesz-
czana jest na starych mapach. 

Następcami prawnymi Żabickich 
w drugiej połowie XVII w. zostali We-
sslowie, następnie Dąbscy, którzy 
mocno zadłużyli posiadane dobra 
i w konsekwencji za długi przejął je 
zrazu Bank Berliński, a następnie Bank 
Polski. 

Na publicznej licytacji odbytej w 1845 
r. w Płocku zadłużone dobra nasiel-
skie, w tym Żabiczyn, nabył Alek-
sander Kurtz. Folwark liczył wówczas 
580 ha, zamieszkiwało w nim  
20 mieszkańców, a zabudowany był 
8 drewnianymi budynkami. Podczas 
budowy Kolei Nadwiślańskiej Kurt-
zowie zadłużyli Żabiczyn w Banku 
Polskim na kwotę 23 250 rubli, któ-
rą zainwestowali właśnie w kolej. Była 
to niezwykle intratna inwestycja da-
jąca zysk nawet 300% rocznie, stąd 
też parcelacja Żabiczyna trwała aż do 
końca XIX w. Źródło z 1906 r. pomi-
ja już Żabiczyn jako majątek ziemski. 
Ziemia z parcelacji przeważnie zasilała 
gospodarstwa chłopskie lub przezna-
czona została na stworzenie nowych 
gospodarstw przez kolonistów. 

W tym miejscu warto cofnąć się do 
czasów średniowiecznych, aby od-
powiedzieć sobie na pytanie, jak 
mógł wyglądać dwór w Żabiczynie? 
Na wstępie trzeba powiedzieć, że za-
chowało się niewiele przekazów 
mówiących o wyglądzie siedzib ry-
cerskich w średniowiecznej Polsce. 
Na pewno zdecydowana ich więk-
szość była drewniana i do naszych 
czasów nie dotrwał nawet jeden taki 
obiekt. W pierwszych wiekach na-
szej państwowości rycerze, wyróż-
nieni przywilejami, budowali swoje 
siedziby tak, by przede wszystkim za-
pewniały im bezpieczeństwo. Jako się 
wcześniej rzekło, czasy były niespo-
kojne, a oprócz odpierania ataków 
zewnętrznych, dochodziło także do 
walk wewnętrznych o ziemię i wła-
dzę. Funkcja obronna narzucała za-
równo kształt, jak i lokalizację budowli. 
Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, 
swojej rodzinie, giermkom i czeladzi, 
rycerz grupował budynki dość blisko 
siebie, otaczał je ostrokołem, wałem 
ziemnym i fosą. Powstawało tym sa-
mym fortalicjum, posadowione tak, 
aby wody oblewały je ze wszystkich 
stron. Łukasz Opaliński w dziele Krótka 
nauka budowania dworów, pałaców 
zamków podług nieba i zwyczaju pol-
skiego, wydanym w Krakowie w 1659 
r. tak pisał: Starzy Polacy albo na wy-
sokich górach albo w dole i błocie 
murowali, jako to dawne zamki po-
kazują.

Tak zapewne było w Żabiczynie, 

gdzie bagna i stawy trudne do prze-
bycia broniły dostępu do fortalicjum. 
Ten ciekawy układ wodny przetrwał 
do dziś. Budynek, w którym mieszkał 
rycerz, był większy od pozostałych 
i był centralnie położony. Nazywano 
go wtedy domem wielkim. Podsta-
wowym budulcem było drewno, ale 
starano się wykorzystywać równie 
dostępny kamień jako bardziej trwały 
i odporny na ogień. Na ogół starano 
się wybudować przynajmniej spory 
fragment dworu z kamienia lub cegły, 
który miał w założeniu być ostatnim 
punktem oporu. Budynki pomocni-
cze takie jak: stajnie, obory, spichlerz, 
kuźnia były rozmieszczane tak, aby 
tworzyły czworobok. W ten sposób 
wewnątrz fortalicjum powstawał po-
dwórzec zwany majdanem, z reguły 
w środkowej jego części zlokalizowa-
na była studnia. Dojazd do budynku 
mieszkalnego, otoczonego ostro-
kołem i fosą, odbywał się przez most 
zwodzony. Ważnym szczegółem 
układu wnętrz dworów obronnych 
było umieszczenie izb zajmowanych 
przez rycerza i jego bliskich na piętrze, 
podczas gdy na parterze były po-
mieszczenia gospodarcze i pomocni-
cze. Znajdowały się tam składy broni, 
kuchnia, skarbiec etc. 

W ramach założenia obronnego nie 
było miejsca na park, drzew nie sa-
dzono również w bliskim otoczeniu 
fortalicjum, po to, aby z dala było wi-
dać nadchodzących nieprzyjaciół. 
Dopiero w XVII w. pojawiły się ogro-
dy typu wirydarzowego z kwatera-
mi niewielkich roślin o regularnych 
kształtach. Początkowo powstawały 
one przy klasztorach i zamkach, póź-
niej trafiły także do mniejszych zało-
żeń. Nie można zatem wykluczyć, że 
ogród wirydarzowy był również w Ża-
biczynie. 

W kwietniu i maju b.r. dworzysko 
w Żabiczynie było przedmiotem 

nieinwazyjnych badań, na które skła-
dały się badania magnetyczne, pro-
filowanie elektrooporowe, metoda 
georadarowa i metoda tomografii 
elektrooporowej. Wykonawcą tego 
zadania była specjalistyczna firma 
CAD-ART Małkowski z Warszawy. 
Uzyskane dane geofizyczne potwier-
dziły obecność pozostałości archi-
tektury nowożytnej lub wcześniejszej 
na przebadanym terenie. Artefak-
ty odkryte podczas opisanych ba-
dań zostały przekazane do muzeum 
w Nasielsku. Pozostaje mieć nadzieję, 
że w nieodległej przyszłości dojdzie 
do następnego etapu badań stricte 
archeologicznych pod kierunkiem 
znanego i cenionego badacza daw-
nych dziejów Nasielska dr. Mariusza 
Błońskiego. 

Opracowanie to autor dedykuje 
mieszkańcom Żabiczyna. 

dr Stanisław Tyc
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NASZE SPRAWY. 40. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Idziemy z Józefem
Tegoroczna 40. Piesza 
Pielgrzymka z Płocka 
na Jasną Górę wyruszy 
pod hasłem: „Idziemy 
z Józefem”. Będzie ona 
nawiązaniem do trwa-
jącego w Kośc ie le 
Roku św. Józefa, ogło-
szonego przez Papieża 
Franciszka. Pielgrzym-
ka wyruszy 6 sierp-
nia 2021 r. z Płockiej 
Katedry po mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem bp. 
Mirosława Milewskiego o godz. 6 00. Wejście na Jasną Górę odbędzie  
14 sierpnia 2021 r. w godzinach porannych (7.30-8.15), z udziałem bp. Pio-
tra Libery.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa tegoroczna Piesza Piel-
grzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę nie odbędzie się w tradycyj-
nej formie. Będzie ona miała charakter „sztafety”. Każdego dnia będzie 
pielgrzymowała inna grupa, pod kierunkiem swojego Ks. Przewodnika. 
W związku z tym, że nie będą organizowane noclegi, przewodnik każdej 
z grup organizuje przyjazd na trasę swojej grupy, a także jej odjazd wie-
czorem. Apel Wieczorny odbędzie się od razu po dojściu grupy. Jednak 
takie wytyczne nie będą obowiązywać przez cały czas trwania pielgrzym-
ki. Wyjątek będą stanowiły dwa dni. Pierwszego dnia, czyli 6 sierpnia, 
w pielgrzymce będą mogli brać udział wszyscy chętni. Będzie to Dzień 
Wdzięczności za czterdzieści Pielgrzymek Diecezji Płockiej na Jasną Górę, 
który zostanie zakończony uroczystym Apelem Jasnogórskim w Soko-
łowie. Drugim dniem, w którym wszyscy będą mogli wziąć udział w piel-
grzymce, będzie 14 sierpnia, ostatni dzień pielgrzymowania. Mieszkańcy 
dekanatów nasielskiego i zakroczymskiego pielgrzymują w grupie błękit-
nej, która według wytycznych będzie pielgrzymowała 11 sierpnia (środa) 
na trasie Buczek – Kaszewice. Przewodnikiem grupy będzie ks. Sławomir 
Ambroziak, wikariusz parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Zapisy na pielgrzymkę są możliwe tylko i wyłącznie 
u przewodnika grupy - osobiście, przez Facebooka i Messengera lub ma-
ilowo: ambroslaw@op.pl - najpóźniej do 25 lipca.

Koszty pielgrzymki są następujące: 10 zł opłaty pielgrzymkowej plus:  
60 zł opłata za autobus (w obie strony), 10 zł opłata za ubezpieczenie,  
30 zł dla chętnych koszulka grupy błękitnej.

Spotkanie dotyczące pielgrzymki odbędzie się 25 lipca (niedziela) w par. 
św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim po mszy św. 
wieczorowej (ok. 19:00).
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Baran 21.03-20.04
Przed Tobą wiele pracy. Szybko odnaj-
dziesz się w wirze nie tylko zawodowych 
zajęć. Podejmiesz się wreszcie długo 
odkładanych zadań. Odpoczywaj tak, 
jak lubisz najbardziej. 

Byk 21.04-20.05
Może Ci nieco dokuczyć trochę nerwo-
wa atmosfera w pracy. Niewykluczone, 
że ktoś będzie działał Ci na nerwy, ale nie 
daj się sprowokować. Na pierwszym pla-
nie będą teraz sprawy rodzinne.

Bliźnięta 21.05-21.06
Teraz nie będziesz mógł narzekać na brak 
atrakcji, zarówno w pracy, jak i w domu. 
Nie poleniuchujesz, ale za to odnajdziesz 
się w każdym miejscu i sytuacji. Uważaj, 
by nie zranić uczuć partnera. 

Rak 22.06-22.07
Twoje atuty to energia, zaradność i spo-
kojny optymizm. Zrób z nich najlepszy 
użytek, a wszystkie sprawy przybiorą 
właściwy obrót. Wysiłek włożony w pra-
cę wreszcie Ci się opłaci. 

Lew 23.07-23.08
Los obdarzy Cię energią i doskonałą kon-
dycją, więc nawet problemy zdrowotne, 
takie jak infekcje wirusowe, pokonasz z ła-
twością. Podczas wakacyjnego wypoczyn-
ku trzymaj się z dala od tłumów.

Panna 24.08-22.09
Uda Ci się dogadać z rodziną, nawet w naj-
bardziej drażliwych sprawach. Być może 
trzeba będzie zrobić remont w domu, ale 
wysiłek z pewnością się opłaci. Niczego nie 
odkładaj na później.

Waga 23.09-23.10
Jeśli nie planujesz teraz urlopu, praca 
przyniesie konkretne efekty, pieniędzy 
będzie przybywać. Przed Tobą beztroski 
czas. Nie martw się niczym i pozwól się 
rozpieszczać najbliższym.

Skorpion 24.10-22.11
Jeśli marzysz o awansie, musisz zacząć nad 
tym pracować, uzupełniając swoje kwali-
fikacje, podejmując się ambitniejszych za-
dań i dając się poznać od najlepszej strony. 
Zadbaj o wewnętrzną równowagę.

Strzelec 23.11-21.12
W pracy zyskasz opinię niezawodnego 
fachowca. Będziesz starał się wszystkim 
dogodzić, ale nie wolno Ci zapominać 
o sobie. Słuchaj starszych! Wygospodaruj 
nieco czasu na spacery.

Koziorożec 22.12-20.01
Masz niespożyte pokłady energii. Wyko-
rzystaj je, by zrobić wreszcie to, o czym 
od dawna marzysz. Daj się skusić na da-
leką podróż. W wolnym czasie sięgnij po 
dobrą książkę, film lub muzykę. 

Wodnik 21.01-19.02
Możesz być teraz nieco konfliktowy, ale 
postaraj się nad tym zapanować. W mi-
łości nie przyspieszaj biegu spraw. Zrób 
w końcu badania kontrolne i zapisz się 
na wizytę profilaktyczną do dentysty.

Ryby 20.02-20.03
Marzenia najczęściej spełniają się tym, któ-
rzy wiedzą, czego chcą. W Twoim związku 
zwycięży rozsądek i umiejętność prowa-
dzenia dialogu. A w pracy zaczniesz od-
cinać kupony od wcześniejszej inwestycji.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
23-25 lipca godz. 15:00 2D dubb.

28-29 lipca  godz. 15:00 2D dubb.

LUCA
Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz. 35 min.
Pełen niezwykłych przygód film opowiada  
o dorastaniu dwójki przyjaciół mieszkającymi  
w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze 
Włoskiej. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapo-
mniany letni czas, który upływa im na niekończą-
cych się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu 
się lodami. Jednak ich beztroską zabawę może 
w każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko skry-
wanego sekretu. Obaj są potworami morskimi 
z innego świata znajdującego się tuż pod po-
wierzchnią wody.

23-25 lipca godz. 17:00 2D

28-29 lipca  godz. 17:00 2D

ŚCIEMA PO POLSKU
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 33 min.
Dwóch samozwańczych biznesmenów i ich 
kolega komik postanawia nakręcić film. W tym 
celu organizują casting, na który zapraszają mło-
de, atrakcyjne, żądne sławy, ale też gotowe na 
wszystko dziewczyny.

23-25 lipca godz. 19:00 2D nap.

28-29 lipca  godz. 19:00 2D nap.

SPIRALA:  
NOWY ROZDZIAŁ SERII PIŁA

Horror; USA; Czas trwania 1 godz. 33 min.
Detektyw Ezekiel „Zeke” Banks od lat próbuje 
wyjść z cienia swego słynnego ojca, legendarne-
go weterana wydziału zabójstw. Żadna z dotych-
czasowych spraw nie dała mu na to szansy. Być 
może tym razem będzie inaczej. Zeke prowadzi 
śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, 
które przypominają serię krwawych zbrodni 
sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości 
detek tyw Banks, nie zdaje sobie sprawy, że krok 
po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i prze-
myślaną grę. 

30 lipca-1 sierpnia godz. 15:15 2D dubb.

4- 5 sierpnia godz. 15:15 2D dubb.

ELFINKI
Animacja, Komedia, Przygodowy; Niemcy; Czas 
trwania 1 godz. 18 min.
Przez ponad 200 lat Elfinki żyły pod ziemią, 
ukrywając się przed ludźmi. Ale pewnego dnia 
elfinka Elfie, nie mogła już dłużej znieść ciasnoty 
i braku światła dziennego. Wraz z dwoma towa-
rzyszami wyszła na powierzchnię ziemi w po-
szukiwaniu czegoś nowego. Tam spotka ich wiele 
zabawnych przygód oraz nawiążą przyjaźń z wy-
jątkową osobą – cukiernikiem Theo. 

30 lipca-1 sierpnia godz. 17:00 2D

4- 5 sierpnia godz. 17:00 2D

W JAK MORDERSTWO
Kryminał, Komedia obycz.; Polska; Czas trwania  
1 godz. 35 min.
Trzymający w napięciu kryminał spod znaku 
Agaty Christie i błyskotliwa komedia w jednym. 
„W jak morderstwo” to świetne kino rozrywkowe 
z plejadą polskich gwiazd.

30 lipca-1 sierpnia godz. 19:00 2D nap.

4- 5 sierpnia godz. 19:00 2D nap.

SZYBCY I WŚCIEKLI 9
Akcja; USA; Czas trwania 2 godz. 25 min.
Cypher prosi Jakoba o pomoc w zemście na Do-
mie i jego drużynie.

UWAGA! UWAGA! 
W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

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

https://www.gov.pl/web/koronawirus/https://www.gov.pl/web/koronawirus/
aktualne-zasady-i-ograniczeniaaktualne-zasady-i-ograniczenia

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.

Tanio sprzedam, wynajmę lub 
zamienię pół domu w mieście. 
Tel. 517 140 778.

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel.: 513 556 774

Dotacje PROW 2014-2020. 
Modernizacja Gospodarstw 
Rolnych –trwa nabór wniosków na 
zakup maszyn (dofinansowanie 
50 %). Kwota wsparcia do 200 
tys. zł.  Wypełnianie wniosków, 
dojazd do rolników. Tel. 795 931 
529. 

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

Pilnie poszukuję mieszkania do 
wynajęcia w starym budownictwie 
lub bloku. Tel.695 255 441.

ROL-CIS : Koszenie rzepaku, zbóż. 
Siew rzepaku zbóż. Mielenie 
zboża, kukurydzy w rękaw. 
Pakowanie całego ziarna w rękaw. 
Głęboszowanie. Transport wozem 
przeładowczym. Tel. 507 113 478, 
508 341 899.

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1476m2 przy ul. POW 28. 
Tel.+36 20 318 08 06 e-mail: mar-
cin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam działkę leśno-rolną 
o pow. 1,65ha w Pianowo Daczki. 
Tel.+36 20 318 08 06 e-mail: mar-
cin.sokolnicki@gmail.com

Zatrudnię do rwania wiśni.  
Tel. 515 387 646.

Do wynajęcia kawalerka 34m2. 
Nasielsk, ul. Elektronowa 8/10. 
Tel. 604 327 233.

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
19.07.–25.07.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.,
26.07.–1.08.2020 r.  Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.,
2.08.–8.08.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.,

9.08.–15.08.2020 r.  Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,
16.08.–22.08.2020 r.  Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,

23.08.–29.08.2020 r.  Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,

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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NSP 2021

Półmetek spisu  
 – zaczyna się  
wyścig z czasem  
Miłośnicy piłki nożnej wiedzą, że druga połowa meczu jest znacznie 
ważniejsza i bardziej emocjonująca. Podobnie jest z Narodowym Spi-
sem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Druga połowa 
NSP 2021 (lipiec-wrzesień) będzie czasem bardzo intensywnych starań 
o pełny stuprocentowy wynik. Wciąż bowiem obowiązku spisowego nie 
wypełniło niespełna 60% mieszkańców Mazowsza. 

Na tle mieszkańców kraju mamy pewne powody do zadowolenia z na-
szej postawy. Obowiązek spisowy wypełniło ponad 2 miliony mieszkań-
ców, a z odsetkiem spisanych osób na poziomie ponad 40%, Mazowsze 
zajmuje pozycję wicelidera – lepsze jest tylko znacznie mniejsze woje-
wództwo opolskie. 

Najlepsze wyniki w małych gminach

Na początku NSP 2021, gdy funkcjonował tylko samospis internetowy 
i telefoniczny, najbardziej aktywne były duże miasta oraz gminy z me-
tropolii warszawskiej. Gdy pracę rozpoczęli rachmistrzowie, do walki 
o czołowe miejsca z powodzeniem włączyły się mniejsze gminy. Na 
koniec czerwca pierwszą najlepszą trójkę Mazowsza stanowiły gminy 
wiejskie: Młynarze (powiat makowski), gdzie spisało się 83% mieszkań-
ców, Jabłonna Lacka (powiat sokołowski) 82% oraz Czernice Borowe 
(powiat przasnyski) i Rzewnie (powiat makowski) po 76%.

Wśród dużych miast  Mazowsza zdecydowanie najlepszym wynikiem 
może się pochwalić Warszawa (44%). W tej grupie – z wyjątkiem sto-
licy – odsetek spisanych osób jest generalnie nieco niższy niż średnia 
wojewódzka: w Siedlcach było to 39%, w Radomiu i Ostrołęce 37%, zaś 
w Płocku 35%.

Samospis internetowy najpopularniejszy

Podstawową i najpopularniejszą metodą udziału jest samospis interne-
towy dostępny na stronie https://spis.gov.pl/. Nie powinno to dziwić, bo 
jest to metoda obowiązkowa, ale też najwygodniejsza.

Z internetowej aplikacji spisowej skorzystało na Mazowszu ponad 1,5 
mln mieszkańców, czyli 70% spisanych dotychczas osób. Najczęściej 
z tej metody korzystali mieszkańcy Ząbek, Lesznowoli i Warszawy (po 
około 40%). 

Niedoceniony samospis telefoniczny 

Równolegle z samospisem internetowym działa samospis telefoniczny 
za pośrednictwem infolinii statystycznej (nr 22 279 99 99). Choć jest 
prawie tak samo wygodny jak aplikacja internetowa, to cieszy się po-
pularnością głównie wśród osób starszych. W gronie spisanych osób tę 
metodę wybrało 6% mieszkańców Mazowsza. 

Rachmistrzowie dają radę!

Wkład rachmistrzów w prace spisowe pozostaje niezwykle istotny, 
zwłaszcza w mniejszych gminach. 

Początkowo rachmistrzowie kontaktowali się tylko telefonicznie. Dzięki 
poprawie sytuacji epidemicznej od czerwca trwają wywiady bezpośred-
nie. Jak dotąd rachmistrzowie terenowi spisali ponad 23% mieszkańców 
województwa mazowieckiego. Oznacza to, że co piąty spisany jak do-
tąd mieszkaniec Mazowsza to efekt pracy rachmistrzów terenowych. 
Najbardziej aktywni byli oni w gminach: Jabłonna Lacka – spisali tu 70% 
mieszkańców, Młynarze – 64% oraz Czernice Borowe i Rusinów – po 
60%.

Gramy do końcowego gwizdka!

Ostatnie trzy miesiące NSP 2021 będą czasem wytężonych starań o każ-
dy pojedynczy wypełniony formularz spisowy. Osoby, które nie wy-
pełniły obowiązku spisowego, powinny to jak najszybciej nadrobić 
pamiętając, że biorąc udział w spisie mają wpływ na przyszłość swoją 
i swoich bliskich. Dane spisowe będą bowiem wykorzystywane przez 
kolejnych 10 lat  m.in. przy podejmowaniu decyzji o rozbudowie dróg, 
szkół, przedszkoli, bibliotek, dostępności do wielu usług publicznych, czy 
podziale środków na lokalne inwestycje.

Jeśli z kimś skontaktuje się rachmistrz, należy się zgodzić na rozmo-
wę i od razu spisać. Pamiętajmy, że jego podstawowym zadaniem jest 
udzielnie nam pomocy i wsparcia w wypełnianiu formularza. Nie warto 
czekać z udziałem w spisie do końca września. Zrób to jak najszybciej 
i miej spokojne wakacje oraz poczucie dobrze wypełnionego obowiąz-
ku.  

Dlatego nie czekaj – poczuj się częścią drużyny „Mazowsze” i spisz się 
już teraz!

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Terapia integracji sensorycznej (SI)
Termin integracja sensoryczna okre-
śla prawidłową organizację wrażeń 
sensorycznych (bodźców) napływa-
jących przez receptory. Oznacza to, 
że mózg, otrzymując informacje ze 
wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, 
równowaga, dotyk, czucie ruchu-ki-
nestezja), dokonuje ich rozpoznania, 
segregowania i interpretacji oraz in-
tegruje je z wcześniejszymi doświad-
czeniami. Na tej podstawie mózg 
tworzy odpowiednią do sytuacji re-
akcję nazywaną adaptacyjną. Jest to 
adekwatne i efektywne reagowanie 
na wymogi otoczenia. Może to być 
odpowiedź ruchowa, jak i myślowa. 

Integracja sensoryczna rozpoczyna 
się już w okresie płodowym i trwa 
do około 7. roku życia. Nierozwinię-
cie określonych umiejętności w ko-
lejnych stadiach rozwoju powoduje 
powstawanie trudności w funkcjo-
nowaniu i zachowaniu dziecka.

Terapia integracji sensorycznej może 
być prowadzona wyłącznie przez 
certyfikowanego terapeutę, a jej 
podstawą jest diagnoza. 

Terapia integracji sensorycznej okre-
ślana jest mianem „naukowej zaba-
wy”. Podczas sesji dziecko huśta się 

w hamaku, toczy w beczce, jeździ na 
deskorolce czy balansuje na kołysce. 
Przez zabawę przyjemną i interesu-
jącą dla dziecka dokonuje się inte-
gracja bodźców zmysłowych oraz 
doświadczeń płynących do ośrod-
kowego układu nerwowego, co po-
zwala na lepszą organizację działań.

Terapia SI nie jest uczeniem kon-
kretnych umiejętności (np. jazda 
na rowerze, pisanie, czytanie), ale 
usprawnianiem pracy systemów sen-
sorycznych i procesów układu ner-
wowego, które są bazą do rozwoju 
tych umiejętności. W toku pracy tą 
metodą terapeuta stymuluje zmysły 
dziecka oraz usprawnia takie zakre-
sy, jak np.: motoryka mała, motoryka 
duża, koordynacja wzrokowo-ru-
chowa. Zadaniem terapeuty jest, przy 
zastosowaniu odpowiednich tech-
nik, eliminowanie, wyhamowywa-
nie lub ograniczenie niepożądanych 
bodźców obecnych przy nadwraż-
liwościach sensorycznych lub do-
starczanie silnych bodźców, co jest 
konieczne przy podwrażliwościach 
systemów sensorycznych.

Integracja sensoryczna nie jest sub-
stytutem rzeczywistej edukacji, 
może natomiast poprawić uczenie 
się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze. 

Terapia odbywa się w sali specjalnie 
do tego przystosowanej i wyposażo-
nej w odpowiednie przyrządy. Wy-
posażenie musi przede wszystkim 
obejmować wiele urządzeń do sty-

mulacji systemu przedsionkowego, 
proprioceptywnego i dotykowego, 
ale również wzrokowego, słuchowe-
go i węchowego. Atmosfera podczas 
terapii sprzyja rozwojowi wewnętrz-
nej potrzeby ujarzmiania środowiska. 

Zadania, stawiane przed dzieckiem 
znajdują się w strefie najbliższego roz-
woju. Oznacza to, że każde z nich sta-
nowi swoiste wyzwanie dla dziecka 
i jego układu nerwowego – nie jest 
zbyt łatwe i nie jest zbyt trudne. Cią-
głe balansowanie na granicy możli-
wości dziecka poprawia organizację 
pracy układu nerwowego, wyzwala 
więcej reakcji adaptacyjnych i wpły-
wa na procesy uczenia się. Zadaniem 
terapeuty jest stałe monitorowanie 
i analizowanie zachowania dziecka, 
które to działania umożliwiają wła-
ściwy dobór kolejnych aktywności 
oraz pomocy terapeutycznych. Te-
rapia SI jest skuteczna w odniesieniu 
do dzieci, które mają zaburzenia in-
tegracji sensorycznej. Terapia bazu-
je na neurofizjologii dzięki czemu 
terapeuci SI wiedzą, jak działa mózg, 
w jaki sposób zmysły odbierają i in-
tegrują informacje potrzebne do co-
dziennego funkcjonowania.

Metoda integracji sensorycznej to 
jedna z ważniejszych metod wy-
korzystywanych w pracy z dziećmi 
z problemami w rozwoju. W pierw-
szej kolejności kierowana jest do 
dzieci z trudnościami w uczeniu się, 
ale z powodzeniem można stosować 
ją w przypadku niepełnosprawności 
intelektualnej, ruchowej, autyzmu 
i innych zaburzeń. Może być także 
wykorzystana jako forma profilakty-
ki ewentualnych trudności w uczeniu 
się oraz stymulacja rozwoju dzieci 
prawidłowo rozwijających się. 

Warto podkreślić, że z problemów 
w zakresie integracji sensorycznej 
dzieci nie wyrosną. Te problemy 
będą „rosły” razem z nimi. Dlatego 
tak ważna jest wczesna interwencja, 
która wspiera system nerwowy tak, 
aby mógł on prawidłowo odbierać, 
interpretować i organizować napły-
wające informacje zmysłowe. 

Uczymy się i rozwijamy się przez 
zmysły.  Wszystk ie in forma-
cje zmysłowe docierające z ciała 
i z otoczenia są niezwykle ważne 
dla budowania wiedzy o sobie (swo-
im ciele, położeniu poszczególnych 
części ciała) i wiedzy o świecie. 
W prawidłowym rozwoju dziecka 
niezwykle ważny jest ruch i bezpo-
średnie doświadczenia zmysłowe. 
Dobrze zaplanowane i systematycz-
nie wykonywane codzienne czyn-
ności oraz właściwa zabawa stanowią 
solidny fundament do prawidłowego 

rozwoju. 

W przypadku małych dzieci, warto 
zastosować się do poniższych zasad:
1. Nie ograniczaj kontaktu dotyko-
wego z dzieckiem (przytulaj, głaszcz, 
masuj).
2. Nie ograniczaj kontaktu kineste-
tycznego z dzieckiem (noś na rękach, 
kołysz, bujaj, kręć się z dzieckiem).
3. Wkładaj do rąk dziecka różne za-
bawki, przedmioty i pomóż mu po-
znawać je.
4. Muzykuj z dzieckiem na natural-
nych instrumentach (garnki, butelki, 
talerze itd.).
5. Pokaż dziecku, jak brzmi świat 
(uderzaj łyżeczką w szklankę, przele-
waj wodę, włącz suszarkę itd.).
6. Pozwól dziecku na swobodny ruch 
i trening mięśniowy (ułóż dziecko na 
bezpiecznym podłożu i pozwól mu 
samodzielnie się poruszać, przekrę-
cać, przesuwać, dźwigać).
7. Stwórz dziecku bogate sensorycz-
nie środowisko (węch, smak, wzrok, 
dotyk, przedsionek, propriocepcja).
8. Zapewnij dziecku zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb fizjolo-
gicznych i psychicznych (jedzenie, 

ciepło, czysta pielucha, bezpieczeń-
stwo).
9. Sięgnij do starych, sprawdzonych 
zabaw i zabawek (np.: masa solna, 
drewniane klocki, glina itp.).
10. Pozwól dziecku brudzić się, w ten 
sposób poznaje świat – pamiętaj, że 
zgodnie z obiegowym powiedze-
niem „dzieci dzielą się na szczęśliwe 
i czyste”.

W przypadku dzieci starszych należy 
pamiętać o:
 – uprawianiu sportów,
 – ograniczeniu zajęć statycznych 
(przesiadywanie przez komputerem, 
telewizorem),
 – właściwym odżywianiu się.

Jeśli dziecko ma problemy z obsza-
ru integracji sensorycznej należy jak 
najszybciej skorzystać z profesjonal-
nej pomocy. Starsze dziecko utrwa-
la niewłaściwe wzorce reagowania 
na bodźce i jest narażone na wtórne 
(do zaburzeń integracji sensorycznej) 
problemy emocjonalne oraz beha-
wioralne. Jego samoocena szybciej 
ulega zaniżeniu, przyczyniając się do 
reakcji tzw. błędnego koła. 
Opracowano na podstawie strony inter-
netowej http://www.pstis.pl (zakładka 
Dla rodziców)

Anna Gródek
Psycholog Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 

Filia w Nasielsku
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UKS „Sokół”  
na obozie sportowym
UKS „Sokół” Nasielsk or-
ganizuje szkolenie piłkar-
skie dzieci i młodzieży 
od 2012 roku. Klub działa 
przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. St. Starzyńskiego 
w Nasielsku, skupiając 
w swoich szeregach za-
wodników i zawodniczki 
z terenu gminy Nasielsk, 
a także gmin ościen-
nych. Wszelkie działania, 
jakie prowadzi „Sokół”, 
odby wają s ię przede 
wszystkim dzięki wspar-
ciu finansowym i orga-
nizacyjnym rodziców 
naszych zawodników, 
możemy również liczyć 
na sponsorów i darczyń-
ców. 

Klub rokrocznie star-
tuje w konkursie ofert 
na wspieranie upowszechnienia 
kultury fizycznej i sportu w Gmi-
nie Nasielsk. Wypoczynek letni 
naszych zawodników połączony 
z zajęciami piłkarskimi oraz inny-
mi aktywnościami po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy w 2018 roku. 
I od pierwszego wyjazdu, taka 
forma rekreacji cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem coraz 
większej liczby dzieci. W tym roku, 
w dniach 14-21 lipca, obóz spor-
towo-rekreacyjny UKS „Sokół” 
odbył się w Lidzbarku nad Jezio-
rem Welskim (powiat działdowski). 
Wzięło w nim udział 28 zawodni-
czek i zawodników z roczników 
2008-2011. Bazą noclegową był 

Ośrodek Kolonijny Danusia II. Za-
jęcia treningowe realizowano na 
wynajętych boiskach MOSiR Lidz-
bark. Przez pierwsze 4 dni zawodni-
cy mieli treningi dwa razy dziennie. 
Przez kolejne trzy, zajęcia trenin-
gowe odbywały się raz dziennie. 
Treścią zajęć było doskonalenie 
indywidualnych umiejętności za-
wodników zarówno technicznych, 
jak i taktycznych; doskonalenie 
taktyki zespołu, współpracy po-
między formacjami i rozwój zdol-
ności motorycznych. Podczas 
obozu zawodnicy UKS-u rozegrali 
mecze sparingowe ze swoimi ró-
wieśnikami z MKS Sokół Ostróda 
i MKS Radomiak Radom. Oprócz 
zajęć skoncentrowanych na popra-
wie umiejętności stricte piłkarskich, 
uczestnicy aktywnie spędzali czas 

wolny. Grali w streetball, siatkówkę 
plażową, tenisa stołowego, ringo 
i kometkę. Pogoda dopisała, więc 
każdego dnia uczestnicy zażywali 
kąpieli w jeziorze. Każda forma ak-
tywności wspomaga rozwój psy-
chofizyczny młodego sportowca, 
jest czynnikiem budującym więzi 
koleżeńskie, zaspokaja chęć rywa-
lizacji, kreuje ducha fair play. Dzie-
ci nabywają umiejętności i nawyki 
ważne w ich rozwoju. Zajęciami in-
tegrującymi grupę były też gry i za-
bawy świetlicowe, quizy, dyskoteki 
obozowe oraz wspólne ognisko. 
Zawodnicy uczestniczyli też w pro-
gramie profilaktyki zapobiegania 
zachowaniom ryzykownym. Od-
były się warsztaty, podczas których 

dzieci były aktywnymi uczestnika-
mi, pracując z przygotowanymi 
materiałami. Zorganizowany zo-
stał także quiz wiedzy o tematyce 
prozdrowotnej. Podczas wycie-
czek w terenie, uczestnicy obo-
zu poznawali najbliższą okolicę 
z bogatą f lorą charakterystycz-
ną dla tej części Mazur. Poznali też 
w skróconej, dzięki temu przystęp-
niejszej, formie historię miasta i re-
gionu podczas zwiedzania ścieżki 
historycznej. W następnych latach 
UKS „Sokół” Nasielsk będzie rów-
nież organizować obozy sportowe 
dla naszych zawodników. Transport 
został dofinansowany przez Bur-
mistrza Nasielska p. Bogdana Rusz-
kowskiego. 

RB

Podziękowanie za sezon 2020/2021

Szanowni Państwo!
Sezon sportowy 2020/2021 dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Żbik” Nasielsk przeszedł do historii. 
Powiedzieć, że nie był to sezon łatwy, to tak naprawdę nie powiedzieć nic. Był to bowiem bardzo trudny okres, pełen niepew-
ności, zmiennych emocji, wielu nieoczekiwanych zwrotów wydarzeń. Przede wszystkim naznaczony niezmazywalnym piętnem 
pandemii koronawirusa, która zaburzyła przez długi czas zwykłe funkcjonowanie klubu, treningów, rozgrywek, odcinając nas 
od sportowej i społecznej normalności. Ale dziś nie chcę wracać moją i Państwa pamięcią do tych nieprzyjemnych momentów, 
lecz powiedzieć: WSZYSTKO DOBRZE SIĘ KOŃCZY! 

Wolą członków MLKS „Żbik” Nasielsk wyrażoną podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 2 lipca 2021 r. zostałem 
wybrany na kolejną kadencję Prezesem Klubu. Dziękuję wszystkim, którzy, oddając na mnie swoje głosy, po raz kolejny zaufali 
mi i w ten sposób również pozytywnie ocenili moje dotychczasowe działania jako Prezesa Klubu. Podczas krótkiego wystąpienia 
bezpośrednio po wyborze powiedziałem o zakładanych celach „Żbika” na 2021 rok. Wtedy ostatnim do zrealizowania był awans 
seniorskiej drużyny do IV ligi. Dzień później – 3 lipca 2021 roku – ten cel stał się faktem: MLKS „Żbik” Nasielsk po 17 latach 
awansował do IV ligi!!! To zdecydowanie najważniejsze wydarzenie w 2021 roku nie tylko dla klubu, ale też dla wszystkich 
osób związanych ze „Żbikiem” oraz dla całej Gminy Nasielsk. Nie sposób jednak nie pamiętać o innych dobrych rzeczach, jakie 
dzieją się w klubie. Przykładowo, drużyna kobiet „Żbika” z coraz większym animuszem poczyna sobie w grupie mazowieckiej 
IV ligi kobiet, mając na koncie 22 zdobyte punkty i cenne wyniki z wyżej notowanymi zespołami. Łącznie w 14 drużynach 
piłkarskich „Żbika” trenowało i grało ponad 220 zawodników w różnym wieku – od seniorów po maluchów, którzy stawiają 
swoje pierwsze piłkarskie kroki. A przecież są jeszcze cztery inne sekcje sportowe: boks, muay thai, fitness i brydż sportowy, 
które łącznie gromadzą około 100 osób. Razem daje to liczbę ponad 300 osób regularnie trenujących w klubie. Oznacza to, iż 
MLKS „Żbik” jest największym klubem sportowym w Gminie Nasielsk.

„Żbik” jest również bezapelacyjnie najliczniejszym stowarzyszeniem w Gminie Nasielsk, które łączy w sobie osoby fizyczne 
i podmioty działające dla „Żbika” i na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Gminie Nasielsk. W tym miejscu chciałbym podzięko-
wać wszystkim związanym ze „Żbikiem”, choć czasem ich praca i starania są może niezauważalne lub wręcz oczywiste – tym 
bardziej warto o nich wspomnieć. 

Dziękuję:

Zawodnikom trenującym we wszystkich sekcjach „Żbika”– jesteście naszą radością; gdyby nie było Was, nasza praca nie 
miałaby sensu; życzę Wam nieustannego doskonalenia zdolności oraz samych sukcesów sportowych i osobistych; wyjątkowe 
słowa kieruję do pierwszej drużyny piłkarskiej – pokazaliście charakter, szczególnie w meczach barażowych oraz to, że jesteście 
po prostu i aż DRUŻYNĄ;

Trenerom, Instruktorom oraz pozostałym członkom Sztabu Szkoleniowego – za ogromny codzienny wkład pracy w szli-
fowanie umiejętności zawodników; szczególne podziękowania składam na ręce trenerów seniorskiej drużyny, dzięki którym 
ekipa ta osiągnęła upragniony od tylu lat awans do IV ligi, czyli Krzysztofowi Szymańskiemu oraz Danielowi Gołębiewskiemu;

Zarządowi „Żbika” – za wsparcie w działaniach w ciągu całego sezonu, w szczególności za pomoc przy organizacji poszcze-
gólnych wydarzeń;

Sponsorom – osobom, instytucjom i firmom wspomagającym finansowo i organizacyjnie „Żbika”; na tak wiele działań podej-
mowanych przez nas niezbędne są środki finansowe i to właśnie dzięki Wam możemy realizować swoje plany;

Burmistrzowi Nasielska – Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu za otwartość i bycie „dobrym duchem” Klubu, a także trwającą 
modernizację Stadionu Miejskiego, dzięki której powstanie infrastruktura sportowa, jaka należy się Gminie Nasielsk;

Radzie Miejskiej w Nasielsku – za przychylność przy podejmowaniu decyzji o przeznaczaniu środków finansowych na rozwój 
kultury fizycznej w naszej Gminie;

pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku – na Waszą pomoc zawsze mogę liczyć;

Komisariatowi Policji w Nasielsku z Komendantem, podinspektorem Dariuszem Leszczyńskim na czele – za dyskretną 
obecność oraz czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w trakcie meczów;

obsłudze medycznej – dzięki Waszej służbie wszyscy poszkodowani zawodnicy zawsze otrzymywali i otrzymują na czas 
fachową pomoc;

przedstawicielom mediów – za transmisje spotkań oraz wszelkie artykuły prasowe i internetowe, dzięki którym ci, którzy nie 
widzieli meczów „na żywo”, mogli poczuć prawdziwą piłkarską atmosferę;

Rodzicom naszych jeszcze niepełnoletnich zawodników – za wspieranie swoich pociech w spełnianiu ich sportowych 
marzeń, za bycie „żywą tkanką” Klubu oraz za codzienną pomoc w wielu sprawach;

wszystkim osobom współpracującym ze „Żbikiem” nie wymienionym powyżej – każda dołożona przez Was „cegiełka” 
buduje nasz wspólny „Żbikowy” dom.

Na koniec przespecjalne i nadzwyczajne podziękowania dla wszystkich członków oraz sympatyków, a szczególnie dla 
grona najwierniejszych kibiców „Żbika”. Ten sezon był wyznacznikiem tego, jak bardzo jesteście „Żbikowi” potrzebni. Chyba 
najbardziej pokazał to czas obostrzeń pandemicznych, gdy trybuny były zamknięte dla kibiców, a mimo to byliście i dopingo-
waliście drużyny spoza płotu. I drugie wydarzenie – rewanżowy mecz barażowy z LKS Promna o awans do IV ligi. Bez Waszej 
obecności, bez Waszego dopingu, a przede wszystkim bez Waszej WIARY W ZWYCIĘSTWO nie byłoby „Żbika” w tym miejscu, 
w którym się znajduje! Jesteście prawdziwym murem, który stoi za każdą drużyną „Żbika” i za każdym zawodnikiem. To nie 
frazes, ale jesteście dwunastym zawodnikiem. Jesteście naprawdę – jak głosi napis na naszym klubowym szaliku – DUMNI PO 
ZWYCIĘSTWIE, WIERNI PO PRZEGRANEJ. Uwierzcie mi – zawodnicy to czują i wiedzą, że mogą na Was zawsze liczyć, bo 
Wy nigdy nie odwracacie się od nich, od drużyny, od „Żbika”. Dziękuję Wam za Wasze zielono-czerwone serca pełne miłości do 
sportu i swojego Klubu. Wraz z Zawodnikami jestem z Was dumny!

Bez tych wszystkich osób i instytucji nie udałoby się wiele zdziałać Cieszę się, że mogę pracować z oddanymi sportowi pasjona-
tami. Wszyscy tworzymy wielką zielono-czerwoną rodzinę, w której – jak to w rodzinie – czasem mogą pojawiać się zgrzyty, ale 
wszyscy wspieramy się i wierzę, że mówiąc po piłkarsku „gramy do jednej bramki”. Może nie każdemu podoba się to, co robimy, 
ale zapewniam, że dalej będziemy to robić. Bez polityki i podtekstów, tylko sam sport i kultura fizyczna. To jest naszym celem. 

Co dalej? Nie zwalniamy tempa. Od 2 do 13 sierpnia – dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Nasielsk – będą odbywały 
się na Stadionie Miejskim w Nasielsku półkolonie ze „Żbikiem” na sportowo. Weźmie w nich udział około 100 dzieci w wieku 
od 6 do 13 lat. Gorąco wierzę, że ci z młodych uczestników półkolonii, którzy jeszcze nie trenują w „Żbiku”, od nowego sezonu 
zasilą nasze szeregi. 

A już w weekend 7 sierpnia o godz. 14:00 wielkie wydarzenie, które mogliśmy ostatnio oglądać 17 lat temu – nasza seniorska 
drużyna zainauguruje swój udział w rozgrywkach IV ligi na Stadionie Miejskim w Nasielsku. W pierwszym meczu podejmiemy MKS 
Przasnysz. Wielu z naszych zawodników jeszcze wtedy nie było na świecie, tym bardziej warto być świadkiem tego spotkania.

Zapraszam do kibicowania i wspierania „Żbika”. Dziękuję za to, co było i liczę, że będziecie z nami przez cały czas. Przed nami 
kolejne trudne wyzwania, ale z Wami damy radę! Bądźmy wszyscy jedną, zielono-czerwoną siłą!!!

          Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes MLKS ŻBIK Nasielsk
Marek Prusinowski


