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NA SZLAKU 

Gościliśmy pielgrzymów
Od 29 lat co roku, trzeciego sierpnia, 
Nasielsk gości pielgrzymów z diece-
zji ełckiej wędrujących pieszo na Ja-
sną Górę. To ważne wydarzenie dla 
obydwu stron – gości z diecezji ełc-
kiej i gospodarzy, wiernych z nasiel-
skiej parafii św. Wojciecha. 

W tym paśmie pielgrzymkowych 
spotkań wyjątkowym rokiem był 
rok 2020. Sytuacja, ze względu na 
panującą pandemię koronawirusa, 
omal nie przerwała tych modlitew-
nych spotkań. Olbrzymia ilość ob-
ostrzeń zabezpieczających przed 
rozprzestrzenianiem się śmiertelnej 
choroby sprawiła, że niemożliwe 
stało się kontynuowanie pielgrzym-
ki w dotychczasowej formie. 

Jak większość z nas zapewne pa-
mięta, dwudziesta ósma piesza 
pielgrzymka się odbyła. Pieszo wę-
drowali tylko przedstawiciele wspól-
not parafialnych. 

Pandemia jeszcze się nie skończy-
ła, ale walka z nią jest już na tyle sku-
teczna, że w tym roku obostrzenia są 
znacznie mniejsze i w pielgrzymce 
mogła uczestniczyć znacznie więk-
sza grupa pątników. Do Nasielska 
przyszło ich 151. Przypomnijmy,  
że w poprzednich latach było ich 

ponad pięciuset, a niekiedy ich liczba 
sięgała nawet tysiąca. 

Na twarzach przybyłych pątników 
widać było radość i zmęczenie. To 
już bowiem była prawie połowa ich 
pielgrzymkowej pięćsetkilometrowej 
trasy. Do Nasielska wkraczali z pieśnią 
na ustach i uśmiechem na twarzy. Ci, 
którzy nie przyszli tu pierwszy raz 

Z GMINY

Kajakowe potyczkiKajakowe potyczki

Kilka firm wypożyczających kajaki, 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Na-
sza Wkra, pojawiło się w piątek, 23 
lipca br., pod nasielskim magistra-
tem. Samochody z przyczepami 
zapełnionymi kajakami przejecha-
ły przez miasto i podjechały pod 
Urząd Miejski protestując przeciw-
ko zablokowaniu zjazdu nad Wkrę 
w Borkowie. 

Z przedstawicielami wypożyczal-
ni, wśród których był m.in. Piotr 
Dylewski, prezes Stowarzyszenia 
Nasza Wkra, spotkał się Bogdan 

Ruszkowski burmistrz Nasielska. 
Podczas spotkania wypracowano 
porozumienie zgodnie z którym 
zjazd z drogi gminnej miał zostać 
przywrócony, a przedsiębiorcy 
mogli działać dalej.

Zjazd nad rzekę 
Z rozległego terenu nad Wkrą 
w Borkowie, który w części nale-
ży do gminy Nasielsk, a w części 
do Wód Polskich od lat korzystają 
przedsiębiorcy wypożyczający ka-
jaki. Wielu miłośników spływów ka-

jakowych właśnie tu zaczyna bądź 
kończy swoje wyprawy. Trzeba 
więc nad rzekę dowieźć turystów 
i sprzęt lub ich stąd zabrać. Kilka lat 
temu wypożyczalnie korzystały ze 
zjazdu z drogi powiatowej. Został 
on jednak ogrodzony i obecnie 
znajduje się na prywatnej działce.

Dlatego firmy, a wypożyczaniem 
kajaków zajmuje się ok. 40 pod-
miotów, zaczęły korzystać ze zjaz-
du z ulicy Sportowej, która jeszcze 
do niedawna byłą drogą woje-
wódzką.

 – Gmina Nasielsk przejęła ulicę 
Sportową w roku 2019 i w mo-
mencie przejęcia zjazd nie istniał, 
a przynajmniej nie w formie obej-
mującej żwirowy podsyp. Zjazd do 
Wkry od ulicy Sportowej, nie istnie-
je w żadnej dokumentacji projek-
towej i jest dziko zorganizowanym, 
nielegalnym i niekonsultowa-
nym z nikim zjazdem, powstałym 
już po przejęciu ulicy Sportowej 
przez gminę – dowiedzieliśmy się 
w nasielskim magistracie.

22 i 23 lipca br. na polecenie bur-

mistrza Nasielska zablokowano do-
jazd do rzeki stawiając na tej drodze 
szlaban i wykopując rów. 

Co było powodem takiej decyzji 
burmistrza? 

 – Na terenie gminnym, nad Wkrą 
w Borkowie, w bieżącym roku 
real izowano zadanie z zakre-
su Inicjatywy Lokalnej, polegają-
ce na rewitalizacji tej działki oraz 
stworzeniu miejsca integracyjno-
-rekreacyjnego nie tylko dla miesz-

ciąg dalszy na str. 3



2 Życie Nasielska nr 17 (585); 6.08.2021–19.08.2021Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Michał Orłowski – ogłoszenia, Marek Stamirowski – kolportaż. 

Stali współpracownicy: Aleksandra Ziółek, Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski.

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redak-
cja nie zwraca, a ponadto zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów 
i zmian tytułów w nadesłanych 
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń.

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 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 URZĘDU MIEJSKIEGO

Zwrot akcyzy
Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, po-
winien zbierać faktury VAT

 – w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w za-
leżności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie  
od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha 
użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jedno-
stek przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku 
akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku do-
łącza się:

 – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem war-
tości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki 
przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych 
zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym 
mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz.1642) 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 29 października 2021 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania na stronie www.umnasielsk. pl  zakładka karty i for-
mularze/Wydział Podatków i Opłat (F-F/06)

Wszelkie informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,

parter, pokój 12, 14 lub telefonicznie pod numerami: 23 693 30 13,   
23 693 30 76, 23 693 30 00 wew. 113, 176

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zaproszenie  
na uroczystości
Serdecznie zaprasza-
my na tegoroczne 
uroczystości 15 sierp-
nia 2021 r. związane 
z Bitwą o Borkowo 
i Nasielsk.

Jak co roku rozpocz-
n i e my  o  go d z i n i e 
11:15 na cmentarzu 
w Nasielsku, gdzie od-
mówimy modlitwę za 
poległych, złożymy 
kwiaty pod symboliczną mogiłą upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskie-
go z Grupy Operacyjnej gen. Aleksandra Osińskiego 5. Armii dowodzonej 
przez gen. Władysława Sikorskiego i odśpiewamy Hymn Państwowy. Głos 
zabierze także Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski.

Podczas uroczystości swój patriotyczny wiersz zaprezentuje Michał Da-
niszewski – początkujący poeta, pasjonat muzyki, który swoją przyszłość 
wiąże ze śpiewem, założyciel grupy na Facebooku – Muzyka i Ty.

Następnie wszyscy zgromadzeni udadzą się do kościoła na Mszę św. w in-
tencji Ojczyzny i Bohaterów poległych w 1920 r.

Tego dnia w Nasielsku na terenie skweru św. Jana Pawła II można będzie 
także podziwiać plenerową wystawę fotograficzną przygotowaną przez 
Nasielski Ośrodek Kultury „Pamiętamy o Bohaterach. Nasielszczanie 
w Hołdzie Żołnierzom Bitwy Warszawskiej”. Być może odnajdą Państwo 
siebie na pamiątkowych fotografiach?

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

„Upamiętnienie Bitwy nad 
Wkrą” - dofinansowanie  
z Urzędu Marszałkowskiego

W poniedziałek, 26 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w towarzystwie 

Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury – Marka Tyca podpisał z Dyrek-

torem Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkow-

skiego w Warszawie – Pawłem Cukrowskim oraz Zastępcą Dyrektora 

– Magdaleną Biernacką porozumienie o współorganizacji przedsięwzię-

cia społeczno-kulturalnego pod nazwą „Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą”.

W ramach porozumienia Urząd Marszałkowski jako współorganizator po-

kryje do kwoty 10 460 zł koszty organizacji uroczystości, które odbędą 

się 21 sierpnia br. w Borkowie. Wykonawcą zadania będzie Nasielski Ośro-

dek Kultury. Za realizację projektu odpowiada Wydział Administracji i Nad-

zoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 

Wydział Administracji i Nadzoru
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INWESTYCJE

Umowa na Przechodnią
30 lipca br. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału In-
westycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych - Radosław Kasiak 
podpisali z przedstawicielami firmy P.H.U. OK-BUD Piotr Morawski z Nasielska 
umowę na wykonanie bardzo ważnej inwestycji drogowej w naszym mieście 
pod nazwą „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia i ul. Podmiej-
ska w Nasielsku”.

Nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na długości 742 metrów, w tym na 
61 metrach ulicy Łącznej, 549 metrach ulicy Przechodniej i na 132 metrach uli-
cy Podmiejskiej. Poza warstwą bitumiczną, ulice zyskają krawężniki, zjazdy, ele-
menty odwodnienia, pobocza, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.

Łączny koszt zadania wynosi 3,1 mln zł z czego 2/3 sumy pochodzić będzie 
z dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego, a planowany termin zakończenia 
robót wyznaczono na 27 listopada br.

Przez niektórych ulica Przechodnia nazywana jest małą obwodnicą, należy jed-
nak pamiętać, że jest to droga gminna. Połączy ulicę Kolejową z ulicą Krupki, 
a łącząc się z ulicą Podmiejską zapewni lepszy dojazd do Nowej Wsi oraz ulicy 
POW.

Przetarg na drogę w Czajkach
Gmina Nasielsk ogłosiła przetarg na budowę kolejnej drogi. Po zakoń-
czeniu procedury przetargowej związanej z budową ulicy Przechodniej, 
z końcem lipca rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na przebudowę drogi 
gminnej w Czajkach o długości 1260 metrów. Pełni ona funkcję drogi do-
jazdowej do gospodarstw i gruntów rolnych. Finalnie połączy ona Czajki 
z miejscowością Lelewo

W ramach przebudowy zostanie wykonana podbudowa, nawierzchnia bi-
tumiczna, pobocza oraz oznakowanie.

Termin składania ofert określono na 27 sierpnia br. na godzinę 10:00, na-
tomiast na godzinę 10:30 przewidziano otwarcie ofert.

(mb)

Z UM

Upamiętnili  
Powstanie Warszawskie
1 sierpnia o godzinie 17:00, 
w Borkowie rozległy się sy-
reny, a tafla pobliskiej Wkry 
schowała się za gęstym bia-
ło-czerwonym dymem. Tak 
upamiętniono jedno z najważ-
niejszych, najbardziej żywo 
wspominanych i tragicznych 
wydarzeń – Powstanie War-
szawskie. 

Zebrani na gminnym terenie 
integracyjno-rekreacyjnym 
wspólnie odsłuchali i odśpie-
wali Mazurek Dąbrowskiego. Radny Miejski Janusz Gers przybliżył obecnym historię Powstania Warszawskiego 
i losów walczących, oddając cześć i chwałę bohaterom. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski zwrócił uwagę, 
jakim nieszczęściem są konflikty i zaapelował do mieszkańców o nieustanne szukanie porozumienia.  Następnie 
odbyła się mniej oficjalna część spotkania. Nad bezpieczeństwem przez cały czas czuwało OSP Cieksyn.

kańców B o rkowa ,  l e c z  c a ł e j 
gminy. Pobudowano altanę wy-
poczynkową, stoły z ławkami, 
a także miejsce dostosowane do 
bezpiecznej organizacji ognisk. 
Z racji występowania na tej dział-
ce licznych śladów kół samocho-
dowych, w tym wskazujących na 
tzw. „kręcenie bączków”, chcąc 
zwiększyć bezpieczeństwo prze-
bywających tam osób, miesz-
kańcy realizujący tę Inicjatywę 
Lokalną położyli wokół działki 
kamienie, mające uniemożliwić 
nielegalny wjazd pojazdów na 
ten teren. Część kamieni zosta-
ła nieświadomie położona rów-
nież na dzia łce należącej do 
Wód Polskich – wyjaśnia Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska. 

UROCZYSTOŚCI. Pomiechówek

77. rocznica ostatniej egzekucji 
na terenie Fortu III
W piątek, 30 lipca br., na terenie For-
tu III w Pomiechówku odbyły się 
uroczystości upamiętniające ofiary 
ostatniej egzekucji, która miała tu 
miejsce 77 lat temu. Niemcy z zało-
gi więzienia karno – śledczego za-
mordowali wtedy ok. 300 Polaków. 

W trakcie uroczystości przed celą 
„0” Fortu III odprawiona zosta-
ła msza święta w intencji ofiar nie-
mieckich zbrodni. Po liturgii w 
imieniu Mariusza Błaszczaka – mi-
nistra obrony narodowej kwiaty 
złożył szef Gabinetu Politycznego 
Ministra Obrony Narodowej Łu-
kasz Kudlicki. Znicz zapalili również 
w imieniu rodzin pomordowanych 
prezes Zarządu Fundacji „Fort III 
Pomiechówek” mec. Piotr Jeżół-
kowski oraz dyrektor BUWiM IPN 
Adam Siwek.

Następnie zebrana lokalna spo-
łeczność, w tym rodziny więzio-
nych i pomordowanych w Forcie 
III, kombatanci oraz przedstawiciele 
władz państwowych i samorządo-

wych udali się na lewy dziedziniec 
Fortu III przed groby ofiar, które 
zostały ekshumowane i pocho-
wane staraniem BUWiM w latach 
ubiegłych. Po okolicznościowych 
przemówieniach na zakończe-
nie uroczystości zebrane delega-
cje oddały hołd ofiarom, składając 
wiązanki i wieńce kwiatowe oraz 
zapalając znicze na grobach.

Wydarzenie zostało zorganizowane 
przez Fundację „Fort III Pomiechó-
wek”, Instytut Pamięci Narodowej 
oraz 9 Brygadę Wsparcia Dowo-
dzenia Dowództwa Generalnego 
Rodzajów Sił Zbrojnych.

Fort III, zbudowany w latach 1883–
1888, był terenem walk w trakcie  
I i II wojny światowej, w 1915 i 1939 
roku, miejscem internowania Le-
gionistów Piłsudskiego, a w czasie 
drugiej wojny światowej obozem 
jenieckim (1939 r.), a następnie we-
dług akt śledztwa prowadzonego 
przez Okręgową Komisję Ścigania 
Zbrodni Przeciw Narodowi Polskie-

mu w Warszawie: obozem prze-
siedleńczym m.in. dla mariawitów 
(1940–1941), gettem (1941 r.), więzie-
niem karno-śledczym i miejscem 
masowych egzekucji dla dystryktu 
ciechanowskiego (1941–1944), obo-
zem przejściowym dla powstańców 
warszawskich oraz ludności cywil-
nej Warszawy i okolic (1944 r.) a na-
stępnie obozem pracy Wehrmachtu 
dla mieszkańców okolicznych miej-
scowości, jeńców radzieckich oraz 
więźniów niemieckich (1944–1945). 
Po wojnie znajdowała się tu wojsko-
wa składnica amunicji.

(red.) za:www.ipn.gov.pl

– 8 lipca 2021 r. spotkałem się 
z przedstawicielami Stowarzysze-
nia Nasza Wkra oraz poinformo-
wałem ich, że w przypadku braku 
możl iwośc i  otoczenia dzia łki 
gminnej kamieniami, zmuszony 
będę zablokować zjazd do rzeki 
z powodów bezpieczeństwa ludzi 
przebywających na terenie inte-
gracyjno-rekreacyjnym. Wobec 
wezwania przez Wody Polskie do 
usunięcia kamieni, na nielegalnym 
zjeździe został ustawiony szlaban, 
który został rozebrany, a następ-
nie usypano wał uniemożliwiający 
dojazd do Wkry w tym miejscu – 
dodaje burmistrz.

Spotkanie w UM
 – Po negocjacjach, które odbyły 
się 23 lipca, Stowarzyszenie Nasza 
Wkra zobowiązało się do pokrycia 

kosztów koparki (2200 zło-
tych), postawienia w tamtym 
miejscu szlabanu zamykane-
go na kłódkę oraz przekaza-
nia kompletu kluczy Urzędowi 
Miejskiemu. Dzięki temu roz-
wiązaniu ruch samochodo-
wy w tamtym miejscu ulegnie 
znacznemu zmniejszeniu, 
a zarówno firmy kajakarskie, 
jak i przedstawiciele gminy, 
będą mieli dostęp do działki 
– mówi burmistrz Ruszkowski. 
– Blokowanie zjazdu do Wkry 
nigdy nie było skierowane 
przeciwko komukolwiek i motywo-
wane było wyłącznie troską o bez-
pieczeństwo mieszkańców, którzy 
po rewitalizacji terenu przy Wkrze 
przebywają tam liczniej i częściej – 
podkreśla. 

Kajakowe potyczki

Problem z dojazdem do rze-
ki w samym środku sezonu za-
skoczył środowisko właścicieli 
wypożyczalni kajaków. Zostali za-
blokowani, choć w żaden sposób 
nie czują się odpowiedzialni za to, 
co dzieje się na terenie gminnym, 
gdyż jak twierdzą, korzystają wy-
łącznie z działki należącej do Wód 
Polskich. Mimo to zaakceptowali 
ustalenia, nad którymi dyskuto-
wano podczas spotkania z burmi-
strzem Nasielska. 

 – Umówiliśmy się, że my pokry-
jemy koszty tego przekopu, który 
wykonała gmina. Zasypiemy go też 
na własny koszt – mówi Piotr Dy-
lewski prezes Stowarzyszenia Nasza 
Wkra. – Uważam, że ten kompro-
mis, który wypracowaliśmy jest dla 
nas korzystny, bo my możemy da-
lej pracować – dodaje.

Porozumienie obowiązuje i plaża 
w Borkowie jest miejscem ogól-
nodostępnym. Miejmy nadzieję, 
że już tak pozostanie. 

(red.)
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 08.07. Cieksyn ul. Słoneczna – 
usunięcie powalonego drzewa  
(1 zastęp)

 09.07.  Mazewo D worsk ie 
A – usunięcie powalonego drzewa  
(1 zastęp)

 09.07. Pianowo Daczki – zabez-
pieczenie powalonego drzewa na 
linię energetyczną (1 zastęp)

 12.07. Chlebiotki – usunięcie po-
walonych drzew (1 zastęp)

 12.07. Kątne – usunięcie powalo-
nych drzew (1 zastęp)

 12.07. Kątne – usunięcie powalo-
nych drzew (2 zastępy)

 12.07. Nasielsk. Ul. Folwark – alarm 
fałszywy (2 zastępy)

 13.07. Nasielsk ul. Młynarska – 
usunięcie konaru drzewa (1 zastęp)

 14.07. Żabiczyn – usunięcie po-
walonych drzew (2 zastępy)

 14.07. Paulinowo – usunięcie po-
walonych drzew (1 zastęp)

 14.07. Lubomin – zabezpieczenie 
lądowiska LPR (2 zastępy)

 16.07. Borkowo ul. Leśna – zabez-
pieczenie i usunięcie drzewa po-
walonego na linię energetyczną (1 
zastęp)

 17.07. Stare Pieścirogi ul. Wrzoso-
wa – usunięcie drzewa powalone-
go na drogę (1 zastęp)

 21.07. Nasielsk, ul. Armii Krajo-
wej – usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych (1 zastęp)

 23.07. Nasielsk, ul. Kolejowa – 
pomoc w otwarciu samochodu, 
w którym znajdowało się dziecko 
(1 zastęp)

 24.07. Mogowo ul. Długa – usu-
nięcie gniazda owadów błonko-
skrzydłych (1 zastęp)

 24.07. Paulinowo – pożar kombaj-
nu (2 zastępy)

 25.07. Lelewo – pożar słomy  
(1 zastęp)

 28.07. Kosewo – usunięcie gniaz-
da owadów błonkoskrzydłych 
na terenie przedszkola Sakolandia  
(1 zastęp)

 28.07. Nasielsk, ul. Młynarska – 
usunięcie gniazda owadów błon-
koskrzydłych (1 zastęp)

 28.07. Nasielsk, ul. Kościuszki – 
usunięcie gniazda owadów błon-
koskrzydłych (1 zastęp)

 29.07. Stare Pieścirogi, ul. Poziom-
kowa – usunięcie gniazda owadów 
błonkoskrzydłych (1 zastęp)

 31.07. Nasielsk, ul. Andersa – usu-
nięcie gniazda owadów błonko-
skrzydłych (1 zastęp)

 01.08. Nasielsk, ul. Przemysłowa –
pożar krzaków (2 zastępy)

 03.08. Budy Siennickie – wypa-
dek drogowy (1 zastęp)

03.08. Mogowo, ul. Boczna – usu-
nięcie gniazda owadów błonko-
skrzydłych (1 zastęp)

03.08. Chrcynno pożar samo-
chodu.

Kronika OSP
NASIELSK

Z POLICJI

Zmiany kadrowe
W  p o n i e d z i a ł e k ,  
19 lipca br., w nowo-
dworskiej komendzie 
odbyła s ię urocz y-
s t o ś ć  p o w i e r z e n i a 
obowiązków Komen-
danta Powiatowego 
Policji. Podczas uro-
czystego spotkania, 
w którym udział wziął 
I Zastępca Komendan-
ta Stołecznego Poli-
cji inspektor Krzysztof 
Smela, przedstawiono 
nowego Komendan-
ta Powiatowego Poli-
cji w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak rozkazem per-
sonalnym delegował z urzędu podinspektora Rafała Trzaskoma dotych-
czasowego I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie, do 
czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim i powierzył mu czasowe pełnienie obowiązków 
służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym podinsp. Rafał Trzaskoma złożył 
I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji meldunek o gotowości do 
objęcia stanowiska. Następnie inspektor Krzysztof Smela pogratulował 
podinsp. Rafałowi Trzaskoma, wręczając rozkaz personalny oraz życząc 
sukcesów na nowym stanowisku. Podinsp. Rafał Trzaskoma podziękował 
za wyróżnienie i okazane mu zaufanie.

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

UROCZYSTOŚCI

Z POLICJI

Jechał  
bez prawa jazdy
W poniedziałek, 
2 6  l i p c a ,  w i e -
c z o r e m ,  f u n k-
c j o n a r i u s z e 
z  K o m i s a r i a t u 
Policj i Nasielsku 
p o d j ę l i  i n t e r -
wencję w Dobrej 
Woli. Ich podej-
rzenia wzbudzi ł 
mężczyzna kie-
rujący punto. Za-
trzymali go więc 
do kontroli dro-
gowej. Policjanci 
w yczul i  od s ie-
dzącego za kie-
rownicą 32-latka 
silną woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości kierowcy potwierdziło 
ich przypuszczenia. Mieszkaniec gm. Nasielsk w wydychanym powie-
trzu miał ponad 2 promile alkoholu.

Na domiar złego, po sprawdzeniu w policyjnym systemie, okazało się, 
że 32-latek w ogóle nie posiada uprawnień do kierowania. Policjanci 
nałożyli więc na niego mandat karny w wysokości 500 zł.

Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu mechanicz-
nego, znajdując się w stanie nietrzeźwości, grozi mu do 2 lat pozba-
wienia wolności.

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

Święto policji
W piątek, 23 lipca br., w Komen-
dzie Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyły się 
uroczystości z okazji święta policji.

Uczestniczyli w nich funkcjonariu-
sze nowodworskiej komendy oraz 
goście wśród których znaleźli się 
przedstawiciele władz samorządo-
wych: powiatu nowodworskiego, 
a także miast i gmin znajdujących 
się w obrębie funkcjonowania KPP 
Nowy Dwór Maz. Obecni byli tak-
że Prezes Sądu Rejonowego w No-
wym Dworze Mazowieckim oraz 
zaprzyjaźnione z nowodworską 
komendą służby mundurowe m.in. 
wojsko, straż graniczna, straż po-
żarna.

Dowódca uroczystości, podkom. 
Wiesław Michałowski złożył mel-
dunek o gotowości do rozpoczę-
cia apelu pełniącemu obowiązki 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
młodszemu inspektorowi Rafałowi 
Trzaskoma.

Następnie wprowadzony został 
poczet sztandarowy, w skład któ-
rego weszli: dowódca mł. asp. Pa-
weł Konczewski, sztandarowy st. 
sierż. Dariusz Cywiński, asystujący 
st. post. Łukasz Kałapus. Odegrany 
został hymn państwowy i podnie-
siono na maszt flagę państwową. 
W skład pocztu flagowego we-
szli: asp.sztab. Krzysztof Pietrucha, 
sierż. sztab. Szymon Szymański, 
sierż. sztab. Karolina Matusiak.

Podczas swojego przemówienia 
pełniący obowiązki Komendan-
ta Powiatowego Policji mł. insp. 
Rafał Trzaskoma zwrócił uwagę 
na policyjną służbę w cza-
sach pandemii, kiedy to na 
pol ic jantów zosta ł y na ło-
żone dodatkowe obowiąz-
ki. Komendant podziękował 
wszystkim funkcjonariuszom 
za trud i serce włożone w co-
dzienną służbę, życząc zdro-
wia oraz gratulując wszystkim 
awansowanym.

Centralnym punktem uroczystości 
było wręczenie awansów na wyż-
sze stopnie policyjne.

Awans na młodszego inspektora 
policji otrzymał pełniący obowiąz-
ki Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim 

Rafał Trzaskoma. Rozkaz 
mianowania został wręczo-
ny podczas uroczystości 
w Komendzie Stołecznej 
Policji.

Podczas apelu w nowo-
dworskiej komendzie, z rąk 
pełniącego obowiązki Ko-
mendanta Powiatowego 
Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim mł. insp. Ra-
fała Trzaskoma awanse na 
wyższe stopnie odebrało 
53 funkcjonariuszy.

Na stopień nadkomisarza – 1 po-
licjant, asp. sztab.-7 policjantów, 
st.asp.-5 policjantów, asp.-7 po-
licjantów, mł.asp. – 8 policjan-
tów, sierż.sztab. – 14 policjantów, 
st.sierż.-5 policjantów, sierż.-5 po-
licjantów, st.post.-1 policjant.

Następnie I Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego 
Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim w asyście 
Naczelnika Wydziału Pre-
wencji, w podziękowaniu za 
długoletnią służbę w nowo-
dworskiej komendzie policji, 
wręczyli pamiątkową szablę 
oficerską, inspektorowi Prze-
mysławowi Sucheckiemu.

Uroczysty apel zakończył 
się wydaniem komendy przez 
podkomisarza Wiesława Micha-
łowskiego do odprowadzenia 
sztandaru Komendy Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, a następnie złożeniem 
meldunku pełniącemu obowiązki 
Komendanta Powiatowego Policji 
młodszemu inspektorowi Rafałowi 
Trzaskoma.

(red.) za: www.kppnowydwor.
policja.waw.pl
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101. rocznica  
„Bitwy nad Wkrą”
Tradycyjnie w pierwszą sobotę po 15 sierpnia, wypadającą w tym roku  
21 sierpnia, zgromadzimy się w Borkowie przy pomniku, by uczcić bo-
haterów wydarzeń sierpnia 1920 r. Władze samorządowe Gminy Nasielsk 
oraz zaproszeni goście wezmą udział w polowej mszy świętej, którą będzie 
celebrował delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. ppłk Marcin 
Czeropski w asyście 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia oraz przy 
akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Tuż po 
mszy zaproszeni goście zabiorą głos w wystąpieniach okolicznościowych. 
Po ich przemowach odbędzie się wojskowy Apel Pamięci zakończony 
salwą honorową, a następnie złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem 
bohaterów z 1920 r.

Po roku przerwy powróci również inscenizacja walk polsko-bolsze-
wickich, która wraz z wyśmienitą oprawą narratora pozwoli zebranym 
przenieść się z powrotem do 1920 r. oraz lepiej zgłębić istotę i przebieg 
tamtych wydarzeń.

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 i przewidywaną czwartą falę 
koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników wyda-
rzenia, forma udziału w uroczystości będzie uzależniona od aktualnej 
sytuacji epidemiologicznej w kraju. Na chwilę obecną rekomendujemy 
udział zaproszonych delegacji jednoosobowych bez udziału pocztów 
sztandarowych. Osoby zaproszone chcące złożyć wiązanki pod pomni-
kiem prosimy o potwierdzenie telefoniczne pod nr tel. /23/69-33-055, 
/23/69-33-123 lub za pomocą e-mail: administracja@nasielsk.pl do 13 
sierpnia br.  

Przed głównymi uroczystościami w Borkowie przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Nasielsk, księża z parafii w Cieksynie, druhowie OSP, 
harcerze oraz sołtysi okolicznych wsi spotykają się na cmentarzu w Ciek-
synie przy mogile 85 żołnierzy polskich poległych w sierpniu 1920 r., 
by wspólnie oddać hołd Bohaterom, modląc się i składając wiązanki na 
mogile.

Uroczystości zostały objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej oraz Honorowym Patronatem Ministra Obrony Na-
rodowej.

Wydarzenie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. 

Burmistrz Nasielska organizuje obchody we współpracy z wójtami pobli-
skich gmin: Joniec, Nowe Miasto, Pomiechówek, Sochocin i Świercze oraz 
Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Rocha w Cieksynie.

Wydział Administracji i Nadzoru

#SZCZEPIMYSIĘ
W Gminie Nasielsk w pełni za-
szczepionych przeciw COVID-19 
(dwoma dawkami) jest 8 914 osób, 
co daje 44,6% wszystkich miesz-
kańców. W związku z tym, Bur-
mistrz Nasielska podjął działania, 
których celem jest zachęcenie jak 
największej liczby naszych miesz-
kańców do szczepień i zapewnie-
nia bezpieczeństwa sobie i swoim 
najbliższym.

Dużym zainteresowaniem cie-
szą się szczepienia bez rejestracji, 
dlatego w dniu 21.08.2021 r. (so-
bota) w godzinach 15:30 – 19:00,  będzie można ponownie zaszczepić się szczepionką Pfizer w Przychodni 
w Nasielsku przy ul. Sportowej 2 bez wcześniejszego zapisu! 

Najbliższe wydarzenia promujące szczepienia:

• Wyścig kolarski – Kryterium Asów o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Punkt 
medyczny z możliwością uzyskania informacji na temat szczepień, Nasielsk ul. Rynek, 21.08.2021 r. (sobota), 
godz. 16:00-19:00

• Uroczystości 101. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” – Punkt medyczny, w którym będzie można uzyskać informacje 
odnośnie szczepień, Borkowo, ul. Bohaterów 1920 roku, 21.08.2021 r. (sobota), godz. 16:30-19:30

Masz wątpliwości? Przyjdź, zapytaj, zdobądź pewność!
Ponadto informujemy, że osobom mającym problem z poruszaniem się gwarantujemy pomoc w postaci trans-
portu na szczepienie po wcześniejszym zgłoszeniu się pod numerem telefonu /23/ 69 33 121, a w przypadku 
osób przewlekle chorych pozostałych na stałe w łóżku z przyczyn medycznych szczepienia domowe umawia-
ne będą za pośrednictwem infolinii przychodni w Nasielsku – /23/ 691 25 03 wewnętrzny 1 lub 510 648 690.

Zbliża się okres jesienny i niebezpieczeństwo kolejnej fali koronawirusa – zadbajmy o siebie, szczepmy się!

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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WARTO PRZECZYTAĆ

Siła jest kobietą
Joanna Puchalska z zawo-
du jest historykiem sztuki, 
a jej książki głównie opo-
wiadają o historii wschod-
niej Polski i Kresów. Do jej 
publikacji należą Wlczy-
ce z dzikich pól. Kresowe 
Polki z temperamentem, 
Polki, które zmienił wize-
runek kobiety, Bo to złe 
kobiety były. Intrygantki 
i diablice, Dziedziczki So-
plicowa, Kresowi sarma-
ci, Polki, które zadziwiły 
świat.

Polki ,  które zadziwi ł y 
świat to historie trzynastu 
kobiet, które miały wpływ 
na losy naszego kraju.

Pierwsza bohaterka tej powieści to Anna Dorota Chrzanowska. Brała 
udział w walce w 1675 roku w obronie Trembowli przed Turkami i za-
grzewała jej obrońców do boju. Przez dwa tygodnie, nie mając chwili od-
poczynku, trzystu obrońców stawiało opór nieprzyjacielowi, który przy 
swojej liczebności mógł zająć pół Polski. Turcy w tym starciu stracili dwa 
tysiące ludzi. Pani komendantowa swoją odwaga i determinacją porwała 
wszystkich do walki. Dwa tygodnie obrony twierdzy dały Chrzanowskiej 
sławę wojenną, jakiej przed nią nie miała żadna Polka.

Salomea Regina z Rusieckich Pilsztynowa – pierwsza polska lekarka. 
Specjalizowała się w okulistyce. Radziła sobie w sytuacjach konflikto-
wych. Leczyła elity Polski, Turcji i Rosji. Tytułowała się „doktorką me-
dycyny i okulistką”. 

Maria Amalia z Bruhlów Mniszchowa to żona nadwornego Jerzego Au-
gusta Wandalina Mniszcha. Uhonorowana Orderem Krzyża Gwiaździ-
stego, czyli najwyższym odznaczeniem dla kobiet do roku 1918. Wraz 
z innymi kobietami stworzyła koło politykujących kobiet wspierających 
konfederację. W 1770 roku wraz z Ossolińską doprowadziły do ogłosze-
nia aktu bezkrólewia, w którym nazwano Poniatowskiego „deklarowa-
nym przyjacielem Moskwy, a kraju nieprzyjacielem i tyranem”. 

Izabela z Flemmingów Czartoryska to założycielka pierwszego pol-
skiego muzeum w Puławach. To kuzynka Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, w którym sekretnie się podkochiwała. Jednak w wieku 15 
lat poślubiła Adama Kazimierza Czartoryskiego. Anna Henryka Pu-
stwójtówna walczyła w powstaniu styczniowym. Była córką rosyjskie-
go generała i polskiej hrabianki. Nie chciała opatrywać rannych lub być 
kurierką – ona pragnęła iść na szlak bojowy. I tak zrobiła. Funkcjonowała 
pod nazwiskiem Michał Smok. Helena Majewska-Kirkorowa to aktorka, 
która została zesłana na Syberię za ukrywanie Romualda Traugutta. To 
żona Adama Kirkora – znanego literata i wydawcy. Alicja Dorabialska to 
pierwsza kobieta profesor, wykładała chemię na Politechnice Lwowskiej. 
To piękna postać polskiej nauki. Janina Lewandowska to córka generała 
Dowbor-Muśnickiego i jedyna kobieta zamordowana w Katyniu. Intere-
sowała się śpiewem i lotnictwem. Beata Obertyńska – wielka dama po-
ezji polskiej, córka młodopolskiej poetki Maryli Wolskiej z Młodnickich 
i pioniera polskiego przemysłu naftowego Wacława Wolskiego. Inspira-
cją do pisania wierszy był pobyt w więzieniu – została skazana jako wróg 
ludu i wysłana do łagru.

Halina Konopacka – lekkoatletka, dyskobolka, pierwsza mistrzy-
ni olimpijska, poetka, malarka. Po raz pierwszy wystartowała w zawo-
dach w 1924 roku i zdobyła dwa tytuły mistrzowskie. Szybko znalazła 
się wśród elity światowego sportu. Wanda Ossowska to kurierka i łącz-
niczka – dziewczyna z AK, za co spędziła sześć miesięcy w sowieckim 
więzieniu. Kolejne pięć miesięcy spędziła na Pawiaku, później trafiła do 
Majdanka i Ravensbruck.

Cezaria Iljin-Szymańska „Kaja” to działaczka podziemia AK, uczest-
niczka Powstania Warszawskiego. W 1944 roku trafiła do obozu NKWD 
nr 41 w Ostaszkowie. Po wojnie była znanym architektem. Maria Anto 
– malarka. W jej obrazach można odnaleźć nawiązania do wątków bio-
graficznych. Inspiracją dla jej twórczości były wiersze Leśmiana, Miłosza 
czy Gałczyńskiego.

Polki, które zadziwiły świat to taka książka, którą warto poznać.
Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Z BIBLIOTEKI

W krainie Wikingów
W  o s t a t n i m  n u m e r z e  Życ i a 
Nasielska przenosiliśmy się do 
krainy pradawnych Słowian. Tym 
razem w grze „Wikingowie: Wo-
jownicy Północy”  od Rebel może-
my wcielić się w jarlów walczących 
między sobą o władzę nad ludami 
północy. Aby zdobyć koronę Ko-
nunga, uczestnicy muszą złupić 
wszystkie wioski. Ten, kto pierw-
szy sprowadzi do swojego portu 
trzy córki thanów, wyprawi ucztę, 
podczas której spłynie na niego 
łaska bogów i ich przyzwolenie 
na władanie krainą, wygrywa. Gra 
toczy się na planszy przedstawia-
jącej morze otoczone fiordami. 
Oprócz potyczek między sobą, 
jarlowie walczą z potworem mor-
skim, który utrudnia dążenie do 
celu. Ponadto fabuła „Wikingów…” 
zawarta jest na starannie wykona-
nych kartach przygód, które po-
zwalają przechwycić lub wyrzucić 
za burtę wojowników z innych dru-
żyn. Znajdziemy tu także wiele od-
wołań do wierzeń ludów północy 
– o losie uczestników może zade-
cydować łaska lub niełaska bogów. 
Są również sytuacje, w których gra-
cze muszą połączyć siły przeciw-
ko innemu uczestnikowi, aby po 
chwili znowu wystąpić przeciwko 
sobie. Podczas rozgrywki każdy 
gracz ma do swojej dyspozycji jed-
ną figurkę drakkaru i plansze gracza, 
na której umieszcza nie więcej niż 
trzech członków załogi. W każdej 
turze wyciąga dwie karty i zagrywa 
je zgodnie z poleceniem. Zabawa 
w Wikingów jest dynamiczna i po-
winna zająć nie więcej niż godzinę.

Podobnych emocji dostarczają 

„Wikingowie na 
pokład” od Fox 
Games. Nie znaj-
dziemy tu kart 
przygód, ale za 
to ciekawe roz-
wiązanie w po-
staci tekturowych 
s t a t kó w  p r z e -
strzennych. Ce-
chą wspólną obu 
gier jest plansza 
p rze dst awia j ą-
ca morze. Tym 
r a z e m  j e d n a k 
znajdujemy się 
w porcie wioski 
Wikingów, a ce-
lem jest uzbiera-
nie odpowiedniej 
ilości towarów i przejęcia kon-
troli nad drakkarem, aby móc 
wyruszyć w podróż do zamor-
skich krain. Langskip kontrolu-
je zawsze gracz, którego tarcz  
na łodzi jest najwięcej w danym mo-
mencie. Przewaga daje wiele moż-
liwości, np. pierwszeństwo wyboru 
towarów lub obstawienie samego 
siebie w przystani, dzięki czemu 
zyskujemy dodatkowe punkty. Nie 
oznacza to jednak, że uczestnik, któ-
ry kontroluje statki, wygra, ponieważ 
pozostali gracze mogą zdobyć wię-
cej punktów poprzez obstawianie. 
Planszę podzielono na trzy części: 
wioskę, przystań i fiord. W wiosce 
ustawiamy Wikingów, których przy-
dzielamy do różnych akcji i przerzu-
camy na drugi brzeg. W przystani 
uczestnicy obstawiają kolor gracza, 
który ich zdaniem przejmie kontro-
lę nad drakkarem, gdy ten wypły-
nie w morze. Fiord jest miejscem 

cumowania okrętów. Wybór ak-
cji podczas rozgrywki jest bogaty. 
„Pierwszeństwo” daje gwarancję 
pierwszeństwa ruchu w następnej 
kolejce. Akcja „Zwiększ kontrolę” 
umożliwia przesunięcie  kadłuba 
w swoim kolorze w stronę dziobu na 
jednym z siedmiu drakkarów. Jej od-
wrotnością jest „Skocz na swój sta-
tek”, gdzie gracz przekłada kadłub na 
tył dowolnego okrętu. Dzięki „Ob-
staw” można położyć żeton zakła-
du na polu gracza typowanego do 
kontroli statków. Poza tym moż-
na ułożyć towary, wybierając akcję 
„Ładuj” czy zwiększyć ich wartość 
na „Rynku” lub „Skoczyć na dowol-
ny statek”. Choć nie znajdziemy tu 
atrakcyjnej fabuły, jak w „Wikingach: 
wojownikach północy”, za to plu-
sem jest duży element zaskoczenia, 
ponieważ niemalże do samego koń-
ca nie wiadomo, kto zwycięży.

OI

Polecamy książki o zwierzętach
Miejsko – G min-
na Bibl ioteka Pu-
bliczna w Nasielsku 
poleca młodszym 
cz yteln ikom b o-
gatą ofertę książek 
o zwierzętach. Sta-
le ich przybywa na 
naszych bibliotecz-
nych półkach. Mi-
łośnicy z wierząt, 
z a r ó w n o  c i  n a j -
młodsi, jak i trosz-
kę starsi na pewno 
znajdą coś dla siebie. 
Jedną z najpopular-
niejszych autorek 
książek o zwierzę-
tach, które podbijają serca mło-
dych czytelników jest brytyjska 
pisarka Holly Webb. Bohaterami jej 
krótkich opowiastek są najczęściej 
małe dziewczynki, którym towa-
rzyszą przyjaciele – psy, koty, króli-
ki i chomiki, którym one pomagają. 
Dotychczas wydane książki Holly 
Webb zostały zebrane w kilka serii 
– w tym m.in. „Zaopiekuj się mną”, 
„Mój niesforny szczeniak” czy „Na 
ratunek!”.

Kolejną, równie znaną i lubianą au-
torką bestsellerowej serii „Magicz-

ny piesek” i „Magiczny kotek” jest 
Sue Bentley. W książkach dla dzieci 
autorstwa Sue Bentley nie brakuje 
zwierząt i wróżek. Z kolei w książ-
kach Tiny Nolan z serii „Na pomoc 
zwierzakom” zagubione, porzu-
cone i zaniedbane zwierzęta tra-
fiają do schroniska „Cichy kąt”. Ewa 
i Karol Mareccy, główni bohate-
rowie, których rodzice prowadzą 
schronisko, wiedzą, że w życiu nie 
zawsze jest idealnie. Codziennie 
zjawia się nowe zwierzę, które po-
trzebuje ich pomocy. 

Uwielbiane przez młodych czytel-

ników są również książki Agnieszki 
Stelmaszyk z serii „Kto mnie przy-
tuli?”. Z pewnością oczarują one 
wszystkich przyjaciół zwierząt. 
Pieski i kotki, o których opowiada-
ją mieszkały kiedyś w schronisku 
dla zwierząt – w Przytulisku. Ma-
rzyły o rodzinie, o domu i o tym,  
że ktoś je pokocha. Oprócz dużego 
wyboru literatury pięknej, posiada-
my również książki popularno-na-
ukowe o zwierzętach. Zapraszamy 
serdecznie do korzystania z boga-
tej oferty książek dla dzieci i mło-
dzieży.

(bibl.)
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Kreatywnie, bezpiecznie i zdrowo
Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Nasielsku przygo-
towała bogatą ofertę zajęć dla dzieci 
spędzających wakacje w mieście. 
Odbywały się one od 26 lipca do  
4 sierpnia br.

W poniedziałek, 26 lipca, odbyły się 
pierwsze letnie zajęcia. Na wstępie 
spotkania bibliotekarka z oddziału 
dla dzieci i młodzieży rozmawiała 
z uczestnikami zajęć na temat pro-
mocji zdrowia i rozpoznawania wła-
snych potrzeb oraz podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji dotyczą-
cych zdrowia. Drugą część spotka-
nia stanowiły warsztaty kreatywne, 
które poprowadziła Beata Olecho-
wicz, a ich efektem były przepiękne 
koralikowe dzwonki wietrzne.

Drugie zajęcia wakacyjne w naszej 
bibliotece odbyły się w środę, 28 
lipca. Spotkanie rozpoczęliśmy od 
rozmowy z uczestnikami na temat 
spędzania wolnego czasu w sposób 
bezpieczny i twórczy, czyli bezpie-
czeństwa podczas wakacji. Zwró-
ciliśmy uwagę na to, jak należy 
zachowywać się i na co zwracać 
szczególną uwagę podczas waka-
cyjnych wyjazdów czy to nad mo-
rze, czy w góry. Dzieci dowiedziały 
się też jakie przedmioty należy ko-
niecznie zabrać ze sobą na waka-
cyjną wyprawę. Przypomnieliśmy 
sobie również numery telefonów 
alarmowych do poszczególnych 
służb. Następnie odbyły się warsz-
taty kreatywne o tematyce – „Moje 

małe akwarium”, które przeprowa-
dziła Beata Olechowicz. Zajęcia te 
pozwoliły dzieciom puścić wodze 
wyobraźni, a efekt końcowy prac 
był niezwykle imponujący, powsta-
ły bajkowe, kolorowe akwaria. 

Trzeci dzień „Lata w Mieście z Bi-
blioteką” (30 lipca) minął nam pod 
hasłem „Animacyjnie, bezpiecznie 
i zdrowo”. Zajęcia poprowadziła ani-
matorka – Grażyna Rosiak. Wspólną 
zabawę rozpoczęliśmy od robienia 
baniek, następnie bawiliśmy się chu-
stą animacyjną w deszcz piłek oraz 
w celne oczko z podziałem na dru-
żynę chłopców i dziewczynek. Ko-
lejną atrakcją było przeciąganie liny 
i zabawa ćwicząca równowagę, czyli 
przeskakiwanie przez linę. Po takiej 
rozgrzewce wpadliśmy w wir tańca, 
porwał nas a-ram sam sam i maka-
rena. Na zakończenie wakacyjnych 
zajęć każde dziecko otrzymało 
wybrane zwierzątko z balonowego 
Zoo. 

Poniedziałek, 2 sierpnia, czyli czwar-
ty dzień wakacji z biblioteką rozpo-
częliśmy od rozmowy na temat 
asertywności, wzmacniania poczu-
cia własnej wartości oraz radzenia 
sobie ze stresem. Pani Jola, starszy 
bibliotekarz z oddziału dla dzieci 
i młodzieży tłumaczyła uczestni-
kom spotkania, że asertywność to 
umiejętność i odwaga wyrażania 
swoich własnych przekonań, my-
śli czy woli bez obawiania się o to, 
jak odbiorą nasze stanowisko inni 

ludzie. Żaden człowiek nie rodzi 
się z magiczną mocą asertywności 
i każdy z nas musi się tej umiejętno-
ści nauczyć. Mówiliśmy też o tym, 
z jakich części powinien składać się 
komunikat asertywny oraz ćwiczy-
liśmy formułowanie go w praktyce. 
Drugim etapem naszego wakacyj-
nego spotkania były warsztaty pla-
styczne, które poprowadziła pani 
Beata. Uczestnicy zajęć wykona-

li przepiękne, bajecznie kolorowe 
mandale, które jak sami zadeklaro-
wali przyozdobią ich pokoje.

Ostatni dzień „Lata w Mieście 
z Biblioteką” (4 sierpnia) upłynął nam 
animacyjnie, bezpiecznie i zdrowo. 
Zajęcia prowadzone przez panią 
Grażynę odbyły się według scena-
riusza, który poznaliśmy trzeciego 
dnia naszych letnich spotkań, aby 
mogła z nich skorzystać większa 

liczba dzieci spędzających wakacje 
w mieście. 

Nasi mali uczestnicy już nie mogą 
doczekać się kolejnych zajęć, na 
które serdecznie zapraszamy pod-
czas ferii zimowych.

Materiały na warsztaty kreatywne 
i plastyczne oraz usługa animatora 
zostały sfinansowane ze środków 
Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałaniu 
Narkomanii na 2021 rok.

biblioteka

Z WTZ

Lady D. pracuje  
w Świeszewie 
W środę, 28 lip-
ca br., na terenie 
Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej 
w  Ś w i e s z e w i e 
odbyła s ię w y-
jątkowa uroczy-
stość. Tego dnia 
bowiem podsu-
mowano kolejny, 
choć nietypowy 
ze  wzg l ę du n a 
panującą pande-
mię koronawi-
rusa, rok pracy 
placówki działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Na placu 
przed budynkiem, w którym działają WTZ, zgromadzili się ich uczestni-
cy i członkowie klubu absolwenta wraz z rodzinami oraz sąsiedzi. Wśród 
przybyłych na tę uroczystość gości znaleźli się także: Aleksander Kor-
natowski dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Han-
na Maliszewska rzecznik prasowy MCPS, Beata Jóźwiak wicestarosta 
powiatu pułtuskiego, Adam Misiewicz wójt Świercz oraz Marta Moroza 
z PCPR w Pułtusku i ks. Sławomir Wiśniewski proboszcz parafii św. Kata-
rzyny w Nasielsku. Podczas oficjalnej części spotkania uczestnicy WTZ 
przedstawili program słowno - muzyczny pod tytułem „Na dobre i na 
złe” opowiadający na wesoło o relacjach damsko – męskich. Po czę-
ści artystycznej przyszedł czas na gratulacje i podziękowania, ponie-
waż Bogumiła Szlaska kierownik WTZ i prezes Stowarzyszenia Wsparcia 
Społecznego zdobyła tytuł Mazowieckiej Lady D. w kategorii „Życie Za-
wodowe” w konkursie organizowanym przez MCPS. Kwiaty, statuetkę 
i nagrodę wręczył jej uczestniczący w uroczystości Aleksander Korna-
towski dyrektor MCPS, zwracając uwagę na ogromne zaangażowanie 
pani Bogumiły w nieustanny rozwój WTZ. Dowodzi tego systematycz-
nie powiększające się grono osób z niepełnosprawnościami, które zna-
lazły w warsztatach lub klubie absolwenta swoje miejsce, aktualnie jest to 
86 osób. Po przemówieniach gości podziękowania pani Szlaskiej złożyli 
pracownicy WTZ oraz rodzice uczestników. Później był czas na integra-
cję przy smakołykach z grilla i słodkościach. Jak co roku w sierpniu WTZ 
mają przerwę urlopową i do swoich zajęć powrócą we wrześniu, a wtedy, 
jak zapowiedzieli przedstawiciele MCPS, otrzymają kolejne wyróżnienie 
– znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2021.

Gratulujemy Bogumile Szlaskiej tytułu Mazowieckiej Lady D. i życzymy 
dalszych sukcesów! Przypominamy jednocześnie, że to już druga miesz-
kanka naszej gminy, która została doceniona w tym konkursie – w 2019 r. 
ten tytuł w kategorii „Sport” otrzymała Iwona Żyła. 

(i.)
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Piknik na otwarcie Szlaku Kolorowych Drzew

KONCERT jakiego nie było  
w naszej okolicy
Novemb er Projekt to 
zespół muzyczny, któ-
ry chce nieść radość lu-
dziom poprzez swoją 
muzykę. Ich celem jest, 
jak sami mówią „wznie-
cić na świecie pandemię 
radości, empatii, nadziei 
, entuzjazmu i optymi-
zmu!”. Muzyka reggea, 
które niewątpliwie jest 
punktem wyjścia w ich 
twórczości, prezento-
wana jest w wielu intere-
sujących obliczach. Nie 
boją się eksperymento-
wać i nie stawiają sobie 
żadnych granic. Zespół 
tworzy od wielu lat i nie-
ustannie szuka nowych brzmień i możliwości. Ich style ewoluuje i dojrzewa co wyczuwalne jest w kolejnych 
produkcjach

W skład zespołu wchodzi jedenastu muzyków, w tym sześciu z niepełnosprawnością. Lider zespołu i autor tek-
stów, „Paprodziad” Włodzimierz Dembowski jest inicjatorem i organizatorem festiwalu Kazimiernikejszyn i Zi-
miernikejszyn w Kazimierzu Dolnym, a fanom tych festiwali nie trzeba go przedstawiać. 

Podczas koncertu nastąpi prawdziwa eksplozja kolorów, w odpowiednim momencie zostaniecie posypani ko-
lorowym proszkiem HOLI. Pozytywna atmosfera gwarantowana!!!

No i oczywiście nie może Was zabraknąć na tym wydarzeniu.

DO ZOBACZENIA

NASZE SPRAWY

Mural 
z patronem 
Poniedziałek, 26 lipca 2021 r. był przełomowym dniem dla Klubu Szacho-
wego Skoczek Pieścirogi. To właśnie wtedy przedstawiciel Klubu, Marcin 
Szarszewski podpisał umowę na realizację muralu na Szkole Podstawowej 
w Starych Pieścirogach. 

Klub uzyskał 20 000 zł dofinansowania na realizację projektu pt.: „Mural 
z patronem – Józef książę Poniatowski” w ramach otwartego konkursu 
ofert „Mur, ale historia Wojska Polskiego” organizowanego przez Mini-
sterstwo Obrony Narodowej.

Innymi zadaniami związanymi z realizacją projektu jest czyszczenie ściany 
oraz przygotowanie jej pod prace projektowe i malarskie. 

Już 16 sierpnia swoją pracę zaczyna Adam Wirski – pseudonim artystycz-
ny Kruk, który zajmie się stworzeniem muralu.

Pomysłodawcami wykonania muralu byli członkowie Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach. 

 – Wspólnie z panią Ewą Tylińską, nauczycielką historii, przygotowaliśmy 
ofertę oraz materiały do wizualizacji, które przekazaliśmy Krukowi – opo-
wiada Marcin Szarszewski. – Bohaterem muralu jest patron miejscowej 
Szkoły Podstawowej – książę Józef Antoni Poniatowski. Jest to postać wy-
jątkowa o bogatym i nietuzinkowym życiorysie. Wielki bohater i patrio-
ta, żołnierz, generał, dowódca armii koronnej, minister wojny, naczelny 
wódz wojsk Księstwa Warszawskiego, marszałek Francji oraz bratanek 
króla Stanisława Augusta – kontynuuje. 

W tle będzie pokazana „Bitwa pod Raszynem” autorstwa polskiego ma-
larza Juliusza Kossaka. Bitwa stoczona została w 1809 roku w czasie woj-
ny z Austrią, gdzie głównodowodzącym wojsk polsko-saskich był Józef 
Poniatowski. Ponadto na muralu będzie znajdował się herb Poniatowskie-
go wraz z krótkim przedstawieniem księcia, a także sentencja, którą miał 
wypowiedzieć książę przed śmiercią podczas Bitwy pod Lipskiem: „Bóg 
mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam”, podpis księcia oraz 
logo MON-u.

Jednak aby zrealizować projekt konieczny jest wkład własny w wysokości 
4 000 zł. 

 – 4000 zł to plan minimum dla realizacji zadania. Kwota ta pozwoli na 
wykonanie muralu oraz przeprowadzenie uroczystości jego odsłonięcia, 
która odbędzie się 4 września. Podczas uroczystości zaplanowany jest 
pokaz grupy rekonstrukcyjnej (salwa armatnia, pokaz musztry, zwiedza-
nie obozowiska), konkurs historyczny, turniej szachowy o puchar księcia 
Poniatowskiego oraz wspólny piknik integracyjny – mówi Marcin Szar-
szewski.

Serdecznie zapraszamy do wsparcia inicjatywy oraz udostępniania infor-
macji o zbiórce: https://zrzutka.pl/jsdnty.

(oz)
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Z GMINY. Wiktorowo

Skoki przez przeszkody
W ostatni weekend lipca w Folwar-
ku Konnym w Wiktorowie odbyły 
się Mistrzostwa Warszawy i Mazow-
sza Kuców, Małych Koni i Amato-
rów w skokach przez przeszkody. 
Organizatorem wydarzenia był Fol-
wark Konny Wiktorowo & Master 
Horse Jan Ratajczak. Patronat ho-
norowy objął Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski. Te prestiżowe 
mistrzostwa po raz pierwszy od-
były się w stajni na terenie gminy 
Nasielsk. Każda ze stajni, która chce 
przygotowywać tego typu zawody 
musi wcześniej wziąć udział w kon-
kursie organizowanym przez Ma-
zowiecki Związek Jeździecki. 

Folwark Konny działa w Wikto-
rowie od 7 lat. Posiada Certyfikat 
PZJ *** gwarantujący profesjonal-
ną i licencjonowaną kadrę trener-
ską, która nie tylko przybliża konny 
świat, ale również umożliwia reali-
zację kursów, szkoleń i egzaminów 
na odznaki jeździeckie. 

 – Mamy stajnię podzieloną na 
dwie kategorie: pensjonat i rekre-
acja – opowiada Katarzyna Więc-
ko ws k a ,  w ł a ś c i c i e l k a  k l u b u . 
– W ramach pensjonatu prowa-
dzimy hotel dla około 30 koni na-
szych podopiecznych, natomiast 
w ramach rekreacji mamy 30 sztuk 
swoich koni, które udostępniamy 
na zajęcia dla osób, które swoich 
koni nie posiadają – dodaje. 

Jeździectwo cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. To nie 
tylko trening jazdy na koniu i na-
bieranie odpowiedniej techniki, ale 
przede wszystkim to nauka odpo-
wiedzialności, dyscypliny i dbania 
o zwierzę. Coraz większe zainte-
resowanie jeździectwem możemy 
zaobserwować po liczbie zgłoszo-
nych koni – w mistrzostwach wzię-
ło udział aż 128 koni. 

 – Na zawodach startują pary, czy-
li zawodnik i koń – mówi pani Ka-

tarzyna. – Podczas 
zawodów j eden 
zawodn i k  może 
startować na kil-
ku koniach i wte-
dy też jest liczony 
j a ko  o d d z i e l n a 
para. Jeżdżąc cały 
cza s  n a jednym 
koniu przyzwycza-
jamy się do nie-
go, do jego stylu 
jazdy. Każdy koń 
jest inny, jeden jest 
bardziej p łochli-
wy, drugi leniwy. 
Wsiadając na inne-
go możemy pod-
chodzić do niego 
z dystansem i nie-
pewnością. Im jeź-

dzimy na większej liczbie koni, tym 
zdobywamy większe doświadcze-
nie i mamy większe wyczucie, lep-
szą kondycję i równowagę. Poza 
tym każdy koń ma ograniczone 
możliwości fizyczne, co przekłada 
się na ograniczoną liczbę trenin-
gów – kontynuuje. 

Mistrzostwa w Wiktorowie rozgry-
wane były w formule trzydniowej 
– pierwsze dwa dni to półfinały, 
ostatniego dnia odbył się finał wraz 
z rozgrywką. Uczestnicy startowa-
li w kilku kategoriach według po-
działów wiekowych i wzrostowych 
koni. Gospodarz toru przygotował 
parkur, czyli ustawił przeszkody, 
które koń wraz z jeźdźcem musie-
li pokonać w określonej kolejno-
ści i czasie, z jak najmniejszą liczbą 
zrzutek i przypadków nieposłu-
szeństwa konia. Za każde błędne 

zachowania, zrzutki, zatrzymania 
konia, obejścia przeszkód uczestni-
cy otrzymywali punkty karne. Pary, 
które przejeżdżały parkur z jak naj-
mniejszą liczbą punktów karnych, 
przechodziły do kolejnego półfi-
nału, a potem do finału i rozgry-
wek o medale.

Na mistrzostwach panowała sym-
patyczna, rodzinna atmosfera. 

 – Jesteśmy jedną, wielką rodziną 
– przyznaje pani Katarzyna. – Zna-
my się z rożnych zawodów. Nawet 
jak się nie do końca lubimy, to się 
szanujemy. Po zawodach zorga-
nizowaliśmy dyskotekę, spotkanie 
przy grillu. Wieczory spędzaliśmy 
na rozmowach, wymianie do-
świadczeń. Dla osób, które doje-
chały do nas z daleka mieliśmy 
przygotowane pokoje. Niektórzy 
rozstawili swoje namioty, inni przy-

jechali kamperami i koniowozami. 
Specjalnie na zawody wynajęli-
śmy ponad 100 boksów dla koni 
naszych zawodników. Pomagamy 
sobie przy codziennej pracy przy 
koniach, wspieramy się. Konie 
również czują, że startują w zawo-
dach. Słyszą muzykę, widzą różne 
elementy wizualne zawodów. Dla-
tego tak ważne jest to, by zadbać 
również o konie, by ograniczyć ich 
stres i zapewnić im jak najlepsze 
warunki – opowiada.

W weekend 7-8 sierpnia 2021 r. 
w Folwarku Konnym w Wiktorowie 
odbędą się kolejne zawody. Tym 
razem będą to: Mistrzostwa Polski 
Oldbojów oraz Summer Jumping 
2021 ZR-B Mazowiecki Talent Jeź-
dziecki, na które serdecznie zapra-
szamy.

(oz)

WYWIAD Z

Moda na Żbika
Markiem Prusinowskim prezesem MLKS Żbik Nasielsk rozmawiamy o działalności klubu, jego sukcesach i planach na kolejną 
kadencję. 
Gratuluję wyboru na prezesa Żbika 
w kolejnej kadencji! Przypomnij-
my, że wybory powinny odbyć się 
na przełomie zimy i wiosny tego 
roku. Czy termin wyborów nowe-
go zarządu i prezesa przypadkowo 
przypadł w przeddzień finału bara-
żów Żbika Nasielsk z MKS Płonna?

 – Dziękuję bardzo. To prawda wy-
bory powinny odbyć się na przeło-
mie roku 2020/21, lecz z powodu 
pandemii i obostrzenia trzeba było 
to przesunąć na inny termin. Zarząd 
podjął decyzję, aby zorganizować 
je 2 lipca. Myśleliśmy, że w tym ter-
minie znany już będzie rezultat ba-
raży, a wyszło, że wybory odbyły się 
w przeddzień rewanżowego meczu 
barażowego.

Czy bardzo zmienił się skład zarzą-
du? Kto wszedł w jego skład?

 – Skład zarządu został odświeżony. 
Ze starego zarządu zostały 3 osoby. 

Wiceprezesem został Paweł Wilga, 
a Mariusz Figurski i Rafał Kasiak zo-
stali członkami zarządu. Z nowych 
osób w skład zarządu weszli: wielo-
letni działacz Żbika Lech Jankowski 
jako skarbnik, Andrzej Wójciak, któ-
ry na co dzień ogarnia social media 
Żbika, Łukasz Cejnóg, który został 
sekretarzem oraz Paweł Wróblew-
ski, jako przedstawiciel sekcji bry-
dżowej.

Jak podsumuje Pan dotychczaso-
wą swoją działalność i zarządu na 
rzecz klubu Żbik od momentu ob-
jęcia przez Pana tej funkcji? Kiedy 
to było, w jakim stanie był wtedy 
klub?

 – Myślę, że każdy pamięta jak było, 
tutaj ponad 6 lat temu. Było biednie. 
Był dług. Były dwie sekcje, w tym 
jedna seniorska. Były trzy piłki. 
Przez pierwszy rok, gdy skarbnikiem 
był Marek Olbryś, udało się spłacić 

dług. Zaraz po wyborach zbu-
dowano nowy budynek.

Jakie działania podejmował 
Pan przez ostatnie lata? I co 
można powiedzieć o klubie 
Żbik w połowie 2021 roku. 
To był trudny rok dla pił-
ki w ogóle, ale i dla drużyn 
okręgowych. Przekładane 
rozgrywki, kumulacja spotkań 
w drugiej połowie wiosny. Jak 
tym przeciwnościom stawiał 
czoło klub Żbik Nasielsk, za-
wodnicy?

 – W całej Polsce i na świe-
cie funkcjonowanie sportu 
znacząco zahamowało. Aby 
umożliwić treningi drużyny 
seniorskiej, musieliśmy wyku-
pić licencje. Nikt jednak nie był 
w stanie powiedzieć, jaki będzie fi-
nał tegorocznych rozgrywek i czy 
mecze się odbędą? Ostatecznie 

PZPN podjął decyzję o wznowieniu 
rozgrywek późną wiosną i rozegra-
niu wszystkich meczy, co wyszło 
na dobre. Zajęliśmy drugie miejsce 

i rozegraliśmy mecze barażowe 
o awans, który udało się wywal-
czyć. Jednak cała logistyka orga-
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DO ADOPCJI

Loli nadal szuka domu!
Loli ma około 5/6 mie-
sięcy, waży około 8 kg. 
To jeszcze szczenię. Jest 
energicznym, przyjaznym 
psiakiem. Uwielbia się pie-
ścić i przytulać. Trenuje 
wychodzenie na smyczy. 
Loli potrzebuje czasu na 
odnalezienie się w nowej 
sytuacji. Została wyrzuco-
na na drodze, potem za-
bezpieczona na kilka dni, a 
następnie znowu zmieniła 
miejsce. To były dla niej 
ciężkie przeżycia, szcze-
gólnie przez to, że ufa-
ła każdemu u kogo była. 
Szukamy dla niej domu, 
który ją pokocha. 

Kontakt w sprawie adopcji przez wiadomość prywatną lub kontakt telefoniczny 570 512 956.

ABC OGRODNICTWA

Lilie w ogrodzie
Lilie są cenione za piękno kwiatów, ich rozmiar i zapach. Posadzenie kilku 
odmian na rabacie spowoduje, że będą one ozdobą ogrodu od czerwca 
do sierpnia. Urodę tych kwiatów doceniano już dawno, ale i teraz często 
są wykorzystywane do wiązanek, bukietów i ozdabiania rabat. Najbar-
dziej znane to m.in. lilia złotogłów, lilia biała, lilia bulwkowata. Istnieją setki 
odmian różniących się wyglądem kwiatów oraz wzrostem. Jedne mają 
kwiaty trąbkowate inne wzniesione do góry. Obecnie najczęściej sadzi-
my odmiany hodowlane.

Najłatwiejsze w uprawie, mrozoodporne, odporne na choroby są lilie 
azjatyckie, które kwitną w połowie lipca. Odmiany orientalne są mało 
odporne na mróz, dlatego lepiej sadzić je w szklarniach lub zabezpieczać 
odpowiednio na zimę.

Mieszańce martagon pochodzące od lilii złotogłów dorastają do 170 cm. 
Kwitną w czerwcu do połowy lipca. Są wyjątkowe, gdyż lubią cień i pod-
łoże o ph obojętnym 6,5 – 7.

Lilie trąbkowe są mieszańcami pochodzącymi od lilii królewskich i im 
zawdzięczają piękny zapach. Dobrze rosną zarówno w półcieniu, jak 
i w słońcu, na podłożu wapiennym (o ph 7-7,5). Lilie atakowane są przez 

czerwone chrząszcze i poskrzypkę liliową. Zaś zwłaszcza lilie białe może 
atakować też szara pleśń, dlatego wskazane jest jej opryskiwanie.

Poszczególne grupy tych kwiatów mają różne wymagania co do odczy-
nu gleby i nasłonecznienia.

Lilie wymagają bogatej w próchnicę, przepuszczalnej gleby. Jedne wy-
magają podłoża o ph 5-5,5, inne lekko- kwaśną o ph 5,5 – 6,5. Lilie trąb-
kowe lubią podłoże o ph 7- 7,5. Cebule lilii sadzi się w marcu, kwietniu, 
sierpniu i wrześniu. Głębokość sadzenia równa się obwodowi cebuli  
(ok. 10-15 cm pod ziemią), zaś lilię białą sadzi się płycej (na głębokość 
ok. 3 cm do 5 cm pod ziemią. Najlepiej zrobić drenaż (w przygotowany 
dołek wsypać trochę piaski i przysypać kompostem).

Ładne połączenie na rabacie powstaje kiedy posadzimy barwne lilie 
w zestawieniu z drobnymi niebieskimi kwiatkami np. wielosiłem błękit-
nym, przetacznikiem patagońskim, niebieską ostróżeczką. Kontrastują 
wtedy pod względem kształtu kwiatów i koloru. Do lilii pasuje też łysz-
czec wiechowaty (gipsówka - zarówno biała, jak i różowa ) o drobnych 
kwiatkach. Lilie o pastelowych kwiatach ładnie wyglądają posadzone 
z kwiatami o podobnym zabarwieniu. Połączenie lilii i róż też jest bar-
dzo efektowne. Towarzystwem dla lilii mogą być wieloletnie byliny, które 
rozrastają się gęsto i są niskie. 

Kiedy część nadziemna lilii zamiera, cebula powiększa swój obwód i co-
rocznie ma więcej kwiatów. U niektórych odmian młode cebulki wy-
rastają w kącikach liści lub na łodydze, które można wykorzystać do 
rozmnażania. Lilii nie należy zbyt mocno podlewać, ponieważ może to 
powodować gnicie cebul. Odpowiednio pielęgnowane będą cieszyły 
nasze oczy i zdobiły nasze rabaty przez wiele lat.

Elżbieta K.

rozglądali się za znajomymi. Pozdra-
wiano się machaniem rąk. Gospo-
darze też nie zawiedli. Pozdrawiali 
pielgrzymów na ulicach, serdecznie 
witano ich na przykościelnym placu. 
Z obydwu stron widać było radość ze 
spotkania.

Pielgrzymi udali się bezpośred-
nio z trasy do nasielskiej świątyni na 
mszę świętą. W tym czasie na przy-
kościelnym placu trwały ostatnie 
przygotowania wiernych z nasielskiej 
parafii do podjęcia gości posiłkiem. 
Grupy parafialne, miejscowe firmy 
gastronomiczne, grupy rodzinne, 
pojedyncze osoby przyniosły na tę 
okazję wszystko to, co miały najlep-
szego dla pątników. Były też miejsco-
we smakołyki.

Kierownikiem pielgrzymki i w tym 
roku był ksiądz Łukasz Kordowski. 
On też w Nasielsku przewodził kon-
celebrowanej mszy św. Najpierw 
miały miejsce oficjalne powitania. 
W imieniu nasielskiej wspólnoty pa-
rafialnej gości z diecezji ełckiej ser-
decznie powitał dziekan i proboszcz 

nasielski ks. Tadeusz Pepłoński. Waż-
ną częścią pielgrzymkowej mszy św. 
w nasielskim kościele była homilia, 
którą wygłosił ks. Piotr Swędrowski. 

Wspomniał w niej o wielokrotnym, 
a nieżyjącym już uczestniku 
pielgrzymek ełckich księdzu 
Leonie Szadkowskim, który był 
ochrzczony w nasielskiej świą-
tyni. Kiedy ks. Leon był pro-
boszczem w miejscowości 
Ciche w diecezji ełckiej stał się 
dla księdza kaznodziei osobą 
kształtującą jego kapłańską oso-
bowość. W nasielskim spotkaniu 
uczestniczyła też mieszkanka 
wsi Lubominek, krewna księdza 

Szadkowskiego, Anna Sobiecka. 

Mieszkańcy wsi Lubominek także 
odczuwają więź z nestorem ełckich 
pielgrzymów i włączają się w god-
ne ich przyjęcie. Ostatnio na gościn-
nym stole społeczności Lubominka 
królują pyszne jagodzianki z miej-
scowej piekarni państwa Czacho-
rowskich. Rolę gospodyni przy tym 
stanowisku zajęła Katarzyna Obojska 
żona sołtysa tej miejscowości Dawida 
Obojskiego. 

Pobyt pielgrzymów diecezji ełc-
kiej po zakończonej mszy św. nie 
ograniczył się tylko do konsumpcji 
pysznych potraw. Wiele czasu po-
święcono wzajemnemu się pozna-
waniu. Rozmawiano o Nasielsku, 
rozmawiano o miejscowościach 
skąd pochodzili pielgrzymi. Nawią-
zało się wiele nowych przyjaźni. 
Z obydwu stron w tym spotkaniu 
brało udział kilkanaście osób, któ-
re w pielgrzymkowym spotkaniu 
uczestniczą od początku, Jedną 
z takich osób jest Teresa Adamska, 
mieszkanka Nasielska. Pielgrzymi 
byli bardzo zainteresowani przygo-
towywaną od kilku lat niewielką wy-
stawką fotograficzną, a prezentującą 
zdjęcia z poprzednich pielgrzymko-
wych lat. Jest ona przygotowywana 
przez Wydział Administracji i Pro-
mocji nasielskiego Urzędu Miej-
skiego, którym kieruje Krzysztof 
Miller. Z pewnością większa wystawa 
zostanie przygotowana w roku na-
stępnym. Będzie to trzydziesty rok 
istnienia Ełckiej Pielgrzymki Pieszej 
i pielgrzymich spotkań w Nasielsku.

Andrzej Zawadzki 

dokończenie ze str. 1

Gościliśmy pielgrzymów
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Zmiana Harmonogramów
Informujemy, że na miesiące sierpień i wrzesień 2021 r. zostały zmienione dwa harmonogramy odbioru odpa-
dów komunalnych z terenów wiejskich - trasy nr 2 i 3. Poniżej zamieszczamy aktualne harmonogramy odbioru 
odpadów:

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Kolejny krok  
w likwidacji barier
17 lutego br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Likwidacja 
barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”. 
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wiosek spotkał się z pozy-
tywną rekomendacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych, uzyskując tym samym dofinansowanie w kwocie  
11 796,67 zł.

Celem projektu jest dostosowanie budynku UM do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych poprzez:

 – wykonanie planu tyflograficznego,

 – wykonanie ścieżek naprowadzających i pól uwagi,

 – wyklejenie schodów taśmą antypoślizgową,

 – montaż tabliczek nadklamkowych na drzwiach do pomieszczeń,

 – montaż tablicy informacyjnej na drzwi wejściowe do budynku z godzi-
nami pracy UM z opisem w alfabecie Braille’a,

 – montaż tablicy informacyjnej na parterze budynku z zastosowaniem 
kontrastowej kolorystyki,

 – montaż pętli indukcyjnej jednostanowiskowej Smart-Loop wraz z mi-
krofonem i słuchawkami.

Dzięki temu petenci ze szczególnymi potrzebami będą mogli samodziel-
nie uczestniczyć w bezpośredniej obsłudze na każdym piętrze budynku. 

Podpisanie umowy nastąpi pod koniec sierpnia br. Łączny koszt inwestycji 
to 37 135,22 zł. Realizacją projektu zajmą się pracownicy Wydziału Admi-
nistracji i Nadzoru.

Jest to kolejne dofinansowanie, które pozyskaliśmy z PFRON w ramach 
„Programu wyrównania różnić między regionami III”. W ubiegłym roku 
otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 32 373,90 zł na instalację platformy 
przyschodowej.

Wydział Administracji i Nadzoru

W SKRÓCIE

Dobra wiadomość 
dla Kół Gospodyń 
Wiejskich!
W tym roku kwoty pomocy finansowej udzielanej z Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa wzrastają odpowiednio:

 – z dotychczasowych 3 na 5 tysięcy złotych dla KGW liczących  
do 30 członków;

 – z dotychczasowych 4 na 6 tysięcy złotych dla KGW liczących  
od 31 do 75 członków;

 – z dotychczasowych 5 na 7 tysięcy złotych dla KGW liczących ponad 
75 członków.

Jak poinformowała Anna Gembicka, sekretarz stanu w ministerstwie rol-
nictwa, już wkrótce ma ruszyć możliwość składania wniosków o takie 
dofinansowanie.

(oz)

INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2021 
roku w Borkowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane  
z 101. rocznicą bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi za-
mknięcie odcinka drogi w Borkowie w godzinach 16.15-19.30. 

Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku do Pomiechówka 
i z Pomiechówka: przez ul. Wspólną i Polną w Borkowie. 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
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Recepta  
na naprawdę udane wakacje?
Piękna przyroda i atrakcyjny pro-
gram stworzony przez profesjo-
nalną kadrę Młodzieżowego Klubu 
Sportowego Victoria Nasielsk – ta-
kie połączenie zagwarantowało już 
po raz kolejny niesamowite kolonie 
letnie dla 73 uczestników. 

W Ośrodku Wypoczynkowym  
„U Maksia” w Brajnikach nad Jezio-
rem Świętajno czekał na kolonistów 
wyjątkowy program, który co roku 
jest rozbudowywany, a w tym se-
zonie nowości były naprawdę wy-
jątkowe!

Rodzinny klimat naszego wyjazdu 
sprawił, że koloniści mieli okazję 
spędzić niezapomnianą wakacyjną 
przygodę! Bogaty program kolo-
nii przewidywał mnóstwo atrakcji 
m.in. zwiedzanie Rezerwatu przy-
rody Źródła rzeki Łyny im. prof. 
Romana Kobendzy,  paintball L-
-TAG, windsurf ing, bumperball, 

festiwal kolorów, bitwa balonowa, 
gry terenowe, RamboRun – bieg 
z przeszkodami, talent show, tenis 
ziemny, ringo, beach soccer, stre-
etbasket, minigolf i wiele więcej! 
Nie było czasu na nudę! Nad reali-
zacją programu czuwała starannie 
dobrana kadra wychowawców. Są 
to ludzie z pasją, doświadczeniem 
w pracy z dziećmi, odpowiedzialni 
i pomysłowi.

Podczas obozu powstała jedna 
z najważniejszych wartości w ży-
ciu każdego człowieka – przyjaźń. 
Wspólne pokonywanie własnych 
słabości, radość z najdrobniejszych 
zdobytych umiejętności, wspólny 
śmiech i satysfakcja z osiągnięć ze-
społu – to pozostanie w młodych 
ludziach na zawsze, a w naszej pa-
mięci będzie trwać jako odzwier-
ciedlenie spełnienia naszych celów 
i marzeń.

Serdeczne podziękowania 
kierujemy do fundatorów vo-
ucherów i gadżetów dla kolo-
nistów m.in.:
 – Urząd Miasta Nasielsk
 – Lodolandia;
 – Nasielski Ośrodek Kultury;
 – Cukiernia Ptyś;
 – Holy Burger;
 – Pizzeria Biesiadowo;
 – Sklep Guliwer;
 – Apteka ARNICA
 – Pizzeria Topolino;
 – Urząd Marszałkowski – De-
partament Kultury, Promocji 
i Turystyki
 – Pani Katarzynie Kępczyń-

skiej oraz Państwu Kamili i Mariu-
szowi Burzyńskim.

To dzięki zaufaniu, którym obdarzy-
li nas Rodzice tegorocznych kolo-
nistów, wspaniałej i unikalnej energii 
dzieci, zaangażowaniu kadry moż-
liwa stała się realizacja naszej misji 
– stworzenia wyjątkowego wypo-
czynku, gdzie wszystko jest pod-
porządkowane bezpieczeństwu, 
rozwojowi i potrzebom dzieci.

Wierzymy głęboko, że zdobyte 
własnym wysiłkiem umiejętności 
uczynią życie kolonistów bogat-
szym i ciekawszym. DO ZOBACZE-
NIA ZA ROK!!!

MKS Victoria Nasielsk
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Baran 21.03-20.04
Musisz częściej wyjeżdżać, choćby tylko 
na weekendy. Z dala od domu lepiej od-
poczniesz i nabierzesz więcej optymizmu. 
Będziesz w dobrym humorze, odpuścisz 
konflikty i darujesz stare nieporozumienia.

Byk 21.04-20.05
Będziesz chętnie zajmował się rodzinny-
mi sprawami. Uznasz, że trzeba uporząd-
kować mieszkanie i przypilnować różnych 
domowych przedsięwzięć. Twoje stare 
pomysły znów okażą się zyskowne.

Bliźnięta 21.05-21.06
Popatrzysz z optymizmem na trudne 
i stare sprawy. Sprytnie znajdziesz wyjście 
z różnych kłopotów. Od innych ludzi spo-
ro możesz się teraz nauczyć. Czeka cię 
sporo sympatycznych wydarzeń.

Rak 22.06-22.07
Szczególnie dobrze będzie Ci się wiodło 
w sprawach, które dotyczą podróży, mi-
łości, zdobywania różnych potrzebnych 
umiejętności i wiadomości. Bądź dobrej 
myśli i odważnie działaj.

Lew 23.07-23.08
Nie martw się niczym na zapas, tylko ko-
rzystaj z dobrego czasu. Jeśli tylko wyj-
dziesz do ludzi i dostrzeżesz nowe szanse, 
to wiele w Twoim życiu właśnie teraz bę-
dzie mogło zmienić się na lepsze.

Panna 24.08-22.09
Możesz teraz reagować nerwowo i widzieć 
kłopoty tam, gdzie ich nie ma. Trzymaj ner-
wy na wodzy. Zamiast poddawać się loso-
wi, zastanów się, czy Twoje plany są realne 
i gdzie jest ich słaby punkt. 

Waga 23.09-23.10
Nawet na plaży będziesz kalkulować i in-
westować, aby Twoje życie wreszcie stało 
się trochę wygodniejsze. Małymi krocz-
kami i uporem dojdziesz do swoich ce-
lów. Nie słuchaj krytykantów.

Skorpion 24.10-22.11
Staniesz się zdyscyplinowany i pewny sie-
bie. Mimo wakacji będziesz miał teraz siłę 
i ochotę, aby pozałatwiać różne sprawy za-
wodowe i urzędowe. W pracy pilnuj przede 
wszystkim swojego własnego terytorium.

Strzelec 23.11-21.12
Stresy z poprzednich miesięcy mogą dać 
o sobie znać, dlatego dbaj o zdrowie i po-
staraj się relaksować i wysypiać. Na ambit-
ne zadania nadejdzie czas w przyszłości. 
Unikaj otwartych konfliktów.

Koziorożec 22.12-20.01
Rodzina, święty spokój i wakacyjny od-
poczynek będą teraz dla Ciebie naj-
ważniejsze. Możesz liczyć na wsparcie 
przyjaciół i pozytywne niespodzianki. Nie 
myśl o starych niepowodzeniach.

Wodnik 21.01-19.02
Teraz masz szansę naprawić to, co Cię 
denerwuje, zatrzymuje i nie sprzyja 
Twojemu rozwojowi. Zaczniesz doma-
gać się, aby wszyscy respektowali Twoje 
prawa. Szczęście Ci sprzyja.

Ryby 20.02-20.03
Możesz poczuć się znudzony tym, co ro-
biłeś do tej pory. Uważaj, bo możliwe są 
pomyłki, zguby, nagłe wahania nastroju. 
Unikaj ryzykownych interesów, nie anga-
żuj się w cudze sprawy.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
6-8 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

11-12 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

MUSTANG Z DZIKIEJ DOLINY: 
DROGA DO WOLNOŚCI

Animacja, Familijny, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz. 28 min.
Życie Lucky Prescott zmieniło się na zawsze, kie-
dy przeprowadziła się ze swojego domu w mie-
ście do małego przygranicznego miasteczka 
i zaprzyjaźniła się z dzikim mustangiem.

6-8 sierpnia godz. 17:00 2D dubb.
11-12 sierpnia godz. 17:00 2D dubb.

KOSMICZNY MECZ: NOWA ERA
Animacja, Komedia, Sci-Fi; USA; Czas trwania 1 
godz. 55 min.
LeBron James i drużyna animków muszą poko-
nać w meczu koszykówki złośliwą sztuczną inte-
ligencję. Stawką pojedynku są losy świata.

6-8 sierpnia godz. 19:00 2D
11-12 sierpnia godz. 19:00 2D

LOKAL ZAMKNIĘTY
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 17 min.
Bart (Eryk Kulm Jr) i Nerd (Paweł Koślik) mają 
świetny plan. Chcą włamać się do mieszkania 
skorumpowanego Polityka (Janusz Chabior), któ-
ry ukrywa kasę z łapówek w lodówce. Dużą kasę! 
Droga do celu wiedzie przez agencję towarzyską, 
więc panowie będą musieli użyć podstępu, żeby 
zrealizować swój plan. Na ich drodze pojawia-
ją się jednak nieoczekiwane przeciwności. A to 
w lokalu zjawia się stały klient – Policjant (Mateusz 
Damięcki), a to Sutener, żądający zapłaty. Co gor-
sza, nieugięty Pracownik Sanepidu zamyka agen-
cję na 10 dni, wraz z wszystkimi obecnymi w niej 
klientami. Czy ten skok na forsę może zakończyć 
się happy endem?

13-15 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.
18-19 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

ELLA BELLA BINGO
Animacja, Familijny; Norwegia; Czas trwania 1 godz. 
15 min.
Ella to przebojowa 5-latka, która ma niespożytą 
energię, a swoimi pomysłami zaraża wszystkich 
wokół. Kiedy postanawia zorganizować lokalny 
konkurs talentów, znajduje mnóstwo chętnych, 
a sama chce zaprezentować magiczne sztuczki 
w duecie z Henrym, swoim najlepszym przyja-
cielem. Pech chce, że do miasteczka wprowadza 
się Johnny, który ma mnóstwo gadżetów, w tym 
fantastyczny rower, więc od razu wzbudza zain-
teresowanie pozostałych dzieci. Zamiast bawić 
się i trenować z Ellą, Henry spędza coraz więcej 
czasu z nowym kolegą. W końcu dochodzi do 
pierwszej kłótni między przyjaciółmi, którzy ni-
gdy dotąd się nie sprzeczali... 

13-15 sierpnia godz. 16:45 2D dubb.
18-19 sierpnia godz. 16:45 2D dubb.

RAYA I OSTATNI SMOK
Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz. 54 min.
W zamieszkałym przez starożytną cywilizację 
królestwie Kumandra, wojowniczka Raya usiłuje 
odnaleźć ostatniego smoka.

13-15 sierpnia godz. 19:00 2D
18-19 sierpnia godz. 19:00 2D

CUDAK
Dramat, Wojenny; Polska; Czas trwania 1 godz. 22 min.
Roman Cudakowski, dla przyjaciół Cudak, gra 
w kapeli na weselach i miejskich imprezach. 
W czasie okupacji muzykowi nie wiedzie się do-
brze. Szansą na zarobek stają się wstępy w loka-
lu dla Niemców. Ci nie wyobrażają siebie jednak 
orkiestry bez skrzypka. Wówczas Cudak na kon-
certy wyprowadza z getta uzdolnionego Szy-
mona Akermana, z którym przed wojną nie żył 
w zgodzie. W nowej rzeczywistości obydwaj na-
wzajem siebie potrzebują: Cudak może zarabiać 
grając z Akermanem, ten natomiast zyskuje szan-
sę na przeżycie. 

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

widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeniahttps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

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

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 poszukuje mieszkania do 

wynajęcia na stałe w starym bu-

downictwie lub bloku. Tel.695 255 

441, 518 034 572.

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: 

marcin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam działkę leśno-rolną 

o pow. 1,65ha w Pianowo Daczki. 

Tel.+36 20 318 08 06, e-mail: 

marcin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam komplet 2-szafek 

kuchennych używanych, stan 

b.dobry oraz nową płytę in-

dukcyjną. Cena do uzgodnienia.  

Tel. 514 230 404.

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
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

DOTACJA do 5 tys. zł. dla NOWEJ GRUPY 
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza 
w dniach od 23 lipca 2021r. do 30 września 2021r. - nabór wniosków na dotację 
w wysokości 5 tyś. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących 
działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, 
papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków 
na terenie jednostek systemu oświaty (PKD 47.11.Z i 47.19.Z)
Starosta, na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).
Składanie wniosków na dotacje:
Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem 
platformy www.praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę 
przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Szczegóły na ndm.praca.gov.pl
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nizacyjna była wyzwaniem, gdyż 
mecze seniorskie odbywały się też 
w środy, a młodszych roczników we 
wtorki i piątki. Zawodnicy też dużo 
poświęcali, odkładając swoje pry-
watne plany. 

Warto tu także podkreślić, że dru-
żyna rocznika 2007 prowadzona 
przez trenera Rafała Załogę awan-
sowała do ligi mazowieckiej.

W ubiegłym roku awans do IV ligi 
był o krok. Czy drużyna nie straci-
ła woli walki o awans w kolejnym?

 – Jak widać drużyna pokazała, że 
nie straciła tej woli. Tamten sezon 
nie był dla nas najlepszy. Poza tym 
pamiętamy, że po wiosennym lock-
downie została podjęta decyzja, że 
rundę wiosenną dokończą tylko 
cztery najlepsze w tabeli zespoły. 
Żbik Nasielsk był na trzeciej pozy-
cji. Zwyciężyła drużyna, która była 
na czwartym miejscu, czyli CK Tro-
szyn, a lider ostatecznie zajął trze-
cie miejsce. Patrząc na tegoroczny 
awans, myślę że jest słusznie zasłu-
żony i wywalczony na boisku.

Zdarzyły się też zawirowania zwią-
zane ze zmianą trenerów? Jakie są 
kulisy zmiany trenerów?

 – Na trzy kolejki przed zakoń-
czeniem sezonu został zwolniony 
trener Krzysztof Szymański. Druży-
na potrzebowała nowego ducha 
i energii, dlatego podjęliśmy de-
cyzję z zarządem o jego zmianie. 
Awans Żbika Nasielsk do IV ligi to 
w ogromnej części zasługa trenera 
Szymańskiego. Daniel Gołębiewski 
dał zawodnikom powera. Pomocny 
w tym przeskoku trenerskim był też 
asystent trenera Czarek Prusinow-
ski. Ważną decyzją, która przynio-
sła efekty, był też powrót w ostatnich 
meczach do sprawdzonego usta-
wienia 1-4-4-1-1

Z czym wiąże się awans do IV ligi? 
Jakie zobowiązania musi klub speł-
nić? Czy coś się zmienia od strony 
organizacyjnej i finansowej? Czy 
Burmistrz Nasielska i Radni zaofe-
rowali klubowi wsparcie?

 – Po awansie, jeden z wiernych 
kibiców Żbika powiedział, że zro-
biliśmy sobie tylko dodatkowy kło-
pot. Ja jednak myślę, że kłopotów 
nie ma. Przy dobrej współpracy 
z Burmistrzem Nasielska i Urzędem 
Miejskim powinno być dobrze. Bur-
mistrz zapewnił, że będzie poma-
gał w sprawach organizacyjnych. 
Jeszcze w lipcu dokonana zostanie 
wymiana trawy na murawie zale-
canej przez delegatów Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej. Nie 
możemy sobie bowiem pozwolić 
na to, by drużyna IV-ligowa gra-
ła mecze poza własnym boiskiem 
w Nasielsku. IV liga wiąże się też 
z wyjazdami po całym Mazowszu, 
a to też kosztuje. 

Czy mecze nadal odbywać się 
będą w weekendy? Znamy pierw-
sze terminy meczów i rywali. Jakie 
jest nastawienie drużyny i nowego 
trenera?

 – Mecze tradycyjnie będą się odby-

wać w soboty w godzinach popo-
łudniowych. Pierwszy mecz gramy 
już 7 sierpnia o godzinie 14:00 na 
naszym boisku z MKS Przasnysz. 
Cały terminarz można sprawdzić 
na stronie internetowej 90minut.pl, 
natomiast na kilka dni przed danym 
meczem będziemy informować 
na profilu facebookowym Żbika 

Nasielsk. Nastawienie drużyny i tre-
nera jest mobilizujące. Nowy trener, 
Fabian Kotarski, jest młody. Miał do-
świadczenie w III lidze, jako asystent 
trenera oraz w IV lidze. Prowadził ta-
kie kluby jak Świt Nowy Dwór Ma-
zowiecki, Nadnarwianka Pułtusk czy 
Mazur Radzymin. Poza tym to były 
zawodnik Żbika Nasielsk, więc jego 
motywacja i mobilizacja jest jesz-
cze większa. Zawodnicy również są 
zadowoleni. Mam nadzieję, że to 
przyniesie efekty na boisku.

Jakie są cele prezesa i klubu na naj-
bliższe miesiące i na nową kaden-
cję?

 – Cele, które sobie postawiłem na 
początku, gdy zostałem prezesem, 
zostały już przeze mnie osiągnięte. 
Zastępca burmistrza Andrzej Kor-
dulewski, powiedział na ostatnim 
zebraniu klubu, że mamy obecnie 
“modę na Żbika”. Poza tym infra-
struktura sportowa jest cały czas 
rozbudowywana, a poza tym dru-
żyna seniorska awansowała do IV 
ligi.

Celem jest znalezienie się na jesieni 
w pierwszej siódemce tabeli, to po-
winno starczyć na utrzymanie się 
w IV lidze.

Awans seniorów zbiegł się z długo 
oczekiwaną modernizacją stadionu. 
Jak można ocenić nasielski stadion 
na tle zaplecza sportowego innych 
czwartoligowych drużyn?

 – Nasz budynek spełnia warunki II 
ligi. Poprawy potrzebuje główne bo-
isko, które jest mocno eksploatowa-
ne przez 12 roczników i nie ma ono 
kiedy odpocząć. Wkrótce powsta-
nie boisko ze sztuczną nawierzchnią, 
które na pewno odciąży boisko tra-
wiaste. Otrzymaliśmy już licencję klu-
bową na IV ligę, lecz musimy spełnić 
jeszcze jeden warunek – potrzebu-
jemy bowiem kierownika do spraw 
bezpieczeństwa. Dlatego, jeżeli wśród 
czytelników jest osoba, która posia-
da ukończone kursy kierownika bez-
pieczeństwa, to prosiłbym o kontakt 
celem nawiązania współpracy. Inne 
warunki już spełniamy.

Na jakim etapie jest modernizacja?

 – To pytanie należałoby skierować 
do Wydziału Inwestycji w Urzędzie 

Miejskim. Mam jednak nadzieję, że 
obiekt zostanie ukończony w termi-
nie.

FIFA planuje zmiany zasad gry 
w piłkę i chce zrewolucjonizo-
wać niektóre aspekty tej dyscy-
pliny – usunięcie zasady goli na 
wyjeździe, zatrzymanie czasu, gdy 

piłka nie jest w grze, mecz trwający  
60 minut, nieograniczona liczba 
zmian. Czy nowe zasady będą ko-
rzystne dla drużyn, zawodników i ki-
biców?

 – W mojej ocenie, jak i wielu innych 
związanych z piłką nożną, sprawiedli-
we będzie tylko usunięcie zasady goli 
na wyjeździe. W pozostałych aspek-
tach pojawią się problemy, głównie 
w amatorskich drużynach. Wyższe 
ligi na pewno dadzą sobie radę. Nie 
wiadomo, kto będzie zatrzymywał 
czas w amatorskich drużynach. Czy 
to będzie sędzia? Te zasady w dru-
żynach amatorskich mogą się nie 
sprawdzić. Zanim jednak dojdzie do 
zmian, upłynie dużo czasu.

Klub MLKS Żbik, to nie tylko piłka 
nożna seniorów, ile w sumie drużyn 
piłkarskich i jakie inne  dyscypliny 
sportu można uprawiać w tym klu-
bie?

 – W klubie Żbik gra obecnie  
14 drużyn piłki nożnej, w tym drużyna 
seniorska, drużyna kobieca, drużyna 
B-klasy oraz 11 roczników od 2006 
do 2016, w której łącznie gra około 
280 osób. Ponadto mamy sekcję 
brydża sportowego liczącą ok. 20 
osób, sekcję bokserską, która liczy 
ok. 15 osób oraz sekcję Muay Thai li-
czącą 10 osób.

Wszystkie drużyny piłki nożnej odby-
ły łącznie 120 spotkań, sekcja brydża 
rozegrała 28 spotkań na dwunastu 
turniejach, a sekcja bokserska i Muay 
Thai odbywały całym rokiem trenin-
gi.

Czego życzyłby Pan sobie i klubowi 
na najbliższe miesiące?

 – Przede wszystkim dobrych wyni-
ków drużyny seniorskiej w IV lidze. 
Emocje na pewno będą i zapra-
szam kibiców na wszystkie mecze. 
Poza tym sukcesów w pozostałych 
grupach – dalsza gra w IV lidze ko-
biet i sukcesów drużyn juniorskich. 
Oczywiście jak najszybszego odda-
nia do użytku boiska ze sztuczną na-
wierzchnią.

Dziękuję za rozmowę i w imieniu 
czytelników życzę kolejnych suk-
cesów.

Michał Brodowski

dokończenie ze str. 9

Moda na Żbika NSP 2021

Nie czekaj do września, 
spisz się już teraz!
Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać 
wszystko telefonicznie? A może stawiasz na osobisty kontakt i bezpośred-
nią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie 
odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Naro-
dowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Najważniej-
sze, aby zrobić to szybko i nie narażać się na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową od osób, 
które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. Jest to rzeczywiście 
termin końcowy NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie 
można już czekać dłużej i należy spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny z kolei pamię-
tać, że wygodniej spisać się samemu i warto to zrobić jak najszybciej. 
Czekanie ze spisem do końca września może zakończyć się tym, że osta-
tecznie zapomni się o tym obowiązku.

Internet - szybko, wygodnie i od ręki

Podstawową metodą spisową jest formularz online dostępny na stro-
nie https://spis.gov.pl/. Aplikacja działa 24 godziny na dobę, od momentu 
pierwszego logowania mamy 14 dni na dokończenie spisu. Jest to metoda 
najwygodniejsza i nie wymaga kontaktu z rachmistrzem.

Zadzwoń i spisz się!

Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla osób, które nie mają 
komputera z Internetem i wolą mieć wsparcie rachmistrza. Z tej możli-
wości powinny też skorzystać osoby, które rozpoczęły spis samodzielnie 
przez Internet, nie dokończyły formularza, minęło już 14 dni od momen-
tu logowania i ponowny dostęp do aplikacji spisowej został zablokowany. 
Wystarczy wybrać numer infolinii spisowej 22 279 99 99, wcisnąć kla-
wisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”), potem 
znów „1”, czyli „Spisz się przez telefon”. Po zgłoszeniu się konsultanta mo-
żemy rozpocząć spis lub dokończyć pytania w zablokowanym formularzu.

Czekają na Ciebie w urzędzie miasta/gminy

Przewidziano również możliwość spisania się w urzędzie gminy/miasta. 
W każdej gminie i mieście w Polsce funkcjonuje stanowisko spisowe, 
a wsparciem służy przeszkolony pracownik urzędu. Na wizytę warto się 
wcześniej umówić telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organizu-
je też mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy impre-
zach plenerowych, zamieszczając informacje o takich działaniach (termin 
i miejsce) na swojej stronie internetowej czy w mediach społecznościo-
wych.

Rachmistrzowie przychodzą i dzwonią, aby pomóc

Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefonicznie. Ta metoda spisu 
jest skierowana przede wszystkim do dwóch grup mieszkańców. Pierwszą 
są osoby przyzwyczajone do tradycyjnej formy spisu, czyli bezpośredniej 
rozmowy z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dlatego mimo 
szybko postępującej informatyzacji, rachmistrzowie pozostają istotnym 
elementem spisów powszechnych w Polsce.

Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić cenną pomoc, to 
wszystkie osoby, które przekładają spis w nieskończoność. Powinny sko-
rzystać z tej okazji i z pomocą rachmistrza wywiązać się wreszcie z tego 
obowiązku.

Czekanie może kosztować nawet 5 tys. zł!

Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej i nie czekać z tym 
do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy termin i przypomnimy sobie 
o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykroczenie. A to może 
oznaczać grzywnę - jej wysokość zależy od decyzji sądu i może sięgać 
nawet 5 tys. złotych. Również odmowa udzielona rachmistrzowi jest trak-
towana jako niewywiązanie się z obowiązku spisowego, dlatego nie warto 
zwlekać. Do wyboru mamy kilka metod spisowych. Wybierzmy odpo-
wiednią dla siebie, spiszmy się i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.
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Brydż
Wyniki turnieju „czwartego”, 25.06.2021 r.:
1. Adam Banasiuk – Józef Skrzypczak   80 pkt. (63,49%)
2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   69 pkt. (54,76%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    67 pkt. (53,17%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra    66 pkt. (52,38%)
5. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   62 pkt. (49,21%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   62 pkt. (49,21%)
7. Jacek Jeżółkowski – Zbigniew Michalski   55 pkt. (43,65%)
8. Krzysztof Michnowski – Waldemar Gnatkowski   43 pkt. (34,13%)

Wyniki turnieju „piątego”, 16.07.2021 r.:
1. Mariusz Figurski – Krzysztof Michnowski   66 pkt. (55,00%)
2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   64 pkt. (53,33%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    63 pkt. (52,50%)
4. Janusz Muzal – Janusz Wydra    63 pkt. (52,50%)
5. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   44 pkt. (36,66%)

Wyniki turnieju „szóstego”, 30.07.2021 r.:
1. Adam Banasiuk – Józef Skrzypczak   77 pkt. (64,17%)
2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   61 pkt. (50,83%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    58 pkt. (48,33%)
4. Mariusz Figurski  – Waldemar Gnatkowski    54 pkt. (45,00%)
5. Alicja Bartosik – Jacek Jeżółkowski   50 pkt. (41,67%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1. Józef Skrzypczak     34 pkt.
2. Alicja Bartosik     26 pkt.
3-4. Piotr Kowalski     25 pkt.
 Grzegorz Nowiński     25 pkt.
5-6. Adam Banasiuk     20 pkt.
 Krzysztof Brzuzy     20 pkt.
7.  Mariusz Figurski     17 pkt.
8-9. Józef Dobrowolski     16 pkt.
 Janusz Muzal        16 pkt.
10. Janusz Wydra         15 pkt.

PK

WĘDKARSTWO

Mistrzostwa  
PZW Cieksyn
W niedzielę, 1.08.2021 r. odbyła się I tura mistrzostw koła PZW Cieksyn 
w wędkarstwie feederowym na zbiorniku zalewu Nowomiejskiego. Mi-
strzostwa rozpoczęły się o godzinie 6:00. Na starcie stanęło zaledwie 
sześciu zawodników. Po rozlosowaniu stanowisk każdy starannie zaczął 
przygotowywać zanęty, odmierzać odległość oraz ustalać taktykę poło-
wów.

Pięciogodzinne zakończyły się zwycięstwem Pawła Pyrzyńskiego, który 
złowił 3 leszcze i kilka okoni o łącznej masie 2900 g, drugie miejsce za-
jął Daniel Zawadzki łowiąc pięknego karasia i kilka małych rybek o masie 
1800 g, trzecie miejsce rzutem na taśmę wywalczył Paweł Daab 1130 g 
doławiając przed końcem zawodów bonusowego leszczyka.

Po zakończeniu zawodów jak tradycja nakazuje wszyscy posilili się pysz-
nym obiadem i stanęli do pamiątkowego zdjęcia na tle wody. 

(oz)

NASIELSK BASZTA TEAM 

PAMIĘTAMY  
o Powstaniu Warszawskim!
1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00 rozpo-
częło się Powstanie Warszawskie. Jego 
celem było wyzwolenie stolicy spod 
niemieckiej okupacji. Drugim równie 
ważnym celem było, aby Warszawa nie 
dostała się w ręce Armii Czerwonej, a 
co za tym idzie pod okupację ZSRR.

Niestety po 63 dniach Powstanie upa-
dło. Zginęło około 18 tys. żołnierzy AK 
i blisko 200 tys. mieszkańców.

N a j l e p i e j  j a k  u m i e m y,  c z y -
l i  na sp ortowo i  patr iot ycznie 
oddaliśmy hołd BOHATEROM Po-
wstania. Zaczęliśmy od zawiesze-
nia na budynku Baszty w Nasielsku 
biało-czerwone flagi z symbolem 
Polski Walczącej. W godzinie „W”,  
w 77. rocznicę Powstania uruchomi-
liśmy syreny ręczne oraz odpaliliśmy 
race w barwach narodowych.

Następnie w ramach aktywności biegowo-rowerowych odwiedziliśmy:
 – miejsce upadku amerykańskiego samolotu Mustang P51. Maszyna w 49 dniu Powstania spadła we wsi Kątne, śmierć 
poniósł pilot por. Joseph J. Vigna;
 – pomnik amerykańskich pilotów niosących pomoc Powstańcom Warszawskim;
 – mural upamiętniający Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Duża frekwencja i zaangażowanie pokazuje, jak ważna dla mieszkańców gmi-
ny jest pamięć o bohaterach Powstania.

Specjalne podziękowania należą się Piotrowi Osińskiemu za współtworzenie 
wydarzenia oraz OSP Nuna za wypożyczenie ręcznej syreny strażackiej.

Byliśmy również w Wieliszewie, gdzie dwóch naszych kolegów: Stanisław Ła-
będa i Wiesław Kamiński „Citos von Grodno”, wzięło udział w Ultramaratonie 
Powstańca 1944 – szczęśliwi i z medalami na szyjach ukończyli rywalizację!

Dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnych aktywności!
Marcin Krzewski

Prezes Stowarzyszenia
Nasielsk Baszta Team


