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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Utrudnienia w ruchu 
w centrum Nasielska!
W związku z planowanym wyścigiem kolarskim Kryterium Asów o Pu-
char Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 21 sierpnia 
br. w Nasielsku (od godz. 15.00 do ok. godz. 20.00) zostanie zamknięty 
ruch samochodowy ulic w centrum miasta. Wyłączenie z ruchu dotyczy: 
ul. Rynek, ul. Młynarskiej, ul. Kościelnej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Folwark, 
ul. Tylnej. 

W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby organizato-
ra wyścigu będą nadzorować przejazd ewentualnych pojazdów i ułatwiać 
włączenie się kierowcom do ruchu lub kierować ich na wyznaczone ob-
jazdy. 

W związku z czasowym wyłączeniem z ruchu ul. Młynarskiej na czas re-
alizacji zawodów wprowadzony zostanie objazd dla ruchu tranzytowego 
dla pojazdów poruszających się: 

 – od DW620 z kierunku m. Strzegocin do DW571 i DW632 m. Nasielsk. 
Poprowadzi on przez: ul. Nowa – ul. Topolowa – Głodowo Wielkie – Glice.

 – DW571 i DW632 w m. Nasielsk do DW620 w m. Strzegocin. Poprowadzi 
on przez: Nasielsk – Glice – Głodowo Wielkie – ul. Topolowa – ul. Nowa.

Jednocześnie prosimy mieszkańców ul. Rynek, ul. Młynarskiej, ul. Kościel-
nej, ul. Żwirki i Wigury, ul. Folwark i ul. Tylnej o niepozostawianie pojazdów 
na trasie wyścigu. Miasteczko kolarskie będzie ustawione od godzin po-
rannych 21 sierpnia br. (sobota), dlatego też uprzejmie prosimy o niepozo-
stawianie pojazdów na parkingu przy Skwerze im. Jana Pawła II. 

W imieniu organizatorów przepraszamy za utrudnienia i bardzo prosimy 
wszystkich o wyrozumiałość.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z GMINY Z GMINY 

Mieszkańcy pytają  Mieszkańcy pytają  
o kompostownięo kompostownię

Z MIASTA

Pumptrack otwarty
W Nasielsku, przy Szkole 
Podstawowej nr 2 pojawiła 
się nowa atrakcja. To pump-
track, czyli niewielki tor 
o kształcie zamkniętej pętli 
do jazdy na rowerach, hulaj-
nogach, łyżworolkach i de-
skorolkach.

Otwarcia obiektu dokonał 
Burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski, który podkre-
ślił, że tego typu obiekt jest 
przeznaczony do uprawiania 
rekreacji sportowej i będzie 
on budził zainteresowanie. 

Podczas wydarzenia odbyły 
się jazdy pokazowe na ro-
werze oraz deskorolce, które zaprezentowali Kamil Jankowski i Oliwia Laskus. Przybyłych mieszkańców burmistrz 
Ruszkowski częstował słodkościami, a na najmłodszych czekały także atrakcje przygotowane przez animatorkę 
Grażynę Rosiak. 

Moda na pumptracki przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych.

- Nasielski tor ma długość 45 metrów. Wykonawcą obiektu była firma Techramps z Krakowa, a koszt jego in-
stalacji wyniósł prawie 95 tys. zł - mówi Radosław Kasiak kierownik Wydziału Inwestycji w nasielskim Urzędzie 
Miejskim.

Pumptrack dostępny będzie w godzinach funkcjonowania szkoły i Orlika. Osoby niepełnoletnie powinny ko-
rzystać z obiektu w obecności prawnych opiekunów. Warto także przypomnieć, że na terenie tym obowiązuje 
całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Z toru nie można korzystać 
pojazdami motorowymi takimi jak skutery, motocykle i quady. Szczegółowy regulamin korzystania z obiektu 
znajduje się na miejscu.

(red.)

W czwartek, 12 sierpnia br., w remi-
zie OSP w Jaskółowie odbyło się spo-
tkanie mieszkańców gminy, przede 
wszystkim okolicznych wsi sąsiadu-
jących z terenem Międzygminnego 
Składowiska Odpadów z władzami 
samorządów będących jego właści-
cielami: Nasielska i Wieliszewa. Poza 
Bogdanem Ruszkowskim, burmi-
strzem Nasielska i Pawłem Kownac-
kim, wójtem Wieliszewa, wzięła w nim 
udział również Agnieszka Malinowska 
prezes spółki Nasielskie Budownic-

two Mieszkaniowe, która jest zarząd-
cą składowiska. 

Organizatorem spotkania była Bożenia 
Nowosielska, sołtys Jaskółowa, a to-
warzyszyła jej Wiesława Leleń, sołtys 
Popowa Borowego. Wśród kilkudzie-
sięciu mieszkańców byli także radni 
nasielskiej Rady Miejskiej: Andrzej Pa-
cocha i Michał Brodowski.

 – Mieszkańcy pytają mnie o kom-
postownię, a ja nie wiem, co mam 
odpowiedzieć. Wcześniej było wy-

sypisko i pamiętamy to do tej pory, 
a teraz pojawił się temat kompostow-
ni. Panie burmistrzu proszę nam o tym 
opowiedzieć – rozpoczęła spotkanie 
sołtys Jaskółowa. Podkreśliła przy oka-
zji, że mieszkańcy o zamiarze realizacji 
takiej inwestycji na terenie składowiska 
odpadów dowiedzieli się z prywatne-
go profilu FB wójta Wieliszewa. Wójt 
Kownacki zrelacjonował tam wyjazd 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z 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 UM

Autobus na Narodowy 
Spis Powszechny  
w Borkowie
Szanowni Państwo,
Gminne Biuro Spisowe w Nasielsku informuje, że w dn. 21.08.2021 r. 
w godz. 16:45-19:30 podczas uroczystości „Bitwy nad Wkrą” w Borko-
wie będzie możliwość dokonania spisu u rachmistrza gminnego w ra-
mach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości spełnienia obowiązku spiso-
wego tych mieszkańców, którzy jeszcze się nie spisali.

Jedna osoba może spisać wszystkich domowników. Prosimy zabrać ze 
sobą numery PESEL osób spisywanych, wykonywany zawód i adresy 
miejsc pracy, a także informację na temat powierzchni użytkowej domu 
oraz rok jego powstania. W celu spisania się wystarczy posiadać przy 
sobie dokument tożsamości.

Jednocześnie informujemy, że dla wszystkich chętnych dostępny będzie 
autobus relacji Nasielsk–Pieścirogi–Borkowo:

15:45 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku;

15:55 – Stare Pieścirogi przy szkole.

Powrót autobusu z Borkowa o godzinie 19:30.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości i wzięcia udziału 
w Narodowym Spisie Powszechnym!

Z UM

Szanowni Mieszkańcy,
W Gminie Nasielsk w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 (dwoma daw-
kami) jest 9 217 osób, co daje 46,2% wszystkich mieszkańców, a więc jest to 
niespełna połowa naszego społeczeństwa..

W związku z tym, Burmistrz Nasielska podjął działania, których celem jest 
zachęcenie jak największej liczby naszych mieszkańców do szczepień i za-
pewnienia bezpieczeństwa sobie i swoim najbliższym.

Dużym zainteresowaniem w całym kraju cieszą się szczepienia bez reje-
stracji, dlatego w dniu 21.08.2021 r. (sobota) 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 Ma-
zowieckiego Adama Struzika – Punkt medyczny z możliwością uzyskania in-
formacji 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. Boha-
terów 1920 roku, 21.08.2021 r. (sobota), godz. 16:30-19:30

Masz wątpliwości? Przyjdź, zapytaj, zdobądź pewność!

Ponadto przypominamy, że osobom mającym problem z poruszaniem się 
gwarantujemy pomoc w postaci transportu na szczepienie po wcześniej-
szym zgłoszeniu się pod numerem telefonu /23/ 69 33 121, a w przypadku 
osób przewlekle chorych pozostałych na stałe w łóżku z przyczyn medycz-
nych szczepienia domowe umawiane są za pośrednictwem infolinii przy-
chodni w Nasielsku – /23/ 691 25 03 wewnętrzny 1 lub tel. 510 648 690.

Zbliża się okres jesienny i niebezpieczeństwo kolejnej fali koronawirusa – za-
dbajmy o siebie, szczepmy się!
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Inwestycja na ul. Krupki
12 sierpnia br. Burmistrz Nasielska - 
Bogdan Ruszkowski wraz ze Skarbni-
kiem Nasielska – Rafałem Adamskim 
podpisali umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa Mazowieckiego – Adamem 
Struzikiem na budowę drogi gminnej  
ul. Krupki w Nasielsku. W spotkaniu 
udział wzięła także radna województwa 
mazowieckiego Anna Brzezińska.

W ramach projektu wybudowany zo-
stanie 650-metrowy odcinek drogi. 
Inwestycja obejmuje poszerzenie pasa 
drogowego, wzmocnienie konstrukcji 
nośnej oraz wykonanie dwuwarstwo-
wej nawierzchni bitumicznej. Powsta-
nie również nowy chodnik oraz zjazdy. 
Wykonany zostanie także rów odwadniający wraz z przepustami i pojawi się nowe oznakowanie. Samorząd Ma-
zowsza na ten cel przekazał 900 tys. zł.

- Budowa ul. Krupki jest bardzo istotną i wyczekiwaną inwestycją. Jest to droga wjazdowa do jednego z najstar-
szych osiedli w Nasielsku, a ponadto stanowić będzie bezpośredni dojazd z drogi wojewódzkiej – ul. Kościuszki 
– do powstającej małej obwodnicy, która odciąży ruch samochodowy w centrum miasta – informuje Bogdan 
Ruszkowski, Burmistrz Nasielska. 

Marszałek w towarzystwie Burmistrza odwiedził „Dom Nauczyciela”, skwer im. Jana Pawła II oraz Stadion Miejski 
w Nasielsku. Miejsca te są niewątpliwie wizytówką Nasielska, a ich rozbudowa w przyszłości wpłynie na poprawę 
estetyki i rozwój miasta. 

Warto przypomnieć, że Adam Struzik jest laureatem nagrody „Lew Nasielska” z 2004 roku. 
Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Budowa kanalizacji
27.07.2021r. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w obecności kie-
rownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Struk-
turalnych – Radosława Kasiaka podpisał umowę na budowę kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej wraz z przepompowniami na działkach 
przy ul. Ogrodowej, Jaworowej, Cisowej, Sosnowej, Sadowej, Gajowej, 
Grabowej oraz Leśnej w Nasielsku. 

Po podpisaniu umowy nastąpiło oficjalne przekazanie terenu na wyko-
nanie zadania.

Za budowę kanalizacji odpowiada Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-
-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy Spółka jawna z Cie-
chanowa.

Koszt inwestycji: 1 964 836,05 zł brutto. Czas realizacji: 02.08– 
24.11.2021 r.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych

NASZE SPRAWY

Z Jasnej Góry
W sobotę, 14 sierpnia br., przed godziną 8.00, po 9 dniach sztafetowego 
wędrowania na Jasną Górę dotarła 40. Piesza Pielgrzymka Płocka. Wśród 
pątników idących tego dnia z Wierzchowiska do Częstochowy znalazło 
się wielu mieszkańców naszej gminy. Wśród pielgrzymów było wielu 
duchownych, w tym biskup płocki Piotr Libera. We mszy św. mszy św. 
koncelebrowanej odprawianej z wałów jasnogórskiego klasztoru, której 
przewodniczył, mówił o towarzyszącej nam każdego dnia opiece Mat-
ki Boskiej Jasnogórskiej, przypomniał postać św. ojca Maksymiliana Marii 
Kolbego, a także odbywające się tu przed 30. laty Światowe Dni Młodzie-
ży, w których brał udział św. Jan Paweł II. 

Tegoroczna Pielgrzymka Płocka odbywała się pod hasłem: „Idziemy 
z Józefem”. Głównym przewodnikiem pielgrzymki był po raz 9. ks. Jacek 

Prusiński, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku. Grupie Błękitnej 
(Nasielsk, Zakroczym), która wędrowała 6 dnia pielgrzymki (środa, 11 sierp-
nia) i należała do najliczniejszych (ok. 160 osób), przewodniczył ks. Sławo-
mir Ambroziak.

(red.)

do Łeby, podczas którego wraz z de-
legacją z Nasielska i Serocka zwiedzał 
funkcjonująca tam kompostownię 
bioodpadów. Te trzy gminy podjęły 
współpracę dotyczącą opracowania 
koncepcji instalacji do kompostowa-
nia bioodpadów.

Burmistrz Ruszkowski stwierdził, że 
obecnie przygotowywane są kon-
cepcje dotyczące kompostowni, 
która ewentualnie w przyszłości mo-
głaby powstać na terenie składowiska 
odpadów w Jaskółowie. Powodem 
tych działań jest ograniczenie kosztów, 
zarówno tych związanych z utrzy-
maniem składowiska, jak tych zwią-
zanych z generującą coraz większe 
finanse gospodarką odpadami i regu-
larnie wzrastającymi opłatami za śmie-
ci.

Prezes NBM A. Malinowska stwierdzi-
ła, że informacje na temat działań pla-
nowanych na terenie składowiska były 
przekazywane do publicznej wiado-
mości na bieżąco: 25 listopada 2020 
r. ukazał się komunikat burmistrza 
Nasielska, o tym, że trzy gminy: Wieli-
szew, Serock i Nasielsk podjęły współ-
pracę na temat gospodarki odpadami 
komunalnymi pod kątem Jaskółowa, 
zaś 21 stycznia 2021 r. podano infor-
mację, że gmina Wieliszew i Nasielsk, 
właściciele gminnego składowiska 
odpadów w Jaskółowie zleciły NBM 
przygotowanie koncepcji zbudowa-
nia instalacji do przetwarzania biood-
padów. Zauważyła, że informacje na 
temat spraw dotyczących składowi-
ska omawiano także na posiedzeniach 
komisji infrastruktury. 

 – Nie zbudujemy żadnej instalacji 
w Jaskółowie, dopóki nie przygotu-

jemy koncepcji, a te jeszcze nie zo-
stały ukończone. Nie wiemy jeszcze, 
czy dla tych trzech gmin taka inwe-
stycja jest opłacalna – mówiła prezes 
NBM. – Aktualna sytuacja jest taka, 
że mamy drugą kwaterę czynną, 
obowiązkiem gminy jest jej zabez-
pieczenie. Koszty utrzymania składo-
wiska w 2019 r. wyniosły – 93 tys. zł, 
zaś w 2020 r. – 138, 640 zł. W 2020 
r. zmieniły się przepisy i koszty jego 
utrzymania wzrosły – dodała A. Ma-
linowska. Jej zdaniem najpierw nale-
ży zamknąć drugą kwaterę i zamknąć 
działalność w zakresie składowania 
odpadów, zanim nastąpi rekultywacja. 

Zarówno burmistrz Ruszkowski, jak 
i wójt Kownacki mówili o konieczno-
ści znalezienia skutecznych rozwiązań 
i ograniczenia kosztów w gospodarce 
odpadami w gminach. Wójt Kownac-
ki wspomniał o dyktacie firm odbiera-
jących odpady, które systematycznie 
podnoszą ceny swoich usług. Zazna-
czył, że największym i najdroższym 
problemem są odpady zielone, a ich 
odbiór będzie coraz kosztowniejszy. 

 – Mamy odpowiedzialność wspól-
ną – zapewniał Paweł Kownacki, wójt 
Wieliszewa, o współpracy trzech sa-
morządów w kwestii planowanej 
kompostowni bioodpadów. – Nikt nie 
będzie was stawiał przed faktem do-
konanym, na razie nie mamy danych. 
Te tematy nie są komfortowe, ale nikt 
nie chce wam zaszkodzić. W Łebie 
byliśmy nie po to, żeby się przeje-
chać, ale żeby zobaczyć, jak można 
prowadzić kompostownię na granicy 
parku narodowego –  dodał. – 

 – Walczmy o opanowanie wydat-
ków na śmieci. Jeżeli okaże się, że 
koszty społeczne będą zbyt duże, 

a burmistrz Ruszkowski zaznaczył, 
że musimy szukać takiej technologii, 
żeby nie była uciążliwa dla mieszkań-
ców, to ona nie powstanie. Nic nie 
będzie zrobione dopóki, nie będzie 
zgody mieszkańców. Ale najpierw 
musi być koncepcja, żeby nikt nie 
miał wątpliwości – mówił Kownac-
ki. Zaznaczając, że nie będzie to tylko 
ekonomiczna decyzja. 

Jak wskazała Agnieszka Malinowska, 
prezes NBM, w kompostowni oprócz 
odpadów zielonych, czyli trawy, gałę-
zi, odpadków żywnościowych, będzie 
przyjmować też osady z oczyszczalni 
ścieków, których odbiór jest kosztow-
ny, a teraz z Nasielska trafiają one do 
Tczewa.

 – Byliśmy w Łebie, gdzie spółka 
miejska prowadzi kompostownię 
bioodpadów. To jest instalacja pry-
zmowa, otwarta i najbardziej odo-
rowa. Ale chcemy zobaczyć jeszcze 
inne obiekty, np. membranową w Ko-
biernikach koło Płocka, w Tczewie, 
w Iławie. Nadal jest okres pandemii 
i nie wszyscy chcą się z nami spoty-
kać – mówiła A. Malinowska. 

Przedstawiciele władz samorządo-
wych zapowiedzieli, że po wakacjach 
mieszkańcy mogą oczekiwać więcej 
informacji na temat planowanej kom-
postowni. Ale sama inwestycja ma 
szansę, jeśli w ogóle, powstać dopiero 
za 4, a nawet 5 lat. 

Na spotkaniu dyskutowano nad spo-
sobem przekazywania ważnych infor-
macji mieszkańcom oraz ich udziału 
w konsultacjach dotyczących wybo-
ru instalacji do kompostowania biood-
padów. 

(red.)

Z GMINY 

Mieszkańcy pytają  
o kompostownię
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4.08.2021 – Krzyczki – samo-
chód osobowy w przydrożnym 
rowie –brak osób poszkodowa-
nych (1 zastęp)

10.08.2021 Nasielsk, ul. Kościusz-
ki – dyspozycja dotyczyła zlo-
kalizowania i usunięcia owadów 
błonkoskrzydłych, alarm okazał 
się fałszywy (1 zastęp)

10.08.2021 Wągrodno – wypa-
dek drogowy – 1 osoba przetrans-
portowana przez ZRM do szpitala 
(1 zastęp)

12.08.2021 Nasielsk – poszuki-
wania dziecka, po dojeździe do 
punktu koncentracji alarm odwo-
łany – funkcjonariusze KP Nasielsk 
odnaleźli nastolatkę. (1 zastęp)

13.08.2021 – Nasielsk, ul. Pniew-
ska Górka  - usunięcie gniazda 
owadów błonkoskrzydłych (1 za-
stęp)

14.08.2021 – Nasielsk, ul. Składo-
wa – pożar śmieci w pustostanie (2 
zastępy)

14.08.2021 Mokrzyce Dworskie – 
pożar nieużytków – alarm okazał 
się fałszywy (2 zastępy)

15.08.2021 – Kątne – pożar sa-
mochodu (2 zastępy)

17.08.2021 - Mazewo Dworskie – 
usunięcie gałęzi drzew stwarzają-
cych zagrożenie (1 zastęp)

18.08.2021 – Studzianki – pożar 
słomy (1 zastęp)

Kronika OSP
NASIELSK

INTERWENCJE

Znalezione w lesie…
Regularnie do rosnących 
w pobliżu naszego mia-
sta zagajników i lasów tra-
f iają śmieci . Czasem są 
one opakowane w wor-
ki, a czasem są po pro-
stu wyrzucane luzem, jak 
np. odpady budowlane. 
O pozostawionych po 
imprezach butelkach czy 
puszkach w ogóle nie ma 
sensu wspominać. Ostatnio 
modne staje się pozostawianie też najwyraźniej już niepotrzebnych fote-
lików i zabawek dziecięcych. Smutne i nieco przerażające są takie ślady 
ludzkiej działalności, która niebawem doprowadzi do tego, że strach bę-
dzie wejść do lasu ze względu na znajdujące się tam śmieci. A wszystko to 
zaledwie kilkaset metrów od Nasielska. 

Czyżby normą stało się u nas przyzwolenie na śmiecienie?
(i.)

INTERWENCJA

Kratki zniknęły 

Wiadukt drogowy nad linią kolejową to wygodna, bezkolizyjna przeprawa,  
na którą oprócz jezdni, krawężników, barierek energochłonnych składa się od-
wodnienie ze studzienkami.

Właśnie to odwodnienie, a właściwie niezabezpieczone odpowiednio stu-
dzienki mogą stać się też potencjalnym zagrożeniem. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia na drodze dojazdowej do wiaduktu na ul. Kolejowej od strony 
Kosewa. Ze studzienek znajdujących się po obu jezdni zniknęły pokrywy. „Za-
opiekowali” się nimi prawdopodobnie zbieracze złomu.

Powstałe w ten sposób wyrwy mogą być niebezpieczne dla rowerzystów czy 
spacerujących. Kierowcy mogą przez nie uszkodzić auto. Do tego mogą one 
również pułapką dla małych i większych zwierząt. Uważajmy podczas naszych 
codziennych wypraw. Rutyna, nieuwaga czy jazda na pamięć, w tym przy-
padku może skończyć się z przykrą niespodzianką. 

Sprawa została zgłoszona do odpowiednich organów.
(łm)

FOTOOBSERWATOR

Zapomniana  
droga powiatowa
Jadąc przez Siennicę na odcin-
ku Nasielsk - Stare Pieścirogi, 
można zauważyć wciąż zaro-
śnięte pobocza i rowy. Choć 
niektóre odcinki dróg powia-
towych były już od lipca co 
najmniej 2 lub 3 razy wykasza-
ne, to ten wygląda jakby jesz-
cze ani razu nie był skoszony.  
Co prawda łąki kwietne są ce-
nione wśród ekologów i przy-
rodników, nawet na terenach 
publicznych, to jednak na dro-
dze najważniejsze jest bezpie-
czeństwo jej użytkowników.

Tym bardziej, że jest to droga 
przy strefie przemysłowej i łą-
czącej miasto Nasielsk ze sta-
cją PKP. 

Ł.M.

Z POLICJI

Mandaty  
za nielegalne rajdy
Mieszkańcy centralnej części naszego miasta od dawna narzekali na „raj-
dowców”, którzy nocami jeździli po nasielskich ulicach i parkingu przy 
skwerze im. Jana Pawła II. 

Policjanci z Komisariatu Policji w Nasielsku zareagowali na informacje 
i sygnały od mieszkańców gminy, a także naniesione na Krajowej Mapy 
Zagrożeń i Bezpieczeństwa zagrożenia, dotyczące nielegalnych rajdów 
samochodowych na terenie miasta. Mundurowi na podstawie m. in. pro-
wadzonych kontroli oraz nagrań z monitoringu miejskiego potwierdzili 
powyższe zagrożenie.

W krótkim czasie nasielskim policjantom udało się również ustalić kie-
rowców próbujących swoich sił w niebezpiecznej jeździe po ulicach mia-
sta. Funkcjonariusze wszczęli postępowania w sprawach o wykroczenia. 
Kierowców ukarano mandatami karnymi.

Jednocześnie policjanci zapowiadają kolejne kontrole w rejonach, gdzie 
może dochodzić do nielegalnych rajdów samochodowych.

Narkotyki w plecaku
W sobotni poranek, 7 sierpnia dzielnicowy z Komisariatu Policji 
w Nasielsku udał się w rejon ogródków działkowych na terenie miasta. 
Policjanci z patrolu mieli informację, że przebywający tam mężczyzna 
może posiadać narkotyki. Na miejscu mundurowi zastali 46-letniego na-
sielszczanina. Podczas interwencji, w plecaku należącym do mężczyzny 
ujawnili tubę, a w niej torebkę foliową z zapięciem strunowym, w której 
znajdował się biały proszek. 46-latek został zatrzymany i przewieziony 
do nasielskiego komisariatu policji.

Przeprowadzone testerem narkotykowym badanie wskazało, że to am-
fetamina.

Teraz, zgodnie z art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu 
kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Uszkodzona fontanna
Nasielscy policjanci w weekend, 7 – 8 sierpnia zatrzymali 21-latka, który 
na skwerze uszkodził fontannę oraz połamał rosnące tam drzewko. Do-
konał też kradzieży z włamaniem do automatu. Do Komisa-
riatu Policji w Nasielsku wpłynęło zawiadomienie, z którego 
wynikało, że w nocy nieznany sprawca na Skwerze Bohate-
rów Wojny 1920 r. dokonał uszkodzenia znajdującej się tam 
fontanny, poprzez wyrwanie górnej części w kształcie figur-
ki. Ponadto zniszczył rosnące tam młode drzewko.

Mundurowi z Nasielska niezwłocznie podjęli czynności 
w celu wytypowania i zatrzymania osoby, która dokonała 
uszkodzenia mienia. Funkcjonariusze przeprowadzili roz-
mowy z zamieszkującymi w pobliskim rejonie osobami, 
zabezpieczyli też monitoring miejski. Sumienna i wnikliwa 

praca policjantów dała efekt. W niedługim czasie ustalili mężczyznę, który 
mógł dokonać tego czynu. 21-latek został przez mundurowych zatrzyma-
ny i przewieziony do nasielskiego komisariatu. Przyznał się do uszkodze-
nia fontanny i zniszczenia drzewka.

Jednak, żeby tego było mało, mundurowi ustalili, że ten sam 21-latek pod 
koniec lipca br. na terenie klubu sportowego w Nasielsku dokonał włama-
nia do automatu, skąd ukradł artykuły spożywcze.

Podczas przesłuchania 21-latek do wszystkiego się przyznał. Sprawą zaj-
mie się teraz pułtuski sąd. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do  
10 lat pozbawienia wolności.

Jeden z mandatem, 
drugi do aresztu 
Kilka dni temu funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Nasielsku, w godzi-
nach porannych podjęli interwencję na ul. Warszawskiej. Powodem było 
spożywanie przez 55-latka alkoholu w miejscu publicznym. Za popełnio-
ne wykroczenie mundurowi nałożyli na mieszkańca Żabiczyna mandat 
karny. Mężczyzna był w towarzystwie swojego kolegi. Po sprawdzeniu 
w policyjnym systemie wyszło na jaw, że drugi z mężczyzn jest poszu-
kiwany. Sąd Rejonowy w Pułtusku wydał bowiem na 41-latka nakaz do-
prowadzenia do aresztu. Do tej pory mężczyźnie udawało się uniknąć 
odpowiedzialności karnej. Policjanci zatrzymali poszukiwanego, który nie 
posiadał stałego miejsca zameldowania. Następnie trafił on do jednostki 
penitencjarnej, gdzie spędzi najbliższych 5 miesięcy.

(za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl)
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

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 po-
mnikiem 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

UROCZTSTOŚCI

Chwała bohaterom
W niedzielę, 15 sierpnia, 
o godz. 11:15 na cmentarzu 
paraf ialnym w Nasielsku, 
odbyła s ię urocz ystość 
upamiętniająca żołnierzy 
Wojska Polskiego z Gru-
py Operacyjnej gen. Alek-
sandra Osińskiego 5. Armii 
dowodzonej przez gen. 
Władysława Sikorskiego. 

Po wprowadzeniu poste-
runku honorowego przez 
żołnierzy z 2. Mazowiec-
k i e g o  P u ł k u  S a p e r ó w 
z Kazunia Nowego nastą-
piło uroczyste odśpiewa-
nie Hymnu Narodowego. 
Następnie głos w imieniu 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama 
Struzika zabrał Radosław 
Rybicki dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego. 

W dalszej kolejności wy-
stąpił Burmistrz Nasielska 
- Bogdan Ruszkowskiego, 
który w swoim wystąpieniu 
podkreślił znaczenie boha-
terstwa żołnierzy z 1920 
roku. Zaznaczył również, że 
wydarzenia sprzed ponad 
100 lat były znaczące nie 
tylko dla Polski, ale również 
całej Europy. Po oficjalnych 
wystąpieniach swój patriotyczny wiersz zaprezentował Michał Daniszewski – poczatkujący poeta. Modlitwę w in-
tencji poległych odmówił ks. Mariusz Majczak.

Tuż po tym nastąpiło złożenie kwiatów pod symboliczną mogiłą. Następnie zebrani udali się do kościoła, gdzie 
odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów 1920 r. celebrowana przez ks. Adama Nersa.

Uroczystość poprowadził Se-
kretarz Nasielska – Marek Ma-
luchnik, a o oprawę muzyczną 
zadbał Nasielski Ośrodek Kul-
tury.

Tego dnia w Nasielsku na te-
renie skweru św. Jana Pawła II 
można było także podziwiać 
plenerową wystawę fotogra-
ficzną przygotowaną przez 
Nasielski Ośrodek Kultury 
„Pamiętamy o Bohaterach. 
Nasielszczanie w Hołdzie Żoł-
nierzom Bitwy Warszawskiej”.

Wydział Administracji  
i Nadzoru

NA SYGNALE

Wypadek w Wągrodnie
We wtorek, 10 sierpnia br., po godz. 20:00 
w Wągrodnie doszło do wypadku. Kierują-
cy volksvagenem polo 18-latek z powiatu 
nowodworskiego jechał od strony Pomie-
chówka w kierunku Nasielska. Na łuku dro-
gi, w wyniku niedostosowania prędkości 
do warunków panujących na drodze stracił 
panowanie nad pojazdem, zjechał na prze-
ciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo 
z jadącym z naprzeciwka hyundaiem getz, 
którym kierował 21-letni mieszkaniec po-
wiatu pułtuskiego.

W rejon zdarzenia udali się policjanci nowodworskiego wydziału ruchu drogowego. Wykonywali oni czynności 
na miejscu wypadku. Pomocy udzieliła również straż pożarna oraz służby medyczne. Kierujący volkswagenem 
18-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jak ustalili policjanci, kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Mundurowi apelują do kierowców o wyobraźnię i zachowanie szczególnej ostrożności na drodze.
(za:www.kppnowydwor.policja.waw.pl)

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

Metafora  
ludzkiego życia
Kazuo Ishiguro to bry-
tyjski pisarz japońskiego 
pochodzenia, laureat Na-
grody Nobla za 2017 rok. 
Jest autorem m.in. powie-
ści Nie opuszczaj mnie 
z 2005 roku, utrzymanej 
w konwencji science fic-
tion. 

Akcja rozgrywa się w An-
glii pod koniec XX wieku, 
kiedy nastąpił gwałtowny 
przełom w medycynie 
i udało się wreszcie opra-
cować metody leczenia 
raka oraz chorób serca. 
Stało się to możliwe dzię-
ki klonowaniu ludzi i roz-
wojowi transplantologii. 
Stworzone w próbów-
kach istoty miały być je-
dynie dawcami organów 
dla nieuleczalnie chorych ludzi. Społeczeństwo nie uznało ich za czu-
jące istoty posiadające dusze.

Bohaterami powieści Nie opuszczaj mnie są właśnie klony. Poznaje-
my ich jako uczniów ekskluzywnej szkoły z internatem w Hailsham. Są 
inteligentni, zdolni do miłości i przyjaźni, piszą wiersze, malują obrazy. 
Czym zatem różnią się od ludzi? Co to właściwie znaczy być człowie-
kiem? Kto pozbawił ich wolności, prawa do posiadania rodziny i wyboru 
przyszłości? Te i inne pytania automatycznie nasuwają się czytelnikowi 
w trakcie lektury. Główni bohaterowie, Kathy i Tommy, również próbu-
ją zrozumieć swoją sytuację. Nie zamierzają na wszystko się godzić bez 
sprzeciwu, chcą przynajmniej spróbować odmienić swój los. Wierzą, że 
zdolność do odczuwania głębokiej miłości może ocalić ich przed prze-
znaczeniem. Czy tak się stanie? Historia Kathy i Tommy’ego chwyta za 
serce i do końca trzyma czytelnika w napięciu. 

Powieść Ishiguro można odczytać jako metaforę ludzkiego życia. Za 
taką interpretacją przemawia podział książki na trzy części. Pierwsza opo-
wiada o beztroskim dzieciństwie bohaterów, o zawiązywaniu przyjaźni, 
rozwijaniu talentów, marzeniach o przyszłości. Druga mówi o dorastaniu 
do roli, jaką mają odegrać w swoim życiu. Ostatnia część, poświęcona 
starości, przynosi w końcu pogodzenie z tym, co nieuchronne. Każdy 
z nas przecież odbywa tę podróż.  

A.Ż.
ROZ(G)RYWKA

Wiedźmia Skała
„Wiedźmia Skała” to strategiczna 
gra planszowa, nowość na polskim 
rynku, wydanym pod znakiem Re-
bel. 
Uczestnicy przenoszą się do świa-
ta magii, wcielając się w wiedźmy 
lub czarodziejów, którzy raz na 
100 lat spotykają się w bliżej nie-
określonym zakątku świata, aby 
odnowić sieć energii wytwarza-
nej przez Wiedźmią Skałę. Rytuały 
odprawiane podczas zgromadze-
nia przez mistrzów czarodziejskich 
gildii wzmacniają również moce 
czarodziejskich istot. Co więcej, 
pradawna Wiedźmia Skała wy-
biera swojego wybrańca, który 
oczywiście zostanie najpotężniej-
szym magiem na świecie. Ci ostat-
ni rywalizują więc o ten zaszczytny 
tytuł, próbując jednocześnie wyeli-
minować konkurentów. Gra prze-
znaczona jest dla 2-4 osób; każda 
z nich zajmuje jedną z czterech 

wież, skąd rozpoczyna rozgryw-
kę. Celem jest uzyskanie, podczas 
11 rund, największej liczby punk-
tów zwycięstwa. Aby zdobyć prze-
wagę nad przeciwnikami, gracze 
powinni uważnie obierać taktykę 
i podejmować, niejednokrotnie 
kluczowe, decyzje. Do dyspozy-
cji mają magiczne artefakty, pod-
ległe wiedźmy, które wykonują 
zlecone zadania, przeszkadzają 
innym uczestnikom, zdobywają 
magiczne przedmioty itp. Ponad-
to, każdy z graczy posiada własny 
zestaw płytek akcji, które wrzuca 
do kociołka według uznania i po-
trzeb. W każdej turze uczestnicy 
mogą wybrać pośród: akcji energii, 
która pozwala na natychmiasto-
we otrzymanie punktów zwycię-
stwa poprzez łączenie obszarów 
na kryształowej kuli za pomocą 
ładunków energii; akcji kryształu 
umożliwiającą odblokowanie do-

datkowych pól i wykonanie dodat-
kowych czynności; akcji wiedźmy, 
czyli wystawianie i wysyłanie swo-
ich wiedźm na obszary kryształo-
wej kuli, co daje punkty i spełnia 
przepowiednie. Akcja różdżki, na-
tomiast, umożliwia przesunięcie 
pionka po torze różdżki, gdzie 
znajdziemy dodatkowe punkty 
zwycięstwa i bonusy. Akcja pen-
tagramu pozwala uzyskać warto-
ściowe żetony i dodatkowe płytki, 
pomocne w realizacji przyjętej stra-
tegii. I w końcu akcja, dzięki której 
gracze mogą zdobyć cenne kar-
ty zaklęć. Warto rozważnie pod-
jąć decyzję, jakie płytki będziemy 
zagrywać podczas gry, ponieważ 
grupowanie takich samych sym-
boli zwiększa liczbę akcji tego sa-
mego rodzaju, które można zagrać 
jednorazowo. 
Podsumowując, „Wiedźmia Skała” 
to gra, w której uczestnicy nie mają 

poczucia zmarnowanych tur, po-
nieważ zagranie każdej akcji daje 
natychmiastowy efekt, a więc jest 
to dobra propozycja dla osób nie-
cierpliwych, ale jednocześnie lubią-

cych strategię. Na uwagę zasługuje 
także ciekawa oprawa graficzna, 
dbałość o szczegóły wykonania 
i drewniane pionki.

OI

Z BIBLIOTEKI

Academica jest już u nas!
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
dołączyła do grona bibliotek należących do systemu 
Academica.

Jest to innowacyjna biblioteka cyfrowa administrowa-
na przez Bibliotekę Narodową. Ma na celu zastąpienie 
tradycyjnych wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem cyfrowym. Na zasób Academiki składa się  
3 mln 400 tys. tekstów: artykułów naukowych, monografii, skryptów, podręczników, czasopism i opracowań, 
a inteligentny system wyszukuje wyniki w sposób intuicyjny i niezwykle pomocny. Każdego dnia system wzbo-
gaca się o 2 tysiące nowych tytułów. Stale rozbudowywane zasoby oparte są na Repozytorium Biblioteki Naro-
dowej. Academica umożliwia korzystanie online w bibliotece z zasobów książek i czasopism, którymi dysponują 
tylko duże biblioteki naukowe. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji wybranej publikacji na określoną 
godzinę w naszej placówce. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują pracownicy biblioteki.

System Academica pozwala na rozwiązania, w których studenci z naszego miasta i gminy będą mieli dostęp do 
wszelkich publikacji w formie cyfrowej. Jest to bez wątpienia rewolucyjny krok w kierunku wyrównywania szans 
edukacyjnych. 

Dla Academiki przeznaczyliśmy jeden terminal, który znajduje się w Czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Nasielsku. Zapraszamy serdecznie do korzystania z tego bezpłatnego systemu.

(b.) 

Z BIBLIOTEKI

Zapraszamy  
po nowości wydawnicze
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku serdecznie 
zaprasza swoich najmłodszych Czytelników po nowości wy-
dawnicze. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Na miłośników sportu czekają najnowsze pozycje książkowe: 
„Pomocnicy”, „Siatkówka”, „E-sport” i „Skrzydłowi”.

Gorąco polecamy serię dla dzieci i młodzieży pt.„Nazywam się” 
przedstawiającą biografie postaci o znaczeniu uniwersalnym. 
W każdej książce osoba, która odegrała istotną rolę w historii, 
nauce, sztuce, kulturze, literaturze bądź historii idei w przystęp-
ny i ciekawy sposób opowiada o swoim życiu i dokonaniach, 
a także o czasach, w których żyła. Bogate ilustracje inspirowane 
stylem i estetyką epoki, pozwalają lepiej poznać czasy, o których opowiada bohater.

Dla dzieci uczących się czytać przygotowaliśmy serię „Czytam sobie”. Jest to trzypoziomowy program wspierania nauki 
czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat. 

Specjalnie dla maluchów zakupiliśmy serie książkowe: „Ciocia Jadzia”, „Wesoły ryjek”, „Złota księga bajek” – „Robot 
Trains” i „Kid-e-cats” oraz Nową kolekcję bajek” – „Przygody Misia Paddingtona”, „Cleo&Cuquin” oraz „Bing”, a także 
„Psi patrol” i „Peppa Pig”.

Dla fanatyków gier i dzieci szczególnie lubiących Minecraft  mamy „Minecraft. Kompaktowe konstrukcje”, ”Podręcznik 
gracza. Minecraft Dungeons” oraz „Roblox. Najlepsze gry Role-Play”.

Do powtórki z języka polskiego z pewnością posłużą książki Małgorzaty Strzałkowskiej: „Część mowy, czyli wierszowany 
samouczek nietypowy”, „Części zdania, czyli wierszowany samouczek do wkuwania”, „Wiersze, że aż strach”, „Gimna-
styka dla języka (i Polaka, i Anglika)”, „Wiersze spod Pszczyny”.

(b.)
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WĘDRUJĄCY FESTIWAL 
W pierwszy weekend września na terenie gminy Nasielsk pojawi się KARAWANA. Dzięki współ-
pracy NOK-u i Stwowarzyszenia Skafander z Mazowieckim Instytutem Kutury nasi mieszkańcy 
będą mieli okazję do wzięcia udziału w Wedrującym Festiwalu Sztuki i Animacji.

Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miej-
scowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych wydarzeń kulturalnych, uczynienie 
widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy twórczej.

Głównymi adresatami Karawany są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje. Faktycznie 
jednak uczestnikami wydarzeń festiwalu są całe rodziny.

W programie każdego całodniowego festiwalu znajdują się: dwa spektakle profesjonalnych te-
atrów ulicznych, działania teatralne i parateatralne (pantomima, performance, drama), działania 
plastyczne (tworzenie strojów scenicznych, kukiełek, scenografii), gry zręcznościowe i wielkoga-
barytowe zabawki, zabawy cyrkowe, działania aktorów i animatorów.

Wykonawcami spektakli są profesjonalne zespoły teatralne. W pierwszym przedstawieniu wpro-
wadzają najmłodszych widzów w świat marzeń i wyobraźni. Drugi, wieczorny spektakl, gwarantuje 
wspaniałą zabawę dla całej rodziny.

Czas między spektaklami jest wzbogacony rodzinnymi animacjami prowadzonymi przez do-
świadczonych animatorów. Dzieci, młodzież i rodzice są inspirowani do podjęcia działań, w ra-
mach których każdy może poczuć się jak artysta.

Podczas Karawany zaciera się granica miedzy widzami a twórcami. Ci, którzy przyszli z zamia-
rem oglądania, stają się uczestnikami gier, tworzą kostiumy i scenografię, odgrywają własne mini-
-przedstawienia – by w końcu obejrzeć spektakl.

W ten sposób organizatorzy wzbudzają zainteresowanie dzieci,  młodzieży i dorosłych teatrem 
oraz działaniami o charakterze parateatralnym i plastycznym, które wyzwalają wyobraźnię, zdol-
ności twórcze oraz stanowią ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.

Stałym partnerem w przygotowaniu i zrealizowaniu programu Karawany jest Stowarzyszenie Pe-
dagogów i Animatorów KLANZA i Stowarzyszenie Scena 96.

Szczegółowy program tego wydarzenia będzie dostępny na plakatach i na stronach interneto-
wych współorganizatorów.

NOK

KULTURA

Film o Nasielsku na festiwalach
W 2021 r. pod okiem Bianki Stigter, 
holenderskiej producentki i krytyka 
kultury, historyka i pisarki, powstaje 
film dokumentalny Three Minutes In 
Poland – A Lenghtening, w którym 
reżyserka próbuje odpowiedzieć na 
pytanie: „Co obrazy mówią o nich?” 
– nasielskich Żydach, odtworzyć ich 
historie, tworząc rodzaj testamentu 
ofiar Holokaustu.

Oprócz opowieści autora książ-
ki, Glenna Kurtza, a także jednego 
z bohaterów przedwojennego na-
grania – Maurice’a Chandlera, na 
szczególną uwagę zasługuje narracja 
prowadzona przez Helenę Bonham 
Carter – wybitnej brytyjskiej aktorki 
o międzynarodowej sławie (młod-

szym widzom znana jako Bellatrix 
Lestrange z „Harrego Pottera”, star-
szym z roli królowej Elżbiety w „Jak 
zostać królem”; „Miłość i śmierć 
w Wenecji” itp.). We wrześniu b.r. 
Three Minutes In Poland – A Len-
ghtening będzie można obejrzeć na 
dwóch ważnych międzynarodo-
wych festiwalach filmowych – 78. 
Weneckim Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmowym oraz 46. Między-
narodowym Festiwalu Filmowym 
w Toronto.

Ale od początku. Jest rok 1938, David 
Kurtz wraz z żoną Lizą oraz z przyja-
ciółmi: Louisem i Lillian Malina oraz 
siostrą Louisa Essie Malina Diamond 
wypływają statkiem z U.S.A na wy-

cieczkę do Europy. Zwiedza-
ją między innymi Paryż i Alpy 
Szwajcarskie. David uwiecznia 
wybrane miejsca za pomocą 
amatorskiej kamery. Przejeż-
dżając przez Polskę, amery-
kańscy turyści odwiedzają 
rodzinne miasto Davida i Lo-
uisa – Nasielsk. Na ulice na-
sielskiego Rynku wychodzą 
licznie starzy i młodzi człon-
kowie ponad trzytysięcz-
nej wówczas społeczności 
żydowskiej, zaciekawieni 
niewielkim urządzeniem re-
jestrującym obrazy. Podczas 
trzyminutowego nagrania na 
16 milimetrowym filmie Da-
vid Kurtz uchwycił fragment codzienności ówczesnego Nasielska, 

twarze mieszkańców miasteczka, 
jeszcze uśmiechnięte, zaledwie rok 
przed zagładą. Większość z tych osób 
nie przeżyje wojny, a życie tych, któ-
rzy przetrwają, zmieni się nieodwra-
calnie. 

W 2008 r. Glenn Kurtz odnajdu-
je nagranie z podróży dziadków, 
a jego uwagę przykuwa szczególnie 
fragment uwieczniony w Nasielsku. 
Podczas czteroletnich poszuki-
wań, próbuje odszukać ludzi z fil-
mu dziadka, przywracając im w ten 
sposób tożsamość i pamięć o nich, 
co następnie spisuje w książce Three 
minutes in Poland. Trzyminutowy 
fragment filmu jest jedynym zna-
nym dotąd nagraniem naszego mia-
sta oraz jego mieszkańców sprzed II 
Wojny Światowej. Dowodem na to, 
że ci ludzie naprawdę istnieli, zanim 
stali się ofiarami Holokaustu. 

Dlaczego kilkuminutowe nagranie 
z życia Żydów z małego, polskiego 
miasteczka cieszy się takim zainte-
resowaniem? Być może pokazu-
je ruchomy obraz przedwojennej 
rzeczywistości, codzienności, która 
mogłaby wydarzyć się w wielu po-
dobnych polskich miasteczkach, 
dzielnicach? Na pewno niesie na-
dzieję na przywrócenie pamięci 
i tożsamości narodowi poddane-
mu systematycznemu procesowi 
całkowitego unicestwienia. 

Dla mieszkańców Nasielska jest to 
również ważne wydarzenie, ponie-
waż odsłania unikatowy element 
historii miasta, a nazwa naszego 
miasta stanie się rozpoznawalna 
na całym świecie. Zwiastun filmu 
można obejrzeć na YouTube pod 
linkiem: https://www.youtube.
com/watch?v=zU6SgmPlixg

OI
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Wycieczka dla 
przewodników PTTK
W środę, 11.08.2021 r. odbyła się pierwsza oficjalna wycieczka po niebieskim 
szlaku PTTK pt. ,,Dolina Wkry szlakiem czterech pór roku (Góra Wólka – Zabo-
rze – Cieksyn, 6 km)”. 

Znalazła się ona w sierpniowym programie Warszawskiego Koła Przewodników 
Terenowych PTTK. Przewodnicy, którzy na co dzień oprowadzają wycieczki po 
Kampinoskim Parku Narodowym, Mazowieckim Parku Krajobrazowym czy 
samej Warszawie, przyjechali ze stolicy pociągiem do naszej gminy, by poznać 
walory i ciekawe miejsca niebieskiego szlaku Cztery Pory Roku nad Wkrą. Naj-
starszy uczestnik miał 94 lata. Kierownikiem wycieczki była Małgosia Hoffman, 
a prowadzącym członek Nasielsk Baszta Team, regionalista Łukasz Malinowski.

Lokalny bus podwiózł 8-osobową grupę na krótki przystanek przy tablicy tury-
stycznej z mapą w Studziankach. Uczestnicy poznali trasy i historię powstawania 
sieci szlaków rowerowych i pieszych na terenie gminy Nasielsk. Pokazany im zo-
stał odcinek wędrówki z punktami, które odwiedzą. Mogli również dowiedzieć 
się o miejscach związanych z Bitwą Warszawską na tym obszarze i zrealizowa-
nym projekcie związanym ze szlakiem 1920 roku. 

Następnie grupa pojechała na początek pieszej wycieczki do skraju gminy, tj. 
kapliczki przy granicy Zaborza z Goławicami. Turyści dowiedzieli się, że duża 
ilość głazów w okolicy doliny Wkry związana jest z topniejącym i cofającym 
się lodowcem skandynawskim, który je pozostawił. Ponadto usłyszeli infor-
macje o dolinie, jej powstawaniu, pochodzeniu nazwy oraz o tym, że jest ona 
w objęciach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a pradolina 
Wkry pełni funkcje krajowego korytarza ekologicznego. Dalej, wędrując nie-
bieskim szlakiem, zauważyli jak wysoka krawędź wysoczyzny Ciechanowskiej 
zbliża się do koryta rzeki Wkry. Skarpy z jarami tworzą tam podgórski klimat. Do-
pełnieniem jest osuwający się klif nadrzeczny i kolejny wąwóz. Przy dnie tych 
stromych stoków wypływają liczne strumyki ze źródeł. Na polanie zostali po-
informowani, że jest to obszar terasy nadzalewowej, czyli pradoliny Wkry, która 
ok. 20 tys. lat temu była wypełniona wodą roztopową lodowca z północy. Po-
niżej tej powierzchni jest poziom koryta rzeki z terasą zalewową. Podczas po-
stoju prowadzący opowiedział o dwóch ciekawostkach historycznych. Pierwsza 
to odkryte w pobliżu ok. 50 lat temu cmentarzysko w Zaborzu. Pochodzi ono 
z czasów neolitu (epoka kamienia) i należało do ludności kultury amfor kulistych. 
W skrzyniowych grobowcach znajdowały się 4 szkielety ludzkie i ich wyro-
by, narzędzia. Druga opowieść z XIX w. dotyczyła kopanego dołu nad Wkrą 
przez mieszkańców w poszukiwaniu zakopanego kościoła, co było kłamstwem 
starca z karczmy. Podczas dalszej wędrówki turyści z Warszawy poznali dzia-
łanie erozji bocznej, która tworzy meandry rzeki i pozostawia starorzecza. Na 
jednym zakręcie Wkry mogli zobaczyć częściowo odsłonięte korzenie sosen 
przez osuwający się piasek przy brzegu rzeki. Ze szlaku były widoczne również 
wydmy śródlądowe związane z dawną akumulacją piasków na powierzchni te-
rasy nadzalewowej. Kolejnym ciekawym punktem całej trasy było pokazanie 
uczestnikom wycieczki rodzajów napotykanych porostów. Są one wskaźnikami 
czystości powietrza, który w dolinie Wkry mają wysoki 4-5 punktowy w 7 stop-
niowej skali, co potwierdza występowanie odpowiednich gatunków porostów. 
Przy następnym postoju grupa dowiedziała się o historii nieistniejącego młyna 
z XIX-XX w. w Lelewie, po którym pozostały już tylko pale na rzece, podmu-
rówka na brzegu i podmokłe tereny powstałe w czasie jego działania. Turyści 
podziwiali widok na ,,Zakręcie Wkra’’, by zaraz znaleźć się przy tablicy ,,Zespół 
dworsko-parkowy w Cieksynie’’, 1 z 16, w tym 2 z mapami turystycznymi, na 
odcinku Zaborze – Cieksyn PKP niebieskiego szlaku w gminie Nasielsk. Uczest-
nicy poznali przy tym miejscu historię dworku i parku. Wędrując do miejsca po-
stoju, zobaczyli i poznali jeszcze: największą wyspę na Wkrze z rosnącymi na niej 
drzewami, strugę Lelewkę z bobrową tamą, nad którą przeszli po kładce, pozo-
stałości po starym moście związanym z walkami Bitwy nad Wkrą.

Po posiłku w barze Wiosełko grupa podjechała jeszcze zwiedzić najcenniej-
szy zabytek w Gminie Nasielsk, perłę Mazowsza – kościół z XVI w. w Cieksy-
nie i zobaczyć pomnik przyrody – piękny okaz (również na skalę Mazowsza) 
rozłożystej lipy drobnolistnej mającej prawdopodobnie co najmniej 300 lat.

Turyści byli pod wrażeniem tej różnorodnej przyrodniczo trasy, tego co 
zobaczyli i o czym usłyszeli. Zapowiedzieli, że chętnie przyjadą jesienią na 
kolejną, tym razem pętlę po samym Cieksynie.

Łukasz Malinowski

ROZMOWA Z…

Rodzina jest dla mnie  
na pierwszym miejscu
Bogumiłą Szlaską, mieszkanką gminy Nasielsk, na co dzień kierującą 
Warsztami Terapii Zajęciowej w Świeszewie, która została laureatką te-
gorocznej edycji konkursu Mazowiecka Lady D. organizowanego  
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Otrzymała Pani tytuł Lady D. w kate-
gorii „Życie zawodowe”. Proszę po-
wiedzieć, w jaki sposób przebiegał 
konkurs?

 – Do konkursu zostałam zgłoszona 
przez wójta gminy Świercze, Ada-
ma Misiewicza. W zgłoszeniu przed-
stawiono moją działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Dołączo-
no również rekomendacje osób, 
z którymi współpracowałam i wciąż 
współpracuję przy realizacji różnych 
projektów, m. in. Wicestarosty Po-
wiatu Pułtuskiego – Beaty Jóźwiak, 
Dyrektora Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pułtusku – Marty Morozy, Kie-
rownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Świerczach – Magda-
leny Szuleckiej, Wiceprezes Fundacji 
„A kuku” – Karoliny Małek oraz ro-
dziców uczestników Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej w Świeszewie. Bardzo 
miło czyta się tak pozytywne słowa 
na temat swojej osoby. Rekomenda-
cji było bardzo dużo i za każdą z nich 
serdecznie dziękuję.

Czym jest dla Pani zdobycie tytułu 
Lady D.?

 – Zdobycie tej nagrody jest dla mnie 
ogromną niespodzianką i wielkim 
wyróżnieniem. Dla mnie sukcesem 
nie jest pojawienie się na gali czy 
zdobycie nagrody. Moim zdaniem 
sukcesem jest posiadanie takiej doj-
rzałej osobowości, kiedy cierpliwie 
znosimy krytykę innych osób i mimo 
to robimy swoje, dążymy do wyzna-
czonych sobie celów. Jestem osobą 
wierzącą i żyję wiarą. Staram się żyć 
tak, żeby pozostawić po sobie dobro. 
Ogromną radość daje mi to, że przy-
chodzą do naszej placówki uczest-
nicy wraz z rodzicami, pracownicy, 
sąsiedzi, przyjaciele i chcą tu być. To 
jest sukces stworzyć taką wspaniałą 
atmosferę. Wspólnie tworzymy ro-
dzinę, pomagamy sobie nawzajem, 
wspieramy się i razem działamy, reali-
zując kolejne projekty na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Proszę powiedzieć kilka słów o swo-
jej działalności. Od czego się ona za-
częła i czym zajmują się Warsztaty 
Terapii Zajęciowej?

 – Od wielu lat pracuję w instytucjach, 
które mają na celu pomoc osobom 
niepełnosprawnym. Pracowałam m. 
in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku oraz w Domu 
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła 
II w Nasielsku. Jestem prezesem Sto-
warzyszenia Wsparcia Społecznego 
oraz Kierownikiem Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Świeszewie, w gmi-
nie Świercze, w powiecie pułtuskim. 
Dzięki wielu staraniom i zaangażo-
waniu w WTZ swoje miejsce znaleźli 
mieszkańcy trzech powiatów: pułtu-
skiego, nowodworskiego i płońskiego. 
Obecnie mamy 50 podopiecznych, 
głównie z gminy Nasielsk. Warsztaty 
znajdują się w budynku po byłej szko-

le, który Rada Gminy Świercze po-
stanowiła przekazać na prowadzenie 
Warsztatów. Uczestnicy przebywa-
ją w placówce kilka godzin dziennie. 
Podczas pobytu uczestniczą w róż-
nych zajęciach, m. in. muzycznych 
i plastycznych. Odkrywają także 
swoje kuchenne i artystyczne talen-
ty. Mają również zapewnioną reha-
bilitację. Ponadto wyjeżdżamy na 
wycieczki krajoznawcze oraz organi-
zujemy wyjazdy np. na basen. Uczest-
nicy uwielbiają spędzać razem czas, 
uczyć się, bawić i rozmawiać. Praca 
z osobami niepełnosprawnymi daje 
mi mnóstwo satysfakcji i radości. 
Pod koniec czerwca wyróżnieniem 
„Mazowieckiej Marki Ekonomii Spo-
łecznej 2021” uhonorowano 21 pod-
miotów ekonomii społecznej, w tym 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świe-
szewie w kategorii Reintegracja. Pod-
czas oceny, jury wzięło pod uwagę 
ciekawe projekty realizowane przez 
podmioty zajmujące się reintegracją 
zawodową i społeczną, a co za tym 
idzie – pomysły na aktywizację zawo-
dową oraz pracę na rzecz środowiska 
osób z niepełnosprawnościami. Jest to 
dla nas ogromne wyróżnienie i doce-
nienie naszej codziennej pracy.

Pomaga Pani osobom niepełno-
sprawnym, ale jest Pani również oso-
bą niepełnosprawną. Nie widzi Pani 
na jedno oko, a na drugie oko Pani 
niedowidzi. Czy Pani niepełnospraw-
ność jest dla Pani ograniczeniem?

 – Nauczyłam się żyć ze swoją nie-
pełnosprawnością. Z całą pewnością 
niepełnosprawność wpływa na to, 
jakimi jesteśmy ludźmi. Jako dziecko 
bardzo doświadczyłam wytykania ze 
strony innych dzieci. Wiem, co czują 
osoby, które są odtrącane z powodu 
swojej niepełnosprawności. Moja nie-
pełnosprawność uczy mnie pokory 

oraz wrażliwości i empatii na proble-
my innych ludzi. Osoby z niepełno-
sprawnościami chcą udowadniać, że 
też mogą coś osiągnąć, że nie są ani 
gorsi, ani i słabsi. Wymagają od siebie 
więcej. 

Proszę powiedzieć kilka słów o so-
bie, swojej rodzinie. Jakie są Pani za-
interesowania?

 – W życiu prywatnym najważniej-
sze są wnuki, synowa, syn i mąż. 
Spełniam się jako babcia, matka 
i żona. Wspieram dzieci w opiece 
nad wnuczkami. Rodzina jest dla 
mnie na pierwszym miejscu, dlate-
go staram się pogodzić obowiązki 
rodzinne z życiem zawodowym. 
Oprócz tego mam dużo pasji i sta-
ram się znaleźć na nie czas. Lubię 
aktywność fizyczną, szczególnie 
jazdę na rowerze. Jeżdżę na rajdy 
rowerowe nie tylko na terenie Pol-
ski, ale także np. na Ukrainie. 

Gratulujemy Pani Bogumile wy-
różnienia i trzymamy kciuki za re-
alizację dalszych projektów!

Dziękuję za rozmowę

Aleksandra Ziółko
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej po 
raz drugi zorganizowało mazowiecką edycję 
Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek. Tytuł 
Lady D. jest skrótem angielskiego wyraże-
nia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna). 
W mazowieckiej edycji konkurs składa się 
z sześciu kategorii: „Dobry Start”, „Kultura 
i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie 
Zawodowe” oraz „Przyjaciółka Osób 
z Niepełnosprawnościami”. W pierwszej edy-
cji konkursu, w 2019 r. tytułem uhonorowana 
została w kategorii „Sport” mieszkanka 
naszej gminy – Iwona Żyła, reprezentująca 
Polskę na arenie międzynarodowej w tenisie 
stołowym. Wśród laureatek tegorocznej 
edycji konkursu znalazła się kolejna miesz-
kanka gminy Nasielsk – Bogumiła Szlaska. 
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CIEKSYN

Piknik & Bieg Kolorów  
oraz koncert November Project
W niedzielę, 15 sierpnia, w Cieksy-
nie odbył się piknik zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Artystycz-
no-Społeczne Skafander. Wyda-
rzenie miało na celu promocję 
atrakcji turystycznej - Szlaku Kolo-
rowych Drzew oraz dostarczenie 
mieszkańcom i turystom wrażeń 
muzycznych, sportowych i arty-
stycznych. Imprezę rozpoczął Bieg 
Kolorów, w którym bardziej cho-
dziło o dobrą zabawę niż o miejsce 
na podium, bo wszyscy biegacze 
za pokonanie trasy otrzymali pięk-
ne medale z logo Szlaku. Przy każ-
dym Kolorowym Drzewie harcerze 

z nasielskiej drużyny 
harcerskiej „Błękitna 
S t rza ła”  ob s ypy wa-
li uczestników koloro-
wym proszkiem HOLI. 
Biegaczom towarzy-
szył prowadzący, który 
przez megafon wyda-
wał zabawne komendy. 
Bezpieczeństwo pod-
czas biegu zapewniali 
strażacy z OSP Cieksyn, 
którzy również zapew-
nili sportowcom kurty-
nę wodną dla ochłody. 
Dla młodszych gości 
pikniku przygotowa-
no dwa przedstawie-
nia: nastrojową bajkę 
muzyczną. „Opowieść 
o drzewie” w wyko-

naniu teatru Hippo Pam oraz za-
bawną „Kosmoprzygodę” Teatru 
Duże Dzieci. Można było także 
wziąć udział w pokazie koloro-
wej mody, warsztatach artystycz-
nych lub sprawdzić się w konkursie 
wiedzy o Cieksynie. Imprezę, bieg 
i konkursy prowadził konferansjer 
Mirek Szczypek. Stoisko gastrono-
miczne Koła Gospodyń Wiejskich 
w Cieksynie „Wiejskie Sprawy Ko-
biet” oferowało grillowane kiełba-
ski, pajdę z domowym smalcem, 
ciasta i inne przysmaki, a opra-
wę muzyczną zapewniał DJ Mati 
HCKR. Na zakończenie wystąpiła 

gwiazda wieczoru – zespół 
November Project, dostar-
czając widzom mnóstwa 
pozytywnych wibracji. Ich 
muzyka, bazująca na sty-
lu reggae, to solidna dawka 
radości, entuzjazmu i opty-
mizmu. Podczas koncertu 
nastąpiła „eksplozja kolo-
rów” - czyli na hasło dane 
przez lidera zespołu Papro-
dziada, tańczący pod sceną, 
posypywali się nawzajem 
kolorowym proszkiem Holi. 

Warto wspomnieć, że 
„Paprodziad” Włodzi-
mierz Dembowski to 
również frontman in-
nego znanego zespołu 
- Łąki Łan. Jest także do-
brze znany uczestnikom 
festiwalu Kazimiernikej-
szyn i Zimiernikejszyn 
w Kazimierzu Dolnym. 

Piknik dofinansowano  
ze środków z budżetu 
Województwa Mazo-
wieckiego przyznanych 
przez Urząd Marszał-
kowski w ramach kon-
kursu ofert w obszarze 
„Turystyka i Krajoznaw-
stwo”, zadanie „Jazda na 
kulturę” oraz Urząd Miej-
ski w Nasielsku.

Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander pragnie serdecznie 
podziękować osobom i instytucjom, bez których Bieg Kolorów i pik-
nik nie mógłby się odbyć.

Urzędowi Marszałkowskiemu

Pawłowi Cukrowskiemu, Dyrektorowi Departamentu Kultury, Promo-
cji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie,

Magdalenie Biernackiej, z-cy Dyrektora Departamentu Kultury, Promo-
cji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie

Gminie Nasielsk

Bogdanowi Ruszkowskiemu, Burmistrzowi Nasielska,

Krzysztofowi Millerowi, Kierownikowi Wydziału Administracji i Nadzoru

Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury

Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie, Druhnom i druhom

Klubowi Sportowemu Wkra Cieksyn

Kole Gospodyń  „Wiejskie Sprawy Kobiet” z Cieksyna

Guliwer Centrum Handlowe w Nasielsku

Witoldowi Estkowskiemu i Andrzejowi Sawickiemu

Drużynie  harcerskiej  „Błękitna Strzała z Nasielska” 

Ośrodkowi Wypoczynkowemu Wiosełko

Katarzynie i Andrzejowi Skubiszom 

Usługi Pogotowia Ratunkowego 

Ewie i Januszowi Gers

Modnej Bieliźnie 

Barbarze i Andrzejowi Sosnowskim

Cyfra + oddział Nasielsk

Sylwii Orłowskiej

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Lidii Rutkowskiej dyrektorowi ZGKiM w Nasielsku

- Alicji Nurczyk, Annie  i Tomkowi Kaczor, Grzegorzowi, Marcie Czar-
nieckiej, Dawidowi i Szymonowi Gerasikom, Tomaszowi Zawadzkiemu, 
Karolowi Ropielewskiemu, Darkowi Wojdalskiemu, Arturowi Lisowi, Ka-
tarzynie Kaskiej, Annie Mice, Piotrowi Świtalskiemu, Katarzynie Stefano-
wicz i Michałowi Mareckiemu, Piotrkowi Jaworskiemu, Sylwii i Danielowi 
Kołodziejskim, Alexandrze Tylewski, Katarzynie Matuszkiewicz, Radkowi 
Kurowskiemu, Andrzejowi Wójciakowi, Bogdanowi Jarząbkowi, Szymo-
nowi Maciątkowi, Markowi Żbikowskiemu, Wojtkowi Wawrzyńskiemu, 
Pawłowi Piwko i Aleksandrze Trajdos, młodzieży z Cieksyna i okolic.

- wszystkim uczestnikom  biegu , mieszkańcom Cieksyna i okolic , go-
ściom i  turystom 

PATRONAT MEDIALNY 

Życie Nasielska , Tygodnik Mazowiecki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki

fot. T. Zawadzkifot. T. Zawadzki
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DO ADOPCJI

Jurand szuka 
domu! 
Jurand to mały, kochany, przyjacielski i.... 
niewidomy psiak. No właśnie, to chyba to 
ostatnie słowo powoduje, że Jurand nie ma 
jeszcze domu i rodziny. Psiak ma około 4 lat 
i waży 9 kg lekko kudłaty, na krótkich łap-
kach, typ niskopodłogowca.

Pomimo, że nie widzi, jest radosnym i peł-
nym energii psem. Nie różni się niczym 
od swoich psich kumpli, no może poza 
wzrostem. Jurand to pies, który bardzo 
potrzebuje obecności człowieka, każda 
chwila spędzona wśród ludzi jest dla niego 
ogromną radością. Jest spragniony przytu-
lania, głaskania i miłości. Pomimo tego, że 
nie widzi, świetnie radzi sobie na spacerach. 
Jurand dogaduje się z innymi psami. Swój 
brak wzroku nadrabia charakterem i przy-
jacielskim nastawieniem do otoczenia. 
Mimo tego, jak bardzo został skrzywdzony, 
to wciąż pogodny i wesoły psiak.

Zainteresowanych adopcją Juranda prosimy 
o tel. pod numer 570 512 956.

ABC OGRODNICTWA

Bukszpan  
– król żywopłotów
Jest wiele roślin zimozielonych, jednak jedną z najczęściej uprawianych, 

zwłaszcza w przydomowych ogrodach wiejskich, jest bukszpan. 

Jego gęste gałązki z pięknymi, drobnymi, jajowatymi listkami wykorzy-

stywane są w okresie wielkanocnym do dekoracji koszyczka z poświę-

conym pokarmem i robienia palm wielkanocnych. Często ten krzew 

wykorzystywany jest w naszych przydomowych ogrodach na niskie ży-

wopłoty, czy też do tworzenia obwódek dla rabatek kwiatowych. Wyż-

sze odmiany bukszpanu sadzone są i strzyżone na wyższe żywopłoty.

Bukszpan rośnie jako krzew lub jako niewielkie drzewo. Odmianą karło-

watą tworzącą krzewy dorastające do 1 m wysokości jest bukszpan „Suf-

fructicosa”. Jest to roślina odporna na mrozy. Dobrze rośnie w glebach 

ogrodowych zawierających dużo wapnia. Na glebach bez zawartości 

wapnia rośnie bardzo słabo. Nie lubi też gleby zbyt wilgotnej. 

Odpowiadają jej stanowiska cieniste i półcieniste, ale doskonale też radzi 

sobie na stanowiskach słonecznych. Bukszpan nadaje się do częstego 

przycinania. Nie tylko na niskie żywopłoty, ale stożki, kule, spirale i inne 

figury. Zaleca się wykonywanie cięcia dwa razy w roku w marcu i w po-

łowie lata. Zaleca się skracanie młodych pędów o ok. 1/4 ich długości.

Bukszpan można rozmnażać z sadzonek pędowych, z odkładów pędo-

wych lub przez podział krzewów.

Rośliny te bardzo łatwo się przyjmują i szybko można powiększyć swoją 

kolekcję. Ładne kompozycje można tworzyć z barwinkiem, runianką. 

Z iglakami kolorowe kompozycje najładniej prezentują się z trzmieliną, 

cyprysami itp. 

Bardzo popularny w naszym kraju bukszpan od 2012 lat niszczony jest 

przez pochodzącą z Azji ćmę bukszpanową. Jest to motyl atakujący 

i niszczący krzew od środka nocą. Niebezpieczne są głównie gąsienice 

ćmy. Larwy budują na bukszpanie pajęczyny i po tym już można rozpo-

znać, że roślina jest atakowana przez szkodniki i ją dokładnie sprawdzić.

Ochrona przed ćmą jest bardzo trudna. Najlepszym sposobem jest sto-

sowanie pułapek pozwalający wyłapanie osobników pierwszego poko-

lenia. Pomaga też używanie w okresie od marca do października opasek 

lepowych, pułapek lejkowych. W zwalczaniu ćmy można wykorzysty-

wać różne sposoby naturalne, np. polewanie krzewu silnym strumie-

niem wody. Polewanie wodą pomoże wymyć gąsienice, ale też pomoże 

w oczyszczeniu zeschniętych liści i stworzeniu miejsca na młode liście. 

Jeśli krzew nie jest za bardzo zniszczony, to jest szansa, że da się go urato-

wać. Można stosować też opryski ekologiczne ze specjalnymi bakteriami 

oraz spryskiwać krzaki preparatami przygotowanymi na bazie wrotyczu. 

Można stosować pułapki feromonowe na ćmę (zawierających substancje 

wydzielane przez samice) do odławiania samców.

Wczesne wykrycie szkodników pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie 

i cieszenie się pięknymi bukszpanami w naszym ogrodzie.

Elżbieta K.

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

Psie historie 
Wiedziałam, że umieram, musiałam 
szukać ratunku dla moich dzieci. Kie-
dy czytasz ten tekst, mnie już nie ma. 
Ale może zacznę od początku.

Miałam na imię Diana. Nie wiem, ile 
miałam lat, chyba około 4. Urodziłam 
się gdzieś na wsi. Miałam kilkoro ro-
dzeństwa i mamę. Mama zawsze była 
przywiązana grubym łańcuchem do 
budy. Kiedy podrośliśmy, gospodarz 
porozdawał nas w dobre ręce. Już ni-
gdy nie spotkałam ani mamy, ani ro-
dzeństwa. 

Moi właściciele mieli dzieci, które 
się mną bawiły - ganiały, podnosiły, 
ciągnęły za ogonek, ale jakoś było. 
W miarę jak rosłam, moje życie zmie-
niało się - niestety na gorsze. Coraz 
częściej pan mnie bił, potem uwiązał 
na łańcuchu, ale i tak bił. Jego żona od-
dała mnie do znajomych. Tu było le-
piej - nie bili mnie, nie byłam uwiązana 
(tylko w kojcu), dali pić i coś do jedze-
nia. W końcu zaczęłam mieć co jakiś 
czas swoje dzieci. Kochałam je. Ale też 
w końcu je zabierali, nie wiem, co się 
z nimi działo.

I tak toczyło się moje życie... aż na 
początku lipca znów urodziłam troje 

dzieci. Jednak od porodu 
czułam się źle. Bolał mnie 
brzuch, miałam gorącz-
kę, byłam coraz słabsza. 
Maluchy chciały jeść, a ja 
nie miałam zbyt dobre-
go pokarmu. Czułam, że 
mój brzuch puchnie, jest 
coraz większy, ból też był 
coraz większy. Zataczałam 
się, chodząc. Moje dzie-
ci chciały się przytulać, 
a mnie tak wszystko bola-
ło. Było gorąco, a ja mia-
łam dreszcze. Z dnia na 
dzień było gorzej. Miałam 
nadzieję, że może zabio-
rą mnie do weterynarza, 
który da mi leki i wyzdro-
wieję. Niestety minęły 
tak już ponad 3 tygodnie. 
Czułam, że zbliża się koniec, musiałam 
poszukać ratunku dla moich dzieci. 

Wiem, że są ludzie, którzy czują, sły-
szą wołanie o pomoc! Wiedziałam, 
że muszę tylko wyjść w odpowied-
nim momencie do drogi. Wyszłam... 
czekałam w rowie... wreszcie jechała, 
przejechała dalej. Bałam się, że może 
nie zauważyła, ale nie, auto zatrzy-

mało się i cofało. Wysiadła, 
popatrzyła na mnie i po-
wiedziała - hej, hej mała, co 
z Tobą? Spojrzałam na nią 
z ulgą i weszłam w pole wy-
deptaną dróżką... poszła za 
mną. Znalazła moich właści-
cieli i moje dzieci. Słyszałam, 
jak mówi, że zabierze mnie 
na drugi dzień rano do wete-
rynarza, bo źle wyglądam, że 
zabierze też moje dzieci, kie-
dy przestanę karmić, a mnie 
zrobią operację, żebym wię-
cej dzieci nie miała. Nie mo-
gła wiedzieć, że już za późno, 
że już umieram. 

Na domiar złego wieczo-
rem jedno z moich dzieci 

przygniótł pustak, zmarło. Rano cze-
kałam, już było bardzo źle. Położyłam 
się w ciemnym miejscu, pod tujami. 
Usłyszałam, że przyjechały, szuka-
ły mnie, wołały, długo. Ale dla mnie 
nie było już ratunku, chciałam odejść, 
żeby nie bolało. Wiedziałam, że za-
opiekują się moimi dziećmi. Zasnę-
łam.

P.S.

Dianę znalazły wolontariuszki na po-
sesji, choć wcześniej obszukały oko-
liczne pola i lasy - już nie żyła. Diana 
miała nienaturalnie duży brzuch - nie 
urodziła wszystkich szczeniąt, część 
została... zaczęły się rozkładać i wy-
wiązało się potężne ropomacicze.

Dwójka jej dzieci jest pod naszą 
opieką. Obiecałyśmy Dianie, że 
znajdziemy im kochające rodziny, 
że będą wykastrowane, jak tylko 
wiek pozwoli.

Nieleczenie zwierzęcia jest prze-
stępstwem ściganym z art.35 ust 2 
ustawy o ochronie zwierząt, grozi 
za to kara do 5 lat pozbawienia wol-
ności.
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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

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Konkursy dla dzieci 
i młodzieży 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół z terenu Gmi-
ny Nasielsk do wzięcia udziału w konkursach profilaktycznych organizowanych 
przez Urząd Miejski w Nasielsku. 

Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy konkurs plastyczny pt. ,,Żyję 
zdrowo - bo nie ulegam nałogom”. Celem konkursu jest przedstawienie za po-
mocą prac plastycznych zdrowego trybu życia, wolnego od substancji psycho-
aktywnych oraz ukazanie problematyki uzależnień od np. alkoholu, dopalaczy, 
nikotyny. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej o tema-
tyce zgodnej z celami konkursu.

Natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych przeznaczony jest konkurs 
na spot profilaktyczny pt. ,,Wolni od uzależnień”. Celem konkursu jest ukazanie 
problematyki uzależnień od np. alkoholu, dopalaczy, nikotyny; promowanie 
zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych oraz poszuki-
wania twórczych form wyrazu. Uczestnicy w grupach maksymalnie pięciooso-
bowych przygotowują krótki spot filmowy trwający od 1 do 3 minut o tematyce 
zgodnej z celami konkursu.

Termin składania prac upływa z dniem 29.09.2021 r.. Dla zwycięzców oraz wy-
różnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.nasielsk.pl oraz zostały 
przesłane do szkół. 

Wydział Administracji i Nadzoru 

NA SPORTOWO

Uroczyście  
przed pierwszym meczem 
Zanim Żbik Nasielsk 
zainaugurował nowy 
sezon w IV lidze i za-
nim rozbrzmiał pierw-
szy g wizdek meczu 
z MKSem Przasnysz na 
Stadionie Miejskim mia-
ły miejsce uroczyste 
chwile. Przybyli goście, 
przedstawiciele władz 
samorządowych oraz 
władz MZPN wręczyli 
puchary na ręce preze-
sa Żbika Nasielsk Marka 
Prusinowskiego i kapi-
tana drużyny Mateusza 
Bramowicza z gratula-
cjami za awans do IV ligi. 

Wśród gości byli: Paweł Calak wicestarosta nowodworski, Monika Noj-
bert członek zarządu powiatu nowodworskiego i dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku, Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska oraz Waldemar Trochimiuk członek Zarządu Ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej i Jacek Chądzyński dyrektor Biura 
Delegatury Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w Ciechanowie.

Michał B.
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Z UM

Mistrzostwa Polski 
Oldbojów i Zawody 
Regionalne w skokach 
przez przeszkody
W dniach 7-8 sierpnia br. na terenie Folwarku Konnego Wiktorowo od-
były się Mistrzostwa Polski Oldbojów i Zawody Regionalne w skokach 

przez przeszkody. Patronat honorowy objął Burmistrz Nasielska - Bogdan 
Ruszkowski. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem środowi-
ska jeździeckiego oraz mieszkańców Gminy Nasielsk, którzy mogli podzi-
wiać wysoki poziom jeździectwa.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z UM

Kryterium Asów o Puchar Marszałka  
Województwa Mazowieckiego 
Przypominamy, że w sobotę, 21 sierpnia br., w Nasielsku po raz kolejny zagości wyda-
rzenie skupiające pasjonatów kolarstwa organizowane przez Klub Kolarski Panorama 
Warszawa. Tym razem będzie to wyścig kolarski Kryterium Asów o Puchar Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. 

W wyścigu o długości rundy 1,4 km uczestniczyć mogą zawodnicy i zawodniczki 
w kategoriach: Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka Młodsza, 
Junior, Juniorka, Orlik, Elita Kobiet, Elita Mężczyzn, Amator, Masters. Startujący muszą 
posiadać licencje na 2021 rok oraz aktualne badania sportowo-lekarskie! 

Trasa wyścigu: START – ul. Rynek – ul. Młynarska – ul. Kościelna – ul. Żwirki i Wigury 
– ul. Folwark – ul. Młynarska – ul. Tylna – ul. Rynek – META.

Zgłoszenia uczestników: https://akces-sport.pl/zapisy/ i bezpośrednio przed wyści-
giem w Biurze Zawodów przy ul. Rynek. 

Warto podkreślić, że sponsorem tej pełnej sportowych emocji imprezy kolarskiej 
w formie kryterium ulicznego jest Gmina Nasielsk, która wsparła ww. wydarzenie 
kwotą 30 000,00 zł brutto. 

Program minutowy, mapa trasy wyścigu oraz pozostałe informacje dotyczące ww. 
wydarzenia dostępne są pod linkiem: https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/kul-
tura-i-sztuka/kryterium-asow-o-puchar-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego

W imieniu organizatorów gorąco zachęcamy do uczestnictwa w wyścigu oraz kibi-
cowania kolarzom!
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Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz pracowity i dobrze zor-
ganizowany. To bardzo dobry czas dla 
Twoich finansów. Znajdź czas na wa-
kacyjny odpoczynek i pozwól sobie, 
choćby na jednodniową wycieczkę. 

Byk 21.04-20.05
To dobry moment, aby zająć się domem, 
przeprowadzić gruntowne porządki lub 
zacząć remont. Przestaniesz przejmować 
się tym, co wydarzyło się w przeszłości. 
Będziesz bardziej niezależny. 

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy łatwo Ci będzie się skoncentro-
wać na ważnych zawodowych sprawach. 
Jak zwykle możesz też liczyć na wsparcie 
i pomoc najbliższych. Wolny czas spędzaj 
aktywnie na świeżym powietrzu. 

Rak 22.06-22.07
Bądź życzliwy i uprzejmy, bo teraz nad-
chodzi czas zawierania bardzo korzyst-
nych i długoletnich znajomości. Zacznij 
samodzielnie podejmować decyzje. 
Ważne sprawy ułożą się po Twojej myśli.

Lew 23.07-23.08
Z optymizmem popatrz w przyszłość i za-
stanów się, co chciałbyś robić i jak chciał-
byś żyć. Marzenia, o których w tegoroczne 
urodziny pomyślisz, kiedyś się spełnią! 
Spędzaj więcej czasu z rodziną. 

Panna 24.08-22.09
Zainteresujesz się zawodowymi sprawami 
i inwestycjami, a inne tematy wydadzą Ci 
się nie warte aż takiej uwagi. Bądź wytrwały 
i nie rezygnuj z tego, co Ci się należy. Wię-
cej odpoczywaj.

Waga 23.09-23.10
Możesz z różnych powodów być po-
dejrzliwy i nerwowo reagować na ludzi, 
których nie lubisz. Nie daj się emocjo-
nalnym szantażom i dbaj o swoje nerwy. 
Przestaniesz słuchać innych.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz miał mnóstwo ciekawych po-
mysłów, a okazje do ich realizacji sypać się 
będą jak z rękawa. Wrócą starzy znajomi, 
ktoś przyzna Ci rację i będziesz w dosko-
nałym nastroju. Wysypiaj się. 

Strzelec 23.11-21.12
Punktualność i niezawodność to cechy, 
jakimi zaimponujesz swojemu otoczeniu. 
Przed Tobą niespokojne dni. Choć trwają 
wakacje, to planety sprzyjać będą zmia-
nom i przyspieszą każdą Twoją decyzję.

Koziorożec 22.12-20.01
Możesz teraz pozwolić sobie na więcej 
luzu. Na wiele dawnych, irytujących spraw 
popatrzysz z większym optymizmem. Pa-
miętaj, że zawsze możesz szczerze po-
rozmawiać z przyjaciółmi.

Wodnik 21.01-19.02
Będziesz w dobrym humorze, odpuścisz 
konflikty i darujesz stare nieporozumienia. 
Okaże się, że różne trudne sprawy wresz-
cie wyjaśniają się na Twoją korzyść. Nie ża-
łuj pieniędzy na swoje przyjemności. 

Ryby 20.02-20.03
Skoncentruj się na tym, co aktualnie ro-
bisz i postaraj się nie dopuścić do opóźnień 
i zaległości. Nie bądź zazdrosny i rozmawiaj 
z parterem o swoich uczuciach. Szczęście 
Ci sprzyja.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
20-22 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

25-26 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

KRAINA SMOKÓW

Animacja; Niemcy; Czas trwania 1 godz. 31 min.

Młody smok Lung wraz ze skrzatem i osieroco-

nym chłopcem wyrusza w niebezpieczną po-

dróż, aby ocalić swoją krainę.

20-22 sierpnia godz. 16:45 2D

25-26 sierpnia godz. 16:45 2D

REPUBLIKA DZIECI

Familijny; Polska; Czas trwania 2 godz. 14 min.

Z obrazów Jacka Malczewskiego ucieka groma-

da namalowanych przez mistrza postaci. Fauny, 

chimery, utopce, rusałki i inne fantastyczne istoty 

spod pędzla znanego malarza, przenoszą się na 

teren zarzecza we współczesnej Polsce, do krainy 

zwanej Mszarami. W jej pobliżu ma ruszyć nieba-

wem wielka elektrownia, której uruchomienie 

spowoduje zalanie tysięcy hektarów ziemi wokół. 

Z domu dziecka w miasteczku przeznaczonym 

do zalania, wyrusza druga grupa bohaterów – to 

dzieci niepogodzone z decyzjami dorosłych, 

którzy chcą rozdzielić je na zawsze.

20-22 sierpnia godz. 19:15 2D nap.

25-26 sierpnia godz. 19:15 2D nap.

OLD

Thriller; USA; Czas trwania 1 godz. 48 min.

Grupa ludzi zostaje uwięziona na tajemniczej 

wyspie, gdzie dochodzi do anomalii związanych 

z upływem czasu.

27-29 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

1-2 września godz. 15:00 2D dubb.

WYROLOWANI

Animacja, Komedia, Przygodowy; Chiny, Kanada, 

USA; Czas trwania 1 godz. 24 min.

Ola i Olo od zawsze mają w życiu pod górkę i pod 

…dziurkę. Co z tego, że należą do uroczego ga-

tunku Flumaków, którym zachwycił się sam Karol 

Darwin, skoro jest to gatunek na wylot zagrożo-

ny. Flumaki to takie okrągłe istoty z prześwitem 

w środku, co upodabnia je bardzo do donatów. 

Są zresztą nie mniej słodkie. Niestety los rzadko 

uśmiecha się do Oli i Ola, którzy nawet przez wła-

snych ziomali uważani są za nieogarniętych i fajtła-

powatych. Ale fortuna kołem się toczy!

27-29 sierpnia godz. 16:45 2D dubb.

1-2 września godz. 16:45 2D dubb.

WYPRAWA DO DŻUNGLI

Fantasy, Przygodowy; USA; Czas trwania 2 godz. 7 min.

Charyzmatyczny kapitan łodzi i odważna badaczka 

dzikiej przyrody wyruszają na wyprawę przez ama-

zońską dżunglę by odnaleźć drzewo życia.

27-29 sierpnia godz. 19:00 2D nap.

1-2 września godz. 19:00 2D nap.

CZARNA OWCA

Dramat, Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 30 min.

Czasem jedno słowo niesie za sobą lawinę kon-

sekwencji, jedna decyzja jest w stanie zaważyć 

na dalszym losie całej rodziny… Ale zmiany nie 

muszą być złe, prawda? 

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

Pilnie poszukuje mieszkania do 

wynajęcia na stałe w starym bu-

downictwie lub bloku. Tel.695 255 

441, 518 034 572.

Sprzedam działkę budowlaną 

o pow. 1476m2 przy ul. POW 28. 

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

cin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam działkę leśno-rolną 

o pow. 1,65ha w Pianowo Daczki. 

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

cin.sokolnicki@gmail.com

Sprzedam siewnik do nawozów 

- blaszany. Stan idealny. Tel. 507 

720 444.

Oddam 2 dywany - używane.  

Tel. 602 377 030.

Sprzedam przyczepę rolniczą 

4tonową na dwa tłoki. W pełni 

sprawna, opłacona. Tel.666 295 

207.

Sprzedam 2 tunele foliowe. 1) 30m 

dł. i 8m szer.; 2) 21m dł. i 8m szer. 

Osiedle Krupka. Tel. 505 783 819.

Kawalerka do wynajęcia 34m2. 

Nasielsk ul. Elektronowa 8/10. 

Tel. 604 327 233.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się o godzinie 2200 i trwa 

do godziny 730 dnia następnego pod numerem telefonu 572 388 046
16.08.–22.08.2020 r.  Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,

23.08.–29.08.2020 r.  Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
30.08.–12.09.2020 r.  Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,

13.09.–19.09.2020 r.  Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
20.09.–26.09.2020 r.  Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl

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



1520.08.2021–2.09.2021; Życie Nasielska nr 18 (586) ROZMAITOŚCI
NSP 2021

Dlaczego w spisie 
powszechnym są 
pytania o mieszkanie?
Każdy zdaje sobie sprawę, że mieszkania nie są zwykłym towarem czy 
dobrem konsumpcyjnym. Warunki, w jakich mieszkamy, mają ogromny 
wpływ na nasze życie rodzinne i zawodowe. Dlatego informacje o miesz-
kaniach zbierane były we wszystkich spisach powszechnych w naszym 
kraju już od 100 lat!

Obecnie temat mieszkań, ich cen i dostępności wzbudza wiele emocji. 
Z tego powodu narasta wiele mitów na temat pytań o mieszkania w spisie 
powszechnym. Jeśli ktoś podejrzewa, że w ten sposób ktoś zamierza kon-
trolować jego majątek lub zbiera informacje do podatku katastralnego, to 
koniecznie powinien przeczytać tekst do końca.

Po co komu wiedza o mieszkaniach?
Pełna nazwa spisu – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 – pokazuje, jak ważne w spisie jest zbadanie sytuacji mieszkaniowej 
w Polsce. Ma ona bowiem ogromne przełożenie na sytuację społeczną 
oraz demograficzną naszego kraju.

Od sytuacji mieszkaniowej uzależniona jest często decyzja o założeniu 
lub powiększeniu rodziny. Jest to kwestia nie tylko metrażu, ale też sytu-
acji własnościowej – brak własnego lokum, może zniechęcać do decyzji 
o małżeństwie czy dzieciach.

Mieszkanie – a raczej jego lokalizacja – determinuje też życie zawodowe. 
Jeśli miejsce zamieszkania jest dobrze skomunikowane, położone blisko 
dużego lokalnego rynku pracy, znacznie łatwiej o atrakcyjne i dopasowa-
ne do naszych preferencji zatrudnienie. Łatwiej też planować komunika-
cję publiczną.

Ogólnie znany jest fakt, iż mamy do czynienia z poważnym deficytem 
mieszkań – dzięki spisowi powszechnemu mamy możliwość dokład-
nie poznać jego skalę, a także miasta i gminy, w których ten problem jest 
szczególnie odczuwalny.

Pytanie o powierzchnię mieszkania
Celem pytania o powierzchnię mieszkania nie jest poznanie jego warto-
ści, która zależy od wielu innych czynników. Chodzi tu przede wszystkim 
o zbadanie warunków, w jakich mieszkają Polacy. Przykładowo 30-me-
trowe mieszkanie dla jednej osoby może być względnie komfortowe, dla 
5-osobowej rodziny będzie zdecydowanie za ciasne.

Spis a podatek katastralny
W wielu internetowych wypowiedziach pojawia się temat rzekomego 
związku spisu powszechnego i planów wprowadzenia podatku katastral-
nego. Łączenie tych dwóch wątków nie ma jednak żadnego racjonalne-
go uzasadnienia. W formularzu spisowym NIE MA PYTAŃ O WSZYSTKIE 
POSIADANE NIERUCHOMOŚCI ANI O ICH WARTOŚĆ. Pytanie spisowe 
na temat własności dotyczy jedynie mieszkania, w którym mieszkamy. 
Celem tego pytania nie jest badanie majątku Polaków, tylko sprawdzenie, 
jak wiele osób i rodzin mieszka we własnych mieszkaniach.

Warto też pamiętać, że stan prawny nieruchomości (w tym kwestie wła-
sności) jest precyzyjnie opisany w księgach wieczystych. Jeśli ktoś zatem 
myśli, że podatek katastralny byłby kiedykolwiek wprowadzony, to głów-
nym źródłem informacji o właścicielach nieruchomości byłyby właśnie 
księgi wieczyste, a nie, dość oszczędne w tym zakresie, dane spisowe. 
Należy podkreślić, że wszystkie zbierane informacje są CHRONIONE TA-
JEMNICĄ STATYSTYCZNĄ – więc nie ma możliwości, by informacje do-
tyczące pojedynczych mieszkań czy nieruchomości były przekazywane 
poza statystykę publiczną.

Ze względu na duże znaczenie, pytania o mieszkanie były we wszystkich 
spisach powszechnych od 1921 roku. Nie jest to temat nowy. Nie ma za-
tem żadnego powodu do obaw i zwlekania ze spisem do września. W razie 
wątpliwości co do pytań dotyczących naszego mieszkania, warto zadzwo-
nić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

CHARYTATYWNIE

Pomoc dla podopiecznych  
Domu Samotnej Matki
Dobiegła końca zbiórka artykułów dla pod-
opiecznych Domu Samotnej Matki z Dziećmi 
w Kraśniewie, którą zorganizowało Koło Go-
spodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Rusz-
kowie.

Kraśniewo to mała miejscowość w powiecie 
płońskim, oddalona o 50 km od Nasielska. To 
właśnie tam znajduje się Dom Samotnej Mat-
ki z Dziećmi. Obecnie w placówce przebywa  
7 kobiet i 18 dzieci, z których najmłodsze ma 
3 miesiące.  

Mieszkające tam kobiety wykazały się ogrom-
ną odwagą i determinacją, by zmienić ży-
cie swoje i swoich dzieci. Chciały zawalczyć 
o wspólną przyszłość bez alkoholu i przemocy.

W placówce znajdują schronienie, gdzie w spokoju mogą 
zadbać o uregulowanie sytuacji prawnej oraz nabrać moty-
wacji do dalszego życia. Ponadto podopieczne Domu biorą 
udział w różnych projektach mających na celu nabywanie 
nowych umiejętności oraz polepszenie sytuacji na rynku 
pracy. 

 – Podobnie jak w latach ubiegłych zebraliśmy bardzo 
dużo artykułów – mówi Aleksandra Ziółek, członkini KGW 
„Optymiści z klasą” w Ruszkowie. – Były to szczególnie 
ubrania dla dzieci i kobiet. Poza tym darczyńcy przekazali 
zabawki, maskotki, artykuły chemiczne i papiernicze. Bar-
dzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włą-
czyły się w zbiórkę. Dziękujemy za dostarczone artykuły 
oraz za udostępnianie informacji o naszej inicjatywie. Ra-
zem możemy więcej! – kontynuuje.

(red.)

Z PKP

Zmiany w rozkładzie jazdy
Wraz z końcem wakacji czeka-
ją nas zmiany w rozkładzie jazdy 
pociągów. Nowy rozkład będzie 
obowiązywał do 6 listopada. Więk-
szość zmian w rozkładzie jazdy 
Kolei Mazowieckich związana jest 
z modernizacją i przebudową sta-

cji Warszawa Zachodnia. W związ-
ku z tym część połączeń skrócona 
będzie do/z Warszawy Gdańskiej. 

Ponadto pociągi lotniskowe, któ-
re łączą stację Modlin z Warszawą 
i Lotniskiem Chopina od 29 sierp-
nia nie będą dojeżdżać na najwięk-
sze polskie lotnisko.

 – Kurs pociągów lotniskowych bę-
dzie skrócony do odcinka Modlin 
– Warszawa Wschodnia. Wynika to 
z przebudowy stacji Warszawa Za-
chodnia i braku możliwości wjaz-
du na stacji Warszawa Zachodnia 

na linię nr 8 – powiedziała portalo-
wi Rynek Lotniczy Donata Nowa-
kowska rzeczniczka prasowa Kolei 
Mazowieckich. Nie wiadomo też, 
kiedy pociągi lotniskowe wrócą 
na swoją normalną trasę. Na lotni-
sko nadal będzie można się dostać 

z Centrum Warszawy autobusem, 
np. linii 175 i pociągami SKM, które 
kursują przez podmiejską linię śred-
nicową.

Ciekawostką nowego powakacyj-
nego rozkładu jazdy jest pojawie-
nie się w Nasielsku bezpośredniego 
pociągu do Bydgoszczy przez Iła-
wę. Będzie on odjeżdżał codzien-
nie o godzinie 6:10. Niestet y 
IC Kopernik, nie będzie zatrzy-
mywał się w drodze powrotnej 
w Nasielsku, a jedynie w Ciecha-
nowie i Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

Od 29 sierpnia PKP Intercity zwięk-
szy liczbę pociągów do Radomia, co 
ma związek z finalizacją trwającej od 
kilku lat modernizacją linii kolejowej 
Warszawa – Radom. Dlatego też IC 
Orłowicz, IC Kolberg i IC Żeromski 
będą jeździć już i zatrzymywać się 

na stacjach Warszawa Służewiec, Pia-
seczno i Warka.

Nadal z Nasielska będziemy mogli 
jeździć IC Kormoran do Polanicy-
-Zdrój przez Koluszki, Częstochowę 
Katowice oraz Gliwice i z powrotem.

Szczegóły dotyczące zmian w roz-
kładzie i nowych godzin odjazdów 
pociągów znajdziemy na stronie por-
talpasazera.pl/plakaty, gdzie można 
wpisać nazwę stacji i pobrać intere-
sujący nas rozkład odjazdów i przy-
jazdów pociągów.

Michał B.



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

Brydż
Wyniki turnieju „siódmego”, 06.08.2021 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   78 pkt (61,90%)

2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  68 pkt (53,97%)

3. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  68 pkt (53,97%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   66 pkt (52,38%)

5. Małgorzata Humeniuk – Andrzej Lenart   65 pkt (51,59%)

6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  65 pkt (51,59%)

7. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  53 pkt (42,06%)

8. Jacek Jeżółkowski – Józef Skrzypczak  41 pkt (32,54%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1. Józef Skrzypczak      35 pkt

2. Alicja Bartosik      33 pkt

3-4. Piotr Kowalski            30 pkt

 Grzegorz Nowiński      30 pkt

5.  Krzysztof Brzuzy      26 pkt

6.  Józef Dobrowolski      22 pkt

7. Adam Banasiuk      20 pkt

8.  Mariusz Figurski      19 pkt

9. Janusz Muzal         16 pkt

10. Janusz Wydra          15 pkt

PK

NASIELSK BASZTA TEAM

Rowerowe przygody z NBT
Ostatnie 2 tygodnie to, oprócz biegowych treningów, tak-
że wycieczki rowerowe. Dla jednych tempo relaksacyjne, 
dla drugich dobry trening kilometrowy. Zwykle przejeż-
dżamy ok. 20-50 km po gminie, ale czasem przekracza-
my jej granice. Tak jest w nasze rodzinne piątki rowerowe, 
gdy zbieramy się wtedy w większej grupie. Zapraszamy 
do końca wakacji o 18:00 przy muralach. Zmianę godziny 
wprowadzamy ze względu na skracający się dzień.

W ostatnią niedzielę, 15 sierpnia, dodatkowo organizowa-
liśmy rowerową wycieczkę po niebieskim szlaku Cztery 
pory roku nad Wkrą - edycja „Lato”’. Pogoda była sprzy-
jająca, nie było za gorąco ani za chłodno. Po zbiórce we 
Wiosełku w Cieksynie grupa ruszyła na trasę wzdłuż Wkry. 
Osobom, które pierwszy raz gościły na szlaku, przekaza-
liśmy najważniejsze informacje o jego historii, przebiegu 
i punktach na mapie wartych uwagi, przy których zatrzy-
mywaliśmy się, opowiadając o szczegółach. Podczas 
wyprawy mogliśmy zobaczyć dolinę Wkry w bujnym, 
zielonym, czyli letnim wydaniu. Dojechaliśmy do kładki 
w Kosewku, gdzie odpoczęliśmy przy plaży, zajadając sie 
lodami z budki. 

Kolejna edycja wycieczki po niebieskim szlaku na jesieni.

PIŁKA NOŻNA

Przegrana z MKSem Przasnysz
Rozpoczęcie nowego sezonu 
w piłce nożnej za nami. Po 14 la-
tach przerwy nasielscy kib ice 
mogli znów na stadionie miejskim 
przy ul icy Dębowej zobaczyć 
mecz IV ligi. 

Pierwsza kolejka zainaugurowa-
na została w pierwszy weekend 
sierpnia. Pierwszy mecz odbył się 
już w piątek, 6 sierpnia, o godzi-
nie 18.00, w którym Świt Staro-
źreby podjął zespół z Makowianki 
Maków Mazowiecki. To spotkanie 
zakończyło się remisem 2:2.

Pierwszy czwartoligowy mecz 
Żbik Nasielsk rozegrał ze znanym 
sobie z poprzednich sezonów ze-

społem MKS Przasnysz. 

Od pierwszych minut to zawod-
nicy Żbika Nasielsk próbowa-
li przejąć dominację w spotkaniu. 
Była nawet okazja do zdobycia 
bramki w rzucie wolnym, co zo-
stało nagrodzone aplauzem pu-
bliczności. Kolejną sytuację do 
zdobycia bramki miał Mateusz Bra-
mowicz, jednak piłka trafiła wprost 
w ręce bramkarza. Niestety kon-
tra MKS-u chwilę później przy-
niosła gościom pierwszą bramkę, 
którą zdobył Krzysztof Kopciń-
ski. W 45. minucie natomiast faul 
na Mateuszu Bramowiczu skut-
kował otrzymaniem żółtej kart-

ki przez Kamila Rutkowskiego 
z MKS-u Przasnysz.

W drugiej połowie dobrą passę 
MKS-u kontynuował Krzysztof 
Kopciński w 52. Minucie, zdo-
bywając drugą bramkę. Kilka mi-
nut później, żółtą kartkę za faul na 
Marcinie Chyczewskim otrzymał 
Marek Piątek z MKS- u Przasnysz.

Kolejny gol był wynikiem rzu-
tu wolnego po faulu Kacpra Kac-
przyckiego ze Żbika Nasielsk, 
a autorem celnego strzału był To-
masz Kamiński w 62. minucie. 

Ostatnie trzydzieści minut spo-
tkania były próbą odrobienia strat, 
choć więcej akcji toczyło się na 

nasielskiej części boiska, poza 
ostatnimi minutami meczu, gdy 
piłkarze Żbika próbowali zdobyć 
choćby honorowego gola.

Zwycięstwo Przasnysza przypie-
czętował Kamil Rutkowski w 90. 
Minucie, ustalając ostateczny wy-
nik meczu na 0-4.

Remis w Markach
Druga kolejka także była wyzwa-
niem, Marcovia Marki zremisowała 
bowiem w pierwszej kolejce z są-
siadami z Ząbek. Żbik Nasielsk wy-
jechał do Marek z mobilizacją na 
zwycięstwo. W pierwszej połowie 

rytm gry wyznaczali gospodarze, 
jednak w miarę upływu czasu spo-
tkanie wydawało się być wyrów-
nane i uwidoczniła się przewaga 
Żbika Nasielsk, który sprawnie 
kontratakował, choć bramkarzo-
wi Marcovii udawało się blokować 
lecące w światło bramki strzały. 
Był też strzał w słupek. Efektem 
zaciętych akcji pod koniec pierw-
szej połowy meczu był celny strzał 
Karola Szeligi. W drugą połowę 
spotkania Żbik Nasielsk na boisko 
wyszedł z nastawieniem wyrów-
nania, a wzmocnieniem drużyny 
była zmiana zawodników. Mak-
symiliana Czyżewskiego zastą-
pił Marek Osiński. Marcovia także 

rozpoczęła od zmiany, 
ale także i żółtymi kart-
kami dla Patryka Kultysa 
i Karola Szeligi.

Niestety w 55. minucie 
obrońca Łukasz Szczer-
bowski, broniąc ataku Da-
miana Świerblewskiego, 
wytrącił rywala z równo-
wagi, przez co otrzymał 
od sędziego czerwoną 
kartkę. Żbik pozostałe po-
nad 35 minut gry konty-
nuować musiał w 10, co 

PIŁKA NOŻNA 

Towarzyskie mecze 
przed sezonem
Zanim zakończyła się krótka wakacyjna przerwa od rozgrywek piłkar-
skich po awansie z okręgówki do IV ligi. Piłkarze Żbika Nasielsk mocno 
trenowali i odbywali sparingi. Te wypadały nieźle, choć zawodnicy nie 
przywiązują do nich dużej uwagi, zaznaczając, że są to tylko mecze to-
warzyskie podtrzymujące formę.

Cztery z pięciu meczy sparingowych Żbik Nasielsk wygrał. Grające w li-
dze okręgowej drużyny uległy Żbikowi Nasielsk. Znicz II Pruszków prze-
grał 6:2, Dąb Wieliszew przegrał 5:1, a Nadnarwianka Pułtusk 5:2. Udało 
się pokonać czwartoligowego rywala, z którym Żbik spotkał się już ty-
dzień później. Spotkanie sparingowe zakończyło się wynikiem 1:0.

Po serii sparingowych zwycięstw przyszła pora i na porażkę. W meczu 
rozegranym z Legionovią II Legionowo Żbik uległ rywalom aż 2:9.

Michał B.

w przypadku naszej drużyny nie-
jednokrotnie okazywało się mo-
bilizujące. Tak było też tym razem. 
Zawodnicy Żbika śmiało atakowali, 
aż w końcu za sprawą Marka Osiń-
skiego w 75. minucie  udało się 
wyrównać, dzięki czemu nasiel-
skiej drużynie udało się wrócić do 
domu z pierwszym punktem.

W ramach trzeciej kolejki Żbik 
Nasielsk rozegra spotkanie 21 
sierpnia o godzinie 17.00 na wła-

snym boisku z Ząbkovią Ząbk. 
Zespół ten w pierwszej kolejce 
przegrał z Marcovią Marki 1-0, 
a w drugiej kolejce wygrał z Wkrą 
Żuromin 1-0.

Czwarta kolejka to także mecz 
na własnym boisku. 28 sierpnia 
o 15.00 Żbik Nasielsk podejmie 
gości z Wisły II Płock. Zapowiada-
ją się duże emocje.

Michał B.


