
R E K L A M A

Z POLICJI

Policja szuka świadków wypadku
W środę, 1 września br., 
ok. godz. 5.00 w Pniewie 
została potrącona rowe-
rzystka. Sprawca wypad-
ku nie udzielił jej pomocy. 

D o p i e r o  o k .  g o d z . 
5.20 ujawniono wypa-
dek, ponieważ jednego 
z przejeżdżających tą tra-
są kierowców zaniepo-
koił widok leżących na 
poboczu butów. Kiedy 
na miejsce przybyła poli-
cja okazało się, że w rowie 
leży nieprzytomna kobie-
ta i jej rower. Na miejscu 
zdarzenia pozostały rów-
nież części z samochodu, 
który w nią uderzył. 

Do zdarzenia doszło ok. 
200 metrów za rondem 
w Pniewie w kierunku Pułtuska. Poszkodowana, 39 letnia mieszkanka Winnicy, jechała na rowerze do pracy  
do Nasielska. Jak ustalili policjanci, sprawca wypadku mógł poruszać się samochodem marki Renault Trafic koloru 
brązowego lub w zbliżonych odcieniach i jechał, podobnie jak rowerzystka, od strony Pułtuska w kierunku ronda 
w Pniewie. Nie wiadomo, czy wjechał do Nasielska, czy też podążył w kierunku Chrcynna.

Poszkodowana kobieta w stanie ciężkim znajduje się w szpitalu w Płońsku. 

Świadków zdarzenia i osoby mogące posiadać jakiekolwiek informacje na temat tego wypadku prosimy o kon-
takt z Komisariatem Policji w Nasielsku tel. 23 6932840 lub Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Maz. 
tel. 22 7752201 lub najbliższą jednostką policji.

(r.)

SPZOZ

Zapraszamy  
na szczepienia!
SPZOZ w Nasielsku zaprasza wszystkich chętnych do zapisu na szczepie-
nia przeciw COVID-19 preparatem Pfizer (I i II dawki szczepienia). Szcze-
pienia odbędą się w dniu 18.09.2021 r. (sobota) w Przychodni w Nasielsku  
ul. Sportowa 2.

Zachęcamy Państwa do zapisu na szczepienia pod numerem tel. 23 691 
25 03 wew. 1, 510648690 oraz osobiście w rejestracji SPZOZ w Nasielsku.

Z GMINY

Witaj szkoło!
W środę, 1 września br., we wszystkich szkołach uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. To ważny dzień dla uczniów i nauczycieli, którzy po doświadczeniach pracy zdal-
nej z ubiegłego roku wracają po wakacjach do stacjonarnej nauki, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

W sumie do gminnych placówek oświatowych uczęszczać będzie 2 398 dzieci. W tym do Żłobka Miejskiego – 68 maluchów, do Samorządowego Przedszkola w Nasielsku – 250 dzieci, 
a do Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach – 100 dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym w SP w Cieksynie będzie 41, zaś w SP w Popowie Borowym – 18. 

Natomiast w tzw. zerówkach w siedmiu gminnych szkołach podstawowych uczyć się będzie 282 dzieci. Pierwszoklasistów jest w tym roku szkolnym 193, w SP nr 2 – 49 uczniów,  
w SP nr 1 – 42 uczniów, w SP Stare Pieścirogi – 38 uczniów, w SP Budy Siennickie – 25, w SP Cieksyn – 20 uczniów, w SP Popowo Borowe – 10 uczniów, w SP Dębinki – 9 uczniów. 

Do kolejnych klas w placówkach gminnych uczęszczać będzie: kl. II – 189 uczniów, kl. III – 219, kl. IV – 214, kl. V – 190, kl. VI – 93, kl. VII – 281, kl. VIII – 260.

W Niepublicznej Szkole Podstawowej „Pod Fiołkami” do trzech klas „0” chodzić będzie 38 dzieci, zaś w klasach I – VIII naukę rozpocznie 122 uczniów. Natomiast w Niepublicznym 
Przedszkolu „Pod Fiołkami” jest obecnie ok. 130 dzieci. W Niepublicznym Przedszkolu „Sakolandia” zajęcia w nowym roku szkolnym rozpoczyna ok. 85 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Wszystkim dzieciom rozpoczynającym swoją przygodę ze szkołą, a także przedszkolem życzymy powodzenia!
(i.)

fot. D. Domałafot. D. Domała
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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 URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni mieszkańcy gminy Nasielsk,
Być może zn a-
ją Państwo oso-
bę, która powinna 
zostać wyróżnio-
na za swój wkład 
w rozwój naszej 
gminy? Może jest 
ktoś, kto nie zo-
stał do tej pory za-
uważony?

Za c h ę c a my do 
zgłaszania swo-
ich kandydatów 
do Nagrody „Lew 
Nasielska”!

Zgodnie z § 10 ust. 3 Regulaminu Kapituły Nagrody „Lew Nasielska” kan-
dydatów mogą zgłaszać: komisje Rady Miejskiej w Nasielsku, instytucje 
publiczne z terenu Gminy Nasielsk, organizacje pozarządowe, stowarzy-
szenia, firmy oraz grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy Nasielsk.

Kandydatów można zgłaszać do końca września 2021 r.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata powinien być złożony na piśmie 
oraz zawierać dane i charakterystykę kandydata, a także uzasadnienie 
przyznania Nagrody „Lew Nasielska”. Do wniosku załącza się pisemne 
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz uho-
norowanie Nagrodą „Lew Nasielska”.

Więcej o Nagrodzie „Lew Nasielska” na stronie www.nasielsk.pl 

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

46 080 zł  
z programu Maluch+ 
20 sierpnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz 
Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski 
podpisał z I Wojewodą Mazowieckim – Sylwestrem Dąbrowskim umowę 
w ramach programu Maluch +.

Na mocy umowy Wojewoda Mazowiecki zobowiązuje się do przekazania 
Gminie Nasielsk środków finansowych w formie dotacji celowej w kwocie 
do 46 080 zł na funkcjonowanie 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
w funkcjonującym w Nasielsku Żłobku Miejskim.

Wydział Administracji i Nadzoru
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Odbiór ul. Bursztynowej 
w Nowych Pieścirogach
W środę, 25 sierpnia br., 
Kierownik Wydziału In-
westycj i,  Zamówień 
Publicznych i Progra-
mów Strukturalnych 
– Radosław Kasiak do-
konał odbioru zada-
nia pt. „Przebudowa ul. 
Bursztynowej w No-
wych Pieścirogach”.

W ramach prac wykonano m.in.:  roboty przygotowawcze,  roboty 
ziemne, krawężniki i obrzeża, podbudowy, nawierzchnie jezdni i zjaz-
dów, oznakowanie, roboty wykończeniowe.

Koszt inwestycji: 223 065,62 zł brutto.

Za wykonanie prac odpowiadał Tombud Firma Handlowo Usługowa To-
masz Anuszkiewicz z Wieliszewa. 

OBRADOWAŁA RADA

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Umowa na przebudowę 
obiektów sportowych 
18 sierpnia br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckie-
go Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski w towarzystwie Skarbnika 
Nasielska – Rafała Adamskiego podpisał z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego – Adamem Struzikiem umowę na przebudowę obiek-
tów sportowych przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich i utwar-
dzenie terenu. 

W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia z pia-
skownicą do skoku w dal, które będą mieć charakter obiektu sportowe-
go, ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej. Boisko 
będzie przeznaczone do gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę oraz w miarę potrzeb innych amatorskich sportów drużyno-
wych i indywidualnych. Obecnie trwa procedura przetargowa związana 
z realizacją inwestycji. Planowany termin rozpoczęcia prac: 18 września 
2021 r. Kwota dofinansowania: 150 000 zł

Wydział Administracji i Nadzoru

Zmiany w budżecie i sprawy różne
W czwartek, 26 sierpnia br., w trybie 
zdalnym odbyła się XXXII sesja 
Rady Miejskiej w Nasielsku. 

W obradach wzięło udział 14 rad-
nych. Do przedstawionego porząd-
ku posiedzenia Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, zgłosił proś-
bę o dopisanie punktu dziesiątego 
w sprawie przyjęcia projektu regu-
laminu o dostarczaniu i odprowa-
dzaniu ścieków na terenie miasta 
i gminy Nasielsk. Trzynastoma gło-
sami „za” radni opowiedzieli się za 
wprowadzeniem projektu uchwały 
do porządku obrad. 

Po przyjęciu ostatecznego planu 
posiedzenia, przy dwóch głosach 
wstrzymujących się i dwóch nieod-
danych, przyjęty został protokół po-
przedniej sesji RM. 

Tuż po tym głosowaniu radny Miro-
sław Świderski poddał w wątpliwość 
kwestię głosowania i jego zgodno-
ści z obowiązującym statutem. Jak 
zauważył, w statucie nie ma zapisu, 
który brałby pod uwagę „głos nie-
oddany”. Są za to: głos nieważny, 
za, przeciw, wstrzymany. W jego 
opinii w głosowaniu jawnym, jakie 
są zazwyczaj ostatnio prowadzo-
ne w trybie zdalnym, nie ma czegoś 
takiego jak „głos nieważny”. Po raz 
kolejny apelował, aby gmina dosto-
sowała statut pod aktualne wyzwania 
internetowe. Jerzy Lubieniecki, prze-
wodniczący Rady Miejskiej obiecał 
sprawę wyjaśnić z kancelarią prawną. 

W dalszej kolejności przewodniczący 
poinformował o swoich działaniach 
między sesjami, m.in. o obecno-
ści na uroczystościach w Borkowie 
i Cieksynie. Sprawozdanie ze swojej 
działalności między sesjami złożył 
również burmistrz Nasielska. W tym 
czasie m.in. uczestniczył w wyborach 
nowego sołtysa w Chechnówce, brał 
udział w uroczystościach w Forcie 
w Pomiechówku, w Cieksynie i Bor-
kowie. Uczestniczył też w zebraniu 
wyborczym w Cieksynie, został za-
proszony na konkurs jeździecki do 
Wiktorowa, odwiedził półkolonie 
organizowane przez MLKS Żbik. Brał 
udział w spotkaniach, podczas któ-
rych podpisywane były umowy na 
dofinansowanie drogi (ul. Krupki). 
Ponadto konsultował kwestie ronda 
przy CPN i spotkał się z dyrektorami 
placówek oświatowych.

Następnie radni zajęli się proce-
dowaniem uchwał. Pozytywnie 
została przyjęta zmiana uchwały 
budżetowej na rok 2021. W związku 
z otwartym przetargiem na projekt 
„Dostępna szkoła”, z inwestycji – bu-
dowa łącznika ul. Elektronowej z ul. 
Warszawską zdjęto 430 tys. zł, prze-
znaczając te środki na projekt mają-
cy na celu dostosowanie szkół do 
potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami w szkołach podstawowych: 
nr 1 i 2 w Nasielsku, w Cieksynie oraz 
w Starych Pieścirogach.

Radny Rodryg Czyż wnioskował, 
aby pozostałe 108 500 zł z tej dro-
gowej inwestycji przeznaczyć na 
bieżące utrzymanie dróg, ponie-
waż, jak zauważył, po raz trzeci były 

przekładane środki z tego działu na 
inne cele. Przy 8 głosach przeciw,  
1 wstrzymującym się i 4 „za”, wnio-
sek nie uzyskał poparcia. Radni po-
zytywnie przegłosowali natomiast 
autopoprawkę. 

W dalszej części jednogłośnie przyję-
to projekt ustalenia sieci szkół na ob-
szarze gminy Nasielsk. Obwód Szkoły 
Podstawowej nr 2 zwiększył się o  
ul. Lazurową, zaś do obwodu Szkoły 
Podstawowej w Starych Pieścirogach 
włączona została ulica Liliowa. 

Radni pozytywnie opowiedzieli 
się również za wyrażeniem zgody, 
aby przystąpić do Stowarzysze-
nia o nazwie Mazowiecka Regio-
nalna Organizacja Turystyczna. Jak 
poinformował Bogdan Ruszkow-
ski, burmistrz Nasielska, zależy mu 
na tym, aby w pełni zaangażować 
się w możliwości promowania się 
w dziale turystyki i poszukiwania 
środków zewnętrznych na ten cel. 
Podjęto także uchwałę w sprawie 
Młodzieżowej Rady Miejskiej i sta-
tutu dla niej. 

Rada jednogłośnie opowiedziała 
się za podpisaniem umowy z do-
tychczasowym dzierżawcą działek 
w Lubominie. Radni uznali petycję 
za bezzasadną, a skargę przeka-
zano wedle właściwości. Przy 12 
głosach „za”, 1 wstrzymującym się 
i 1 nieoddanym opowiedziano się 
pozytywnie również za uchwałą 
wprowadzoną do porządku obrad 
na początku sesji.

Prowadzący drugą część obrad, Da-
riusz Kordowski wiceprzewodniczący 
RM, poinformował zgromadzonych, 
że do dnia sesji nie wpłynęły interpe-
lacje i zapytania radnych. Natomiast 
do Rady Miejskiej wpłynęło 20 pism. 
Były to m.in.: pismo mieszkańców  
ul. Sosnowej z prośbą o usunięcie wa-
dliwej warstwy nawierzchni, od wi-
ceprzewodniczącego RM z prośbą 
o zabezpieczenie 200 tys. zł na zmia-
nę projektu oświetlenia na stadionie 
miejskim w Nasielsku. Rada Miejska 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
skierowała pismo w sprawie zmia-
ny przepustowości PKP na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Nasielsk. Na-
sielskie Budownictwo Mieszkanio-
we napisało o właścicielu lokalu przy  
ul. Kilińskiego. Regionalna Izba Obra-
chunkowa napisała w sprawie trybu 
udzielania dotacji. Skierowane zostało 
także pytanie mieszkańca w sprawie 
protokołu z sesji. Biuro rzecznika praw 
obywatelskich zwróciło się o uzupeł-
nienie wyjaśnień w sprawie obecno-
ści mieszkańców na sesji. Po tym jak 
wiceprzewodniczącego RM odczy-
tał informację w sprawie pism, radny 
Marcin Szarszewski zwrócił się do nie-
go z pytaniem o sposób wyboru pism. 
Wiceprzewodniczący RM stwier-
dził, że każdy radny może zapoznać 
się dokładnie ze wszystkimi pismami 
w Biurze Rady.

Jak zauważył radny Szarszewski, na 
poprzedniej sesji wiceprzewod-
niczący RM przeczytał treści wy-
biórczo wybranych pism. Pominął 
36 pism, odczytał 11 z czego 5 po-
chodziło z grudnia ub. roku. Radny 

chciał wiedzieć, co było powodem 
tej wybiórczej demonstracji pism.

 – Chciałem pokazać, jakie pisma 
wysyłają do nas, czyli do Rady 
mieszkańcy i jakie robią sobie z nas 
śmiechy i żarty i chyba pan to po-
winien dostrzec – tłumaczył radny 
Dariusz Kordowski. 

Radny M. Szarszewski zauważył, że 
także nie jest fanem tego typu pism 
i żartów, nie mniej jednak nie popie-
ra też tego typu działania. W jego 
opinii można w ostatnim czasie za-
obserwować bowiem pewne etapy 
takiego działania: zabieranie głosu 
mieszkańcom podczas sesji, po-
tem nie wpuszczanie ich na sesje, 
następnie przejście na sesje zdalne 
i brak chęci powrotu do normalno-
ści, czyli organizacji tradycyjnych 
sesji w sali konferencyjnej Urzę-
du Miejskiego, aż po ośmieszanie 
mieszkańców, którzy piszą też nor-
malne pisma. 

 – Dziękuję za uwagi, ale dlaczego 
pan nie wspomniał o ośmiesza-
niu radnych i pracowników urzędu 
miejskiego w tych pismach – od-
powiedział wiceprzewodniczący 
Kordowski. Radny Szarszewski pod-
kreślił, że nie jest zwolennikiem tego 
typu pism ośmieszających innych, 
ale chciałby, żeby realizować przy-
jęte zasady.

Burmistrz Ruszkowski także odniósł 
się do tej kwestii, mówiąc, że to nie 
tylko kwestia ośmieszających pism, 
ale także spotkań z mieszkańcami, 
na których jedna czy dwie osoby, 
zadając szereg pytań, blokują moż-
liwość wypowiedzenia się innym. 

Rozmowę na ten temat radny 
Szarszewski zakończył apelem do 
mieszkańców i do przedstawicieli 
władz, żebyśmy się wzajemnie sza-
nowali zarówno w pismach kiero-
wanych do Rady czy do urzędu, jak 
i w odpowiedziach. 

W sprawach różnych radny Jerzy 
Lubieniecki przedstawił stanowisko 
prawne w kwestii problemu poru-
szanego wcześniej przez radnego 
M. Świderskiego.

 – Jeżeli ktoś nie uczestniczył w gło-
sowaniu, to nie zagłosował ani za, 
ani przeciw ani się nie wstrzymał, to 
nie należy go traktować jako obec-
nego. To jest określone w ustawie 
o samorządzie gminnym. Nie moż-
na użyć takiego sformułowania jako 
głos nieważny ani nieoddany. Oso-
by uczestniczące w głosowaniu to 
jest liczba: za, przeciw lub wstrzy-
mujących się. Stwierdzamy, ile osób 
konkretnie brało udział w głosowa-
niu – mówił Jerzy Lubieniecki.

Wyjaśnienia te nie w pełni satysfak-
cjonowało radnego Świderskiego, 
który poprosił o przygotowanie opi-
nii prawnej w tej sprawie.

Radny R. Czyż dopytywał natomiast 
o pismo RIO w sprawie unieważ-
nienia jednej z uchwał dotyczącej 
niepublicznych szkół i przedszko-
li. Burmistrz wyjaśnił, że nie jest to 
unieważnienie. A Hanna Pietrzak dy-
rektor Centrum Usług Wspólnych 

stwierdziła, że uchwała jest w obrocie 
prawnym, natomiast rozstrzygnięcie 
kolegium dotyczy nieważności tylko 
jednego paragrafu tej uchwały. 

Radny M. Świderski pytał o ponow-
ne koszenie poboczy oraz o wnio-
sek do Komisji Rewizyjnej.

Natomiast radny R. Czyż dopyty-
wał o kwestie braku dziennika bu-
dowy, braku informacji o obecności 
kierownika budowy, braku tablicy 
informacyjnej na budowie i nie-
zgodności z dokumentacją tech-
niczną inwestycji powstającej na 
stadionie miejskim. Burmistrz Rusz-
kowski wyjaśnił, że jest inspektor 
budowy i wszystko będzie rozpa-
trywane zgodnie z prawem. 

Radny Mirosław Świderski wtrącił na-
tomiast, że budowa na stadionie po-
winna być zakończona 31 sierpnia 

i liczy na wyciągnięcie konsekwencji 
finansowych wobec wykonawcy in-
westycji. Prosił także o wystąpienie do 
Wód Polskich o uregulowanie koryta 
Nasielnej, która w pewnych porach 
roku wyrządza szkody rolnikom. 

Radny M. Szarszewski po raz ko-
lejny wyraził swoje ubolewanie 
nad zdalnym trybem sesji i popro-
sił o rozbudowanie panelu, celem 
m.in. zaprezentowania map bądź in-
nych załączników w czasie sesji, czy 
komisji. Radny M. Świderski dopyty-
wał także o liczbę radnych zaszcze-
pionych przeciwko Covid 19, co być 
może zadecydowałoby o powrocie 
do sesji w sali konferencyjnej. 

Na tym zakończono obrady. 
E.G.
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19.08.2021 Mokrzyce Wło-
ściańskie – zdarzenie drogowe 
– samochód osobowy w rowie  
(1 zastęp)

27.08.2021 Chrcynno – zabez-
pieczenie lądowiska LPR – alarm 
odwołany – z powodu złych wa-
runków atmosferycznych – śmi-
głowiec LPR zawrócił do bazy  
(1 zastęp)

29.08.2021 – Nowe Pieścirogi  
ul. Bursztynowa – pomoc uwię-
zionej sarnie w rowie (1 zastęp)

Kronika OSP
NASIELSK

Z POLICJI

Czołowe zderzenie w Psucinie
W  m i n i o n ą  s o b o t ę ,  
28 s ierpnia br. ,  oko-
ł o  go d z .  1 0 .3 0,  d y-
żurny nowodworskiej 
komendy skierował pa-
trol ruchu drogowego 
do Psucina, gdzie do-
szło do czołowego zde-
rzenia dwóch pojazdów. 
Na miejscu funkcjona-
riusze ustalili, że 24-let-
ni mieszkaniec Nowego 
Miasta, kierując pojaz-
dem marki citroen, jadąc 
od Nasielska w kierunku 

Pomiechówka, na łuku drogi 
zjechał na przeciwległy pas 
ruchu. Auto, które prowadził 
zderzyło się czołowo z jadą-
cym od strony Pomiechówka 
peugeotem, którym kierował 
32-latek z Nowego Dworu 
Mazowieckiego.

Badanie na trzeźwość prze-
prowadzone przez policjan-
tów wykazało w organizmie 
kierującego citroenem ponad 
2 promile alkoholu. Munduro-
wi ustalili dodatkowo, że męż-
czyzna nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami.

W tym samym czasie do nowodworskiej komendy zgłosiła się właściciel-
ka citroena, zawiadamiając o krótkotrwałym użyciu pojazdu, który, jak 
się okazało, 24-latek wziął bez jej wiedzy. Mieszkaniec powiatu płońskie-
go został przez funkcjonariuszy zatrzymany i noc spędził w policyjnym 
areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu 
i kierowania nim w stanie nietrzeźwości.

Za krótkotrwałe użycie pojazdu grozi kara pozbawienia wolności do lat 5, 
a za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości do lat 2.

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

Z POLICJI

Nietrzeźwy 
kierowca
W środę, 25 sierpnia br., o godz. 
22.30 w Nasielsku, na ul. Piłsud-
skiego funkcjonariusze prewencji 
zatrzymali do kontroli drogowej 
hondę. Kierujący pojazdem nie 
trzymał równego toru jazdy, 
a podczas interwencji funkcjo-
nariusze wyczuli od niego woń 
alkoholu. Przeprowadzone ba-
danie stanu trzeźwości wykazało, 
że 59-letni mieszkaniec pobliskiej 
wsi ma w wydychanym powietrzu 
ponad 1,6 promila alkoholu. Mun-
durowi zatrzymali mężczyźnie 
prawo jazdy. Za prowadzenie po-
jazdu mechanicznego znajdując 
się w stanie nietrzeźwości, zgod-
nie z kodeksem karnym grozi do 
2 lat pozbawienia wolności.

(red.) kppnowydwor.
policja.waw.pl

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Drodzy Mieszkańcy! 
Czekamy na Wasze 
kreatywne pomysły!
Już niebawem ruszy na-
bór wniosków w ramach 
I n i c j a t y w y  L o k a l n e j 
w Gminie Nasielsk. Dzię-
ki tej wyjątkowej formie 
współpracy mogą zostać 
zrealizowane ważne dla 
naszej społeczności za-
dania. Pamiętajmy, że ini-
cjatywa lokalna ma służyć 
realizacji przedsięwzięć 
zaspokajających potrze-
by zbiorowe oraz przy-
czyniać się do poprawy 
warunków życia. Dlatego 
jeśli dysponujecie po-
mysłami, które Waszym 
zdaniem warto wdrożyć 
w życie, zachęcamy do 
składania wniosków w ter-
minie od 23 do 30 wrze-
śnia br.

Warto podkreślić, że to 
właśnie dzięki licznemu zaangażowaniu lokalnej społeczności w ww. for-
mę współpracy dotychczas w Gminie Nasielsk powstał, np. plac zabaw 
czy też zagospodarowano na cele rekreacyjne teren przy rzece Wkrze 
w Borkowie. Inicjatywa lokalna jest bardzo atrakcyjnym narzędziem, które 
nie tylko skupia mieszkańców przy realizacji wspólnego celu, ale też ak-
tywizuje. Dlatego jeszcze raz zachęcamy do zgłaszania nietuzinkowych 
projektów, które w kolejnym roku kalendarzowym mogą stać się rzeczy-
wistością!

Szczegółowy zakres współpracy w ramach inicjatywy lokalnej reguluje 
Uchwała Nr XXIV/241/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 lutego 2021 
r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realiza-
cję zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk. 
Wszelkie niezbędne informacje wraz z przykładowym wzorem wniosku 
dostępne: https://nasielsk.pl/gmina/ngo/incjatywa-lokalna

Wydział Administracji i Nadzoru

Z MIASTA

Przejście do zmiany 
Już od kilku lat mieszkań-
cy apelowali o poprawę 
bezpieczeństwa na przej-
ściu dla pieszych na ulicy 
Młynarskiej (droga powia-
towa) znajdującego się tuż 
za zakrętem i za mostkiem 
w pobliżu skrzyżowania 
z ulicą Brzozową.

Brak chodnika, wchodzący 
w pas drogowy stary budy-
nek skutecznie ograniczały 
zachowanie bezpieczeń-
stwa na tym odcinku. Nie-
wiele pomogło stawianie 
znaków ograniczenia pręd-
kości czy instalacja miga-
jących pomarańczowych 
świateł LED, a piesi korzy-
stający z tego przejścia mu-
sieli mieć się na baczności. 

 – To przejście, usytuowa-
ne zaraz za zakrętem, z którego po 
prostu wypadają pędzące samo-
chody, jest bardzo niebezpieczne. 
Dlatego boimy się o nasze zdro-
wie. W tej okolicy powstały całe 
osiedla domów jednorodzinnych 
i coraz więcej osób porusza się tą 
trasą pieszo lub na rowerze – mó-
wią mieszkańcy ulicy Topolowej. 

W imieniu mieszkańców w kwestii 

poprawy bezpieczeństwa na tym 
przejściu dla pieszych interwenio-
wali radni nasielskiej Rady Miejskiej 
i Burmistrz Nasielska. Radny Dawid 
Domała przygotował w tej sprawie 
petycję do starosty nowodwor-
skiego, którą podpisało ponad 130 
osób.

W końcu dzięki staraniom nasiel-
skich przedstawicieli w zarządzie 
powiatu nowodworskiego – radnej 

Monice Nojbert i radnemu Rado-
sławowi Kasiakowi udało się zabez-
pieczyć w budżecie powiatu środki 
finansowe na poprawę bezpieczeń-
stwa na tym przejściu dla pieszych.

 – Na ostatniej sesji Rady Powia-
tu zostały zabezpieczone środki 
na przeniesienie przejścia dla pie-
szych i wykonanie chodnika, które 
ostatecznie poprawi bezpieczeń-
stwo na ulicy Młynarskiej – mówi 

członek Zarządu Powiatu Nowo-
dworskiego Radosław Kasiak. – 
Dzięki zabiegom moim i radnej 
Moniki Nojbert prace moderni-
zacyjne rozpoczną się jeszcze 
w tym miesiącu, a nowe przejście 
dla pieszych zostanie oddane do 
użytku najpóźniej w październiku 
br. – dodaje.

(red.)
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101. rocznica Bitwy nad Wkrą
W sobotę, 21 sierpnia 2021 
r. obchodziliśmy 101. rocz-
nicę Bitwy nad Wkrą, jed-
nego z  naj wa żn ie j sz ych 
wydarzeń w historii Europy. 
Uroczystości rozpoczęły się 
na cieksyńskim cmentarzu, 
gdzie przy grobie poległych 
w walkach 1920 r. pod prze-
wodnictwem ks. Ryszarda 
Kolczyńskiego odmówiono 
modlitwę w intencji bohate-
rów. Po uczczeniu pamięci 
żołnierzy, obecni na cmen-
tarzu – Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski, Zastęp-
ca Burmistrza Andrzej Wal-
demar Kordulewski oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej Je-
rzy Lubieniecki, Radny Miejski Ja-
nusz Gers oraz Prezes OSP Cieksyn 
Andrzej Sosnowski złożyli na grobie 
kwiaty oraz zapalili znicz. 

Obchody pod pomnikiem w Bor-
kowie zainicjowało wprowadzenie 
posterunku honorowego, tworzo-
nego przez żołnierzy z 2. Mazo-
wieckiego Pułku Saperów z Kazunia 
Nowego oraz przybycie Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 
Po oficjalnym przywitaniu wszyst-
kich zaproszonych gości przez Kie-
rownika Wydziału Administracj i 

i Nadzoru Krzysztofa Millera, głos zabrał 
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkow-
ski, który zaapelował do zgromadzonych 
o nieustanne szukanie porozumienia po-
mimo toczących się wśród ludzi sporów. 
Ks. ppłk Marcin Czeropski rozpoczął uro-
czystą Mszę Polową, którą celebrował 
wspólnie z ks. Ryszardem Kolczyńskim. Po 
jej zakończeniu zgromadzeni mogli usły-
szeć listy odczytane przez przedstawicie-
li Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. Na zakoń-
czenie, by oddać cześć i chwałę poległym 
bohaterom, obecni w Borkowie mieli oka-
zję być świadkami Apelu Pamięci zwień-

czonego salwą honorową. Tę część 
obchodów zamknięto uroczystym 
złożeniem wieńców pod Pomni-
kiem Bohaterów 1920 r. w Borko-
wie.

Druga część obchodów 101. rocz-
nicy Bitwy nad Wkrą obejmowała 
wracającą po roku przerwy rekon-
strukcję bojów z 1920 r. W tym roku 
narracja krążyła wokół listów francu-
skiego żołnierza do swojej ukocha-
nej, w których opisywał on zwyczaje 
żołnierzy polskich. Podczas spek-
taklu uczestnicy mieli okazję ujrzeć 
również życie cywilnej wiejskiej lud-
ności, a całość okraszona była nad-

zwyczaj dużą liczbą pokazów 
pirotechnicznych. Wydarzenie 
było współfinansowane ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
i objęte Patronatem Narodowym 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 
Odzyskania Niepodległości oraz 
Honorowym Patronatem Ministra 
Obrony Narodowej Pana Mariusza 
Błaszczaka. Dziękujemy wszyst-
kim zaproszonym gościom za 
przybycie i zapraszamy ponow-
nie za rok.

Wydział Administracji  
i Nadzoru

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

Z MIASTA

Konflikt na Kilińskiego
 – Na nasze podwórko ludzie znosili śmieci z całej okolicy. Nie tylko właści-
ciele sklepów, ale i mieszkańcy kamienic z Rynku. Regularnie pojawiały się też 
gabaryty, takie jak materace, poduszki, drzwi, telewizor. Była nawet kanapa 
i towarzystwo pijące alkohol się tu zbierało – mówi przedstawicielka zarządu 
wspólnoty z bloku przy ulicy Kilińskiego. – Od dawna chcieliśmy zamonto-
wać bramy, ale nasz ówczesny administrator NBM zwlekał z tą decyzją. Teraz, 
po zmianie administratora, założyliśmy dwie bramy, bo nie może być tak, że 
wszyscy mają dostęp do naszej działki i naszych pojemników na odpady. To 
jest nasza prywatna posesja i mamy prawo się zagrodzić. Nie musieliśmy ni-
kogo powiadamiać o tym, że zakładamy bramy  – dodaje. 

Kiedy kilka tygodni temu wspólnota zamontowała bramy od strony ulicy Ki-
lińskiego i od strony ulicy Młynarskiej, dając dostęp do nich tylko mieszkań-

com bloku, pojawił się problem , bowiem automatycznie odcięci od swoich 
garaży i budynków gospodarczych zostali właściciele budynków przy ulicy 
Rynek. Przez wiele lat dojeżdżali do nich przez podwórko znajdujące się przy 
bloku. Teraz mają pretensję, że nie dostali żadnej informacji o tym, że będą 
zakładane bramy.

 – Mam budynek gospodarczy, do którego nie mogę się dostać. Próbowa-
łem rozmawiać z zarządem wspólnoty, ale powiedzieli mi, że mam wejście 
od ulicy Rynek i mam z niego korzystać – mówi jeden z właścicieli kamienicy 
przy ul. Rynek. – A przecież moja działka wchodzi w ich działkę, więc chodzą 
i jeżdżą po mojej własności. Wcześniej nie było takich konfliktów. Nie wiem, 
czy uda się go ugodowo rozwiązać. Wysłałem pismo z prośbą o klucz i cze-
kam na odpowiedź  – dodaje. 

Dostępu do bramy nie otrzymało także Nasielskie Budownictwo Mieszkanio-
we, którego siedziba mieści się w jednym z lokali w bloku przy ul. Kilińskiego.

 – Jeśli tylko NBM się rozliczy ze wspólnotą, to otrzyma dostęp do bramy. 
Z pewnością jeśli się do nas zgłosi, otrzyma klucz właścicielka kamienicy, 
z którą graniczymy od strony ul. Kilińskiego. Tylko ona ma w akcie notarial-
nym zapisaną służebność przechodu i przejazdu przez naszą działkę – wyja-
śnia przedstawicielka zarządu wspólnoty na Kilińskiego. –  My kupowaliśmy 
pojemniki, a śmieci wyrzucali wszyscy z okolicznych budynków, także pry-
watnych kamienic. Każdy budynek powinien mieć swoje pojemniki – dodaje.

Podkreśla też, że mieszkańcy bloku chcą mieć swoją wiatę śmietnikową, nie 
chcą, żeby podrzucano im śmieci, dlatego w najbliższym czasie planują zało-
żyć dodatkowe kamery monitorujące teren wokół ich posesji. 

Jak twierdzi Agnieszka Malinowska, prezes NBM Sp. z o.o. – Koszt zakupu 
pojemników był rozliczony na trzy wspólnoty. Teraz znajdują się na terenie 
wspólnoty Kilińskiego, która nie pozwala innym z nich korzystać. Ludzie nie 
mają gdzie wyrzucać śmieci. Będziemy ich wzywać, jako administrator tych 
wspólnot, do zwrotu pojemników albo zwrotu pieniędzy za te pojemniki.

Problem śmietników dla mieszkańców tej części miasta oraz kwestia korzysta-
nia z własności graniczących ze sobą działek od ulicy Rynek, Młynarskiej i Ki-
lińskiego narasta od czerwca br. Czy w centrum miasta pojawią się dodatkowe 
płoty? Czy sprawy sporów sąsiedzkich trafią do sądu, czy może uda się je roz-
wiązać polubownie? W najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców. Do sprawy powrócimy.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Czy można bezkarnie 
zabijać zwierzęta?
W niekonwencjonalnym Słow-
niku literatury polskiej urodzo-
nej po 1960 roku. Parnas BIS 
o Oldze Tokarczuk napisano, 
że jest to pisarka, która pisze 
normalne powieści dla ludzi, 
ale krytycy też są nią zachwy-
ceni . Uznanie krytyków lite-
rackich rzadko idzie w parze 
z wysoką oceną czytelników, 
a autorce Biegunów  uda-
ło się podbić serca i jednych, 
i drugich. Jest laureatką wielu 
prestiżowych nagród, w tym 
pięciokrotną zdobywczynią 
Nagrody Literackiej „Nike” 
Czytelników (Prawiek i inne 
czasy 1997, Dom dzienny, dom 
nocny 1999, Gra na wielu bę-
benkach 2002, Bieguni 2008, 
Księgi Jakubowe 2015). W 2018 roku jako pierwsza polska autorka otrzy-
mała jedną z najważniejszych nagród literackich National Book Award 
za powieść Bieguni. Jednak to Literacka Nagroda Nobla, zdobyta w 2019 
roku, sprawiła, że czytelnicy oraz krytycy na całym świecie na nowo 
odkryli jej dotychczasowy dorobek, a nazwisko polskiej pisarki wciąż 
pojawia się wśród nominowanych do kolejnych, prestiżowych wyróż-
nień międzynarodowych. 

Niedawno brytyjski The Guardian opublikował listę najlepszych książek, 
jakie od 2000 roku zostały wydane na świecie. Wśród 100 tytułów zna-
lazła się powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych. Książka ta na 
polskim rynku pojawiła się już w 2009, ale dopiero w 2018 roku została 
przetłumaczona na angielski przez Antonii Lloyd-Jones i uzyskała nomi-
nację do Międzynarodowej Nagrody Bookera. Tytuł książki (nieco zawi-
ły i trudny do zapamiętania) to słowa zaczerpnięte z twórczości Williama 
Blake’a, którego miłośniczką jest główna bohaterka.

Rzecz dzieje się współcześnie w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie mieszka eme-
rytowana inżynier budowy mostów Janina Duszejko. Uczy jeszcze języ-
ka angielskiego w pobliskiej szkole, w wolnym czasie układa horoskopy 
i czyta poezję. Ponad wszystko kocha zwierzęta i przyrodę. Od lat walczy 
z kłusownikami i myśliwymi, apeluje do władz w sprawie łamania praw 
zwierząt i składa doniesienia na policję. Niestety, bezskutecznie. Jej zgło-
szenia, nawet to o nagłym zaginięciu dwóch jej psów, są ciągle ignoro-
wane. Wkrótce dochodzi do serii przerażających morderstw. Zaczęło się 
od tego, że miejscowy kłusownik śmiertelnie zadławił się kością schwy-
tanej sarny. Niedługo potem w tajemniczych okolicznościach ginie kilku 
okolicznych notabli, których łączą szemrane interesy i zamiłowanie do 
polowań. Wszystko wskazuje na to, że zabójstw dokonują z zemsty… 
zwierzęta.

Miłośnicy kryminałów może będą rozczarowani, bo nie znajdą tu trud-
nej zagadki do rozwiązania, a morderca raczej od początku jest łatwy do 
przejrzenia. Również zakończenie historii, w której zginęło wiele waż-
nych w tym środowisku osób, wydaje się nierzeczywiste. Ale w powie-
ści Tokarczuk nie chodzi o to, kto zabił i czy został przykładnie ukarany, 
tylko o ważne kwestie etyczne: Czy można bezkarnie zabijać zwierzęta? 
Jak należałoby karać tych, którzy niszczą środowisko? Czy w obronie 
zwierząt wszystkie działania są usprawiedliwione? Olga Tokarczuk w wy-
kładzie noblowskim powiedziała m.in.: Piszę fikcję, ale nigdy nie jest to 
coś wyssanego z palca. Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz 
mnie samej. 

Można zatem sądzić, że poglądy na istotne kwestie przedstawiane 
w książkach są zbieżne z poglądami autorki. Prowadź swój pług przez 
kości umarłych to sprzeciw wobec przyzwolenia na łamanie praw 
zwierząt, ale również lekceważenia zwykłych obywateli przez władzę. 
Oficjalne pisma zaniepokojonej emerytki Duszejko pozostały bez od-
powiedzi. Może interwencja zapobiegłaby tragedii? 

Powieść, choć występuje w niej wiele scen budzących lęk, ma pozytyw-
ny wydźwięk. To za sprawą głównej bohaterki i jej znajomych, nieco eks-
centrycznych, ale sympatycznych ludzi, których nie sposób nie polubić. 
Z kolei obecność „czułego narratora”, pochylającego się z empatią nad 
cierpieniem innych, sprawia, że jest to jedna z tych książek, które przy-
czyniają się do zmiany patrzenia czytelników na świat.

A.Ż.

ROZ(G)RYWKA

Przygoda na przeklętej wyspie
„Robinson Crusoe – przygoda na 
przeklętej wyspie” to gra koopera-
cyjna przeznaczona dla 1 do 4 gra-
czy powyżej ósmego roku życia. 
Uczestnicy wcielają się w rozbitków, 
których głównym celem jest prze-
trwanie na bezludnej wyspie. Twór-
cy gry opracowali 7 scenariuszy do 
wyboru, co umożliwia przeżywanie 
różnych przygód na jednej planszy 
(Rozbitkowie, Przeklęta Wyspa, Jen-
ny w potrzebie, Wyspa Ognia, Wy-
spa Kanibali, Rodzina Robinsonów 
oraz Przerażająca Przygoda na Wy-
spie King Konga). W zależności od 
wybranej misji, zmieniają się cele 
od przetrwania na wyspie do cza-
su przypłynięcia statku ratunkowe-
go poprzez przeprowadzenie akcji 
ratunkowej dla jednego z rozbit-
ków, zdobyciu skarbów czy zado-
mowieniu się na wyspie lub walkę 
o dominację z tubylcami, aż do naj-
trudniejszego scenariusza na Wy-
spie King Konga, gdzie należy złapać 
i sfilmować słynną małpę. Przed roz-
poczęciem rozgrywki gracze wy-
bierają postać spośród kucharza, 
odkrywcy, cieśli i żołnierza oraz ich 
wersję męską lub żeńską. Po doko-
naniu wyboru scenariusza, uczest-
nicy przystępują do gry trwającej 
określoną ilość dni podzielonych na 
poszczególne fazy. Pierwszą z nich 
jest Faza Wydarzenia zwiastująca 
coś nieprzyjemnego, np. trzęsienie 
ziemi, ulewne deszcze itp. Zdarze-

nia utrudniają rozbitkom czynności, 
jakie muszą powziąć, by przetrwać, 
np. budowanie osady, narzędzi, 
broni, zdobywanie surowców i po-
żywienia. Na szczęście karta wyda-
rzeń określa, co należy zrobić, aby 
się jej pozbyć oraz to, co się stanie, 
jeśli karta pozostanie zbyt długo na 
planszy. W Fazie Morale uczestni-
cy zdobywają umiejętności, które 
wzmacniają determinację drużyny, 
a w Fazie Produkcji otrzymują su-
rowce z pola obozowego. Najważ-
niejsza jednak jest Faza Planowania, 
podczas której główną czynnością 
jest zbieranie żywności, eksploracja 
i budowanie. Podczas tego etapu 
gracze, rzucając kośćmi, dowiadu-
ją się np., czy otrzymali rany, czy 
może spotkała ich jakaś przygoda. 
Następnie przechodzimy do Fazy 
Pogody, gdzie różne anomalie po-
godowe komplikują i tak ciężkie ży-

cie na bezludnej wyspie. Ostatecznie 
następuje Faza Nocy. Jest to podsu-
mowanie dnia, kiedy każda postać 
musi coś zjeść (w przeciwnym ra-
zie otrzymuje dwie rany), może się 
uleczyć za pomocą odpowiednich 
kart lub  przenieść obóz na inny ob-
szar. Gra kończy się wypełnieniem 
celów scenariusza. Jeśli jednak jed-
na z postaci ginie lub gracze nie 
zdążą wykonać założonych celów 
w określoną ilość dni, przegrywają. 

Podsumowując, „Robinson Cru-
soe – przygoda na przeklętej wy-
spie” nie należy do najłatwiejszych 
gier planszowych, zniechęcać 
może długi czas przygotowania, za 
to plusem jest wybór scenariuszy 
do rozegrania. Dzięki temu zamiast 
jednej, naprawdę mamy kilka gier 
w jednym pudełku.

OI

Z BIBLIOTEKI

Lektury dla najmłodszych dzieci 
Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nasielsku serdecznie 
poleca przedszkolakom serię ksią-
żeczek o rezolutnej Basi i jej rodzi-
nie, którą z pewnością pokochają. 
Seria Basia to historie z życia małej 
dziewczynki, która każdą przeszko-
dę, jaką napotyka na swej drodze, 
jest w stanie zamienić w niezapo-
mnianą przygodę. 

Basia ma pięć lat i zwyczajne życie. 
Trudno się jednak z nią nudzić, po-
nieważ nieustannie wpada na świetne 
pomysły, a jej przygody stale zaska-
kują. Mieszka z rodzicami i rodzeń-
stwem, a towarzyszą jej także żółw 
Kajetan i pluszowy Misiek Zdzisiek. 
Basia, jak i cała jej rodzina nie jest ide-
alna, mierzy się z niedoskonałym 
światem, gdzie dorośli nie zachowu-
ją się tak, jak powinni. Gdzie rodzice 
mają swoje słabości, których dzieci 
nie omieszkają zauważyć i skomen-
tować, a Basia i jej rodzeństwo mają 
swoje humorki i często po dziecięce-
mu radzą sobie ze swoimi emocjami. 
Ciepła relacja pomiędzy członkami 
rodziny sprawia, że wszystkie prze-
ciwności przyjmują ze zrozumie-
niem i rozmową próbują je rozwiązać. 
Mrugnięcie oka do dorosłych Czytel-
ników z pewnością rozweseli niejed-
nego rodzica, który w Mamie i Tacie 
znajdzie swój odpowiednik.

Główna bohaterka to współczesna, 
zabawna i mądra przyjaciółka dzieci 
przedszkolnych. Przygody rezolutnej 
Basi i jej dowcip pomagają najmłod-
szym zrozumieć świat, pokazują, 

jak poradzić sobie w trudnych sytu-
acjach. Swym humorem rozśmie-
szają dzieci i dorosłych. Autorką serii 
Basia jest Zofia Stanecka. Jej opowia-
dania pozwalają przeżywać sytuacje, 
z którymi spotykamy się na co dzień, 
w domu, w przedszkolu czy na za-
kupach i choć często są to sytuacje 
trudne i stresujące, to dowiadujemy 
się, jak proste mogą być ich rozwiąza-
nia i odpowiedzi. Wystarczą mądrzy 
rodzice i odrobina humoru, by świat 
każdego przedszkolaka był bezpiecz-
ny i pełen dobrych emocji. 

Basię i jej rodzinę kochamy za to, że 
ich przeżycia są bardzo autentyczne. 
Dzięki temu zarówno mały, jak i duży 
Czytelnik z łatwością daje się porwać 
opowiadanej historii, identyfikuje się 
z jej bohaterami, a czasem uśmiecha 
się pod nosem, dostrzegając podobne 
cechy i przywary u siebie lub u człon-
ków swojej rodziny. Kolejny feno-
men tej serii to ważne, czasem trudne 
tematy przedstawione z perspektywy 
dziecka. Basia poznaje świat, stara się 

go zmienić i często zadaje dokładnie 
takie pytania, jakie zadaliby nasi mali 
Czytelnicy. Dzieci poznają świat razem 
z Basią i utożsamiają się z nią. Każda 
część serii, a jest ich ponad sześćdzie-
siąt, porusza inny ważny temat: pobyt 
dziecka w szpitalu, choroba dziadka, 
trudne emocje, zazdrość o młodsze 
rodzeństwo, ekologia, bezpieczeń-
stwo na rowerze, przyjaźń, tolerancja, 
zdrowe odżywianie, pasje, uzależnie-
nie od elektroniki i wiele innych. Dzięki 
temu dziecko może oswoić te tematy, 
lepiej zrozumieć świat i wiedzieć, jak 
się zachować, gdy podobne sytuacje 
spotkają je w przyszłości. Edukacja 
w bardzo przystępnej i łatwo przyswa-
jalnej formie to kolejna zaleta tej serii.

Seria Basia to świetna, współczesna 
literatura dziecięca, dowcipnie zi-
lustrowana, w nowoczesnej opra-
wie graficznej. Pierwsza na polskim 
rynku próba wypromowania na 
szeroką skalę polskiego współcze-
snego bohatera dziecięcego. 

(b.)
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Zmiany w bibliotece
W  p i ą t e k ,  27  s i e r p n i a , 
w Miejsko-Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Nasielsku 
miało miejsce ważne wy-
d a r z e n i e .  P o  p r z e s z ł o 
czterdziestu latach pracy 
zawodowej, w tym prawie 
dwudziestu latach w biblio-
tece, na zasłużoną emery-
turę odszedł dyrektor, dr 
Stanisław Roman Tyc. 

Tego dnia Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, 
powołał na dyrektora Jo-
lantę Budziszewską-Rogal-
ską. Jest ona od siedmiu lat 
związana z nasielską biblio-
teką, gdzie pracowała w od-
dziale dla dzieci i młodzieży. 

Ogromnym zaintereso-
waniem cieszą się organizowane 
i przeprowadzane przez nią lek-
cje biblioteczne, zajęcia eduka-
cyjno-kulturalne oraz warsztaty 
kreatywne dla dzieci i młodzieży 
z nasielskich placówek oświato-
wych. Posiada wyższe wykształce-
nie bibliotekarskie.

Dała się poznać jako osoba su-

mienna, pracowita i niezwykle am-
bitna. Podczas kilkumiesięcznego 
zastępowania dyrektora biblioteki 
wykazała się ogromną wiedzą na 
temat funkcjonowania biblioteki 
i podjęła innowacyjne działania. 

Pani Jolanta jest rzeczowa, otwar-
t a  n a  ws p ó ł p ra c ę  z  i n n y m i , 
empatyczna, a jednocześnie sta-
nowcza i konsekwentna. Wszystkie 

te cechy charakteru dają gwarancję,  
że zarządzana przez nią placówka 
stanie się jeszcze bardziej nowo-
czesna i otwarta na oczekiwania 
nasielszczan. Wielu kolejnych czy-
te ln ików, now ych p omysłów 
i samych sukcesów „świeżo upie-
czonej” dyrektor Jolancie Bu-
dziszewskiej – Rogalskiej życzą 
pracownicy nasielskiej biblioteki. 

(bibl.)

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego dyrektora biblioteki pragniemy przybliżyć Państwu 
jego biogram. 

Stanisław Roman Tyc, rodowity nasielszczanin, zdobywca prestiżowej nagrody „Lew Nasielska”, tu czyli 
w Nasielsku ukończył Szkołę Podstawową nr 1, następnie podjął naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Go-
lądkowie, którą ukończył w 1977 roku, uzyskując maturę. W 1979 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku na stanowisku instruktora rolnego. W 1980 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
ukończył ESL Program (English as a Second Leanguage) na The Puerto Rican Association for Human 
Development, a następnie na Uniwersytecie Stanowym Rutgers ukończył Small Business Management 
Program. Po powrocie do kraju w 1984 r. objął zajmowane wcześniej stanowisko w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku, rok później awansował na stanowisko inspektora do spraw ochrony środowiska, gospodarki 
wodnej, geologii i leśnictwa. W 1989 roku został wybrany do Rady Miejskiej w Nasielsku i równolegle ob-
jął stanowisko sekretarza urzędu. Po odejściu ówczesnego burmistrza Michała Wójciaka pełnił obowiązki 
burmistrza Nasielska. W roku 1994 powołany został na stanowisko zastępcy burmistrza Nasielska, które 
piastował do 2000 r. Jednocześnie pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Nasielsku. Przez kolejne dwie 
kadencje był radnym Rady Powiatu Nowodworskiego. W latach 2010 – 2013 był członkiem Zarządu Po-
wiatu. W 2000 r. ukończył studia historyczne i uzyskał tytuł magistra historii na kierunku nauczycielskim. 
W 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku, które ukończył w 2010 r. uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych z zakresu historii. 
Tematem rozprawy doktorskiej był „Nasielsk jako ośrodek życia gospodarczego na północnym Mazow-
szu w latach 1795 – 1939”, dysertacja była prowadzona pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Szczepań-
skiego. W 2002 roku został powołany na stanowisko dyrektora Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku, które pełnił do 27 sierpnia 2021r. 

bibl.  

Z BIBLIOTEKI

Nowości wydawnicze  
dla dorosłych
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku serdecznie zaprasza swoich 
Czytelników po nowości wydawnicze w oddziale dla dorosłych. Każdy z Pań-
stwa znajdzie u nas coś dla siebie. 

Specjalnie dla kobiet zakupiliśmy nowości obyczajowe zagranicznych autorek: 
Jodi Picoult „Księga dwóch imion”, Kristin Hannah „Pomiędzy siostrami” i „Gdzie 
poniesie wiatr”, Lisy Genovy „Zrozumieć pamięć”, Danielle Steel „To, co lśni”, 
Sue Monk Kidd „Księga tęsknot”, Colleen Hoover „Nagie serca”, Marleny De 
Blasi „Wieczory w Umbrii” i Janet Skeslien Charles „Bibliotekarka z Paryża”.

Natomiast dla miłośniczek polskich autorek, polecamy serdecznie książki Ilony 
Gołębiewskiej „Dotyk”, Agaty Czykierdy-Grabowskiej „Poza dzień i poza czas”, 
Moniki Michalik „Nie zapomnę o tobie”, Sylwii Zientek „Kolonia Marusia”, Mar-
tyny Borowskiej „Kajwalia”, Katarzyny Janus „Opowieści Zuzanny”, Kamili Mitek 
„Moje greckie lato”, Malwiny Ferenz „Miłość z odzysku”, Agnieszki Janiszewskiej 
„Aż po horyzont”, Katarzyny Kalicińskiej „A miał być happy end”, Mirosławy 
Karety „Najkrótsza noc”, Joanny Szarańskiej „Zatańczmy w słońcu”, Agnieszki 
Olejnik „Sekrety Marianny”, Magdaleny Majcher „Światło, które nigdy nie ga-
śnie”, Renaty Kosin „Sekret zegarmistrza”, Edyty Świętej „Niepołomice. Znie-
woleni”, Urszula Zachariasz „Obiecaj, że wrócisz”, Agnieszki Lingas-Łoniewskiej 
„Gdyby jutra miało nie być”, Sylwii Wilczyńskiej „Naznaczeni”, Joanny Tekie-
li „Szepty pienińskich ścieżek” Jowity Kosiby „Pomiędzy wzgórzem a doliną”, 
Elżbiety Rodzeń „Życie do zwrotu” oraz opowiadania poczytnych autorek pt. 
„Czułe podróże”.

Zwolenniczki romansów będą miały możliwość zaczytać się w najnowszej 
książce Pauliny Świst „Chechło”, Soni Rose „Boski”, E.L. James „Wyzwolony”, 
„Rozpalonych zmysłach”, którą są opowiadaniami wielu autorek, a także trylogii 
Jarosława Wilka „Pan Wilk i kobiety”, „Pan Wilk i tajemnice tajemnic” oraz „Pan 
Wilk tam i z powrotem”.

Dla zainteresowanych wojenną beletrystyką polecamy książkę „Narzeczona na-
zisty” Barbary Wysoczańskiej, „Sanatorium Zagłada” Maxa Czornyja i „Pojedna-
nie ze złem. Historia chłopca z łódzkiego getta” Magdy Jaros i Leona Weintrauba.

Wielbiciele kryminałów znajdą u nas najnowszą powieść Jakuba Żulczyka „Infor-
macja zwrotna”, Adrianny Rozbickiej „Utracony element”, Krzysztofa Jóźwika 
„Klatka”, Krystyny Mirek „Blizny przeszłości”, Harlana Cobena „Niewinny”, Ka-
tarzyny Puzyńskiej „Martwiec”, Wojciecha Chmielarza „Prosta sprawa”, Maxa 
Czornyja „Jestem mordercą” oraz B.A. Paris „Terapeutka”.

Lubiącym klasykę polecamy powieści Margaret Atwood „Serce umiera ostat-
nie”, „Opowieść podręcznej” i „Testamenty”, Jerzego Pilcha „Pod mocnym 
aniołem”, Wojciecha Tochmana „Eli, Eli”, Madeline Miller „Pieśń o Achillesie”.

Dla osób czytającym biografie posiadamy świetne pozycje wydawnicze, np. 
„Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie” Agaty Komosy-Styczeń, „Nie-
moralna. Kalina” Uli Ryciak, „Spowiednik mafii” Artura Górskiego, „Dziewczęta 
z pokoju 28” Hannelore Brenner, „Rozmowy z seryjnymi mordercami” Chri-
stophera Berry-Dee, „Zagadki kryminalne Rzeczypospolitej Szlacheckiej” Je-
rzego Besala, „Polki na Montparnassie” Sylwii Zientek, „Pięć. Nieopowiedziane 
historie kobiet zamordowanych przez Kubę Rozpruwacza” Hallie Rubenhold, 
„Walka przez łzy” Grzegorza Głuszaka, „Beata. Gorąca krew” Beaty Kozidrak 
oraz „Warszawskie dzieci 4̀4” Agnieszki Cubały.

(bibl.) 
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CHARYTATYWNIE

Kiermasz  
dla Nikoli w Cieksynie 
W niedzielę, 22 sierpnia 2021r., przy kościele w Cieksynie odbył się Cha-
rytatywny Kiermasz Ciast „Razem dla Nikoli”. Zbierano na nim pieniądze 
na leczenie i rehabilitację 11-letniej Nikoli Krupińskiej, mieszkanki gminy 
Nasielsk.

 – Nikola urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, porażeniem 
wiotkim kończyn dolnych i zespołem Arnolda – Chiarego. Po wielu kon-
sultacjach otrzymała szansę na rehabilitację u wspaniałego specjalisty 
doktora Paley’a. Niestety koszty rehabilitacji i leczenia Nikoli są ogromne 
– mówi Aldona Jabłońska – Winniak, członkini KGW „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie.

 – Historia Nikoli i jej choroby zainspirowała nas do organizacji akcji cha-
rytatywnej. Chcieliśmy pomóc Nikoli samodzielnie stanąć na nogi. Nikola 
to mądra, uśmiechnięta dziewczynka, która wierzy w to, że jeszcze kiedyś 
będzie mogła samodzielnie chodzić. Intensywnie uczestniczy w rehabili-
tacjach, ćwiczy i z wytrwałością walczy o pierwszy krok. Trzymamy kciuki 
za pozytywne efekty rehabilitacji i leczenia – dodaje Aldona. 

Kiermasz był wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ odbył się dzię-
ki współpracy prawie wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających 
na terenie naszej gminy. Głównym organizatorem i pomysłodawcą ini-
cjatywy było KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie. Ponadto do akcji 
włączyły się: KGW „Jackowianki” w Jackowie Dworskim, KGW w Jacko-
wie Włościańskim, KGW „Mazewianki” w Mazewie Dworskim „A”, KGW 
Winniki, KGW Borkowianki, KGW „Gospodynie Dobrej Woli”, KGW „SAMI 
SWOI” w Pieścirogach Starych. Ciasta przygotowały również osoby, któ-
re dowiedziały się o tej inicjatywie i chciały włączyć się w jej realizację. 
Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Świadczy o tym fakt,  
że ze sprzedaży ciast zebrano 6 644,33 zł.

 – Biorąc udział w kiermaszu, miałam nadzieję, że przyniesie on zamie-
rzone efekty, ale przerosły one moje najśmielsze oczekiwania – stwierdza 
Anita Kanigowska, członkini KGW w Winnikach. – To wszystko dzięki bar-
dzo dobrej organizacji Pań z KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie, jak 
również pozostałych zaproszonych do współpracy Kół. W mojej opinii 
każda z Pań włożyła wiele serca i wysiłku w przygotowanie przepysznych 
ciast i deserów – co z resztą było widać na kiermaszowych stołach. At-
mosfera była bardzo pozytywna, a Panie przemiłe. Żywię nadzieję, że to 
pierwsza, ale nie ostatnia wspólna inicjatywa i uda się ją rozszerzyć o ko-
lejne ciekawe wydarzenia – kontynuuje. 

Ponadto KGW w Cieksynie „Wiejskie Sprawy Kobiet” zorganizowało 
zbiórki pieniędzy na Pikniku podczas Biegu Kolorów oraz Pikniku przy 
OSP Cieksyn, podczas których zebrano 1 049,21 zł. Sumując pieniądze 
ze wszystkich zbiórek, na konto fundacji zostało przekazane 7 693,54zł. 

 – Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w organi-
zację Kiermaszu. – mówi Monika Krupińska, mama Nikoli. – Serdecznie 
dziękujemy KGW w Ruszkowie za pomysł i koordynację inicjatywy. Dzię-
kujemy również pozostałym Kołom za włączenie się w akcję, za upiecze-
nie przepysznych ciast i przygotowanie stoisk promocyjnych. Jesteśmy 
szczęśliwi, że Nikola otrzymała szansę postawienia pierwszych kroków. 
Nie tracimy wiary w to, że Nikola stanie na nogi i nie będzie musiała po-
ruszać się na wózku inwalidzkim. Walczymy o jej sprawność, ale niestety 
koszty rehabilitacji i leczenia są bardzo wysokie. Wiemy, że bez wsparcia 
takich wspaniałych osób reprezentujących różne organizacje i sołectwa 
z gminy Nasielsk byłoby to trudniejsze. W imieniu Nikoli i swoim jeszcze 
raz dziękujemy za okazane serce, za każde dobre słowo oraz przekazany 
datek – dodaje.

Gratulujemy inicjatywy i życzymy Nikoli zdrowia, a jej rodzicom wytrwa-
łości oraz otwartości ludzkich serc.

(oz)

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Otwarcie szlaku  
„Cztery Pory Roku”
29 sierpnia br. od-
było się of icjalne 
otwarcie niebie-
sk iego p ieszego 
szlaku „Cztery Pory 
Roku” nad Wkrą, 
z o r g a n i z o w a n e 
przez Rozbiega-
my Now y D wór, 
N a s i e l s k  B a s z -
ta team, Aktywni 
dla Mazowsza oraz 
Nasza Wkra przy 
współfinansowaniu 
m.in. ze środków 
Gminy Nasielsk.

Tego dnia Cieksyn 
s ta ł  s ię  centrum 
sportowych emo-
cji. Na miłośników 
kajakarstwa czekał spływ, wśród urokliwych krajobrazów mazowieckiej przyrody. Trasa prowadziła z Cieksyna 
do Kosewka (ok. 12 km). Dla tych, którzy lubią biegać przygotowano półmaraton – ok. 20 km – szlakiem „Cztery 
Pory Roku”, zakończony pętlą po lesie w Goławicach. Najmłodsi miło spędzili czas na dmuchańcu lub w towa-
rzystwie alpak. Na koniec wszyscy wspólnie biesiadowali przy ognisku w ośrodku wypoczynkowym „Wiosełko”.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Radna 
Województwa Mazowieckiego Anna Katarzyna Brzezińska, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Radni Rady 
Miejskiej w Nasielsku – Janusz Gers, Dariusz Kordowski, Sekretarz Gminy Pomiechówek Bożena Śliwińska, Prezes 
PTTK Oddział Mieczysław Żochowski oraz Wiceprezes PTTK Mazowsze Rafał Modzelewski.

Wydział Administracji i Nadzoru
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Zaplanuj edukację językową swojego dziecka z Early Stage  
– szkołą języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w Nasielsku

W Early Stage w Nasielsku oferujemy kursy z języka angielskiego dla dzieci zarówno przedszkolnych jak i szkolnych oraz młodzieży.   

Kiedy jest najlepszy moment, aby dołączyć do Early Stage?
Oczywiście im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę kwestie pro-
gramowe, postawimy sobie za cel to, aby dzieci były doskonale przygotowane do egzaminów 
szkolnych, a także realizowały program zgodnie z założeniami CEFR (wytycznymi Rady Europy 
dotyczącymi kształcenia języka), to zerówka lub pierwsza klasa to optymalny moment, aby do-
łączyć do Early Stage. 

Dlaczego możemy dać gwarancję, że jeśli dziecko dołączy do Early Stage w pierwszej klasie, 
to rodzic już nie będzie musiał się w ogóle martwić o temat angielskiego aż do matury?
Takie są założenia programowe i metodyczne naszej szkoły. Nasi uczniowie rozpoczynający na-
ukę z nami na początku podstawówki (albo wcześniej) w klasie 6 są już na poziomie egzaminu 
ósmoklasisty, a w ósmej klasie na poziomie matury z języka angielskiego. Dzięki temu możemy 
skupić się na komunikacji, na poszerzaniu słownictwa oraz przygotowaniu dzieci do brytyjskich 
egzaminów Cambridge, na których dużemu gronu rodziców zależy. 

Jakie aspekty związane z organizacją kursów i metodyką w Early Stage są kluczowe?
Oprócz samej metodyki nauczania, czyli tego, w jaki sposób uczyć, aby dzieci wynosiły z lekcji 
maksymalnie dużo i lubiły zajęcia (o tym więcej można poczytać na naszej stronie), warto wziąć 
pod uwagę kilka nieoczywistych kwestii. 

Zajęcia grupowe vs indywidualne i wielkość grupy
Nauka w grupie jest dużo bardziej atrakcyjna dla dzieci i daje zdecydowanie więcej możliwości 
dydaktycznych. Dlatego zajęcia grupowe są dużo bardziej efektywne niż lekcje indywidualne. Co 
więcej, grupa nie powinna być zbyt mała, ponieważ bardzo cierpi na tym dynamika zajęć i poziom 
grupy. Niewielkie grupy to również większe ryzyko zmiany składu uczniów w ciągu roku. Może to 
brzmi paradoksalnie, ale dobrze dobrane, nieco większe grupy to większa szansa na wyrównany 
poziom. Klucz do nauczania grupowego to nauczyciel z odpowiednim przygotowaniem, indy-
widualnym podejściem oraz odpowiednio dobrany wiek i poziom uczniów.

Wiek i poziom uczniów
Optymalny rozwój i tempo pracy gwarantują grupy jednorodne, dopasowane pod względem 
wieku i umiejętności. W grupie dzieci starszych, a więc bardziej doświadczonych szkolnie i np. 
z lepiej rozwiniętą umiejętnością czytania i pisania, dziecko młodsze nawet o rok może czuć się 
niekomfortowo. Mając tego świadomość, nie tworzymy więc grup na zamówienie np. w sytuacji, 
gdy rodzic powie „chciałbym, aby moje dziecko było w grupie ze starszym bratem/koleżanką”. 
Co innego, jeśli zgłoszą się do nas dzieci z jednej klasy, które chcą z nami rozpocząć naukę. Wtedy 
oprócz gwarancji wyrównanego poziomu, dużo łatwiej o godziny dopasowane do planu lekcji 
dzieci.

Częstotliwość i długość zajęć
Przyzwyczajeni do szkolnych realiów często możemy uznać, że optymalną długością zajęć jest 
45 minut. 45 minutowe lekcje są zdecydowanie za krótkie. Dlaczego? Czynności porządkowe 
z uczniami zajmują czas. Dodatkowo zanim dzieciaki rozgrzeją się i ich umysły zaczną chłonąć 
nową wiedzę, przeprowadzamy z nimi etap powtórkowy co sprawia, że minie znaczna część lekcji. 
A my przecież mamy ambitne cele. Chcemy wprowadzić nowe słownictwo, ćwiczyć komunika-
cję, znaleźć czas zarówno na świetną zabawę (oczywiście po angielsku), ale też na gramatykę. Aby 
dać rodzicom gwarancję efektów, musimy mieć czas na realizację naszych celów. Czasami rodzi-
ce pytają nas, czy dzieci „wysiedzą” 60, 70 czy 90 minut. Wtedy z uśmiechem odpowiadamy, 
że u nas nie ma „wysiadywania”. Lekcje są bardzo dynamiczne, aktywności często zmieniają się, 
dzieci są w ruchu. Jest czas na żywą interakcję w grupie, ale też na spokojną pracę indywidualną 
w wyciszeniu z podręcznikiem. 

Dzieci mają zajęcia zawsze 2 razy w tygodniu.
– 3-5 latki mają zajęcia 50 minutowe

– 6 latki – zajęcia 60 minutowe
– 7 latki – zajęcia 70 minutowe
– od drugiej klasy wzwyż zajęcia trwają 90 minut

To właśnie dzięki takiej organizacji czasowej, programowej i metodycznej kursu nasi uczniowie 
w ósmej klasie są na poziomie matury z języka angielskiego. Sprawdza się to już trzecią dekadę.

Gwarancja postępów
W Early Stage mamy bardzo skrupulatnie zorganizowany system monitorowania postępów 
uczniów od przedszkola do matury – spójny dla wszystkich 36 000 uczniów Early Stage w całej 
Polsce. Dlatego każdy rodzic może mieć pewność, że dziecko realizuje odpowiednie założenia 
programowe oraz być cały czas na bieżąco z postępami dziecka. Aplikacja muzyczna, platforma 
z zadaniami online, nowoczesny e-dziennik ze wszystkimi niezbędnymi dla rodzica informacjami, 
stała dyspozycyjność metodyka szkoły – to wszystko powoduje, że rodzic ma możliwość towa-
rzyszenia dziecku w jego procesie dydaktycznym.

Jak organizujecie się w czasie lockdownu?
Mamy w tym już niezłą wprawę. Przez ostatnie prawie półtora roku, gdy była taka potrzeba, przeno-
siliśmy się do świata online. Mamy w tym celu dostosowane odpowiednio kursy, materiały online 
i gwarantujemy, że nasz program jest realizowany zgodnie z założeniami – niezależnie od tego, czy 
jesteśmy w sieci, czy uczymy się stacjonarnie.

Drogi Rodzicu, jeśli chciałbyś zapisać swoje dziecko na kurs w naszej szkole wejdź na stronę early-
stage.pl, kliknij na górze w różowy przycisk „Zapisz” i znajdź naszą lokalizację w Nasielsku.  

Jeżeli wolisz porozmawiać, skontaktuj się z nami: 
tel. 509 708 992
mail: nasielsk@earlystage.pl 

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zapisz się na webinarium o tym, jak dzieci uczą się języ-
ków. Zeskanuj kod lub wejdź na earlystage.pl/webinaria 

Kod do zapisów

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Folder turystyczny (Na)Sielskim Szlakiem
Z radością informujemy, że zakoń-
czyliśmy prace nad folderem tury-
stycznym pt. (Na)Sielskim Szlakiem.  
Dla nas był to czas wytężonej pracy  
i zaangażowania w realizację publikacji, 
która jest zaproszeniem do wspólnej 
podróży po Gminie Nasielsk – podró-
ży rowerowej, jak i pieszej. Jest to także 
źródło wiedzy o drzemiącym poten-
cjale, zasobach naturalnych i społecz-
nych wsi oraz doskonały przykład ich 
wykorzystania dzięki pozyskiwanym 
środkom zewnętrznym.

W publikacji znajdują się opisy atrak-
cyjnych i cennych krajobrazo-
wo miejsc, pomników przyrody, 
zabytków i punktów widokowych 
znajdujących się w Naszej Gmi-
nie. Do folderu dołączona jest 
mapa turystyczna z oznaczony-
mi szlakami i ciekawymi miejscami  

na trasach. Folder w ilości 1 000 eg-
zemplarzy będzie dystrybuowany 
poprzez Urząd Miejski w Nasielsku, 
Nasielski Ośrodek Kultury, Miejsko-
-Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Nasielsku, szkoły oraz sołectwa. Dar-
mowe egzemplarze zostaną prze-
kazane także gminom ościennym: 
Nowe Miasto, Joniec, Pomie-
chówek, Serock, Winnica, Nowy 
Dwór Mazowiecki, Świercze. Po-
nadto publikacja będzie dostęp-
na podczas uroczystości otwarcia 
niebieskiego szlaku „Cztery Pory 
Roku” nad Wkrą, 29 sierpnia br.,  
na którą już dziś zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Gminy.

Zadanie realizował Wydział Admi-
nistracji i Nadzoru we współpracy z 
Panem Łukaszem Malinowskim – pra-
cownikiem Miejsko-Gminnej Bibliote-

ki Publicznej w Nasielsku oraz 
Członkiem Zarządu Nasielsk 
Baszta Team.

Wydanie publikacji było 
m o ż l i we  d z i ę k i  ś r o d -
kom pozyskanym w ra-
mach Priorytetu 6 PROW  
na lata 2014-2020: Wspie-
ranie włączenia społeczne-
go, ograniczania ubóstwa 
i rozwoju gospodarcze-
go na obszarach wiejskich, 
Działania 13 KSOW na lata 
2014- 2020: Promocja 
zrównoważonego roz-
woju obszarów wiejskich 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Koszt zadania: 7 
633,50 zł.

Z ac h ę c amy do o d wi e d z an ia 
portalu internetowego http://

mazowieckie.ksow.pl oraz zare-
jestrowania się jako Partner KSOW 
na stronie http://ksow.pl
Zapraszamy do lektury!

https://bit.ly/3gwK32e
Wydział Administracji i Nadzoru
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DO ADOPCJI

Szukamy właścicieli lub nowego 
domu
Prosimy o kontakt osoby, które rozpoznają znalezione w Nunie zwierzaki: suczkę i pieska. Mamy nadzieję, że 
odnajdzie się ich właściciel. Jeśli nikt ich nie będzie szukał, bardzo prosimy o nowy dom dla nich. Tel. 570 512 
956.

ABC OGRODNICTWA

Krzewy owocowe
Działkowcy zbierają właśnie plony z krzewów owocowych, ponieważ 
nieuchronnie zbliża się jesień. 

Owoce te najczęściej są nietrwałe, dlatego powinny być jak najszybciej 
przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub przetworzone, gdy są 
przeznaczone do dłuższego przechowywania.

Owoce jagodowe zrywa się z szypułkami bardzo dojrzałe do bezpośred-
niego spożycia, a do przetworów bez szypułek.

Owoce zbierane w porannych godzinach są soczyste i jędrne. Zbierane 
w czasie upałów tracą aromat. Owoce, zwłaszcza te ze swojego ogrodu, 

cenione są nie tylko za walory smakowe, ale za odżywcze, gdyż są pełne 
witamin i są wartościowe dietetycznie. Niepryskane, soczyste, zdrowe 
są gwarancją, że nie będziemy zatruwać swojego organizmu owocami 
potraktowanymi nawozami sztucznymi czy szkodliwymi chemikaliami. 
Zaletą owoców z własnego ogródka jest ich smak, bo są one najczęściej 
zrywane w pełni dojrzałe i najlepsze do spożycia.

W sprzedaży są popularne krzewy owocowe, jak i nowe odmiany 
o pysznych owocach np. borówka amerykańska, dereń jadalny, świdośli-
wa, morwa czarna i biała, głóg jadalny, jagoda kamczacka, malina o owo-
cach czerwonch, czarnych czy też żółtych, malinotruskawka o pysznych 
czerwonych dużych owocach, żurawina, agrest jasny i ciemny, porzecz-
ka czarna, żółta, czerwona czy też aronia. Owoce te można przerabiać 
wyciskając soki, robiąc kompoty, czy dżemy.

W ogrodach coraz częściej sadzi się owocujące pnącza, np. wiele od-
mian winorośli wykorzystywanej najczęściej na wino czy soki. Aktinidie 
sprzedawane w Polsce jako kiwi, czy cytryńce znane ze swoich właści-
wości  zdrowotnych, łagodzenia stanów przemęczenia i poprawiania 
kondycji fizycznej. Jeżyna bezkolcowa o ciemnych smacznych owo-

cach, ale też o rdzawych, które, kontrastując z liśćmi, są ozdobą ogrodu. 
Niestety roślina ta ma kłujące łodygi. Sadząc rośliny owocowe, należy 
zwracać uwagę na rodzaj gleby, nasłonecznienia, wielkość kilkuletnich 
okazów. Lepiej jest wybierać odporne na choroby i szkodniki, a także na 
zmienne warunki atmosferyczne odmiany, najlepiej te mrozoodporne.

Każde krzewy owocowe warto u siebie zasadzić. Krzewy te są ozdobą 
ogrodu w czasie kwitnienia. Dojrzałe owoce pomagają wzbogacić ja-
dłospis. Można je jeść na surowo, rozkoszować się ich smakiem. Można 
też zamknąć trochę lata w słoiku, przygotowując przepyszne przetwory.

Elżbieta K.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Koty wolno życjące
Ko t y  wo l n o  ż y j ą -
ce, jakie są ich pra-
wa? Czy możemy im 
jakoś pomóc? I czy 
tak naprawdę to koty 
bezdomne? Bardzo 
często koty wolno ży-
jące mylone są z kota-
mi bezdomnymi, a są 
to dwa odrębne przy-
p a d k i  i  k a ż d e m u 
z nich należy pomóc 
w zupełnie inny spo-
sób. Koty bytujące 
m.in. na wsi, w mie-
ście, na terenach ro-
dzinnych ogrodów 
działkowych czy blo-
kowiskach, to koty 
wolno żyjące, których 
status prawny został unormowany 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o ochronie zwierząt. Dlatego też 
trzeba jasno podkreślić, że koty 
wolno żyjące nie są kotami bez-
domnymi, lecz zwierzętami dziki-
mi. 

Zgodnie z art. 21 u.o.z. stanowią 
dobro ogólnonarodowe i inte-
gralny element miejskiego eko-
systemu, w myśl tego artykułu 
powinny mieć zapewnione wa-
runki rozwoju i swobodnego bytu. 
Innymi słowy oznacza to, że zwie-
rzęta te mogą bytować w miejscu, 
w którym mieszka kocia populacja 
i nie mogą być przeganiane, wy-
łapywane, wywożone, przesiedla-
ne ani na siłę oswajane. Wszystkie 
wymienione wyżej czynności 
mogą niestety jedynie takim ko-
tom zaszkodzić, a nie pomóc. Nie 
powinniśmy, więc, każdego na-
potkanego na ulicy kota zgłaszać 
do fundacji, stowarzyszeń itp. jako 
kota bezdomnego. Chęć pomo-
cy jest zrozumiała i nie apelujemy 
o znieczulicę, lecz o zrozumie-
nie, że kotom wolno bytującym 
można pomóc w inny sposób 
niż przewiezienie go do schro-
niskowej klatki, która przysporzy 
mu dużo stresu. Jak więc pomóc 

takim kociakom? Pierwszą i naj-
istotniejszą rzeczą, którą możemy 
zrobić, aby polepszyć dobrostan 
dzikich kotów jest kastracja. Dzię-
ki niej łatwiej zapanować nad nie-
kontrolowanym rozmnażaniem 
się kociej  populacj i .  Obecnie 
większość gmin w Polsce finansu-
je lub dofinansowuje zabiegi ste-
rylizacji kotów wolno żyjących. 
W kwestii tej pomagają również 
działające na terenie danego mia-
sta organizacje prozwierzęce, do 
których zawsze warto zwrócić 
się z prośbą o pomoc w tym za-
kresie. Należy pamiętać, że takie 
działania są zgodne z obowiązują-
cymi przepisami, konieczne i bar-
dzo potrzebne. Kotom możemy 
również pomóc. dokarmiając je. 
Pamiętajmy jednak, że przez fakt 
dokarmiania nie stają się one zwie-
rzętami udomowionymi. Jak każ-
de zwierzęta, tak i wolno bytujące 
koty potrzebują miejsca, w którym 
mogą schować się przed mrozem, 
upałem czy wilgocią, dlatego też 
w miejscu, gdzie bytują kocie po-
pulacje, możemy ustawić budki, 
które będą dla nich schronieniem. 
Udostępniając kociakom taką bud-
kę, możesz być z siebie dumny, 
ponieważ w ten sposób na pew-
no ocalisz nie jedno kocie życie 

przed mrozem. Widząc kota w złej 
kondycji, potrąconego lub pora-
nionego, zawiadom odpowiednie 
służby lub jeśli to możliwe, sa-
modzielnie zabierz go do lekarza 
weterynarii. Jeżeli chcesz pomóc 
wolno żyjącym kotom, to zasto-
suj wyżej wymienione sposoby. 
Nie decyduj się na oswajanie, wy-
łapywanie czy fundowanie lokum 
w schronisku, to naprawdę nie jest 
dobry sposób, by pomóc tym ko-
ciakom. Otoczona odpowiednią 
opieką, wysterylizowana kocia 
populacja nie stwarza praktycz-
nie żadnych kłopotów i pozwa-
la na bezkonfliktową egzystencję 
ludzi i kotów. Za kota bezdomne-
go możemy uznać kociaka, który 
uciekł, zabłąkał się lub został po-
rzucony przez człowieka, a nie 
ma możliwości ustalenia jego wła-
ściciela lub innej osoby, pod opie-
ką której trwale dotąd pozostawał. 
W tym przypadku należy zgłosić 
takiego zwierzaka do urzędu mia-
sta i w miarę możliwości zapewnić 
mu tymczasowe schronienie. Za-
nim zgłosisz jakiegokolwiek kota 
do odpowiednych służb, zasta-
nów się, czy to oby na pewno kot 
bezdomny i czy na pewno w taki 
sposób możesz mu pomóc.

Weronika Kalewska
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PIŁKA NOŻNA 

Trudni rywale
W przypadku gry w IV lidze seniorów łatwo nie jest. W pierwszych kolej-
kach Żbikowi Nasielsk przypadła gra z najmocniejszymi drużynami. Choć, 
jak się okazuje, dla mocnych drużyn beniaminek w osobie Żbika Nasielsk 
jest trudnym zawodnikiem, co podkreślają też trenerzy rywali.

W trzeciej kolejce w sobotę, 21 sierpnia, rywalem Żbika Nasielsk był zwy-
cięzca IV ligi mazowieckiej (grupy warszawskiej) – MKS Ząbkovia Ząbki. 
Mecz odbył się na stadionie miejskim w Nasielsku.

Prowadzenie szybko objęli goście z Ząbek, którzy od pierwszych chwil 
atakowali i już w 5. minucie strzałem Bartosza Wiśniewskiego. Zawodnicy 
Żbika kończyli swoje akcje w konfrontacjach z obrońcami. Do wyrówna-
nia doprowadził Mateusz Bramowicz, któremu udało się przechwycić piłkę 
od obrońcy rywali i celnie umieścił piłkę w bramce w 35. minucie. Mimo 
kolejnych ataków ze strony Żbika Nasielsk, żaden nie okazał się być celny, 
a Ząbkowianie wprowadzali szybkie kontry. Jedna z nich w 70. minucie 
zakończyła się celnym strzałem przez Kewina Przygodę i zapewniło pro-
wadzenie gościom do końca przedłużonego o 4 minuty spotkania.

W spotkaniu sędzia aż czterokrotnie pokazywał żółte kartoniki. Trzykrotnie 
zawodnikom Ząbkovii, a jedną pod koniec meczu Kacprowi Kacprzyckie-
mu ze Żbika Nasielsk.

W czwartej kolejce rywalem Żbika (także w meczu domowym) były rezer-
wy Ekstraklasy, czyli Wisły II Płock. Goście z Płocka już od pierwszych mi-
nut stanowczo atakowali bramkę Żbika Nasielsk. Pierwszą konkretną okazję 
do zdobycia gola Żbik Nasielsk miał już w 8. minucie w rzucie wolnym. 
Strzał w wykonaniu Jakuba Kopacza był szczęśliwy, choć to nie on umieścił 
piłkę w bramce, a główką zawodnik rywali Dawid Krzyżański, który chciał 
wybić piłkę. Samobójczy gol pozwolił Żbikowi Nasielsk utrzymać prowa-
dzenie do końca pierwszej połowy. Niestety pod koniec tej połowy Marcin 
Osiński został ukarany żółtą kartką.

W drugiej połowie Żbika Nasielsk wzmocnił Mateusz Bramowicz, który 
zastąpił Jakuba Kopacza. Trzy zmiany na początku drugiej połowy wyko-
rzystała drużyna z Płocka.

Wynik meczu zmienił się dopiero w 63. minucie, gdy gościom z Wisły II 
Płock udało się zremisować po rzucie karnym dzięki Patrykowi Szczepań-
skiemu. Kilka minut później sędzia pokazał żółtą kartkę Jakubowi Paciorko-
wi, zawodnikowi z Płocka. W 79. minucie sędzia znów musiał podyktować 
rzut wolny drużynie z Wisły II Płock. Wykonał go Dawid Klepczyński, który 
dośrodkował piłkę, a  głową umieścił ją ponownie w bramce Patryk Szcze-
pański. Pod koniec meczu ogromną szansę na wyrównanie wyniku meczu 
miał Mateusz Bramowicz, który z rzutu wolnego trafił prosto w poprzeczkę.

Po czwartej kolejce wstępnie wyklarował się lider i vicelider. Obecnie na 
prowadzeniu jest drużyna CK Troszyn, która ma na koncie 4 wygrane 
mecze (z Drukarzem Warszawa, Makowianką Maków Maz., Sokół Serock 
i MKS Przasnysz), a drugą pozycję zajmuje Wisła II Płock z 10 punktami, 
po trzech zwycięstwach (z Sokołem Serock, MKSem Przasnysz i Żbikiem 
Nasielsk) oraz po remisie z AP Marcovią Marki.

W środę, 1 września, odbył się mecz w ramach piątej kolejki, w którym 
Żbik Nasielsk zagrał na wyjeździe ze Świtem Staroźreby. Mecz zakończył 
się zwycięstwem Żbika po bramce Piotra Sulimy dzięki czemu nasielska 
drużyna zdobyła pierwsze trzy punkty w IV lidze. 

Najbliższe mecze Żbik Nasielsk zagra 4 września na własnym boisku o go-
dzinie 14.00 z CK Troszynem, a 11 września na wyjeździe o godzinie 16.00 

z Na-
r w i ą 
Ostro-

łęka.
Michał B.

Z PARAFII

Zmiany wikariuszy
Zgodnie z decyzją Biskupa Diecezji Płockiej Piotra Libery 
nastąpiły zmiany wikariuszów w niektórych parafiach na 
terenie diecezji. Dotyczyły one również wikariuszy z pa-
rafii naszej gminy.

Ks. mgr Łukasz Chruściel, dotychczasowy wikariusz pa-
rafii pw. św. Rocha w Cieksynie został mianowany wika-
riuszem parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie. Ks. Łukasz 
Chruściel pochodzi z Ciechanowa (ur. 1983 r.) Święcenia 
kapłańskie przyjął 14 czerwca 2008 r., a w Cieksynie pra-
cował od 2019 r. Na miejsce księdza Łukasza Chruściela 
przychodzi ks. mgr Paweł Solecki, dotychczasowy wika-
riusz parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.

Natomiast ks. dr Piotr Wilkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, został miano-
wany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gójsku. Ks. dr Piotr Wilkowski pochodzi z Ciechanowa (ur. 1985 r.), 
a święcenia kapłańskie przyjął 9.06.2012 r. w Płocku. W Nasielsku pracował od 2016 roku. Jest doktorem nauk 
teologicznych w zakresie mariologii. Studia doktoranckie ukończył na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Tymczasem posługę kapłańską w parafii w Nasielsku będzie pełnił ks. mgr Tomasz Dec, 
dotychczasowy wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

W parafiach w Cieksynie i w Nasielsku nastąpiły pożegnania wikariuszy, odchodzących do nowych parafii i po-
witania nowych księży. Dziękujemy księdzu Łukaszowi i księdzu Piotrowi za posługę w parafiach i za głoszone 
Słowo Boże oraz życzymy błogosławieństwa Bożego. 

(oz)

Z UM

Dożynki  
Województwa Mazowieckiego
W niedzielę, 29 sierpnia br., 
w Muzeum Wsi Radomskiej 
odbył y się Dożynki Wo-
jewództwa Mazowieckie-
go. Podczas uroczystości 
wręczone zostały nagrody  
w ramach V edycji konkursu 
„Najaktywniejsze sołectwo 
Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich – Sukces widać 
po sąsiedzku”.

Jest nam niezmiernie miło 
poinformować, że na 30 
zgłoszeń z całego woje-
wództwa mazowieckiego, 
sołectwo Ruszkowo zajęło 
V miejsce, zdobywając tym 
samym nagrodę o wartości 
1 500 zł. Symboliczny czek odebrał sołtys Michał Ziółek.

Wniosek zgłoszeniowy, który opisywał działalność sołectwa wraz z dołączoną dokumentacją potwierdzającą 
jego aktywność (zdjęcia, publikacje prasowe, filmy, rekomendacje) został przygotowany przez Wydział Admini-
stracji i Nadzoru we współpracy z sołtysem Ruszkowa.

Warto przypomnieć, że w ubiegłych latach nagroda ta trafiła także do innych sołectw w naszej gminie: sołectwo 
Cieksyn (za zajęcie II miejsca), sołectwo Psucin (za zajęcie VI miejsca). Jesteśmy dumni, że na naszym terenie 
jest tyle aktywnych osób. To dzięki Wam sołectwa tętnią życiem. Cieszy również fakt, że Wasza praca jest do-
ceniana i nagradzana.

Sołectwu Ruszkowo serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Wydział Administracji i Nadzoru

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  KS CK Troszyn 4 12 4 0 0 15-2

2.  Wisła II Płock 4 10 3 1 0 8-4

3.  Mławianka Mława 3 9 3 0 0 9-6

4.  Hutnik Warszawa 4 9 3 0 1 11-5

5.  Ząbkovia Ząbki 4 9 3 0 1 7-3

6.  Escola Varsovia Warszawa 4 9 3 0 1 12-3

7.  Stoczniowiec Płock 4 6 2 0 2 8-11

8.  AP Marcovia Marki 4 6 1 3 0 5-4

9.  Świt Staroźreby 4 6 1 3 0 7-6

10.  Narew 1962 Ostrołęka 4 6 2 0 2 6-9

11.  Huragan Wołomin 4 6 2 0 2 5-8

12.  MKS Przasnysz 4 4 1 1 2 5-3

13.  Drukarz Warszawa 4 3 1 0 3 7-10

14.  Wkra Żuromin 4 3 1 0 3 6-9

15.  Żbik Nasielsk 4 1 0 1 3 3-9

16.  Makowianka Maków Maz. 4 1 0 1 3 3-10

17.  Unia Warszawa 3 0 0 0 3 3-10

18.  Sokół Serock 4 0 0 0 4 5-13

forBET IV liga 2021/2022, grupa: mazowiecka I

źródło www.90minut.pl

Z UM

Oddano hołd poległym 
W niedzielę, 22 sierpnia br., przy ko-
ściele pw. św. Doroty w Cieksynie 
odbyła się uroczystość upamiętniają-
ca bohaterów z 22. I 201. pułku pie-
choty, poległych w sierpniu 1920 r. 
na terenie Cieksyna.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą 
świętą, po której oddano hołd po-
ległym oraz złożono kwiaty przy 
tablicy upamiętniającej poległych 
żołnierzy. Następnie przy remizie 
strażackiej OSP KSRG Cieksyn odbył 
się piknik rodzinny. Organizatorami 
wydarzenia byli Radny Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Janusz Gers oraz Nasielski Rajd Motocyklowy.
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Już po raz czternasty na mazo-
wieckie szlaki wyruszyła Karawana. 
Wędrujący Festiwal Sztuki i Anima-
cji. Po czasie przymusowego od-
cięcia od kultury i artystycznych 
wydarzeń zapraszamy wszystkich 
spragnionych kulturalnych wrażeń 
do wspólnej zabawy. W programie 
gry, animacje, konkursy z nagroda-
mi, spektakle dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Dwa ostatnie przystanki na tego-
rocznej trasie Karawany, który-
mi żegnamy wakacyjny sezon, to 
Cieksyn (4 września) i Nasielsk (5 
września).

Karawana to projekt realizowany 
przez Mazowiecki Instytut Kultury 
we współpracy z lokalnymi partne-
rami z województwa mazowieckie-
go. Już po raz czternasty w czasie 
wakacji festiwal wyruszył na Ma-
zowsze, by zaprosić mieszkańców 
regionu do aktywnego rodzinnego 
spędzania wolnego czasu z kulturą.

Chcemy zachęcić w wakacje 
m i e s z ka ń c ó w  wo j e wó d z t wa 
mazowieckiego do aktywnego 
uczestnictwa w nowych otwar-
tych formach życia kulturalnego. 
Razem z lokalnymi współorga-
nizatorami Karawany postawili-
śmy sobie za cel zainteresowanie 
dzieci,  młodzieży i  dorosłych 
teatrem, ciekawymi działania-
mi parateatralnymi i plastyczny-
mi, które wyzwalają wyobraźnię, 
kreatywność i zdolności twór-
cze. Przede wszystkim jednak ma 
to być dobra zabawa i ciekawy 
sposób spędzenia wolnego cza-
su – tłumaczy Anna Mizińska, 
koordynatorka projektu z Działu 
Teatru Mazowieckiego Instytutu 
Kultury.

K a żde go dn ia  fe s t i wa lu  p re -
zentowane są publiczności dwa 
wyjątkowe spektakle teatralne – 
pierwszy przygotowany z myślą 
o dzieciach, który w godzinach 
popołudniowych otwiera wy-
darzenie i drugi, wieczorny dla 

widzów dorosłych. Mają one cha-
rakter plenerowy, uliczny – obok 
walorów artystycznych zapew-
niają świetną zabawę i rozryw-
kę widzom, włączając ich często 
w swoje działania i zachęcając do 
aktywnego udziału. Czas między 
spektaklami wypełnią pomysło-
we, barwne, rodzinne gry i warsz-
taty przeznaczone dla różnych 
grup wiekowych, które popro-
wadzą doświadczeni animatorzy. 
Udział w festiwalu jest bezpłatny.

4 września Karawana zatrzyma się 
w Cieksynie na boisku przy Szko-
le Podstawowej nr 3 im. Mikołaja 
Kopernika (ul. J. Piłsudskiego 43) 
i 5 września w Nasielsku w Parku 
im. Jana Pawła II (Rynek). Program 
w obu miejscowościach otworzy 
o godz. 16:00 spektakl dla naj-
młodszych pt. Paweł i Gaweł c.d. 
Teatru Scena 96 . To opowieść 
oparta o znany wiersz Aleksandra 
Fredry. Nie prezentuje jednak treści 
samego wiersza. To zabawna wizja 
tego, jak losy dwóch skłóconych 
sąsiadów mogły potoczyć się dalej 
– czy doszli do porozumienia, czy 
udało im zwalczyć różnice cha-
rakterów i pogodzić swoje różne 
potrzeby? A może ich konflikt roz-
gorzał jeszcze mocniej? Przekonają 
się o tym widzowie spektaklu, któ-
ry jest doskonałym pomysłem na 
rodzinną rozrywkę. Młodszych wi-
dzów na pewno zainteresują wartka 
akcja i wyraziście zarysowane cha-
raktery postaci oraz ich perypetie. 
Starsi widzowie odnajdą w spek-
taklu uroki starego niemego kina 
i grę jego konwencją.

O godz. 20:00 Teatr Ewolucji 
Cienia  zaprezentuje dorosł ym 
widzom przedstawienie pt . Fin 
Amor. To niezwykłe barwne ko-
st iumowe widowisko, łączące 
bogatą treść i namysł nad ponad-
czasowymi pytaniami o kwestię 
miłości ze spektakularnymi ele-
mentami teatru ulicznego. Każ-
dy widz znajdzie w nim coś dla 
siebie. Fabuła oparta jest o histo-

Nadciąga Karawana
rię miłości bliżej nieokreślonych 
postaci, żyjących w dobie śre-
dniowiecza, wywodzących się 

z wyższych warstw społecznych 
– rycerza i damy jego serca. Za-
mysłem twórców widowiska było 

zwrócenie uwagi na ponadczaso-
wość i uniwersalność tego wątku 
w naszej kulturze.

WAKACYJNIE

Sportowe półkolonie w Żbiku
Podobnie jak w ubiegłym roku, 
w tym także zostały zorganizo-
wane „Półkolonie Żbika Nasielsk”. 
Odbyły się one od 2 do 13 sierp-
nia i cieszyły ogromnym zaintere-
sowaniem.

W półkoloniach wzięło udział oko-
ło 120 dzieci i młodzieży w wie-
ku od 5 do 12 lat. Organizatorzy 

zapewnili młodym uczestnikom 
liczne aktywności sportowe. Kie-
rownikiem półkolonii był Dariusz 
Kordowski, a opiekunami: Julia 
Werczyńska, Sandra Chrzanowska, 
Karina Wodeńska, Sylwia Rogalska, 
Mateusz Bramowicz, Marek Osiński 
i Mateusz Żyro.

Poza treningami i zajęciami sporto-
wymi, najmłodsi mieli 
okazję trenować sztu-
ki walk i Muay Thai . 
D ziewcz ynk i  chęt-
n i e  b r a ł y  u d z i a ł 
w zajęciach koloro-
wania chodnika przed 
budynkiem klubu Żbik 
Nasielsk oraz w zapla-
taniu warkoczyków. 
N ie zab rak ło tak że 
atrakcji wyjazdowych 
do Dinoparku Ko ł-
cianek oraz do Parku 

Trampolin w Warszawie.

Była też wyprawa na seans 
filmowy do nasielskiego kina 
Niwa. Ponadto, w ramach 
zorganizowanego czasu, 
dzieci spotkały się z panią 
psycholog, Marią Sierzpu-
towską, która opowiedziała 
im o tym, jak prowadzić ak-
tywny i zdrowy tryb życia 
z dala od nałogów i stresu.

10 sierpnia uczestników półkolonii 
odwiedził Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska, który rozmawiał 
z dziećmi na temat proponowanych 
im zajęć. 

Dwa tygodnie sportowych atrak-
cji minęło błyskawicznie, jednak 
uczestnicy zgodnie przyznają, że był 
to okres niezapomnianych przygód 
oraz nawiązania nowych znajomości 
koleżeńskich. 

 – W imieniu wszystkich opie-
ku n ó w  b a r d z o  d z i ę ku j e m y 
wszystkim rodzicom za zaufa-
nie i  oddanie swoich pociech 
w nasze ręce. Muszę podkre-
ślić, że nie sprawiały one żad-
nych problemów i aktywnie oraz 
z zaangażowaniem uczestniczyły 
w zajęciach. Mamy nadzieję, że 
za rok po raz kolejny uda nam się 
zorganizować takie półkolonie – 
mówi kierownik turnusu Dariusz 

Kordowski.

Obszerne fotorelacje z przebie-
gu półkolonii znaleźć można na 
fan page’u klubu sportowego Żbik 
Nasielsk.

Na organizację półkolonii klub 
Żbik Nasielsk otrzymał 15 tys. zł 
w ramach otwartego konkursu 
ofert. 

Michał B.
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Baran 21.03-20.04
Nie daj się wciągnąć w bezsensowne 
dyskusje. Rób swoje i nie oglądaj się na 
innych. Kilka dni urlopu poprawiłoby Ci 
teraz samopoczucie. Nie planuj forsow-
nych zajęć i uważaj na swój kręgosłup.

Byk 21.04-20.05
Mimo spiętrzenia obowiązków, nie od-
rzucaj żadnego ze zleceń i propozycji. 
Sam zajmij się swoimi sprawami. Nie po-
dejmuj pochopnych decyzji. Mogą poja-
wić się bóle głowy lub migreny.

Bliźnięta 21.05-21.06
Większość decyzji podejmować będziesz 
w komfortowych warunkach. Staraj się 
jednak nie brać na siebie nadmiernych 
finansowych zobowiązań. Bądź konse-
kwentny i staraj się postawić na swoim.

Rak 22.06-22.07
W pracy nie powierzaj innym odpo-
wiedzialnych zadań, bo będziesz musiał 
wszystko poprawiać. Masz szansę spraw-
dzić swoje umiejętności w jakiejś nowej 
dziedzinie. Zadbaj o urozmaiconą dietę.

Lew 23.07-23.08
Z p owo d ze n i e m może sz  p lanować 
większe inwest ycje,  a  nawet kupno 
mieszkania czy budowę domu. Spędzaj 
jak najwięcej czasu na świeżym powie-
trzu.

Panna 24.08-22.09
Przestań wreszcie porównywać się z inny-
mi, bo tylko psujesz sobie nastrój. Poszukaj 
takiej pracy, która da Ci szansę na rozwój. 
Nie angażuj się w rodzinne nieporozumie-
nia, bo nic nie wskórasz. 

Waga 23.09-23.10
To sprzyjający czas dla osób, które planują 
założyć własną działalność. Nie odrzucaj 
propozycji szkoleń, bo nie tylko czegoś 
się nauczysz, ale i poznasz ciekawych lu-
dzi. Zadbaj o kondycję.

Skorpion 24.10-22.11
Mimo spiętrzenia obowiązków, nie odrzu-
caj żadnego ze zleceń i propozycji. Sam 
zajmij się swoimi sprawami. Pamiętaj, że 
szczerość jest lepsza niż wykręty. Uważaj 
na internetowych oszustów.

Strzelec 23.11-21.12
Relacje partnerskie wymagać będą od was 
dojrzałości. Unikaj ryzyka, karkołomnych 
pomysłów, kredytów, staranniej obliczaj 
swoje szanse w każdym przedsięwzięciu. 
Więcej odpoczywaj.

Koziorożec 22.12-20.01
Stres to Twój wróg. Nie traktuj siebie go-
rzej niż traktujesz innych, złap dystans 
do życia. Mimo wakacyjnej aury wokół, 
chwilami może być ciut nerwowo. Unikaj 
kawy i tłustych potraw. 

Wodnik 21.01-19.02
Uda Ci się zrealizować ważne projekty. 
Jeśli masz sprawy niezałatwione, warto 
poświęcić im uwagę, aby móc pójść da-
lej. Jeśli masz własny biznes, dobrze skal-
kuluj ryzyko nowych inwestycji.

Ryby 20.02-20.03
Wbrew temu, co teraz myślisz, metoda ma-
łych kroków wydaje się być lepszą drogą 
do celu, niż pędzenie na skróty. W finan-
sach zaczniesz wychodzić na prostą. Po-
trzebujesz więcej witamin.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
3-5 września godz. 15:00 2D dubb.
8-9 września godz. 15:00 2D dubb.

Fritzi – przyjaźń bez granic
Animacja; Belgia, Czechy, Luksemburg, Niemcy; Czas 
trwania 1 godz. 27 min.
Przyjaciółka Fritzi – Sophie – wyjeżdża na waka-
cje za granicę, powierzając jej pod opiekę uko-
chanego pieska o imieniu Sputnik. Jednak jesienią 
Sophie nie wraca do szkoły – zostaje w zachod-
nich Niemczech.  Fritzi wpada na sprytny pomysł: 
musi pomóc Sputnikowi odnaleźć Sophie bez 
względu na okoliczności...

3-5 września godz. 17:00 2D dubb.
8-9 września godz. 17:00 2D dubb.

Mój brat ściga dinozaury
Familijny; Włochy; Czas trwania 1 godz. 41 min.
Od pierwszych dni życia małego Gio, Jack wierzy, 
że jego brat jest wyjątkowy, specjalny, po prostu 
najlepszy – niczym superbohater, który przybył 
z innej planety! Z czasem poznaje prawdę: Gio 
ma zespół Downa i dla Jacka staje się powodem 
do wstydu. Kiedy chłopak trafia do nowej szko-
ły, poznaje czarującą Ariannę i chce zaimpono-
wać kolegom z zespołu muzycznego. Postanawia 
więc ukrywać przed znajomymi istnienie swoje-
go brata.

3-5 września godz. 19:00 2D PL
8-9 września godz. 19:00 2D PL

Holiday
Dramat, Thriller, Psychologiczny; Niemcy, Polska; Czas 
trwania 1 godz. 48 min.
Tomek i Kasia, szukają relaksu, odcięcia od dłu-
gich godzin w korporacji i spokojnego czasu dla 
siebie. To będą wakacje, jakich nie zapomni już 
nigdy żadne z nich.

10-12 września godz. 15:00 2D dubb.
15-16 września godz. 15:00 2D dubb.

Piotruś Królik 2: Na gigancie
Animacja, Familijny; Australia, USA; Czas trwania 
1 godz. 25 min.
Bea Thomas i króliki stworzyli prowizoryczną ro-
dzinę. I choć Piotruś Królik bardzo się starał, nie 
udało mu się pozbyć złej reputacji złośliwca. Kie-
dy Piotruś Królik ucieka z ogrodu, odkrywa, że 
jego złośliwość pomaga mu przetrwać w obcym 
świecie, ale kiedy zobaczy, że jego rodzina ry-
zykuje wszystkim, by go odnaleźć, będzie musiał 
podjąć decyzję: jakim króliczkiem chce być.

10-12 września godz. 17:00 2D dubb.
15-16 września godz. 17:00 2D dubb.

Lassie, wróć!
Familijny, Przygodowy; Niemcy; Czas trwania 1 godz. 
36 min.
Historia najwierniejszego psa świata i jego nie-
zwykłej podróży w poszukiwaniu domu i najlep-
szego kumpla. Dwunastolatek Flo i suczka Lassie 
są parą nierozłącznych przyjaciół. Niestety tata 
chłopca traci pracę i cała rodzina musi przenieść 
się do małego mieszkania, gdzie psy nie są akcep-
towane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie chcąc, musi 
rozstać się z Lassie... Pies zostaje oddany w ręce 
rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli...

10-12 września godz. 19:00 2D
15-16 września godz. 19:00 2D

Zupa nic
Komedia obycz.; Polska; Czas trwania 1 godz. 34 min.
Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli 
pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), któ-
ra zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze 
historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie 
toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta 
(Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez sys-
tem inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po 
cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwa-
growi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą 
zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i ma-
rzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Praw-
dziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak 
wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony poma-
rańczowy maluch. 

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 poszukuję mieszkania do 
wynajęcia na stałe w starym bu-
downictwie lub bloku. Tel. 695 
255 441, 518 034 572.

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 1476 m2 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.

Sprzedam przyczepę rolniczą 
4tonową na dwa tłoki. W pełni 
sprawna, opłacona. Tel.666 295 
207.

Oddam w DOBRE RĘCE 3-letnią 
sukę i 3 szczeniaki owczarka nie-
mieckiego długowłosego. Tel. 514 
023 924.

Sprzedam tanio biurko. Tel. 514 
023 924.

Sprzedam: agregat uprawo-wo-
siewny Grober, kombajn Anna, 
młynek bąk, wóz konny, siewka 
do nawozów, kosiarka rotacyjna. 
Tel. 500 138 274.

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

Mieszkanie do wynajęcie. Tel.667 
569 603.

Sprzedam 2 tunele foliowe. 1) 30m 
dł. i 8m szer.; 2) 21m dł. i 8m szer. 
Osiedle Krupka. Tel. 505 783 819.

Sprzedam mieszkanie 52 m2 

w centrum Nasielska, osiedle 
Starzyńskiego. Tel. 501 106 843.

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
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
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Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja
Pierwszy spis powszechny odbył się 
w Polsce równo 100 lat temu. Za-
równo wtedy, jak i dziś, celem było 
i jest poznanie sytuacji polskiego 
społeczeństwa, aby potem prowa-
dzić skuteczne działania wspierają-
ce jego rozwój. Jeśli zatem leży Ci na 
sercu przyszłość Twojej rodziny, gmi-
ny, miasta i całego kraju, powinieneś 
jak najszybciej wypełnić obowiązek 
spisowy. 

Każdy ma prawo do wątpliwości 
i nie ma nic złego w stawianiu pytań 
o sensowność i legalność Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Należy 
jednak podejść do tego poważnie 
i rzetelnie, a nie opierać się na „sen-
sacyjnych” opiniach internetowych 
anonimów. 

1.Bądź świadomym obywatelem 
i korzystaj z wiarygodnych źródeł

Internet jest kopalnią wiedzy i infor-
macji, ale trzeba umieć z niego ko-
rzystać, aby nie dać się zmanipulować 
fake newsom. Jeśli szukasz informa-
cji o spisie powszechnym, wejdź na 
stronę internetową https://spis.gov.pl 
i sprawdź  aktualności oraz dział po-
święcony najczęściej zadawanym 
pytaniom. Informacji szukaj też na 
stronach internetowych gmin. 

W Internecie i mediach społeczno-
ściowych trafisz zapewne na opinie 
straszące inwigilacją czy rzekomo 
nielegalną ingerencją w prywatność. 
Czytając takie twierdzenia, zastanów 
się jednak, czy ktoś nie robi tego tylko 
po to, żeby się Twoim kosztem wy-
promować, zwiększyć ruch na swo-
jej stronie lub szerzyć wśród Polaków 
świadomą dezinformację. 

2.Czy spis jest legalny? Czytaj prze-
pisy, a nie opinie anonimów

Statystyka publiczna ma pełne pra-
wo do zadawania pytań zawartych 
w formularzu spisowym na podsta-
wie Ustawy o Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021. Informacje zbierane w spisach 
powszechnych są też wyłączone 
z obowiązywania przepisów RODO. 
W przypadku tematów objętych 
szczególną ochroną (stan zdrowia, 
wyznanie religijne, związki niesfor-
malizowane) możemy wybrać opcję 
„Nie chcę odpowiadać na to pytanie”. 

Warto jednak również i w tych py-
taniach podawać zgodną z rzeczy-
wistością odpowiedź. Te informacje 
będą w pełni bezpieczne i anonimo-
we.

3. Nikt nie pozna danych o Tobie 

Jednostkowe informacje o Tobie nie 
będą przekazywane jakiejkolwiek 
instytucji czy osobie! Wszystkich 
pracowników statystyki publicznej 
obowiązuje tajemnica statystyczna, 
za złamanie której grozi kara pozba-
wienia wolności do lat 3. Jeśli dane zo-
staną przekazane celowo i dla zysku, 
wtedy kara jest zagrożona karą po-
zbawienia wolności do lat 5. 

Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy 
w historii nie została złamana! Znane 
są przypadki, kiedy Prezesi GUS płacili 
kary za odmowę przekazania danych 
jednostkowych organom ścigania 

czy innym urzędom.

4.Twój udział naprawdę się liczy!

Osoby, które negują potrzebę prze-
prowadzania spisu powszechnego, 
powinny sobie zadać pytanie, co by-
łoby, gdyby go nie organizowano. 
Jak mogłoby funkcjonować nasze 
państwo bez wiedzy o tym, ile osób 
w nim mieszka, jak wyglądają na-
sze rodziny, czy w jakich warunkach 
mieszkamy? Rządzący na poziomie 
kraju czy gminy, bez względu jaką 
partię reprezentują, korzystają z in-
formacji uzyskanych w spisie przez 
kolejne 10 lat. Na ich podstawie będą 
dzielić środki finansowe i podejmo-
wać decyzje mające wpływ na życie 
każdego z nas.  

5. Spis nie prześwietla Twojego ma-
jątku 

Nie jest prawdą, że w spisie są pytania 
o majątek, zarobki, konto bankowe, 
posiadanie działek, samochodów czy 
kosztowności. Można to łatwo spraw-
dzić na stronie https://spis.gov.pl/ 
w wykazie pytań lub podczas spisu. 
Informacji spisowych nie da się więc 
wykorzystać do planowania jakich-
kolwiek nowych podatków. 

Statystyka publiczna nie interesuje się 
też legalnością pobytu obcokrajow-
ców. Mieszkający w Polsce cudzo-
ziemcy nie mają w związku ze spisem 
powodów do obaw i powinni wypeł-
nić jak najszybciej ten obowiązek.

Jeśli podczas wywiadu padną pytania 
o majątek danej osoby lub status po-
bytu obcokrajowca w Polsce, to zna-
czy, że rachmistrz przekroczył swoje 
uprawnienia lub rozmowa jest prowa-
dzona z nieuprawnioną osobą. 

6. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!

Spis jest naprawdę łatwy! Średnio spo-
kojne wypełnienie formularza zaj-
muje 10-15 minut. Możesz to zrobić 
przez komputer, telefon lub podczas 
bezpośredniej rozmowy z rachmi-
strzem. Pomoże ci w tym rachmistrz 
lub urzędnik w gminie. Wybierz me-
todę najlepszą dla siebie:

Internet i formularz na stronie spis.
gov.pl

Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę 
z urzędnikiem Urzędu Statystyczne-
go

Punkt spisowy i spisanie się z pomocą 
urzędnika gminnego

Rozmowę telefoniczną z rachmi-
strzem spisowym. Rachmistrz dzwoni 
z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Bezpośrednią rozmowę z rachmi-
strzem. 

Pamiętaj, że udzielonych i zatwier-
dzonych odpowiedzi nie można już 
poprawiać. Dlatego przez te kilka mi-
nut spisu skoncentruj się tylko na tym 
zadaniu. 

7. Zaufaj rachmistrzowi – jego zada-
niem jest Ci pomóc

Rachmistrzowie to nie oszuści! Ich 
praca polega na tym, żeby docierać 
do osób, które z jakichś powodów nie 
wypełniły obowiązku spisowego i im 
pomóc. 

Oczywiście mogą zdarzyć się 
przypadki podszywania się pod 
rachmistrza i zawsze trzeba za-
chować ostrożność. Jeśli masz 
obawy co do rozmowy z rachmi-
strzem, zweryfikuj jego tożsamość: 
 – na stronie https://spis.gov.pl/ 
w zakładce „Sprawdź tożsamość 
rachmistrza”,

 – poprzez infolinię statystyczną pod 
numerem 22 279 99 99,

 – kontaktując się z Gminnym Biurem 
Spisowym.

Rachmistrz zadzwoni z numeru 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. 
Ze względu na skalę przedsięwzięcia 
oraz liczbę połączeń z tych numerów 
niektóre telefony mogą wskazywać 
te numery jako zagrożenie lub spam. 
Jeśli zadzwoni jeden z dwóch wspo-
mnianych numerów, odbierz połą-
czenie bez zbędnych obaw. 

Spis ze wsparciem rachmistrza jest 
o tyle łatwiejszy, że to on poprowadzi 
nas po całym formularzu spisowym. 
Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do 
treści pytań, możemy od razu popro-
sić rachmistrza o wyjaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie 
przydatna w przypadku osób, które 
nie czują się zbyt pewnie, używając 
komputera i Internetu. Formularz spi-
sowy jest bowiem dostępny wyłącz-
nie w formie elektronicznej – jeśli nie 
umiemy się spisać samodzielnie, na-
leży bezwzględnie skorzystać z po-
mocy rachmistrza. 

8. Z rachmistrzem oszczędzisz swój 
cenny czas

Ze wsparcia rachmistrza powinny 
też skorzystać te osoby, które cierpią 
na chroniczny brak wolnego czasu. 
Z dotychczasowych doświadczeń 
wynika, że pośpiech i niedokładnie 
czytanie treści pytań na formularzu 
spisowym są najczęstszą przyczy-
ną pomyłek popełnianych przez 
mieszkańców przy jego wypeł-
nianiu. W praktyce skutkuje to do-
datkowymi telefonami na infolinię 
spisową i próbą poprawy błędnych 
zapisów za pośrednictwem konsul-
tanta. 

Przeszkolony rachmistrz przepro-
wadzi nas bezpiecznie przez pyta-
nia spisowe, przeczyta je dokładnie 
wraz z odpowiedziami, wyjaśni 
wątpliwości, zaznaczy za nas od-
powiedzi. Co więcej, odbierając 

telefon od rachmistrza i spisując 
się z jego pomocą, nie ponosimy 
kosztu rozmowy. Możemy zatem 
bez pośpiechu wypełnić formu-
larz i pytać rachmistrza o wszystko, 
z czym mamy problem. 

9. Nie czekaj do września

Nie jest prawdą, że we wrześniu 
każdy będzie mógł się wygodnie 
spisać sam lub przez telefon. Może 
się bowiem okazać, że osób, któ-
re zostawiły sobie spis na ostat-
nią chwilę, jest na tyle dużo, że 
ograniczona będzie dostępność 
rachmistrzów i konsultantów te-
lefonicznych. Będzie wprawdzie 
funkcjonować samospis interne-
towy, ale w tej opcji nie może-
my liczyć na wsparcie rachmistrza 
i wszystkie wątpliwości będziemy 
musieli sobie wyjaśnić sami.

Pamiętaj też, że jeśli skontaktuje się 
z Tobą rachmistrz (osobiście lub te-
lefonicznie), nie możesz mu odmó-
wić i musisz się spisać od razu! 

10. Za odmowę spisu grozi Ci na-
wet 5 tys. zł grzywny!

Ustawa o statystyce publicznej 
w artykule 57 jasno określa, że 
kto wbrew obowiązkowi odma-

wia udzielenia informacji w spisie 
powszechnym lub innym badaniu 
statystycznym, podlega grzywnie. 
Jej wysokość każdorazowo określa 
sąd w odrębnym postępowaniu ad-
ministracyjnym i może sięgnąć na-
wet 5 tys. złotych!  

Nie bój się spisu! Pamiętaj o naj-
ważniejszych zasadach: 

Bądź świadomym obywatelem 
i korzystaj z wiarygodnych źródeł.

Czy spis jest legalny? Czytaj przepi-
sy, a nie opinie anonimów.

Nikt nie pozna danych o Tobie. 

Twój udział naprawdę się liczy!

Spis nie prześwietla Twojego ma-
jątku .

Spis zajmie Ci tylko 10 minut!

Zaufaj rachmistrzowi – jego zada-
niem jest Ci pomóc.

Z rachmistrzem oszczędzisz swój 
cenny czas.

Nie czekaj do września.

Za odmowę spisu grozi Ci nawet  
5 tys. zł grzywny!

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Drodzy Mieszkańcy, Szanowni Seniorzy! 
Z przyjemnością informujemy, że już od 1 września 2021 roku ZWIĘK-
SZA SIĘ ULGA DLA SENIORÓW na bilety autobusowe w gminnych 
przewozach pasażerskich w ramach programu Nasielska Karta Seniora!

Zniżka wzrośnie z 17% na 33%, co oznacza, że osoby po 60. roku życia 
za bilety jednorazowe na przejazdy do 10 km zapłacą 2,00 zł (z po-
przednią zniżką bilet ten kosztował 2,50 zł). W przypadku przejazdu od 
10 km bilety jednorazowe będą kosztować seniorów 4,00 zł (z po-
przednią zniżką był to koszt 5,00 zł). 

W związku z powyższym, bilet zakupiony przez seniora będzie tańszy 
odpowiednio o 50 gr lub 1 zł – w zależności od długości trasy.

Prezes SKR – Wojciech Królak podkreśla jednocześnie, że ww. ulgi będą 
obowiązywały we wszystkich liniach SKR, nie tylko tej z miasta do stacji. 

Przypominamy, że aby skorzystać ze zniżki, należy mieć ukończone 60 
lat oraz być posiadaczem Nasielskiej Karty Seniora, którą trzeba będzie 
okazać przy zakupie biletu.

NKS można wyrobić bezpłatnie w Klubie Senior+ w Nasielsku przy  
ul. Warszawskiej 52.

Wydział Administracji i Nadzoru
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Brydż
Wyniki turnieju „ósmego”, 20.08.2021 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  165 pkt (57,29%)
2. Janusz Muzal – Janusz Wydra    165 pkt (57,29%)
3. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  164 pkt (56,94%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   152 pkt (52,78%)
5. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  133 pkt (46,18%)
6. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  122 pkt (42,36%)
7. Jacek Jeżółkowski – Józef Skrzypczak  107 pkt (37,15%)

Wyniki turnieju „dziewiątego”, 20.08.2021 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra    74 pkt (58,73%)
2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski  71 pkt (56,35%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   71 pkt (56,35%)
4. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  66 pkt (52,38%)
5. Waldemar Gnatkowski – Paweł Wróblewski  62 pkt (49,21%)
6. Zbigniew Michalski – Józef Skrzypczak  58 pkt (46,03%)
7. Joanna Drozd – Anna Tomaczkowska  51 pkt (40,48%)
8. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś  51 pkt (40,48%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1. Alicja Bartosik     39 pkt
2. Józef Skrzypczak     38 pkt
3-5. Krzysztof Brzuzy     34 pkt
 Piotr Kowalski          34 pkt
 Grzegorz Nowiński     34 pkt
6.  Józef Dobrowolski     32 pkt
7. Janusz Muzal        31 pkt
8. Janusz Wydra     30 pkt
9. Krzysztof Morawiecki    26 pkt
10-11. Waldemar Gnatkowski     22 pkt
 Krzysztof Michnowski    22 pkt

PK

źródło www.90minut.pl

NASIELSK BASZTA TEAM

Nasielski Bieg Terenowy
Serdecznie zapraszamy na 3. edycję Nasielskiego Biegu 
Terenowego, który odbędzie się w niedzielę, 12 września 
br.

W ramach sportowych wyzwań w sercu uroczyska Chr-
cynno na chętnych czekają:
 – Bieg leśny na dystansie 6 km
 – Nordic Walking na dystansie 4 km
 – Zawody dla dzieci i młodzieży (w tym biegi z przeszko-
dami oraz inne konkurencje).

Po zakończonych zmaganiach, ugościmy Was na pikniku 
rodzinnym z kuchnią polową oraz atrakcjami dla wszyst-
kich m.in. dmuchańce, słodkie zwierzaki z Alpakasia, 
stoisko PTTK Mazowsze i wystawa z wyrobami ,,Pierniki 
z duszą”. W programie znajduje się również wykład nt. pro-
filaktyki uzależnień.

Zapewniamy atrakcyjne nagrody dla każdej kategorii oraz 
super loterię z nagrodą główną – Nocleg w Nosselia Hotel 
oraz pełen przygód dzień na kajakach na Wkrze!

L ink do zapisów: https://elektronicznezapisy.pl/
event/6260/signup.html

WĘDKARSTWO

Złoty haczyk w Opinogórze
Zawodnicy z kół wędkarskich na-
leżących do gminy Nasielsk bio-
rą aktywny udział w zawodach 
wędkarskich rangi Okręgu PZW 
w Ciechanowie, ale również rangi 
Mistrzostw Polski. 

Na koniec wakacji zawodnikom 
z koła PZW Cieksyn i koła 
PZW Nasielsk udało się 
wziąć udział w zawodach 
pod naz wą „ Złot y Ha-
czyk”. Dla Okręgu PZW 
w Ciechanowie od kilku-
nastu lat już tradycyjnie są 
one rozgrywane zawsze 
w ostatnią niedzielę wa-
kacji. 

Zawody są przeznaczone 
dla dzieci, młodzieży oraz 
kobiet z Okręgu Ciecha-
nowskiego. Tegoroczny 
„Złoty haczyk” rozegra-
ny został 29 sierpnia br. 
na zbiorniku należącym 
do Koła PZW Opinogó-
ra. Bez wątpienia jest to 
jedno z najbardziej uro-
kliwych łowisk na mapie 
Mazowsza. Dzieci i mło-
dzież spędzały tam wolny 
czas aktywnie na świeżym 
powietrzu. 

Naj m łodsz y ucze stn ik 
podczas tegorocznych zawodów 
„Złoty haczyk” miał tylko 8 lat. 
Wędkarstwo jest piękną pasją dla 
każdego, uczy cierpliwości, sza-
cunku do otaczającej nas natury 
oraz zrównoważonego współza-
wodnictwa. Są to umiejętności 
szczególnie ważne w dzisiejszym 
świecie.

Organizatorzy obawiali się o do-
brą pogodę na ten dzień, ponieważ 
prognozy nie były optymistyczne. 
Na szczęście pogoda sprzyjała za-
wodnikom. Temperatura sięgająca 
momentami 20 stopni, lekko po-
chmurne niebo to wprost idealna 
aura do wędkowania. 

Już o godzinie 7. 00 zawodnicy 
przystąpili do losowania stanowisk. 
Następnie wszyscy udali się na 
swoje stanowiska, gdzie w skupie-
niu rozkładali sprzęt oraz dopraco-
wywali zanętę. O 8.30 wybił sygnał 
ciężkiego nęcenia i do wody trafi-

ły różne mieszanki, przygotowane 
pod strategie zawodników. Na ryby 
nie trzeba było więc długo czekać. 

W pierwszej godzinie złapano wie-
le krąpi, ale również przepięknych 
złotych karasi. Ryby nie żerowa-
ły tego dnia aktywnie, było wie-
le brań, których nie można było 
zaciąć. Podczas czterech godzin, 
opiekunowie i goście obserwowali 
grupy sporych ryb. Miłym, zaska-
kującym akcentem było złowienie 
przez Juniora należącego do na-
szej gminy – Karola Mossakow-
skiego silnego sandacza o długości  
55 cm. Karol to utalentowany, mło-
dy pasjonat wędkarstwa. W lipcu 
br. reprezentował Okręg Ciecha-

nowski na Mistrzostwach Polski 
w Częstochowie, gdzie pierwszego 
dnia zawodów wywalczył jedynkę 
sektorową i finalnie uplasował się 
w najlepszej czołówce w Polsce. 

Po sygnale końcowym nadszedł 
oczekiwany moment – ważenie. 

W międzyczasie za-
wodnicy pakowali 
swój sprzęt, by udać 
się na miejsce zbiór-
ki. Sędziowie pod-
s u m owa l i  w y n i k i 
i przygotowywali się 
do ogłoszenia zwy-
cięzców. Nad wodą 
została przygotowa-
na niespodzianka dla 
zawodników. Były to 
nagrody ufundowa-
ne przez niezastą-
pionych sponsorów. 
Głównym sponso-
rem zawodów była 
f irma: PSB Mrówka 
Ciechanów. Dzię-
k i zaangażowaniu 
Mariusza Pieckow-
sk ie go dyrektora 
marketu w Ciecha-
n o w i e  t e g o  d n i a 
zawodnicy zostal i 
obdarowani wielką 
liczbą nagród w po-

staci niezbędnego sprzętu wędkar-
skiego.

Aż trójka zawodników z gminy 
Nasielsk znalazła się na podium 
w swoich kategoriach:

Karol Mosakowski z wagą 4885g 
wywalczył srebro w kategorii Junior

Luiza Pyrzyńska z waga 3705g wy-
walczyła srebro w kategorii Kobiet

Aneta Pyrzyńska z waga 2130g 
wywalczyła brąz w kategorii Kobiet. 

Pełne wyniki znajdują się na oficjal-
nej stronie Okręgu PZW w Ciecha-
nowie.

Luiza Pyrzyńska

PIŁKA NOŻNA

Dziewczyny 
wygrywają
Jak rozpoczynać nowy sezon, to najlepiej zwycięstwem. Udało się to 
kobiecej drużynie Żbika Nasielsk w inauguracyjnym meczu IV ligi ma-
zowieckiej kobiet, która pokonała KS Wilanów. Spotkanie odbyło się  
w niedzielę, 29 sierpnia, na nasielskim stadionie miejskim.

Bohaterką spotkania została Martyna Sobczyńska, która aż trzykrotnie cel-
nie umieściła piłkę w bramce rywalek. Strzały padły w 17., 67. i 84. minucie. 
Udany powrót do drużyny zaliczyła Natalia Zalewska, która strzeliła jedne-
go gola w 41. minucie. Okazji do bramek było znacznie więcej, zwłaszcza 
po stronie czerwono-zielonych.

Inauguracyjny mecz był okazją do debiutu dla czterech zawodniczek - 
Julii Kamińskiej, Martyny Tarwackiej, Kariny Holender oraz Sandry Smo-
sarskiej.

Kolejne dwa mecze Nasielszczanki rozegrają także na własnym boisku. 
4 września o godzinie 11.00 ich rywalkami będą AZS KU Uniwersytetu II 
Warszawy, natomiast w trzeciej kolejce 11 września, o godzinie 11.00, po-
dejmą drużynę MKS Polonia Warszawa.

Michał B.

IV liga kobiet 2021/2022, grupa: mazowiecka

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  MKS Polonia Warszawa 1 3 1 0 0 6-0

2.  Żbik Nasielsk 1 3 1 0 0 4-0

 Legia Soccer Schools 
Warszawa

1 3 1 0 0 4-0

4.  KS II Raszyn 1 3 1 0 0 4-3

5.  Mazovia Grodzisk 
Mazowiecki

1 1 0 1 0 3-3

6.  O s t r o v i a  O s t r ó w 
Mazowiecka

1 1 0 1 0 3-3

7.  Fuks Pułtusk 0 0 0 0 0 0-0

8.  GOSiR Piaseczno 1 0 0 0 1 3-4

9.  Vulcan Wólka Mlądzka 
(Otwock)

1 0 0 0 1 0-4

10.  KS Wilanów (Warszawa) 1 0 0 0 1 0-4

11.  KU-AZS UW II Warszawa 1 0 0 0 1 0-6


