
W piątek, 29 maja br., odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Wzięło 
w niej udział 15 radnych. Już po raz drugi sesja nie odbyła się w sali konferencyjnej 
nasielskiego magistratu, ale za pomocą łącz internetowych. 

Do przygotowanego porządku obrad uwagę zgłosił Bogdan Ruszkowski, bur-
mistrz Nasielska, który zwrócił się do radnych z prośbą o wprowadzenie projektu 
uchwały w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej powiatowi nowodworskie-
mu. Miałoby to być 100 tys. zł, aby współfinansować przebudowę chodnika 
przy powiatowej drodze - ul. Piłsudskiego. Za nowym porządkiem obrad opo-
wiedziało się pozytywnie 14 radnych, 1 głos nie został oddany. 

W dalszej kolejności radni głosowali nad protokołami z XIV, XV, XVI i XVII sesji 
Rady Miejskiej. Za każdym razem oddawano 13 głosy „za” i 2 pozostawały nie 
oddane. 

Następnie o swojej działalności między sesjami mówił przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Lubieniecki, który zauważył, że okres pandemii nie sprzyjał sze-
rokim działaniom, nie mniej jednak w granicach bezpieczeństwa starał się po-
dejmować te mające nieść pomoc mieszkańcom gminy. 

Swoje sprawozdanie złożył też burmistrz Nasielska, który przybliżył m.in. w jaki 
sposób w ostatnim czasie działał urząd. Największym problemem dla miesz-
kańców i samych pracowników nasielskiego magistratu była praca wydziału ko-
munikacji, do którego zazwyczaj czeka wielu interesantów. Nie mniej jednak 
urzędnicy starli się sprostać oczekiwaniom mieszkańców. 
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Koronawirus jest z nami
Powoli wracamy do normalności, choć z powodu koronawirusa wszędzie obowiązuje reżim sanitarny, warto też 
zachować zdrowy rozsądek.  Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez żłobki, 
przedszkola i szkoły. Trwają matury. Możemy pójść do fryzjera, kosmetyczki i na targ. Na otwartej przestrzeni nie mu-
simy zasłaniać ust i nosa, ale powinniśmy zachować ok. 2 m odległości od innych. Maseczki nadal są konieczne m.in. 
w autobusach, kościołach, sklepach i urzędach. Zniesione zostały limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. 
Działalność wznowiły restauracje i bary hotelowe. Można organizować wesela i uroczystości rodzinne, w których 
bierze udział do 150 osób. W określonych warunkach sanitarnych mogą być otwarte baseny, siłownie, kluby fitness, 
sale zabaw i parki rozrywki oraz instytucje kultury. 

Kino „Niwa” wchodzące w skład Nasielskiego Ośrodka Kultury przygotowuje się do wznowienia swojej działalności, 
która nastąpi 19 czerwca br. W porozumieniu z nowodworskim sanepidem wprowadzono szeregu zasad, które obo-
wiązywać będą na terenie obiektu. W każdym seansie będzie mogło uczestniczyć maks. 80 widzów.

W nasielskim SP ZOZ zainteresowani, od 18 czerwca br., będą mogli wykonać dwa rodzaje badań: test serologiczny 
na obecność przeciwciał Ig i IgM przeciwko koronawirusom (80 zł) i badanie genetyczne metodą RT-PCR w kierunku 
koronawirusa SARS – COV-2 (450 zł)

W naszym kraju jest obecnie (9.06.br.) 27 560 osób zarażonych koronawirusem, zmarło z tego powodu 1 183 oso-
by. PSSE w Nowym Dworze Maz. podaje (stan danych godz. 13.00, 9.06.br.), że w powiecie nowodworskim jest 35 
osób z potwierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim na COVID – 19, hospitalizowanych z powodu podejrze-
nia zakażenia tym koronawirusem są 2 osoby, a 22 ozdrowiało. Kwarantanną domową objętych jest 569 (w tym 54 
z ostatniej doby), pod nadzorem epidemiologicznym jest 26 osób, zaś w izolacji domowej przebywa 7 osób. Odno-
towano 4 zgodny związane z COVID – 19. Na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywają łącznie 154 osoby. 

W niedzielę, 28 czerwca 2020 r., odbędą się wybory Prezydenta RP. Głosować w nich będzie można metodą 
mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie. 

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

1920 Pamiętamy!
Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku to jedna z niewielu w polskiej historii 
wojen, które były zakończone zwycięsko dla naszego narodu, choć ogrom-
nym wysiłkiem militarnym oraz poniesionymi krwawymi stratami ludzkimi 
i materialnymi. Co więcej, wygrana w jej trakcie Bitwa Warszawska  należy do 
najważniejszych batalii militarnych w dziejach świata. Dlatego z wielkim za-
szczytem traktujemy fakt, iż Gmina Nasielsk zapisała również swoje zaszczyt-
ne miejsce w historii tej wojny oraz Bitwy Warszawskiej, których okrągła 100. 
rocznica przypada w tym roku. Takie miejsca (pomnik w Borkowie, mogiły 
na cmentarzach w Nasielsku i Cieksynie) i wydarzenia (jak walki nad Wkrą 
w Borkowie, czy o Nasielsk) na stałe wpisały się w zbiorową naszą gminną 
oraz ogólnopolską pamięć. Pamięć o Bohaterach 1920 roku, których wspo-
minamy co roku w sierpniu.

Tradycją stało się, iż obchody związane z uroczystościami dotyczącymi walk z 1920 roku na terenie naszej Gminy rozpoczynają się w Nasielsku 15 sierpnia,  
na nasielskim cmentarzu przed symboliczną mogiłą upamiętniającą żołnierzy Wojska Polskiego z Grupy Operacyjnej gen. Aleksandra Osińskiego 5. Armii do-
wodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego, którzy polegli w walkach o Nasielsk w sierpniu 1920 roku. W uroczystości oddajemy hołd Bohaterom, odmawia-
my modlitwę za poległych oraz składamy wieńce i wiązanki. Tuż po ceremonii na cmentarzu odbywa się msza święta w kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

W tym roku przypada 100. rocznica, która przypomina o Bohaterach z 1920 roku. Obchody odbędą się w sierpniu, ale nasze uczczenie wydarzeń rozpocz-
nie się wcześniej. Już 10 czerwca br. na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
delegacja Gminy Nasielsk w osobach: Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Jerzego 
Lubienieckiego oraz Sołtysa Borkowa – Pana Kamila Krawczyka odbierze z rąk Pana Prezydenta pamiątkową tabliczkę upamiętniającą fakt, iż Gmina Nasielsk 
znajduje się w gronie gmin, na terenie których toczyły się boje podczas wojny polsko-bolszewickiej. 

Chcąc godnie uczcić okrągłą 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, wykonamy i ustawimy w Nasielsku tablicę pamiątkową dotyczącą wydarzeń z 1920 roku, 
które miały miejsce w naszym mieście. Zostanie ona odsłonięta i poświęcona w dniu 15 sierpnia. Po uroczystościach na cmentarzu i w kościele oraz po od-
słonięciu tablicy planujemy również prezentację książki profesora Lecha Wyszczelskiego „Nasielsk 1920” i wykład Pana profesora. Książka ukaże się w lipcu 
i będzie zawierała reportaż dotyczący organizacji corocznych uroczystości przygotowany przez Urząd Miejski w Nasielsku. Warto przypomnieć, iż takie uro-
czystości w naszej gminie odbywają się corocznie bez przerwy od 2000 roku. Współpracując z wydawnictwem „Bellona”, które wyda książkę, zarezerwo-
waliśmy 100 jej egzemplarzy. Trafią one przede wszystkim do nasielskiej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz wszystkich szkół z terenu Gminy Nasielsk, 
aby mogły stanowić dla naszych mieszkańców nowy cenny materiał edukacyjny i poznawczy. To wszystko zostało zaplanowane na spotkaniu z profesorem 
Lechem Wyszczelskim i Panem Waldemarem Michalskim z wydawnictwa „Bellona”, które odbyło się w lutym 2020.

Wyjątkową 100. rocznicę „Bitwy Warszawskiej”, uczcimy również poprzez sport. W Nasielsku, 15 sierpnia br., będziemy gościć kolarzy, którzy będą zma-
gać się w wyścigu „Tour Bitwa Warszawska 1920”. To właśnie w Nasielsku powstanie miasteczko kolarskie, gdzie odbędzie się start 4. etapu wyścigu na trasie 
Nasielsk – Nowy Dwór Mazowiecki – Nasielsk.

Zawsze w pierwszą sobotę po 15 sierpnia odbywają się uroczystości w Borkowie, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający poległych za Ojczyznę w 1920 
roku. W tym w roku w Borkowie spotkamy się 22 sierpnia, by wspólnie uczestniczyć w tej wyjątkowej 100. rocznicy. 

Szacujemy, iż w corocznych obchodach w Borkowie uczestniczy około 1.000 osób. Na tak dużą liczbę uczestników wpływa jakość organizacji imprezy 
m.in. msza polowa, udział wojskowej asysty honorowej i orkiestry wojskowej, Apel Pamięci, a także inscenizacja walk w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych 
– w tym roku otrzymamy na ten cel wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do kwoty 14.600 zł. Od wielu lat w uro-
czystościach uczestniczy przedstawiciel Prezydenta RP. Od 2015 roku Borkowo stanowi jedno z miejsc na „Szlaku Bitwy Warszawskiej 1920 roku”. Uroczy-
stość w Borkowie z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród mieszkańców Gminy oraz gości, których liczba stale się powiększa. Na wszystkich 
uczestników uroczystości zawsze oczekuje – oprócz części oficjalnej uroczystości –  gorąca grochówka przygotowana przez druhów OSP w Cieksynie. 

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

Od 2015 roku Narodowy Patronat nad naszymi uroczystościami obejmuje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zaś w 2020 roku na 100. Rocznicę zo-
stał potwierdzony Patronat Honorowy Ministra Obrony Narodowej - Pana 
Mariusza Błaszczaka. 

Przygotowanie całego wydarzenia to proces, który trwa co roku od mar-
ca do dnia uroczystości. Głównym komponentem całego tego procesu są 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku, którzy koordynują zadanie od 
najmniejszego detalu, począwszy od wstępnej korespondencji i zaproszeń, 
poprzez kontakt z Kompanią Reprezentacyjną, Orkiestrą, przedstawicielem 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Policją, Strażą Pożarną, duchowień-
stwem, Zarządem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nasielsku, spo-
łecznością Borkowa, OSP z Cieksyna, zaś Nasielski Ośrodek Kultury zabez-
piecza technicznie uroczystość poprzez montaż sceny, nagłośnienia oraz 
organizację tak bardzo wyczekiwanej przez widzów inscenizacji potyczki 
polsko-bolszewickiej. 

Obecnie mamy trudny czas związany z panującym stanem epidemii korona-
wirusa . Wierzymy jednak, że wszystkie działania, które już podjęliśmy w tym 
roku, będą mogły się ziścić w postaci pełnej realizacji naszych planów zwią-
zanych z organizacją ww. uroczystości. Jednak to wszystko będzie zależne od 
obostrzeń prawnych i sanitarnych, które mogą mieć wpływ na organizację 
tego typu uroczystości. Dlatego też, mając na względzie powyższe, będziemy 
na bieżąco informować Państwa o sposobie, w jaki będziemy mogli zorgani-
zować wydarzenia upamiętniające Bohaterów 1920 roku.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Spis rolny  
w 2020 roku
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Eu-
ropejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również 
wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie „Światowy 
program spisów rolnych rundy 2020 r.” W państwach członkowskich 
ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne. 

Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r. Naj-
bliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od  
1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 
2020 r. 

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. poz. 1728 o powszechnym spisie rolnym 
w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego 
w 2020 r. oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem 
i opracowaniem wyników spisu.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 82/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. Bur-
mistrz Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro 
Spisowe w Nasielsku. Dalsze informacje na temat spisu będziemy Pań-
stwu przekazywali na bieżąco.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

Kontrolujemy ilość 
osób wskazanych  
w deklaracji
Szanowni Państwo,
zdajemy sobie sprawę, że w wielu domach mamy większą ilość osób zamel-
dowanych niż faktycznie zamieszkujących, ale są też bez wątpienia deklaracje 
z wyższą liczbą osób zamieszkałych niż podana w deklaracji.

Dane podawane w deklaracjach staramy się sprawdzać na bieżąco, jednak 
obecnie przeprowadzamy kompleksową kontrolę wszystkich złożonych de-
klaracji. Weryfikacji podlegają wszystkie nieruchomości w miejscowościach 
wiejskich oraz wszystkie nieruchomości jednorodzinne na terenie miasta 
Nasielsk.

Od zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz ze spółdzielni mieszkaniowej 
otrzymaliśmy wykaz ilości zadeklarowanych osób w poszczególnych loka-
lach i poddane są one również wnikliwej analizie.

Państwo, którzy z różnych przyczyn macie zaniżone ilości osób, prosimy  
o pilne złożenie rzetelnej deklaracji. W przeciwnym razie w drodze decyzji 
administracyjnej będzie naliczona wyższa opłata (104 zł od osoby) wraz z za-
ległościami i odsetkami.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami wnosimy również 
za dzieci i to od chwili narodzin – mamy na to termin do 10-tego dnia na-
stępnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wynajmujący 
swoje mieszkania są zobowiązani złożyć deklarację na taką ilość osób, jaka 
faktycznie zamieszkuje lokal.

Nie złożenie deklaracji czy zaniżanie ilości osób jest nieuczciwe wobec in-
nych mieszańców, bo inni płacą za wszystkie odpady. Zdarza się, że dzwonicie 
Państwo do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i podaje-
cie Państwo faktyczną ilość osób zamieszkałych u sąsiadów czy znajomych  
z pytaniem, za ile osób faktycznie płacą. Takich informacji Państwu oczywiście 
nie podajemy, ale sprawdzamy bardzo wnikliwie każdą informację.

Szanowni Państwo prosimy o weryfikację swoich danych oraz apelujemy do 
mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, abyście sami składali ponow-
nie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. Natomiast mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych proszeni 
są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swo-
ich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Informację na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 0 23 69 33 
077 lub drogą e-mailową : srodowisko@nasielsk.pl

Deklaracje można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim (parter Biuro 
Obsługi Mieszkańca), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektro-
nicznego). Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.nasielsk.
pl w zakładce: Samorząd/Środowisko/Gospodarka odpadami, link: https://
nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/gospodarka-odpadami oraz w Urzędzie 
Miejskim.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

OBRADOWAŁA RADA

Uchwały przez internet
Aleksandrowa z kolonii na wieś. „Za” 
opowiedziało się 12 radnych i 3 osoby 
nie oddało głosu. 

Następny projekt uchwały dotyczył 
nabycia nieruchomości w Miękoszy-
nie. Jak tłumaczył Jerzy Lubieniecki, 
działka oddana została pod istniejącą 
już drogę, jednak gmina dopiero teraz 
może ją prawnie nabyć po dokona-
nym przez właściciela podziale dział-
ki. Uchwała została podjęta 12 głosami 
„za”, przy 1 wstrzymującym się i 2 gło-
sach nie oddanych. 

Podczas sesji radni przyjmowali tak-
że stanowisko w sprawie utworzenia 
młodzieżowej Rady Miejskiej. Za jej 
powołaniem było 11 radnych, 2 nie 
oddało głosów. 

Wiele emocji towarzyszyło przyj-
mowaniu uchwał dotyczących nada-
niu nazwy rondu znajdującemu się 
w Pniewie. Głosowano nad nazwa-
mi „Rondo bitwy o Nasielsk w 1920 
roku na terenie gminy Nasielsk” oraz 
„kpt. Czesława Grombczewskiego 
ps. „Jurand”. Część radnych w tym R. 
Czyż, Andrzej Pacocha oraz Marcin 
Szarszewski podkreślali znaczenie bi-
twy o Nasielsk i potrzebę upamięt-
nienia jej w 100 rocznicę. Odmienne 
zdanie w tym temacie mieli np. radny 
Mirosław Świderski czy radny Dawid 
Domała. Jak zauważył radny D. Do-
mała, jego zdaniem odpowiedniej-
szymi miejscami upamiętnienia tej 
bitwy są np. skwer położony obok 
Nasielskiego Ośrodka Kultury imie-
nia „Bohaterów wojny 1920 r.”, czy 
też remontowany dom nauczyciela. 
Głos w tej sprawie zabrał także Dariusz 
Kordowski wiceprzewodniczący RM, 
który także był przeciwny, aby wyod-
rębniać bitwę w Nasielsku i upamięt-
niać ją nazwą ronda. Ostatecznie przy 
11 głosach „za” i 4 wstrzymujących się 
Rada opowiedziała się za nazwą „kpt. 
Czesława Grombczewskiego ps. „Ju-
rand”. 

Odmienne głosy radnych można było 
także usłyszeć podczas głosowania 
nad inwestycją współfinansowaną 
wspólnie z powiatem nowodworskim, 
tj. wymianą chodnika przy ul. Piłsud-
skiego. Radni popierali inwestycję, 
jednak radny Andrzej Pacocha dopy-
tywał o konieczność współfinansowa-
nia zadania powiatu. Głos w tej sprawie 
zabrała radna powiatowa Monika Noj-
bert, która zauważyła, że wcale nie 
było tak łatwo wyegzekwować od 
powiatu 100 tys. zł na tę inwestycję. 
Wymieniony ma zostać najprawdo-
podobniej odcinek ok. 350 m chod-
nika po stronie nasielskiej biblioteki. 
Mimo różnic zdań, radni 13 głosami 
„za” opowiedzieli się za współfinanso-
waniem inwestycji, 2 radnych wstrzy-
mało się od głosowania. 

Kolejny projekt uchwały, który tak-
że rodził wątpliwości wśród radnych, 
dotyczył przekazania aportem dzia-
łek położonych w Nasielsku na rzecz 
Spółki Nasielskie Budownictwo Miesz-
kaniowe pod budowę garaży. Jak za-
uważył radny Mirosław Świderski, 
życie pokazało do tej pory, że NBM, 
tylko brało, ale nie zasilało gminnego 
budżetu, stąd obawy, że i teraz tak się 
stanie. Głos w tej sprawie zabrał zastęp-

ca burmistrza Waldemar Kordulewski, 
który uważał, że ten zabieg może jed-
nak przynieść gminie korzyści. Osta-
tecznie uchwała została podjęta przy 
10 głosach „za”, przy 3 przeciwnych 
i 2 wstrzymujących się. 

Przewodniczący RM, Jerzy Lubie-
niecki, przedstawił pisma przychodzą-
ce do Rady, po czym dyskutowano 
w ramach punktu - sprawy różne. 
Radny Dariusz Kordowski pochwalił 
inicjatywę zamontowania dużego ser-
ca na parkingu im. Jana Pawła II przez 
klub Żbik. Zasugerował, że warto na te-
renie gminy zainstalować kolejne dwa 
takie pojemniki, ponieważ zbiórka 
nakrętek cieszy się dużym powodze-
niem. Radny Michał Brodowski pytał 
o możliwość remontu kapliczki przy 
ul. T. Kościuszki. Burmistrz zauważył, 
że w pierwszej kolejności musi wy-
stąpić do właściciela tego terenu, ale 
weźmie pod uwagę tę sprawę. Radny 
M. Świderski pytał o kwestię połącze-
nia klas w szkołach w Starych Pieści-
rogach oraz Budach Siennickich. Jak 
poinformowała zgromadzonych Han-
na Pietrzak, dyrektor CUW, klasy zo-
stały już połączone, mimo protestów 
rodziców, a dzieciom zostały zapew-
nione odpowiednie warunki do nauki. 

Radny R. Czyż po raz kolejny zapytał 
o zakup komputerów dla szkół. Uzy-
skał odpowiedź, że zostały już zaku-
pione. Dopytywał także o możliwą 
pomoc finansową dla nasielskiego 
klubu sportowego Żbik, w nawiązaniu 
do ostatniego wywiadu z prezesem 
Żbika w Życiu Nasielska, w którym 
poruszył on ten problem. Pytał także 
o możliwość usunięcia słupa energe-
tycznego znajdującego się na ul. Po-
lnej. 

Burmistrz zauważył, że sprawą już się 
gmina zajęła, ale to dość drogi zabieg, 
bo wiąże się z przebudową całej linii. 

Radny Tomasz Pietras pytał o możli-
wość partycypacji gminy w kosztach 
w celu połączenia drogi z Żabiczyna 
do Nuny oraz o przygotowanie gmi-
ny do problemów mieszkańców z su-
szą. Burmistrz poinformował radnych, 
że do tej pory umowa dotycząca 
współfinansowania przez gminy i po-
wiatu zadań dotyczyła wyłącznie bu-
dowy chodników, a nie dróg.

Stwierdził, że w kwestii suszy, gmina 
podejmuje wszelkie możliwe czyn-
ności, aby radzić sobie z tym proble-
mem.

Radny Marcin Szarszewski dopytywał 
o kwotę 2 mln 850 zł, zabezpieczo-
ną na budowę i remont dróg. Chciał 
wiedzieć, czy wcześniej radni zostaną 
zapoznani z listą wybranych ulic, które 
będą miały zostać wykonane. 

Burmistrz Bogdan Ruszkowski, za-
uważył, że jeszcze nie wie, czy jakie-
kolwiek drogi będą wykonywane. 
Być może fundusz ten będzie prze-
znaczony na problemy gospodarcze 
wywołane pandemią. Radny M. Świ-
derski pytał o przygotowanie gminy 
do wyborów, zaplanowanych na 28 
czerwca br. W tej sprawie głos zabrał 
burmistrz oraz sekretarz Marek Ma-
luchnik. Zauważyli, że z takim cha-
osem informacyjnym związanym 

z wyborami spotykają się pierwszy 
raz, ale jeżeli nastąpi taka koniecz-
ność, gmina dołoży wszelkich starań, 
aby wybory zostały przeprowadzo-
ne w sposób demokratyczny i przede 
wszystkim bezpieczny dla mieszkań-
ców naszej gminy.

Radny D. Kordowski pytał o pod-
czyszczenie rzeki Nasielnej, zaś radny 
Dawid Domała podjął temat ustawie-
nia lustra drogowego na wyjeździe 
przy nasielskim przedszkolu (ul. War-
szawska), mimo otrzymania w tej 
kwestii negatywnej odpowiedzi pi-
semnej. Jak zauważył radny, wyjazd 
jest bardzo niebezpieczny, zarówno 
dla pieszych, jak i pozostałych uczest-
ników ruchu drogowego. Mimo zro-
zumienia sytuacji, burmistrz zauważył, 
że wolałby, aby koszt jego instalacji 
pokrył zarządca drogi, czyli Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

a nie gmina. Radny Andrzej Pacocha 
dopytywał, czy burmistrz w dalszym 
ciągu planuje przejęcie Liceum Ogól-
nokształcącego im. Iwaszkiewicza. 
Zauważył także, że podczas kampa-
nii wyborczej burmistrz obiecywał 
utworzenie wydziału do pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych. Został 
on utworzony, ale, zdaniem radnego, 
nie przynosi wymiernych efektów. 
W obronie wydziału stanął burmistrz, 
zauważając, że składane wnioski są 
bardzo dobre i wydział pozyskuje 
środki, choć może jeszcze te kwoty 
nie są imponujące, ale trzeba pamię-
tać także o budżecie oraz możliwym 
wymaganym wkładzie własnym. 

Na pytanie radnego dotyczące za-
grożenia uroczystości w Borkowie, 
stwierdził, że mogą one zaistnieć je-
dynie w związku z pandemią. Na tym 
obrady zakończono. 

J.G.

W dalszej części sesji radni przyję-
li serię informacji i sprawozdań za rok 
2019. Dotyczyły one stanu bezpie-
czeństwa pożarowego na terenie 
miasta i gminy, porządku publiczne-
go, realizacji „Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk 
na lata 2019-2021”, oceny zasobów 
pomocy społecznej, sprawozda-
nia z działalności Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
realizacji gminnego programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii oraz realizacji programu 
współpracy gminy Nasielsk z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego. Wszyst-
kie informacje i sprawozdania zostały 
przyjęte przez Radę. 

Następnie rozpoczęto głosowania 
nad blokiem uchwał. Pierwszy projekt 
uchwały dotyczył zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2020. Radny Ro-
dryg Czyż pytał o to, czy kompute-
ry do zdalnego nauczania zostały już 
zakupione i jakie było kryterium ich 
wyboru. Odpowiedzi udzieliła Han-
na Pietrzak, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych, która poinformowała 
radnych, że gmina złożyła wniosek 
na kwotę 80 tys. zł na zakup kompu-
terów do zdalnego nauczania i po-
zyskała potrzebne środki. Do gminy 
wpłynęły 3 oferty, z których wybra-
no najkorzystniejszą. Podział kompu-
terów między szkoły wynikać będzie 
z wcześniej przeprowadzonej dia-
gnozy w szkołach dotyczącej ich za-
potrzebowania na tego rodzaju sprzęt. 
W wyniku podjętego głosowania przy 
12 głosach „za” i 3 wstrzymujących 
uchwała została przyjęta. 

Kolejny projekt uchwały dotyczył 
drastycznego wzrostu opłat za od-
pady komunalne. W tej kwestii rad-
ny Czyż dopytywał się, czy procent 
mieszkańców nie płacących za śmie-
ci wpłynie w konsekwencji na zmianę 
ponoszonych opłat przez pozostałych 
mieszkańców. Burmistrz zauważył, że 
w tej kwestii należy bardzo szczegó-
łowo zagłębić się w dane, jakimi dys-
ponuje właściwy wydział, ponieważ są 
też osoby zameldowane w gminie np. 
studenci, które opłaty za śmieci pono-
szą w nowych miejscach zamieszka-
nia. W tym temacie o szczegóły prosił 
także radny Mirosław Świderski, który 
chciał poznać procent płacących ze 
złożonych deklaracji. Podczas sesji nie 
padła jednak odpowiedź. Ostatecznie 
przy 13 głosach „za” i 2 nie oddanych, 
uchwała została przyjęta. 

Rada zajmowała się też projektem 
uchwały dotyczącym przyjęcia przez 
Gminę Nasielsk do realizacji w 2020 
roku zadania z zakresu administracji 
rządowej polegającego na utrzyma-
niu grobów i cmentarzy wojennych 
na terenie Gminy Nasielsk. Została ona 
przegłosowana 12 głosami „za”, przy  
3 głosach nie oddanych. 

W dalszej kolejności radni decydo-
wali w sprawie wniosku do ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
za pośrednictwem Wojewody Ma-
zowieckiego, dotyczącego zmiany 
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22 maja pożar pomieszczeń 
w  b u d y n k u  m i e s z k a l n y m 
w miejscowości Pianowo Dacz-
ki. Do akcji zadysponowano 
OSP Nasielsk.

26 maja pożar sadzy w kominie 
w Nasielsku przy ulicy Andersa. 
Do akcji zadysponowano OSP 
Nasielsk.

31  m a j a  u w i ę z i o n a  s a r n a 
w ogrodzeniu w miejscowości 
Głodowo Wielkie. Do akcji za-
dysponowano OSP Nasielsk.

4 czerwca zdarzenie drogowe 
w miejscowości Kątne. W ak-
cji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk, OSP Cieksyn i PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

W sobotę, 30 maja br.,  nasielscy 
policjanci w Jaskółowie zatrzymali 
58-letniego mieszkańca tej miej-
scowości, który był poszukiwany 
celem odbycia kary pozbawie-
nia wolności. Mężczyzna trafił do 
aresztu.

W poniedziałek, 1 czerwca br., na-
sielscy policjanci, zatrzymali do 
kontroli drogowej 25-latka z miej-
scowości Stare Pieścirogi, który  
w Nasielsku kierował rowerem po 
drodze publicznej, mając w orga-
nizmie ponad 2 promile alkoholu. 
Został ukarany mandatem karnym 
w wysokości 500 zł.

Tego samego dnia, tj. 1 czerwca br., 
nasielscy policjanci, na ul. Płońskiej 
zatrzymali do kontroli drogowej 
38-latka z Nasielska, który kiero-
wał rowerem po drodze publicznej, 
mając w organizmie 0,58 promila 
alkoholu. Został ukarany mandatem 
karnym w wysokości 500 zł.

Z MIASTA

Noga z gazu

Z GMINY

Skrajnie zagłodzony
Nie wiadomo jak długo kilkuletni pies błąkał się po na-
szej okolicy aż traf ił do jednego z gospodarstw, gdy 
w końcu ktoś zauważył, że potrzebuje pomocy. Był 
skrajnie wyczerpany. 

– Pies był prawdopodobnie przez długi czas zamknięty 
w budzie lub skrzyni z otworem na głowę. Jest skrajnie 
zagłodzony, zniszczone zęby, zanik mięśni i ma cha-
rakterystyczne odleżyny – mówi pani Aldona ze Sto-
warzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk pod 
opiekę, którego kilka dni temu trafiło zwierzę. – Na-
zwałyśmy go Boss i wierzymy, że uda nam się go ura-
tować. Jest już po wstępnych badaniach, zaczyna jeść 
i podnosić głowę – dodaje pani Aldona. 

Historia Bossa jest smutna, ktoś po prostu się nad nim 
znęcał. Właśnie dlatego, aby takich przypadków było 
jak najmniej Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwie-
rząt Nasielsk zabiega o wprowadzenie w naszej gminie 
obowiązku czipowania zwierząt właścicielskich. Być 
może już niebawem wejdzie on w życie. 

(red.)

– Często, żeby przejść przez ulicę, 
trzeba czekać tu dobrych kilka mi-
nut, bo samochody pędzą jeden za 
drugim – mówi pani Ewa. – W każ-
dą niedzielę po południu, kiedy 
tzw. słoiki wracają do Warszawy, 
najlepiej w ogóle omijać to przej-
ście. Co bardziej odważni kierowcy 
od zakrętu przy stacji paliw potrafią 
do przejścia dla pieszych wyminąć 
kilka aut. Tak się wszyscy śpieszą, 
że naprawdę trzeba uważać – do-
daje. 

Okazuje się, że auta jadące od 
strony Płońska drogą wojewódz-
ką nr 632 wjeżdżają do Nasielska 
na pełnym gazie nie przejmują się 
za bardzo pieszymi. A przejście dla 

pieszych jest przecież w tym miej-
scu od wielu lat i jest oznakowane 
znakami pionowymi. Tyle, że mało 
kto zwraca uwagę na znaki, skoro 
droga dobra i można przyspieszyć. 

Nie tylko w niedzielę, ale także 
w ciągu tygodnia z przejścia ko-
rzysta wiele osób, są to nie tylko 
okoliczni mieszkańcy, ale także pa-
cjenci nasielskiego SP ZOZ i klien-
ci apteki. Przed laty wydarzył się 
w tym miejscu śmiertelny wy-
padek,  dlatego warto zadbać 
o bezpieczeństwo pieszych i w ja-
kiś sposób ograniczyć prędkość aut 
wjeżdżających do Nasielska.

(red.)

Z POWIATU

Sprzęt dla placówek 
medycznych 
Samorząd Mazowsza przekazał sprzęt medyczny: 120 nowych specjalistycz-
nych łóżek do intensywnej terapii oraz 11 mobilnych aparatów RTG do mazo-
wieckich szpitali. Zakupy sprzętu o wartości ponad 10 mln zł to efekt projektu 
unijnego w ramach RPO WM 2014-2020 realizowanego przez samorząd Ma-
zowsza. W sumie na ten cel przeznaczono 150 mln zł. 

W piątek, 29 maja br., Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego 
w obecności władz samorządowych przekazał Nowodworskiemu Centrum 
Medycznemu nowoczesny aparat rentgenowski dla potrzeb pracowni diagno-
styki obrazowej w walce z COVID-19. Przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski 
Mindray MobiEye 700 z detektorem bezprzewodowym i zasilaniem akumula-

torowym na jednym ładowaniu można wykonać 700 zdjęć RTG lub przejechać 
70 km. Urządzenie jest tak skonstruowane, aby można nim sterować ręcznie 
bądź za pomocą pilota. Umożliwia też robienie zdjęć diagnostycznych pacjen-
tom bezpośrednio w sali, w której przebywają. Aparat jest lekki i kompaktowy 
oraz wyposażony w ruchome ramię, którym można swobodnie manewrować 
i dostosować do pacjenta. Wartość brutto przekazanego aparatu to 495 tys. zł. 

Jak podaje Nowodworskie Centrum Medyczne, od początku pandemii z Urzędu 
Marszałkowskiego placówka otrzymała także: 5 kardiomonitorów, 15 redukto-
rów do butli z tlenem, 15 tys. rękawiczek, 250 gogli, 500 przyłbic, 810 kom-
binezonów, 100 fartuchów barierowych (operacyjnych), 23,8 tys. masek oraz  
3,6 tys. litrów płynów do dezynfekcji.

Nowodworski szpital jest w trakcie realizacji projektu rozbudowy NCM wraz 
z budową bloku operacyjnego, na który otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 4 mln zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego. Środki te pozwolą na rozpoczęcie in-
westycji modernizacji bloku operacyjnego. Całkowity koszt tej inwestycji opie-
wać będzie na około 13 milionów złotych. Obejmuje ona budowę dwóch pięter 
i poddasza, na których będą się znajdowały między innymi: OIOM, centralna 
sterylizatornia, pomieszczenia techniczne, sale oraz blok operacyjny o łącznej 
powierzchni około 1000 m2. Zadanie to zostanie zrealizowane w latach 2020-
2022. Warto dodać, że w ubiegłym roku NCM rozstrzygnęło przetarg i wyko-
nało projekt budowlany przebudowy dla tej inwestycji za kwotę 207 870,00 
zł brutto, z czego 200 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków powiatu 
nowodworskiego.

(red.) za: mazovia.pl., e-portal.ncm.med.pl

Z PARAFII

Komunie św.  
w czasie pandemii
Dzieci do Pierwszej Komunii Świętej przystępowały w naszych parafiach zawsze 
w maju. A w tym wyjątkowym dniu towarzyszyła im rodzina. W tym roku, z po-
wodu pandemii, ta ważna dla dzieci uroczystość odbędzie się w innym terminie 
i będzie miała zupełnie innych charakter. 

W parafii św. Wojciecha w Nasielsku, ostateczne decyzje dotyczące tegorocz-
nych komunii świętych były podejmowane w pierwszym tygodniu czerwca. Jak 
zapewnia ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoński, ustalono, że w Nasielsku odbędą 
się one w czerwcu. W momencie rozmowy z redaktorem ŻN nie była jednak 
znana jeszcze data komunii św. Obecnie zbierane są deklaracje woli od rodziców. 
Wiadomo jednak, że dzieci będą podzielone na grupy. 

W parafii św. Katarzyny w Nasielsku w tym roku komunia św. odbyła się w sobo-
tę 6 czerwca. Zgodnie z postanowieniem rodziców dzieci były podzielone na 
dwie grupy według płci. Swoją Pierwszą Komunię św. przyjęło 13 dziewczynek 
i 11 chłopców. 

W parafii św. Rocha w Cieksynie dzieci przystępowały do Pierwszej Komunii św. 
pojedynczo. Komunie odbywać się będą w kolejne dni tygodnia od poniedział-
ku 1 czerwca do soboty 13 czerwca, poza niedzielami, na specjalnie z tej okazji 
odprawianych mszach św. dla każdego dziecka.

Dla rodziców dzieci komunijnych najważniejsze było to, aby ich pociechy przy-
stąpiły do tej jednej z najważniejszych uroczystości w życiu. Mniej liczne grono 
rodzinne, czy też inny dzień tygodnia niż niedziela nie stanowiły przeszkody.

J.G.

Z UM

Obchody 100-lecia 
bitwy o Nasielsk
W poniedziałek, 8 czerwca br, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku odbyło się spotkanie w sprawie zbliżających się obchodów 
100-lecia bitwy o Nasielsk. Jego organizatorem był radny Dawid Domała, 
a udział w nim wzięli m.in.: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Marek 
Maluchnik sekretarz Urzędu Miejskiego, Krzysztof Miller kierownik Wy-
działu Administracji i Nadzoru, Stanisław Tyc dyrektor biblioteki, a także 
radni Rady Miejskiej w Nasielsku i goście. Na zaproszenie Roberta Sierz-
putowskiego przybył także historyk prof. Lech Wyszczelski – autor książ-
ki „Nasielsk 1920”, który przybliżył zebranym historię naszego regionu. 

Krzysztof Miller przedstawił obecnym przygotowany przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku plan uczczenia tej wyjątkowej rocznicy. 
Jednak ze względu na pandemię działania zmierzające do obchodów tego 
wydarzenia mogą być bardzo ograniczone. 

(red.)
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R E K L A M A

Z GMINY

Przetargi  
na drogi ogłoszone
Pomimo odczuwalnego spadku wpływów z podatków do kasy budże-
tu gminy Nasielsk, na stronie Urzędu Miejskiego pojawiła się informacja 
o ogłoszeniu przetargu na budowę dwóch dróg na terenie naszej gminy. 

 – Pierwszy z nich dotyczy modernizacji strategicznej ulicy Wiejskiej. Łą-
czy ona sołectwo Nowa Wieś położone na terenie miasta Nasielsk z ulicą 
Sikorskiego w Siennicy. Odcinek ten stwarza dogodny dojazd z Nasielska 
i okolicznych miejscowości do stacji PKP Nasielsk od wschodniej strony 
– mówi Radosław Kasiak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Pu-
blicznych i Programów Strukturalnych w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 
Warto zauważyć, że ulica Wiejska jest także granicą pomiędzy miejsco-
wościami Siennica i Stare Pieścirogi.

W ramach modernizacji wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna na 
odcinku ponad 600 metrów, budowa zjazdów i poboczy. Będzie także 
wykonane oczyszczenie istniejącego przepustu oraz wprowadzona zo-
stanie stała organizacja ruchu. Termin składania ofert mija 10 czerwca br., 
natomiast wykonawcę inwestycji poznamy zapewne w drugiej połowie 
czerwca. Planowany termin jej zakończenia to 15 września br.

 – Na drugą inwestycję drogową w Winnikach udało się pozyskać dofi-
nansowanie z urzędu marszałkowskiego w ramach dróg stanowiących 
dojazd do gruntów rolnych w wysokości 75 tys. zł. Przetarg jest już ogło-
szony, a termin otwarcia ofert określiliśmy na 23 czerwca br. Nowa droga 
także stworzy dogodny dojazd mieszkańcom kilku miejscowości – mówi 
kierownik Radosław Kasiak. Przebudowa drogi gminnej na długości po-
nad 1 km będzie polegała na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni wraz 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego, przebudowie na-
wierzchni jezdni, przebudowie istniejących zjazdów wraz z przepustami 
drogowymi oraz oczyszczeniu istniejących rowów. Przewidywany termin 
zakończenia realizacji tej drogowej inwestycji określono na 31 sierpnia br.

W budżecie gminy Nasielsk na 2020 rok na budowę ulicy Wiejskiej za-
bezpieczono 500 tys. zł, natomiast na budowę drogi w Winnikach – 150 
tys. zł. 

(red.)

OŚWIATA

Czerwcowa sesja egzaminacyjna 
Koronawirus sprawił, że tegoroczne 
egzaminy dojrzałości odbywać się 
będą w czerwcu. Maturzyści roz-
poczęli swoją sesję egzaminacyjną 
w poniedziałek, 8 czerwca br., od 
pisemnego egzaminu z języka pol-
skiego. 

 – Punktualnie o godzinie 9:00 
rano, w poniedziałek 8 czerwca 
2020 r., rozpoczął się dla uczniów 
naszej szkoły, podobnie jak dla 
uczniów w całej Polsce, egza-

min maturalny. Maturzyści zwy-
czajowo rozpoczęli od egzaminu 
pisemnego z języka polskiego zda-
wanego na poziomie podstawowym.  
Do wspominanego egzaminu przy-
stąpiło łącznie 55 uczniów naszej 
szkoły, 20 z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Mikołaja Kopernika 
oraz 33 z Technikum im. Mikołaja 
Kopernika – mówi Agnieszka Rut-
kowska, dyrektor Zespołu Szkół Za-
wodowych w Nasielsku. – Pomimo 
niecodziennych warunków, w ja-
kich przyszło nam się znaleźć oraz 
niesprzyjającej pogody, abiturienci 
przystąpili do pierwszego egzami-
nu. W tym roku uczniowie mieli do 
wyboru dwa tematy: jeden dotyczył 
„Wesela” Stanisława Wyspiańskie-
go – jak wprowadzenie elemen-
tów fantastycznych może wpływać 
na przesłanie utworu; drugi analizy 
wiersza Anny Kamieńskiej pt. „Da-
remne”. Wszystkim tegorocznym 
maturzystom życzymy powodze-
nia, aby ten najważniejszy egzamin 
dorosłego życia zaliczyli osiągając 
jak najwyższe noty na świadectwie 
dojrzałości – dodaje. 

W  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą -
cym im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku do egzaminu dojrza-
łości przystępować miało 8 tego-
rocznych abiturientów oraz osoby, 
które przystępowały do matury 
w poprzednich latach. W egzaminie 
z języka polskiego uczestniczyło  
8 osób (z zadeklarowanych 10), zaś 
w egzaminie z matematyki 12 osób 
(z zadeklarowanych 18).

 – Egzaminy przebiegają spokojnie, 
bez żadnych alertów. Oczywiście 
codziennie najpierw ze wszystkimi 
uczniami i członkami komisji prze-
prowadzane są wywiady na temat 
ich stanu zdrowia. Stosujemy płyny 
dezynfekcyjne, zachowujemy od-
powiednie odległości, nosimy ma-
seczki – mówi Małgorzata Łaciak 
dyrektor LO w Nasielsku. – Przed 

naszymi maturzystami jeszcze eg-
zaminy z języka angielskiego na 
poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym, matematyki na poziomie 
rozszerzonym i biologii na pozio-
mie podstawowym i rozszerzo-
nym– dodaje.

Matury pisemne trwać będą do 
29 czerwca br. Każdego dnia będą 
przeprowadzane dwie sesje egza-
minacyjne: pierwsza o godz. 9.00, 
druga o 14.00.

W tym roku ze względu na pande-
mię nie będzie obowiązkowych eg-
zaminów ustnych. Będą je zdawać 
tylko ci abiturienci, którzy aplikują na 
uczelnię zagraniczną i wynik z egza-
minu ustnego jest tam wymagany. 

Termin dodatkowej sesji matural-
nej, dla tych abiturientów, którzy nie 
będą mogli przystąpić do egzami-
nów w czerwcu, jest zaplanowany 
od 8 do 14 lipca br.

Aby zdać egzamin, maturzysta 
musi otrzymać minimum 30 proc. 
punktów możliwych do otrzymania 
z wszystkich przedmiotów obowiąz-
kowych. W przypadku egzaminów 
z przedmiotów do wyboru nie ma 
progu zaliczeniowego. Do 11 sierp-
nia br. mają być ogłoszone wyniki te-
gorocznego egzaminu maturalnego.

Egzamin poprawkowy dla tych ma-
turzystów, którzy nie zdadzą jedne-
go z egzaminów obowiązkowych 
odbędzie się 8 września, jego wyni-
ki zostaną podane do 30 września.

Za kilka dni do egzaminów pisem-
nych z języka polskiego, matematyki 
i języka obcego nowożytnego przy-
stąpią też uczniowie, którzy kończą 
w tym roku edukację na poziomie 
podstawowym. Odbędą się one od 
16 do 18 czerwca. Termin egzami-
nów dodatkowych został wyzna-
czony na 7 – 9 lipca br., natomiast ich 
wyniki zostaną przesłane do szkół do 
końca lipca br. Tegoroczny egzamin 
ósmoklasisty będzie jednym z ostat-
nich w dotychczasowej formie, po-

nieważ od 2022 roku obowiązywać 
będą testy z biologii, chemii, geogra-
fii, historii i fizyki. 

W siedmiu szkołach podstawowych 
naszej gminy do egzaminu przystą-
pi w sumie 221 uczniów. Będzie to w  
SP nr 1 – 85 uczniów, w SP nr 2 – 20, 
w SP w Starych Pieścirogach – 43,  
SP w Cieksynie – 26, w SP w Dębin-
kach – 14, w SP w Budach Siennickich 
– 14, w SP w Popowie Borowym – 19. 

 – Dowóz na egzaminy zapewni 
uczniom Gmina Nasielsk. Natomiast 
za organizację egzaminu odpowie-
dzialny jest dyrektor danej placówki, 
który ma obowiązek przeprowadzić 
go według wytycznych z GIS i MEN 
– wyjaśnia Hanna Pietrzak dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych.

Każda szkoła na swoich stronach in-
ternetowych zamieszcza szczegóło-
we informacje na temat organizacji 
i przebiegu egzaminów, które będą 
przebiegać według zupełnie nowych 
zasad.

(i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Bez śladu
Polska kr ymina łem stoi , 
a ja uwielbiam poznawać 
nowych, utalentowanych 
autorów, którzy odkrywa-
ją sekrety naszej rodzimej 
zbrodni, tak jak Przemysław 
Żarki, autor Śladu, czyli naj-
nowszego kryminału jego 
autorstwa.

Młoda dziewczyna, stud-
niówkowa noc i jedna nie-
fortunna decyzja. Tak w 1993 
roku zaginęła Sylwia No-
wicka. Dwadzieścia pięć lat 
później na jednym z osiedli 
w Sosnowcu policja odkrywa 
kasetę VHS, a na niej maka-
bryczne nagranie. Ktoś do-
konuje na nim egzekucji młodej kobiety i wszystko wskazuje na to, że tą 
kobietą z nagrania może być właśnie Sylwia. Tylko kto zdecydowałby się 
opublikować nagranie po tak długim czasie? Kim jest w ogóle morderca 
i jaki ma cel? Tym bardziej, że w tym samym czasie gdzieś na przedmie-
ściach ktoś odnajduje ciało.

Zbrodnia sprzed lat, która w jakiś sposób łączy się z obecnymi wyda-
rzeniami, to jest jeden z najpopularniejszych motywów wykorzystywa-
nych w kryminałach. Jednak miłośnicy tego gatunku dobrze wiedzą, że 
jeżeli chodzi o kryminały, to tam nie do końca liczy się innowacyjność, 
a to, w jaki sposób pisarz prowadzi nas do celu. Przemysław Żarski potrafi 
budować napięcie, lawirować pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, 
a także kreować niejednoznacznych bohaterów, których motywację od-
krywamy dopiero po czasie. Jednocześnie zachowuje proporcje gatun-
ku tak, że w żaden sposób nie zanudzi czytelnika.

Ślad to powieść męska, brutalna, surowa. Przed czytelnikiem ukazuje się 
cały miejski syf, brud, błoto, a wszystko zostaje zroszone krwią. Nie spo-
dziewajmy się tutaj dobrego zakończenia. Jest tylko ludzkie nieszczęście, 
poczucie przygnębienia i mnóstwo papierkowej roboty, zaś kolejna ofia-
ra już czeka na sprawiedliwość. Ale nie ma zbrodni idealnej, prędzej czy 
później przeszłość musi wyjść na jaw. 

Żarki to dla mnie nowe nazwisko, jeśli chodzi o kryminał, chociaż Ślad 
wcale nie jest debiutem tego autora. Jednak warto zwrócić na to nazwi-
sko uwagę, dlatego że każdy wielbiciel klasycznego kryminału wyjdzie 
z tej przygody zadowolony. Zdecydowanie polecam.

Marta Czeremurzyńska

KĄCIK POETYCKI

Na zamku 
w Trokach
Zamek obronny widnieje z dala,
most na jeziorze ci go przybliża,
wszystko posrebrza głębiny fala,
człowiek historii tu się uniża. 

Baszty ogromne wpatrzone w wodę,
jezioro Galwa otacza mury,
budowla swoją widzi urodę,
Bóg błogosławi piękno natury. 

Most jest zwodzony, a za nim krata,
brama dębowa otwiera pałac,
twierdza ogromna, bardzo bogata,
w swojej świetności widoczna cała.

Czerwone dachy oświetla słońce,
wieża wysoka stoi na straży,
sale zamkowe wielkie i lśniące,
każdy tu wchodzi po kilka razy.

Idę powoli i oczy wznoszę, 
podziwiam talent, ręce człowieka,
zachwyt do domu swego zaniosę, 
a zamek w Trokach na gości czeka. 

A eksponaty w salach przestronnych,
uzmysławiają historię dawną,
szkło, porcelana i zbroje konne,
Polskę i Litwę do siebie garną.

Porzuć pielgrzymie wszelkie urazy,
kochaj swą przeszłość i bądź odważny,
trudno się pozbyć dawniejszej skazy,
lecz Polska i Litwa żyją w przyjaźni. 

Stanisława Wiśniewska 

Z BIBLIOTEKI

Nie żyje Jerzy 
Pilch
29 maja 2020 roku zmarł Jerzy Pilch, polski prozaik, laureat Nagrody Nike 
z 2001 roku za powieść Pod Mocnym Aniołem, która w 2014 roku do-
czekała się ekranizacji, a odtwórcą głównej postaci był aktor Robert Więc-
kiewicz. Jednak nie tylko ta powieść doczekała się ekranizacji. Powstał 
także film z Jerzym Stuhrem w roli głównej Spis cudzołożnic. Jego książki 
były kilkukrotnie przenoszone na duży ekran.

Jerzy Pilch był wybitnym twórcą, felietonistą, dramaturgiem, a także auto-
rem scenariuszy filmowych. Pisał sztuki dla Teatru Telewizji.

Był wielokrotnie nominowany do Nagrody Nike, za takie książki, jak: Wiele 
demonów, Dziennik, Marsz Polonia, Moje pierwsze samobójstwo, Pociąg 
do życia wiecznego, Miasto utrapienia, Bezpowrotnie utracona leworęcz-
ność, Tezy o głupocie, piciu i umieraniu.

O śmierci autora poinformowała jego żona. Jerzy Pilch zmagał się z cho-
robą Parkinsona; od grudnia zeszłego roku poruszał się na wózku inwalidz-
kim. Zmarł w Kielcach. W naszych zbiorach znajdują się dwie książki tego 
autora Wiele demonów i Spis cudzołożnic.

(bibl.)

Z NOK. Planszówki 

Uczą  
logicznego myślenia
„Century. Korzenny szlak” zabiera graczy w przeszłość, gdzie mogą 
wcielić się w kupców z Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Gra jest wyko-
nana bardzo starannie i estetycznie, co niestety przekłada się na dość 
wysoką cenę. Przeznaczona jest dla dwóch do pięciu osób, powyżej 
ósmego roku życia. W jej skład wchodzą monety, drewniane sześciany 
w czterech kolorach oznaczających przyprawy, które każdy uczestnik 
kupuje, sprzedaje albo przechowuje w swojej karawanie. Celem gry jest 
zdobycie pięciu lub sześciu (w zależności od liczby graczy) kart bogac-
twa, jednak wygrywa osoba, która po przeliczeniu na punkty swojego 
majątku zdobędzie tych punktów najwięcej. 

W każdej rundzie gracze wykonują po jednej turze, w której mogą wy-
konać jedną z akcji: zagrać kartę ze swojej ręki, kupić kartę kupiecką, 
odpocząć w celu odzyskania zagranych wcześniej kart lub zdobyć kartę 
bogactwa. Wszelkie transakcje opierają się na zasadzie handlu wymien-
nego, gdzie walutą są przyprawy: żółte - kurkuma, czerwone - szafran, 
zielone - kardamon i brązowe - cynamon. Jednak nie można wymie-
niać się dowolnie, każda karta kupiecka określa sposób transakcji. Zdo-
byte przyprawy należy ułożyć na karcie karawany, przy czym należy 
pamiętać, że jednocześnie nie można posiadać więcej  niż 10 przypraw. 
Przyprawy zdobywa się tak, aby można było je wymienić na jedną  
z odkrytych kart bogactwa zgodnie z przedstawionym na niej układzie 
kostek. Gracze muszą starannie planować swoje działania, aby zdążyć 
wzbogacić się, zanim zrobią to pozostali uczestnicy. Zasady wydają się 
dość skomplikowane, jednak gra jest intuicyjna i wciągająca.  „Korzen-
ny szlak” jest pierwszą częścią z serii „Century”.  Pozostałe to „Cuda 
Wschodu” i „Nowy Świat”- każda z nich ma nieco inne zasady, jednak 
cel pozostaje ten sam: wzbogacić się jako pierwszy. Wszystkie można 
połączyć, co daje nam możliwość siedmiu różnych konfiguracji.

Dobra gra to taka, w której jest kilka dróg do zwycięstwa - tak twierdzi 
Manfred Ludwig, twórca ciekawej gry dla dzieci „Dzielne myszki”. Ce-
lem gry jest zdobycie jak największej ilości sera. Aby to osiągnąć gracze 
wyprowadzają swoje myszki z norki na tor, na którym ścigają się między 
sobą. Muszą jednak uważać, aby nie złapał ich kot. Myszki mogą chronić 
się przed drapieżnikiem w jednym z czterech mysich domków, gdzie 
zdobywają kawałki sera, jednak po wejściu do domku, pozostają tam do 
końca gry. Na środku planszy znajduje się pole oznaczone jako „Sero-
wa kraina”. Gracz, który doprowadził tam choć jedną myszkę, zdobywa 
serek złożony z sześciu kawałków, ale nie jest to konieczne, gdyż zaba-
wa kończy się w momencie, gdy na torze nie ma już żadnych myszek, 
wówczas należy podliczyć zdobyte kawałki sera. „Dzielne myszki” uczą 
myślenia strategicznego i oceny ryzyka, co pomaga kształtować kom-
petencje matematyczne u dzieci.

O.I.

Z BIBLIOTEKI

Cała Polska Czyta Dzieciom  
o zwierzętach
Jak co roku, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku włącza się do akcji Cała Polska Czyta Dzie-
ciom, czyli kampanii społecznej rozpoczętej w czerw-
cu 2001 r. przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska Czyta 
Dzieciom” mającej na celu propagowanie codziennego 
czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną me-
todę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psy-
chicznego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz 
budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompeten-
cji emocjonalnych i intelektualnych. Fundacja przekonuje, 
że czytanie dziecku dla przyjemności 20 minut dzien-
nie, codziennie! jest mądrym sposobem spędzania czasu 
z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej nie możemy zor-
ganizować spotkań dla dzieci i młodzieży z przedsta-
wicielami samorządu i z innymi znanymi i o ciekawych 
zainteresowaniach osobami oraz spotkań autorskich z pi-
sarzami. 

W tym roku hasło przewodnie już XIX akcji brzmi „Cała 
Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach”. Przez cały czer-
wiec na każdy dzień tygodnia przygotowaliśmy ciekawą ofertę:

w poniedziałek – Dzień z Doktorem Dolittle; we wtorek – Dzień psa; w środę – Dzień ptaka; w czwartek – Dzień 
kota; w piątek – Dzień konia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników czytania do włączenia się do akcji.
bibl.
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NOK ZAPRASZA

Koncerty on-line 
Sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy sprawiła, że działania arty-
styczne zostały ograniczone do minimum. Jednak, by nie rozstawać się  
ze sztuką i muzyką, NOK postanowił zaprosić artystów do udziału w kon-
certach transmitowanych w internecie on-line. Tym razem, z powodu 
koronawirusa, wykonawcy, którzy zagrają na scenie Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury wystąpią bez udziału publiczności.

Pierwszy koncert już za nami. 5 czerwca o godzinie 19:00 na fanpage-
’u FB, oraz na kanale www.youtube.com NOK prezentował swoją twór-
czość Wojtek Gęsicki. W najbliższy piątek (12 czerwca) będzie można 
obejrzeć transmisje koncertu BumBum Orkestar (muzyka bałkańska, kle-
zmerska i polska), a 19 czerwca w ostatniej odsłonie z czerwcowego cy-
klu zaprezentuje się nasielska formacja Raggabarabanda.

dd 

Z NOK

XI Festiwal „O złotą nutkę” on-line

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

Festiwal dla kochających śpie-
wać młodych artystów z gminy 
Nasielsk ma już swoją 10-letnią 
tradycję. Co roku Nasielski Ośro-
dek Kultury zachęca do wzięcia 
udziału w nim dzieci i młodzież z 
naszego terenu. Młodzi artyści za-
wsze podzieleni byli na kilka grup 
wiekowych, a występy na żywo 

przed publiczności i jury odbywa-
ły się na scenie NOK. 

Zwycięzcy każdej kategorii otrzy-
mywali nagrody rzeczowe, a także 
mieli możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności wokalnych 
podczas Dni Nasielska i obcho-
dów Dnia Dziecka. Przegląd co 
roku cieszył się ogromnym zain-

teresowaniem wśród dzieci, mło-
dzieży oraz ich najbliższych.

Ze względu na epidemię koronawi-
rusa tegoroczny konkurs nie mógł 
odbyć się w dotychczasowej for-
mie. Dlatego finał XI edycji Festi-
walu „O złotą nutkę” odbędzie się 
w formie on-line. Jak wziąć udział w 
konkursie? Wystarczy zaśpiewać na 

żywo wybrany przez siebie utwór 
nagrywając występ telefonem lub 
innym urządzeniem. Nagranie na-
leży przesłać na adres mailowy: 
dawiddomala@noknasielsk.pl do 
15 czerwca br. Pliki można przesy-
łać za pomocą dostępnych w inter-
necie, darmowych stron służących 
do przesyłania danych o większych 
pojemnościach.

Trzech najlepszych uczestników 
z każdej kategorii wiekowej tego-
rocznego konkursu otrzyma na-
grody rzeczowe. Laureaci będą 

mieli możliwość zaprezentowania 
się na scenie NOK, a ich występ bę-
dzie transmitowany na żywo (on-li-
ne) na fanpage’u NOK. Dodatkowo 
zwycięzcy każdej kategorii będą 
mogli zarejestrować wybrany przez 
siebie utwór w mini studio znajdują-
cym się w NOK, a wideo z sesji na-
graniowej zostanie opublikowane w 
internecie na stronach organizatora. 

Więcej szczegółów znajduje się w 
regulaminie na stronie www.nok-
nasielsk.pl

dd.
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Z Urzędu Miejskiego

Uroczyste  
przekazanie darowizny
W poniedziałek, 8 czerwca br., w Urzędzie Miejskim w Nasielsku nastąpi-
ło uroczyste przekazanie sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem na 
rzecz mieszkanki naszej gminy, Pani Iwony Żyły. Było to możliwe dzięki 
pozyskaniu przez Referat Promocji Gminy środków z Fundacji LOTTO, 
które zostały przekazane w formie darowizny. Uroczystego wręczenia 
sprzętu dokonał Wiceprezes Fundacji LOTTO – Pan Tomasz Ojdym oraz 
Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Pani Iwona Żyła została nagrodzona 
w konkursie „Mazowiecka Lady D.”, którego organizatorem było Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej.

Obecnie nasielszczanka przygotowuje się jako reprezentantka kraju do 
Mistrzostw Świata w tenisie stołowym, które odbędą się w 2020 r. w Au-
strii. Trzymamy kciuki za złoto, a Fundacji LOTTO dziękujemy za wsparcie.

Referat Promocji Gminy
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Z DPS

Promyk zamiast Promienia
Niestety w związku z epidemią 
koronawirusa w Domu Pomocy 
Społecznej w Nasielsku nie mogła 
się odbyć kolejna edycja Przeglą-
du Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Promień”. 
Festiwal od wielu lat organizowa-
ny jest w maju, a w tym roku miała 
odbyć się jego XIV edycja.

– Tym razem to nie „Promień”, 
a mały „promyk” – powiedzia-
ła Agata Nowak dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
otwierając symboliczną tegorocz-
ną imprezę z okazji Dnia Cygań-
skiego. – 27 maja miał być dniem, 
w którym przyjechaliby nasi ser-
deczni przyjaciele z wielu bliźniaczych placówek – dodała. 

Pracownicy DPS zorganizowali podopiecznym symboliczny Dzień Cygański. W ogrodzie terapeutycznym za-
płonęło ognisko, wokół którego zebrali się mieszkańcy i pracownicy Domu. Najpierw mieszkańcy wystąpili  

z krótkim występem teatralnym 
opowiadającym o życiu cygań-
skiego taboru. Następnie przyszedł 
czas na wspólne śpiewy i tańce 
przy ognisku w rytm cygańskich 
przebojów wykonywanych przez 
zespół „Promień”. Zawirowały ko-
lorowe stroje, a na twarzach uczest-
ników pojawił się uśmiech.

Na koniec, gdy po śpiewach i tań-
cach w yostrz ył s ię apet yt,  na 
wszystkich czekał smakowity po-
częstunek.

Tegoroczny Dzień Cygański był wy-
jątkowy i radosny. Tradycja została 
podtrzymana, choć wszyscy cze-
kają na Przegląd Twórczości Arty-
stycznej Osób Niepełnosprawnych 
„Promień”, w którym udział weźmie 
wielu przyjaciół, artystów i gości.

Michał B.
Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zadanie zrealizowane  
w ramach inicjatywy lokalnej 
Maj był bardzo pracowity dla mieszkańców wsi Studzianki, którzy na cze-
le z sołtys Renatą Szpręgiel postanowili zadbać o estetykę obszaru wokół 
świetlicy wiejskiej.  Zakupione zostały m.in. drzewka, krzewy i trawy, które 
zostały nasadzone na działce, na której znajduje się budynek. Bez wątpie-
nia ma to wpływ na walory wizualne wsi. 

Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanym z Urzędu Miejskiego 
środkom w ramach inicjatywy lokalnej. 

Wydział Administracji i Nadzoru

ZE SZKÓŁ. SP nr1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Dzień włoski
W związku z blokiem tematycznym Nasi europejscy są-
siedzi w programie klas III oraz współpracą naszej szkoły  
w ramach projektu Erasmus+ i pobytem nauczycieli na 
szkoleniu we Włoszech, we współpracy z wychowawca-
mi klas III: Dorotą Fijalską i Beatą Białorucką, zaprosiłyśmy 
uczniów na wirtualną podróż do Włoch, przedstawiając 
prezentację na temat tego pięknego kraju. Uczniowie wzię-
li  udział w konkursach w dwóch kategoriach – plastycznej 
pt. ,,Z ziemi włoskiej do Polski”, których celem było zapre-
zentowanie zabytków polskich i włoskich miast oraz  – ku-
linarnej przygotowanie potraw regionalnych Włoch (pizza, 
spaghetti, tiramisu, panna cotta) i Polski. Każda praca została 
oceniona przez wychowawcę i każda praca zostanie nagro-
dzona. Niezależne jury konkursowe wyróżniło kilka wyjątkowych prac i przyznało nagrody: I miejsce – Barbara 
Traczyk kl. IIIa, Oliwia Popielarz kl. IIIb; II miejsce – Antonina Majewska kl. IIIa, Vanessa Kobierska kl. IIIb; III miej-
sce – Michalina Sierzputowska kl. IIIa, Wiktoria Węgrodzka kl. IIIb.

Każde z nadesłanych zdjęć zrobiło na nas duże wrażenie i dlatego wszystkie prace zostały nagrodzone w po-
staci ocen celujących oraz dyplomów. Podziwiamy Was, drodzy uczniowie, za chęć udziału w dodatkowych 
przedsięwzięciach organizowanych w naszej szkole, za wasze zaangażowanie i nietuzinkowe pomysły. Jesteśmy 
pewne, że dzięki temu rozwijacie swoje twórcze myślenie, a także odkrywacie drzemiące w Was pokłady kre-
atywności. Uczniowie wzięli udział w quizie online sprawdzającym wiedzę na temat Włoch, po wcześniejszym 
obejrzeniu prezentacji przygotowanej przez nauczycieli. Ważnym aspektem prezentacji, jak i całego pobytu, 
była prezentacja włoskiego miasta Reggio Emilia, gdzie powstał hymn Polski i po raz pierwszy został zaśpiewany. 

Wszystkie działania związane z Dniem Włoskim zorganizowanym wśród uczniów klas III SP 1 poszerzył wiedzę 
na temat kultury i cywilizacji Włoch, wpłynęły na rozwijanie kreatywnego myślenia, przyczyniły się do kształ-
towania postaw patriotycznych, poszerzyły wiedzę na temat sztuki kulinarnej oraz wpłynęły na zastosowanie 
nowych technologii informacyjnych.

Gratulujemy uczniom tak doskonałych wyników i zachęcamy do eksperymentowania w kuchni i wypróbowy-
wania przepisów z różnych zakątków świata. Pamiętajcie również o tym, jak ważna jest znajomość języków ob-
cych, w szczególności języka angielskiego, by móc swobodnie podróżować za granicą. 

Anna Łączyńska
Ewa Kamińska

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Sukces  
nasielskiej jedynki
Ciężka praca, determinacja i dążenie do celu zaowocowało i przyniosło  
w ostatnim czasie bardzo dobre rezultaty dla Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Szkoła otrzymała „Znak jakości” przy-
znany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności.

Potwierdza on, że organizacja uczestnicząca w projekcie spełnia standar-
dy Europejskiego Korpusu Solidarności, z zapewnieniem jak najwyższej 
jakości realizowanych projektów. W związku z tym, prawdopodobnie od 
września 2020 r. (jeśli unormuje się sytuacja z pandemią) pojawią się w 
naszej szkole na rocznym projekcie wolontariusze z krajów europejskich.

Jesteśmy dumni, że udało się osiągnąć zamierzony cel. Proces weryfikacji 
szkoły składał się z kilku etapów. W lutym 2020 r. w obecności Ekspertki 
Zewnętrznej Europejskiego Korpusu Solidarności – Mai Selan, przedsta-
wicielki Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu w Pułtusku – Sylwii Jędra 
oraz Katarzyny Świderskiej, dyrektor naszej szkoły, przeszliśmy ostatni 
etap procedury ubiegania się o Certyfikat Znaku Jakości Europejskiego 
Korpusu Solidarności. Polegał on na ocenie merytorycznej wniosku. Eks-
pertka wizytująca naszą szkołę była pod wrażeniem inicjatyw, które po-
dejmujemy.

28 kwietnia b.r. otrzymaliśmy wiadomość, że Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku otrzymała Znak Jakości Europejskie-
go Korpusu Solidarności w zakresie wolontariatu (organizacja goszcząca), 
a fundacja opublikowała profil szkoły w bazie organizacji pod numerem 
OID: E10241868, na stronie http://europa.eu/youth/evs_database.

Jesteśmy jedną z pierwszych placówek oświatowych na terenie powiatu 
nowodworskiego, które otrzymały Znak Jakości Europejskiego Korpu-
su Solidarności. Serdecznie dziękujemy Sylwii Jędra za pomoc i wsparcie 
podczas pisania projektu, natomiast Mai Selan za dostrzeżenie atutów na-
szej placówki i jej wszechstronnych działań. Wolontariat zagraniczny za-
pewne będzie niezapomnianym doświadczeniem zarówno dla uczniów, 
jak i nauczycieli naszej szkoły. Autorkami obydwu projektów są: Monika 
Orłowska-Wiśniewska wicedyrektor naszej szkoły i koordynatorki Szkol-
nego Klubu Wolontariatu: Anna Chmielewska i Ewa Kamińska.

Anna Chmielewska
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ABC OGRODNICTWA

Błędy popełniane 
przy uprawie warzyw
Uprawiając warzywa pragniemy, by nasza praca dawała wymierne korzy-
ści, żebyśmy uzyskali obfite plony. Jednak nie zawsze to się udaje. Przy-
czyną słabych plonów warzyw są błędy popełniane na różnych etapach 
ich uprawy. Poczynając od siewu i produkcji rozsady, w czasie dalszej 
uprawy i wreszcie podczas zbioru plonów. 

Nasiona wysiewane zarówno do doniczek, jak też bezpośrednio  
na grządki potrzebują optymalnych warunków do prawidłowe-
go kiełkowania i wzrostu. Ważne jest zapewnienie dostępu do światła 
i odpowiedniej temperatury w czasie wschodów, a także odpowied-
niego nawodnienia. Sadzonki przygotowane w warunkach domowych  
np. na parapecie wymagają zahartowania przed wysadzeniem. Bardzo 
często popełnianym błędem jest zbyt wczesne wysianie nasion. To błąd 
niecierpliwych, chcących szybko osiągnąć efekt swojej pracy. Wczesne 
wysiane nasiona buraków nie zapewnia dobrych plonów, gdyż wybiją 
w pędy kwiatostanowe. Wysiane w zimną, nienagrzaną glebę nasiona 
fasoli, kukurydzy, ogórków będą słabo wschodzić lub nie wzejdą wcale. 
Często popełnianym błędem przy wysiewie nasion jest za głęboki siew, 
czy też przesuszanie gleby w czasie, gdy nasiona te zaczną kiełkować. 
Za dużo wody też nie służy wysianym nasionom, gdyż po prostu zgniją 
i nie wzejdą. Młode roślinki będą cienkie i wiotkie, gdy nie zapewnimy 
im odpowiedniego doświetlenia. Gdy będą rosły wśród chwastów, za-
bierających składniki pokarmowe z gleby, to ich plon zostanie obniżony. 
Ważna też jest gęstość siania. Siewki posiane za gęsto należy przerwać. 
Zabieg ten jest ważny zwłaszcza, gdy częściami jadalnymi są korzenie np. 
u marchwi, pietruszki, buraków. Gdy będą rosły za gęsto, to ich korzenie 
będą niekształtne i cienkie. Rzodkiewka natomiast nie zawiąże zgrubień.

Jakość rozsady jest szczególnie ważna w przypadku uprawy kalafiorów 
i brokułów. Ze słabych sadzonek nie rozwiną się prawidłowo ich kwiaty 
zwane różą. Brokuły preferują gleby lekko kwaśne o ph 5,5-6,8, więc 
wybór gleby też jest ważny. Sadząc brokuły należy też dobrać odmiany 
do terminu uprawy. Brokuły można uprawiać w okresie wczesnowio-
sennym, wiosennym letnim i jesiennym. W czerwcu zaleca się wysadza-
nie sadzonek brokułów do uprawy letniej. W czerwcu też można wysiać 
nasiona brokułów do uprawy jesiennej i wysadzić je na miejsce uprawy 
w lipcu.

Bardzo często uprawiamy w swoich ogrodach ogórki i pomidory. Naj-
częściej popełnianymi błędami przy pielęgnacji pomidorów jest nie-
dostateczne podlewanie, zalewanie, zbyt wczesne wysianie czy też 
wystawienie na zewnątrz rozsady niezahartowanej (wynoszenie na ze-
wnątrz doniczek z sadzonkami przynajmniej na kilka godzin dziennie). 
Niedostateczne podlewanie przyczyni się do zwijania i brązowienia liści. 
Natomiast nadmierne podlewanie jest równie szkodliwe jak brak wody. 
Rośliny zalane częściej atakowane są przez grzyby i pleśń. Uprawie pomi-
dorów podobnie jak papryki, brokułów, kalafiorom, kapusty, nie sprzyja 
zbyt gęste ich posadzenie. Błędem też jest sadzenie roślin kwasolubnych 
w glebie o odczynie zasadowym i odwrotnie.

Przy uprawie warzyw ważne jest planowanie nasadzeń. Niektóre rośliny 
dobrze na siebie działają (wpływają korzystnie na ich wzrost i smak), inne 
mają na siebie niekorzystny wpływ. Cenna jest więc znajomość uprawy 
współrzędnej. Równie ważne jest odpowiednie nawożenie warzyw, co 
ma wpływ na prawidłowy wzrost i owocowanie. Zachęcam do korzy-
stania z naturalnego nawożenia, wykorzystując dary natury. Mając więk-
szy ogród, można wykorzystywać pokrzywy (przygotowując gnojówki). 
Błędem natomiast jest wykorzystanie gnojówki z pokrzyw przy uprawie 
np. czosnku, cebuli, czy też roślin strączkowych.

Podobnie jest z wykorzystaniem skorupek z jajek do roślin kwasolub-
nych np. azalii, różaneczników, paproci, storczyków, wrzosów, ale można 
je natomiast wykorzystać do nawożenia cukinii, ogórków, pomidorów, 
szczypiorku, lawendy, piwonii czy liliowców i innych bylin.

Wykorzystywanie popiołu drzewnego do użyźniania gleby jest jak naj-
bardziej wskazane, ale trzeba wykorzystać go w rozsądnych dawkach. 
Nie nadaje się do użyźniania gleby pod rośliny kwasolubne, ale buksz-
pan, jaśminowiec, głóg, dereń a także trawa podziękują nam lepszym 
wzrostem. Uczmy się na błędach swoich i innych osób. Nie należy się 
więc załamywać niepowodzeniami w uprawach. Nawet najlepsi ogrodni-
cy też je popełniają. Warto więc jest uprawiać w swoim ogrodzie rośliny 
zasilane naturalnymi nawozami. Uzyskamy w ten sposób ekologiczne 
warzywa i owoce.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Iris potrzebuje domu
Młoda suczka w typie owczarka niemieckiego czeka na swój dom. Gdy ją znaleźliśmy, była chora  
na babeszjozę. Od razu dało się poznać, że dużo przeszła. Prawdopodobnie żyła na łańcuchu. Podejrzewa-
my, że była bita, boi się mężczyzn, kobiety akceptuje, jest wobec nich miła i posłuszna. Widać, że Iris rokuje 
na wspaniałą towarzyszkę. Będzie wiernym, mocno kochającym swoich ludzi psem. Niestety, nie służy jej 
zamknięcie w kojcu. Pilnie potrzebuje własnego domu, w którym poczuje się bezpiecznie! Szukamy jej sta-
tecznych, cierpliwych opiekunów i spokojnego miejsca, raczej 
bez dzieci. Akceptuje inne psy. 

Iris ma ok. 2 lat, waży 25 kg. Czeka na zabieg kastracji i na szcze-
pienie. Tel. kontaktowy: 570 512 956 (prosimy o SMS z imieniem 
psa, gdy nie odbieramy).

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Co dolega psu?
Przykry zapach z pyszczka 
Przykra woń wydobywająca się 
z pyszczka naszego pupila najczęściej 
jest następstwem chorób w obrębie 
jamy ustnej. Zwykle są to choro-
by zębów i przyzębia. Toteż warto 
w takim przypadku zwrócić baczną 
uwagę na stan uzębienia zwierzę-
cia − również na obecność osadu 
oraz kamienia nazębnego, a także 
na stan dziąseł. Niestety wciąż więk-
szość opiekunów psów bagatelizuje 
konieczność zabiegów higieniczno-
-pielęgnacyjnych jamy ustnej oraz 
zębów u swojego pupila.

Niemiły zapach z jamy ustnej może być także wynikiem zapalenia zatok około odbytowych. Znajdują się one 
pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym zwieraczem odbytu. Na skutek ubogiej w błonnik diety i osłabienia pe-
rystaltyki, a także pewnych skłonności osobniczych, dochodzi do zapalenia tych zatok i gromadzenia się w ich 
świetle mas kałowo-ropnych. Powstaje ostry stan zapalny i towarzyszący mu duży świąd. 

W związku z tym pies intensywnie wylizuje wspomnianą okolicę, wprowadzając do jamy ustnej chorobotwórcze 
drobnoustroje. Przyczyną zmiany zapachu mogą być także stany zapalne w obrębie zatok nosowych, szczę-
kowych, choroby ogólnoustrojowe np. choroby nerek i choroby wątroby. Powodem tego problemu bywają 
również skłonności do koprofagii. Jak widać zmiana zapachu z pyszczka psa na bardziej przykry może być spo-
wodowana wieloma różnorodnymi czynnikami. Jednakże bardzo często jest ona następstwem zwykłych, wręcz 
prozaicznych, błędów dietetycznych polegających na podawaniu psu nieodpowiedniej karmy.

Urazy opuszek 
Najczęściej u psów w takich przypadkach dochodzi do starcia i uszkodzeń naskórka opuszek palcowych. W więk-
szości przypadków dotyczy to młodych psów, które rozpiera energia. Starsze psy samodzielnie i bardziej sta-
tecznie podchodzą do wysiłku fizycznego i jeśli się zamęczą lub coś je zaboli, dają wyraźny sygnał opiekunowi, 
że powinien nieco stonować.

W każdym razie warto przygotować psa do biegania np. za rowerem po twardej nawierzchni tj. po betonie czy 
po asfalcie poprzez systematyczne wydłużanie każdego dnia biegania po takich powierzchniach. Po każdym 
spacerze starannie trzeba obejrzeć łapki i nasmarować łagodną maścią natłuszczającą i regenerującą naskórek. 
Unikaj także dłuższego biegania psa po tego typu nawierzchniach podczas upałów – wówczas, oprócz uszkodzeń 
mechanicznych, dochodzi także do uszkodzeń termicznych, niekiedy nawet do poparzeń opuszek palcowych.

Zimą łapy psów narażone są na zmarznięcia i kontakt z solą. Jeśli pies ma wyjątkowo wrażliwe na mróz opuszki, 
możemy zaopatrzyć się w specjalne buciki. Jeśli w miarę dobrze znosi ujemne temperatury, wystarczy posmaro-
wanie łap wazeliną lub specjalną maścią dla psów. Ochroni je to przed zimnem, ale także przed solą, która drażni 
skórę i może powodować powstawanie ran. Należy pamiętać o umyciu lub wytarciu po spacerze łap letnią wodą, 
co usunie z nich sól i piach.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu
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Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 28.05.2020r.

GNK. 6810.2.6.2018.2019.2020.AP(20)

ZAWIADOMIENIE
O przedłużeniu terminu składania wniosków przez osoby uprawnio-
ne do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chrcynno, w skład której 
wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki nr nr 97, 122/1, 173/1 
o łącznej powierzchni 31,17ha

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia  
14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłono-
wych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 
z 2020r., poz. 875)

z a w i a d a m i a,
o przedłużeniu terminu na składanie wniosków przez osoby upraw-
nione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Chrcynno, o których 
mowa w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
z dnia 29 czerwca 1963r. (Dz.U. z 2016, poz. 703). Zgodnie z art. 15zzr 
ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. poz. 568) bieg przewidzianych przepisami prawa 
administracyjnego terminów uległ zawieszeniu. Na mocy art. 68 ust. 
2 ustawy z dnia 16 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
-Co, terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1, których bieg uległ 
zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dniu od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy tj. od dnia 23 maja 2020r. 

M aj ąc  p ow yż sze  n a  u wa d ze te rm i n  sk ł a da n i a  wn i o sków 
przez osoby uprawnione wskazany w zawiadomieniu znak 
GNK.6810.2.6.2018.2019.AP(21) do dnia 1 maja 2020r. został prze-
dłużony o 52 dni czyli upływa z dniem 13 lipca 2020r. 

Wszelkie informacje związane z powyższą sprawą można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, Zespół 
ds. Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 765 32 56, natomiast do-
kumenty można przekazać listownie lub złożyć w skrzynce podawczej 
znajdującej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1b.

Otrzymują:
Sołtys wsi Chrcynno
Pan Jerzy Wierzbicki
(2 egz. w tym 1 egz. do zwrotu z adnotacją, że podano do wiadomości mieszkańcom 
wsi Chrcynno w sposób zwyczajowo przyjęty).
Urząd Miejski w Nasielsku
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk (3 egz. w tym 1 egz. do zwrotu z adnotacją, że decyzja była wywie-
szona w Urzędzie Miejskim na okres 14 dni, zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej i prasie lokalnej)
3 x aa (w tym jeden egzemplarz do wywieszenia na tablicę informacyjną Starostwa 
Powiatowego na 14dni i zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej)

INFORMACJA

Szanowni Państwo,
W celu ułatwienia kontaktu z Filią Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, zlokalizowaną w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku podajemy numery telefonów:

Wydział Komunikacji i Transportu /23/ 69 33 016

Wydział Architektury i Budownictwa  /23/ 69 33 018

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami /23/ 69 33 022

Więcej informacji na temat obsługi klientów w Filii Starostwa Powia-
towego znajdą Państwo na stronie Starostwa www.nowodworski.pl 

Z ARMIR

Młody rolnik 2020  
– dla kogo 150 tys. zł wsparcia?
Od 3 czerwca ruszył nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodar-
stwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. 

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. 
Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała 
wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny – 6 – nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest 
zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność 
produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca 
popularność tego programu. 

Wsparcie w ramach programu „Premia dla młodego rolnika” mogą otrzymać osoby, które m. in.:

 – w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;

 – posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia de-
cyzji o przyznaniu pomocy);

 – posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;

 – rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

 – posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro 
do 150 tys. euro;

 – przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wy-
twarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. 

Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

 – 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;

 – 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście 
lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Z ARMIR

Weź pieniądze  
na posadzenie lasu
Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posa-
dzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można 
składać w biurach powiatowych ARiMR od 1 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

cesją naturalną średni wiek drzew 
lub krzewów wyrosłych w wyni-
ku zaprzestania użytkowania rol-
niczego nie może przekroczyć 
20 lat. Aby takie grunty można 
było zalesić, wymóg posadzenia 
lasu musi wynikać z planu zale-
sienia sporządzonego przez Nad-
leśniczego Lasów Państwowych. 
To dokument, który należy dołą-
czyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jedno-
razowa, zryczałtowana płatność, 
która ma zrekompensować kosz-
ty wykonania zalesienia oraz jego 
ochronę. Jej wysokość wynosi 
od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha 
w zależności od grupy gatunków 
drzew użytych do zalesienia (igla-
ste i liściaste), gruntu, nachylenia 
terenu, wyboru sposobu zabez-
pieczenia uprawy leśnej. Rolnik 
może uzyskać pieniądze rów-
nież za ogrodzenie zalesione-
go terenu w wysokości 8,82 zł/
mb lub za zabezpieczenie drze-
wek 3 palikami w wysokości 1132 
zł/ha. Ponadto do zalesionych 
gruntów rolnik może otrzymać 

premię pielęgnacyjną. Wypłaca-
na jest ona przez 5 lat od zalesie-
nia w wysokości od 794 zł/ha do 
1628 zł/ha. A także premię zale-
sieniową, która stanowi zryczałto-
waną płatność z tytułu pokrycia 
kosztów utraconych dochodów 
z działalności rolniczej. Wypła-
cana jest ona w wysokości 1215 
zł/ha, corocznie przez 12 lat od 
zalesienia. Do otrzymania premii 
pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie 
są uprawnione jednostki samo-
rządu terytorialnego i jednostki 
organizacyjne gmin, powiatów 
oraz województw.

Wnioski przyjmują biura powia-
towe ARiMR właściwe ze wzglę-
du na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę wnioskodawcy. Można je 
przekazywać za pośrednictwem 
platformy ePUAP, przesłać na 
elektroniczną skrzynkę podawczą 
lub wysłać rejestrowaną przesył-
ką pocztową. Dokumenty można 
także dostarczyć do specjalnych 
wrzutni, które ustawione są w pla-
cówkach terenowych Agencji lub 
osobiście.

„Wsparcie na zalesianie i tworze-
nie terenów zalesionych ” skie-
rowane jest do rolników (osób 
f iz ycznych lub prawnych, jak 
i grup takich osób), którzy są wła-
ścicielami lub współwłaściciela-
mi gruntów przeznaczonych do 
zalesienia lub grunty te stano-
wią własność małżonka. O po-
moc może wnioskować rolnik, 
któremu został nadany numer 
identyfikacyjny w trybie przepi-
sów o krajowym systemie ewi-
dencji producentów, ewidencji 
gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie 
płatności. Beneficjentem mogą 
być również jednostki samorzą-
du terytorialnego i jednostki or-
ganizacyjne gmin, powiatów oraz 
województw.

Działka, na której ma być posa-
dzony las, musi mieć co najmniej 
0,1 ha i minimum 20 m szeroko-
ści, chyba że graniczy ona z lasem 
– wtedy nie ma znaczenia sze-
rokość gruntu. Do zalesienia nie 
można przeznaczyć więcej niż 20 
ha. W przypadku gruntów z suk-
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KULINARIA

Kuchnia sezonowo
Proponujemy, aby wykorzystać w kuchni aktualnie dostępne świeże pol-
skie warzywa i owoce. Zdecydowaliśmy się na potrawy z: cukinii, szpa-
ragów, truskawek i młodej kapusty. 

Polędwiczki w młodej kapuście
Składniki: 1 polędwiczka wieprzowa, 1/2 młodej kapusty, 2 łyżki smal-
cu ze skwarkami, 1 puszka krojonych pomidorów, posiekany koperek, 
sól, pieprz.

Kapustę poszatkować. Na patelni rozgrzać smalec i wrzucić kapustę, po-
solić, a kiedy straci jędrność, wlać pomidory i gotować około 10 minut. 
Dodać koperek, doprawić solą i pieprzem. Polędwiczkę pokroić w pla-
stry, lekko rozbić dłonią, posypać pieprzem i ułożyć w kapuście. Po kilku 
minutach przekręcić na drugą stronę. Całość dusić jeszcze kilka minut 
i gotowe.

Placki z cukinii
Składniki: 3 łyżki  mąki pszennej, 1 jajko, 2 łyżki mleka, 1 cukinia, 1/4 nie-
dużej cebuli, 1 łyżka koperku lub świeżych ziół albo natki pietruszki, olej 
roślinny lub oliwa.

Mąkę wsypać do miski, wymieszać ze szczyptą soli, świeżo zmielonym 
pieprzem, a następnie z roztrzepanym jajkiem. Wlać mleko i wymieszać 
na jednolite ciasto. Cukinię obrać i zetrzeć na dużych oczkach tarki. Ce-
bulę pokroić w drobną kosteczkę. Cukinię i cebulę następnie delikatnie 
odcisnąć w dłoniach z nadmiaru wody i dodać do ciasta. Wszystko wy-
mieszać. Cukinię i cebulę oraz posiekaną zieleninę dodać do ciasta i wy-
mieszać łyżką. Rozgrzać patelnię z olejem lub oliwą. Nakładać po łyżce 
masy i smażyć placuszki przez około 2 - 3 minuty. Gdy będą zrumienio-
ne, przewrócić na drugą stronę i smażyć jeszcze przez około 2 minuty.

Szparagi w boczku
Składniki: pęczek szparagów, plastry wędzonego boczku, serek topiony, 
pół szklanki rosołu, rozmaryn, tymianek, pieprz.

Szparagi należy obrać, odłamać zdrewniałe końcówki, a następnie ok.10 
minut gotować w osolonej wodzie bądź parować na parowarze. Następ-
nie okręcamy każdy szparag cieniutkim plastrem boczku. Pieczemy w 
piekarniku do zarumienienia się boczku. Można je także piec na grillu. W 
garnuszku przygotowujemy pół szklanki rosołu, dodajemy serek topio-
ny, posiekane świeże zioła i mieszamy do uzyskania jednolitej konsy-
stencji. Sosem polewamy gotowe szparagi.

Sernik na zimno z truskawkami
Składniki: 800 g serka homogenizowanego, truskawki, 2 galaretki cytry-
nowe/truskawkowe, 1 galaretka truskawkowa, biszkopty.

Na dnie tortownicy układamy biszkopty. Następnie zalewamy w 400 
ml dwie galaretki i studzimy. Dodajemy do nich serki homogenizowane 
i czekamy do delikatnego zastygnięcia masy, po czym wylewamy ją na 
biszkopty. Rozpuszczamy kolejną galaretkę truskawkową w ok. 300 ml 
wody i studzimy. W tym czasie na masie serowej układamy truskawki. Po 
wystygnięciu truskawkowej galaretki zalewamy truskawki. Ciasto należy 
chłodzić kilka godzin w lodówce. Można je udekorować listkami mięty.

J.G.

Składamy serdeczne podziękowania 

panu Łukaszowi Paczewskiemu 

lekarzowi weterynarii  
i właścicielowi P.P.H.U. Tezi Vet  

Gabinet Weterynaryjny z Nasielska  
za systematyczne wspieranie naszych działań,  

w tym szczególnie za przekazanie  
na rzecz naszych podopiecznych:  

karmy, suplementów, środków przeciwpasożytniczych  
i pielęgnacyjnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk

Z POWIATU

eSesja Rady Powiatu
Już po raz drugi rad-
n i  R a d y  P o w i a t u 
N owo d wo r s k i e g o 
obradowali w zdal-
nym systemie. XVII 
s e s j a  o d b y ł a  s i ę 
w czwartek, 28 maja 
br.

G o ś c i n n i e  w z i ę l i 
w niej udział: Rado-
sław Parapura Powia-
t o w y  Ko m e n d a n t 
Państwowej Straży 
Pożarnej, Leokadia 
Janik z nowodwor-
skiego Sanepidu, dr 
Maciej Wierzchoń Powiatowy Le-
karz Weterynarii, Marzenna Boczek 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy, Agata Nowak dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Nasielsku, 
Jacek Kacperski dyrektor Nowo-
dworskiego Centrum Zdrowia oraz 
Marek Rączka dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie.

W obradach wzięło udział osiem-
nastu radnych. Nieobecny był 
radny Kamil Szafrański. Porządek 
obrad został przyjęty jednogłośnie.

Do uchwały w sprawie wielolet-
niej prognozy finansowej przyjęto 
wprowadzoną autopoprawką  kwo-
tę 20 tys. zł, którą powiat otrzymał 
od gminy Nieporęt celem przezna-
czenia jej na remont pomieszczeń 
Intensywnego Nadzoru Kardiolo-
giczno-Internistycznego w Nowo-
dworskim Centrum Medycznym. 
Uchwała została przyjęta 17 gło-
sami za, przy jednym wstrzymu-
jącym. 

Następnie radni obradowali nad 
zmianami w uchwale budżetowej 
na 2020 rok. Radna Anna Mali-
szewska zapytała, dlaczego po-
wiat samodzielnie nie wykonuje 
chodnika w Nasielsku, tylko prze-
kazuje tej gminie 100 tys. zł. Rad-
ny Radosław Kasiak odpowiedział, 
że jest to sytuacja bardzo korzyst-
na dla powiatu, gdyż Rada Miejska 
w Nasielsku również zabezpieczyła 
na ten cel 100 tys. zł. Zarząd pod-
jął taką decyzję, aby podzielić się 
kosztami inwestycji pół na pół. Po-
dobna sytuacja dotycząca tej drogi 
powiatowej miała miejsce w 2016 
roku. Radna A. Maliszewska zapy-
tała, co się stanie w przypadku, gdy 
przetarg będzie rozstrzygnięty po-
niżej lub powyżej przeznaczonych 
na ten cel środków.

Radny Radosław Kasiak odpowie-
dział, że jeśli jakieś środki zostaną, 
to wrócą one do budżetu powiatu. 
Jego zdaniem, po rozeznaniu ce-
nowym, nie zostanie przekroczo-
na kwota, która jest przeznaczona 
na realizację inwestycji. Uchwała 
przyjęta została siedemnastoma 
głosami za, przy jednym wstrzy-
mującym. 

Następnie radni przyjęli uchwa-
łę w sprawie powierzenia przez 
powiat nowodworski zadania in-
westycyjnego gminie Nasielsk, 
o którym dyskutowano – chodnik 
w Nasielsku przy ulicy Piłsudskiego. 

Uchwała zawiera również paragraf 
wskazujący przekazanie środków 
w wysokości 100 tys. zł gminie 
Nasielsk. Uchwała przyjęta została 
przy aprobacie 16 radnych, dwie 
wstrzymały się od głosu.

Rada podjęła też uchwałę w spra-
wie tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęć pedagoga, 
psychologa, logopedy, doradcy 
zawodowego, terapeuty pedago-
gicznego i nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu w szkołach i placów-
kach prowadzonych przez Powiat 
Nowodworski do czego obliguje 
Karta Nauczyciela. Dla wszystkim 
przyznano wymiar po 22 godzin, 
natomiast dla nauczyciela prak-
tycznej nauki zawodu - 20 godzin. 
Uchwała przyjęta została 17 głosa-
mi poparcia, przy jednym wstrzy-
mującym. 

Dwie ostatnie uchwały w spra-
wie zadań, na które przeznacza 
się środki PFRON w wysokości 
1 714 731 zł oraz w sprawie utwo-
rzenia Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Nowym Dworze 
Maz. zostały przyjęte jednogłośnie 
przez wszystkich radnych. 

Bezdyskusyjnie radni przyjęli infor-
mację za rok 2019 o dokonanych 
umorzeniach należności pienięż-
nych, mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Powiatowi 
Nowodworskiemu. Radni nie mieli 
także pytań w sprawie sprawozda-
nia z działalności Powiatowego In-
spektoratu Weterynarii w Nowym 
Dworze Maz.

Radnego Marcina Manowskiego in-
teresowały potrzeby straży pożar-
nej oraz wzrost liczby fałszywych 
alarmów pożarowych. Komendant 
PSP Radosław Parapura odpowie-
dział, że obecnie strażacy starają 
się pozyskać środki na zakup łodzi 
i środków gaśniczych. Komendant 
zauważył, że dojazd jednostek PSP 
na terenie powiatu jest dosyć rów-
nomierny w aspekcie czasowym, 
jedynie gmina Nasielsk jest najda-
lej położona i tam w pierwszej fa-
zie wysyłane są lokalne jednostki 
OSP. W kwestii fałszywych alarmów 
wyjaśnił, że połowa z nich wynika 
z dobrych intencji, są to tzw. „alar-
my w dobrej wierze” wynikające 
z czujności mieszkańców. Część 
jednak jest celowo fałszywych, a te 
zgłaszane są policji.

W punkcie sprawozdania z pracy Za-
rządu pomiędzy sesjami Rady rad-
na Anna Maliszewska zapytała, na co 
zostały przeznaczone środki w kwo-
cie 45 tys. dla DPSu w Nasielsku 
w ramach wynagrodzeń osobo-
wych. Dyrektor placówki Agata 
Nowak odpowiedziała, że jest to do-
tacja od Wojewody Mazowieckiego 
i postanowiła je przeznaczyć na wy-
płacenie nagród pracownikom za 
wzorową pracę w czasie pandemii 
koronawirusa.

W sprawach różnych radna Kata-
rzyna Kręźlewicz pytała o status 
remontu drogi w Czosnowie. Sta-
rosta Krzysztof Kapusta odpowie-
dział, że na najbliższym posiedzeniu 
Zarządu będzie omawiany harmo-
nogram najpilniejszych inwestycji 
i sprawa Czosnowa na pewno bę-
dzie też omawiana.

Radna Anna Maliszewska zapytała 
o czyszczenie rowów odwodnie-
niowych zwłaszcza w gminie Czo-
snów. Wicestarosta Paweł Calak 
odpowiedział, że rowy były czysz-
czone w ubiegłym roku i w tym 
roku także będzie zlecane ich czysz-
czenie. Nie określił jednak terminu 
wykonania wykaszania rowów.

Radna Anna Małecka zapytała, czy 
dyrektorzy szkół, w których odbę-
dą się matury, otrzymają wsparcie 
finansowe z przeznaczeniem na 
środki ochronne i dezynfekcyjne, 
aby zabezpieczyć uczniów i na-
uczycieli. Starosta Krzysztof Kapu-
sta odpowiedział, że starostwo ma 
zaoszczędzone środki, które będą 
przekazane jako wsparcie na sprzęt 
dezynfekcyjny. Podkreślił też, że ta-
kie wsparcie szkoły już otrzymują 
od pewnego czasu.

Radne: Anna Maliszewska i Katarzy-
na Kręźlewicz skierowały w imieniu 
mieszkańców podziękowania i sło-
wa uznania dla Nowodworskiego 
Centrum Medycznego za wprowa-
dzenie obowiązkowych testów, dla 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy, która musiała sprostać licznym 
nowym obowiązkom oraz dla dy-
rektor Domu Pomocy Społecznej 
w Nasielsku za ciężką pracę w okre-
sie epidemii.

Na koniec Starosta Krzysztof Kapu-
sta złożył życzenia radnym z okazji 
dnia samorządowca i podziękował 
za liczne życzenia, które z tej okazji 
napłynęły do władz powiatu. 

Michał B.
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Baran 21.03-20.04
Możesz mieć teraz skłonności do nieroz-
sądnego wydawania pieniędzy lub zakupu 
rzeczy zbędnych. Pilnuj swoich spraw za-
wodowych i dotrzymuj obietnic, jakie ko-
muś złożyłeś. Zadbaj o siebie. 

Byk 21.04-20.05
Poczujesz przypływ zawodowych ambicji 
i będziesz miał okazję się wykazać w pracy. 
Jeśli ktoś Cię atakuje, to czas zareagować, 
a nie ustępować. Najbliższe dni przyniosą 
pogorszenie nastroju.

Bliźnięta 21.05-21.06
Poczujesz się znudzony swoją pracą. Ale 
warto się bardziej postarać, bo czeka na Cie-
bie większa gotówka. Zachowaj ostrożność 
we wszelkich negocjacjach. To dobry mo-
ment na generalne porządki.

Rak 22.06-22.07
Bądź dla wszystkich serdeczny i wyrozu-
miały. Zamiast się stresować niczego sobie 
nie żałuj. Twoja energia i optymizm sprawią, 
że zdobędziesz nowych przyjaciół. To bę-
dzie dla Ciebie pracowity czas.

Lew 23.07-23.08
Twój spokój mogą zakłócać problemy in-
nych. Nabierz do tego dystansu, bo ktoś 
może Cię świadomie wprowadzać w błąd. 
Znajdziesz w końcu czas na rozwijanie swo-
ich artystycznych zainteresowań.

Panna 24.08-22.09
Zadbaj o dobre relacje z ludźmi. Praca i obo-
wiązki to nie wszystko! Czekają Cię teraz gwał-
towne zauroczenia i burzliwe rozstania. Nie 
bój się zmian, bo zyskasz na nich więcej niż 
inni.

Waga 23.09-23.10
W najbliższym czasie nie masz co liczyć  
na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Czeka-
ją Cię straty finansowe spowodowane nie-
przemyślanymi inwestycjami i wydatkami. 
Nie przemęczaj się i zadbaj o wypoczynek.

Skorpion 24.10-22.11
Przyjmij pomoc innych, zamiast demon-
strować swoją niezależność. Możesz liczyć 
na zgrany zespół osób, które Cię otaczają 
w pracy. Obowiązki rodzicielskie wymagać 
będą większej uwagi.

Strzelec 23.11-21.12
Jeśli chcesz coś zmienić w swojej karierze, 
szukaj nowego pomysłu na biznes. Możesz 
teraz łatwo ulegać manipulacji i szantażom 
emocjonalnym. Szczęście Ci sprzyja, ale nie 
ufaj wszystkim. 

Koziorożec 22.12-20.01
Działaj spokojnie i rozważnie, a sam dasz 
sobie ze wszystkim radę. Możesz liczyć na 
wsparcie partnera w każdej trudnej sytuacji. 
Powiodą się Twoje przemyślane i starannie 
przygotowane plany.

Wodnik 21.01-19.02
Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wstydź się 
o nią poprosić. Masz wielu przyjaciół, na 
których możesz liczyć. Pozytywne nasta-
wienie będzie miało dobry wpływ na każ-
dy aspekt Twojego życia. 

Ryby 20.02-20.03
W pracy nie będziesz tracić czasu na poga-
duszki i kawkę. Zacznie Ci bardziej zależeć 
na wynikach i pieniądzach. Udadzą się wy-
jazdy i spotkania z przyjaciółmi. Zacznij dbać 
o swoją kondycję. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

19-21 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

24-25 czerwca godz. 15:00 2D dubb.

SONIC.  

SZYBKI JAK BŁYSKAWICA

Animacja; przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

Tom Wachowski, oficer policji w San Francisco oraz 

Sonic - antropomorficzny pozaziemski jeż, łączą siły, 

by pokonać Doktora Robotnika. 

26-28 czerwca godz. 14:00 2D

1-2 lipca godz. 14:00 2D

NAPRZÓD

Animacja;  USA; Czas trwania: 1 godz. 54 min.

Dwóch braci próbuje sprowadzić na ziemię drugą 

połowę ciała swojego ojca, gdyż nieudane czary po-

wodują, że pojawia się tylko od pasa w dół.

26-28 czerwca godz. 16:30

1-2 lipca godz. 16:30

DŻENTELMENI

Kryminał, Akcja;  USA; Czas trwania 1 godz. 53 min.

Handlarz marihuany postanawia sprzedać narkoty-

kowe imperium i przejść na emeryturę. Pożegnanie 

z półświatkiem nie będzie jednak tak łatwe, jak mogło 

mu się wydawać.

26-28 czerwca godz. 19:00

1-2 lipca godz. 19:00

Jestem Ren

Thriller, Sci-Fi;  Polska; Czas trwania 1 godz. 15 min.

Renata z mężem Janem i synem Kamilem prowadzą 

pozornie spokojne życie z dala od miasta. Rodzinną 

sielankę zakłócają jednak epizody, w trakcie których 

kobieta zachowuje się w dziwny, niepokojący sposób. 

W relacje pomiędzy wszystkimi wkrada się coraz sil-

niejsza nieufność oraz strach.

UWAGA!  UWAGA!  

Możliwe zmiany w repertuarze.Możliwe zmiany w repertuarze.      

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

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

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-

wirusa-sars-cov-2-w-polscewirusa-sars-cov-2-w-polsce

Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.

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

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrudni 

na umowę o pracę: pracowników pro-

dukcji, operatorów wózków widłowych, 

elektryka-automatyka, mechanika prze-

mysłowego. Tel. 784 902 549.

Sprzedam działkę budowlaną 2700m2 

w Cegielni Psuckiej k. Nasielska, 105 000 

zł. Tel. 602 443 691.

Działki budowlane i usługowe w Nasielsku 

przy ul. Piłsudskiego – uzbrojone (woda, 

prąd, gaz). Tel. 696 468 255.

Zamienię na małe mieszkanie z dopłatą 

działkę budowlaną 1160m2 w Nasielsku 

z domkiem z lat 1940 (50m2), agencjom 

dziękuje. Tel. 511 767 552.

Sprzedam hektar trawy. Tel.608 394 281.

Dotacje PROW 2014-2020. Obecne 

nabory do 30 czerwca: Modernizacja 

Gospodarstw Rolnych (zakup maszyn), 

Małe Gospodarstwa (60 tys.) również 

dla osób nie będących w KRUS. Młody 

Rolnik - 150 tys. Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej przez rolników (od 150 

do 250 tys.). Wypełnianie wniosków, 

dojazd do rolników. Tel. 795-931-529.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku. 

Tel. 601 187 504.

Sprzedam mieszalnik jednotonowy z sil-

nikiem ssąco-tłoczącym 11 kW w zesta-

wie. Tel. 607 056 780.

Sprzedam DOM w Nasielsku 200m2, 

działka 620m2. Tel. 571 375 329.

Kupię stare motocykle typu : WSK, WFM, 

KOMAR, JUNAK, SHL itd. oraz części 

do nich. Pasjonat nie handlarz. Tel. 660 

277 900.

Sprzedam kosiarkę rotacyjną przetrzą-

sarkę , siewkę, agregat siewnouprawo-

wy 2,70 , pług pięcioskibowy, kombajn 

ANNA. Tel. 500 138 274.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku ul. Cisowa. Tel. 691 097 690.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku ul. Jaworowa. Tel. 664 

206 944.

Sprzedam pszczoły ramka wielkopolska. 

Tel. 607 784 929.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 

Studzianki. Tel. 784 528 758.

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
8.06.–14.06.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz. 

15.06.–21.06.2020 r. Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz. 
22.06.–28.06.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz. 

29.06.–19.07.2020 r. Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r.

INFORMACJA MOPS
Grupy samopomocowe
Tworzymy dwie grupy samopomocowe, które działać będą przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy w Nasielsku: grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych oraz klub Amazonek.

Warunkiem ich powstania jest zebranie co najmniej 6 osób do każdej z grup.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Moniką Nojbert, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku –  
tel. 604 171 105.

Zapraszamy!

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

na mityng
Tel. 573 237 400.
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Jak wzmacniać u dziecka poczucie 
własnej wartości? 
Poczucie własnej wartości jest bardzo ważnym stanem psychicznym. Człowiek nie rodzi się 
z ugruntowaną samooceną na określonym, stabilnym poziomie. Dopiero w trakcie proce-
su wychowania dziecko uczy się postrzegać własną osobę. Bezwiednie chłonie komunikaty 
zarówno słowne, jak i niewerbalne, wysyłane przez rodziców każdego dnia. To, co my jako 
rodzice robimy i mówimy ma wpływ na to, jak nasze dzieci widzą siebie, jak o sobie myślą, 
w jaki sposób same siebie oceniają. 

Dziecko powinno czuć, że  jest ważne, kochane, chciane i akceptowane i to od pierwszych 
chwil swojego życia. Bo żeby dziecko czuło się wartościowe, najpierw musi być wartością dla 
swoich najbliższych. Żeby było pewne siebie, najpierw musi zyskać pewność, że najważniejsze 
dla niego osoby są godne zaufania i otwarte na jego potrzeby.

Dzieci często wiedzą czego chcą, nie wiedzą jednak, kim są. By to odkryć, każde dziecko musi 
samodzielnie przejść proces kształtowania samooceny i poczucia własnej wartości. Krok po 
kroku, doświadczenie po doświadczeniu, powstaje konstrukcja, która będzie tym stabilniejsza, 
im więcej okażemy jako rodzice cierpliwości i wsparcia.

Jak pokazać dziecku, że jest akceptowane i że jest dla nas ważne? Jest na to kilka sposobów:
• akceptacja bezwarunkowa dziecka czyli miłość nie stawiająca warunków,
• akceptacja etapu rozwoju, na którym znajduje się dziecko, dostosowanie wymagań i ocze-

kiwań do możliwości dziecka,
• akceptacja upodobań dziecka, jego emocji i indywidualności,
• odpowiadanie na sygnały, które przekazuje nam dziecko, zaspokajanie jego potrzeb, oka-

zywanie troski, okazywanie zainteresowania,
• stwarzanie okazji do dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i branie pod uwagę 

jego zdania,
• uważne słuchanie dziecka, stosowanie zaimków osobowych,
• stwarzanie dziecku okazji do tego, żeby mogło odnosić sukcesy,
• docenianie dziecka za włożony wysiłek i dobre intencje, a nie tylko za rezultaty,
• rozdzielanie złego zachowania dziecka od całej jego osoby,
• wspólne spędzanie czasu z dzieckiem,
• wspieranie samodzielności dziecka.

Bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu z dzieckiem. Dziecko powinno mieć odczucie, że 
jest to czas ważny dla rodzica, że rodzic ma z tego przyjemność. Nie może to być czas, w któ-
rym sprawujemy nad dzieckiem kontrolę, kiedy pytamy czy umyło zęby, jak było w szkole itp. 
Nie należy pozorować czasu spędzanego z dzieckiem, czyli bycia obok dziecka, ale być z nim 
w pełnej relacji. Warto powiedzieć do dziecka „Mam teraz czas, chciałabym go spędzić z Tobą”.

Warto pamiętać również o roli dobrego przykładu. Najlepiej budują w dzieciach poczucie, że są 
wartościowe, te osoby, które same mają pozytywny stosunek do siebie, które potrafią zachować 
równowagę między potrzebami dziecka a swoimi. Dzieci bardzo chcą być traktowane poważnie. 
Należy brać odpowiedzialność za swoje decyzje i emocje. Należy być gotowym do wyrażania 
własnych uczuć, panowania nad nimi, przyznania się do błędu. 

Niezwykle duży wpływ na rozwój dziecka ma postawa wychowawcza rodzica względem dziec-
ka. Rodzice popełniają błąd, kiedy rozpieszczają w imię miłości. Rozpieszczanie to osłabienie 
dziecka, ponieważ w rezultacie dzieci nabierają przekonania, że inni powinni wszystko robić za 
nie i dla nich. Niekorzystna jest również postawa nadopiekuńcza, która daje dziecku przekaz, że 
samo nie da rady, że nie uda mu się. Najlepsze środowisko dla rozwoju dziecka tworzy styl auto-
rytatywny – oparty na miłości i szacunku wobec dziecka. 

Dzieci ćwiczą umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie z rozczarowaniem po-
przez doświadczenie. Ważne jest abyśmy my jako rodzice nazywali i akceptowali uczucia na-
szych pociech. Dziecko które widzi, że w nie wierzysz, samo zaczyna w siebie wierzyć i staje się 
odważniejsze. 

Niezwykle istotną rzeczą mającą wpływ na rozwój dziecka jest fakt, iż nie należy porównywać 
dzieci między sobą. Każdy z nas jest inny, niepowtarzalny, dziecko rozwija się w swoim własnym 
tempie. „Porównywanie dzieci między sobą jest jak porównywanie różnych gatunków drzew. 
Każde z nich kwitnie, jak jest jego pora”. 

Co nie pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości?:
 – obojętność wobec dziecka,
 – kwestionowanie uczuć i emocji dziecka,
 – krytyka (ocena negatywna),
 – pochwała (ocena pozytywna) – oczekiwanie pozytywnej oceny niesie za sobą lęk, presje, 
napięcie, że nie spełni się oczekiwań,
 – ironia,
 – warunkowa akceptacja,
 – zbyt wiele lęku rodzica („Uważaj, bo rozlejesz”, „Daj ja zrobię to lepiej” itp.),
 – zbyt wiele kontroli.

Należy pamiętać, że niezwykle ważne są cierpliwość i czas rodzica. Kilkulatek wykonuje każdą 
czynność 15 razy wolniej, niż byśmy sobie tego życzyli. Zdjęcie butów po spacerze potrafi trwać 
10 minut, nie wspominając o zabłoconej podłodze. Wielu rodziców nie najlepiej reaguje na po-
dobne sytuacje. By usprawnić pewne czynności, rodzice znajdują najbezpieczniejsze wyjście: 
wyręczają dziecko. Sposób jest z całą pewnością efektywny, jednak w ogólnym rozrachunku 
przynosi same straty: dziecko nie uczestniczy w treningu samodzielności, a w zamian za to do-
staje lekcję lenistwa. W podobnych sytuacjach najlepiej policzyć do 10, uspokoić się i pozwolić 
dziecku na samodzielne wykonywanie danej czynności. Cierpliwość jest bezcenna. Taką samą 
drogą „na skróty” jest wyręczanie dziecka, ograniczanie mu czasu i ciągłe pospieszanie. Cierpli-
wość popłaca, gdyż osiągnięty sukces to kolejny krok do wzmocnienia konstrukcji samooceny.

Opracowała psycholog
Anna Gródek
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R E K L A M A

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Orlik 
otwarty
Informujemy, iż od 1 czerwca 
2020 roku wznawiamy zajęcia 
na boisku „ORLIK” zlokalizowa-
nym przy Szkole Podstawowej  
Nr 2 w Nasielsku. 

W celu rezerwacji terminów pro-
simy o kontakt z animatorami:

Pan Tomasz Czajkowski,  
tel. 505 410 373,

Pan Mariusz Chrzanowski,  
tel. 504 180 761

Organizacja zajęć na terenie 
obiektu będzie uwzględniać 
wszelkie zalecenia i instrukcje wy-
dawane przez uprawnione w tym 
zakresie organy, w szczególności 
Radę Ministrów, Ministra Zdrowia, 
Ministra Sportu oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

Wydział  
Administracji i Nadzoru

NASIELSK BASZTA TEAM

Ruszyła Baszta!
Reaktywacja treningów z Nasielsk Baszta Team. W związku z umożliwieniem zgromadzeń na świeżym 
powietrzu, stowarzyszenie aktywnie rusza na szlaki ziemi Nasielskiej. W pierwszym tygodniu czerwca wy-
startowały treningi w tradycyjną środę biegową. Jednocześnie w tym terminie przypadał światowy dzień 
roweru. Stowarzyszenie postanowiło skorzystać z okazji i zaprosiło wszystkich miłośników sportu do wspól-
nej wyprawy.

Trasa wiodła od Nasielskiej Baszty w kierunku Lasu Chrcyńskiego, ulicą Krańcową i powrót ulicą POW. Pra-
wie dwudziestoosobowa grupa pokonała, zależnie od chęci i potrzeb, od 6,5 do 10 km. Co prawda środa 
biegowa, ale również światowy dzień roweru, stąd też bardziej rowerowa frekwencja. Czterech biegaczy 
razem z piętnastoma rowerzystami pokonało trasę startu debiutującej sekcji biegowej sprzed 5 lat. Jak za-
wsze można było znaleźć odpowiednią grupę kondycyjną dla siebie i przyspieszyć/wydłużyć sobie trasę.

Nie zapomniano również o postoju na skrzyżowaniu przy figurce w Paulinowie. Piękne zielone „wrota 
do lasu” miały być inspiracją do haseł tablicy edukacyjnej, która tam zostanie umiejscowiona. Następnie 
przemierzono fragment wytyczonego czarnego szlaku rowerowego pomiędzy polami z malowniczą pa-
noramą na Nasielsk.

Data wznowienia aktywności, jak się okazało też nieprzypadkowa, bo dokładnie 5 lat temu 3 czerwca wy-
startował pierwszy oficjalny trening sekcji biegowej, którego trasę tego przełomowego wydarzenia powtó-

rzono. Zaś dokładnie rok temu w światowy dzień roweru stowarzyszenie zorganizowało bardzo dużą grupę 
rowerową, by uczcić to święto. Dzięki temu zrodził się pomysł rowerowych piątków, które również powrócą.

Już dziś stowarzyszenie zaprasza wszystkich chętnych, stałych bywalców, sporadycznych i tych, którzy chcą 
zacząć nową przygodę ze sportem. Tradycyjnie w środę o 19:30 pod Basztą odbywają się treningi biegowe 
i NW oraz w piątek o 18:30 znów czas na wycieczki rowerowe dla całej rodziny. 

Pamiętajcie, w grupie siła i motywacja !

Do zobaczenia pod Basztą
Jarosław Ruciński

NA SPORTOWO

Piłkochwyt  
na stadionie

W świecie piłkarskim nadal obowiązuje wiele restrykcji spowodowanych 
pandemią koronawirusa, ale zarządca Stadionu Miejskiego przygotowuje 
obiekt na kolejne sezony i niedawno zainstalował na nim niespodziankę 
dla piłkarzy. To piłkochwyt, który uchroni przed wypadaniem piłek na są-
siednie działki oraz poprawi płynność gry.

 – Z piłkochwytu najbardziej ucieszyli się nasi bramkarze, bo jak wiadomo 
– kto broni, ten goni – mówi zarządca obiektu Marek Prusinowski, który 
zakupił i zamontował siatkę za łączną kwotę 8 tys. zł.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Jest szansa  
na IV ligę!
W p op rze dn i m numerze Ży-
cia Nasielska informowaliśmy,  
że, jak ustalił Zarząd Mazowiec-
kiego Związku Pi łk i Nożnej na 
obradach 26 maja br. w MOSiR 
w Ząbkach, istnieje możliwość 
rozegrania meczów czterech 
drużyn, które zdobyły najwięk-
szą ilość punktów w rundzie je-
s i e n n e j  w  s e zo n i e  2 019/2 0 . 
Teraz okazuje się, że plan będzie 

realizowany i w dniach: 10, 13 
i 17 czerwca rozegrane zostanie 
sześć spotkań pomiędzy CK Tro-
szynem, Narwią Ostrołęką, Mła-
wianką Mławą i Żbikiem Nasielsk. 
Nasza drużyna wszystkie spotka-
nia rozegra na własnym boisku.

Niestety, każdy medal ma dwie 
strony. Mecze rozegrane zosta-
ną jednak bez udziału publiczno-
ści ze względu na obowiązującą 
sytuację epidemiczną. Klub Żbik 
Nasielsk wychodzi jednak na-
przeciw oczekiwaniom kibiców 
i według informacji zamieszczo-
nych na facebookowym prof i-
lu drużyny, przygotowana jest 
transmisja wszystkich spotkań. 

Został y one zaplanowane na-
stępująco: w środę 10 czerwca 
z Narwią Ostro łęką, w sobotę  
13 czerwca z Mławianką Mławą 
oraz na środę 17 czerwca z CK 
Troszyn. Każdy z nich rozpocz-
nie się o godzinie 18:00.

Kib ice będą zapewne rozcza-
rowani t ym, że nie będą mo-
gli  oglądać meczów na żywo, 
zwłaszcza, że zapowiadają się 

one niezwykle emocjonująco. 
Rozgrywane będą przez najlep-
sze drużyny obecnego sezonu 
w lidze okręgowej. 

Bilans spotkań z rywalami w run-
dzie jesiennej powinien determi-
nować naszą drużynę, aby wyjść 
z rewanżów zwycięsko.

Przypomnijmy, że mecz z pierw-
sz ym z r y wal i ,  Nar wią Ostro-

łęka, inauguracyjny w sezonie 
2019/20, rozegrany 14 sierp-
nia 2019 roku zakończył się re-
m i se m 2:2 .  P i e r wsze go gola 
Narwi strzeli ł Rafał Załoga (9’). 
Nasi rywale jednak odrobili stra-
ty w pierwszej połowie i obję-
li prowadzenie pod jej koniec. 
W drugiej połowie ostrołęccy 
gospodarze skupili się na utrzy-
maniu wyniku. Do remisu udało 
się doprowadzić Kamilowi Stań-
czakowi (58’).

Bezbramkow ym remisem na-
tomiast zakończ ył s ię mecz z  
CK Troszyn rozegrany 31 sierp-
nia.

Spotkanie z Mławianką, 14 wrze-
śnia 2019 roku, skończyło się dla 
Żbika porażką 3:2. Choć zdawało 
się, że mecz zakończy się remi-
sem, w ostatniej minucie regu-
laminowego czasu gry trzecią 
bramkę zdobył zawodnik z Mła-
wy. 

W tym meczu bramki dla Żbika 
zdobyli Michał Ernest (22’) i Ma-
teusz Bramowicz (25’). 

Michał B.


