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W SKRÓCIE

Koronawirus latem
Kampania wyborcza i wyjaz-
dy na wakacyjny wypoczy-
nek sprawi ł y, że większość 
z nas zapomniała już o zagro-
żeniu koronawirusem. Na-
dal w sklepach obowiązuje 
ko n i e c z n o ś ć  d e z y n fe kc j i 
rąk i noszenia maseczek, ale 
spotykamy się już w więk-
sz ych g rupach .  Mamy też 
możl iwość uczestn iczenia 
w wydarzeniach kulturalnych 
i przemieszczania się środka-
mi transportu publicznego.

Jak podaje ministerstwo zdrowia, obecnie (8.07.2020 r.) w Polsce 
jest 36 689 osób zarażonych koronawirusem, a zmarło z tego po-
wodu 1 542 osób.

Sanepid w Nowym Dworze Mazowieckim podaje (stan danych 
godz. 13.00, 8.07.br.), że w naszym powiecie jest 47 osób z po-
twierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim na COVID – 19, 
hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID – 19 
jest 5 osób, a 34 ozdrowiały. Kwarantanną domową objętych jest 
241 osób (w tym 43 z ostatniej doby), pod nadzorem epidemiolo-
gicznym są 72 osoby, a w izolacji domowej znajdują się 4 osoby. 
Odnotowano 4 zgony związane z COVID – 19. 

(red.)

Mieszkańcy 
pytają …
Do redakcji Życia Nasielska miesz-
kaniec naszej gminy zgłosił pro-
blem braku sprawnej komunikacji 
między samorządem a miesz-
kańcami. Twierdzi on, że od kilku 
miesięcy gmina unika odpowie-
dzi na wiele pytań, które padały na 
sesjach nasielskiej Rady Miejskiej. 
A wszystko dlatego, że burmistrz 
Nasielska zdecydował o tym, 
że odpowiedzi na pytania będą 
udzielane na piśmie. 

 – Niestety takie podejście spo-
wodowało ogrom pracy sekretarzowi gminy panu Markowi Maluchni-
kowi, który odpowiadał za przygotowywanie pisemnych odpowiedzi. Być 
może z nadmiaru obowiązków lub nierzetelnie przekazanych materiałów, 
praca ta była daleka od zasady zaufania obywateli do 
organów władzy publicznej. 

WYBORY 2020

Przed nami II tura

W niedzielę, 28 czerwca br., odbyły się wybory Prezydenta RP. O głosy wyborców zabiegało aż 
11 kandydatów. Po zliczeniu wszystkich głosów okazało się, że będzie koniecz-
ne kolejne głosowanie. 



2 Życie Nasielska nr 15 (557); 10.07.–23.07.2020Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Ewelina Gizińska – ogłoszenia, Dawid Domała – kolportaż. 

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

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

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

Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 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

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 8 czerwca 2020 r. Burmistrz 
Nasielska jako Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spi-
sowe w Nasielsku. Dalsze informacje na temat spisu będziemy Państwu 
przekazywali na bieżąco.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

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 UM

Skorzystaj z nieodpłatnej 
pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc 
w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. 

Kto może otrzymać pomoc?

• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej sprawie, w tym mię-
dzy innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, kon-
sumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 
miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

• Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na 
stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść 
kosztów pomocy odpłatnej.

Porady prawne w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku, odbywają się za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu, 
tel. 786 905 592, e-mail npo_nowodworski@fundacjaepb.pl.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Promocja  
Obszarów Wiejskich
Jest nam bardzo miło poinformować, że w gronie 25 laureatów konkur-
su 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego  
na 2020 rok, znalazła się Gmina Nasielsk. Odpowiedzialnym za przygoto-
wanie wniosku był Referat Promocji Gminy. 

30 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenio-
nych operacji Partnerów KSOW. Gmina Nasielsk będzie realizować opera-
cję pt. #NasielskaWieś - historie wybrane. Celem operacji jest stworzenie 
publikacji w postaci albumu opisującego historię oraz teraźniejszość wy-
branych wsi z terenu Gminy Nasielsk. Kwota rekomendowanego finanso-
wania to 20 240,66 zł. O szczegółach poinformujemy już wkrótce!   

Wydział Administracji i Nadzoru 

Z CUW

Wakacyjny  
dyżur przedszkoli
Informujemy, że wakacyjny dyżur dla dzieci przedszkolnych w lipcu 
br. będzie pełniło Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach,  
ul. Kolejowa 65B, tel. 23/6930109, natomiast w sierpniu br. Samorządowe 
Przedszkole w Nasielsku, ul. Warszawska 39A, tel.23/3067666.

Hanna Pietrzak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Z UM

Umowa podpisana 

8 lipca 2020 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Kie-
rownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych Radosławem Kasiakiem w obecności Radnego Michała 
Brodowskiego podpisali z wyłonioną w przetargu firmą Drogi i Mosty - 
Jan Kaczmarczyk z Kacic umowę na budowę drogi asfaltowej na ul. Wiej-
skiej. Wartość umowy wynosi 394 729,94 zł.
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Dofinansowanie  
dla SP w Cieksynie

29 czerwca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę  
w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracow-
ni Informatycznych i Językowych”, dzięki której Szkoła Podstawowa im. 
Mikołaja Kopernika w Cieksynie otrzyma 69 912,00 zł na zakup sprzętu 
elektronicznego ułatwiającego edukację. Wniosek o dotację został złożo-
ny przez Centrum Usług Wspólnych, a dotacja celowa nie wymaga wkładu 
własnego.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z MOPS

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres 
składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z do-
datkami na okres świadczeniowy 2020/2021 w wersji papierowej trwać 
będzie od 1.08.2020 r. do 30.11.2020 r., natomiast w wersji elektronicz-
nej od 1.07.2020 r. do 30.11.2020 r. 

Wnioski należy składać:
• drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl 

oraz bankowość elektroniczna) lub

• w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 
Nasielsk

W przypadku wersji papierowej Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się 
z prośbą o zapisywanie się od 1.07.2020 r. telefonicznie pod nr 23 693 
30 05. Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogo-
dzinnych kolejkach. 

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

Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz 
z dodatkami dołączyła do wniosku dokumenty potwierdzające okres 
zatrudnienia. W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie po-
twierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2019.

DOBRY START
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od 
1.07.2020 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach pro-
gramu „Dobry start” (300+) drogą elektroniczną (platforma ePUAP, por-
tal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczna). 

Natomiast od 1.08.2020 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
„dobry start” będzie można składać osobiście w formie papierowej 
w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk (skrzynka ko-
respondencji w wejściu do MOPS).

Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 30.11.2020 r. 

UWAGA!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi składania wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), przypomi-
namy, że osoby pobierające obecnie 500+ na dzieci w okresie zasił-
kowym 2019/2021, mają przyznane świadczenie do dnia 31.05.2021 r.

Termin składania wniosków na kolejny okres zasiłkowy, tj. 2021/2022 
rozpocznie się:

• dla wniosków elektronicznych 1.02.2021 r., 

• dla wniosków papierowych 1.04.2021 r.

NASZE SPRAWY

CPK – raportu jeszcze nie ma
Zapowiadany na koniec czerwca br. raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategicz-
nego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego nie został jeszcze opu-
blikowany. 

Oficjalny komunikat Spółki CPK Sp. z o.o. tłumaczy to sytuacją związaną z pandemią COVID-19. Jedno-
cześnie zarząd informuje, iż wspomniany raport zostanie opublikowany przed 31 lipca br. Pierwotny ter-
min publikacji raportu zbiegł się z przesuniętymi wyborami prezydenckimi. 

Budowa ewentualnej linii kolejowej przez gminę Nasielsk z pominięciem Nowego Dworu Mazowieckie-
go oraz budowa obwodnicy aglomeracji warszawskiej, której fragment przechodziłby przez południową 
część naszej gminy, wywołały wśród mieszkańców wielkie obawy i protesty. 

Co skutkowało zgłoszeniem około jednego tysiąca uwag z samej gminy Nasielsk w ramach ogólnopol-
skich konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Przypomnijmy, że trwały one od 10 lutego 
do 10 marca. Z całej Polski spłynęło ponad 80 tysięcy wniosków.

Rozwój epidemii i związane z nią zamrożenie gospodarki zrodziły pytania w mediach i w samorządach, 
czy pomysł ten będzie w ogóle kontynuowany. 

– Wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę i bezprecedensowe załamanie się rynku będą miały 
poważne konsekwencje, jednak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to inwestycja długoter-
minowa, której uruchomienie zaplanowane jest na drugą połowę dekady. Będzie ona pozytywnym im-
pulsem dla gospodarki i rynku pracy - mówił Polskiej Agencji Prasowej Mikołaj Wild, prezes CPK.

Obecny rząd nie planuje zaprzestania budowy spektakularnej inwestycji, co podkreślane jest w trakcie 
trwającej kampanii prezydenckiej. – Przygotowania do budowy trwają, zarówno w części lotniskowej, 
jak też kolejowej – stwierdza Mikołaj Wild, prezes CPK.

W kolejnych miesiącach spółka CPK ma przedstawiać szczegółowe rozwiązania techniczne, np. przejścia 
nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach.

Sama budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce, którego konsekwencje może odczuć gmi-
na Nasielsk poprzez budowę kolei szybkich prędkości, podzieliła Polaków. Według badania ogólnopol-
skiego panelu badawczego Ariadna, którego wyniki opublikowane zostały na portalu Money.pl, wynika, 
że budowę mega lotniska popiera 39% badanych, a 33% jest przeciwnych. Natomiast 28% respondentów 
nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii i odpowiedziało – „trudno powiedzieć”.

Michał B.

WYBORY 2020

Przed nami II tura 
W niedzielę, 28 czerw-
ca br., odbyły się wy-
bory Prezydenta RP. 
O głosy wyborców 
zabiegało aż 11 kan-
dydatów. Po zlicze-
niu wszystkich głosów 
okazało się, że będzie 
konieczne kolejne 
głosowanie. W pierw-
szej turze przy 64,51 
procentowej frekwen-
cji najwyższe poparcie 
uzyskali: Andrzej Duda 
(43,5%) i Rafał Trza-
skowski (30,46%). Już 
w najbliższą niedzielę, 
12 lipca br., odbędzie 
się druga tura wyborów prezydenc-
kich. 

W skali całego kraju poza A. Dudą 
i R. Trzaskowskim znaczące poparcie 
uzyskali także: Szymon Hołownia 
(13,87%), Krzysztof Bosak (6,7%), Wła-
dysław Kosiniak – Kamysz (2,36%) 
i Robert Biedroń (2,22%).

Jak głosowaliśmy  
28 czerwca?
W gminie Nasielsk głosowaliśmy 
w 16 obwodowych komisjach wy-
borczych, w tym jednej stworzonej 
dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej. Uprawnionych do głoso-
wania było 15 545 wyborców, karty 
do głosowania wydano 9 671 oso-
bom. Frekwencja wyborcza wyniosła 
62,52%. W sumie 13 osób głosowało 
przez pełnomocnika, zaś 85 wybor-
ców głosowało na podstawie za-

świadczenia o prawie do głosowania. 
Natomiast do 50 wyborców wysła-
no pakiety wyborcze. W sumie kart 
ważnych było 9 719, w tym głosów 
nieważnych było 43, a głosów waż-
nych 9 676. 

Najwyższa frekwencja, poza DPS 
(86,76%), była w obwodowej komi-
sji nr 2 (Żłobek Miejski  - pomiesz-
czenie w wejściu głównym) – gdzie 
zagłosowało 70,78% wyborców. 
A najniższa w obwodowej komisji nr 
9 (Zespół Szkół Zawodowych – hol 
w wejściu do starej części szkoły) – 
53,78%.

Największą liczbę głosów w naszej 
gminie w pierwszej turze wybo-
rów uzyskał Andrzej Duda – 5 503 
(56,87%), zaś Rafał Trzaskowski otrzy-
mał 1 981 głosów poparcia (20,47%). 
Kolejni kandydaci otrzymali następu-
jącą liczbę głosów: Szymon Hołow-
nia – 1 173, Krzysztof Bosak – 582, 
Władysław Kosiniak – Kamysz – 229, 

Robert Biedroń – 122, Stanisław Żół-
tek – 30, Marek Jakubiak – 17, Wal-
demar Witkowski – 15, Paweł Tanajno 
– 13, Mirosław Piotrowski – 11. 

Będą zmiany
W związku z epidemią COVID – 19 
zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra zdrowia w niedzielę, 12 lipca, 
podczas II wyborów Prezydenta 
RP członkowie komisji wyborczych 
poza przestrzeganiem zasad bezpie-
czeństwa sanitarnego w lokalu wy-
borczym muszą zwracać uwagę na 
osoby uprzywilejowane. W pierw-
szej kolejności będą mogły oddać 
zagłosować: osoby powyżej 60 roku 
życia, osoby z dzieckiem do lat 3, ko-
biety w ciąży oraz osoby z niepełno-
sprawnościami. 

Lokale wyborcze będą czynne  
od godz. 7.00 do 21.00.

(red.)
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2 lipca kolizja dwóch samocho-
dów w miejscowości Pniewo. Do 
akcji zadysponowano zastępy z 
OSP Nasielsk, WSP Pomiechówek 
i PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

3 lipca kolizja dwóch samocho-
dów w miejscowości Nowe Pie-
ścirogi. W wyniku zderzenie 
ucierpiały dwie osoby które zosta-
ły przetransportowane do szpitala. 
W akcji uczestniczyły zastępy z 
OSP Nasielsk, WSP Pomiechówek 
i PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

6 lipca dachowanie samocho-
du w miejscowości Wągrodno. 
Trzy osoby poszkodowane, któ-
re zostały przetransportowane do 
szpitala. Do akcji zadysponowane 
zostały OSP Nasielsk, WSP Po-
miechówek i PSP Nowy Dwór 
Mazowiecki.

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

22.06.2020 r. policjanci wydzia-
łu ruchu drogowego w Nasielsku 
zatrzymali do kontroli drogowej 
kierującego rowerem po drodze 
publicznej 46-latka z Siennicy. 
Mężczyzna miał w organizmie 1,4 
promila alkoholu. Został ukarany 
mandatem w wysokości 500 zł.

22.06.2020 r. policjanci ruchu 
drogowego zatrzymali do kontro-
li drogowej w Nasielsku kierujące-
go rowerem po drodze publicznej 
64-latka z miejscowości Kątne. 
Mężczyzna miał 1 promil alkoholu 
w organizmie. Został ukarany man-
datem w wysokości 500 zł.

28.06.2020 r. na drodze 2409 
W pomiędzy Psucinem a Cegiel-
nią Psucką doszło do wypadku 
drogowego. Kierujący alfa romeo 
31-latek z gminy Nasielsk z nie-
wyjaśnionych przyczyn uderzył 
w drzewo. Poniósł śmierć na miej-
scu. Śledztwo w tej sprawie będzie 
prowadzone pod nadzorem pro-
kuratury rejonowej w Pułtusku.

28.06. 2020 r. nasielscy policjanci 
w Psucinie zatrzymali 37-letniego 
mieszkańca tej miejscowości, po-
szukiwanego celem odbycia kary 
pozbawienia wolności. Mężczyzna 
trafił do aresztu.

3 .07.2020 r.  w Now ych P ie-
śc i rogach doszło do w ypad-
ku drogowego. Kierujący oplem 
z przyczepką 72-latek z gminy 
Nasielsk, włączając się do ruchu 
na ul. Kolejowej, nie ustąpił pierw-
szeństwa przejazdu 25-latkowi 
z gminy Nasielsk, kierującemu alfa 
romeo. W wyniku zderzenia 72-la-
tek z urazem głowy, nogi, ręki i że-
ber trafił do szpitala.

4.07.2020 r. nasielscy patrolowcy 
w Popowie Borowym zatrzymali do 
kontroli drogowej 47-latka z Nasielska, 
który kierował rowerem po drodze 
publicznej, znajdując się w stanie nie-
trzeźwości. Miał w organizmie 0,82 
promila alkoholu. Został ukarany 
mandatem 500 zł.

U SĄSIADÓW

Ostrzeżenie 
Uwaga kierowcy! Utrudnienia na drodze powiatowej 2421W łączącej 
Nasielsk (ul. Przemysłowa) – Gąsocin – Ciechanów, w miejscowości Go-
łębie w gminie Świercze. Tuż za granicą z gminą Nasielsk, na początku 
lipca, po ulewnych opadach deszczu zarwał się asfalt. W drodze powstała 
głęboka dziura o średnicy ponad jednego metra. Teren natychmiast został 
ogrodzony taśmami. Prace naprawcze rozpoczęły się już 7 lipca.

Michał B.

FOTOOBSERWATOR
Duże kałuże mogą ukrywać różne niespodzianki. Może to być głębo-
ki dół albo studzienka kanalizacyjna. Kierowcy muszą uważać pod-
czas parkowania. 

Z PKP

„Słonecznego”  
nie będzie
Rozczarowani będą wszyscy, którzy co roku jeździli nad morze wakacyj-
nym pociągiem „Słoneczny” uruchamianym przez Koleje Mazowieckie. 
Jak informuje przewoźnik na swojej stronie internetowej ze względu na 
bezpieczeństwo podróżnych z uwagi na panującą pandemię COVID-19, 
popularny pociąg po raz pierwszy od 15 lat nie wyjedzie na tory.

„Słoneczny” początkowo kursował na odcinku Warszawa Zachodnia – 
Gdynia Główna. W ostatnich latach jego trasa została wydłużona do Ustki. 
Zatrzymywał się na kilkunastu stacjach – w tym w Nasielsku. Zarząd spół-
ki uważa, że kontrola składu pod względem jego zapełnienia, jak rów-
nież każdorazowe zliczanie podróżnych na każdej stacji pośredniej, są 
po porostu niemożliwe do wykonania. Ponadto, w przeciwieństwie do 

przewoźników dalekobieżnych spółka KM nie ma możliwości prowadze-
nia sprzedaży biletów na ściśle określone miejsca, tak zwane miejscówki. 

Niestety, w tegorocznym rozkładzie PKP nie ma też żadnego bezpośred-
niego pociągu z Nasielska do Trójmiasta i z powrotem. Pozostają połącze-
nia z przesiadkami w Ciechanowie, Działdowie lub w Iławie.

Michał B.

INTERWENCJA

Czy będą siatki?
 – Chciałabym poprosić za Waszym pośrednictwem o odpowiedź na py-
tanie czy w tym roku na Skate Parku będą zawieszone siatki na boisku do 
piłki plażowej i na boisku i do tenisa? – z takim pytaniem zwróciła się do 
nas pani Wioleta z Pieścirogów. 

Wakacje trwają już w najlepsze i mimo strachu przed koronawirusem 
dzieci oraz młodzież szukają miejsca, gdzie można spotkać się i wspól-
nie spędzić czas. Takim miejscem jest Skate Park usytuowany przy Szkole 
Podstawowej w Starych Pieścirogach. 

 – Mamy siatkę, która jest rozwieszana na boisku na różne imprezy. Teraz 
również ją rozwiesimy – mówi Cezary Wiśniewski dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Starych Pieścirogach. – Ale nie wiem jak długo ta siatka bę-
dzie wisiała, bo niestety, wszystkie urządzenia na tym terenie są niszczone. 
I nie są to zniszczenia wynikające z normalnego użytkowania sprzętów, 
a systematyczna ich dewastacja – dodaje rozgoryczony. Jak podkreśla 
pan Cezary Skate Park nie jest zamykany i każdy może z niego korzystać. 
– Regularnie pozostawiane jest tu dużo śmieci i szkieł z rozbitych bute-
lek. Robimy co możemy, żeby dbać o ten teren i naprawiać wszystko na 
bieżąco. A budżet mamy ograniczony – stwierdza dyrektor SP w Pieści-
rogach. 

(red.)

U NAS

Zielone pobocza
 – Pobocza drogi po-
w i a t o w e j  ł ą c z ą c e j 
Nasielsk z Pomiechów-
kiem zarosły wysoką 
trawą i krzakami. Kiedy 
zostaną oczyszczone 
i nie będą stwarzać za-
grożenia dla kierowców, 
rowerzystów czy pie-
szych? – z takim pyta-
niem zwrócili się do nas 
mieszkańcy Nasielska 
codziennie dojeżdżają-
cy do pracy w Nowym 
Dworze Maz. 

Okazało się, że niestety 
tak wygląda większość 
dróg powiatowych na 
terenie naszej gminy. 
Z prośbą o interwen-
cję w tej kwestii zwró-
ciliśmy się do Moniki 
Nojbert, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku i jednocześnie członka 
zarządu powiatu nowodworskiego. 

 – Wiem jak wyglądają pobocza dróg w naszej gminie, których zarządcą 
jest powiat nowodworski. Sprawę tę zgłaszali mi też nasi mieszkańcy. A ja 
wielokrotnie na ten temat rozmawiałam z panem Pawłem Calakiem za-
stępcą starosty nowodworskiego. Obiecał, że w najbliższych dniach będą 
wykaszane pobocza przy drogach powiatowych na terenie naszej gminy 
– zapewnia Monika Nojbert. – W rejonie Cieksyna część poboczy została 
wykoszona – dodaje.

We środę, 7 lipca br., rozpoczęło się oczyszczanie poboczy przy drodze 
powiatowej łączącej Nasielsk z Pomiechówkiem. 

(red.)
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R E K L A M A

Z GMINY

Mieszkańcy pytają …
Do redakcji Życia Nasielska miesz-
kaniec naszej gminy zgłosił pro-
blem braku sprawnej komunikacji 
między samorządem a mieszkań-
cami. Twierdzi on, że od kilku mie-
sięcy gmina unika odpowiedzi na 
wiele pytań, które padały na se-
sjach nasielskiej Rady Miejskiej. 
A wszystko dlatego, że burmistrz 
Nasielska zdecydował o tym, że 
odpowiedzi na pytania będą udzie-
lane na piśmie. 

 – Niestety takie podejście spowo-
dowało ogrom pracy sekretarzowi 
gminy panu Markowi Maluchniko-
wi, który odpowiadał za przygoto-
wywanie pisemnych odpowiedzi. 
Być może z nadmiaru obowiąz-
ków lub nierzetelnie przekazanych 
materiałów, praca ta była daleka 
od zasady zaufania obywateli do 
organów władzy publicznej. Od-
powiedzi, albo były niepełne lub 
nie na temat. Obowiązywała tu za-
sada „na odczepnego” (nie zawsze 
w ustawowym terminie), ponieważ 
ani ich treść, ani przedstawione 
dane nie satysfakcjonowały py-
tających – o czym mówili na se-
sjach RM zarówno mieszkańcy, jak 
i radni. W żargonie uczniowskim 
byłoby to „siadaj jedynka”, ale to 
są odpowiedzi od organów zaufa-
nia publicznego, którzy w naszym 
imieniu sprawują władzę i dyspo-
nują prawie 100 mln budżetem. 
Żenujące – stwierdza mieszkaniec. 
Podnosi on także kwestię pró-
by osobistego spotkania z burmi-
strzem Bogdanem Ruszkowskim. 
– Postanowiłem sprawdzić jak to 
działa. Dzień urlopu w pracy. Umó-
wione spotkanie z sekretariatem 
burmistrza. Przyszliśmy wcześniej 
pół godziny i … pan burmistrz wy-
jechał (pilna sprawa), ale za chwilę 
wróci – usłyszeliśmy w odpowiedzi 
miły głos pani z sekretariatu. Cze-
kaliśmy 1,5 godziny! Bez skutku. 
Kontaktu telefonicznego z panem 
burmistrzem nie było – informu-
je mieszkaniec. Ostatecznie jed-
nak tego dnia mieszkaniec spotkał 
się z zastępcą burmistrza Andrze-
jem Waldemarem Kordulewskim, 
z którym, jak podkreśla, rozmawiał 
na temat istotnych spraw dla gminy. 

C z y  w ł a d z e  s a m o r z ą d o w e 
Nasielska rzeczywiście celowo 
ignorują mieszkańców wykazują-
cych się troską o szeroko pojęte 
dobro całej gminy?

 – Odpowiedzi udzielane przez 
pracowników Urzędu Miejskiego 
są przygotowywane profesjonal-
nie i są wyczerpujące. Rozumiem, 
że traktowane są subiektywnie, ale 
nie mam wpływu na to, jeśli nie są 
satysfakcjonujące dla zadających 
pytania – mówi Bogdan Ruszkow-
ski burmistrz Nasielska. Podkreśla 
jednocześnie, że w ostatnich latach 
nasielski magistrat przygotowu-
je odpowiedzi nie tylko na pyta-
nia, które padają podczas sesji, czy 
komisji, ale także jest wręcz zasy-
pywany, przez kilku mieszkańców 
naszej gminy, różnego rodzaju py-
taniami w trybie wniosków o do-
stęp do informacji publicznej. 

 –  D o  U r z ę d u  M i e j s k i e g o 
w Nasielsku wnioski o udostępnie-
nie informacji publicznej wpływały 
od momentu wejścia w życie usta-
wy z dnia 6 września 2001 r. o do-
stępie informacji publicznej. Ale 
na początku w ciągu całego roku 
było ich po kilka-kilkanaście, póź-
niej do kilkudziesięciu, np. w 2017 
roku takich wniosków wpłynęło 
70. Ale już w 2018 roku było ich 
196, w 2019 roku – 193, zaś do 
26 czerwca br. – 83. Regularnie 
zatem zwiększa się liczba wnio-
sków o udostępnienie informacji 
publicznej – informuje Marek Ma-
luchnik sekretarz Nasielska. 

Zgodnie z art. 61 ust.1 Konstytucji 
RP oraz ustawą o dostępie do infor-
macji publicznej z 2001 roku każdy 
ma prawo wiedzieć, w jaki sposób 
działają i zarządzają majątkiem or-
gany władzy publicznej, w tym wła-
śnie m.in. gmin, miast, powiatów, 
województw. 

P r z e p i s  a r t .  3  u s t .  1  u s t a w y 
o dostępie do informacji publicz-
nej stanowi, iż prawo do infor-
macji publicznej obejmuje m.in. 
uprawnienie do uzyskania infor-
macji publicznej, w tym uzyskania 
informacji przetworzonej w takim 
zakresie, w jakim jest to szczegól-
nie istotne dla interesu publiczne-
go. W tym kontekście możemy 
wskazać na istnienie dwóch pojęć 
związanych z informacją publiczną: 
informacja publiczna prosta, czy-
li taka, która znajduje się w doku-
mentacji podmiotu publicznego 
i nie wymaga poniesienia dodat-
kowych kosztów finansowych czy 
też osobowych do jej przygotowa-
nia oraz informacja publiczna prze-
tworzona, wymagająca zebrania 
danych z różnych dokumentów. 
Wymaga ona przeprowadzenia 
przez podmiot publiczny czynno-
ści analitycznych, organizacyjnych 
i intelektualnych na podstawie po-
siadanych informacji prostych.  

 – Wniosek o dostęp do informacji 
publicznej weryfikujemy najpierw 
pod kątem tego, czy rzeczywiście 
dotyczy on informacji publicznej. 
A wyjaśnić należy, że informa-
cja publiczna to jest stan zawarty 

w dokumentach, a nie stan ducha 
albo świadomości. Kolejną spra-
wą jaką weryfikujemy jest to, czy 
wniosek jest wnioskiem o dostęp 
do informacji tzw. prostej, czy też 
informacji przetworzonej. W przy-
padku, gdy mamy do czynienia 
z wnioskiem o dostęp do infor-
macji przetworzonej mamy prawo 
zażądać od wnioskodawcy wyka-
zania szczególnie istotnego inte-
resu publicznego, dla którego ma 
zostać udostępniona ta informacja. 
Warto też podkreślić, że organ, do 
którego kierowane są wnioski, ma 
możliwość, jeżeli stwierdzi, że od-
powiedź na taki wniosek złożony 
wymaga pracy wielu ludzi, w go-
dzinach nadliczbowych, a także 
kserowania i anonimizowania wie-
lu dokumentów czasami o dużej 
objętości, wydłużenia czasu na 
udzielenie odpowiedzi lub zażąda-
nia od wnioskodawcy wniesienia 
opłaty za udostępnienie takiej in-
formacji. Ta weryfikacja jest wielo-
torowa – mówi sekretarz Nasielska. 
– Podkreślić należy, iż zdarzają się 
wnioski o udostępnienie informacji 
publicznej wielowątkowe, wyma-
gające zaangażowania nie tylko 
długiego czasu na przygotowa-
nie odpowiedzi, ale także udziału 
kilku osób lub komórek organiza-
cyjnych Urzędu. Szczególnie wy-
różnia się tu wniosek z lipca 2018 r., 
który składał się z 51 pytań. W jego 
realizację i udzielenie odpowiedzi 
zaangażowanych było 8 wydzia-
łów Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
oraz 2 jednostki organizacyjne 
Gminy Nasielsk. Ostatecznie udzie-
lenie odpowiedzi na ten wniosek 
z uwagi na obszerność tematyki 
objętej wnioskiem, ilością zgroma-
dzonych informacji oraz koniecz-
nością kopiowania dokumentów 
(po ich wcześniejszej anonimiza-
cji), a także trwającym okresem 
urlopowym, trwało 2 miesiące. 
Mieliśmy również wnioski o udo-
stępnienie informacji publicznej, 
w przypadku których po dokona-
niu analizy treści okazywało się, że 
zakres informacji, o udostępnienie 
których wnosił wnioskodawca, nie 
stanowi informacji publicznej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. Przykładowo jeden z ta-
kich wniosków dotyczył kontaktów 
Burmistrza Nasielska z instytucjami 
rządowymi w sprawie infrastruktu-
ry kolejowej i drogowej związanej 
z budową Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego – dodaje M. Ma-
luchnik.

Przygotowywanie odpowiedzi na 
pytania wpływające do nasielskie-
go Urzędu Miejskiego jako wnioski 
o udostępnienie informacji publicz-
nej stało się w ostatnich miesią-
cach poważnym obciążeniem 
dla pracowników magistratu. Tym 
bardziej, że pytania w wielu wypad-
kach uznać należy za nieracjonalne.

 – Zawsze miałem dobry kontakt 
z mieszkańcami naszej gminy. 
Świadczy o tym fakt, że trzeci raz 
z rzędu dzięki ich poparciu zosta-
łem burmistrzem Nasielska. Czuję 
wsparcie mieszkańców i zamie-
rzam wykonać cele, które sobie 
wyznaczyłem. Niestety jest grupa 
mieszkańców, którzy uważają, że 
wszystko wiedzą najlepiej i których 
celem stało się destabilizowanie 
pracy naszego Urzędu. Pracownicy 
muszą poświęcić masę czasu, żeby 
odpowiadać na pytania zamiast 
zajmować się merytorycznymi 
zagadnieniami. Takie zachowanie 
odczytujemy, jako brak szacunku 
dla wyniku wyborczego, a tym sa-
mym lekceważenie mieszkańców, 
którzy oddali na nas głos – stwier-
dza Bogdan Ruszkowski burmistrz 

Nasielska. – Podkreślam, że na-
szym celem nie jest ograniczenie 
dostępu do informacji. Chcemy je-
dynie,  żeby ta informacja była jak 
najbardziej pełna i przygotowana 
sumiennie. Codziennie na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
ukazują się bieżące informacje, do 
tego dochodzi strona Biuletynu In-
formacji Publicznej, gdzie na bie-
żąco wszystkie zdarzenia, które są 
objęte przepisami, są zamieszcza-
ne. Nigdy niczego nie ukrywaliśmy 
i nie ukrywamy, wszystko jest trans-
parentne – dodaje burmistrz.

Jak podkreślają przedstawiciele na-
sielskich władz, problem z korzy-
staniem z możliwości, jakie daje 
ustawa o dostępie do informacji 
publicznej w celu demolowania 
pracy samorządów, nie dotyczy 
tylko naszej gminy, ale także wie-
lu innych samorządów w naszym 
kraju. 

 – Stoimy na stanowisku, że ten 
problem mogą załatwić jedy-
nie zmiany legislacyjne w ustawie 
o samorządzie gminnym. Dlatego 
przygotowujemy petycję, którą 
skierujemy do podmiotów, które 
mają możliwość inicjatywy legisla-
cyjnej: Sejmu RP, Kancelarii Prezy-
denta RP, Senatu RP, itp. I będziemy 
chcieli uzasadnić nasze stanowisko 
w oparciu o działalność tej grupy 
osób i treść tych wniosków, które 
do nas skierowano w ostatnim cza-
sie – mówi burmistrz Ruszkowski.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Sekretne  
życie zwierząt
Niedawno w tej rubryce opisy-
wałem niezwykle interesującą 
książkę pt. Sekretne życie drzew 
autorstwa Petera Wohllebena. 
Z dużą ciekawością zabrałem 
się za jego kolejną pozycję, czyli 
Duchowe życie zwierząt.

Kont ynuacja wielk iego hitu 
Wohllebena wydawała się oczy-
wistością. Jednak, o ile temat 
drzew mógł się wydawać za-
skakująco odkrywczy, to czy 
opowieści o duchowym życiu 
zwierząt będą równie ciekawe? 
Czy autorowi uda się uzyskać 
ten sam efekt spójnej opowie-
ści, a nie tylko zbioru niepu-
blikowanych wcześniej (poza 
branżowymi pismami i pracami 
naukowymi) ciekawostek?

Na początku warto odnotować, że Duchowe życie zwierząt jest książ-
ką ciepłą i zadziwiająco osobistą. Co prawda i w Sekretnym życiu drzew 
autor niejednokrotnie wspominał o obserwacjach dokonanych pod-
czas swojej pracy, ale tym razem pozwala on zajrzeć do swojego domu 
i otoczenia. Często przytacza historie o swoim psie albo zwierzętach 
sąsiadów. Pozwala sobie też częściej na wyrażenie swojego zdania. 
W poprzednim dziele na każdym kroku podawane były dane nauko-
we, eksperymenty itp. Podczas gdy teraz dominują dykteryjki samego 
leśnika-pisarza.

W tym może tkwić słabość i siła Duchowego życia zwierząt zależnie od 
tego, jak przyjęliśmy jego poprzednią książkę. Jeżeli ktoś był znudzony 
rozbudowanymi opisami i fachową terminologią dotyczącą życia drzew, 
to ma w ręku pozycję o wiele lżejszą. Inne osoby (w tym autor recenzji) 
mogą jednak czuć pewien zawód, ponieważ pomimo wszystko czuło 
się, że cała opowieść ma solidne podłoże naukowe, co w dobie szar-
latanerii i sensacyjnych historii wyssanych z palca było miłą odmianą. 
Nie znaczy to jednak, że brak tu „twardych” danych, bo są i na pewno 
niejedna osoba będzie zaskoczona, że istnieją chociażby grzyby, które 
potrafią się poruszać (!), a do tego umieją znaleźć wyjście z labiryntu (!).

Duchowe życie zwierząt nie zasługuje jednak na nazywanie go szarlata-
nerią. To w gruncie rzeczy, wyrażony już w prologu, manifest na temat 
duchowości zwierząt rozumianej jako bycie istotami nieco bardziej ro-
zumnymi niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Autor wyraźnie prosi 
czytelnika, by nie patrzeć na nie jak na „bioroboty” kierowane tylko pro-
stymi instynktami, a będące czymś więcej. Temu „więcej” poświęcona 
jest cała książka. Jest więc trochę filozoficznie, trochę naukowo, za to 
z dużą dozą ciepła i miłości do przyrody. Warto przeczytać.

Paweł Kozłowski

KĄCIK POETYCKI

Cmentarz 
na Rossie
Cmentarz na Rossie, historia Wilna
jest tu pisana grobami zmarłych, 
Marię Piłsudską i serce syna,
kryje na zawsze ten granit czarny.

Serce Marszałka jest w srebrnej urnie,
każdy tu czyta z „Beniowskiego” słowa,
bo On, Piłsudski, choć zmarły, rozumie 
jak żyć i kochać i jak wojować.

Choć serce w Wilnie, ciało w Krakowie, 
Wawel hołubi swojego wodza,
każdy przystaje przy Jego grobie,
cichą zdrowaśkę niesie do Boga.

Rossa przyjęła wielu Polaków, 
poeta, epik i malarz Boski 
tutaj spoczywa, tu, wśród Wilniaków, 
wiecznie zostaną na chwałę Polski. 

Stanisława Wiśniewska 

PLANSZÓWKI

Gra na piknik
Piękna, letnia pogoda zachęca do 
spędzania czasu na świeżym po-
wietrzu. Dzieci lubią rozkładać 
koce na trawie i organizować pik-
niki. Kiedy zabawa stanie się nieco 
nudna, można zaproponować po-
ciechom ciekawe gry. Do takich 
zalicza się na pewno „Bee happy” 
firmy Chicco. Na planszy nie znaj-
dziemy tradycyjnych pól, pionków 
ani kostki do gry, za to przedstawia 
ona kolorową łąkę, na której znajdu-
ją się ule. Wokół uli układamy pla-
stikowe modele pszczół. I tu należy 
zdecydować, którą opcję rozgryw-
ki wybrać, ponieważ można grać na 
dwa sposoby. Poziom podstawowy 
przeznaczony jest dla dzieci już od 
drugiego roku życia i jest oparty na 
kooperacji uczestników. 

Spośród załączonych do zestawu 
kartoników z obrazkami wybieramy dwie serie „łatwe” oraz cztery losowo wybrane kartoniki z pomarańczową 
obwódką, a następnie układamy je wokół planszy obrazkami do dołu. Jeśli na wylosowanym kartoniku jest jed-
na postać, trzeba odszukać ją pośród modeli pszczółek ułożonych na planszy i unieść, naśladując lot zwierzątka. 
Gdy obrazek przedstawia pięć pszczółek, gracze mają pecha, bo owady wystraszyły się i wszystkie odleciały. 
Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, zachowujemy kartoniki, grupując je w szeregach według koloru 
ramek. W ten sposób nawet małe dzieci uczą się tworzyć zbiory, klasyfikować je według podanego kryterium 
oraz łączyć obrazki w pary. Uczestnicy wygrywają, jeśli uda im się ułożyć szereg sześciu kartoników z tej samej 
kategorii, na których znajduje się po jednym obrazku. 

Wszyscy przegrywają, jeśli pierwszym ułożonym szeregiem będzie ten z kartonikami przedstawiającymi pięć pszczó-
łek. Można zakończyć zabawę lub kontynuować na poziomie zaawansowanym przeznaczonym dla uczestników po-
wyżej czwartego roku życia. Ta opcja oparta jest na współzawodnictwie, a zadaniem graczy jest wskazać na planszy 
pszczołę, która odpowiada kryteriom z wylosowanego obrazka, zanim zrobią to pozostali uczestnicy. Osoba, której nie 
uda się podnieść odpowiedniego modelu owada, losuje żeton z pajęczą siecią. Tym razem, zamiast zbierać kartoniki, 
należy po prostu odłożyć je na bok. Poziom zaawansowany można rozegrać na dwa sposoby. Opcja uproszczona 
polega na wykorzystaniu wyłącznie kartoników z jednym obrazkiem, a zadaniem graczy jest odnalezienie pszczoły 
pokazanej na obrazku lub, jeśli ilustracja przedstawia tylko przedmiot, owada posiadającego daną rzecz. 

Do trudniejszej wersji wybieramy kartoniki z wieloma obrazkami. Zadanie jest o tyle skomplikowane, że należy wskazać 
pszczołę, której nie ma na obrazku lub w przypadku przedmiotów – pszczołę, która nie posiada przedmiotu z wylo-
sowanej ilustracji. Gra kończy się, jeśli zostaną cztery (lub mniej) żetony z pajęczyną. Wygrywa osoba, która ma naj-
mniej pająków. Ta wersja gry wymaga koncentracji i angażuje wiele procesów myślowych, uczy również kojarzenia 
wizualnego. „Bee happy” przyciąga ładną grafiką i ciekawym wyposażeniem. Zabawka będzie towarzyszyła dzieciom 
przez wiele lat, dzięki możliwości wyboru kilku opcji rozgrywek z podziałem na stopnie trudności i na pewno dostar-
czy rozrywki całej rodzinie.

o.i.

Z UM
Pułkownik pilot  
Józef Krzyczkowski 1892-1947 
W służbie państwu i narodowi

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Nasielsk wydała opra-
cowanie historyczne pt. „Pułkownik pilot Józef Krzyczkowski 1892-1947. 
W służbie państwu i narodowi” autorstwa Pana Zdzisława Suwińskiego. 
Wydana pozycja trafi do szkół z terenu Gminy Nasielsk. Ponadto dostęp-
na będzie dla mieszkańców w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku. Zapraszamy do lektury!

Wydział Administracji i Nadzoru 

Z POWIATU

Stypendia  
dla najlepszych
Uczniowie szkół średnich naszego powiatu mogą otrzymać na-
grodę w postaci stypendium Starosty za bardzo dobre wyniki  
w nauce (średnia ocen powyżej 5,0) lub wyjątkowe osiągnię-
cia edukacyjne. Stosowną rekomendację dla najlepszego ucznia 
szkoły w danym roku szkolnym przedstawia dyrektor placówki. Na 
zakończenie roku szkolnego 2019/2020 za osiągnięcie wysokich 
wyników w nauce stypendia Starosty Nowodworskiego otrzyma-
ło czworo uczniów.

Są to: Patrycja Perkowska z Liceum Ogólnokształcące im. Jarosła-
wa Iwaszkiewicza w Nasielsku; Jakub Krzysztof Korycki z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. M. Kopernika w Nasielsku; Weronika Bud-
nicka z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w No-
wym Dworze Mazowieckim; Aleksandra Wójcik z Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

W tym roku wyróżnieni uczniowie otrzymali jednorazowo sty-
pendium w wysokości 900 zł. 

Przypomnijmy, że stypendium Starosty Nowodworskiego za 
szczególne osiągnięcia w nauce przyznawane jest uczniom szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
powiat nowodworski od 2008 r.

(red.) za:www.nowodworski.pl
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Z NOK. „Mam patent na kulturę”

Festiwal pomysłów
Po raz drugi Nasielski Ośrodek 
Kultury otrzymał dofinansowanie 
z Narodowego Centrum Kultury 
na oddolne inicjatywy mieszkań-
ców. Pierwszym etapem współpra-
cy z NCK było wykonanie diagnozy 
dotyczącej zainteresowań i potrzeb 
kulturalnych osób w wieku 14-19 lat 
z gminy Nasielsk. Na potrzebę wy-
konania diagnozy prowadzone były 
badania telefoniczne i internetowe 
z grupą młodzieży w tym wieku. 
NOK zorganizował także konkurs 
pt. „Wspólne świętowanie po zakoń-
czeniu pandemii”, który był częścią 
badania, a jego wyniki zostały ujęte 
w prezentowanej diagnozie. 

Drugim etapem jest ogłosze-
nie naboru oddolnych inicjatyw 
mieszkańców gminy Nasielsk. 
Kwota, która zostanie przeznaczo-

na na wszystkie pomysły wynosi  
22 000 zł (maksymalnie 8 000 zł 
na jedną inicjatywę). Konkurs jest 
skierowany do mieszkańców za-
mieszkujących w gminie Nasielsk. 
Najwyżej oceniane będą projekty 
składane przez młodzież w wieku 
14-19 lat. Swoje pomysły na inicja-
tywy można składać do 26 lipca 
2020 r.

Niezależne jury wybierze od 3 do 
8 propozycji i ogłosi zwycięzców 
do 17 sierpnia br. Inicjatywy muszą 
być realizowane na terenie gminy 
Nasielsk w okresie od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. W czasie 
pandemii inicjatywy mogą być tak-
że organizowane zdalnie (on-line). 
Wszelkie informacje i dokumenty 
do pobrania itp. znajdują się na stro-
nie www.noknasielsk.pl                 dd

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Informacja Dyrektor  
Centrum Usług Wspólnych
Dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych informuje, iż przy współpracy 
z Dyrektorami Placówek Oświa-
towych z terenu Gminy Nasielsk 
w bieżącym roku pozyskano środ-
ki z rządowego programu „Posi-
łek w szkole i w domu” 2020 r. 
w kwocie 105.000,00 zł, z czego 
80.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku na wyremontowanie kuchni 
i stołówki przy wkładzie własnym 20.000,00 zł, a 25.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Couber-
tina w Budach Siennickich na wyremontowanie stołówki przy wkładzie własnym 6.250,00 zł.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I – Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopa-
smowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna szkoła+” pozyskano 104 985,00 zł. Środki prze-
znaczone zostaną na zakup laptopów i tabletów do 7 szkół z terenu Gminy Nasielsk. 

Wydział Administracji i Nadzoru 

Z URZĘU MIEJSKIEGO

Rajd rowerowy

W środę, 24 czerwca br., o godz. 
18 .00 spod Urzędu Miejsk iego 
ruszył rajd rowerowy zorganizo-
wany przez Nasielsk Baszta Team. 
Trasa przebiegała wzdłuż malowni-
czych terenów naszej gminy znaj-
dujących się na czarnym szlaku 
rowerowym. W wydarzeniu wzięli 
udział: burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski oraz zastępca burmi-
strza Nasielska Waldemar Kordu-
lewski. 

Przypominamy o trwającym kon-
kursie fotograficznym pt. „Poznajmy 
czarny szlak”. Zdjęcia można przesy-

łać do 31 sierpnia 2020 r. na adres e-mail: promocja@nasielsk.pl.

Szczegóły konkursu pod linkiem: https://nasielsk.pl/…/konkurs-fotogra-
ficzny-poznajmy-czarny…
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ROZMOWA Z…

Nauka jest moją pasją,  
a propagowanie wiedzy wśród młodzieży misją
Justyną Wrzosek, mieszkanką Psucina, która zawodowo zajmuje się ochroną środowiska. A dokładniej bada możliwości  
zastosowania zeolitów.
Jak wygląda Pani kariera naukowa?
– Rodzice bardzo często żartują, że 
pasję przyrodnika i badacza odkry-
łam w wieku 7 lat, oglądając pod lupą 
mszaki i porosty bytujące na korze 
potężnego jesionu, rosnącego nie-
opodal mojego rodzinnego domu. 
Zainteresowania naukami przyrod-
niczymi rozwijałam w  Kole Mło-
dych Biologów przy LO Ruy Barbosa 
w Warszawie. 
Jestem absolwentką kierunku biolo-
gia Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Na rodzi-
mej uczelni ukończyłam również sta-
cjonarne studia doktoranckie. Pracę 
doktorską obroniłam z wyróżnieniem 
10 grudnia 2015 r., uzyskując tytuł 
doktora nauk rolniczych. Aby móc 
efektywniej popularyzować wiedzę 
z zakresu ochrony środowiska, ukoń-
czyłam również studia podyplomo-
we – Politologię: Europejski Fundusz 
Społeczny a Ekologia. 
Czym zajmuje się Pani zawodowo ?
 – Jestem adiunktem w Zakładzie 
Chemii Środowiska i Oceny Ryzy-
ka Instytutu Ochrony Środowiska – 
Państwowego Instytutu Badawczego. 
Zajmuję się dziedziną nauki, jaką jest 
ochrona powierzchni ziemi, realizu-
jąc problemy teoretyczne oraz ba-
dawczo – wdrożeniowe. 
W tym zakresie uzyskałam patent za 
oryginalną metodę zapobiegania ku-
mulacji pestycydów w środowisku 
przy użyciu specyficznych glino-
krzemianów – zeolitów. Opracowana 
metoda wyłączania nadmiaru pozo-
stałości wybranych środków ochro-
ny roślin z obiegu biologicznego jest 
szczególnie istotna z punktu widzenia 
ochrony środowiska i zdrowia czło-
wieka. Wdrożenie innowacyjnego 
wynalazku przyczyni się do przeciw-
działania degradacji środowiska natu-
ralnego i zmniejszenia negatywnego 
wpływu pestycydów na organizmy 
żywe. Zastosowanie zeolitów do in-
aktywacji pestycydów można zaliczyć 
do nowej technologii w ochronie śro-
dowiska – technologii bezodpadowej. 
Zeolity można zregenerować i po-
wtórnie wykorzystać do tego celu. 
Prowadzone badania mają charakter 
interdyscyplinarny, wobec czego re-
zultaty prac badawczych można za-
stosować w różnych obszarach nauki 
takich jak: ochrona środowiska, rol-
nictwo i żywność, nanotechnologia 
w ochronie środowiska. Ukazuje to 
nowy kierunek wykorzystania tych 
minerałów w celu uzdatniania wody 
pitnej, a także ochrony i odnowy bio-
logicznie czynnej powierzchni ziemi. 
Sposób zapobiegania kumulacji pe-
stycydów w środowisku polega na 
wprowadzeniu do gleby bądź wody 
zanieczyszczonej pestycydami na-
turalnych i syntetycznych glinokrze-
mianów w postaci rozdrobnionej lub 
w postaci uformowanych elementów, 
np. mających kształt ziemniaka. Wy-
nalazek służy uzdatnianiu gleb i wód 
zanieczyszczonych pestycydami, 

zwłaszcza w okolicy tzw. mogilników 
– dawnych składowisk niebezpiecz-
nych substancji, m.in. przetermino-
wanych środków ochrony roślin 
i odpadów pestycydowych. 
Czym są zeolity i nanozeolity, jak 
powstają i czym się charakteryzują? 
 – Zeolity wynalazł jeden z wybitnych 
mineralogów XVIII wieku – szwedz-
ki uczony Fryderyk Axel Cronstedt. 
Naukowiec skonstruował proste 
urządzenie pozwalające na stapianie 
minerałów i oznaczanie ich składu 
pierwiastkowego na podstawie pro-
stych reakcji nazwane dmuchawką 
mineralogiczną. Cronstedt zdziwił się, 
że istnieją minerały, które po ogrzaniu 
płomieniem dmuchawki zachowu-
ją się w niezwykły sposób. Fenomen 
zjawiska dotyczył pojawiania się pę-
cherzyków podobnych do tych, któ-
re tworzą się na powierzchni wrzącej 
wody. Dzisiaj już wiemy, że przyczyną 
tego zachowania była utrata przez mi-
nerał wody zeolitowej. Minerały, któ-
re posiadały tę właściwość nazwano 
zeolitami, co w przekładzie z języka 
greckiego oznacza „wrzące kamie-
nie”. Ich podstawowym elementem 
struktury wewnętrznej są czworo-
ściany krzemowo-tlenowe łączące się 
ze sobą przez wspólne dla sąsiednich 
czworościanów atomy tlenu. W wy-
niku specyficznego ułożenia czwo-
rościanów powstaje sieć przestrzenna 
o strukturze szkieletowej zawierają-
ca system kanałów i komór o różnej 
średnicy. 
System kanałów i komór w sieci prze-
strzennej zeolitów zawiera cząstecz-
ki wody oraz kationy metali jedno 
– i dwuwartościowych – głównie 
wapnia, sodu, potasu i baru. Zeolity 
odgrywają ogromną rolę we współ-
czesnym świecie. Wiąże się to przede 
wszystkim z ich wyjątkową strukturą!  
Minerały te nazwane są „sitami mo-
lekularnymi” wykorzystywanymi 
niekiedy do rozdziału niektórych sub-
stancji bądź oczyszczaniu gazu.
Dlaczego obiektem badań stały się 
materiały, jakim są nanozeolity? Na-
nozeolity to nowe materiały, które 
nie tylko charakteryzują się zmniej-
szonym rozmiarem kryształów, lecz 
również dobrze zdefiniowaną i upo-
rządkowaną siecią porów. Obecnie 
znanych jest zaledwie 24 typów na-
nozeolitów. Zwiększenie liczby typów 
nanozeolitów oraz znalezienie możli-
wości ich zastosowania w różnych 
sektorach, w tym w celu oczyszcza-
nia środowiska z niebezpiecznych dla 
zdrowia człowieka zanieczyszczeń, 
staje się nowym wyzwaniem dzisiej-
szej nauki. 
Jakie osiągnięcia naukowe ma Pani na 
swoim koncie do tej pory? 
 – Innowacyjność tematyki badaw-
czej potwierdziło uzyskanie dwóch 
złotych medali i jednego srebrnego 
na Międzynarodowych Targach Wy-
nalazczości (Norymberga, Moskwa, 
Zagrzeb) w 2014 i 2015 r. Zaprezen-
towany projekt został również nagro-

dzony w konkursie „Innowacja jest 
kobietą” organizowanym przez Fun-
dację Kobiety Nauki. 
Podczas pracy w Instytucie Ochro-
ny Środowiska – Państwowym Insty-
tucie Badawczym mam możliwość 
wykorzystywania wiedzy w prakty-
ce. Wynikiem dotychczasowej mo-
jej pracy jest sporządzenie ponad 
200 ocen wpływu środków ochro-
ny roślin na środowisko w zakresie 
ekotoksykologii. Dzięki temu mam 
wpływ na bezpieczne wprowadze-
nie do środowiska produktów, jaki-
mi są środki ochrony roślin. Jestem 
również ekspertem Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) i uczestniczę w ocenie wpły-
wu wybranych substancji aktywnych 
środków ochrony roślin na środowi-
sko na poziomie UE. Dodatkowo od 
2018 r. do 2019 r. byłam wykonaw-
cą w międzynarodowym projekcie 
URBANREC należącym do progra-
mu ramowego HORYZONT 2020. 
Mój dorobek naukowy opiewa na 
18 recenzowanych publikacji nauko-
wych, w tym 14 z listy filadelfijskiej A. 
Dodatkowo jestem współautorem  
3 monografii naukowych oraz jedne-
go rozdziału w monografii naukowej 
wydanej w języku angielskim. Zosta-
łam również laureatką 7 konkursów, 
w tym 4 międzynarodowych. 
Ostatnio prowadziła Pani badania we 
Francji, nad czym Pani tam praco-
wała? 
 – Zostałam laureatką programu dla 
młodych naukowców im. Bekkera, 
w którym na 519 wniosków, stypen-
dia pokrywające koszty pobytu w re-
nomowanych ośrodkach naukowych 
za granicą otrzymało 156 osób. Dzięki 
temu mogłam rozpocząć staż nauko-
wy w uznanej zagranicznej jednostce 
naukowej we Francji (Laboratorium 
Katalizy i Spektrochemii w Caen) oraz 
podjąć innowacyjne badania. 
Celem mojego projektu była synte-
za nowych typów nanozeolitów, ich 
charakterystyka i modyfikacja oraz 
ocena ich ekotoksyczności w sto-
sunku do organizmów. Rezultatami 
projektu była synteza nowych na-
nomateriałów (nanozeolitów), które 
mogą być wykorzystywane do in-
aktywacji różnych zanieczyszczeń 
w środowisku oraz ich modyfikacja 
i charakterystyka, a także określenie 
ich ekotoksyczności w środowisku. 
Projekt realizowany był w ramach 
programu Mieczysława Bekkera (nr 
umowy PPN/BEK/2018/1/00494), 
finansowanego przez Narodową 
Agencję Wymiany Akademickiej 
(NAWA). 
Okres realizacji mojego projektu trwał 
1 rok (3 czerwca 2019 r. – 3 czerwca 
2020 r.). Z działaniami realizowanymi 
w projekcie można zapoznać się za 

pośrednictwem strony 
internetowej www.ze-
oenvi.website.
Dotychczas wyniki ba-
dań były przedstawiane 
na Międzynarodowej 
Konferencji „Innowa-
cyjne pomysły młodych 
naukowców: Nauka 
– Startup – Przemysł 
w Krakowie (11-13 maja 
2020r.) oraz na Ogól-
nopolskiej Konferencji 
Interdyscyplinarnej – 
Omnibus część III (11-12 
czerwca 2020 r. – Kra-
ków). Rezultaty projektu 
będą prezentowane na zagranicznej 
konferencji GFZ 2020 we Francji 
(LOU CAPITELLE de Vogüé) od 2 do 
4 listopada 2020 r. Był to bardzo istot-
ny wyjazd w mojej karierze naukowej. 
W chwili obecnej pracuję nad opraco-
wywaniem uzyskanych w projekcie 
wyników badań. Współpraca z Ośrod-
kiem naukowym we Francji będzie 
kontynuowana. W przyszłości plano-
wane są kolejne wspólne aktywności 
naukowe, w tym złożenie wspólnego 
nowego projektu międzynarodowe-
go. Praca naukowa jest dla mnie spo-
sobem na realizowanie pasji badacza. 
W jaki sposób prowadzone przez Pa-
nią badania mogą być w przyszłości 
wykorzystane w przemyśle, czy też 
ekologii? Czy może w jakimś zakre-
sie te materiały są gdzieś stosowane? 
 – Nanoporowate materiał y są 
podstawą rozwoju współczesnych 
i przyszłościowych technologii zwią-
zanych między innymi z tworzeniem 
nowej generacji urządzeń, nowych 
źródeł energii oraz nowych tech-
nologii katalitycznych. Moje badania 
koncentrują się głównie na wyko-
rzystaniu nanozeolitów w ochronie 
środowiska do inaktywacji zanie-
czyszczeń. Jednak te unikatowe 
nowe materiały można wykorzystać 
w innych dziedzinach nauki m.in. 
w zastosowaniach biomedycznych. 
Profesor Bilewicz wraz z zespołem 
opracował alternatywną metodę ce-
lowanej radioterapii, w której naświe-
tlanie chorej tkanki następuje poprzez 
nakierowany na nią radioizotop emi-
tujący niszczące komórki promie-
niowanie. Pomysł zastosowania 
nanozeolitów do związania radu-223 
powstał w Polsce, badania zaś są reali-
zowane we współpracy z naukowca-
mi z Niemiec oraz Włoch w ramach 
akcji COST TD1004. Ze względu na 
specjalne właściwości adsorpcyjne 
zeolity są również wykorzystywane 
do eliminacji metali ciężkich z orga-
nizmu. Ponadto są one stosowane do 
implantacji kości ze względu na ich 
działanie antykorozyjne po osadze-
niu na materiałach metalowych oraz 
ich pozytywny wpływ na wzmoc-

nienie implantów kostnych. W innej 
dziedzinie związanej z medycyną ze-
olity są stosowane jako środek kon-
trastowy do obrazowania metodą 
rezonansu magnetycznego (MRI). 
Proszę napisać coś o sobie i swoich 
zainteresowaniach.
 – Jestem mieszkanką Psucina. Wy-
chowałam się w otoczeniu pięknej 
przyrody oraz zwierząt, co zapewne 
miało ogromny wpływ na ukształ-
towanie moich zainteresowań i pasji. 
Rodzinne, ekologiczne gospodar-
stwo rolne nauczyło mnie poszano-
wania przyrody i dbałości o ochronę 
środowiska. Stąd bardzo zależy mi na 
tym, aby w naszej gminie mieszkań-
cy dbali o otaczające nas środowisko 
i angażowali się we wszelkie inicjaty-
wy, które pomogą nam kształtować 
ekologiczne postawy. Marzę o utwo-
rzeniu portalu integrującego ludzi, dla 
których ważne jest dbanie o środowi-
sko. Aktywnie angażuję się w popu-
laryzację wiedzy z zakresu ochrony 
środowiska wśród studentów oraz 
młodzieży licealnej. Prowadziłam 
warsztaty ekologiczne podczas obo-
zów naukowych dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów organi-
zowanych przez Krajowy Fundusz 
na Rzecz Dzieci. Nauka jest moją pa-
sją, a propagowanie wiedzy wśród 
młodzieży misją. Wśród moich zain-
teresowań są wszelkie sportowe ak-
tywności, a w szczególności jazda na 
rolkach i snowboardzie. Uwielbiam 
również spacerować po górach. Fi-
zyczne zmęczenie wśród pięknych 
krajobrazów górskich w drodze na 
szczyt pozwala mi na głęboki re-
laks i przemyślenie najważniejszych 
spraw. Ostatnio rozpoczęłam także 
naukę gry na ukulele. Mimo trud-
ności w opanowaniu akordów, daje 
mi to ogromną radość i spokój. Pra-
ca badawcza może dać ogromne 
poczucie spełnienia i realizacji. Jed-
nak najważniejsze to, oprócz pracy 
zawodowej, znaleźć czas na swoje 
prywatne pasje. Pozwala to na zacho-
wanie równowagi życiowej. 
Dziękuję za rozmowę.

Iwona Pęcherzewska
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OBRADOWAŁA RADA
XIX Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się zdalnie, 2 lipca br. Prowadził ją Prze-
wodniczący Zdzisław Szmytkowski. W sesji brało udział 18 radnych.

Radni, po przyjęciu porządku obrad, zatwierdzili protokół z poprzedniej sesji bez uwag. 

Następnie radni jednogłośnie przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej po-
wiatu, W drugim punkcie procedowano zmiany w uchwale budżetowej. Dyskusję rozpo-
częła radna Anna Maliszewska i zaznaczyła, że jednym z elementów zmiany w budżecie 
jest wprowadzenie subwencji w wysokości ponad 1,24 mln zł. Zapytała, na remonty któ-
rych dróg zostanie przeznaczona ta kwota. Wicestarosta Paweł Calak odpowiedział, że 
w pierwszej kolejności remontowany będzie most w Trębkach i droga w obrębie tego 
mostu. Jeśli będą oszczędności, to planowane będą kolejne inwestycje. Uchwałę radni 
przyjęli jednogłośnie.

Kolejny punkt dotyczył informacji funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej 
w Nasielsku im. Jana Pawła II w Nasielsku w 2019 roku. Przewodniczący zapytał, czy temat 
był omawiany na Komisji Oświaty i Zdrowia, na co otrzymał potwierdzającą odpowiedź. 
Zapytań na sesji już nie było, a tym samym informacja została przyjęta.

Radni nie mieli tym razem żadnych uwag do sprawozdania z prac Zarządu między sesja-
mi. Nie było także żadnych interpelacji od radnych.

W punkcie „Sprawy różne” radny Mariusz Ziółkowski podziękował Zarządowi za pozy-
tywne ustosunkowanie się do działań przebudowy Morawicza z ulicą Miłą i Jarzębinową 
w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie wykonana zostanie sygnalizacja świetlna. Po-
dziękował też za wykoszenie poboczy na drogach powiatowych w mieście powiatowym, 
co polepszyło bezpieczeństwo ruchu.

Radna Elżbieta Kapałka zapytała o termin wykoszeń pobocza w gminie Leoncin, gdyż 
miało być to robione po 22 czerwca. Wicestarosta Paweł Calak odpowiedział, że koszenie 
jest realizowane na bieżąco. Podkreślił, że wykonawca jest spoza regionu, ale sprzęt jest 
na miejscu. Radna Anna Maliszewska zaapelowała o znalezienie środków na drugie ko-
szenie, gdyż trawy bardzo 
szybko odrosną.

Radna Anna Małecka tak-
że zapytała dlaczego ko-
szenie traw rozpoczęło 
się 29 czerwca i będzie 
trwało tylko do 15 lipca. 
Wicestarosta odpowie-
dział, że w umowie jest 
tylko jednorazowe ko-
szenie, a opóźnienia są 
wynikiem z problemami 
ze sprzętem. Radna za-
znaczyła także, że remont 
szatni w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Chemików w Nowym Dworze Maz. wyko-
nawca zrealizował nienależycie, gdyż w budynku przecieka dach. Wicestarosta zaprze-
czył, że to nie wykonawca nienależycie wykonał, a problemy wynikły z tego, że jest to 
połączenie budynków o dwóch kubaturach. Żeby zlokalizować, w którym miejscu prze-
cieka dach, należałoby go rozebrać. Poza tym długi czas odbioru wynikał z faktu, że Sa-
nepid warszawski miał zastrzeżenia do wentylacji. 

Radny Marcin Manowski zaproponował, aby raz w kadencji Komisja Infrastruktury od-
bywała się także wyjazdowo, aby radni innych gmin mieli możliwość zobaczyć stan dróg 
w innych gminach.

Radna Katarzyna Kręźlewicz poprosiła o wcześniejsze uzgodnienie terminu objazdowej 
komisji infrastruktury z radnymi, gdyż będzie trzeba na nią poświęcić więcej czasu. Zapro-
ponowała też, że jeśli sesja absolutoryjna będzie odbywać się w trybie stacjonarnym, to 
żeby odbyła się na większej sali niż ta w Starostwie Powiatowym. Przewodniczący Zdzi-
sław Szmytkowski odpowiedział, że planuje taką sesję na 27 sierpnia w trybie zdalnym.

Na koniec obrad Starosta Krzysztof Kapusta podziękował za wszystkie postulaty i obiecał, 
że wszystkie zostaną rozpatrzone.

Na tym zakończyła się 30-minutowa XIX Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego.
Michał B.
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DO ADOPCJI

Vela i szczeniaki czekają na dom
Szukamy dobrych domów dla młodej suczki Veli i czwórki jej szczeniąt. Maluchy mają 2 miesiące, gdy doro-
sną będą średniej wielkości. Chłopcy: Leo, Virgo, Orion. Sunia: Libra (największa z miotu). Psia rodzina została 
przejęta pod naszą opiekę w wyniku interwencji. Aktualnie przebywają w Nasielsku. Zachęcamy do pozna-
nia i adopcji. Obowiązuje procedura adopcyjna. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 735 084 106  
i 570 512 956. Prosimy o telefon lub sms, jeśli nie odbierzemy, oddzwonimy.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Karmienie psa
Postaraj się nie zmieniać nigdy gwałtownie diety psa. Może to spowodować problemy żołądkowe. W schroni-
sku psy są karmione raz dziennie rano, w dniu adopcji psiak otrzymał już więc posiłek. Przez kolejne dni możesz 
podawać nieco mniejsze niż właściwe dla wagi psa porcje. Miska z jedzeniem dla psa nie powinna być ciągle 
dostępna. Nawet jeśli pies nie tknie jedzenia, zabierz miskę po 15 minutach i bądź w tym działaniu konsekwent-
ny. W ten sposób pies nauczy się pór karmienia i będziesz mógł/mogła kontrolować ilość zjadanego pokarmu. 
Nie przekarmiaj psa! Otyłość jest chorobą, która niesie za sobą poważne konsekwencje. Jeśli pies je łapczywie, 
może doprowadzić to do skrętu żołądka, pomyśl o zastosowaniu miski spowalniającej jedzenie lub zabawki in-
teraktywnej, do której wkłada się posiłek, a pies musi postarać się go wydobyć, używając łap, nosa czy języka 
(do kupienia w sklepach zoologicznych). 

Nawet jeśli twój pies nie ma skłonności do łapczywego jedzenia, warto zaopatrzyć się w wyżej wspomniane 
akcesoria. Węszenie, gryzienie i żucie to czynności należące do repertuaru naturalnych zachowań psa, które 
bardzo angażują psa poznawczo i wyciszają. Zapewnienie psu takiej kilkudziesięciominutowej rozrywki potrafi 
dużo bardziej zmęczyć psa niż intensywna aktywność fizyczna! 

Pamiętaj więc, szczególnie jeśli masz bardzo energicznego psa, aby zapewnić mu atrakcje, w które zaangażowane 
będą zęby psa oraz jego węch – najważniejszy zmysł u psa! 

Poza zabawkami interaktywnymi, które można kupić w sklepie, możesz sam/a wymyślać dla psa zabawy –  
np. chowając smakołyki w różnych miejscach mieszkania/ domu i zachęcając psa do ich szukania i wydobywania 

Pies musi mieć cały czas dostęp do czystej wody! Wodę należy wymieniać minimum raz dziennie. 

Lista produktów, których NIE POWINIEN spożywać pies:
 – mocno przyprawione potrawy, zawierające dużo soli i/ lub pieprzu;

 – orzechy makadamia;

 – czosnek, cebula;

 – surowe ziemniaki;

 – kakao, czekolada (pół tabliczki czekolady może śmiertelnie zatruć dużego psa!);

 – kasza jęczmienna typu pęczak;

 – herbata, kawa, alkohol;

 – resztki z obiadu kości (szczególnie drobiowe i wieprzowe);

 – owoce cytrusowe, winogrona, rodzynki.

W przypadku niektórych z tych produktów zatrucie nie następuje od razu, lecz jest to proces powolny. Zawierają 
one substancje, których pies nie jest w stanie strawić i odkładają się one w organizmie. Każde kolejne spożycie 
takiego produktu zwiększa zawartość niestrawnych substancji w organizmie, aż do momentu, gdy nie będzie on 
już sobie w stanie z nimi poradzić. Nie daj się więc zwieść temu, że objawy zatrucia nie wystąpią od razu. Pamię-
taj, że podając psu wyżej wymienione produkty, możesz skrócić mu życie o kilka lat!

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

ABC OGRODNICTWA

Hortensje w ogrodzie
Do roślin efektownie kwitnących przez długi czas, od czerwca do jesieni, 
należą hortensje. Ich kwiatostany składają się z wielu kwiatków niewielkich 
rozmiarów, zebranych w spłaszczone, stożkowe lub kuliste kwiatostany, które 
u większości z nich nie opadają, jedynie zmieniają swoją barwę i następnie 
zasychają. Pozostawione na roślinie na zimę, przyschnięte i oprószone śnie-
giem, stają się dodatkową ozdobą ogrodu, w którym rosną.

Hortensje uprawiane są jako krzewy, pnącza lub drzewka szczepione na pniu. 
Mało wymagające są odmiany bukietowe, drzewiaste i pnące, które mogą 
rosnąć też na stanowisku słonecznym. Wystarczy im zapewnić żyzne, od-
powiednio kwaśne i dostatecznie wilgotne podłoże. Te odmiany kwitną na 
pędach jednorocznych i są wystarczająco odporne na przemarzanie. 

Najbardziej odporne na niskie temperatury są hortensje bukietowe.  
W sprzedaży jest wiele odmian tego typu. 

Hortensja bukietowa zwana jest też wiechowatą. Kwitnie na pędach jedno-
rocznych. Zachwyca dużymi stożkowatymi kwiatostanami. Warto ją mieć 
w swoim ogrodzie ze względu na późne kwitnienie.

Atrakcyjną i często wykorzystywaną do zasłaniania murków jest hortensja 
pnąca, która doskonale czuje się na stanowisku zacienionym, dlatego często 
nazywana jest królową cienia.

Bardzo ładnie przebarwiającą się jesienią na kolor bordowy jest hortensja 
dębolistna, która jest ozdobna nie tylko ze względu na kwiaty, ale i liście. Nie-
stety jest wrażliwa na mrozy.

Do dużych ogrodów doskonale nadaje się rosnąca do wysokości 5 m hor-
tensja kosmata zwana omszoną. Ozdobą tego krzewu są nie tylko płaskie 
dwubarwne kwiaty, ale i pokryte szarym nalotem liście.

Atrakcyjnie kwitnącą o półkulistych kwiatostanach, pokrywających cały 
krzew, jest hortensja piłkowana. Niestety rośliny tej odmiany wymagają sta-
rannego okrycia na zimę, gdyż jest wrażliwsza na niskie temperatury.

Odporna na mróz i nie wymagającą okrywania jest hortensja drzewiasta, 
zwana też drzewkowatą lub krzewiastą czy krzaczastą, która rozrasta się 
w wysokie i szerokie krzewy. U tej odmiany przeprowadza się wiosną słab-
sze cięcie. Chcąc uzyskać dorodniejsze kwiaty i odmłodzić krzew, zaleca się 
przeprowadzenie cięcia niżej nad ziemią.

Popularną, ale wymagającą i wrażliwą na przymrozki, często uprawianą przez 
posiadaczy ogrodów rośliną jest hortensja ogrodowa. 

W sprzedaży jest wiele jej odmian. Posiadacze tego gatunku często skarżą 
się, że nie doczekali się kwiatków na swojej roślinie. Brak kwitnienia spowo-
dowany jest często przemarznięciem pąków. Hortensje ogrodowe kwitną 
w większości na pędach wyrastających z pędów ubiegłorocznych, dlatego 
wymagają zabezpieczenia na zimę. Wystarczy usypać kopczyk o wysokości 
30-40 cm u podstawy krzewu np. z kory, czy też zabezpieczyć gałązkami 
z roślin iglastych, ewentualnie owinąć pędy. Pąki tej hortensji nie mają twar-
dych łusek zabezpieczających przed mrozem, dlatego łatwiej przemarzają. 
Krzew rozrośnie się ładnie, ale nie wyda kwiatów. Odpowiednim miejscem 
dla tej odmiany są rabaty w półcieniu. Kolor hortensji ogrodowej zależy 
bardzo często od kwasowości podłoża. Chcąc utrzymać niebieski kolor 
kwiatów należy przed kwitnieniem podlewać krzewy gotowym nawozem 
znajdującym się w sprzedaży lub roztworem siarczanu glinowo-potasowe-
go (3–5 g na litr wody). Hortensje ogrodowe niebieskie lubią gleby kwaśne 
o pH 4,5–5,0, a różowe o pH 5,5. Pozostałe odmiany wymagają gleb lekko 
kwaśnych o pH 5,5–6.

Projektując ogród, warto posadzić te rośliny w grupach na tle ciemnozie-
lonego żywopłotu czy też pojedynczo, na trawniku. Ładnie się komponują 
z karłowymi iglakami np. kosodrzewiną, strzyżonymi formami z bukszpanu, 
ale też z trawami czy bylinami, np. funkiami, paprociami, żurawkami, kopyt-
nikami, miodunką, pierwiosnkami, barwinkami itp.

Najlepiej jest je przycinać wiosną lub późną jesienią. Nie zaleca się przyci-
nania wczesną jesienią, gdyż zabieg ten może pobudzić pędy do wzrostu, 
a wówczas nie zdążą one przed zimą uodpornić się na mrozy. Przycinanie 
hortensji kwitnących na pędach jednorocznych nie jest wskazane, gdyż wte-
dy nie zakwitną. Zaleca się przycinanie jedynie do najwyższego zdrowego 
pąka. Wystarczy usunąć wiosną przekwitłe kwiatostany i przemarznięte pędy. 
Hortensje bukietowe i drzewkowate zaleca się natomiast przycinać co roku 
wiosną. Cięcie to ma na celu pobudzenie krzewu do wypuszczania nowych, 
młodych, silnych pędów oraz uzyskanie pożądanego kształtu.

Rozmnażać je można przez sadzonki pędowe. Najlepiej od czerwca do 
sierpnia. Najlepsze do ukorzenienia są końcówki pędów, które nie kwitły. 
Ukorzeniać je można w piasku wymieszanym z kompostem w zacienionym 
miejscu. Skutecznie można też ukorzenić sadzonki hortensji w słoiku z wodą. 
Po kilku tygodniach pojawią się na sadzonce korzonki. Osoby, które chcą 
mieć atrakcyjny ogród od lata aż do mrozów powinny wzbogacić swoją ko-
lekcję roślin właśnie o hortensje. Ze względu na ciekawe i długo utrzymujące 
się na tych roślinach kwiatostany, polecane są nie tylko do tworzenia rabat 
w swoich ogrodach, ale też do nasadzeń w zieleni miejskiej.

Elżbieta K.
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HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW

NASIELSK NA WAKACJE 

Palcem po mapie naszej gminy
Wakacje 2020 na pewno będą różniły się od tych dotychczasowych. Wiele osób miało zaplanowane wyjazdy ro-
dzinne – nad morze, w góry czy na Mazury. W zależności od upodobań i grubości portfela miały to być wczasy 
spędzone w Polsce czy też zagranicą. Jedni decydowali się na miejsca ciche, spokojne. Inni wybierali atrakcyjne miej-
scowości. Co jednak zrobić, gdy wczasy za granicą zostały z powodu pandemii odwołane, a upragnione nadmorskie 
plaże czy górskie szlaki niosą ze sobą zagrożenie związane z możliwością kontaktu z nosicielami koronawirusa? Coraz 
więcej osób rezygnuje z dalekich wojaży na rzecz poznania bliżej niedocenianych terenów, które zamieszkujemy. 
Okazać się może, że w gminie Nasielsk też można poczuć klimat wakacji i spędzić mile czas. A zatem wybierzmy się 
w podróż palcem po mapie, by potem wyruszyć na piesze, rowerowe bądź samochodowe wycieczki, aby dotrzeć 
do ciekawych punktów w Nasielsku i jego okolicach.

Panzer Farm
Tylko w Chrcynnie można przyjść i za darmo zwiedzić prywatne Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej. Spragnieni 
wrażeń mogą też zasiąść za sterami czołgu. Wszystko dzięki istniejącej kolekcji wojskowych pojazdów braci Kęszyc-
kich, do której należy np. słynny wehikuł Pana Samochodzika. Od początku lat 90 bracia Stanisław i Maciej Kęszyc-
cy kolekcjonują pojazdy wojskowe. Początkowo gromadzili je w garażu w Warszawie, gdzie mieszkali. Pasja, jak się 
okazuje, nie wzięła się znikąd. Wcześniej ich ojciec również pasjonował się motoryzacją i posiadał motor z koszem. 
Kiedy zbiory braci nie mieściły się już w dotychczasowym pomieszczeniu, zapadła decyzja o znalezieniu dla nich 
nowego lokum. I udało się, w roku 2004 zakupili w drodze przetargu od gminy Nasielsk tereny po byłej jednostce 
rakietowej w Chrcynnie, którą wojsko opuściło w 1998 r. 

Zbiory braci Kęszyckich są bogate. Największą ich część pochłaniają przede wszystkim czołgi z I i II wojny świato-
wej. Na terenie muzeum w Chrcynnie można jednak nie tylko oglądać zbiory, ale również zasiąść za sterami czołgu. 
A wszystko dzięki organizowanym imprezom integracyjnym Military-Extreme. Zainteresowani mogą przejechać się 
po poligonie w pełni sprawnymi historycznymi pojazdami wojskowymi, takimi jak: czołg T 34, czołg T 55, Willys Jeep, 
dodge trzyosiowy z wyciągarką, amfibia gąsiennicowa, niemiecki transporter opancerzony, samochód ciężarowy, 
motocykle z wózkiem bocznym. I choć atrakcje są dość kosztowne, to amatorów nie brakuje. Poza jazdą czołgiem 
można też postrzelać z żołnierzami Jednostek Specjalnych „Grom”. Z nimi organizowane jest strzelanie z ostrej broni 
(Glock) i długiej (Kałasznikow). Zachęcająca jest również przeprawa przez most linowy oraz ścianę wspinaczkową czy 
zabawa w paintball. Niezapomnianych wrażeń dostarczy jazda na quadach i poduszkowcu,  udział w rajdzie samo-
chodami terenowymi lub skok ze spadochronu.

Nosselia Hotel (Krzyczki Szumne 44)
Poza noclegiem, hotel oferuje wiele atrakcji. Na 18 hektarach znajduje się łowisko, tyrolka, tor off road, teren do pa-
intballa, 3 wiaty grillowe, boiska do siatkówki i piłki nożnej, strzelnica, mini zoo. Na terenie Nosseli oferowane są moż-
liwości gry w disc golf czy gry scenariuszowe, przejazd deskami terenowymi. Zwiedzić można zabytkowy budynek 
starej szkoły zbudowanej w 1926 roku w Dębinkach według projektu Stanisława Witkiewicza na zlecenie Minister-
stwa Edukacji. Jako zbiorcza szkoła gminna funkcjonowała do 1975 roku. Kiedy zbudowano nowoczesny budynek 
szkolny, w starym zamieszkali nauczyciele. Objęta została ochroną konserwatora zabytków i przez 30 lat figurowała 
w rejestrze zabytków. W 2001 roku w związku z brakiem funduszy na remonty, zapis konserwatorski został cofnięty 
i szkoła zyskała szansę przetrwania. Przy pomocy specjalistycznej ekipy cieśli pod kierunkiem architekta została ro-
zebrana i przeniesiona do Krzyczek Szumnych.

Warto także zobaczyć Wiatrak kozłowy „Koźlak”, który jest najstarszym typem wiatraka występującym na ziemiach 
polskich. Cechą charakterystyczną koźlaków jest to, że cały budynek wraz ze skrzydłami jest obracany wokół pio-
nowego, drewnianego słupa tzw. sztembra. Został wzniesiony w drugiej ćwierci XIX wieku, według pierwotnego 
planu konstrukcji z XV wieku. Szkielet Wiatraka stanowią drewniane belki, zarówno oryginalne jak i w części zrekon-
struowane. Wszystkie oryginalne belki wymagają konserwacji lub rekonstrukcji. Wiatrak posiada drewniane skrzydła 
oraz w pełni zachowaną pierwotną wewnętrzną konstrukcję, wraz ze znaczną większością elementów napędu oraz 
urządzeń przemiałowych.

Szlak kolorowych drzew w Cieksynie
Cieksyn w gminie Nasielsk zapisał się już w historii różnymi barwnymi imprezami, które w większości organizowane 
były przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander. Na jego czele stoją Mirosław i Kinga Szczypek od-
powiedzialni także za budowę wyjątkowego szlaku kolorowych drzew, czyli ogromnych figur: Drzewa Różowego, 
Drzewa Pomarańczowego, Drzewa Cytrynowego oraz Drzewa Turkusowego. Rzeźby wykonane są z martwych 
drzew, starych maszyn rolniczych i różnych znalezionych na złomowisku elementów, które dostały drugą szansę. To 
oni odpowiedzialni są za stworzenie kolorowego mostku „Amigos” znajdującego się w Cieksynie.

Dolina Wkry
Dla osób, które lubią poleniuchować na plaży, czekają pla-
że w Borkowie, Cieksynie i Lelewie. Można tam aktywnie 
wypoczywać, grając w piłkę plażową, czy też uczestnicząc 
w spływach kajakowych. Obecnie coraz więcej firm ofe-
ruje spływy rzeką Wkrą na różnych trasach. Koszt takiej 
wyprawy wynosi ok. 60 zł. Walory przyrodniczo-kra-
jobrazowe zachęcają do skorzystania z tej atrakcji. Coraz 
lepiej rozwija się tu także branża noclegowa. W samym 
Borkowie powstały ostatnio piękne drewniane domki do 
wynajęcia „Wiosełko” z możliwością skorzystania z sau-
ny czy bani ruskiej. Liczba takich miejsc coraz bardziej się 
powiększa. Warto skorzystać z gościnności właścicieli Siel-
skiego Zakątka w Mokrzycach Włościańskich.

Lotnisko w Chrcynnie
Lądowisko należy do Aeroklubu Warszawskiego, który ofe-
ruje różne nadziemne atrakcje. Strefa spadochronowa Sky-
Dive Warszawa oferuje skoki z wysokość 4000 m, na którą 
wywozi samolot Cessna 208B Blackhawk. Oprócz najnow-
szego silnika i ultranowoczesnego śmigła maszyna posiada 
wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty, a opiekuje 
się nią na stałe wykwalifikowana kadra techniczna. Lotnisko 
oferuje ponadto loty motolotnią czy paralotnią. Aeroklub 
dysponuje Certyfikatami AOC i AWC, czyli na przewóz pa-
sażerów i usługi lotnicze, flotą samolotów Cessna 150, 152, 
172, 208B, Piper Cub, AT-3 i szeroką gamą szybowców. 

J.G.

fot. www.nasielsk.plfot. www.nasielsk.pl

fot. www.nasielsk.plfot. www.nasielsk.pl
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Baran 21.03-20.04 
Postaraj się zapanować nad chaosem, abyś 
potem nie utonął w morzu zaległości. Od-
zyskasz dobry humor i pewność siebie. 
Chętnie zajmiesz się sprawami, które wy-
magają spotkań i rozmów z innymi ludźmi. 

Byk 21.04-20.05
W sprawach zawodowych możesz nie 
nadążyć za zmieniającą się sytuacją. Nie 
chwytaj więc kilku srok za ogon, tylko 
skoncentruj się na najważniejszych spra-
wach. Łap okazje i bądź otwarty na zmiany. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Przed Tobą ważne wydarzenia i mimo 
wakacyjnej aury, trzymaj rękę na pulsie 
i bądź gotowy na domowe i rodzinne wy-
zwania. Pewne stare sprawy mogą teraz 
wrócić i trzeba będzie się z nimi zmierzyć.

Rak 22.06-22.07
Uśmiechaj się częściej, bo szczęście ci sprzy-
ja. W sprawach zawodowych czekają Cię za-
dania, które wymagają delikatności. Pokaż 
innym, na co cię stać i co potrafisz. Przezna-
czaj więcej czasu na rodzinne sprawy.

Lew 23.07-23.08
Podczas wakacyjnego wyjazdu odpocznij. 
Bądź dobrej myśli, nie oszczędzaj na siłę 
i nie martw się na zapas. Będziesz miał ta-
lent do wynajdowania promocji. Łatwo bę-
dzie Cię teraz wyprowadzić z równowagi.

Panna 24.08-22.09
Będziesz zbyt łatwowierny i otwarty na lu-
dzi, co osoby o nieszczerych intencjach 
mogą natychmiast wykorzystać. Odkry-
jesz siły i powody, aby rozwijać różne za-
interesowania. 

Waga 23.09-23.10
Będziesz przedsiębiorczy, przystosujesz 
swoją działalność do internetu lub roz-
poczniesz całkiem nowy rozdział zawo-
dowej aktywności. Ktoś zaproponuje Ci 
udział we wspólnym przedsięwzięciu.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz wojowniczo nastawiony do 
świata i ludzi, nie daj jednak ponieść się 
nerwom i emocjom. Nie obawiaj się odpo-
wiedzialności, bo dzięki niej możesz awan-
sować. Nie oceniaj ludzi.

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz optymistyczny i w dobrym hu-
morze. W pracy odważnie porozmawiasz 
o pieniądzach i zakresie swoich obowiąz-
ków. Zregeneruj siły i oddaj się wakacyj-
nemu lenistwu.

Koziorożec 22.12-20.01
Pilnuj zawodowych spraw i dotrzymuj 
złożonych szefowi obietnic. W ten sposób 
zapracujesz na nagrodę, a nawet awans. 
Nie rób jednak wszystkiego w pośpiechu. 
Zajmij się swoją kondycją.

Wodnik 21.01-19.02
Nie pośrednicz w sporach i małżeńskich 
kłótniach przyjaciół, bo tylko na tym 
ucierpisz. Zapowiada się niespokojny, 
ale za to twórczy czas. Warto teraz za-
brać się za różne urzędowe sprawy.

Ryby 20.02-20.03
Zamiast ścigać się z ambitnymi współpra-
cownikami, zwolnisz tempa. Uda ci się 
rozsądzić spór i znajdziesz dobre wyjście 
z trudnej towarzyskiej sytuacji. Omijaj sze-
rokim łukiem internetowych podrywaczy.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA KINO NIWA 
ZAPRASZAZAPRASZA

10-12 lipca godz. 14:00 2D

15-16 lipca godz. 14:00 2D

Słoń Benjamin
Familijny;  Niemcy; Czas trwania: 1 godz. 31 min.
Nareszcie wakacje! Otto nie może się doczekać, aby 
spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym 
przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. Jednak 
jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia 
dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy na 
konieczne naprawy. Trzeba zatem zorganizować lo-
terię z nagrodami! Tymczasem burmistrz Newtown 
ogłasza, że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack, aby zmo-
dernizować zoo i uczynić z niego najbardziej pokazo-
wy obiekt w Newtown. 

10-12 lipca godz. 16:30

15-16 lipca godz. 16:30

Zabijam Gigantów
Dramat, Fantasy;  Belgia, Chiny, USA, Wielka Brytania; 
Czas trwania 1 godz. 44 min.
Izolowana i prześladowana uczennica, którą wszyscy 
traktują jak dziwadło, skrywa mroczną tajemnicę: no-
cami, w lesie, zabija gigantów.

10-12 lipca godz. 19:00

15-16 lipca godz. 19:00

#TUITERAZ
Komedia;  Francja; Czas trwania 1 godz. 37 min.
Stéphane, francuski szef kuchni, ma wszelkie powo-
dy, by czuć się spełniony. Dumny z dwóch dorosłych 
synów i za pan brat z wyrozumiałą eks żoną, wiedzie 
spokojne życie mężczyzny w średnim wieku. Do 
chwili, gdy zupełnie przypadkiem, poznaje na Insta-
gramie tajemniczą i piękną Soo z Korei. Ich Instagra-
mowe kontakty nie mają końca. Stéphane opowiada 
jej o przepięknych widokach z francuskiej części Kra-
ju Basków a ona o życiu w Seulu, mieście kwitnącej 
wiśni. Pomimo dystansu i barier kulturowych świetnie 
się rozumieją. Pewnej nocy Stéphane decyduje się na 
spontaniczny i szalony wyjazd do Seulu.

17-19 lipca godz. 14:00

22-23 lipca godz. 14:00

Gang zwierzaków
Animacja, komedia; Chiny, Niemcy, Wielka Brytania; Czas 
trwania 1 godz. 29 min.
W mieście opuszczonym przez ludzi grupa rozpiesz-
czonych, przyzwyczajonych do luksusów zwierza-
ków domowych z elegancką kotką Bellą na czele, nie 
bardzo umie radzić sobie bez swoich opiekunów.

17-19 lipca godz. 16:30

22-23 lipca godz. 16:30

Swingersi
Komedia;  Polska, Łowa; Czas trwania 1 godz. 28 min.
Grupa ludzi, niezadowolona z dotychczasowego ży-
cia erotycznego, przekona się, że trawa jest zawsze 
bardziej zielona po drugiej stronie płotu.

17-19 lipca godz. 19:00

22-23 lipca godz. 19:00

Niewidzialny człowiek
Horror; Australia, USA; Czas trwania 2 godz. 4 min.
Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, nauko-
wiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory 
zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.

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 widzowie będą zmuszeni do stosowania się do 

zaleceń  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.

Sprzedam DOM w Nasielsku 200m2, 

działka 620m2. Tel. 504 351 323.

Działki budowlane i usługowe w Nasielsku 

przy ul. Piłsudskiego – uzbrojone (woda, 

prąd, gaz). Tel. 696 468 255.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel.: 513 

556 774.

Do wynajęcia kawalerka w Nasielsku. 

Tel. 601 187 504.

Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP 

Studzianki. Tel. 784 528 758.

Sprzedam działkę w Nasielsku,  

ul. Ogrodowa , 1164m2 tel. 504 178 711.

Sprzedam dom. Tel. 736 537 110.

Mielone ziarno kukurydzy, CCM, bigbag. 

Tel. 695 371 383.

Małżeństwo poszukuje do wynaję-

cia mieszkania około 40m2 w bloku.  

Tel. 572 237 031.

Ocieplenia domów -remonty. Tel. 667 

569 562.

Pielęgnacja ogrodów, wycinka drzew, 

malowanie dachów, glazura terakota 

– panele, malowanie . Tel. 667 569 562.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku ul. Młynarska. Tel. 695 119 

982.

Sprzedam biurko pod komputer w sta-

nie dobrym, wymiary:  135x68. Tel. 519 

873 511.

Ogólne remonty, płytkowanie, malowa-

nie, gładzie. Tel. 516 315 490.

Zatrudnimy pracowników ochrony 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

praca w Nasielsku. Tel. 608 641 160, 

609 665 619.

Kombajn zbożowy CLASS CONSUL 86r. 

Silnik mercedes (bardzo oszczędny), 

szerokie opony, sieczkarnia, heder 3 m. 

Gotowy do żniw, stan b. dobry, Psucin 

k. Nasielska. Tel. 605 353 689.

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

29.06.–12.07.2020 r. Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk,
13.07.–19.07.2020 r. Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk,

20.07.–26.07.2020 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek.

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

 Firma Aviotex KKC SP. Z O.O. z Legionowa 

zatrudni szwaczki,  
kontakt pod nr telefonu  

790 452 888



1510.07.–23.07.2020; Życie Nasielska nr 15 (557) ROZMAITOŚCI
Z PORADNI PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNEJ

Moje dziecko się boi  
– jak mogę mu pomóc?
Lęk jest częścią ludzkiej natury, nieodzowną i potrzebną. Nie jest jednak emocją 
przyjemną. Nie można jednak uchronić dzieci przed jego odczuwaniem. Lęk stanowi 
swoisty bufor bezpieczeństwa oraz pewnego rodzaju hamulec, który chroni nas przed 
zachowaniami niebezpiecznymi. Zadaniem rodzica nie jest ochrona dziecka przed 
lękiem, tylko nauka stawiania mu czoła. Dziecko nie nauczy się radzić sobie z trudnymi 
emocjami, jeśli nie dowie się od dorosłych, jak może to robić. 
Należy wspomnieć o istotnym rozróżnieniu terminów lęk i strach. Strach jest emocją 
wrodzoną, która pojawia się jako reakcja na bodźce zagrażające, dotyczące konkretnych 
sytuacji i bodźców realnych, stanowiących prawdziwe zagrożenie (np. wobec ognia, 
burzy). Lęk dotyczy natomiast przewidywanego zagrożenia (nie zawsze realnego). 
Lęk dotyczy sytuacji, która nie dzieję się „tu i teraz”, jest wyobrażeniem, że coś się 
wydarzy. Sami możemy go sobie stworzyć.
Warto wiedzieć, że istnieje wiele lęków, które dzieci przeżywają w podobnym wieku 
(tzw. lęki rozwojowe). Do najbardziej typowych lęków rozwojowych zaliczamy lęk 
przed ciemnością, lęk przed zwierzętami, żywiołami. Pamiętajmy, że lęk może być 
podsycany przez media, bajki, gry komputerowe. Nam jako rodzicom nie wolno 
lekceważyć dziecięcych lęków, choćby wydawały nam się śmieszne i irracjonalne. 
Wielu rodziców patrząc na dziecko, które się boi, pragnie podjąć natychmiastowe 
działanie, sprawić, żeby przestało odczuwać lęk. Bardzo często dziecko słyszy „nie 
bój się”, „uspokój się”, „nie ma się czego bać”. W ten sposób unieważniamy to, co 
czuje dziecko. Oceniamy sytuację z własnej poerspektywy, nie uwzględniając, że dla 
naszego dziecka może stanowić problem. Tego typu komunikaty nie działają. Nie są 
w stanie sprawić, że dziecko poczuje się lepiej. Słysząc je, natomiast, uczy się, że lęk 
jest emocją złą i nie należy jej odczuwać, że dorośli oczekują czegoś innego.
Wychowując, należy sobie zdawać sprawę, że dzieci budują sobie obraz świata na 
podstawie tego, co obserwują w swoim najbliższym otoczeniu. Jeśli wizja rzeczy-
wistości prezentowana przez rodziców jest ponura, z ogromną ilością czyhających 
niebezpieczeństw, wówczas dziecko będzie interpretowało rozmaite wydarzenia jako 
zagrażające, a w jego zachowaniu będzie dominowała postawa lękowa.

Objawy lęku lub strachu: 
zaburzenia snu – kłopoty z zasypianiem, bezsenność, budzenie się i niemożność 
ponownego uśnięcia; nocne koszmary – dziecko przeżywa we śnie to, co mu się 
na jawie nie udało, czego się obawia; moczenie nocne; odmowa jedzenia; zmiana 
zachowania; bóle brzucha; podwyższona temperatura; jąkanie; płaczliwość; przy-
spieszony oddech, gwałtowne ruchy gałek ocznych, rozszerzenie źrenic; biegunka; 
wzmożona potliwość; zaczerwienienie lub bladość skóry; częste przeziębienia, różne 
objawy choroby – choroby psychogenne – wegetatywna ucieczka w chorobę; 
występowanie u dziecka nawyków ruchowych, np. obgryzanie paznokci, ssanie 
palca, itp. reakcje przeciwstawne – maskowanie lęku pozorną brawurą, błaznowa-
niem lub powagą, niepokój ruchowy, agresja.

Co robić? Jakimi metodami ?
• należy zrozumieć lęk i potrzeby dziecka;
• rozmawiaj, przytul, weź na ręce, kolana. Dziecko potrzebuje poczuć się bezpiecznie.
• dziecko potrzebuje, by nazwać jego uczucia, powiedz: widzę, że się boisz.
• mów spokojnie.

Powiedz, czego Ty się bałaś/eś w dzieciństwie i że każdy się czegoś boi.
• pozwolić pewien czas unikać tej sytuacji, która powoduje lęk, zanim zacznie się je 

oswajać małymi krokami.
• mierzcie lęk – dziecko może określić lęk w skali 1-10, na ile się boi. Jest to metoda 

subiektywna, bo każdy z nas ma inną wrażliwość. Porównujcie – wczoraj bałam 
się więcej, dziś mniej. Dziecko zyska poczucie sprawstwa i kontroli.

• ważne, żeby dzielić cel na etapy, oswajać dziecko z lękiem małymi krokami.
• można polecić dziecku zamknąć potwora w pudełku i „wysłać” w wyobraźni w ko-

smos lub dać mu wymyślone narzędzie do walki, „zatrudnić supermena”. Wszelkie 
stosowane przez rodziców metody  zależne powinny być od wieku dziecka, jak 
również wyobraźni rodzica.

• narysujcie potwora, ubierzcie go w jakieś śmieszne ubrania, nadajcie mu śmieszne 
cechy – w ten sposób przestanie być taki straszny.

• dobrze lęki oswajać poprzez bajki lub zabawę, np. odgrywanie scenek. W ten 
sposób łatwiej dociera do dziecka, jak czuje się ktoś, kto się boi i jak można ten 
strach przezwyciężyć.

• przypomnij dziecku sytuacje, w których było dzielne i pokonało swój strach.

Czego nie wolno robić, gdy dziecko się boi?
• wyśmiewać się z jego lęków,
• zawstydzać przed innymi,
• zmuszać do stawiania czoła lękotwórczej sytuacji.
• niecierpliwić się,
• karać dziecko za to, że się boi,
• uważać, że jest w tym coś złego czy nienormalnego,
• nie wolno mówić, że jest tchórzem,
• nie porównuj go do innych dzieci.

Lęk może być normą, ale może także stanowić zaburzenie wymagające specjalistycznej 
interwencji, np. konsultacji psychiatry dziecięcego. Jednak w wielu przypadkach sami 
rodzice mogą być niezwykle skuteczni i pomocni. Prawidłowe potraktowanie małych 
i wielkich lęków, trosk i problemów dzieci wymaga w równym stopniu serca i rozumu 
rodzica. W przypadku wątpliwości warto poszukać zewnetrznej specjalistycznej opinii 
psychologa, np. w rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

Opracowała psycholog
Anna Gródek

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2020 r.
Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach  

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

 DUDA Andrzej Sebastian

 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak
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NASIELSK BASZTA TEAM

Z wizytą u Basztowiczów
Życie codzienne ze wzglę-
du na panująca pandemię 
wciąż pełne jest niepew-
ności. Z jednej strony ro-
snąca ilość zachorowań, 
z drugiej znoszenie kolej-
nych obostrzeń i zakazów. 
Aby nie zostawać w domu 
i nie popadać w depresję, 
warto wyjść i potrenować. 
Trening na świeżym po-
wietrzu czy to biegowy, 
czy rowerowy pozwoli zrzucić zbędny tłuszczyk nagromadzony przez czas kwarantanny.

Członkowie stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team przywrócili na nowo środowe i niedzielne treningi dla bie-
gaczy, w piątki w miarę możliwości będą odbywać się wycieczki rowerowe. Warto przyjść porozmawiać, 
zacząć się ruszać. Każdy na początku ma te same lub podobne obawy: „nie przyjdę, bo oni już biegają”, „mu-
szę najpierw sam potrenować” (nigdy nie zaczynam), nic bardziej mylnego. Wspólne spotkanie to nie tylko 
wspólny trening, ale i wsparcie; ciekawe informacje i pomoc w rozpoczęciu przygody ze sportem. Staramy 
się nie zostawiać nikogo w tyle i udzielać maksymalnego wsparcia, szczególnie początkującym sportowcom.

Nasielsk Baszta Team to nie tylko pot ciężkich treningów, ale i wspólne spotkania przy grillu, wspólne wypady 
na kajaki oraz atmosfera, w której odnajdzie się największy indywidualista.

Co wydarzyło się w ostatnim czasie w baszcie? Jednym z najbardziej emocjonujących przedsięwzięć był udział 
w inicjatywie MA RA TH ON zorganizowanej przez NN Running Team we współpracy z Maurtenem. Impreza 
polegała na stworzeniu czteroosobowej drużyny, która w sztafecie przebiegnie dystans maratonu. Można było 
ścigać się z biegaczami z całego świata, w tym z samym Eluidem Kipchoge najprawdopodobniej najszybszym 
biegaczem długodystansowym na świecie. W dniach 6-7 czerwca biegacze Nasielsk Baszta Team skorzysta-
li z okazji, aby ścigać się w tej ekscytującej inicjatywie. Nasielsk reprezentowali Robert Sierzputowski, Piotr 
Śmietański, Adam Zalewski oraz Amina Bendada. Każde z nich przebiegło odcinek 10,5 km. Po zsumowaniu 
czasów uzyskali czas w maratonie 3:24:44, osiągnęli 763 miejsce w rankingu w kategorii mieszanej i 1589 
w kategorii otwartej wśród tysięcy doświadczonych biegaczy z całego świata. Takie wyniki oraz zaistnienie 
na arenie międzynarodowej to niewątpliwy sukces naszych biegaczy.

Ciężka walka to nie jedyne aktywności, jakie odbyły się w ostatnim czasie. W piątek, 12 czerwca, ruszyły już 
pełną parą wycieczki rowerowe, które cieszyły się w zeszłym roku ogromnym zainteresowaniem. Niestety 
pogoda i burze czasem przeszkadzają, jednak determinacja Basztowiczów jest duża i można liczyć na dobrą 
zabawę. Wspólne pokonywanie kilometrów na rowerze zakończyło się małą biesiadą w blasku ognia. Już 
kolejnego dnia, w sobotę, grupa śmiałków z baszty ruszyła zaznać trochę przyjemności przy wiosłowaniu 
kajakiem. Pokonali trasę z Borkowa do Pomiechówka, po drodze niosąc pomoc wywróconym kajakarzom.

Baszta to nie tylko klub zrzeszający sportowców, to także wspólne niezapomniane chwile, to wsparcie 
w trudnych momentach i po-
moc w codziennym życiu. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich 
do spędzania wspólnych chwil. 
Spotkajmy się w środę o 20:15 
pod Basztą, w piątek o 18:30 na 
rowerach koło Urzędu Miejskie-
go, czy też na fantastycznych 
niedzielnych treningach prowa-
dzonych przez samego prezesa. 
Do zobaczenia.

Jarosław Karol Ruciński

PIŁKA NOŻNA

Puchar Polski wznowiony 

– Żbik przegrywa
27 czerwca na Stadionie Miejskim w Nasielsku odbył się kolejny ważny 
mecz w tym roku. Żbik Nasielsk w ramach I rundy Pucharu Polski MZPN 
podjął sąsiadów grających w III lidze ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.  
W sezonie 2019/20 nowodworska drużyna zajęła 4 miejsce w tabeli.

Pierwsi do ataku przystąpili piłkarze Świtu, tworząc kilka sytuacji podbram-
kowych od pierwszych minut meczu. Już w 7 minucie goście byli blisko 
strzału na pustą bramkę, lecz sędzia zdążył „gwizdnąć” spalonego.

Narzucony styl i tempo gry przez gości zaowocował pierwszym golem 
dopiero tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę. Zdobył ją pod 
koniec pierwszej połowy meczu, choć okazji do zdobycia bramek goście 
mieli bardzo dużo, przez co bramkarz Żbika nie miał chwili odpoczynku.

Na początku drugiej połowy zawodnik Świtu za krzyk na sędziego li-
niowego otrzymał żółtą kartkę. Gra toczyła się dalej, a goście próbowali 
zwiększyć przewagę bramek. Udało się to już w 52. minucie Hubertowi 
Michalikowi. W 68. minucie meczu Świt miał okazję podwyższyć swój 
wynik do trzeciego gola za sprawą rzutu karnego, lecz ten strzał bramkarz 
Żbika obronił.

W dalszej części meczu nowodworscy goście grali o utrzymanie bramko-
wej przewagi, starając się prowadzić grę na połowie boiska należącej do 
Żbika. Mecz zakończył się bez doliczania czasu.

W 1/4 finału Pucharu Polski MZPN, 4 lipca, Świt Nowy Dwór Maz. pokonał 
2:1 KS Mszczonowianka.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Bieg Tropem Wilczym 2020
Zakończył się tegoroczny bieg TRO-
PEM WILCZYM 2020.  Bieg ten był 
wyjątkowy, ponieważ w tym roku 
wypada okrągła, 70. Rocznica śmier-
ci Bohaterów Niezłomnych. W obec-
nej sytuacji nie mogliśmy się spotkać 
jak dotychczas, by uczcić poległych 
Żołnierzy Niezłomnych z Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego.

To jednak nie zniechęciło sym-
patyków wydarzenia i mimo tych 
niezwykłych warunków, w biegu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych” wzięło udział 66 
uczestników! Dziękujemy Państwu za 
udział, gratulujemy wyników! Publi-
kujemy kilka najlepszych zdjęć prze-
słanych przez amatorów zdrowego 
stylu życia i patriotów!  Bieg dotarł w różne miejsca na mapie Polski. Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców! 

Jeszcze raz gratulujemy i do zobaczenia za rok!

Chwała Bohaterom! 

PIŁKA NOŻNA

Nowy trener Żbika
Krzysztof Szymański został nowym 
trenerem drużyny seniorskiej Żbika 
Nasielsk. Od wielu lat trenował pił-
karzy w klubach sportowych. Szkolił 
zawodników Tęczy Płońsk, Kryształu 
Glinojeck, Błękitnych Raciąż, a także 
Żbika Nasielsk. Przez wiele lat praco-
wał z młodzieżą – również jako tre-
ner Reprezentacji Mazowsza, z którą 
kilkukrotnie zdobywał Mistrzostwo 
Polski. 

W ostatnich latach pełnił funkcję tre-
nera i dyrektora PAF Płońsk, którego był założycielem. Treningi pod wo-
dzą nowego trenera już się rozpoczęły.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Nowy sezon 
Wygląda na to, że nowy sezon piłkarski będzie wyglądał normalnie. Mazo-
wiecki Związek Piłki Nożnej opublikował już terminarz spotkań Ligii Okrę-
gowej ciechanowsko-ostrołęckiej, a także pozostałych lig od IV do klasy 
B. Pierwszy gwizdek zabrzmi już 1 sierpnia, a pierwszy mecz Żbik Nasielsk 
rozegra tego dnia na własnym boisku, podejmując gości z Tęczy Ojrzeń. 
Runda jesienna zakończy się w weekend 14-15 listopada. 

Wkra Cieksyn natomiast swój pierwszy mecz zagra 15 sierpnia także na 
własnym boisku, a ich przeciwnikami będą goście z Żaka Szreńsk.

Michał B.

R E K L A M A

fot. Wojciech Lewandowskifot. Wojciech Lewandowski


