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W SKRÓCIE

Wakacyjny 
koronawirus
Czas urlopów i wakacyjnych wyjazdów sprawił, że wszyscy już zapo-
mnieli o niebezpieczeństwach związanych z epidemią koronawirusa. 
A liczba osób chorujących na COVID – 19 stale wzrasta. 

Zgodnie z danymi ministerstwa zdrowia, obecnie (22.07.br.) w Polsce 
jest 41 162 osoby zarażonych koronawirusem, a zmarło z tego powodu 
1 642 osoby.

Jak podaje Sanepid w Nowym Dworze (stan danych godz. 13.00, 
21.07.2020 r.) w naszym powiecie jest 49 osób z potwierdzonym la-
boratoryjnie wynikiem dodatnim na COVID – 19, hospitalizowanych 
z powodu podejrzenia zakażenia tym wirusem są 2 osoby, a ozdrowiało 
41 osób. Kwarantanną domową objętych jest 313 osób (w tym 50 z ostat-
niej doby). Pod nadzorem epidemiologicznym znajduje się 21 osób, 
a w izolacji domowej przebywają 2 osoby. Odnotowano 4 zgodny zwią-
zane z COVID – 19. 

(red.)

Absolutorium dla burmistrzaAbsolutorium dla burmistrza
W czwartek, 9 lipca br., w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyła się XIX sesja Rady 

Miejskiej. Jej uczestnicy musieli zastosować się do rygorów sanitarnych, które 
wynikają z ciągle aktualnego zagrożenia koronawirusem.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

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 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 URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,
od poniedziałku, 3 sierpnia 2020 r., otwarte dla interesantów zostają:

 – Wydział Podatków i Opłat (pokoje 11, 12 i 14; uiszczanie podatków 
oraz opłat za śmieci),

 – Kasa Banku Spółdzielczego.

Po przyjściu do Urzędu prosimy o poinformowanie pracowników punk-
tu obsługi o tym, z pracownikiem którego wydziału i w jakiej sprawie 
interesant chce się spotkać.

Wszystkim interesantom, którzy będą korzystali z udostępnionych form 
obsługi w Urzędzie, przypominamy, iż są zobowiązani do:

• zakrycia ust i nosa przy pomocy środków ochronnych w postaci ma-
ski, maseczki, przyłbicy lub części odzieży,

• zachowania odstępu min. 1,5 m od innych osób,

• zdezynfekowania rąk żelem antybakteryjnym przed wejściem do bu-
dynku – dozownik znajduje się w przedsionku po lewej stronie drzwi.

Zaleca się również założenie rękawiczek ochronnych.

Z NOK

Legenda nasielskiego kina

W lipcu br., po niemal 49 latach pracy, na zasłużoną emeryturę prze-
szedł Marian Wasierzyński – wieloletni pracownik Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, a przede wszystkim kina Niwa. Pan Marian to niemal legenda. 
W nasielskim kinie pracował od 1982 roku. W latach 90-tych na jego 
barkach spoczywał ciężar reaktywacji działalności kina po przejęciu tej 
placówki przez nasielski samorząd. Był również jądną z osób wchodzą-
cych w skład pierwszej redakcji Życia Nasielska. Przez wiele lat współpra-
cował z naszym pismem.

Koledze Marianowi, na „nowej drodze życia”, życzymy zdrowia, speł-
niania marzeń i planów. Realizacji odkładanych na później pomysłów 
i zamierzeń. 

Redakcja ŻN
i pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Wsparcie z Urzędu 
Marszałkowskiego
13 lipca 2020 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Piasecznie burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz 
ze skarbnikiem Nasielska Rafałem Adamskim podpisali z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy:

 – w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020 
na łączną kwotę 80 000 zł na wsparcie zadań w 8 sołectwach na terenie 
gminy Nasielsk (Mazewo Dworskie A, Miękoszynek, Nowa Wieś, Nowe 
Pieścirogi, Nuna, Pianowo, Stare Pieścirogi i Żabiczyn);

 – w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Po-
wietrza na kwotę 150 000 zł na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych 
źródeł ciepła w Gminie Nasielsk”.

Łączna kwota wsparcia uzyskanego z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego wynosi 230 000 zł.

Wydział Administracji i Nadzoru”

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Deklaracja powołania Samorządowego 
Komitetu na rzecz upamiętnienia  
Bitwy Warszawskiej 1920 r.
15 lipca br., w siedzibie Senatu RP, odbyło się spotkanie w sprawie podpisa-
nia deklaracji powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnie-
nia Bitwy Warszawskiej 1920 r. Komitet utworzyło ponad 20 samorządów 
lokalnych, a jego głównym obszarem działań ma być wspieranie przygo-
towań do uroczystości rocznicowych, a także wspieranie inicjatywy bu-
dowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

W uroczystości wzięli udział m.in. 
marszałek izby Tomasz Grodzki, wi-
cemarszałkowie: Gabriela Morawska-
-Stanecka, Michał Kamiński i Bogdan 
Borusewicz oraz przedstawiciele jed-
nostek samorządowych. Naszą gmi-
nę reprezentował burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski oraz przewodni-
czący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki. 
Podczas spotkania Burmistrz przybli-
żył zgromadzonym historię walk, któ-
re toczyły się w 1920 r. w Nasielsku 
i Borkowie oraz opowiedział o przy-
gotowaniach do upamiętnienia 100. 
Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

OBRADOWAŁA RADA

Absolutorium dla burmistrza 
W czwartek, 9 lipca br., w Urzędzie 
Miejskim w Nasielsku odbyła się 
XIX sesja Rady Miejskiej. Jej uczest-
nicy musieli zastosować się do ry-
gorów sanitarnych, które wynikają 
z ciągle aktualnego zagrożenia ko-
ronawirusem.

Po otwarciu obrad radni przyjęli 
porządek posiedzenia oraz proto-
kół z poprzedniej sesji. Przewod-
niczący Rady Jerzy Lubieniecki 
wraz z burmistrzem Bogdanem 
Ruszkowskim złożyli także swoje 
sprawozdania z działalności mię-
dzy sesjami. Burmistrz w swo-
im wystąpieniu wspomniał m.in. 
o uczestnictwie w uroczystościach, 
podczas których odebrał dwie ta-
blice  „Miejsce Pamięci Bitwy War-
szawskiej 1920 roku” dla Borkowa 
i Nasielska z rąk prezydenta RP An-
drzeja Dudy. Uczestniczył także 
w uroczystościach upamiętniają-
cych Żołnierzy Niezłomnych. 

Debata nad raportem 
Następnie odbyła się debata nad 
Raportem o stanie Gminy Nasielsk 
za rok 2019. Radny Andrzej Paco-
cha zauważył, że gmina Nasielsk 
jest porównywana z nieodpo-
wiednimi gminami. Jego zdaniem 
powinna mieć odniesienia np. do 
Grodziska, Serocka czy Zakro-
czymia, patrząc na oddalenie tych 
miejscowości od stolicy. Ponadto 
stwierdził, że zauważalna jest dy-

namika wskaźników w obszarach 
takich, jak demografia czy sytuacja 
materialna mieszkańców, na co 
tak naprawdę gmina nie ma wpły-
wu. Natomiast takie czynniki jak 
bezpieczeństwo, usługi, ład prze-
strzenny itd. nie zmieniają się. Rad-
ny Mirosław Świderski zauważył, 
że istnieje duże zapotrzebowanie 
mieszkańców na mieszkania ko-
munalne i socjalne, a w tej materii 
także nic się nie zmieniło. 

Radny Janusz Gers, nawiązując do 
wypowiedzi radnego Pacochy, 
zwrócił uwagę na znaczącą rolę 
rozwiniętego przemysłu w Grodzi-
sku, natomiast w Nasielsku, w jego 
ocenie, jakikolwiek przemysł jest 
notorycznie blokowany.

Głos w sprawie raportu zabrali tak-
że mieszkańcy gminy. Jarosław 
Ruciński dopytywał o koszt jego 
przygotowania, ponieważ jego 
zdaniem znaczna jego część zo-

stała skopiowana z poprzedniego 
raportu. Mieszkaniec wskazywał, 
że w naszej gminie nie jest rozwi-
jana turystyka, co jego zdaniem 
zachęciłoby może mieszkańców 
do zamieszkania tu. Wskazał, że nie 
ma informacji, ile gmina pozyska-
ła środków zewnętrznych. Chciał 
wiedzieć, dlaczego tylko dwu-
krotnie w ubiegłym roku obrado-
wała gminna rada sportu. Zgodził 
się także z radnym Pacochą, że 
grupa porównawcza gmin nie jest 
odpowiednio dobrana. Natomiast 
Adam Mikucki pytał dlaczego tego 
raportu nie mogli przygotować 
nasielscy urzędnicy. Zauważył,  
że w dziale poświęconemu finan-
som nie wspomniano o zadłużeniu 
Nasielskiego Budownictwa Miesz-
kaniowego. Mieszkaniec dopyty-
wał też o dzikie wysypiska: ile ich 
jest, gdzie się znajdują i czy udało 
się je zlikwidować. Zaznaczył także, 
że nie została zrealizowana uchwa-
ła dotycząca przeniesienia pomnika 
w Borkowie.

Po zakończonej debacie radni de-
cydowali o przyznaniu wotum za-
ufania burmistrzowi Bogdanowi 
Ruszkowskiemu. 10 radnych za-
głosowało „za”, zaś 3 było prze-
ciwnych.

Swoją decyzję tłumaczył radny 
Marcin Szarszewski tym, że pod-
jął szereg działań w celu zmian 
w regulaminie udzielania zamó-

wień publicznych dla wartości nie 
przekraczających 30 tys. euro net-
to. Brak działań w celu zmiany tego 
regulaminu, a także pomijanie jego 
rejonu wyborczego podczas mo-
dernizacji gminnych dróg sprawiły, 
że radny nie poparł burmistrza. 

Absolutorium dla burmistrza
W dalszej części sesji skarbnik Ra-
fał Adamski przedstawił pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Natomiast radni głosowa-
li nad absolutorium dla burmistrza 
Nasielska za wykonanie budżetu za 
rok 2019. 

Ostatecznie Rada udzieliła burmi-
strzowi Bogdanowi Ruszkowskie-
mu absolutorium, przy 10 głosach 
„za” i 3 przeciw. 

Do dłuższej dyskusji skłonił radnych 
projekt uchwały dotyczący Wielo-
letniej Prognozy Finansowej. Jak 

wyjaśniał skarbnik gminy, po prze-
prowadzonej analizie, gmina za-
uważyła, że skutki COVID-19 będą 
dla gminy odczuwalne w latach 
2021-25. A zatem, postanowiono, 
że dług gminy będzie spłacany od 
roku 2026. Radny M. Szarszewski 
zauważył, że jeszcze w ubiegłym 
roku gmina miała do roku 2030 
spłacić swoje zobowiązania finan-
sowe, a po roku okazuje się już, 
że przesunięto termin spłaty o ko-
lejne trzy lata. Ostatecznie projekt 
uchwał y został przegłosowany 
pozytywnie, przy 10 głosach „za” 
i przy 3 przeciwnych. W dalszej 
kolejności głosowano nad uchwa-
łą dotyczącą zmian w budżecie na 
rok 2020. W tym wypadku radni 
jednogłośnie opowiedzieli się za 
projektem tej uchwały. Kolejnym 
punktem obrad była emisja obliga-
cji oraz zasad ich zbywania, naby-
wania i wykupu. 

W tej kwestii swoje wątpliwości 
przedstawili radni: M. Szarszewski 
i A. Pacocha. Uchwała została przy-
jęta większością głosów: 10 „za”,  
3 „przeciw”.

Blok uchwał
Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Dariusz Kordowski prezen-
tował radnym kolejne projekty 
uchwał. Radni pozytywnie opo-
wiedzieli się za uchwałami dotyczą-
cymi sprawozdania finansowego, 

raportem ekonomicz-
no-finansowym Samo-
dzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Nasielsku za 
2019 rok oraz w spra-
wie wyborów sołeckich 
w Krogulach. 

Wątpliwości radnych 
wzbudził projekt uchwa-
ły w sprawie zatwier-
dzenia górnych stawek 
opłat za opróżnianie 
i transport nieczystości 
płynnych ze zbiorników 
bezodpływowych oraz 
osadów z oczyszczalni 
przydomowych na te-
renie Gminy Nasielsk. 

Dyrektor ZGKiM Lidia Rutkowska 
zauważyła, że dzięki tej uchwale 
oczyszczalnia zbilansuje się. W prze-
ciwnym razie może myśleć o wy-
cofaniu się ze świadczonych usług. 
Powodem podwyżek mają być m.in. 
podwyżki energii, minimalne stawki 
zarobków pracowników. Podwyżka 
ma wynosić z 23,76 zł do 37,80 zł 
za wywóz 1m3. Radny Tomasz Pie-
tras zwrócił uwagę na potrzebę roz-
budowania kanalizacji, a podwyżki 
mogą skutkować większym wywo-
zem fekaliów do rowów, ponieważ 
kwoty za wywóz nieczystości mogą 
się okazać zbyt wysokie. Radny Ja-
nusz Gers dopytywał czy podwyżki 
zasilą tylko nasielską oczyszczalnię, 
czy być może także Winnicę, gdzie 
podobno przedsiębiorcy także wy-
wożą nieczystości. L . Rutkowska 
oznajmiła radnym, że nawet jeśli 
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fot. D. Domałafot. D. Domała

KRONIKA  
POLICYJNA

9.07.2020 r. w Nasielsku funkcjo-
nariusze Zespołu Patrolowo-Inter-
wencyjnego KP Nasielsk podczas 
interwencji domowej dokonali za-
trzymania 53-letniego mężczy-
zny, który znęcał się nad rodziną. 
Prokuratura wobec sprawcy za-
stosowała środki zapobiegawcze 
w postaci policyjnego dozoru, na-
kazu opuszczenia zajmowanego 
lokalu oraz zakazu zbliżania się do 
pokrzywdzonych i kontaktowania 
się z nimi.  

14.07.2020 r. w Nasielsku funkcjo-
nariusze Zespołu Patrolowo-Inter-
wencyjnego KP Nasielsk podczas 
interwencji domowej dokonali za-
trzymania 43-letniego mężczyzny, 
który znęcał się nad żoną. Prokura-
tura wobec sprawcy zastosowała 
środki zapobiegawcze w postaci 
policyjnego dozoru, nakazu opusz-
czenia zajmowanego lokalu oraz 
zakazu zbliżania się do pokrzyw-
dzonej i kontaktowania się z nią.  

15.07.2020 r. w Cieksynie funkcjo-
nariusze Zespołu Patrolowo-Inter-
wencyjnego KP Nasielsk podczas 
interwencji domowej dokonali za-
trzymania 45-letniego mężczyzny, 
który znęcał się nad rodziną. Po-
nadto w trakcie czynności sprawca 
dokonał uszkodzenia policyjne-
go radiowozu. Prokuratura wobec 
mężczyzny zastosowała środki 
zapobiegawcze w postaci policyj-
nego dozoru, nakazu opuszczenia 
zajmowanego lokalu oraz zaka-
zu zbliżania się do pokrzywdzo-
nej. Ponadto sprawca odpowie za 
uszkodzenie policyjnego mienia.

17.07.2020 r. w Nasielsku funk-
cjonariusze KP Nasielsk podczas 
interwencji sklepowej dokonali za-
trzymania 28-letniego mężczyzny. 
Sprawca kradzieży sklepowej pod-
czas wykonywanych czynności, 
używając słów wulgarnych, doko-
nał znieważenia interweniujących 
policjantów. Prokuratura wobec 
mężczyzny zastosowała środek 
zapobiegawczy w postaci policyj-
nego dozoru.

17.07.2020 r. Komisariat Policji 
w Nasielsku otrzymał zgłoszenie 
dotyczące uporczywego nęka-
nia. W tym samym dniu funkcjo-
nariusze dokonali zatrzymania 
36-letniego sprawcy. Prokuratu-
ra wobec mężczyzny zastosowa-
ła środki zapobiegawcze w postaci 
policyjnego dozoru oraz zakazu 
kontaktowania się z pokrzywdzo-
nym.

Sporz. RW

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Kolejna dotacja  
na ochronę powietrza
Miło nam poinformować Państwa, że dzięki stara-
niom Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, otrzymaliśmy kolejną dotację na ochro-
nę powietrza w Gminie Nasielsk.

W ubiegłych latach pozyskaliśmy dotacje na wy-
mianę kilkudziesięciu źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych i naszym mieszkańcom za niewielkie 
wkłady własne udało się wymienić piece na gazowe, 
czy na biomasę oraz otrzymać czujniki CO2 (obec-
nie nie ma już tego programu na dotacje dla JST).  
Otrzymaliśmy dotację na opracowanie PONE (Pro-
gram Ograniczenia Niskiej Emisji), dotację na opra-
cowanie PGN (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
- dokument niezbędny do pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych). Dotacje na czujniki jakości powietrza 
rozmieszczone w kilku punktach miasta i gminy oraz 
na tablicę obrazującą stan jakości powietrza w tych punktach umieszczoną na budynku Kina Niwa.

Z jakością naszego powietrza nie jest dobrze i w obecnym roku złożyliśmy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” wniosek na wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł 
ciepła.

Inwentaryzacja jest objęta pomocą finansową w formie dotacji i może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowanych 
zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł.

Z rozpoznania cenowego i złożonych ofert wynikało, że w przypadku naszej gminy koszt może wynieść  
150 tys. zł. Na taką kwotę został złożony wniosek i taka kwota dotacji została przyznana.

Wykonanie dokładnej inwentaryzacji indywidulnych źródeł ciepła będzie kolejnym krokiem zmierzającym do po-
prawy jakości powietrza.

Przy okazji przypominamy o możliwości uzyskania dotacji z programu „Czyste powietrze”, a także o tym,  
że obowiązuje nas uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z  24 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600), zgodnie z którą m.in.:

• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 
lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,

• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-
5:2012,

• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,

• posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekopro-
jektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Informacja o zamknięciu 
parkingu i odcinków ulicy Rynek
Informujemy, że w związ-
ku z organizowanym wy-
ścigiem kolarskim Tour 
Bitwa Warszawska 1920 
parking przy skwerze Jana 
Pawła II będzie zamknię-
ty od piątku 14.08.2020 
r. (godz. 17:00) do sobo-
ty 15.08.2020 r. (godz. 
20:00).  

Jednocześnie informu-
jemy, iż w ul. Rynek (po 
stronie bankomatu PE-
AKO i „Berty” oraz po 
stronie sklepu „Spinacz”) 
będzie obowiązywał za-
kaz wjazdu w dniach:

Od 14.08. godz. 17:00 do 
15.08. godz. 19:00

Bardzo prosimy o nie pozostawianie pojazdów na ww. parkingu, jak również na ww. odcinkach ulicy Rynek tuż 
przed zamknięciem.

Szczegóły na załączonej mapce. 

Przewidujemy również utrudnienia w ruchu 15 sierpnia br., w ul. Rynek i Młynarskiej. Czasowo będą wyłączone 
z ruchu ulice: P.O.W., Kilińskiego, Kościuszki w godz. 13:30 – 17:30, w związku z wyścigiem kolarskim.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia! 

Z POLICJI
6.07.2020 r. w jednym z miesz-
kań przy ul. Kościuszki doszło do 
samobójstwa 50-letniego miesz-
kańca Nasielska. Decyzją puł-
tuskiej prokuratury ciało denata 
zabezpieczono.

9.07.2020 r. nasielscy policjanci, 
na ul. Kościuszki zatrzymali po-
szukiwanego 46-latka z Nasielska. 
Mężczyzna miał do odbycia karę 
3 lat i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności. Trafił do aresztu.

11.07.2020 r. nasielscy kryminalni 
w Dobrej Woli zatrzymali 36-latka 
z Pomiechowa, który był poszuki-
wany, celem odbycia kary 8 mie-
sięcy pozbawienia wolności. Trafił 
do zakładu karnego.

1 2 . 07. 2 02 0  r .  k r y m i n a l n i 
z Nasielska w Mogowie zatrzy-
mali mieszkańca Starych Pieści-
rogów, który posiadał przy sobie 
środki odurzające w postaci am-
fetaminy. Grozi mu kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

12.07.2020 r. nasielscy dziel-
nicowi, zatrzymali mieszkańca 
Nasielska poszukiwanego celem 
odbycia kary pozbawienia wol-
ności. Po wpłaceniu zastępczej 
kary w postaci grzywny mężczy-
znę zwolniono.

15.07.2020 r. nasielscy policjan-
ci, na ul. Warszawskiej zatrzyma-
li do kontroli drogowej 66-latka 
z Pniewskiej Górki, który kierował 
po drodze publicznej rowerem, 
mając w organizmie 1,28 promila 
alkoholu. Został ukarany manda-
tem w wysokości 500 zł.

16.07.2020 r. prokuratura rejo-
nowa w Pułtusku zastosowała 
wobec 43-latka z Nasielska dozór 
policji oraz środki zapobiegawcze 
w postaci zakazu zbliżania i kon-
taktowania się oraz nakaz opusz-
czenia wspólnie zajmowanego 
z pokrzywdzonymi lokalu miesz-
kalnego. Mężczyzna podejrzany 
jest o znęcanie się i groźby ka-
ralne wobec osób najbliższych. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności.

17.07.2020 r. policjanci ruchu 
drogowego, w Nunie, zatrzymali 
do kontroli drogowej kierujące-
go citroenem 22- latka z powia-
tu mławskiego. Mężczyzna miał 
zakaz kierowania pojazdami me-
chanicznymi. Grozi mu kara do  
3 lat pozbawienia wolności.

17.07.2020 r. nasielscy policjan-
ci wspólnie z SOK, w Mogowie 
ujawnili u 16-latka z miejscowości 
Nowe Pieścirogi środki odurzają-
ce w postaci amfetaminy. Sprawą 
16-latka zajmie się teraz sąd ro-
dzinny.
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R E K L A M A

INTERWENCJE

Auto na chodniku
 – Od trzech tygodni na chodniku przy mojej posesji stoi auto na gdańskich nu-
merach rejestracyjnych. Tarasuje przejście i ludzie zwracają się do mnie, żeby coś 
z tym zrobić. Tyle, że ja nic nie wiem na temat kierowcy, czy ktoś je porzucił, czy 
ukradł, czy się popsuło, czy może kierowcy coś się stało? W każdym razie sprawę 
zgłaszałem nasielskiej policji – mówi mieszkaniec Nuny. – Wiem, że mundurowi 
byli na miejscu i oglądali auto. Ale kiedy ono zostanie w końcu stąd zabrane? – 
dopytuje.

Sprawą zajmowała się nasielska policja, która ustaliła, że samochód nie został skra-
dziony i ma właściciela. Teraz przyczyny pozostawienia w Nunie auta marki Rover 
zajmuje się komendant nasielskiej Straży Miejskiej. 

(red.)

WYBORY 2020

Druga kadencja dla A. Dudy

Druga tura wyborów prezydenckich odbyła się w niedzielę, 12 lipca br. Rywalizowali w niej: 

Andrzej Sebastian Duda – aktualnie urzędujący Prezydent RP i Rafał Kazimierz Trzaskowski – urzędujący obecnie 
Prezydent miasta stołecznego Warszawy. 

Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, w drugim głosowaniu frekwencja wyborcza wyniosła 68,18% i była wyż-
sza niż w I turze wyborów (64,51%). Na A. Dudę oddano 10 440 648 głosów (51,03%), zaś na R. Trzaskowskiego – 
10 018 263 głosów (48,97%).  Tym samym przez kolejną, pięcioletnią kadencję, Prezydentem RP będzie Andrzej 
Duda. 

Frekwencja w gminie Nasielsk wyniosła 67, 85 %. Najwyższą odnotowano, poza DPS (88,24%), podobnie jak w po-
przednim głosowaniu w obwodowej komisji nr 2 (Żłobek Miejski – pomieszczenie w wejściu głównym) i wynosiła 
ona 76,34%. Natomiast najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w obwodowej komisji nr 8 (Szkoła Podsta-
wowa im. ks. J. Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, klasa w nowej części szkoły) – 61, 53%.

W II turze wyborów do głosowania uprawnionych było 15 594 wyborców, karty do głosowania wydano 10 536 
osobom. Przez pełnomocnika głosowało 17 osób, zaś na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 278 
osób. Za możliwości głosowania korespondencyjnego skorzystało 52 osoby (pakiety wyborcze). Kart ważnych 
w tym głosowaniu było 10 581, w tym głosów nie ważnych było 109, a głosów ważnych oddano – 10 472.

W naszej gminie zdecydowaną większością głosów wygrał A. Duda, zdobywając w sumie 6 874 głosy (65,64%). Na 
R. Trzaskowskiego oddało głos 3 598 wyborców (34,36%). 

Wybory Prezydenta RP 2020 odbywały się w specjalnym reżimie sanitarnym wynikającym z epidemii COVID – 19. 
(i.)za: www.gov.pl

Z MIASTA

Plac zabaw  
czy market?
Teren gminny znaj-
dujący się w Nasielsku 
przy rondzie im. ks. 
Kazimierza Śniegoc-
kiego, u zbiegu ulic Ko-
ściuszki i Płońskiej stał 
się w ostatnich dniach 
przedmiotem deba-
ty nasielskiej społecz-
ności. Dyskutowano 
na temat jego prze-
znaczenia nie tylko na 
kolejnych dwóch sesjach Rady Miejskiej (XIX i XX), ale także w mediach spo-
łecznościowych. Dlaczego? Otóż, po raz kolejny pojawił się pomysł jej sprzeda-
ży. Co wywołało falę oburzenia wśród mieszkańców.

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku do nasielskiego magistratu wpłynęło 
pismo od prywatnego inwestora zainteresowanego zakupem tej działki (o po-
wierzchni ok. 8 tys. m2) i wybudowaniu na niej supermarketu. Radni dyskuto-
wali wtedy na ten temat na komisji infrastruktury (24.06.2019 r.) i VIII sesji RM 
(27.06.2019 r.). Wtedy przeciw sprzedaży działki opowiedziało się 14 radnych, 
a jeden radny wstrzymał się od głosu. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Kordowski zgłosił jednocześnie 
wniosek, by na tym terenie stworzyć strefę rekreacji dla mieszkańców gminy, 
w tym placu zabaw dla dzieci i parku linowego. Kolejnym krokiem był wniosek 
o ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu gminnego placu zabaw. Osta-
tecznie jesienią ubiegłego roku jego przygotowywaniem zajęła się warszawska 
firma Grima Architektura i Krajobraz, a budowa placu zabaw miała być realizo-
wana w tym roku. 

Dlatego ogromnym zaskoczeniem był projekt uchwały dotyczącej sprzedaży 
tego terenu, który pojawił się w programie XIX sesji nasielskiej Rady Miejskiej 
(9.07.br.). Rada, po burzliwej dyskusji, większością głosów, zaakceptowała uchwa-
łę. Co spotkało się z krytyką ze strony mieszkańców, szczególnie Nasielska. Sto-
warzyszenia „Aktywny i Czysty Nasielsk” przygotowało i złożyło w Urzędzie 
Miejskim petycję sprzeciwiającą się sprzedaży działki, którą podpisało ponad  
1 500 osób. 

Po kilku dniach, na wniosek grupy radnych, odbyła się sesja Rady Miejskiej (17.07.
br.), której przedmiotem było uchylenie uchwały o sprzedaży działki. Większo-
ścią głosów radni zdecydowali, że te-
ren przy rondzie nie zostanie jednak 
sprzedany.

O komentarz dotyczący sytuacji wy-
wołanej głosowaniem nad uchwa-
łą dotyczącą sprzedaży działki przy 
rondzie poprosiliśmy burmistrza 
Nasielska:

 – Uważam, że ten teren nie jest dobrą 
lokalizacją na plac zabaw, co zawsze 
podkreślałem, ze względu na natę-
żenie ruchu samochodowego. Zde-
cydowanie lepsze miejsce jest przy 
stadionie, w ramach całego kom-
pleksu sportowego – mówi Bog-
dan Ruszkowski burmistrz Nasielska. 
– Sądzę, że trzeba szukać docho-
dów, a nie tylko wydatków. Epide-
mia koronawirusa sprawiła, że nie 
wiadomo, co może się jeszcze wy-
darzyć. A tym terenem interesowały 
się różne podmioty, żeby stworzyć 
tam małe centrum handlowe. Wiem, 
że tylko raz można coś sprzedać, ale 
ten teren byłby zagospodarowany, 
a środki ze sprzedaży można byłoby 
przeznaczyć na wykonanie placu za-
baw przy stadionie. Byłyby dochody 
z podatku i miejsca pracy – podkre-
śla. – W związku z koronawirusem już 
raz przedłużyliśmy aneksem termin 
wykonania projektu placu zabaw. 
Teraz zgodnie z decyzją radnych zo-
stanie on przygotowany. Ale kiedy 
powstanie plac zabaw nie wiadomo, 
ponieważ jego wykonanie koszto-
wać może od 1,5 do 2 mln zł – do-
daje burmistrz.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Las skrywa tejemnice
Harlan Coben znany jest 
z tego, iż pisze wysokoga-
tunkowe kryminały. Ak-
cja w jego utworach jest 
wartka, a bohaterowie nie-
zwykle realni, co uspraw-
nia jakość czytania. Nie 
miałam jeszcze okazji, by 
zawieść się na autorze. Na-
pisał on trzydzieści sześć 
utworów. Kilka z nich uda-
ło mi się przeczytać. Akcja 
tych książek jest zagad-
kowa i niebanalna. Teraz, 
z okazji premiery serialu 
W głębi lasu, który bardzo chciałam obejrzeć, przeczytałam 
też książkę.

W głębi lasu to utwór niesamowity. Przenosi nas w prze-
szłość i pokazuje, iż las skrywa niejedną tajemnicę. Klimat 
jest mroczny i zagadkowy. Bohaterowie powieści to młodzi 
ludzie, którzy spędzają wakacje na obozie. Miejsce jest spo-
kojne i klimatyczne. Do pewnego czasu. Do czasu, gdy ginie 
czwórka obozowiczów, a dwa ciała zostają znalezione w lesie. 
Co się stało w tamtym czasie? Co skrywa głębia lasu? Tego 
bohaterowie dowiedzą się dopiero za dwadzieścia lat.

Jedną z zaginionych jest Camille, siostra prokuratora Paula 
Copelanda, który nie może się pogodzić z zaistniałą sytuacją 
i brakiem poszlak w sprawie. Gdzie znajduje się ciało dwoj-
ga zaginionych obozowiczów? Przełom w sprawie zaczy-
na się wtedy, gdy policjanci nie mogą zidentyfikować ciała 
pewnego zastrzelonego mężczyzny. Szybko okazuje się, iż 
owym zamordowanym jest jedna z zaginionych osób z obo-
zu, uznana dwadzieścia lat temu za zmarłą. Czemu ta osoba 
została zamordowana? Czemu pod innym nazwiskiem? Czy 
wpływ na to mają wydarzenia sprzed lat? A co z ciałem sio-
stry głównego bohatera? Czy Camille żyje? Aby nie zdradzać 
szczegółów , odsyłam do przeczytania książki, a następnie 
do obejrzenia fascynującego, polskiego serialu produkcji 
Netfliks. Jednak wedle zasady: najpierw książka, później serial. 

W głębi lasu to obyczajowy dreszczowiec z leśną tajemnicą 
w tle. To historia zbrodni sprzed lat i zaginięcia, który wywoła-
ło wiele pytań, a które naznaczyły całą grupę młodych ludzi. 
Bohaterowie po latach są już dorośli, nieco zagubieni, a ich 
życie jest nadal zagmatwane i naznaczone tajemnicą. W do-
datku przeszłość do nich powraca. Tym samym wychodzą na 
jaw ich brudne sekrety, ale ostatecznie poznają odpowiedzi 
na dręczące ich pytania.

Powieść zaskoczyła mnie swoją historią, tajemnicą i mrocz-
nym klimatem. Harlan Coben po mistrzowsku buduje nastrój, 
wykreował takich bohaterów, których nie łatwo jest polubić, 
a wybory przed którymi ich postawił, są trudne. Książkę oce-
niłam wysoko, ponieważ ciężko było mi się od niej oderwać. 
Dla niej zarwałam niejedną noc, ale było warto. Jednak war-
to pamiętać, iż jest to wznowienie klimatycznego bestsellera 
sprzed lat. Może Państwo już czytali? Polecam!

Marta Czeremurzyńska

KĄCIK POETYCKI

O świcie
O świcie szumią drzewa, 
o świcie ptaszek śpiewa.
Świat piękny i radosny,
taki początek wiosny.

O świcie świat się śmieje,
lekki wiaterek wieje,
dzień piękny, wymarzony,
przytulaj się do żony.

O świcie wschodzi słońce 
i budzi małe dzwońce,
radosna pora, lato,
dziękujmy Panu za to.

O świcie szemrze rzeka
i na flisaków czeka, 
będą omijać szuwary
i wozić cenne towary.

O świcie pieją koguty, 
pełne zadziory i buty,
o świcie czysto wszędzie 
i niech tak zawsze będzie.

Stanisława Wiśniewska

INICJATYWA LOKALNA

Warsztaty 
filcowania
We wtorek, 14 lipca 2020 r., w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
były się pierwsze warsztaty rękodzieła z cyklu „Optymiści sta-
wiają na naukę i rozwój” – warsztaty filcowania. Podczas zajęć 
uczestniczki ozdabiały bawełniane torby metodą filcowania na 
sucho. 

Warsztaty poprowadziła firma Justewalia. Wyposażone w odpo-
wiedni sprzęt, akcesoria i wełnę przystąpiły to zadania. Uczest-
niczki stwierdziły, że filcowanie działa odstresowująco, dzięki 
czemu chociaż na moment mogły zapomnieć o codzienności 
i nauczyć się czegoś nowego. 

W zajęciach udział wzięło 20 mieszkanek gminy Nasielsk. Każda 
z nich stworzyła oryginalną i wyjątkowa torbę. 

 – Dwugodzinne warsztaty były czasem, w którym mogłyśmy 
się spotkać, porozmawiać, pośmiać oraz nabyć nowe umie-

jętności. Z całą pewnością był to bardzo owocny czas. Wszyst-
kie uczestniczki były bardzo zadowolone z efektu prac oraz 
zachwycone cudowną atmosferą – mówi Aleksandra Ziółek 
z KGW „Optymiści z klasą” z Ruszkowa. 

Już wkrótce odbędą się kolejne warsztaty rękodzieła. Tym razem 
będą to warsztaty z ceramiki. Zajęcia z filcowania były realizo-
wane jako zadanie publiczne sfinansowane w ramach programu 
Inicjatywy Lokalne Gminy Nasielsk 2020. 

(r.)

ROZ(G)RYWKA

Gry karciane dla dzieci  
i dla dorosłych
Jeśli lubisz otaczać się pięknymi przedmiotami, a widok 
kamieni szlachetnych sprawia, że czujesz się lepiej, „Splen-
dor” da ci możliwość wcielenia się w bogatego szesnasto-
wiecznego kupca, którego celem jest zdobycie prestiżu 
poprzez wzbogacanie się. Założenia tej czteroosobowej 
gry przypominają „Century”, ponieważ zadaniem graczy 
jest zbieranie żetonów przedstawiających kamienie szla-
chetne oraz zakup i wymiana kart, dających możliwość 
dalszego rozwoju. Im więcej dóbr uczestnik posiada, tym 
większą przyciąga uwagę arystokratów. Wizyta przedsta-
wiciela szlachty podnosi prestiż gracza i wzbudza respekt 
u konkurencji. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zdo-
będzie 15 punktów prestiżu. Choć „Splendor” przeznaczony jest dla osób powyżej 10 roku życia, to schemat gry 
jest zrozumiały również dla dzieci około 5 roku życia, a jej twórcy napisali wariant umożliwiający udział w rozgrywce 
młodszym graczom, co czyni ją niemalże bez ograniczeń wiekowych.

Grą karcianą, którą polecam szczególnie młodszym graczom jest „Kotobirynt”. Gra szczególnie rozwija myśle-
nie logiczne i wyobraźnię przestrzenną oraz 
umiejętność rozwiązywania problemów. Za-
daniem graczy jest uratowanie kotów, któ-
re zgubiły się w sieci rurociągów poprzez 
doprowadzenie ich do opiekunów. Na sto-
le należy ułożyć losowo karty obrazujące 
fragmenty rurociągu, a wokół nich karty 
dwóch opiekunów i dwóch kotów. W każ-
dej turze gracze mogą obracać fragmenty 
rur o 90 lub 180 stopni oraz umieścić nową 
kartę kanału, przesuwając wybrany rząd 
i tworząc tym samym przejście w podziem-
nym labiryncie. Rozgrywka kończy się, gdy 
wszystkie kotki znajdą swoich opiekunów. 
Każdy zwierzak ma przypisaną liczbę punk-
tów, a wygrywa osoba, która zdobędzie ich 
najwięcej. Oprócz bardzo przystępnej ceny, 
atrakcyjność gry podnosi możliwość wybo-
ru wariantu: uproszczony dla dzieci poniżej 
szóstego roku życia, kooperacyjny, zespo-
łowy, a także możliwość zabawy w poje-
dynkę. Dodatkowym atutem zabawy jest 
niewielkie, metalowe pudełko, które można 
bez problemu zabrać ze sobą w podróż.

O.I.
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„Pocztówka z Cieksyna”
Serdecznie dziękujemy za przesłanie Waszych pięknych zdjęć. Jury miało 
trudny wybór, ale już może zaprezentować wyniki: 

I miejsce – zdjęcie Joan-
ny Sterbickiej, zdjęcie nr 4 
zatytułowane „Walory kra-
jobrazu widoczne z mostu 
kolejowego”;

II miejsce – zdjęcie Natalii 
Zawadzkiej, zdjęcie nr 1 za-
tytułowane „Kolorowy mo-
stek Amigos”;

III miejsce – zdjęcie Micha-
ła Orłowskiego, zdjęcie nr 13 
zatytułowane „Tory kolejo-
we w Cieksynie”.

Stowarzyszenie Skafander 
postanowiło przyznać drob-
ną nagrodę Nikoli Bieniek 
jako najmłodszej uczestnicz-
ce konkursu. 

Nagroda publiczności, czyli najwięcej polubień, bo aż 881, otrzymało 
zdjęcie Joanny Sterbickiej (nr 4) zatytułowane „Walory krajobrazu widocz-
ne z mostu kolejowego”. 

Zapraszamy wszystkich uczestników na pokaz prac oraz wręczenie na-
gród, które odbędzie się w Wiejskiej Scenie Kulturalnej przy ul. J. Piłsud-
skiego 63 w Cieksynie 7.08.2020, o godz. 18.00. 

Dla wszystkich uczestników mamy dyplomy i słodki poczęstunek. 

Zasady punktacji: członkowie jury przyznawali 10 wybranym zdjęciom 
punkty w skali od 1 do 10.

Jury obradowało w składzie:
Dariusz Wojdalski – zajmuje się fotografią od ponad 25 lat, był członkiem 
Ruchu Artystycznego Świat, aktualnie współtworzy z profesorem Euge-
niuszem GENO Małkowskim ŚAS – Światową Akademię Sztuki. Na koncie 
ma kilka wystaw zbiorowych i indywidualnych. Współpracował z takimi 
gazetami jak Gazeta Wyborcza, Tylko Rock, Brum. Jest autorem zdjęć na 
płytach m.in. takich zespołów jak Oddział Zamknięty, Big Bit, Bajkę Mamo, 
Bajkę Tato z takimi artystami jak Olga Bończyk, Jolanta Mrotek, Marysia 
Sadowska, Robert Janowski, Jacek Bończyk i inni.

M a r l e n a  D z i e d z i c - N a -
wrocka, od 12 lat pracuje 
w Ośrodku Kultury PomPA 
w Pomiechówku, od kilku 
lat stale współpracuje z Po-
wiatową Instytucją Kultu-
ry w Legionowie, tworząc 
dla niej materiały graficz-
ne. Fotografuje od szkoły 
podstawowej, a od kilku lat 
wraz z mężem – fotografem 
i operatorem – prowadzi 
profil „Romuald i Spółka”. 
Wsp ó ł t worz yła  Pom ie -
chowską Grupę Fotogra-
ficzną.

Żaneta Żmuda-Kozina – fo-
tograf rodzinny i dziecięcy, 
członek Pomiechowskiej 
Grupy Fotograficznej. Od lat 

związana z regionem, fotografuje dla gazet i instytucji kulturalnych.

Andrzej Skubisz – właściciel Ośrodka Wypoczynkowego WIOSEŁ-
KO w CIEKSYNIE, główny sponsor nagród w konkursie fotograficznym 
„Pocztówka z Cieksyna”.

Magdalena Jaworska – członek stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego 
SKAFANDER.

INICJATYWY LOKALNE

Z GŁOWĄ W CHMURACH 
 – Warsztaty szczudlarskie 
Tym razem mamy świetny projekt 
dla naszej młodzieży (wiek 14 +) 
z Gminy Nasielsk. 

Warsztaty poprowadzi Wiktor Ma-
linowski aktor, twórca teatru Deli-
kates.

Warsztaty potrwają 4 dni: od 25.08 
do 28.08, w godz.11.00 – 14.00 

Miejsce spotkań: Wiejska Scena 
Kulturalna ul. J. Piłsudskiego 63 
w Cieksynie, (część teoretyczna) 
oraz praktyka w cieksyńskich ple-
nerach. 

Uczestnicy warsztatów zdobędą 
umiejętność chodzenia na szczu-
dłach o wysokości od 60 cm do  
1 metra, mierząc od stopy.

Podstawowe elementy warsztatów 
to: zasady bezpieczeństwa podczas 
chodzenia na szczudłach, zwraca-
nie uwagi na różnorodność gruntu, 
pokonywanie przeszkód, zacho-
wanie bezpieczeństwa w tłumie.

Warsztaty polecamy wszystkim za-
interesowanym teatrem ulicznym, 
chcącym poczuć adrenalinę i na-
uczyć się nowej, wyjątkowej umie-
jętności.

Oprócz ćwiczenia równowagi na-
uka obejmuje:

• podstawowe ewolucje akroba-
tyczne

• taniec z muzyką
• choreografie grupowe
• chodzenie w tłumie

 – Bez względu na wiek, chodzenie na szczudłach to wyzwanie, które rodzi się w każdym, kto choć raz zetknął się 
z tym „zjawiskiem”. To umiejętność, która po oswojeniu się z wysokością i opanowaniu równowagi daje nowe 
możliwości działania... zawsze na wyższym poziomie. Szczudła pozwalają „wznieść się” ... nad ziemię, i z wyso-
kości poznać własną, najbliższą okolicę, zobaczyć to, co na co dzień jest poza zasięgiem naszego wzroku. Po-
magają również poznać samego siebie, ograniczenia naszego ciała i umysłu spowodowane lękami, a z drugiej 
strony nowe możliwości wyrażania i kreowania siebie... W ten sposób przesuwamy horyzont naszych umiejęt-
ności i sprawności.. – mówi Wiktor Malinowski

Zwieńczeniem pracy warsztatowej będzie barwna parada uczestników warsztatów, ulicami Cieksyna zakończo-
na ogniskiem.

Parada odbędzie się 29 sierpnia (sobota) o godz.17.00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapisy mailem na adres: skafander1313@wp.pl

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zależy nam na stałej grupie, zdecydowanej na uczestnictwo w całych warsztatach. 

Podczas wydarzenia obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa.

Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Nasielsk.

Zapraszamy
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WYDARZENIA

VI Nasielski Rajd Motocyklowy
W sob otę,  11 l ipc a br. ,  z  par-
kingu przy Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku wyruszyła grupa mo-
tocyklistów, aby na zaproszenie 
władz Wileńskiego Rejonowego 
Związku Polaków na Litwie wziąć 
udział w obchodach 76 roczni-
cy ostatniej bitwy operacji Ostra 
Brama w podwileńskich Krawczu-
nach. 

13 l ipc a 1944 roku żo ł n ierze 
Armii Krajowej stoczyli ciężką 
walkę z wycofującymi się, do-
borowymi niemieckimi oddzia-
łami dowodzonymi przez gen. 
Reinera Stahela. W tym ostat-
nim starciu o Wilno poległo 80 
polskich żołnierzy, a wśród nich 
z wiązany rodzinnie z nasz ym 
miastem, legendarny dowódca  
I. Brygady Wileńskiej AK kpt. Cze-
sław Grombczewski ps. „Jurand”. 
Mimo znacznych strat własnych, 
Polakom udało się wówczas wy-
łączyć z dalszych walk ok. tysiąca 
żołnierzy Wehrmachtu. 

Uroczystość, jak co roku, po-
przedzono złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem poległych żoł-
nierzy. Pomimo pandemii, wzię-
ło w niej udział ok. 500 osób. 
Wieńce złożyło wiele delegacji 
m.in. Wileńskiego Rejonowego 
Oddziału Związku Polaków na Li-

twie na czele z prezesem Walde-
marem Tomaszewskim, Związku 
Polaków na Litwie z prezesem 
Michałem Mackiewiczem, Am-
basady RP w Wilnie z Marcinem 
Zieniewiczem, sejmowej frak-
cji Akcji Wyborczej Polaków na 
Litwie z posłem Czesławem Ol-
szewsk im, samorządu rejonu 
wileńskiego z mer Marią Rekść, 
delegacja weteranów Armii Kra-
jowej, Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego Związku Polaków na 
Litwie, delegacja Instytutu Pamię-
ci Narodowej. W imieniu miesz-
kańców Nasielska wieniec złożyli 
również przedstawiciele Nasiel-
skiego Rajdu Motocyklowego. 

Tradycyjnie odprawiono polo-
wą Mszę św., celebrowaną przez 
księdza Henryka Naumowicza, 
proboszcza parafii pw. św. Anny 
w Duksztach, o której oprawę 
zadbał chór „Balada” z Wojdat. 
W imieniu organizatorów wystąpił 
Waldemar Tomaszewski. W swym 
przemówieniu wspominał pole-
gł ych bohaterów. Poza historią 
poruszył również sprawy współ-
czesne. Mówił o zagrożeniach dla 

polskości i jednocze-
śnie dziękował zebra-
nym za utrzymanie 
jedności. Zaznaczył, 
że organizowany od 
25 lat wiec pamię-
c i  w K rawc zunac h 
s ta ł  s ię  naj większą 
i m p r e z ą  k o m b a -
tancką na Wileńsz-
cz yźnie .  P rz y wi ta ł 
także wszystkich ze-
b ra nyc h  go ś c i ,  z e 
szczególnym naci-
skiem na żołnierzy 
Armii Krajowej. Nie 
o m i e s z k a ł  w s p o -
m n i e ć  o  m o to c y-
klistach z Nasielska, 
k t ó r z y  j u ż  p o  ra z 
c z w a r t y  p r z y b y -
l i  oddać hołd swe-
mu k ra j an owi  kp t . 
Czesławowi Gromb-
czewskiemu pseu-
d o n i m  „ J u r a n d ”. 
N a  z a k o ń c z e -
n i e  u r o c z y s t o ś c i 
z programem pieśni 
patriotycznych wy-
stąpił zespół wokal-
ny „Echo” z Rukojń. 
Wybrzmiał y znane 
i lubiane pieśni m.in. 
„ W i l e ń s z c z y z n y 

drog i  k ra j ,  „ S erc e 
w plecaku”, czy „Bia-
ły krzyż”. Wszystkich 
uczestników poczę-
stowano żołnierską 
kaszą i grochówką. 

N a s i e l s c y  m o t o -
cykliści wzorem lat 
ubiegłych odwiedzi-
li także symboliczny 
grób kpt . Czesława 
G r o m b c z e w s k i e -
go Juranda w kwa-
terze żołnierzy AK 
na wi leńsk iej  Ros-
sie. Wszyscy spełnili 
również swój oby-
wa t e l s k i  o b o w i ą -
ze k ,  o ddaj ąc  g ł o s 
w wyborach prezy-
denckich w polskim 
konsulacie w Wilnie. 
We wtorek, 14 lipca, 
po przejechaniu po-
nad 1000 ki lome-
trów, Nasielski Rajd 
Motocyklowy bez-
p iecznie p owróci ł 
do domu.

Artur Nojbert
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UROCZYSTOŚCI

Jubileusz 100-lecia urodzin

Sobota, 18 lipca br., była szczególnym 
dniem dla Pani Sabiny Krawczyk - miesz-
kanki naszej gminy, która obchodziła swo-
je 100. urodziny. Z tej wyjątkowej okazji 
w piątek, 17 lipca br., Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska oraz Ewa Mikulska kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego odwie-
dzili Szanowną Jubilatkę. Nasza Jubilatka 
wraz z symbolicznym prezentem i koszem 
kwiatów otrzymała gratulacje oraz najlep-
sze życzenia: zdrowia, radości i wszelkiej 
pomyślności.

Z MOPS

Pomoc dla Agaty!
#MamyPociągDoPomagania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zaprasza do zabawy, która ma na celu 
pomoc w zbiórce pieniędzy na rzecz Agaty Kosewskiej z miejscowości Kędzierzawice 

w gminie Nasielsk. Wiemy, że braliście już Państwo udział w wielu akcjach mających na 
celu wsparcie potrzebujących, jednak liczymy, że raz jeszcze zechcą Państwo dołączyć 
swój wagonik w kształcie serca do naszego pociągu i wesprzeć nas w pomocy na rzecz 
NASZEJ mieszkanki. Mieszkanki gminy Nasielsk!

Agata zasługuje na normalne życie, które zapewnić jej może wyłącznie bardzo kosztow-
na operacja rekonstrukcji i wydłużenia kończyny dolnej, pełna rekonstrukcja dłoni oraz 
usztywnienie kolana.

Akcja polega na utworzeniu pociągu z ludzkich serc. Warunkiem przystąpienia jest wpła-
cenie minimum 5 zł za wirtualny bilet na pociąg, opublikowanie nagrania z trasy pociągu 
w mediach społecznościowych oraz wytypowanie kolejnych stacji.

Mamy nadzieję, że trasa pociągu będzie biegła przez całą Polskę. Pociąg równocześnie 
zatrzymuje się na minimum trzech stacjach. Przystanki, na których zatrzymuje się pociąg, 
wyznacza kierownik poprzedniego pociągu. Z kolejnej stacji pociąg powinien wyruszyć 
w ciągu 24h.

Pociąg zakończy swój kurs na ostatnim przystanku KĘDZIERZAWICE w dniu 31.08.2020 r.

Wierzymy, że PAŃSTWO też „MAJĄ POCIĄG DO POMAGANIA”

Kolejne stacje, na których zatrzyma się pociąg:
Urząd Miejski w Nasielsku
SPZOZ w Nasielsku
DPS w Nasielsku
OSP Nasielsk

Link do skarbonki utworzonej dla akcji „Mamy pociąg 
do pomagania” na rzecz Agaty: https://www.siepo-
maga.pl/mampociagdopomagania

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby o Wielkich 
Sercach i prosimy raz jeszcze o wsparcie!
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DO ADOPCJI

Bruno i Vela
Na dobrych opiekunów i swoje domy czekają: Bruno i Vela. 

Bruno to kochany, wielki misio, ale mimo swoich gabarytów jest łagodny 
i spragniony pieszczot. Ma około 10 lat, waży 45 kg. To bardzo przyjazny, 
towarzyski pies o idealnym, zrównoważonym charakterze. Łagodny za-
równo wobec ludzi, jak i psów. 

Teraz przeżywa drugą młodość. Pięknie chodzi na smyczy, nie ciągnie, 
zachowuje czystość, nie niszczy. Został zaszczepiony i zaczipowany. Tra-
fił do Stowarzyszenia, przejęty od rodziny zmarłego właściciela. Da sobie 
radę w mieszkaniu (na parterze lub z windą - z racji wieku zaczyna mieć 
problemy z tylnymi łapami) przy odpowiedniej ilości spokojnych space-
rów. Odnajdzie się też w domu z ogrodem. Zachęcamy do poznania go 
i adopcji. Szczegóły: 735 084 106, 570 512 956.

Vela to mała - 10 kg, delikatna sunia, dla której człowiek jest całym świa-
tem. Więcej informacji na temat Veli można uzyskać pod nr tel.: 570 512 
956, 508 607 080. Prosimy o telefon lub sms, jeśli nie odbierzemy, 
oddzwonimy.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jak rozpoznać dobrą 
jakościowo karmę? 
Jeśli zamierzasz karmić psa suchą karmą, zwróć uwagę na jej skład. Kupuj karmę w sklepach zoologicznych lub przez 
internet, gdyż dostępne tam karmy są dobrej jakości. 

Nie kupuj karmy w przypadkowym sklepie spożywczym, najczęściej bowiem dostępne są tam mieszanki słabej ja-
kości – ich podawanie może negatywnie odbić się na zdrowiu zwierzęcia. W sklepie zoologicznym można znaleźć 
niewiele droższą karmę dużo lepszej jakości. 

Składniki karm – jak czytać składy na opakowaniach. 

Zwracaj uwagę na procentową obecność popiołu w karmie – karmy lepszej jakości to te, które zawierają mniej popio-
łu. Składniki na opakowaniach karm podawane są w kolejności od tych, których wagowo jest najwięcej (masa przed 
przetworzeniem). Główne składniki to te znajdujące się przed pierwszym źródłem tłuszczu (składnikiem tłuszczowym): 
• mięso świeże/suszone/dehydrolizowane: 
najważniejszy i najcenniejszy składnik karm, powinno go być co najmniej 20% (najlepiej jeśli jest 40% i więcej), źródło 
łatwostrawnego białka. 
• produkty uboczne i produkty pochodzenia zwierzęcego: 
zawierają skóry, sierść, pióra, kopyta, rogi, głowy, mózgi, jelita, wątroby, nerki, krew, wełnę (produkty te mogą po-
chodzić z martwych zwierząt). Są źródłem gorzej przyswajalnego białka, lepiej, jeśli jest ich mało lub nie ma ich wcale. 
• mączki: 
wysuszone mięso i produkty zwierzęce; mączka z mięsa kurczaka/indyka/jagnięciny jest najlepszą i najbardziej od-
żywczą mączką (więcej białka niż świeże mięso); mączka z kurczaka/indyka/ jagnięciny to głównie podroby, skóra, 
kości – mniej odżywcza i gorszej jakości; mączka zwierzęca/mięsno-kostna to najgorszej jakości mączka niewiado-
mego pochodzenia, lepiej unikać karmy z jej zawartością 
• zboża:
są źródłem węglowodanów i białka, ale gorzej przyswajalnego niż białko zwierzęce; nie powinny być głównym skład-
nikiem karmy; te pełnowartościowe to owies, jęczmień i brązowy ryż; lepiej unikać kukurydzy, soi i pszenicy, mączek 
zbożowych oraz glutenu
• tłuszcze i oleje: 
są źródłem energii, rozpuszczalnikiem witamin, korzystnie wpływają na pracę mózgu, skórę i sierść; najczęściej spoty-
kane to tłuszcz z kurczaka, olej rybny, olej rzepakowy/ słonecznikowy; lepiej unikać olejów mineralnych. 
• warzywa: 
są źródłem witamin i minerałów, najczęściej w karmach występują ziemniaki i bataty, które zastępują zboża; inne do-
datki warzywne to m.in. pomidory, ekstrakt z Yucca Schidigera, marchew, pulpa buraczana, dynia, korzeń cykorii – są 
wartościowym dodatkiem, ale jeśli ich nie ma w składzie, nie oznacza to, że karma jest bardzo zła. 
• rośliny strączkowe i bobowate: 
źródło białka i węglowodanów; fasola, groch, bób, soja; nie powinno być ich zbyt dużo w karmie.
• owoce: 
źródło witamin i minerałów; najczęściej spotykane to jabłka, borówki, żurawina, jagody, gruszki; ich ilość w karmach 
jest niewielka, a ich brak w składzie nie czyni karmy złej jakościowo. 
• zioła: 
wpływają korzystnie na trawienie, odporność oraz pracę wielu narządów; często spotykane to ostropest plamisty, 
korzeń łopianu, korzeń prawoślazu lekarskiego, rozmaryn, pietruszka, szałwia, tymianek; ich dodatek podnosi walory 
karmy, ale nie jest konieczny. 
• dodatki witaminowe i mineralne: 
cenny dodatek karm, w tych dobrze zbilansowanych ich ilość pokrywa zapotrzebowanie psa; najlepiej przyswajalne 
pierwiastki to te w postaci chelatów np. chelat żelazowo-aminokwasowy. 

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

ABC OGRODNICTWA

Kwiaty cięte
Najpiękniejszą dekoracją wnętrz są kwiaty cięte. Często otrzy-
mujemy je w prezencie i pragniemy, aby jak najdłużej utrzy-
mały świeżość, a ich urok i zapach zachwycał nas przez wiele 
dni. 

Nie wszystkie kwiaty są tak samo trwałe, ale nawet tym utrzy-
mującym wigor 2-3 dni możemy wydłużyć trwałość nawet 
do 10 dni. Dłużej utrzymują się kwiaty, o które odpowied-
nio zadbamy. Poczynając od oczyszczenia łodyg ze zbęd-
nych liści, zwłaszcza tych, które mogłyby znaleźć się pod 
wodą, po odpowiednie przycięcie łodyg, regularną wymia-
nę wody, czy też dodanie odżywki do kwiatów ciętych, do-
stępnej w kwiaciarniach i sklepach ogrodniczych. Jeżeli nie 
mamy możliwości zastosowania odżywki, to warto spróbo-
wać zatrzymać świeżość kwiatów, dodając do wody rozkru-
szoną aspirynę (0,5 tabletki aspiryny na 1 litr wody) lub cukier 
z octem jabłkowym (1 łyżeczka cukru i octu jabłkowego na 
1 litr wody). Usunięcie liści, które mogłyby znaleźć się pod 
wodą, zapobiegnie ich gniciu, rozmnażaniu bakterii i grzybów, 
za to wydłuży żywotność kwiatów. 

Prawidłowe przycięcie łodyg należy wykonywać ostrym 
nożykiem pod kątem 45 stopni. Takie przycięcie zwiększa 
powierzchnię pobierania wody przez łodygę. Kwiaty w ło-
dygach zdrewniałych np. róże po przycięciu warto zanurzyć 
na chwilę w gorącej wodzie. 

Kwiaty cięte nie lubią ciepłych i bardzo nasłonecznionych 
miejsc. Nie lubią też przeciągów i zimnych wiatrów. Odpo-
wiednie miejsce dla kwiatów w wazonie powinno być chłod-
ne i zacienione. Do więdnięcia kwiatów przyczynia się też 
etylen, który wydzielają dojrzałe owoce. 

Chcąc by kwiaty dłużej cieszyły nasze oczy, lepiej kupować 
je, czy też zrywać, w fazie pąka. Kwiaty o miękkiej łodydze, 
np. gerbery, narcyzy, rośliny zielne, kwiaty polne, ogrodo-
we, róże, słoneczniki, bzy, kaliny dłużej utrzymują świeżość, 
gdy końcówki łodyg (2-3 cm) zaparzymy przez ok.10 sek. 
we wrzątku. 

Łodygi tulipanów, gerberów, narcyzów, irysów dobrze jest 
nakłuć igłą, żeby usunąć z łodygi powietrze, które blokuje 
dopływ wody. Gdy tulipany tracą świeżość, warto je zawi-
nąć w papier i przenieść w chłodne miejsce. Róże można ra-
tować, zanurzając łodygę wraz z kwiatem w zimnej wodzie 
najlepiej w pozycji leżącej. 

Generalnie temperatura otoczenia ma duży wpływ na prze-
dłużenie żywotności kwiatów. Gdy chcemy przechować 
dłużej kwiaty pochodzące z naszej szerokości geograficznej, 
umieszczamy je (jeśli to możliwe) w chłodni w temperaturze 
4-5oC. Na sucho, bez wody w chłodni przechowujemy m.in. 
róże, amarylisy, tulipany, piwonie, narcyzy, gerbery, goździki. 
Natomiast nie umieszczamy w chłodni kwiatów egzotycz-
nych np. orchidei, storczyków tajlandzkich, dendrobium, 
cymbidium, anturium, roślin egzotycznych, eukaliptusa. An-
turium przechowujemy w temperaturze 17-25o C.

Niektórzy chcąc, żeby zakupione, czy otrzymane w prezen-
cie kwiaty wyglądały świeżo i ładnie wykorzystują nabłysz-
czacze. Nie wolno ich jednak stosować do kwiatów i liści 
eukaliptusa, oliwki, zieleni prowansalskiej, mrozów, roślin 
srebrnych, które popryskane preparatem zzielenieją. 

Niektóre rośliny w łodygach mają mleczko, które wypływa 
po przycięciu. Zaleca się delikatne opalenie końcówki łodygi 
nad płomieniem. Zabieg ten zahamuje wydzielanie mleczka 
i powstawanie wodoodpornej warstwy. Do takich roślin na-
leżą m.in. astry, maki, czy chryzantemy. 

Dbając odpowiednio o kwiaty cięte, wydłużymy ich trwałość 
i będą zdobić wnętrza dłużej. 

Elżbieta K.
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OBRADOWAŁA RADA

Absolutorium dla burmistrza 
OBRADOWAŁA RADA

Sprzedaży nie będzie
W piątek, 17 lipca br., odbyła się XX, tym razem, zdalna sesja nasielskiej 
Rady Miejskiej. Została ona zwołana na wniosek grupy radnych. W po-
rządku obrad znalazł się właściwie jeden punkt: podjęcie uchwały w spra-
wie uchylenia uchwały nr XVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
9 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Po krótkiej dyskusji radni przyjęli porządek obrad. Następnie przewodni-
czący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki odczytał projekt uchwały przy-
gotowanej przez radnych. Przed głosowaniem radny Marcin Szarszewski 
w imieniu prezesa Stowarzyszenia „Aktywny i Czysty Nasielsk” Marcina 
Tracza podziękował mieszkańcom, którzy złożyli swoje podpisy pod pe-
tycją w sprawie cofnięcia sprzedaży działki. 

Radny Michał Brodowski wyjaśnił, że był jednym z inicjatorów zwoła-
nia sesji i uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży tej nieruchomości. 
Przyznał, że nie zauważył, iż w Biuletynie Informacji Publicznej znajduje 
się obwieszczenie odnośnie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji dla budowy placu zabaw. Przyznał, że popełnił błąd i stwierdził, 
że należy uchylić uchwałę o sprzedaży działki. Radny Dawid Domała 
także podziękował mieszkańcom, którzy zareagowali na przygotowany 
przez niego materiał filmowy oraz radnym, którzy poprzednio zagłoso-
wali przeciw sprzedaży, a także tym, którzy podjęli inicjatywę uchylenia 
uchwały o sprzedaży działki gminnej. 

Radny Janusz Gers poprał głos radnego Brodowskiego, iż przeoczono 
informację w BIP. Także radny Jan Lewandowski przychylił się do opinii 
przedmówców. Przyznał, że był przekonany, że alternatywa dla tego pla-
cu zabaw będzie spełniała oczekiwania mieszkańców, ale się mylił. Radny 
Lewandowski opowiedział też o sytuacji, która miała miejsce przed tą 
sesją i mimo wątpliwości, uznał, że należy o niej opowiedzieć. 

 – W rozmowie telefonicznej z jednym z radnych, dostałem dość dziw-
ną dwuznaczną propozycję, żeby zmienić swoje zdanie podczas gło-
sowania w kwestii głosowania w zamian za to, że jeden z mieszkańców 
naszej gminy nie będzie przez pół roku składał skarg do komisji skarg 
i wniosków. Byłem głęboko zażenowany tą sytuacją i uważam, że ko-
misja skarg wniosków i petycji nie powstała po to, aby była narzędziem 
do nacisku czy szantażu, tylko po to, by rozwiązywać problemy miesz-
kańców – mówił radny Lewandowski. 

Radny Krzysztof Fronczak wskazał, że dobrze byłoby pytać mieszkań-
ców o opinie na temat inwestycji, tak jak było to, w przypadku przed-
szkola. 

Natomiast przewodniczący RM stwierdził, że jego zdaniem, nie do koń-
ca jest tak, że wszyscy mieszkańcy miasta i gminy popierają inicjatywę 
budowy placu zabaw w tym miejscu. Podkreślał, że na stadionie mamy 
kompleks sportowy, jest parking i będzie bezpiecznie, a błędem jest, że 
społeczeństwo nie zostało poproszone o opinię w tej sprawie. Zauważył 
też, że na 7 tys. miasto i 20 tysięczną gminę, to 1 500 podpisów to nie 
jest zawrotny wynik, żeby się nim sugerować. – Ale skoro mieszkańcy 
miasta chcą, niech tak będzie – mówił J. Lubieniecki.

W głosowaniu radni większością głosów przyjęli uchwałę o uchyleniu 
uchwały z 9 lipca br. dotyczącej sprzedaży działki przy rondzie: 11 rad-
nych głosowało „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu i 3 głosów nie od-
dano. Radny R. Czyż poprosił o wpisanie do protokołu, że głosował za 
przyjęciem uchwały uchylającej uchwałę o sprzedaży terenu. 

(red.)

nieczystości są tam wywożone, to 
nie wpływa to niekorzystnie na in-
teres nasielskiej oczyszczalni. Jak 
zauważyła ten rodzaj ścieków jest 
bardzo trudny w utylizacji. Nasielska 
oczyszczalnia i tak może przyjąć tyl-
ko 10-12% w stosunku do ścieków 
dopływających. Mniej ścieków do-
wożonych, to natomiast mniejszy 
koszt dla oczyszczalni. Ostatecznie 
uchwała uwzględniająca podział 
stref nie została przyjęta przez rad-
nych: 7 głosów „przeciw”, 2 „za” 
i przy 3 głosach wstrzymujących się 
i 1 nie oddanym. 

Pozytywnie natomiast radni opo-
wiedzieli się za projek-
tem uchwały dotyczącej 
górnych stawek opłat za 
opróżnianie i transport 
nieczystości płynnych ze 
zb iorników b ezodp ł y-
wow ych ora z osadów 
z oczyszczalni przydomo-
wych na terenie Gminy 
Nasielsk zakładając jeden 
wariant z opłatą. Radni po-
zytywnie także opowie-
dzieli się za uchyleniem 
uchwały nr IX/78/2011 
Rady Miejskiej w Nasielsku 
z dnia 9 czerwca 2011 r. 
w sprawie ustalenia opłat 
za przyjmowanie i zago-
spodarowanie nieczystości 
ciekłych na oczyszczalni 
ścieków w Nasielsku. Jed-
nogłośnie przyjęto projekt uchwały 
dotyczący regulaminu wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w na-
sielskich szkołach i przedszkolach. 
Nasielska Rada decydowała także 
o uzupełnieniu składu ławników przy 
Sądzie Rejonowym w Pułtusku na 
kadencję 2020-2023. Wybrano kan-
dydaturę Mirosława Wichrowskiego.

Uchwała o sprzedaży 
Burzliwa dyskusja nastąpiła podczas 
podejmowania uchwały w sprawie 
sprzedaży działki położonej obok 
nasielskiego ronda, naprzeciw-
ko Domu Pomocy Społecznej 
w Nasielsku. Głos w tej sprawie za-
brało wielu radnych. Jako pierwszy 
swoje stanowisko w sprawie przed-
stawił wiceprzewodniczący RM Da-
riusz Kordowski. Zauważył, że to on 
kilka miesięcy temu był wniosko-
dawcą przeznaczenia tego terenu 
pod plac zabaw, dlatego jest prze-
ciwny sprzedaży. Radny M. Świder-
ski optował za tym, aby powstał na tej 
działce plac zabaw dla dzieci z praw-
dziwego zdarzenia. Radny A. Paco-
cha, zauważył, że w wielu sprawach 
radni się różnią, ale tutaj stanowczo 
zgadza się z przedmówcami, że teren 
ten nie powinien być sprzedany. Rad-
ny M. Szarszewski wprowadzenie tej 
uchwały nazwał skandalem. W jego 
opinii to markety powinny być na 
obrzeżach miast, a place zabaw i te-
reny rekreacji w centrum, a nie od-
wrotnie. 

Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił,  
iż przygotowanie tego projekt 
uchwały było wynikiem zmieniają-
cej się sytuacji finansowej samorządu 

i braku środków na inwestycje. Przy-
chody roczne ze sprzedanej działki 
miałyby według kalkulacji burmistrza 
sięgać ok. 60 tys. zł. Poza tym cała 
kwota ze sprzedaży zostałaby prze-
znaczona na budowę placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej na terenie obok 
stadionu miejskiego. Dzięki temu 
powstałby tam kompleks rekre-
acyjno-sportowy dla całych rodzin. 
Burmistrz po raz kolejny podkreślał 
także, że w jego opinii budowa placu 
zabaw przy DPS, nie jest racjonalna. 
Wpływać miałyby na to bardzo ru-
chliwe ciągi komunikacyjne i spaliny. 

Radny Tomasz Pietras zauważył,  
że 2 mln inwestycja (plac zabaw) przy 
rocznym budżecie gminy 100 mln 

zł, to nie są duże pieniądze. Natomiast 
jego zdaniem nie można dopuścić 
do tego, aby rodzice z dziećmi mu-
sieli iść przez całe miasto, aby trafić 
na plac zabaw, gdzie mogliby razem 
spędzić czas. 

Radny A. Pacocha prosił radnych 
spoza miasta, aby w tej sprawie 
wstrzymali się od głosu. Sprawę sko-
mentował też radny Rafał Dłutow-
ski, wskazując, że zabrakło faktów, 
ile realnie gmina mogłaby zyskać ze 
sprzedaży i komu planuje się działkę 
sprzedać. Ale podkreślił też że czuje 
nacisk społeczeństwa w tej kwestii. 

Radny Michał Brodowski, zauważył, 
że ma dylemat z podjęciem decyzji, 
ale radni poza życzeniami powinni 
także szukać dochodów dla gminy. 
Radny Krzysztof Fronczak mówił, że 
jest przeciw tej lokalizacji placu za-
baw, ponieważ nie jest to bezpieczny 
teren, dodatkowo zanieczyszczony 
spalinami. Podobną opinię wyraził 
radny Dariusz Sawicki. Przewodni-
czący RM Jerzy Lubieniecki podkre-
ślał zalety proponowanej nowej 
lokalizacji placu zabaw przy stadio-
nie miejskim.

Swoje zdanie w temacie sprzedaży 
działki zabrał także Waldemar Kordu-
lewski zastępca burmistrza Nasielska. 
Podkreślał, że burmistrz nie jest prze-
ciwny idei powstania placu zabaw dla 
mieszkańców, tylko proponuje alter-
natywne, lepsze w jego opinii miej-
sce. 

Ostatecznie radni większością głosów 
przyjęli uchwałę o sprzedaży działki 
przy rondzie: 7 głosów „za”, 5 prze-
ciwnych i 1 wstrzymującym się. 

Sprawy różne
Rada podejmowała pięć uchwał 
w sprawie skarg złożonych na działa-
nia burmistrza Nasielska. Większością 
głosów radni uznali je za bezzasadne. 

Następnie przedstawione zosta-
ły pisma, jakie wpłynęły do Rady 
Miejskiej. W kolejnym punkcie do-
tyczącym spraw różnych radny Ja-
nusz Gers odniósł się do wiadomości 
mailowej skierowanej do niego przez 
jednego z członków Stowarzyszenia 
„Aktywny i Czysty Nasielsk”. Zrefe-
rował podjęte przez siebie działania 
dotyczące ochrony środowiska na 
swoim terenie.

Głos zabierali także mieszkańcy 

gminy. Adam Mikucki w krytycz-
nych słowach odniósł się do decyzji 
radnych w sprawie sprzedaży dział-
ki. Wspomniał także o pytaniach ja-
kie kierował do Rady mieszkaniec 
Andrzej Zawadzki – dotyczyły one 
nieprzyjemnego zapachu wydoby-
wającego się z miejskiej kanalizacji 
oraz kwestii grobu nieznanego żoł-
nierza znajdującego się na terenie 
nasielskiego cmentarza. 

Na temat podjętej przez radnych 
uchwale o sprzedaży działki mówił 
także Andrzej Wójciak. Mieszkaniec 
Nasielska w bardzo emocjonujący 
sposób odpowiedział na przytacza-
ne przez radnych argumenty, aby 
plac zabaw nie powstał w planowa-
nym miejscu. 

Radny A. Pacocha poinformował 
obecnych, że jako nasielscy przed-
stawiciele PiS oraz klubu Radnych 
„Niezależni Skuteczni Zaangażowa-
ni” zwrócili się z pismem do ministra 
sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, 
z wnioskiem, aby Prokuratura Rejo-
nowa dla gminy Nasielsk nie znajdo-
wała się w Pułtusku, ale w Nowym 
Dworze Mazowieckim, zaś Prokura-
tura Apelacyjna  w Warszawie.

Radny Fronczak pytał o tereny po 
wąskotorówce. Kierownik wydziału 
zagospodarowania przestrzennego 
i nieruchomości Bożena Strzelecka 
poinformowała, że 30 czerwca br. 
gmina stała się właścicielem tere-
nów po wąskotorówce w Nasielsku, 
Siennicy i Starych Pieścirogach.

W wyniku wyczerpania tematów 
obrad zamknięto XIX sesję Rady 
Miejskiej w Nasielsku.

J.G
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Baran 21.03-20.04 
Będziesz motywować całą rodzinę do wy-
jazdów, wspólnych zabaw i beztroskiego 
spędzania wolnego czasu. Ambicja pchnie 
Cię ku nowym wyzwaniom. Właśnie teraz 
masz szansę na radykalne zmiany. 

Byk 21.04-20.05
Pojawią się wokół Ciebie ludzie, którzy Ci 
sprzyjają oraz bardzo korzystne okazje to-
warzyskie i zawodowe. Nie odmawiaj ni-
komu swojej pomocy. Śmiechem i miłym 
słowem zdobędziesz wielu zwolenników. 

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz odważnie i zdecydowanie wal-
czyć o swoje. Pozbądź się uprzedzeń, bądź 
otwarty na wszystkie nowości. Już niedłu-
go zwróci się podwójnie pomoc i życzli-
wość okazana potrzebującej osobie.

Rak 22.06-22.07
Będziesz wojowniczy i bardzo zdecydo-
wany. W obronie swojej rodziny będziesz 
w stanie walczyć jak lew. Nie wszczynaj jed-
nak kłótni rodzinnych i postaraj się wszyst-
kie konflikty rozwiązywać pokojowo. 

Lew 23.07-23.08
Nie marnuj czasu na kłótnie z upartym 
współpracownikiem, którego i tak nie 
przekonasz. Dbaj o swoje bezpieczeństwo. 
Uważaj podczas prowadzenia samochodu 
i korzystania z urządzeń mechanicznych.

Panna 24.08-22.09
Trudne dni już się dla Ciebie skończyły. Za-
czną pojawiać się korzystne okazje, sprzyja-
jący ludzie i dodatkowe okazje do zarobienia 
pieniędzy. Nie leniuchuj i z ochotą angażuj 
się w nowe przedsięwzięcia. 

Waga 23.09-23.10
Twoja pozycja zawodowa może być lek-
ko zagrożona. Postaraj się sumiennie wy-
konywać swoje obowiązki, bo ktoś będzie 
patrzył Ci na ręce i rozliczał z tego, czego 
nie zrobiłeś. Dbaj o swoje zdrowie.

Skorpion 24.10-22.11
Pokaż wszystkim w swoim otoczeniu, jak 
podejmować szybkie i trafne decyzje, ale 
nie rywalizuj z własnym szefem i uważaj na 
słowa. Nie bagatelizuj ważnych spraw, jakie 
pojawią się w Twoim życiu.

Strzelec 23.11-21.12
Bądź odpowiedzialny za swoje czyny 
i słowa. Nie traktuj innych z lekceważe-
niem, ponieważ odpłacą Ci tym samym. 
Zadbaj o swoje zdrowie, zacznij uprawiać 
sporty i zmień dietę na lżejszą.

Koziorożec 22.12-20.01
To dobry czas, aby sprytnie wyplątać się 
z obietnic, które kosztują Cię zbyt wiele cza-
su i energii. W pracy czeka Cię nowe zadanie, 
które może wykraczać poza zakres Twoich 
obowiązków. Nie przesadź z wydatkami. 

Wodnik 21.01-19.02
Bądź czujny i nie daj się łatwo wyprowa-
dzić z równowagi. Zanim się zdenerwujesz 
lub kogoś skrytykujesz, policz do dziesię-
ciu. W ten sposób zachowasz stanowisko 
i zdrowie. Wskazana aktywność fizyczna.

Ryby 20.02-20.03
Czeka Cię spokojniejszy czas. Nie zabrak-
nie Ci czasu i pieniędzy na przyjemności. 
Odśwież znajomość obcego języka, przy-
da się na pewno podczas zagranicznych 
podróży. Nie unikaj znajomych i przyjaciół.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
31 lipca-2 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

5-6 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

TURU. W POGONI ZA SŁAWĄ
Animacja, Komedia;  Argentyna, Hiszpania; Czas trwania: 
1 godz. 20 min.
Przez swój śmieszny wygląd oraz fakt, że nie potrafi 
składać jajek, kurka Turu jest źródłem żartów dla całe-
go kurnika. Wszystko zmienia się, kiedy Isabel – eme-
rytowana nauczycielka muzyki zabiera kwoczkę na 
swoją farmę. Tam też dochodzi do niebywałego od-
krycia. Okazuje się, że Turu posiada niezwykły talent. 
Nie tylko potrafi mówić ludzkim głosem, ale również 
wspaniale śpiewać. Isabel jednak – z obawy, że inni 
ludzie mogą chcieć wykorzystać kurkę do własnych 
celów – postanawia zatrzymać jej sekret w tajemnicy. 
Niestety pewnego dnia dochodzi do nieszczęśliwego 
wypadku. Kobieta spada z dachu i traci pamięć… Kie-
dy karetka zabiera ją do szpitala, Turu pozostaje sama 
 i bez ochrony. Dzielna kwoczka nie załamuje się jed-
nak i postanawia wyruszyć w podróż, aby odnaleźć 
przyjaciółkę. W jej trakcie poznaje małego Mateo, 
syna właściciela cyrku. Wspólnie tworzą spektakl, któ-
ry przynosi Turu wielki rozgłos. Mimo sławy i scenicz-
nego sukcesu rozśpiewana kurka nie zamierza jednak 
zrezygnować z misji odnalezienia ukochanej Isabel.

7-9 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.
12-13 sierpnia godz. 15:00 2D dubb.

WIKING I MAGICZNY MIECZ
Animacja;  Belgia, Francja, Niemcy; Czas trwania 1 godz. 
17 min.
Wigi jest synem wodza wikingów mocarnego Halvara. 
Jego tatko ma złote serce, ale działa szybciej niż myśli, 
co niestety jest źródłem problemów całego plemie-
nia. Wigi może nie ma ojcowskiej siły i postury mamu-
ta, dysponuje za to odwagą i nie lada sprytem. Obie 
te cnoty okażą się kluczowe, gdy na skutek złowro-
giej klątwy, mama Wigiego zmieni się w złoty posąg. 
Dzielny chłopak kompletuje załogę, która wyruszyć 
ma na poszukiwania magicznej wyspy. Według legen-
dy tylko tam można odczynić czar i przywrócić ma-
mie jej dawną postać. Wigi, jego dzielny tatko Halvar 
i kudłata drużyna walecznych wikingów będą musieli 
zmierzyć się z potężnymi falami, wrednymi stworami 
i wyjątkowo bezczelnym wrogiem, który podąża za 
nimi wiosło w wiosło. Stawką okaże się nie tylko dobro 
kochanej rodzicielki, ale los całego plemienia.

7-9 sierpnia godz. 17:00 2D nap.
12-13 sierpnia godz. 17:00 2D nap.

JAK BYĆ DOBRĄ ŻONĄ
Komedia;  Francja; Czas trwania 1 godz. 49 min.
Paulette (Juliette Binoche) wraz z małżonkiem pro-
wadzą prywatną szkołę dla dziewcząt, w której nasto-
latki uczą się, jak być perfekcyjną żoną i panią domu. 
Niestety po nagłej śmierci męża Paulette odkrywa, że 
szkoła jest na skraju bankructwa i ona sama musi wziąć 
sprawy w swoje ręce. Sytuacji nie ułatwiają feminizm 
i rewolucja seksualna, które z dnia na dzień zmieniają 
społeczeństwo i świat dookoła. Aby ratować szkołę, 
Paulette łączy siły ze swoją pierwszą miłością – André 
(Edouard Baer), ekscentryczną szwagierką – Gilber-
te (Yolande Moreau) oraz surową zakonnicą Marie-
Thérèse (Noémie Lvovsky). Nieoczekiwanie jednak 
sama zaczyna mieć wątpliwości co do własnych po-
glądów i przekonań. Czy to możliwe, żeby miała stać 
się… wyzwoloną kobietą?

7-9 sierpnia godz. 19:00 2D nap.
12-13 sierpnia godz. 19:00 2D nap.

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA
Romans; USA,  Korea Południowa; Czas trwania 1 godz. 
50 min.
Daphne rzuca pracę, rozstaje się z chłopakiem, prze-
prowadza do siostry i chce zmienić coś w swoim ży-
ciu: postanawia odpocząć od związków. Jednak kiedy 
na jednej imprezie poznaje Jacka i Franka i zaczyna 
spotykać się z nimi jednocześnie, jej plan rozpływa 
się w powietrzu.

UWAGA!  UWAGA!  
Możliwe zmiany w repertuarze.Możliwe zmiany w repertuarze.      

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  
widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  

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

wirusa-sars-cov-2-w-polscewirusa-sars-cov-2-w-polsce
Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.Przypominamy o konieczności zakrywania nosa i ust podczas seansu.

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

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrud-

ni na umowę o pracę: pracowników 

produkcji, operatorów wózków widło-

wych, elektryka-automatyka, mecha-

nika przemysłowego. 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.

Sprzedam działkę budowlaną,  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Sprzedam dom. Tel. 736 537 110.

Ogólne remonty, płytkowanie, malo-

wanie, 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.

Sprzedam mieszkanie 72 m2, II piętro. 

Tel. 23 69 120 15.

Sprzedam działkę w Nasielsku, 

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

Wynajmę dom w Nasielsku, centralne 

i łazienka. Tel. 501 461 424.

Wynajem minikoparki. Tel. 695 163 726.

Sprzedaż Pelletu bardzo dobrej jakości. 

Tel. 793 793 333.

Sprzedam działkę budowlaną 

w Nasielsku ul. Słoneczna. Tel. 733 

733 440.

Sprzedaż-Montaż ogrodzeń. Tel. 695 

163 726.

Sprzedam Furtki, Bramy Ogrodzeniowe 

- Tanio. Tel.793 793 333.

Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy 

w dobrym stanie. Tel 501 461 424.

Sprzedam słomę z pokosu 50ha.  

Tel. 515 157 649.

Opiekunkę do 100-latka. Tel. 601 581 

743.

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

20.07.–26.07.2020 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
27.07.–2.08.2020 r. Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
3.08.–9.08.2020 r. Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, 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
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Pozytywna Dyscyplina
Pozytywna Dyscyplina jest klasyczną metodą wychowawczą rozwijaną od 30 lat. To skuteczna 
metoda oparta na wzajemnym szacunku i empatii wspierająca rozwój samodyscypliny, od-
powiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku. Pozytywna Dyscyplina dostarcza 
rodzicom gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem. Jest źródłem 
wiedzy dotyczącej wychowywania dzieci, ale i praktycznych przykładów, jak wspierać po-
ciechy, jak z nimi współpracować, wyznaczać granice i egzekwować ustalenia. Ani nadmierna 
surowość, ani zbytnia pobłażliwość ze strony rodziców i nauczycieli nie sprzyjają kształtowaniu 
odpowiedzialnej postawy u dzieci. Korzystne warunki pojawiają się wtedy, kiedy stwarza się 
dzieciom możliwość do przyswajania wartościowych kompetencji życiowych i społecznych 
kształtujących charakter, w atmosferze uprzejmości, stanowczości oraz szacunku. Pozytywna 
Dyscyplina została stworzona, aby kształcić młodych ludzi do bycia odpowiedzialnymi, peł-
nymi szacunku i zaradności członkami społeczeństwa.

Dzięki Pozytywnej Dyscyplinie można znależć odpowiedzi na wiele rodzicielskich pytań: Co 
mam robić, gdy nie mogę się dogadać z dzieckiem? Jak mam mówić, żeby dziecko mnie 
słyszało i częściej słuchało? Jak stworzyć warunki do współpracy z dzieckiem? Jak wspierać 
dziecko bez rozpieszczania? Jak wyznaczać granice, ustalać i egzekwować umowy i dzielić 
się z dzieckiem obowiązkami? Jak pomóc rodzeństwu dogadać się ze sobą? Jak budować w 
dziecku zdrowe poczucie własnej wartości? Jak wzmacniać jego zaufanie do siebie? Dlaczego 
dzieci różnią się od siebie w zależności od kolejności urodzenia?

Pozytywna Dyscyplina pomaga rodzicom:

– zrozumieć swoje dzieci;

– wspierać ich naturalny potencjał;

– wychowywać je na mądrych, pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych;

– SKUTECZNIE radzić sobie z codziennymi trudnościami, takimi jak ubieranie się, wychodze-
nie z domu, sprzątanie, mycie zębów i tym podobne.

5 fundamentalnych Zasad Postywywnej Dyscypiny:

1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, pomaga im poczuć, że są ważne  
w rodzinie i społeczności.

2. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca: miękka i zdecydowana w tym samym cza-
sie, czyli twarda dla problemu i miękka dla osoby.

3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy  
i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje się postępować  
w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy.

4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwią-
zywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym 
w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.

5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruk-
tywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

Narzędzia i koncepcje, które obejmuje Pozytywna Dyscyplina to:

– Wzajemny szacunek. Dorośli modelują szacunek do swoich potrzeb i wymagań sytuacji, 
będąc wymagającymi wobec dziecka, pozostając jednocześnie życzliwymi i pełnymi sza-
cunku dla potrzeb dziecka.

– Identyfikacja przekonań stojących za zachowaniami. Za każdym zachowaniem dziecka kry-
je się pewne przekonanie, często błędne. Skuteczna reakcja na nieodpowiednie zachowanie 
dziecka możliwa jest właśnie dzięki zrozumieniu powodów, dla których dzieci robią to, co ro-
bią. Próba zmiany samego zachowania bez zmiany przekonań skazana jest na niepowodzenie.

– Efektywna komunikacja i umiejętności rozwiązywania problemów.

– Dyscyplina, która uczy (i nie jest ani zbyt pobłażliwa, ani zbyt każąca).

– Koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu.

– Stosowanie zachęcania (zamiast pochwały). Zachęcanie zauważa wysiłek włożony w działa-
nie i osiąganie postępów, a nie wyłącznie sukcesy. Zachęta buduje trwałe poczucie własnej war-
tości i sprawczości, np. mówiąc do dziecka: „Dałeś z siebie wszystko”, „Włożyłaś w to mnóstwo 
pracy”, „Widzę, że Ci zależy” zamiast: „Cieszę się, że zrobiłeś tak jak mówiłam”, „Jesteś takim 
grzecznym chłopcem” stawiamy na pierwszym miejscu dziecko, doceniamy jego wysiłek 
oraz jego potrzeby.

Poztywna Dyscyplina nie sprawia, że dzieci stają się idealne. Jednak wielu rodziców twierdzi, 
że wprowadzenie w życie jej zasad i rozwiązań przynosi po prostu więcej radości i satysfak-
cji z przebywania razem z dziećmi. Ważnym jest, aby zjednać sobie dziecko, zamiast wyko-
rzystywać swoją władzę, by je pokonać. Proces zmiany starych nawyków wychowawczych 
wymaga cierpliwości w stosunku do siebie i swoich dzieci. Im lepiej rozumie się podstawowe 
zasady pozytywnej dyscypliny, tym łatwiejsze staje się wprowadzenie ich w życie. Cierpliwość, 
poczucie humoru, umiejętność przebaczania i przyznania się do błędu wspierają proces nauki. 

Artykuł opracowano na podstawie książki „Pozytywna Dyscyplina” Jane Nelsen. 
Serdecznie zachęcam Państwa do lektury. 

Opracowała psycholog
Anna Gródek

Podziękowanie po wyborach Prezydenta RP

Szanowni Państwo,
zakończyła się akcja wyborcza związana z wyborami Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Akcja szczególna i niespotykana dotychczas w naszym kraju. Po 
pierwsze, tocząca się w stanie epidemii koronawirusa wraz z towarzyszącymi jej 
ograniczeniami i obostrzeniami w związku z trwającym zagrożeniem zakażenia-
mi. Po drugie, w czasie szybko powstających i stale zmieniających się przepisów 
prawnych dotyczących wyborów, a co za tym idzie w stanie niepewności dla 
wszystkich osób związanych z tą akcją wyborczą, a także przy wprowadzonych 
wielu nowych rozwiązaniach prawnych, np. powszechnym głosowaniu kore-
spondencyjnym. I wreszcie po trzecie, w ogromnym przyspieszeniu w ostat-
nim miesiącu po ostatecznym ustaleniu terminu wyborów na 28 czerwca br. 
Szczególna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wymagała niejednokrotnie szcze-
gólnych rozwiązań oraz szczególnego zaangażowania ze strony osób uczestni-
czących w różnych formach w tych wyborach. 

Dlatego chciałbym bardzo podziękować wszystkim uczestnikom biorącym 
udział w przygotowaniu, przebiegu i zabezpieczeniu minionej akcji wyborczej. 
Wiem, że wszyscy Państwo daliście z siebie tyle, ile można było dać, a nawet 
jeszcze więcej, aby te wybory przebiegły zgodnie z przepisami, sprawnie i bez-
piecznie. 

Składam serdeczne podziękowania za dobrą współpracę:

wszystkim osobom zasiadającym w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy 
Nasielsk – Przewodniczącym, Zastępcom Przewodniczących i Członkom,

operatorom obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych,

gospodarzom wszystkich obiektów, w których znajdują się lokale Obwodowych Komisji Wy-
borczych, w szczególności dyrekcjom i pracownikom tych jednostek,

Dyrektorowi i pracownikom Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku,

przy okazji tych wyborów po raz pierwszy – Dyrektorowi i pracownikom Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury, za zorganizowanie i przeprowadzenie transmisji szkolenia online dla Obwodowych 
Komisji Wyborczych,

Komendantowi i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nasielsku,

Komendantowi Straży Miejskiej w Nasielsku.

Wyrażam również swoje podziękowanie moim najbliższym współpracownikom

pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku pomagającym przed dniem wyborów oraz 
w dniu głosowania, pełniącym dyżur w Urzędzie, szczególnie ogromnie zaangażowanemu 
w przygotowania Wydziałowi Spraw Obywatelskich w osobach Pana Łukasza Gburzyńskiego 
i Pani Aliny Żołnierzak,

Pani Katarzynie Osińskiej – pełniącej funkcję Urzędnika Wyborczego Gminy Nasielsk,

Pani Katarzynie Bagińskiej – pełniącej funkcję Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej 
Nr 21 w Warszawie,

Panu Radosławowi Romanowskiemu – Koordynatorowi Gminnemu ds. Informatyki.

Każdy z Państwa był i jest niezwykle ważnym trybikiem wielkiej machiny wyborczej. Ale była 
też osoba, która pilnowała i od 17 lat pilnuje, aby przed i w dniu wyborów wszystko „grało” jak 
w dobrze naoliwionym mechanizmie. Bardzo dziękuję w tym miejscu Sekretarzowi Nasielska – 
Panu Markowi Maluchnikowi, który jak zawsze solidnie, z wielką skrupulatnością i sumiennością 
od samego początku – od dnia zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
czyli od 5 lutego br. – układał w całość wszystkie elementy składające się na właściwe przygo-
towanie i przebieg wyborów Prezydenta RP. Dziękuję za ogrom pracy włożony w te, a także 
wszystkie poprzednie wybory. 

Przy okazji pragnę również serdecznie podziękować wyborcom – mieszkańcom Gmi-
ny Nasielsk za tak liczny udział w głosowaniu przypomnę: 62,52% 28 czerwca oraz 67,85%  
12 lipca. Nigdy wcześniej Gmina Nasielsk nie odnotowała tak wysokiej frekwencji wyborczej. 
Świadczy to jednoznacznie, iż wszyscy jako społeczeństwo i społeczność lokalna naszej Gminy 
dojrzewamy do demokracji i wierzymy w to, że każdy pojedynczy głos ma ogromną wagę. 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – choć toczące się w cieniu epidemii – poka-
zały, że chcemy mieć wpływ na przyszłość Polski, na naszą przyszłość. Dziękując raz jeszcze 
wszystkim Państwu, zachęcam do brania udziału w przyszłych wyborach.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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Sukcesy w Baszcie
Kiedy informacje o pandemii często są sprzeczne i można pogubić się 
w zaleceniach oraz ograniczeniach, powoli zaczynają wracać zawody 
sportowe. 

Przykładem dobrze zorganizowanej 
imprezy jest bieg „VII Makowska Pięt-
nastka i I Makowska Piątka”. Bieg od-
był się 14 lipca o godzinie dziesiątej, 
a więc w dość trudnych i upalnych 
warunkach. Pomimo tego, chętnych 
na niedzielne bieganie nie zabrakło. 
W tym roku po raz pierwszy organi-
zatorzy zdecydowali zorganizować 
zawody na dystansie pięciu kilome-
trów. Nawierzchnia trasy była asfal-
towa z nawrotką po 2,5 km z dwoma 
niedużymi podbiegami. Ze względu 
na panujące obostrzenia oprawa biegu 
była minimalistyczna bez posiłku, za to 
z dużą ilością owoców, kategorii i pu-
charów. Nie był to bieg, o jakim mówi 
się latami, ale solidne zawody, na któ-
re warto jeszcze wrócić. Na dystansie 
5 km pobiegło 71 biegaczy. Zwyciężył 
zawodnik, który osiągnął czas 15:54. 
Najszybsza kobieta zameldowała się na 
mecie z czasem 20:56. Niestety bieg 
miał również kilka mankamentów, or-
ganizatorzy zapewnili za mało wody na 
mecie oraz powstało straszne zamie-
szanie z medalami, przez co nie każdy 
wrócił z pamiątką.

Dystans pięciu kilometrów upodobali sobie nasi biegacze. Na starcie 
pojawili się: Adam Zalewski, Amina Bendada, Agnieszka Jankowska oraz 
Krzysztof Kołodziejczyk. Był to bieg pełen sukcesów. Adam pokonał tra-
sę z wynikiem 17:49 i zajął drugie miejsce w kategorii M20. Rewelacyj-
ny kunszt umiejętności biegowych pokazała również Amina, zajmując 
pierwsze miejsce w kategorii K20 z czasem 24:08. Pomimo zmagania 
się z zakwasami i zmęczeniem również Agnieszka stanęła na podium, 
zajmując drugie miejsce w kategorii K40 z czasem 26:06. Wisienką na 
torcie był wynik Krzysztofa, który pokonał siebie i zrobił „życiówkę” 
z czasem 21:45, zajmując siódme miejsce w trudnej kategorii M40.

Wszystkim naszym biegaczom serdecznie gratulujemy wyników i ży-
czymy dalszych sukcesów. Zawody pokazały, że nie straciliśmy formy 
ani ducha walki oraz godnie reprezentujemy naszą gminę.

Nieustannie zapraszamy na wspólne treningi biegowe, tradycyjnie w śro-
dy o 20:15 pod Basztą oraz trening ogólnorozwojowy w niedziele o 10, 
koło figurki w Paulinowie. Cały czas, co piątek, o godzinie 18:30 odby-
wają się również wycieczki rowerowe spod Urzędu Miasta i Gminy. 

J.K.R.

PIŁKA NOŻNA

Seria sparingów Żbika

Już po raz drugi Młodzieżowy 
Klub Sportowy Victoria Nasielsk 
był organizatorem kolonii let-
niej dla dzieci i młodzieży. Te-
goroczny wypoczynek odbył 
się w terminie od 4 do 14 lipca 
2020 r. w malowniczo położo-
nym Ośrodku Wypoczynkowym 
Bajka w Ostródzie nad Jeziorem 
Drwęckim.

Rodzinny klimat naszego wy-
jazdu sprawił, że koloniści mie-
li okazję spędzić niezapomnianą 
wakacyjną przygodę! Bogaty 
program kolonii przewidywał 
mnóstwo atrakcji, m.in. festiwal 
kolorów, bitwa balonowa, gry te-
renowe, paintball, rejs Kanałem 
Elbląskim, wycieczki rowerowe, 
RamboRun – bieg z przeszkoda-
mi, talent show, piłka nożna, rin-
go, streetbasket, badminton, kajaki, 
podstawy żeglarstwa i wiele więcej! 
Nie było czasu na nudę! Nad reali-
zacją programu czuwała starannie 
dobrana kadra wychowawców. Są 
to ludzie z pasją, doświadczeniem 
w pracy z dziećmi, odpowiedzialni 
i pomysłowi.

Poprzez starannie przygotowany 
program rozwijaliśmy zaintereso-
wania naszych kolonistów, ich wy-
obraźnię, talenty. Podczas obozu 
powstała jedna z najważniejszych 
wartości w życiu każdego czło-
wieka – przyjaźń. Wspólne poko-
nywanie własnych słabości, radość 

z najdrobniejszych zdobytych 
umiejętności, wspólny śmiech i sa-
tysfakcja z osiągnięć zespołu – to 
pozostanie w młodych ludziach na 
zawsze, a w naszej pamięci będzie 
trwać jako odzwierciedlenie speł-
nienia naszych celów i marzeń.

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy do fundatorów voucherów 
i gadżetów dla kolonistów m.in.: 
 – Sklep Guliwer;
 – Lodolandia;
 – Nasielski Ośrodek Kultury;
 – Cukiernia Ptyś;
 – Pizzeria Biesiadowo;
 – Fundacja Ogród Edukacji;
 – Pizzeria Habanero;

 – IT Progres B. Szymczyk;
 – Urząd Marszałkowski – Departa-
ment Kultury, Promocji i Turystyki.

To dzięki zaufaniu, którym obda-
rzyli nas Rodzice tegorocznych 
kolonistów, wspaniałej i unikal-
nej energii dzieci, zaangażowaniu 
kadry możliwa stała się realiza-
cja naszej misji – stworzenia wy-
jątkowego wypoczynku, gdzie 
wszystko jest podporządkowane 
bezpieczeństwu, rozwojowi i po-
trzebom dzieci.

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

P.W.

Nowy sezon piłkarskiej okręgówki 
zbliża się wielkimi krokami. Piłka-
rze nasielskiego Żbika prowadzą 
do niego intensywne przygotowa-
nia. Poza treningami w ciągu kilku-
nastu dni rozegrali także aż sześć 
sparingów.

Pierwszy mecz kontrolny roze-
grany został z Wkrą Sochocin na 
boisku w Sochocinie. Przez kilka 
ostatnich sezonów drużyna ta gra-
ła w lidze okręgowej, lecz w 2019 
spadła do A Klasy, w której za-
kończyła sezon na ostatnim, 14. 
miejscu. W lipcowym spotkaniu 
nasielska drużyna pokonała go-
spodarzy sześcioma zdobytymi 
golami. Rywale nie zdobyli nato-
miast żadnej bramki.

Drugi sparing rozegrany został 
8 lipca z drużyną, z którą Żbik 
Nasielsk spot yka się w trady-

cyjnych rozgrywkach l igi cie-
chanowsko-ostrołęckiej , czyli 
z Kryształem Glinojeck. Zespół 
z Glinojecka zakończył ostatni se-
zon na miejscu 9. z dwudziestoma 
punktami po piętnastu rozegra-
nych meczach. Zwycięzcą spo-
tkania został Żbik Nasielsk, który 
pokonał ekipę z Glinojecka 1:0.

Trzeci z kolei sparing Żbiki zagra-
ł y mecz z drużyną z sąsiedniej 
„okręgówki”, czyli z Bugiem Wy-
szków, który gra w lidze Warszawa 
I. Podobnie jak nasielska drużyna, 
Bug także miał szansę, aby wywal-
czyć awans do IV ligi. Nie udało 
się to jednak i drużyna zakończyła 
ostatni sezon na trzecim miejscu 
w tabeli, mając na koncie 37 punk-
tów zdobytych w 18. spotkaniach. 
W spotkaniu z Bugiem, Żbik także 
odniósł zwycięstwo 4:0.

15 lipca nasielscy piłkarze zagrali 
mecz z innym rywalem z sąsied-
niej „okręgówki”. Tym razem był 
to Mazur Radzymin. W minionym 
sezonie Mazur zajął 12. miejsce 
w tabeli, zdobywając 14 punktów. 
Na 15 rozegranych meczy wygrali 
tylko 4. Ulegli także Żbikowi 4:0.

W piątym sparingu Żbik Nasielsk 
zmierzył się z l iderami Klasy 
A grupy ciechanowsko-ostrołęc-
kiej. Był to kolejny z serii zwycię-
skich meczy nasielskiej drużyny. 
Tym razem rywalom udało się 
zdobyć jednego gola, lecz piłka-
rze Żbika zdobyli ich aż 5. Mecz 
ten rozegrany został 18 lipca.

Dobra passa trwa i oby trwała tak-
że po rozpoczęciu nowego sezo-
nu.

Michał B.


