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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Ponad 400 000 zł dla Nasielska 
30 czerwca br. w Delegaturze Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Piasecznie Zastęp-
ca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej 
Waldemar Kordulewski oraz Skarbnik 
Nasielska – Pan Rafał Adamski podpi-
sali umowy na:

 – zakup wyposażania dla OSP (10 
aparatów powietrznych z butlą kom-
pozytową, 4 komplety odzieży 
ochrony indywidualnej strażaka – heł-
my strażackie z latarką, buty, ubrania 
specjalne, rękawice specjalne – 4 sy-
gnalizatory bezruch-przycisk). Kwota 
przyznanej dotacji celowej to 37 051 
zł. Środki zostały pozyskane w ra-
mach programu „OSP-2021”. Zaku-
piony sprzęt trafi do OSP w Nasielsku 
i Psucinie. 

 – przebudowę drogi gminnej w Czaj-
kach. W ramach zadania wykonana 
zostanie nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o powierzchni 5670 m2 i długości 
1260 m. Kwota dotacji to 50 000 zł. 
Środki zostały pozyskane w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 – budowę stacji ładowania samo-

chodów elektrycznych przy Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku. Dotacja 
celowa została pozyskana w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021” w kwocie nie-
przekraczającej 168 000 zł.

 – wspieranie aktywizowania sołectw 
w ramach programu „Mazowiec-
ki Instrument Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2021” Dzięki temu aż 
18 sołectw z Gminy Nasielsk otrzy-
ma wsparcie w kwocie po 10 000 zł. 
Będą to: sołectwo Andzin, sołectwo 
Paulinowo, sołectwo Popowo Boro-

we, sołectwo Mazewo Włościańskie, 
sołectwo Miękoszyn, sołectwo Do-
bra Wola, sołectwo Morgi, sołectwo 
Lorcin, sołectwo Lubomin, sołectwo 
Krzyczki Pieniążki, sołectwo Głodo-
wo Wielkie, sołectwo Wiktorowo, so-
łectwo Popowo Południe, sołectwo 
Borkowo, sołectwo Jackowo Wło-
ściańskie, sołectwo Kosewo, sołectwo 
Aleksandrowo, sołectwo Ruszkowo. 

Łączna kwota wsparcia uzyskanego 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego wynosi 
ponad 400 000 zł.

Wydział Administracji i Nadzoru

PIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA

Awans Żbika do IV ligi!Awans Żbika do IV ligi!
W sobotę, 3 lipca br., kibice nasielskiego klubu piłkarskiego MLKS Żbik powitali 
drużynę, która dzięki zwycięstwu w barażach po 14 latach powróciła do IV ligi. 

Wśród rozentuzjazmowanego tłumu fanów naszego zespołu znaleźli się m. in. 
przedstawiciele władz samorządowych, w tym Jerzy Lubieniecki przewodni-
czący RM, Andrzej Waldemar Kordulewski zastępca burmistrza Nasielska, Rafał 
Adamski skarbnik Nasielska oraz wiceprzewodniczący RM Dariusz Kordow-
ski, były zawodnik tej drużyny, a także trener młodszych roczników Żbika. Do 
zgromadzonych na parkingu w centrum miasta z podziękowaniami za wspar-
cie i doping zwrócił się Marek Prusinowski prezes klubu Żbik. 

Redakcja Życia Nasielska gratuluje sukcesu zawodnikom, trenerom i za-
rządowi Żbika. 

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z MOPS

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że okres skła-
dania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatka-
mi na okres świadczeniowy 2021/2022 w wersji papierowej trwać będzie 
od 1.08.2021 r. do 30.11.2021 r., natomiast w wersji elektronicznej od 
1.07.2021  r. do 30.11.2021 r. 

Wnioski należy składać:
 – osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub
 – drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz 
bankowość elektroniczna).

W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające po-
wierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2020.

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku informuje, że od 
1.07.2021 r. trwają zapisy:

 – telefonicznie pod nr 23 693 30 05 lub

 – osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu ustale-
nia daty i godziny złożenia wniosków na wyżej wskazane świadczenie. 

Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych ko-
lejkach. 

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z uruchomieniem 
na terenie naszej Gminy apli-
kacj i „ Szlak 100 -lecia Bitwy 
Warszawskiej 1920” zachęcam 
Państwa do współ tworzenia 
bazy historycznej naszej Gmi-
ny. Aplikacja ta umożliwia użyt-
kownikom dodawanie miejsc 
szczególnie wartych uwagi, opi-
sów ze zdjęciami i ciekawostek 
historycznych, przez co w przy-
szłości może służyć jako prawdziwa kopalnia wiedzy historycznej, pa-
miątka dla przyszłych pokoleń tworzona oddolnie przez mieszkańców 
będących najbliżej historii swoich miejscowości.

Nasza Gmina charakteryzuje się bardzo dużą liczbą miejscowości, 
a w nich przydrożnych kapliczek, figurek i krzyży związanych histo-
rycznie z lokalnymi społecznościami. To przy nich często gromadzi-
li się mieszkańcy w trudnych czasach. Doświadczeni latami zmagań 
z burzliwymi wydarzeniami mieszkańcy naszej Gminy mogą podzie-
lić się z młodszymi swoją cenną wiedzą. Proszę o Państwa pomoc 
w budowaniu bazy historycznej Nasielska, zaczynając od kapliczek, 
figurek i krzyży.

Informacje na ich temat można przekazać na dwa sposoby:

 – skorzystać z opcji „Wskaż punkt” w aplikacji „Szlak 100-lecia Bitwy 
Warszawskiej 1920”;

 – przesłać informacje wraz ze zdjęciami na adres poczty elektronicz-
nej: promocja@nasielsk.pl.

Proszę o aktywny współudział w tworzeniu nasielskiej historycz-
nej skarbnicy wiedzy. Ufam, że działania te utrwalą nasielską kultu-
rę, wzmacniając lokalną tożsamość i postawy patriotyzmu lokalnego 
oraz zachęcą młodzież do dumnego identyfikowania się z Gminą 
Nasielsk.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań, proszę o kontakt z Re-
feratem Promocji Gminy pod numerem telefonu (23) 69-33-123.

Z wyrazami szacunku,
Bogdan Ruszkowski

Burmistrz Nasielska”

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

„Czyste Powietrze” 
- pomożemy wypełnić wniosek 
Miło nam Państwa poinformować, że Burmistrz Nasielska podpisał poro-
zumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na utworzenie gminnego Punktu konsultacyjno-in-
formacyjnego, w zakresie którego będzie realizowane m.in.: wsparcie 
Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinanso-
wanie z programu Czyste Powietrze, w tym pod kątem spełnienia wy-
magań określonych w Programie z zachowaniem należytej staranności.

Punkt będzie czynny od lipca bieżącego roku 10 godzin w tygodniu.

Wizyta w punkcie może się odbyć pod warunkiem wcześniejszego 
uzgodnienia telefonicznego tel. 23/69-33-101 lub 23/69-33-108, lub 
mailowego: k.losiewicz@nasielsk.pl lub j.szymanska@nasielsk.pl

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO 

Usuwanie folii rolniczej 
Burmistrz Nasielska informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu 
priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej”.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów 
z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie 
w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych. Beneficjentem pro-
gramu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami 
korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z powyższym, Urząd Miejski w Nasielsku przyjmuje wnioski 
w sprawie ilości folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej (folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opa-
kowania po nawozach i typu Big Bag).

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 
3, 05-190 Nasielsk w terminie do 9 lipca 2021 r. Wzór wniosku można 
pobrać w tutejszym Urzędzie oraz ze strony internetowej Urzędu www.
nasielsk.pl. Osoba do kontaktu: Bartosz Tomczyk, tel. 23 6933077, e-mail: 
b.tomczyk@nasielsk.pl

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę 
Nasielsk dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.

W ramach realizacji przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobo-
wiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do miej-
sca wskazanego przez gminę.

Wniosek do pobrania pod linkiem :https://nasielsk.pl/.../usuwanie-folii-
-rolniczej-i-innych...

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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OBRADOWAŁA RADA

Burmistrz z absolutorium
W czwartek, 24 czerwca br., w try-
bie zdalnym odbyła się XXX sesja 
Rady Miejskiej w Nasielsku. Uczest-
niczyło w niej 15 radnych. Pierwszą 
część posiedzenia prowadził Jerzy 
Lubieniecki przewodniczący RM. 
Po ustaleniu i przyjęciu porząd-
ku obrad Rada przyjęła protokoły 
z poprzednich trzech sesji. Wysłu-
chano też sprawozdań przewodni-
czącego RM i Burmistrza Nasielska 
z działań podejmowanych przez 
nich w okresie pomiędzy sesjami 
Rady. 

Następnie radni zapoznali się z „In-
formacją dotycząca realizacji zadań 
z zakresu ochrony przeciwpoża-
rowej w Gminie Nasielsk w 2020 
roku”. 

Rada przyjęła także szereg do-
kumentów, w tym: „Ocenę za-
sob ów p omoc y sp o łecznej ”, 
„Sprawozdanie z działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku za rok 2020”, 
„Sprawozdanie z realizacji Progra-
mu Współpracy Gminy Nasielsk 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicz-
nego za rok 2020”, „Sprawozdanie 
z realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii za 2020 
rok”.

Ważnym punktem posiedzenia 
była debata nad „Raportem o sta-
nie Gminy Nasielsk za rok 2020”. 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
przypomniał, że dokument ten 
musi być przedstawiony Radzie 
Miejskiej do 31 maja, a jego treść 
zostanie opublikowana na stronie 
internetowej gminy oraz na profilu 
FB. Omówił też zasady udziału rad-
nych i mieszkańców w debacie na 
ten temat. 

P rze d rozp o c zę c i e m deb at y 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, powiedział, że w raporcie 
przedstawione zostały konkretne 
dane na temat stanu naszej gminy. 
Prosił o uwzględnienie szczególnej 
sytuacji, z jaką samorząd lokalny, 
a także my wszyscy borykaliśmy 
się w ubiegłym roku. Zapewnił też, 
że z uwagą wysłucha wszystkich 
wypowiedzi uczestników debaty.

Jako pierwszy głos zabrał Dariusz 
Kordowski wiceprzewodniczący 
RM. Zauważył, że dokument ten 
przygotowali pracownicy nasiel-
skiego Urzędu Miejskiego, że za-
wiera informacje na temat stanu 
faktycznego gminy i nie ma po-
równań do innych gmin.

Natomiast radny Andrzej Pacocha 
wskazał, że brak w raporcie porów-
nań Nasielska z innymi gminami 
jest błędem. Zauważył spadek lud-
ności w naszej gminie w ostatnich 
latach, znaczną ilość wydawanych 
pozwoleń na budowę oraz wzrost 
przestępczości i mniejszą wykry-
walność przestępstw. Wskazał też, 
że z zapisów w WPF (Wieloletnia 
Prognoza Finansowa) wynika, że 
do 2021 roku powinny zostać zre-

alizowane m.in. takie inwestycje jak: 
plac zabaw, czy rewitalizacja skwe-
ru im. Jana Pawła II, a nie zostaną 
wykonane. 

Radny Marcin Szarszewski stwier-
dził, że raport mu się podoba oraz 
to, że wykonali go nasielscy urzęd-
nicy. Wyjaśnił też, dlaczego będzie 
przeciwny udzieleniu absolutorium 
burmistrzowi Nasielska. Jako man-
kamenty, jego zdaniem, wskazał: 
wadliwy regulamin zamówień pu-
blicznych dla kwoty poniżej 30 tys. 
euro w gminie, realizację zadania 
pn. modernizacja wybranych od-
cinków dróg gminnych oraz spra-
wę placu zabaw przy DPS, najpierw 
zlecenie wykonania projektu placu 
zabaw, a później zgłoszenie uchwa-
ły o sprzedaży tej działki. 

Radny zwrócił także uwagę na 
ogromne rozbieżności w dofinan-
sowywaniu działalności klubów 
sportowych. 

Natomiast radny Rodryg Czyż 
uznał, że porównania do ościen-
nych gmin są ważne, ponieważ 
pozwalają określić poziom naszej 
gminy. Zauważył, że burmistrz zło-
żył petycję w kwestii upamiętnienia 
bitwy o Nasielsk 1920 roku na Gro-
bie Nieznanego Żołnierza. Mówił 
też o rozbieżnościach dotyczących 
wpływów z opłaty śmieciowej, któ-
re pojawiają się w raporcie i w spra-
wozdaniu. 

Następnie głos zabrali mieszkańcy 
gminy: Adam Mikucki, Jarosław Ru-
ciński i Robert Sierzputowski.

Po czym odbyło się głosowa-
nie nad udzieleniem burmistrzowi 
Nasielska wotum zaufania. Uchwałę 
podjęto 10 głosami za, przy 2 prze-
ciwnych, 1 głosie wstrzymującym 
i 2 głosach nieoddanych.

W dalszej części sesj i skarbnik 
Nasielska Rafał Adamski odczytał 
uchwałę Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w sprawie  wykonania 
budżetu za 2020 rok. RIO wyda-
ło opinię pozytywną w tej kwestii. 
Pozytywna była również opinia 
RIO dla wniosku komisji rewizyjnej 
w sprawie absolutorium dla burmi-
strza Nasielska. Komisje stałe Rady 
Miejskiej także przedstawiły pozy-
tywne opinie w sprawie wykonania 
budżetu za 2020 r. 

Podczas dyskusji nad sprawozda-
niem finansowym głos zabrał radny 
Mirosław Świderski, który stwier-
dził, że planujemy inwestycje i ich 
nie realizujemy. Wskazał, że RIO 
zwróciło uwagę na niewykorzysta-
ne w 100% środki z tzw. funduszu 
korkowego, pozostało ok. 30 tys. 
zł, które powinny być rozdyspo-
nowane. 

Radny A. Pacocha zauważył, że 
inwestycje nie były w pełni re-
alizowane przez dwa lata, można 
pomyśleć, że mamy bum inwesty-
cyjny w 2021 r., a są to pieniądze 
z poprzednich lat.

Radny Rafał Dłutowski powiedział, 
iż jest to kolejny budżet z procen-
towo wyższym dochodem, choć 
poprzedni rok był specyficzny. 

Jego zdaniem martwić może fakt, 
że dochody bieżące nie są wy-
korzystane w 100 %. Wspomniał 
o realizacji inwestycji takich jak 
budowa ulicy Leśnej oraz budo-
wa przedszkola w Pieścirogach. 

Rada większością głosów przyjęła 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu gminy za 2020 rok, 
a w kolejnej uchwale udzielili bur-
mistrzowi Nasielska absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok. Oba głosowania wy-
glądały identycznie: 11 głosów „za”,  
1 głos przeciw, 3 osoby wstrzymały 
się od głosu. 

Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska podziękował radnym za 
zatwierdzenie sprawozdań i udziele-
nie absolutorium, a także za wszyst-
kie zgłoszone uwagi. Stwierdził, że 
w 2020 roku inwestycje były wstrzy-
mywane, ponieważ w związku z pan-
demią nie było wiadomo, co będzie 
się dalej działo. Przeprosił też za wy-
powiedziane w emocjach niezbyt 
fortunne wypowiedzi dotyczące 
oponentów, podkreślając, że zawsze 
wsłuchiwał się w głosy wszystkich 
mieszkańców, także tych mających 
inne zdanie niż on.

Następnie wiceprzewodniczący RM 
Dariusz Kordowski rozpoczął pro-
cedowanie uchwał. Rada przyjęła 
większością głosów zamianę uchwa-
ły budżetowej na 2021 rok (12 za,  
1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu). Jednogłośnie przyjęto 
uchwały dotyczące: zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 
2020 rok; przyjęcia raportu o sytu-
acji ekonomiczno-finansowej SPZOZ 
w Nasielsku; zarządzenia wyborów 
sołtysa sołectwa Chechnówka; nada-
nia nazwy ulicy w Nasielsku; Statutu 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Nasielsku.

Większością głosów przyjęto uchwa-
ły dotyczące: zajęcia stanowiska dot. 
zmiany granic administracyjnych 
gminy; określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Nasielsk 
w roku szkolnym 2021/2022; try-
bu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego, 
szkół i placówek oraz trybu prze-
prowadzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania; zmiany 
uchwały z 2019 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez wła-
ścicieli nieruchomości oraz zmiany 
Statutu Gminy Nasielsk. Najwięcej 
emocji wśród radnych wzbudził pro-
jekt uchwały dotyczącej Statutu 
Gminy. Trzech radnych: Dawid Do-
mała (wniosek o możliwości za-
bierania głosu przez mieszkańców) 
i Rodryg Czyż (zwiększenie liczby 
członków komisji merytorycznych 
z 7 do 9) oraz Andrzej Pacocha (7 
wniosków) zgłosiło wnioski z propo-
zycjami zmian do projektu uchwały. 
Żadna z propozycji nie zyskała więk-

szościowego poparcia Rady. Osta-
tecznie  głosowanie przedstawiało się 
następująco: 9 za, 5 przeciw, 1 głos 
wstrzymał się, zaś radny R. Dłutowski 
podsumował dyskusję stwierdzając, 
iż w nowym statucie po zmianach 
jest punkt sprawy różne i w nim będą 
mogli zabrać głos wszyscy, zarówno 
mieszkańcy i goście. Dodał, że w ge-
stii przewodniczącego RM leżeć bę-
dzie to, czy udzieli komuś głosu.

Radni nie złożyli interpelacji. Następ-
nie wiceprzewodniczący RM przed-
stawił informację na temat pism, które 
wpłynęły do Rady Miejskiej i od-
czytał te z nich, które jego zdaniem, 
uchybiają powadze samorządu.

Burmistrz Ruszkowski podzięko-
wał za ich przytoczenie mówiąc, 
że pisma te obrazują to, z czym od 
pewnego czasu mają do czynie-
nia pracownicy nasielskiego Urzędu 
Miejskiego. Podkreślił, że pokazują 
one, że wcale nie chodzi o demokra-
cję. – Dwie czy trzy osoby nie mogą 
bojkotować pracy burmistrza czy 

Rady. Rozumiem, że są osoby, które 
mnie krytykują, mają do tego prawo, 
to tylko kwestia konkretów. Dyskusja 
tak, szyderstwo nie – powiedział sta-
nowczo burmistrz.

W tej sprawie głos zabrał również 
Andrzej Waldemar Kordulewski za-
stępca burmistrza Nasielska, mó-
wiąc, iż takie pisma świadczą o braku 
szacunku dla werdyktu wyborcze-
go. Zauważył, że w naszym kra-
ju obowiązuje system demokracji 
przedstawicielskiej i to właśnie radni 
są przedstawicielami mieszkańców. 
A dobrym obyczajem jest udzielanie 
na sesji głosu mieszkańcom, którzy 
mają jakieś ważne problemy.

W ostatnim punkcie obrad – spra-
wy różne – radni rozmawiali m.in. 
na temat inwestycj i gminnych 
i edukacji. 

Na tym obrady zakończono. Peł-
ną relację z XXX sesji RM zobaczyć 
można na: nasielsk.sesja.pl.

(i.)

Z POWIATU

Absolutorium  
dla Zarządu 
24 czerwca br., o godzinie 9.00, w trybie zdalnym odbyła się XXXI Sesja 
Rady Powiatu Nowodworskiego, w której wzięło udział 18 radnych. Posie-
dzenie odbyło się w trybie zdalnym.

W porządku obrad znalazł się Raport o stanie powiatu nowodworskiego za 
2020 rok. Zgodnie z jego przepisami radni udzielają lub nie udzielają wo-
tum zaufania zarządowi powiatu. Przewodniczący RP Zbigniew Szmytkow-
ski zauważył, że do zabrania głosu nie zgłosił się żaden mieszkaniec powiatu. 
Starosta nowodworski Krzysztof Kapusta podkreślił, że rok 2020 był trudny, 
który postawił przed samorządem nowe wyzwania. Do najważniejszych za-
dań starostwa w tym okresie należało zapewnienie ciągłości pracy urzędu, 
wsparcie dla szpitala, który musiał funkcjonować w trudnych warunkach oraz 
pomoc dla przedsiębiorców - wyliczał starosta. 

Dodał, że sam szpital dostał 1,3 mln zł, a Powiatowy Urząd Pracy rozdyspo-
nował 26 mln zł. Powiedział także, że na 22 złożone wnioski o dofinanso-
wanie różnych projektów, starostwo uzyskało wsparcie dla 17 projektów 
na łączną kwotę 9 mln zł. Radna Monika Nojbert dodała, że słowa uznania 
należą się dyrektorom szkół, dyrektorowi NCM-u i PCPR oraz dla dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej.

Uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia wotum zaufania dla zarządu po-
wiatu nowodworskiego została podjęta jednogłośnie (19 głosami). Następnie 
radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 
rok, przy jednym głosie nieoddanym.

Kolejnym punktem było udzielenie absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za 2020 rok. Skarbnik Ewa Kałuzińska przedstawiła pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, a radny Mariusz Ziółkowski przekazał in-
formację o pozytywnej jednogłośnej opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu 
budżetu zarządowi powiatu nowodworskiego. Po krótkiej dyskusji radni 17 
głosami „za” (przy 2 głosach nie oddanych) udzielili absolutorium zarządo-
wi powiatu.

Michał B.
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29.06.2021 r. w miejscowości 
Kątne usunięcie gniazda owa-
dów błonkoskrzydłych.

6.07.2021 r. Nasielsk, ul. War-
szawska pożar kontenera na od-
pady.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

22.06.2021 r. pułtuska proku-
ratura zastosowała środki zapo-
biegawcze wobec 50-letniego 
mieszkańca Nasielska, podej-
rzanego o stosowanie gróźb ka-
ralnych. Grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.

23.06.2021 r. nowodworscy 
kryminalni zatrzymali 34-latka 
z Dębinek, który był poszukiwa-
ny na podstawie dwóch listów 
gończych oraz w celu ustalenia 
miejsca pobytu. Mężczyzna trafił 
do jednostki penitencjarnej.

2 7. 0 6 . 2 0 21  r .  p o l i c j a n c i 
z Nasielska, w Studziankach za-
trzymali do kontroli drogowej 
41-letniego rowerzystę z Mogo-
wa. Mężczyzna w wydychanym 
powietrzu miał ponad 3 promi-
le alkoholu. Został na niego na-
łożony mandat karny w kwocie 
500 zł.

28.06.2021 r. nasielscy mundu-
rowi na jednej z posesji, na tere-
nie miasta ujawnili ponad 25.000 
szt. papierosów bez polskich zna-
ków akcyzy skarbowej.

3 0 . 0 6 . 2 021  r .  d z i e l n i c o -
wi  z  Na s ie l ska,  w Jac kowie 
Dworskim zatrzymali do kon-
troli drogowej 36-letniego mo-
torowerzystę z gminy Świercze. 
Mężczyzna w wydychanym po-
wietrzu miał ponad 2,7 promila 
alkoholu. Grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności.FOTOOBSERWATOR

Od co najmniej 3 tygodni, w drodze na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej 
z ul. Młynarską zapadają się jezdnie. Prawdopodobnie były to skutki 
działania podmywającej wody, a dokładniej wycieku z wodociągu bądź 
kanalizacji. W tym obszarze właśnie przecinają się obie nitki tej infra-
struktury. W poprzednim tygodniu widzieliśmy, jak drogowcy tj. firma 
na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg, dokopywali się do usterki. 
Z tego powodu tworzyły się w godzinach szczytu odczuwalne utrud-
nienia przez zajęcie części skrzyżowania. Po pracach pozostał wycinek 
jezdni wypełniony kruszywem. Opony pojazdów wysypywały drobne 
kamyczki, tworząc wyrwę, która była niebezpieczna zwłaszcza dla ko-
larzy, którzy w niedzielę,. 4 lipca br., brali udział w wyścigu kolarskim. 
Zmotoryzowanym i cyklistom pozostaje uzbroić się w cierpliwość na 
poprawienie drogi.

(łm)

Z GMINY

Z GMINY

Dzikie wysypisko 
Do redakcji ŻN regularnie trafiają informacje na temat dzikich wysypisk 
śmieci zlokalizowanych w naszej gminie. Porzucane są one nie tylko przy-
drożnych rowach i krzakach przy głównych szlakach komunikacyjnych, ale 
także w lasach. Podczas spaceru po cieksyńskim lesie na dość duże skła-
dowisko odpadów remontowo – budowlanych natrafił w sobotę, 3 lipca 
br., jeden z naszych czytelników. Znajduje się ono u zbiegu ulic Słonecznej 
i Wczasowej. Takie „atrakcje” niestety nie są rzadkością w naszych lasach. 
Czy można w jakiś sposób zapobiec działalności takich wandali? Zapewne 
pomóc może tylko monitoring, w tym przede wszystkim społeczny, i do-
tkliwy system kar finansowych.

(red.) 

Altana na plaży w Borkowie 
Dzięki zaangażowaniu lokal-
nej społeczności i pozyskaniu 
środków z inicjatywy lokalnej, 
na plaży przy moście w Borko-
wie zbudowano altanę.

Poza nią, powstało także kilka 
drewnianych ławek, zagłębie-
nie na ognisko, huśtawka oraz 
zjeżdżalnia wodna, która będzie 
obsługiwana przez strażaków 
w gorące dni. Łączny koszt tej 
inwestycji wyniósł 30 tys. zł. 

W sobotnie popoł udnie,  3 
lipca br., nastąpiło jej oficjal-
ne otwarcie, na które przybył 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, Jerzy Lubieniecki 
przewodniczący Rady Miejskiej, 
a także inni przedstawiciele lokal-
nej społeczności. Altana służyć 
będzie nie tylko mieszkańcom 
Borkowa, ale i wszystkim, którzy 
chcą spędzać czas nad wodą z ro-
dziną bądź ze znajomymi.

Jej otwarcie było okazją do spo-
tkania integracyjnego mieszkań-
ców Borkowa, podczas którego 
serwowano: kiełbaski i kaszankę 
z grilla, strogonowa, fasolkę po 
bretońsku, pajdy chleba ze smal-
cem i wiele innych przysmaków.

Radny Janusz G ers,  któr y był 
współinicjatorem przedsięwzięcia, 
podziękował wszystkim, którzy 
pomagali przy projekcie. Szcze-
gólnie mieszkańcom Borkowa za 
przygotowanie terenu pod infra-
strukturę poprzez koszenie trawy, 
równania nawierzchni itp., panu 
Wiesławowi Śliwińskiemu za bez-
płatne nawiezienie piasku na plażę 
(15 wywrotek) oraz panom: Paw-
łowi Wrocławskiemu i Darkowi 
Chmurskiemu, którzy zbudowali 
altanę. 

Jednak podczas realizacji tej inicja-

tywy pojawiły się pewne trudno-
ści. Na szczęście projekt udało się 
zrealizować. 

 – Po przedstawieniu zaintereso-
wanym stosownych dokumentów, 
umów, prace ruszyły od nowa 
i inwestycję udało się zrealizować 
w całości i w terminie. Teraz bę-
dzie można przyjść tu z rodziną, 
z dziećmi, coś sobie przygotować 
do zjedzenia i wykąpać się – mó-
wił radny Janusz Gers, który po-
dziękował burmistrzowi Nasielska 
za przyznanie środków na ten 
cel, podkreślając, że inicjatywa ta 

otrzymała najwięcej środków oraz 
podziękował całej społeczności 
zaangażowanej w jej budowę.

Burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski dodał: Taka inicjatywa 
świadczy o tym, że w tym miejscu 
mieszka zgrana ekipa ludzi i jest to 
sukces, bo w takiej grupie można 
coś stworzyć i świadczy o tym, że 
Borkowo pięknie żyje i rozwija się.

Radny Janusz Gers poinformował 
także, że podobna altana powsta-
nie w Cieksynie. 

Michał B.
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O szczepieniach
Lekarz Łukasz Michalczyk, specjalista chorób wewnętrznych („internista”) 
z nasielskiego SPZOZ odpowiada na pytania dotyczące szczepień przeciw 
COVID19.

Dlaczego warto się szczepić?
– Można tutaj przywołać wiele argumentów, zarówno medycznych, 
jak i socjoekonomicznych. Jeśli mam być szczery, to dla mnie głów-
nym argumentem „za” jest to, że chciałbym znów żyć i pracować nor-
malnie – jak przed pandemią. Bez konieczności noszenia maseczek, 
bez kolejnych lockdown’ów, bez trudności w diagnostyce i leczeniu 
pacjentów, bez codziennych raportów o ilości nowych zakażeń SAR-
SCOV2 zgonów u pacjentów z COVID19, bez wahania czy wypada po-
dać rękę na przywitanie, czy może nie.

Medyczne argumenty „za” to oczywiście zmniejszenie ryzyka samego 
zakażenia SARSCOV2 (tutaj skuteczność szczepień wynosi >90%), a je-
śli już dojdzie do zakażenia minimalizacja ryzyka ciężkiego przebiegu, 
wymagającego hospitalizacji i leczenia respiratorem. 

Oczywiście wiem, że żadna szczepionka nie daje 100% pewności, nie-
zależnie od tego, czy to szczepienie przeciw COVID19, czy obowiąz-
kowe szczepienie MMR – odra, świnka, różyczka.

Jednak to dzięki postawie rodziców, którzy szczepią swoje dzieci zgod-
nie z kalendarzem szczepień, pracując jako lekarz (od 2010 r.) nigdy 
nie miałem okazji konsultować pacjenta chorego na odrę (znam tę 
chorobę z podręcznika do pediatrii i chorób zakaźnych), a młodych pacjentów z chorobą Heinego-Medina 
(„polio”) właściwie nie ma (ryzyko zachorowania w Polsce na poliomielitis jest praktycznie równe 0).

Przez analogię liczę na to, że jeśli zaszczepimy przeciw COVID19 jak największą cześć populacji, to za kilka lat 
„pandemia COVID19” (podobnie jak ospa prawdziwa) pozostanie jedynie bolesnym wspomnieniem. 

Czy szczepionki przeciw COVID19 są bezpieczne?
- Według stanowiska Europejskiej Agencji Leków wszystkie szczepionki dopuszczone do użytku na terenie Unii 
Europejskiej uznane są za bezpieczne zarówno dla pacjentów dorosłych (szczepionki firm Moderna, J&J, Astra 
Zeneca, Pfizer), jak i małoletnich od 12 roku życia (tu dopuszczenie uzyskała szczepionka firmy Pfizer). Do szcze-
pień kwalifikujemy również pacjentki ciężarne (optymalnie po zakończeniu organogenezy) i karmiące piersią 
(zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników https://www.ptgin.pl/stanowisko-
ptgip-dotyczace-szczepien-kobiet-ciezarnych-przeciwko-covid19). 

Tak wiem, zdarzają się niepożądane odczyny poszczepienne (z podobną częstością, jak po innych szczepion-
kach), ale przypominam, że to dzięki szczepieniom nie umieramy np. z powodu ospy prawdziwej. Z moich 
własnych obserwacji jako lekarza pracującego w punkcie szczepień (ponad 2000  kwalifikacji do podania 
szczepionek przeciwko COVID19) nie odnotowałem jeszcze ciężkich odczynów poszczepiennych (wstrząs uczu-
leniowy, powikłania neurologiczne, zakrzepica). Niewielka część pacjentów zaszczepionych zgłaszała przez 2-3 
dni objawy pod postacią gorączki, bólów mięśni, osłabienia, bólu głowy czy bólu w miejscu podania szczepion-
ki. Takie objawy mogą się pojawić i my – lekarze, pielęgniarki, pracujący w punkcie szczepień wiemy o tym, 
dlatego każdego pacjenta informujemy w trakcie szczepienia o możliwych dolegliwościach i o tym, jak sobie 
poradzić w takiej sytuacji.  Ja jako zaszczepiony lekarz zachęcam pacjentów niezaszczepionych do ponownego 
przemyślenia szczepienia przeciw COVID 19.

W najbliższą niedzielę (11.07.2021r.) w godzinach od 15.00 do 20.00 w Przychodni Zdrowia w Nasielsku przy 
ulicy Sportowej 2 będzie możliwość zaszczepienia przeciw COVID19 pacjentów dotychczas niezaszczepio-
nych bez konieczności wcześniejszego zapisu (potrzebny dowód osobisty, wypełniona ankieta kwalifikacyjna 
do szczepienie i zgoda RODO – druki dostępne na miejscu w przychodni). Zapraszam. 

KOMUNIKAT 
BURMISTRZA

Szanowni Państwo!
Już ponad rok walczymy z groźną chorobą COVID-19. Przetrwaliśmy 
3 fale pandemii, poddając się wielu ograniczeniom, zakazom i niedo-
godnościom po to, aby do minimum ograniczyć ilość zakażeń. Byliśmy 
w tym razem – przerażeni, ale solidarni. Z nadzieją patrzyliśmy na ze-
spół naukowców pracujących nad opracowaniem szczepionki, która 
będzie Nas chronić. Wielu z nas poczuło ulgę, gdy wreszcie to się uda-
ło.  Ostanie dane Ministerstwa Zdrowia napawają optymizmem – liczba 
zakażonych znacznie maleje. Jednak musimy pamiętać, że pandemia 
jeszcze się nie skończyła, a koronawirus wciąż jest bardzo niebezpiecz-
ny. Aby osiągnąć odporność zbiorową, musi zaszczepić się odpowied-
nio duży odsetek społeczeństwa. Bądźmy w tym dalej razem – dalej 
solidarni i odpowiedzialni. Tylko tak uda nam się ustrzec przed kolejną 
falą i na dobre wrócić do normalności.

Szanowni Państwo! Z niepokojem patrzę na fakt, iż w Naszej Gminie 
dwoma dawkami zaszczepiło się 6 760 osób, co stanowi tylko 33,8% 
(stan na 06.07.2021 r.) wszystkich mieszkańców. Dlatego apeluję do tych 
Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby uczynili to jak najszybciej 
w trosce o zdrowie swoje, najbliższych oraz Nas wszystkich. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że podjęcie decyzji o szczepieniu jest niezwykle trudne 
i wywołuje całą gamę emocji – od radości i nadziei na to, że uda się 
wreszcie powstrzymać pandemię, po niepewność, a wręcz strach przed 
jej ewentualnymi skutkami, co jest naturalną ludzką reakcją przed nie-
znanym. W związku z tym pragnę podjąć wszelkie możliwe działania, 
które pomogą Państwu zdecydować się na szczepienie. 

Zdaję sobie sprawę, że wielu naszych mieszkańców może mieć pro-
blem z dotarciem do punktu szczepień z powodu złego stanu zdrowia 
(osoby leżące) – w takich sytuacjach pacjent będzie miał zagwaran-
towane szczepienie domowe, wystarczy umówić datę szczepienia na 
infolinii SPZOZ w Nasielsku – /23/ 691 25 03 wew. 1 lub 510 648 690.

Osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem się zapew-
niam o możliwości zorganizowania transportu na szczepienie. Wystar-
czy zgłosić taką potrzebę w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw 
Wojskowych i Obrony Cywilnej UM pod nr tel. /23/ 69 33 121.

Szanowni Państwo! Jeśli chcemy skutecznie zwalczyć COVID-19, mu-
simy opierać się na nauce, a nie domysłach czy środkach zapobie-
gawczych. Ograniczenia, które obecnie obowiązują są tylko doraźnym 
rozwiązaniem, które nie doprowadzi do tego, że wirus całkowicie znik-
nie.

Możemy powstrzymać COVID-19 i powrócić w pełni do aktywności 
społecznych, zawodowych i rekreacyjnych! Szczepmy się!

ZADZWOŃ UMÓW SIĘ NA SZCZEPIENIE TEL. /23/ 691 25 03 wew. 1 
lub 510 648 690.

Z poważaniem
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska

Informujemy, że w związku z małym odsetkiem szczepień w Gminie Nasielsk (tylko 33,8%) Burmistrz Nasielska podjął działania, których celem jest zachęcenie jak największej liczby 
społeczeństwa do szczepień. Będą to: punkty informacyjne z możliwość zapisywania się na szczepienia czy spotkanie online z lekarzem, z możliwością zadawania pytań, prowadzone za 
pośrednictwem strony Urzędu Miejskiego na Facebooku.

Ponadto, w najbliższą niedzielę – 11 lipca br. – w Przychodni w Nasielsku będzie można skorzystać z możliwości szczepienia preparatem Pfizer bez wcześniejszej rejestracji. 

Przypominamy, że im więcej zaszczepionych osób, tym bardziej WSZYSCY jesteśmy chronieni. Co więcej, dzięki odporności zbiorowej szczepienie chroni nie tylko osobę, która przyjęła 
preparat, ale także tych, którzy ze względu na różne przeciwwskazania medyczne zaszczepić się nie mogą. 

Masz wątpliwości? Przyjdź, zapytaj, zdobądź pewność!

Wydarzenia promujące szczepienia

Rodzaj wydarzenia Miejsce organizacji wydarzenia Termin

Szczepienia w Przychodni w Nasielsku (bez wcześniejszej rejestracji) Przychodnia w Nasielsku, ul. Sportowa 2 
11.07.2021

godz. 15:00-20:00

Live z lekarzem nt. „Dlaczego warto się szczepić” Strona Urzędu na Facebooku 
26.07.2021
godz. 15:30

Wyścig kolarski - Kryterium Asów o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika - Punkt informacyjny z możliwością zapisywania się na szczepienia

Nasielsk, ul. Rynek 21.08.2021 
godz. 11:00-14:00

Uroczystości 101. rocznicy „Bitwy nad Wkrą”  
- Punkt informacyjny z możliwością zapisywania się na szczepienia

Borkowo, ul. Bohaterów 1920 roku 21.08.2021 
godz. 17:00-19:30
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Tekhenu: Obelisk słońca
„Tekhenu: Obelisk słońca” przeno-
si graczy do starożytnego Egiptu, 
a dokładnie do czasów, kiedy po-
wstawał jeden z najważniejszych 
zabytków wschodniego brzegu Teb 
– Świątynia Amona- Ra  w Lukso-
rze, a właściwie kompleks świątyń 
wznoszonych przez dwa tysiące lat 
w egipskim mieście  znanym dziś 
pod nazwą Karnak. Ta strategiczna 
eurogra, czyli gra oparta na me-
chanice z ograniczoną losowością 
charakterystyczna dla gier w stylu 
europejskim – w przeciwieństwie 
do gier w stylu amerykańskim sta-
wiającym na fabułę i interakcję – 
zaprasza do zabawy 1 do 4 osób i, 
w zależności od liczby uczestników, 
zajmuje 60 do 120 minut. Zada-
niem uczestników jest budowanie 
wspomnianego kompleksu świą-
tyń poprzez wykonywanie akcji 
przy pomocy rzutu kośćmi. Cen-
tralnym punktem dużej i bogatej 
graficznie planszy jest obelisk, peł-

niący funkcję zegara słonecznego, 
wokół którego gracze uzupełniają 
kości. Cała plansza podzielona jest 
na sześć obszarów odpowiadają-
cych jednemu z bóstw egipskich: 
Horusowi, Ra, Hathor, Bastet, Tho-
thowi i Ozyrysowi. Również na ze-
garze słonecznym każdy z bogów 
ma swój obszar podzielony na trzy 
części, gdzie umieszczane są kości. 
W zależności od położenia obeli-
sku, kości stają się mniej lub bardziej 
zacienione. Jest to jeden z ciekaw-
szych elementów gry, ponieważ 
wpływa na modyfikację strategii 
obranej przez uczestników. Kości 
dzielą się zatem na czyste, nieczy-
ste i zakazane. Te ostatnie są nie-
dostępne dla graczy aż do kolejnej 
zmiany położenia cienia na zegarze 
słonecznym. Również na planszet-
ce gracza istnieje podział na kości 
czyste i nieczyste, które układamy 
na szali bogini Maat, postaci, która 
czuwa nad moralnością uczestni-

ków. Jeśli posiadamy więcej kości 
czystych, Maat osądza, że podą-
żaliśmy drogą harmonii. Na szczę-
ście złe uczynki (kości nieczyste) 
można zrównoważyć żetonami 
wiary. Ten element wpisuje się w 
klimat czasów starożytnych Egip-
cjan, dla których niezmiernie 
ważnym czynnikiem był porzą-
dek wszechrzeczy i jego harmo-
nia. Aby osiągnąć główny cel, 
czyli budowę świątyni i zdoby-
cie punktów zwycięstwa, gra-
cze zdobywają surowce, budują 
farmy, kopalnie, posągi, oddają 
cześć bogom i zdobywają żetony 
wiary. Są to środki do zdobycia 
błogosławieństwa (kart specjal-
nych), kart techniki  (zależne od 
stopnia zadowolenia populacji) 
czy kart dekretów (celów koń-
cowych). Wygrywa gracz, który 
zdobył najwięcej punktów sumo-
wanych z kości czystych i nie-
czystych. Te ostatnie dają punkty 

ujemne. Podsumowując, „Tekhe-
nu…” jest grą o wysokim pozio-
mie regry walności,  ponieważ 
każda rozgrywka daje możliwość 

obrania innej strategii, na powo-
dzenie której wpływa wiele czyn-
ników.

OI

Z DKK

Rozmowy o książkach 
BIBLIOTEKA POLECA 

Książki  
Agathy Christie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku poleca książki z Kolekcji 
Kryminałów Agathy Christie (Wydawnictwo Dolnośląskie). Ich chropowata, 
twarda i piękna okładka, a także zaskakująca treść, być może zachęcą Państwa 
do wypożyczeń tej kolekcjonerskiej serii.

Agatha Christie to jedna z najważniejszych autorek w historii literatury, okre-
ślana „królową kryminału”, z pochodzenia była brytyjką, żyła w latach 1890-
1976. Choć zmarła 45 lat temu, jej utwory pozostają żywe i są chętnie czytane 
przez współczesnych czytelników.

Christie napisała 165 utworów, a jej wyróżnikiem są postacie dwóch detekty-
wów z podziałem na serie i zbiory opowiadań.

Pierwszym z detektywów jest niezawodny Herkules Poirot, który po raz 
pierwszy wystąpił w debiucie autorki Tajemnicza historia w Styles. Poirot to 
dżentelmen, z zawsze wypielęgnowanym czarnym wąsem i starannym, ele-
ganckim ubiorem. Wyróżniał się znajomością dobrych manier i porządkiem. 
Gdy chodziło o morderstwo, nie przebierał w środkach i zawsze doprowadzał 
sprawę do końca. Był nieubłaganym tropicielem zabójców, wierzył w prawo 
skutku i przyczynę morderstwa. Na zakończenie śledztwa często świętował, 
urządzając liczne przedstawienia ze sobą w roli głównej. Był niezawodnym de-
tektywem, dzięki czemu wystąpił w trzydziestu trzech powieściach autorki, 
a także w wielu opowiadaniach.

Drugim słynnym detektywem jest sympatyczna starsza panna Jane Marple, 
którą cechuje ciekawość świata i umiejętność rozwiązywania skomplikowa-
nych zagadek. To niepozorna postać, ubrana raczej niemodnie, jednak z wy-
glądu była krucha, a jej burza siwych włosów olśniewała. Z charakteru była 
twardą i przenikliwą kobietą, a swym logicznym umysłem wspomagała pracę 
policji. Swoje sukcesy zawdzięczała wrodzonej umiejętności wynajdywania 
strzępków prawdy w miejskich ploteczkach. Wystąpiła w dwunastu powie-
ściach, była ulubienicą wielu czytelników.

Agatha Christie stworzyła także inne, mniej znane postaci. Była to na przykład 
para detektywów: Tuppence i Tommy Beresfordowie, którzy wystąpili w czte-
rech powieściach. Jako detektywi zadebiutowali w Tajemniczym przeciwni-
ku. Byli sympatyczną parą, która specjalizowała się w sprawach szpiegowskich. 
Później stali się małżeństwem i mieli dwójkę dzieci.

Wykreowała także postać Nadinspektora Battlè a, któremu powierzano naj-
ważniejsze sprawy natury politycznej; wystąpił w pięciu powieściach.

Parker Pyne natomiast nie był detektywem, jednak udało mu się rozwiązać 
kilka zagadek kryminalnych. Agatha Christi tę postać przedstawiła w zbiorze 
opowiadań Paker Pyne na tropie.

Jej powieści przetłumaczone zostały na 45 języków, a sprzedanych egzem-
plarzy zostało ponad trzy miliardy.

W nasielskiej bibliotece została wydzielona półka z książkami autorstwa 
Agathy Christie, co wzmocniło jej popularność poprzez liczne wypoży-
czenia. Czytelnicy chętnie czytają jej klasyczne kryminały. Warto czytać.

(bibl.)

Lady M., to kolejna książka 
nowej królowej literatury 
kobiecej – Ałbeny Gra-
bowskiej, którą omawiali-
śmy na przedwakacyjnym 
spotkaniu Dyskusyjne-
go Klubu Książki. Jest to 
opowieść o małżeństwie, 
którego życie zmierza ku 
nieuchronnej katastrofie. 
Chorobliwie ambitna żona 
i mąż, który nie dojrzał do 
roli g łowy rodziny, od 
długiego czasu toczą grę 
pozorów, by zachować 
kontrolę nad wspólnym 
życiem. Jednak tłumione 
od lat uczucia muszą zna-
leźć ujście. Tragedia wisi 
w powietrzu. Ale prawdziwym za-
skoczeniem będzie dopiero zakoń-
czenie powieści. 

W powieści autorka po raz pierw-
szy sięga do swoich kompetencji 
zawodowych. Z wykształcenia jest 
dr n.med., specjalistą neurologiem, 
epileptologiem, kierownikiem  Za-
kładu Patofizjologii i Elektroen-
cefalografii w szpitalu dziecięcym 
w Dziekanowie Leśnym. Pełni tak-
że funkcję sekretarza Polskiego 

Towarzystwa Epileptologii. Pani Ał-
bena tak manipuluje czytelnikiem, 
że ten sam wpada w pułapkę swo-
ich wyobrażeń o historii, jaką czyta. 

N a s z e  k l u b o w i c z k i  z g o d -
nie stwierdziły, iż jest to książka  
z życia wzięta. Współcześni boha-
terowie osiągają cele przy pomo-
cy kłamstw, intryg i manipulacji. 
Podłość i okrucieństwo goszczą 
na każdej stronie książki. Nawiązuje 
ona do  szekspirowskiego Makbeta, 
gdzie żona chce „dopomóc loso-

wi”, nie licząc się z nikim i z niczym. 
Jak zwrócił yśmy  uwagę, w tej 
książce szczególne znaczenie zy-
skuje powiedzenie, że każdy jest 
kowalem swojego losu, szczegól-
nie jeśli próbuje losowi pomóc. 
Dramat angielskiego klasyka, na-
pisany kilka wieków temu, zysku-
je nowy wymiar.  Czytając książkę,  
nie nudzimy się, gdyż jest w niej 
dużo dialogów i nie można ode-
tchnąć ani odłożyć książki na pół-
kę bez uprzedniego doczytania jej 
do końca.

Gorąco polecamy lekturę 
na wakacje. Ale na pewno 
nie jest ona skierowana do 
młodszego czytelnika, po-
nieważ przedstawiona w niej 
rzeczywistość zmusza nas do 
głębszej refleksji. Czasami na-
wet jest odzwierciedleniem 
błędów popełnionych przez 
nas samych.
Gorąco polecamy tę lekturę 
i wierzymy , że nie będzie to 
ostatnia książka tej autorki, po 
którą Państwo sięgną. Do zo-
baczenia we wrześniu.

(bibl.)
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POSZUKIWANIE 
SKARBU PIRATÓW
W środę, 7 lipca na scenie Nasielskiego Ośrodka Kultury gościł Teatr Wa-
riacja. Młodzi widzowie mieli okazję wziąć udział w spektaklu Skarb pira-
tów. To historia piratów poszukujących skarbu i przygód na nieznanych 
morzach. 

Majtek Gordon, jeden z piratów, uciekł z łajby kapitan Gwendolindy  
i spotkał na swojej drodze Krakena, potwora morskiego o łagodnym 
usposobieniu, który staje się jego przyjacielem. 

Gwendolinda nauczyła dzieci rozładowywać złość po stracie załogi. 
Gordon tymczasem podstępem zabrał Gwendolindzie mapę skarbów, 
a nawet odebrał jej łódź i sam wyruszył na poszukiwanie skarbu Korteza. 
Gwendolinda nie poddała się i wpław dotarła pierwsza na Isla de Kataros, 
aby razem z dziećmi odszukać drogę do skarbu. 

Dzieci świetnie bawiły się podczas przedstawienia. Nauczyły się też mię-
dzy innymi kroków kraba i małpy, co zapewne przyda się podczas po-
szukiwań wakacyjnych skarbów.

Z LGD
Zakończono 
przyjmowanie 
wniosków
16 czerwca 2021 r. Lokalna Gru-
pa Działania Zielone Mosty Na-
rwi zakończyła przyjmowanie 
wniosków o prz yznanie po-
mocy z pięciu naborów wnio-
sków w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez spo-
łeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Nabory zosta-
ły przeprowadzone w terminie  
1 – 16 czerwca 2021r. Nabory 
cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców gminy 
Nasielsk oraz pozostałych gmin 
z terenu działania LGD.

W ramach poszczególnych nabo-
rów przyjęto:

10 wniosków – Ogłoszenie nr 
11/2021 – Przedsięwzięcie 1.1 
Rozwój działalności gospodar-
czej na obszarze, 

31 wniosków – Ogłoszenie nr 
12/2021 – Przedsięwzięcie 1.2 
Zakładanie nowej działalności 
gospodarczej na obszarze,

9 wniosków  – Ogłoszenie nr 
13/2021 – Przedsięwzięcie 1.3 
Zakładanie nowej działalności 
gospodarczej na obszarze przez 
osoby z grup defaworyzowa-
nych,

5 wniosków  – Ogłoszenie nr 
14/2021 – Przedsięwzięcie 3.1 
Budowa, modernizacja obiektów 
z przeznaczeniem na cele tury-
styczne i rekreacyjne,

1  w n i o s e k  –  O g ł o s z e n i e 
nr 15/2021 – Przedsięwzięcie 4.1 
Przedsięwzięcia zachowujące 
i promujące dziedzictwo przy-
rodnicze, historyczne i kulturowe 
obszaru.

Wkrótce Rada LGD dokona oce-
ny złożonych wniosków. Wyni-
ki zostaną ogłoszone na stronie 
internetowej LGD, natomiast 
wnioskodawcy otrzymają szcze-
gółowe powiadomienia za po-
średnictwem poczty.

(oz)
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Turystyczne szlaki naszej gminy 
Łukaszem Malinowskim ze stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team rozmawiamy na temat niedawno odnowionego  
niebieskiego szlaku wiodącego wzdłuż doliny Wkry. Dzięki niemu możemy odkryć turystyczne walory naszej gminy.  

drzew), poprawienie namalowa-
nych oznaczeń 18 km trasy, by 
ułatwić turystom poruszanie się 
pieszo czy też rowerem po szla-
ku. Wykonanie i umiejscowienie 
kilkunastu tablic informacyjnych, 
w tym 3 z mapą oraz drogowska-
zów uatrakcyjniło przebieg szlaku. 
Treści tablic opisują miejsca, ob-
szary przy trasie. Wydanie i rozpo-
wszechnienie publikacji – infografik 
z mapą na ulotkach i internetowym 
sposobem sprawiła, że wiedza 
o nim dotarła do szerszego grona 
odbiorców. Działania miały na celu 
promocję lokalnej turystyki i kra-
joznawstwa, a także umożliwienie 
połączenia edukacji z ruchem na 
świeżym powietrzu. Odnowienie 
szlaku to także lepsze połączenie 
dwóch miejscowości turystycz-
nych: Cieksyna i Pomiechówka. 
Prace miały też jak najmniej wpły-
nąć na naturalną przyrodę terenów 
Doliny Wkry. Szlak powinien z cza-
sem stać się atrakcją wyjątkową na 
skalę Mazowsza wykorzystując oś 
malowniczej Wkry. 

Jak wyglądał ten szlak, gdy robił 
Pan jego inwentaryzację? Jakie 
przeszkody napotkał Pan na szla-
ku? 

 – Jedną z pierwszych 
przeszkód była prowi-
zoryczn a p rzep rawa 
nad dość głębokim cie-
kiem wodnym – stru-
gą „Lelewką” (teraz jest 
tam piękna kładka). Od-
cinkowo roślinność była 
bardzo gęsta, wręcz wra-
stała w szlak. Trudniej 
było wtedy przejść nim 
przy ogrodzeniach. Tra-
sa i jej otoczenie zmienia 
się wraz z porami roku. 
Miejscami trzeba było 
się schylać pod kona-
rami drzew lub ominąć 
powalone drzewa. Brak 
oznaczeń powodował 

zaniepokojenie przebiegiem trasy, 
gdyż miejscami szlak oddala się od 
rzeki. Na wielu odcinkach podło-
że utrudniało poruszanie się, więc 
trzeba było je wzmocnić kruszy-
wem. Dzięki tym pracom w kilku 
miejscach szlak wrócił do dawne-
go przebiegu z lat 80-tych XX w.  

Jak przebiega niebieski szlak i skąd 
wzięła się jego dodatkowa nazwa 
– „Cztery Pory Roku”?

 – Szlak prowadzi wzdłuż Doliny 
Wkry ze stacji kolejowej w Ciek-
synie do stacji w Pomiechówku. 
Można więc tu dojechać pocią-
giem zarówno z aglomeracji war-
szawskiej, jak też z Ciechanowa, 
czy Płońska. Ponadto w połowie 
trasy, z Zaborza do PKP Studzian-
ki jest 4 km, gdzie można trafić 
innym szlakiem – rowerowym. Na-
zwa ,,Cztery Pory Roku” pochodzi 
od przyrodniczego oblicza trasy, 
związanego ze zmieniającymi się 
wraz z porami roku pejzażami doli-
ny Wkry. Dlatego warto odwiedzać 
szlak przez cały rok.

Co ciekawego możemy zobaczyć 
na trasie niebieskiego szlaku?

 – Najcenniejszy jest rezerwat 

przyrody – Dolina Wkry. Powstał 
w celu ochrony naturalnego kra-
jobrazu przełomowego odcinka 
Wkry z wysoką skarpą, wąwoza-
mi oraz pozostałościami lasów 
łęgowych i grądu środkowoeuro-
pejskiego. Znajduje się on w re-
jonie Goławic Drugich i Kosewka 

w gminie Pomiechówek. Przy tra-
sie w Cieksynie możemy zobaczyć 
nasyp i pozostałości po starym 
moście pamiętającym walki z 1920 
roku. W pobliżu jest także pomnik 
upamiętniający to wydarzenie. 
Szlak przechodzi także przy histo-
rycznych budowlach – zabytkach. 
Są nimi: kościół w Cieksynie z XVI 
w. z cennym wyposażeniem, forty 
w Goławicach związane z Twierdzą 
Modlin czy dworek z parkiem kra-
jobrazowym w Lelewie.

Jakie są walory przyrodniczo – 
krajobrazowe tego szlaku?

 – Główną atrakcją i osią trasy nie-
bieskiego szlaku jest sama rzeka, 
która sprawia, że mamy malowni-
cze widoki, możemy podziwiać jej 
meandry (na samym odcinku 18 
km szlaku skręca przeszło 30 razy). 
Rzeźbotwórcza działalność wody 
tysiące lat temu sprawiła tutaj wi-
dowiskowe krajobrazy: wąwozy, 

jary, pagórkowate tereny czy wy-
sokie nawet ponad 20 metrowe 
skarpy. Do pokonania są równie 
nadrzeczne wydmy śródlądowe. 
Przy szlaku występują cenne ele-
menty przyrodnicze takie jak źró-
dła, strumyki, starorzecza, pomniki 
przyrody, stare i tzw. martwe drze-

wa. W rejonie Goławic znaj-
duje się las bukowy, który jest 
nietypowy dla regionu mazo-
wieckiego. Szlak znajduje się na 
terenie Obszaru Chronionego 
Krajobrazu: Nadwkrzańskiego 
i Warszawskiego.

W jaki sposób można pokonać 
szlak?

 – Zachęcam do przejścia szla-
ku, ponieważ wtedy można 
najlepiej dostrzec jego walory 
i urokliwe miejsca. Trasę moż-
na pokonać również na rowe-
rze bądź biegnąc. Pagórkowe 
odcinki pozwalają na odbycie 
naprawdę dobrego treningu.

Proszę zachęcić Czytelników 
ŻN do wędrówki niebieskim 
szlakiem?

 – Wszystkich, którzy chcą poczuć 
bliskość natury, poznać uroki na-
szej gminy oraz aktywnie spędzić 
czas zachęcam do zapoznania 
się z niebieskim szlakiem „Cztery 
Pory Roku nad Wkrą”. Dzięki temu,  
że trasa prowadzi ścieżkami i dróż-
kami, jest bezpieczna. W obrębie 
naszej gminy znajduje się na 7 kilo-
metrach trasy, na której rozmiesz-
czonych jest 9 tablic edukacyjno 
– informacyjnych. Sam twórca 
szlaku, wybitny krajoznawca ma-
zowiecki, Lechosław Herz określił 
go ponadregionalnym i unikalnym.

Już obserwujemy, że różne odcinki 
szlaku przemierzają zarówno po-
jedynczy turyści, jak i całe rodziny, 
czy wycieczki klasowe. To dowo-
dzi, że planowane przez nasz pro-
jekt rezultaty są osiągane.

Dziękuję za rozmowę
I.P.

Kiedy dowiedział się Pan o istnie-
niu niebieskiego szlaku? Czy dużo 
osób z niego korzystało przed re-
alizacją projektu?

 – O niebieskim szlaku wiem od 
ponad 2 lat. Wtedy też pierwszy 
raz go pokonałem, biegnąc znacz-
ną jego długość (od Lelewa do Po-
miechówka). Natomiast cały szlak 
przemierzyłem rowerem w stycz-
niu 2020 roku. Był wtedy nieste-
ty mało popularny turystycznie. 
Korzystali z niego najczęściej, na 
krótkich odcinkach, przypadko-
wi spacerowicze, działkowicze lub 
mieszkańcy okolicznych wsi. Wte-
dy szlak był trudny do pokona-
nia, zarośnięty, zniszczony i słabo 
oznakowany. 

Skąd wziął się pomysł na jego od-
nowienie i na współpracę ze Sto-
warzyszeniem z Nowego Dworu 
Maz.?

 – Pomysł nadania nowego ży-
cia niebieskiemu szlakowi zrodził 
się po jego pełnym rekonesansie 
i zauważeniu walorów krajobrazo-
wych doliny Wkry. Łatwiej można 
było zobaczyć naturalność oraz 
unikalne wartości przyrodnicze 
w okresie jesienno-zimowym, gdy 
trasa była najbardziej drożna. Po 
znalezieniu możliwego źródła do-
finansowania zrodziła się idea od-
nowienia i uatrakcyjnionego tego 
szlaku. Biorąc pod uwagę jego 
długość i usytuowanie w dwóch 
gminach, postanowiłem zaprosić 
do współpracy w tym projekcie 
inne stowarzyszenie. Równie ak-
tywny team – Rozbiegamy Nowy 
Dwór dobrze pasował do wspól-
nych działań.

Proszę o powiedzieć coś wię-
cej na temat projektu odnowienia 
szlaku.

 – Projekt zakładał udrożnienie, 
czyli oczyszczenie trasy z prze-
szkód roślinnych (krzaki, konary 
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NASZE SPRAWY

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Zasadzińskiemu za życzliwość i uśmiech,  
Panu Bogdanowi Ruszkowskiemu Burmistrzowi Nasielska  

za pomoc w częściowym dofinansowaniu naszego pobytu  
oraz Państwu Małgorzacie i Markowi Cesarek za gościnność.

Dziękuję wycieczkowiczom, że stworzyliście zgraną i sympatyczną „Rodzinę”.

      Do zobaczenia!

       Teresa Skrzynecka

      Prezes Fundacji „Bądźmy Razem”

NASZE DZIECI

Pożegnania  
w przedszkolu...
Swoją przygodę z przedszkolem zakończyły pięciolatki z Samorządowe-
go Przedszkola w Nasielsku. W czwartek, 24 czerwca swój ostatni program 
artystyczny zaprezentowały grupy Pajacyków oraz Misiów, a w piątek,  
25 czerwca – Gwiazdeczki i Żabki. Uroczystości rozpoczęły się tańcem, 
po czym powitano zebranych gości. Łzy wzruszenia pojawiły się w oczach 

rodziców obserwujących swoje pociechy tańczące pięknego poloneza 
czy też kolaż znanych tańców. Dzieci po raz ostatni wyrecytowały wier-
szyki i piosenki, w których dziękowały swoim nauczycielom oraz wszyst-
kim pracownikom przedszkola i kolegom za wspólnie spędzone chwile. 
Sukcesów w szkole absolwentom przedszkola życzyły czterolatki, któ-
re od września przejmą obowiązki starszaków. Po życzeniach złożonych 
przez wychowawców oraz A. Pałaszewską dyrektor placówki, nastąpiło 
uroczyste wręczenie dyplomów i upominków. Dyrektor przedszkola zło-
żyła również podziękowania rodzicom za wieloletnią współpracę. 

Życzymy, aby wakacje były czasem zasłużonego i bezpiecznego wypo-
czynku. Pragniemy pogratulować dzieciom osiągniętych sukcesów i ser-
decznie podziękować ich rodzicom za zaangażowanie i serce włożone 
we współpracę z przedszkolem.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna  
oraz pracownicy Samorządowego Przedszkola w Nasielsku

... i w żłobku
Żłobek Miejski w Nasielsku również żegnał swoich małych wychowanków. 
W tym roku Żłobek opuszcza 35 dzieci, które zamkną pierwszy, bardzo 
ważny etap swojego życia. W środę, 30 czerwca dla rodziców i ich po-
ciech przygotowana została uroczystość, podczas której miłym akcen-
tem była prezentacja multimedialna przedstawiająca radosne momenty 
spędzone z dziećmi oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów, medali 
i książeczek ufundowanych przy wsparciu Rady Rodziców. Nasi mali ab-
solwenci przez te dwa lata pobytu w placówce dzielnie podejmowali nowe 
wyzwania, pokonywali trudności, poznawali siebie i otaczający ich świat. 
Wszak Żłobek dla naszych Malców to przecież pierwsza „Akademia Ży-
cia”. Wierzymy, że przechodząc do przedszkola, zabiorą ze sobą bagaż 
nowych umiejętności, doświadczeń, wspólnych zabaw, twórczej pracy 
i wielu dobrych wspomnień, które pomogą im w dalszej drodze, drodze 
do przedszkola.

Dziękujemy pięknie dzieciom i rodzicom za te wspólne chwile i życzymy 
słonecznych wakacji i miłych wspomnień.

Dyrekcja i Pracownicy Żłobka Miejskiego

Seniorzy na Mazurach
Czterodniową wy-
cieczkę na Mazury od 
28 czerwca do 1 lipca 
odbyła grupa słucha-
czy Nasielskiego Uni-
wersytetu Trzeciego 
Wieku.

Plan wyjazdu był bar-
dzo urozmaicony, 
a grafik zajęć i atrakcji, 
przygotowanych przez 
Tere sę S k rz yn e c-
ką – prezes Fundacji 
„Bądźmy razem”, dość 
napięty. Na szczęście 
nikt nie narzekał na 
nadmiar zajęć. 

Głównym punktem pierwszego dnia 
wyjazdu było zwiedzanie położone-
go w okolicach Kętrzyna „Wilczego 
Szańca”. To miejsce to oczywiście 
tajna siedziba Adolfa Hitlera w czasie 
II wojny światowej.

To tam doszło do nieudanego za-
machu na przywódcę III Rzeszy, 
który pokazano m.in. w słynnej 
hollywodzkiej produkcji „Walkiria”. 

Sama kwatera wybudowana została, 
aby Hitler mógł z niej dowodzić woj-
skami podbijającymi ZSRR. Obiektu 
nigdy oficjalnie nie ukończono. Był 
rozbudowywany aż do wkrocze-
nia Armii Czerwonej do pobliskiego 
Węgorzewa, kiedy to saperzy z Gru-
py Korpuśnej gen. Eduarda Hausera 
zaczęli wysadzać obiekty na terenie 
Wilczego Szańca. Do dziś zachowa-
ły się ruiny wysadzonych bunkrów, 
które stanowią atrakcję przyciągającą 
turystów z całego świata.

Bardzo duże zainteresowanie wzbu-
dził zrekonstruowany barak z salą na-
rad, w którym 20 lipca 1944 roku 
dokonano nieudanego zamachu na 
Hitlera, gdzie postawiono manekiny 
przywódcy III Rzeszy oraz zama-

chowca Clausa von Stauffenberga. Po 
kilkugodzinnym zwiedzaniu senio-
rzy przyjechali do Gościńca Mazur 
w Krutyniu, w którym mieli zapew-
nioną bazę noclegową i posiłkową.

Drugiego dnia odbył się spływ ka-
jakowy spokojną rzeką Krutynią, 
otoczoną soczystą i bogatą roślin-
nością. Sama rzeka jest bardzo spo-
kojna i dość płytka, a liczne meandry 
oraz przewrócone na rzekę drzewa 
sprawiają, że jest bardzo malownicza. 

Również i fauna rzeki jest bardzo bo-
gata. W wodzie można było dostrzec 
liczne gatunki ryb, a na jej powierzch-
ni kaczki i łabędzie. Sam spływ, jak 
przyznawali wszyscy uczestnicy, był 
niezwykle atrakcyjny nie tylko ze 
względu na walory krajobrazowe, ale 
i ze względu na piękną pogodę, która 
sprzyjała nasielskim turystom.

Trzeci dzień to kolejne wyjazdy. 
Najpierw spacer nad mrągowskim 
Jeziorem Czos, a później wizyta 
w miejscowości Ruciane-Nida, gdzie 
seniorzy odbyli godzinny rejs stat-
kiem po Jeziorze Nidzkim. 

 – To było spojrzenie na Mazury 
z zupełnie innej perspektywy – pod-
kreślali zgodnie studenci NUTW. Je-
zioro Nidzkie należy do jednych 

z najpiękniejszych jezior na całym 
pojezierzu. Znajdują się na nim wy-
spy, które są ostoją dla kormoranów, 
czapli siwych czy niemych łabędzi.

Popołudniami uczestnicy wyjazdu 
mieli także zapewnione atrakcje. Po 
obiedzie odbywały się zajęcia mu-
zyczne prowadzone przez Micha-
ła Brodowskiego. Poza elementami 
podstaw emisji i ćwiczenia głosu, se-
niorzy przypomnieli sobie piosenki 
biesiadne, turystyczne i patriotycz-

ne. Przed kolacją nie zabrakło zajęć 
ruchowych, w tym ulubionej zum-
by. Wieczory natomiast spędzano na 
potańcówkach.

Czwartego dnia wyprawy każdy od-
poczywał, tak jak lubi najbardziej. 
Każdy mógł spędzić go według 
własnego uznania – wybrać się na 
wycieczkę rowerową, ponownie 
spłynąć kajakiem lub też skorzystać 
z kąpieli słonecznych na terenie Go-
ścińca Mazur.

Niestety, wszystko co dobre, szyb-
ko się kończy i naładowani endor-
finami oraz pozytywną energią 
seniorzy wrócili do Nasielska z wie-
loma wspaniałymi wspomnieniami.

(red.)



10 Życie Nasielska nr 15 (583); 9.07.2021–22.07.2021ROZMAITOŚCI

ABC OGRODNICTWA

Irisy  
– kosaćce bródkowate
Istnieje ok. 200 gatunków kosaćców, które pięknie przyozdobią rabatę 
w ogrodzie. Wśród licznych odmian na szczególną uwagę zasługują 
kosaćce kłączowe, kosaćce cebulowe, cebulowe z mięsistymi korze-
niami, o różnej wysokości i różnej liczbie pojedynczych i podwójnych 
kwiatków na pędzie.

Wczesnym terminem kwitnienia, przypadającym na połowę maja, cha-
rakteryzują się odmiany niskie dorastające do wys. 25 cm. 

W drugiej połowie maja kwitną te o pośredniej wysokości ok. 60 cm 
i średniej wielkości kwiatach. Wysokie odmiany mają bardzo duże kwiaty 
i są wyższe – dorastają ponad 70 cm wysokości.

W przydomowych ogródkach często spotykamy kosaćce bródkowa-
te i kosaćce botaniczne, które są mrozoodporne i bardziej zahartowane 
na choroby i szkodniki. Te botaniczne najczęściej rosną na naturalnych 
stanowiskach. W ogrodzie dobrze się czuje m. in. pochodzący z Chin ko-
saciec Forresta. Jego kwiaty są niewielkie, przeważnie jasnożółte. Kwitnie 
na przełomie maja i czerwca. Innym rodzajem tych roślin jest kosaciec 
prążkowany. Jest on również gatunkiem chińskim. Kwiaty ma ciemno-
fioletowe o wąskich płatkach i ładnie wyglądające ciemnozielone, szty-
wne, wąskie liście. Kosaćce bródkowe rozrastają się stosunkowo szybko. 
Kłącza płożą się, a z każdego pojedynczego rozgałęzienia wyrastają  
co najmniej 2 młode.

Kosaciec różnobarwny rośnie na stanowiskach podmokłych. Tworzy 
duże dekoracyjne kępy. Wykorzystywany bywa do obsadzania oczek, 
strumyków. Jego kwiaty mogą być karminowofioletowe, niebieskie, fio-
letowe lub różowe po 2-3 na jednej łodydze. Liście grube, szerokie u na-
sady i silnie rozgałęzione.

Innym rodzajem jest azjatycki kosaciec żółtawy o pięknych białych kwi-
atach z żółtą plamą na dolnym płatku kwiatach wykorzystywanych do 
bukietów, jego liście są ciemnozielone i sztywne. Ten gatunek słabo kwit-
nie  w cieniu, dlatego należy mu zapewnić stanowisko słoneczne.

Kosaciec spuria – o liściach sztywnych sinozielonych – ma kwiaty nie-
bieskofioletowe z żółtą plamą na dolnych płatkach. Kwitnie w czerwcu 
i lipcu.

Wszystkie opisane wyżej kosaćce można rozmnażać latem po przekwit-
nieniu lub wiosną. Najlepsze sadzonki to młode, zewnętrzne odrosty kłą-
czy.

Termin mnożenia kosaćców przypada na koniec lata, zaraz po okre-
sie kwitnienia. Najpóźniejszy termin sadzenia to początek września. 
Zbyt wczesne oddzielenie młodych kłączy może spowodować za-
burzenia w powstawaniu młodych przyszłorocznych zawiązków. Zbyt 
późno posadzone nie zdążą się ukorzenić. Kłącze przestaje przyrastać 
na długość, ale rosną od niego pędy boczne, a na jego wierzchołku po-
jawia się pęd kwiatowy.

Przygotowanym do sadzenia kłączom przycina się korzenie na ok. 20 
cm, a liście o połowę. Najlepiej sadzić kosaćce w grupach po kilka sztuk 
w jednej kępie w niewielkich odstępach. Zaleca się zwracanie uwagi na 
dobór kolorów i siłę wzrostu roślin posadzonych w ich pobliżu. 

Pierwszym wiosennym zabiegiem pielęgnacyjnym, oprócz pielenia, jest 
usunięcie liści. W czasie kwitnienia należy usuwać przekwitłe pędy kwia-
towe, gdyż osłabiają roślinę. Przed nadejściem zimy zaleca się oczyszc-
zenie z zaschniętych liści, co ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się chorób.

Te mało wymagające i mrozoodporne byliny warto posadzić w swoim 
ogrodzie, a ich atrakcyjne, dekoracyjne kwiaty będą cieszyły nasze oczy 
i przykuwać uwagę przechodniów.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Dom poszukiwany

Pilnie szukamy domu tymczasowego lub stałego dla ok. 6 miesięcznej suni. Maleństwo waży ok. 5 kg. Została 
znaleziona przy drodze. Prawdopodobnie ktoś ją wyrzucił. 

Mimo strachu, absolutnie nie wykazuje agresji. Gdy kogoś już pozna, nie boi się, wręcz przeciwnie. Pod całą tą 
niepewnością, kryje się prawdziwy pieszczoch. 

Kontakt przez wiadomość prywatną lub tel. 570 512 956 (jeśli nie odbieramy prosimy o SMS).

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jadłospis dla psa

Pies jest całkowicie zależny od 
swojego opiekuna. To właśnie 
od jego wiedzy dotyczącej , jak 
karmić psa, zależy, jak długo nasz 
czworonożny przyjaciel będzie 
żył w dobrej kondycji.

Jedzenie to codzienna porcja 
energii i budulec psiego organi-
zmu. Aby spełniało swoją rolę, 
musi  być dobrze zb i lansowa-
ne, a więc powinno zawierać 
potrzebne psu składniki: białko, 
węglowodany, witaminy, mikro-  
i  makroelementy. Prawidłowe 
żywienie psa ma wpływ na pracę 
jego układu trawiennego.

Jedno jest pewne, nie zabezpie-
czy tego śruta, którą nagminnie 
karmione są psy, szczególnie te 
na wiejsk ich podwórkach. Ja-
dłospis dla psa nie powinien za-
wierać również resztek naszych 

posiłków. Dlaczego? Bo zawie-
rają za dużo soli i są zbyt mocno 
przyprawione. Pieprz, chili, ziele 
angielskie, czosnek, cebula oraz 
inne składniki poprawiające smak 
ludzkiego jedzenia podrażnia-
ją psi układ trawienny, skutkując 
biegunkami, wymiotami, wzdę-
ciami. Jeśli zatem decydujemy się 
na samodzielne przyrządzanie dla 
naszego pupila posiłków, należy 
całkowicie zrezygnować z tego 
typu dodatków i przypraw. Co 
więcej, trzeba również dokładnie 
przeanalizować potrzeby zwie-
rzaka pod kątem rasy, aktywności 
fizycznej, stanu zdrowia i wieku. 

Dzienna dawka jedzenia dla psa 
powinna zawierać mięso, węglo-
wodany i warzywa. Mniej więcej 
1/3 białka, 1/3 węglowodanów 
(jak można to lepiej zmniejszyć) 
i 1/3 warzyw i owoców. Czego 

na pewno nie podawać psu? Otóż 
wymienionej już cebuli, czosn-
ku, czekolady, kakao, winogron, 
rodzynek, awokado, przypraw, 
kości, surowej ryby, cukru ani 
słodzików. 

Dorosłe psy karmimy 1-2 razy 
dziennie. Posiłki nie muszą mieć 
tej samej objętości, istotne jest, 
aby pojedyncza porcja nie była 
bardzo duża. Szczeniaki karmimy 
częściej – liczba posiłków zależy 
do wieku i rasy, warto w tej kwestii 
zasięgnąć rady eksperta.

Ile dawać psu jedzenia? Odpo-
wiedź na to pytanie zależy od 
kaloryczności pokarmu. Dużo 
prościej jest dawkować karmę, 
gdzie producent dołącza tabelę 
żywieniową, gdzie mamy podaną 
ilość karmy w zależności od wagi 
psa i jego aktywności.
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgł asza ć do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru
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fot. D. Domałafot. D. Domała

NA SPORTOWO

Wybory w Żbiku
W piątek, 2 lipca br. w budynku znajdującym się na stadionie miejskim 
w Nasielsku odbyło się Walne Zebranie Wyborczo Sprawozdawcze klubu 
MLKS Żbik Nasielsk.

W programie obrad, poza sprawozdaniem z pracy Zarządu Klubu, było 
także udzielenie absolutorium dotychczasowemu zarządowi oraz wybór 
nowych władz klubu - zarządu i prezesa. W zebraniu udział wzięło ponad 
trzydziestu z czterdziestu trzech członków klubu.

Wiceburmistrz Nasielska Andrzej Kordulewski, który był zawodnikiem klu-
bu Żbik, a później wieloletnim członkiem klubu Żbik, dziękując prezesowi 
Markowi Prusinowskiemu za dotychczasową pracę na jego rzecz, podkre-
ślił, że dzięki niemu „ten klub żyje”.

Prezes Marek Prusinowski przedstawił także sprawozdanie zarządu i spra-
wozdanie finansowe za rok 2020 rok, zaznaczając, że klub Żbik liczy 325 
zawodników.

Klub zatrudnia 14 trenerów, a na zakup sprzętu przeznaczono 40 tys. zł.

Najważniejszym punktem zebrania był wybór prezesa oraz nowego za-
rządu na kolejną kadencję.

Jednogłośnie prezesem został ponownie wybrany Marek Prusinowski. 
Zmienił się natomiast skład zarządu klubu: Paweł Wilga – wiceprezes, Lech 
Jankowski – skarbnik, Łukasz Cejnóg – sekretarz, Mariusz Figurski – czło-
nek, Rafał Kasiak – członek, Paweł Wróblewski – członek, Andrzej Wój-
ciak – członek.
W trakcie zebrania dokonano także kosmetycznej zmiany w statucie, która 
będzie skutkować możliwością ubiegania się zgodnie z nowymi przepisa-
mi o dofinansowanie z funduszu „korkowego”.

Zebranie było także okazją do wręczenia pamiątkowych wyróżnień dla 
zarządu oraz osób szczególnie zaangażowanych w popularyzację i rozwój 
klubu Żbik Nasielsk.

Michał B.

Z MIASTA

Ulice znane i mniej znane cz. III
Nie tylko Nasielsk ma ulicę Polną. 
Ma ją, dodam „jeszcze”, wiele miast 
i miasteczek. To tak dla tradycji, bo-
wiem obecnie mają one niewiele 
wspólnego z polem, od którego 
bierze się ich nazwa. Wcześniej 
była to ulica lub raczej uliczka na 
krańcu miasta, której mieszkańcy 
zajmowali się najczęściej uprawą 
roli lub ogrodnictwem. Tak było 
i w Nasielsku.

Nasza ulica Polna przeszła wiel-
ką metamorfozę i właściwie w ni-
czym nie przypomina dawnej ulicy 
Polnej, chociaż zieleni przy niej jest 
nadal więcej niż w innych częściach 
miasta. Mocno zmienił się jej prze-
bieg. Jej wygląd w niewielkim tylko 
stopniu przypomina ulicę miejską. 
Wcześniej ulicą Polną była głów-
nie dzisiejsza ulica Broniewskiego. 
Obecnie nazwa ta przypisana jest 
do ulicy biegnącej prostopadle do 
ulicy Broniewskiego.

Wracając do ul icy Polnej ,  za-
uważmy, że przebiega ona od ul. 
Polskiej Organizacji Wojskowej 
(przy Tesco) i biegnie, w kierun-
ku wschodnim do ul. Piłsudskiego 
w końcowej swej fazie przekształ-

cając się w ścieżkę i tworząc niby 
skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego. 
A już po drugiej stronie tej ulicy jest 
już ul. Elektronowa. To jednak nie 
koniec. W jej zachodnio wschod-
nim przebiegu odchodzą od niej 
drobne uliczki noszące też nazwę: 
Polna. Wracając do planowania 
przestrzeni tej części miasta, warto 
zajrzeć do dokumentów z czasów, 
gdy po drugiej wojnie światowej 
Nasielsk się rozwijał, gdy w naszym 
mieście przybywało miejsc pracy 
i usuwano powoli, ale jednak usu-
wano ślady po niedawnej wojnie. 

Planowano też wtedy wyprostowa-
nie ul. Polnej i przedłużenie jej za-
równo w kierunku wschodnim, jak 
i zachodnim, przecinając ul. POW 
i budując mostek przez rzeczkę, 
aby ostatecznie poprzez Krupkę 
połączyć ją z ulicą Kolejową. Szko-
da, że w tamtych czasach nie udało 
się tego pomysłu zrealizować. Na-
miastką realizacji tego zamiaru jest 
skrzyżowanie ulicy Polnej z ulicą 
POW i dalszy jej bieg w postaci uli-
cy Wacława Sokolnickiego. 

andrzejzawadzki

Tour Bitwa Warszawska  
w Nasielsku! 

W niedzielę, 4 lipca br., na Mazowszu odbył się wyścig kolarski dla amatorów  
i mastersów pod nazwą Gran Fondo UCI Tour Bitwa Warszawska o Puchar Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego. Wzorem lat ubiegłych wydarzenie ma na 
celu upamiętnienie kolejnej, w tym roku 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920.

Kolarze przejechali także przez Nasielsk. Przy Skwerze Bohaterów Wojny 1920 
roku zorganizowana była lotna premia o Puchar Burmistrza Nasielska. Wyścig 
Gran Fondo (o dystansie 127 km) wyruszył ze startu wspólnego z Twierdzy Mo-
dlin ok. godziny 10:00, natomiast wyścig Medio Fondo (o dystansie 75 km) wy-
startował pół godziny później.

Trasy oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie wyścigu: 
https://bitwawarszawskatour.pl/

Dziękujemy nasielskim pasjonatom dwóch kółek za doping kolarzy!

Już teraz informujemy także, że 21 sierpnia br. (sobota) w Nasielsku po raz kolej-
ny zagości impreza kolarska w formie kryterium ulicznego! Wyścig połączony  
z eventem będzie miał charakter wolny dla mieszkańców, gdzie dzieci oraz do-
rośli będą mogli spróbować swoich sił na skróconej trasie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym - z pewnością niecodziennym - wy-
darzeniu!

Wydział Administracji i Nadzoru
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Baran 21.03-20.04
Wyzwania, które postawi przed Tobą los, 
będą na miarę Twoich możliwości. Wo-
bec konkurencji bądź twardy, bo czas ją 
przegonić. Z błahych powodów możesz 
być teraz nerwowy.

Byk 21.04-20.05
Staraj się trzymać swoje emocje na wo-
dzy. Nie podejmuj pochopnych decyzji 
i pamiętaj o zaległościach. Nie przegap 
kogoś nieśmiałego, kto pojawi się w Two-
im najbliższym otoczeniu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz bardzo konsekwentny w dąże-
niu do celów, jakie sobie teraz wyzna-
czysz. Nikt i nic nie odwiedzie Cię od 
tego, co sobie postanowisz. Nie reaguj 
nerwowo, a postawisz na swoim.

Rak 22.06-22.07
Jeżeli szukasz lepszej pracy, nie bój się za-
ryzykować i po prostu zacznij jej szukać. 
Nie bądź małostkowy, bo możesz stracić 
przyjaźń wartościowej osoby. Znajdź czas 
na odpoczynek i przyjemności.

Lew 23.07-23.08
Wprowadź w swoje życie więcej porząd-
ku, a efekty pojawią się bardzo szybko. 
Bądź konsekwentny i staraj się postawić na 
swoim w kwestiach zawodowych. Na wa-
kacjach humor Ci się poprawi.

Panna 24.08-22.09
Będziesz bardziej ufać ludziom i chętnie 
pomagać tym, którzy potrzebują wsparcia. 
Uważaj jednak, bo nie każdy będzie miał tak 
czyste intencje, jak Ty. Potrzebujesz więcej 
spokoju i odpoczynku.

Waga 23.09-23.10
W pracy na początku lipca ilość zadań 
może Cię trochę przestraszyć, ale na 
pewno dasz sobie ze wszystkim radę. Wy-
korzystaj swoją wiedzę, a szef na pewno 
Cię doceni. Odpocznij i pozbądź stresów.

Skorpion 24.10-22.11
W pracy los postawi na Twojej drodze ko-
goś, z kim będziesz rywalizować lub spie-
rać się o zawodowe sprawy. Intensywny 
kurs obcego języka też mogą okazać się 
prawdziwym przełomem w twojej karierze.

Strzelec 23.11-21.12
Będziesz bardziej niż zwykle tajemniczy 
i nieufny wobec nieznajomych. Pilnuj in-
teresów i nie zwierzaj się byle komu ze 
swoich zawodowych i miłosnych sekre-
tów. Nie marnuj szans od losu.

Koziorożec 22.12-20.01
Spotykaj się ze znajomymi, ale od osób, 
które snują towarzyskie lub sąsiedzkie 
intrygi, trzymaj się z daleka. Sporo pie-
niędzy przeznaczysz teraz na różne przy-
jemności i swoją wygodę.

Wodnik 21.01-19.02
W wakacje będziesz bardzo zmienny 
w nastrojach. Nawet zdecydowanie się 
z kim i dokąd jechać na urlop, może być 
dla Ciebie zbyt trudne. Będziesz się zasta-
nawiał nad założeniem własnego biznesu. 

Ryby 20.02-20.03
Odpocznij i nie martw się teraz tym, co 
wcale od Ciebie nie zależy. Sprawy same 
się poukładają lub ktoś inny pozałatwia 
ważne sprawy. Uwierz w siebie, a zoba-
czysz, że wszystko jest możliwe.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
23-25 lipca godz. 15:00 2D dubb.

28-29 lipca  godz. 15:00 2D dubb.

LUCA
Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 
1 godz. 35 min.
Pełen niezwykłych przygód film opowiada  
o dorastaniu dwójki przyjaciół mieszkającymi  
w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze 
Włoskiej. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapo-
mniany letni czas, który upływa im na niekończą-
cych się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu 
się lodami. Jednak ich beztroską zabawę może w 
każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko skry-
wanego sekretu. Obaj są potworami morskimi 
z innego świata znajdującego się tuż pod po-
wierzchnią wody.

23-25 lipca godz. 17:00 2D

28-29 lipca  godz. 17:00 2D

ŚCIEMA PO POLSKU
Komedia; Polska; Czas trwania 1 godz. 33 min.
Dwóch samozwańczych biznesmenów i ich 
kolega komik postanawia nakręcić film. W tym 
celu organizują casting, na który zapraszają mło-
de, atrakcyjne, żądne sławy, ale też gotowe na 
wszystko dziewczyny.

23-25 lipca godz. 19:00 2D nap.

28-29 lipca  godz. 19:00 2D nap.

SPIRALA:  
NOWY ROZDZIAŁ SERII PIŁA

Horror; USA; Czas trwania 1 godz. 33 min.
Detektyw Ezekiel „Zeke” Banks od lat próbuje 
wyjść z cienia swego słynnego ojca, legendarne-
go weterana wydziału zabójstw. Żadna z dotych-
czasowych spraw nie dała mu na to szansy. Być 
może tym razem będzie inaczej. Zeke prowadzi 
śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, 
które przypominają serię krwawych zbrodni 
sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości 
detek tyw Banks, nie zdaje sobie sprawy, że krok 
po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i prze-
myślaną grę. 

30 lipca-1 sierpnia godz. 15:15 2D dubb.

4- 5 sierpnia godz. 15:15 2D dubb.

ELFINKI
Animacja, Komedia, Przygodowy; Niemcy; Czas 
trwania 1 godz. 18 min.
Przez ponad 200 lat Elfinki żyły pod ziemią, 
ukrywając się przed ludźmi. Ale pewnego dnia 
elfinka Elfie, nie mogła już dłużej znieść ciasnoty 
i braku światła dziennego. Wraz z dwoma towa-
rzyszami wyszła na powierzchnię ziemi w po-
szukiwaniu czegoś nowego. Tam spotka ich wiele 
zabawnych przygód oraz nawiążą przyjaźń z wy-
jątkową osobą – cukiernikiem Theo. 

30 lipca-1 sierpnia godz. 17:00 2D

4- 5 sierpnia godz. 17:00 2D

W JAK MORDERSTWO
Kryminał, Komedia obycz.; Polska; Czas trwania  
1 godz. 35 min.
Trzymający w napięciu kryminał spod znaku 
Agaty Christie i błyskotliwa komedia w jednym. 
„W jak morderstwo” to świetne kino rozrywkowe 
z plejadą polskich gwiazd.

30 lipca-1 sierpnia godz. 19:00 2D nap.

4- 5 sierpnia godz. 19:00 2D nap.

SZYBCY I WŚCIEKLI 9
Akcja; USA; Czas trwania 2 godz. 25 min.
Cypher prosi Jakoba o pomoc w zemście na Do-
mie i jego drużynie.

UWAGA! UWAGA! 
W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

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

https://www.gov.pl/web/koronawirus/https://www.gov.pl/web/koronawirus/
aktualne-zasady-i-ograniczeniaaktualne-zasady-i-ograniczenia

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

Wypożyczalnia samochodów oso-

bowych Nasielsk i okolice. Tel. 793 

793 666.

Wynajem samochodów od 100 zł/

doba. Tel. 793 793 666.

Sprzedam domki rekreacyj-

ne nowoczesne w Adamowie.  

Tel. 570 380 800.

Zatrudnię pomocnika budowlane-

go do przyuczenia oraz murarza  

i cieślę. Tel. 601 817 363.

Usługi asenizacyjne (wywóz 

szamba) KONKURENCYJNE CENY.  

Tel. 530 101 951.

Tanio sprzedam, wynajmę lub 

zamienię pół domu w mieście.  

Tel. 517 140 778.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel.: 513 556 774.

Dotacje PROW 2014-2020. 

Modernizacja Gospodarstw 

Rolnych – trwa nabór wniosków 

na zakup maszyn (dofinansowanie 

50 %). Kwota wsparcia do 200 tys. 

zł.  Wypełnianie wniosków, dojazd 

do rolników. Tel. 795 931 529.

Sprzedam dom wykończony 

180m2. Działka 680m2 zagospo-

darowana, garaż + pomieszczenie 

gospodarcze na osiedlu Krupka. 

Tel. 509 089 355.

M i e s z k a n i e  d o  w y n a j ę c i a 

w Nasielsku, ul. Piłsudskiego, 

umeblowane, 36m2, na parterze. 

Tel.798 628 665.

Pilnie poszukuję mieszkania do 

wynajęcia na stałe w starym bu-

downictwie lub bloku. Tel. 695 255 

441, 518 034 572.

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
5.07.–11.07.2020 r.  Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.

12.07.–18.07.2020 r.  Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
19.07.–25.07.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.
26.07.–1.08.2020 r.  Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
2.08.–8.08.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl
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HARMONOGRAM  
WYWOZU ODPADÓW

Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione lub nieprawidłowo 
posegregowane, nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgł asza ć do Urzędu Miejskiego najpóźniej  
w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

Z UM

Spis Powszechny na półmetku!
Szanowni Państwo!

Jesteśmy już na półmetku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021, który potrwa do 30 września br. W Gminie Nasielsk zostało spisa-
nych 41,3% osób oraz 39,9% mieszkań (stan na dzień 5.07.2021r.). Na sześć gmin 
w powiecie nowodworskim zajmujemy drugie miejsce za gminą Leoncin.

Przypominam, że możliwości dokonania spisu mamy kilka. Obowiązkową 
metodą spisu jest samospis internetowy. Można tego dokonać, logując się 
na stronie https://spis.gov.pl. Należy wówczas wykazać wszystkie osoby, które 
31.03.2021r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie do-
dane i prawidłowo spisane osoby są zwolnione  z obowiązku samospisu. Ozna-
cza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, 
aby dokonać samospisu.

Jeśli nie możecie liczyć Państwo na pomoc najbliższych w dokonaniu samo-
spisu bądź nie macie dostępu do komputera oraz Internetu, możecie od-
wiedzić Gminny Punkt Spisowy zlokalizowany w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, gdzie na czas trwania spisu przygotowano specjalne miejsce do 
spisania się przez Internet. 

Metodą uzupełniającą jest spis przez telefon na infolinii spisowej (tel. 22 279 99 
99) lub wywiad z rachmistrzem –  rachmistrzowie dzwonią z tel. 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99. Dodatkowo od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi roz-
poczęli także wywiady bezpośrednie w terenie. W sytuacji, gdy skontaktuje się 
z Państwem rachmistrz, nie można mu odmówić realizacji spisu.

Pamiętajmy, że udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek. W związku z po-
wyższym zachęcam tych mieszkańców, którzy jeszcze tego nie dokonali, aby 
nie czekali do ostatniej chwili i spisali się możliwie jak najszybciej!

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

NSP 2021 

Spisz się, jeśli nie chcesz 
zapłacić grzywny!
Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021 (NSP 2021) jest nałożony na Ciebie mocą ustawy. Jeśli uporczywie 
będziesz odmawiać spisania się, grozi Ci kara grzywny w wysokości nawet do  
5 tys. złotych! Już trwają przygotowania pierwszych wniosków do sądu.

Mimo zbliżającego się półmetka NSP 2021 wielu mieszkańców nie wypełniło 
jeszcze obowiązku spisowego. Tłumaczenia są z reguły podobne : „Brakuje 
mi czasu”, „Zrobię to we wrześniu” lub „Poczekam na rachmistrza”. Ryzyko 
jest jednak takie, że w końcu zapomnimy się spisać. A z tym wiążą się okre-
ślone konsekwencje.

Jakim prawem?
Obowiązek spisowy jest zapisany w ustawie o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 3). Zgodnie zaś z ustawą o statystyce 
publicznej „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku staty-
stycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym bada-
niu statystycznym, podlega grzywnie” (art. 57).

Z osobami, które nie spisały się przez Internet lub telefon, skontaktuje się rach-
mistrz spisowy. Jeśli w trakcie rozmowy z rachmistrzem będziemy na różne 
sposoby unikać udziału w spisie, jest to równoznaczne z odmową, co może 
skutkować przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnie-
niu obowiązku ustawowego i wszczęciem postępowania. Podstawą do takiego 
działania jest zapis z art. 17a ustawy narodowym spisie powszechnym: „Osoba 
fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania da-
nych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bez-
pośredniego lub metody wywiadu telefonicznego”.

Skąd kwota 5 tys. złotych możliwej grzywny? W Kodeksie wykroczeń znajdu-
jemy zapis: „Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych” 
(art. 24). Wszystko jest zatem precyzyjnie uregulowane i nie ma podstaw do 
kwestionowania zarówno obowiązku spisowego, jak i karania za unikanie spisu.

Chcesz uniknąć grzywny?
Po prostu spisz się! W dowolny sposób – najlepiej od razu przez Internet na 
stronie https://spis.gov.pl/, w punkcie spisowym w Urzędzie Gminy/Miasta lub 
przez infolinię spisową pod numerem 22 279 99 99. Nie odmawiaj rozmowy 
z rachmistrzem. Skontaktuje się on z Tobą osobiście lub zadzwoni, a na wy-
świetlaczu telefonu pojawi się numer 22 828 88 88 lub numer infolinii spiso-
wej. Pamiętaj, że Rachmistrz chce Ci pomóc w spisie! Jeśli jesteś w danej chwili 
zajęty i nie masz czasu, ustal inny możliwie szybki termin rozmowy.  

Co zrobi rachmistrz, gdy odmówisz?
Rachmistrz przy każdej odmowie spisania się (również w trakcie rozmowy 
telefonicznej, kiedy argumentujesz, że do końca spisu masz jeszcze czas) ma 
obowiązek przygotować specjalną notatkę urzędową. Na jej podstawie będą 
kierowane do sądu wnioski o ukaranie. Niestety jest już kilka przypadków 
wszczęcia takiej procedury.

Czy warto ryzykować konieczność wizyt w sądzie, składania zeznań i płacenia 
wysokiej grzywny? Odpowiedz sobie sam.
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NA SPORTOWO. Młodzi zdolni

JULIA PAWLAK  Mistrzynią Polski Juniorów kickboxkingu

PIŁKA NOŻNA

Awans Żbika do IV ligi!
Takich emocji, jak Żbik Nasielsk, nie 
zapewniła nam reprezentacja Polski 
na Mistrzostwach Euro 2020.

Kibice i sympatycy, ale i sami piłka-
rze Żbika Nasielsk mieli nadzieję, że 
wszystko rozstrzygnie się w ostat-
nim meczu rundy wiosennej, któ-
ry był zaległym meczem w ramach 
21. kolejki. Spotkanie w pierwot-
nym terminie miało odbyć się  
17 kwietnia. Z powodu pandemii 
COVID-19 zostało przesunięte na 
26 czerwca.

Sytuacja w tabeli dawała minimal-
ną przewagę Narwi Ostrołęka, 
ewentualny remis lub przegrana tej 
drużyny, przy jednoczesnym zwy-
cięstwie Żbika Nasielsk było rów-
noznaczne z awansem do IV ligi.

Okazało się, że na ten awans pod-
opieczni trenera Daniela Gołębiew-
skiego musieli jeszcze zapracować.

26 czerwca o godzinie 17.00 na 
własnym boisku Żbik Nasielsk pod-
jął rywali z KS Wąsewo, a Narew 
Ostrołęka także u siebie zmierzy-
ła się z Iskrą Krasne. Oba spotka-
nia zakończyły się wynikiem 3:0 
dla gospodarzy, co było równo-
znaczne z awansem Narwi Ostro-
łęka do IV ligi, tym samym Żbik 
Nasielsk o awans musiał, podobnie 
jak w ubiegłym roku, zagrać w ba-
rażach. 

Spotkanie z KS Wąsewo teoretycz-
nie należało do tych łatwiejszych, 
ale po objęciu prowadzenia przez 
Żbika Nasielsk po golu Marka Osiń-
skiego w 9. minucie dało dopie-
ro piłkarzom psychiczny spokój. 
Wynik ten utrzymał się do końca 

pierwszej połowy. Gościom na-
tomiast udało się jedynie w samej 
końcówce pierwszej połowy zdo-
być żółtą kartkę. Otrzymał ją Jakub 
Kusik.

Drugi gol padł już w drugiej poło-
wie w 62. minucie spotkania i tak-
że w wykonaniu Marka Osińskiego. 
Zawodnikowi rywali, Adrianowi 
Warackiemu sędzia pokazał żółtą 
kartkę.

Ostatni gol w tym spotkaniu padł 
w 76. minucie. Tym razem celny 
strzał wykonał Mateusz Bramo-
wicz. Gościom natomiast pod ko-
niec meczu przypadła kolejna żółta 
kartka, którą otrzymał Mateusz Pa-
łubiński.

Przed zawodnikami Żbika Nasielsk 
stanęło kolejne wyzwanie i kolejny 
wysiłek. Oni jednak wiary w zwy-
cięstwo jednak nie tracili.

W środę, 30 czerwca, na własnym 
boisku przyszło im się zmierzyć 
z drużyną LKS Promna z radom-
skiej okręgówki, która tytuł wi-
celidera zdobyła z dorobkiem 71 
punktów, wygrywając 22 mecze, 
remisując w pięciu spotkaniach 
i przegrywając 7. Drużyna ta zdo-
była łącznie 95 bramek, a straciła 
62.

Promna to gmina wiejska w powie-
cie białobrzeskim, 4 razy mniejsza 
od gminy Nasielsk. Początek me-
czu był raczej spokojny, drużyny 
bardziej się poznawały i wyczuwa-
ły, niż pewnie atakowały. Gorąco 
pod nasza bramką zaczęło się robić 
po 20 minutach gry, gdy rywale 
wykonywali rzuty rożne. W 26 mi-

nucie goście z Prom-
ny wykonali skuteczny 
atak i Jakub Sosnow-
ski strzelił pierwszego 
gola. Goście w 30 mi-
nucie próbowali po-
nownie zaatakować, 
jednak bramkarz sku-
tecznie obronił strzał. 
Piłkarze ze Żbika, za-
częli przejmować ini-
cjatywę i próbowali 
narzucić tempo gry, 
jednak obrona z Prom-
ny  wywiązywała się ze 
swojego zadania. Do 
końca pierwszej poło-
wy wynik meczu nie uległ jednak 
zmianie.

W drugiej połowie Żbik Nasielsk 
zdecydowanie częściej zaczął 
atakować bramkę gości. Bardzo 
gorąco zrobiło się pod bramką 
Żbika w 62 minucie, jednak Mar-
cin Chyczewski znalazł się w od-
powiednim miejscu i czasie, pod 
sama bramką i obronił piłkę lecącą 
wprost do bramki. Po faulu w 70. 
minucie, Żbik miał szansę na zdo-
bycie gola. Rzut karny wykorzystał 
Mateusz Bramowicz, wyrównując 
wynik meczu. Kolejna szansa na 
gola trafiła się po faulu w 76. minu-
cie pod samą bramką LKS Promny. 
Nie obyło się bez interwencji me-
dycznej. Rzut karny celnie wykonał 
Marcin Świderski w 78. minucie.

Kiedy wydawało się, że wynik me-
czu jest już przesądzony, a Żbik ma 
zwycięstwo w kieszeni, niespodzie-
wanie po rzucie wolnym zawodnik 
LKS Promna Przemysław Ostrowski 

wyrównał wynik meczu 2:2. Tym 
samym potrzebne było rozegranie 
meczu rewanżowego. 

Remis nie ugasił marzeń o awan-
sie do IV ligi ani drużynie Żbika, ani 
drużynie z Promny. Determinacja 
naszych rywali była ogromna. Za-
wodnik Promny (Maciej Bubiec) 
strzelił celnie do bramki Żbika już 
w 30. sekundzie meczu, który od-
był się 3 lipca br. w Promnie. To było 
ogromne zaskoczenie, gospodarze 
poczuli się bardzo pewnie na wła-
snym boisku, a kibice gospodarzy 
oszaleli. Ich radość trwała jednak 
tylko do 26 minuty, kiedy Mateusz 
Bramowicz wyrównał wynik me-
czu. W pierwszej połowie dwóch 
zawodników LKS Promna zobaczyli 
żółte kartki (Jarosław Wysocki – 10’ 
i Przemysław Ostrowski – 29’).

Druga połowa także należała do 
Żbika. Najpierw jednak kolejny za-
wodnik LKS Promna otrzymał żół-
tą kartkę (Jakub Sosnowski). Wynik 
meczu został zmieniony w 60. 

minucie przez Kamila Stańczaka, 
a dwie minuty później podwyższo-
ny do 3:1 przez Mateusza Bramowi-
cza. Od tego momentu gospodarze 
grali już bardzo nerwowo, o czym 
świadczyły kolejne kartki – naj-
pierw w 71. minucie żółta dla Pio-
tra Dąbrowskiego z LKS Promnej, 
ale za chwilę ten zawodnik za dys-
kusję z sędzią otrzymał czerwoną. 
Kilka minut później czerwoną kart-
kę otrzymał Stanisław Kulej, przez 
co Promna kończyła mecz w dzie-
wiątkę. Jedynym zawodnikiem Żbika 
Nasielsk, który otrzymał żółtą kart-
kę był Kamil Tomaszyński. Pogo-
da też nie sprzyjała obu drużynom. 
Padał deszcz. Żbikowi pozostawało 
już tylko utrzymać wynik meczu. 
Tak też się stało i Żbik Nasielsk mógł 
świętować awans do IV ligi. Gorą-
ce powitanie piłkarzom zgotowali 
też w sobotni wieczór mieszkańcy 
Nasielska, którzy tłumnie przybyli 
na stadion powitać zwycięzców.

Michał B.

Skromna, a zarazem bardzo utalen-
towana, waleczna 16-latka – Julia 
Pawlak, mieszkanka Nowych Pieści-
rogów odniosła ostatnio ogromny 
sukces. Pokonując swoich rywali, za 
każdym razem kończąc walkę przed 
czasem, Julka zdobyła tytuł Mistrzyni 
Polski juniorów kickboxingu w for-
mule low kick. O swojej pasji, upra-
wianych sportach walki oraz licznych 
wygranych opowiada czytelnikom 
Życia Nasielska.

Dlaczego zainteresowałaś się kick-
boxingiem? 

 – Osiem lat temu rozpoczęłam 
swoją przygodę z Oyama karate 
(UKS Mazowieckie Centrum Kara-
te Legionowo). A wszystko zaczęło 
się od obejrzenia serii filmów „Ka-
rate Kid” i chęci posiadania kimona. 
Spełnieniem moich marzeń było ki-
mono, które dostałam jako prezent 
gwiazdkowy. W konsekwencji od 
stycznia zaczęłam treningi i tak już 
zostało. Myślę, że od około dwóch 
lat staram się poszerzać swoje ho-
ryzonty w sportach walk, stąd też nie 
miałam większych obaw przed tre-
nowaniem innej sztuki walki.  

Gdzie stawiałaś pierwsze kro-

ki w kickboxingu? Czy z klubem, 
z którym rozpoczęłaś swoją przy-
godę dalej współpracujesz, czy 
masz już nowe miejsce na ziemi, 
gdzie trenujesz?

 – Na pierwszy trening kickboxingu, 
mniej więcej rok temu zabrał mnie 
ze sobą sensei (mistrz – red.) Da-
niel Maciejko (Akademia Młodych 
Mistrzów – Oyama karate) do klu-
bu LKSW Tajfun, gdzie 
trenerem jest Tomasz 
Szczepaniuk. Nadal tam 
trenuję.

Jak  przyjaciele, ró-
wieśnicy zareagowa-
li na Twoją pasję? Czy 
w swoim środowisku 
byłaś jedyną osobą 
uprawiającą ten sport?

 – Raczej jestem jedy-
ną osobą z mojego śro-
dowiska, która trenuje 
sporty walki. Trenuję od 
dziecka, więc dla więk-
szości z nich jest to w pewien sposób 
naturalne. Moi przyjaciele cieszą 
się z każdych kolejnych sukcesów 
i wspierają mnie w tym, co robię.

Czy rodzina wspiera Cię w realizacji 
Twojej sportowej pasji?

 – Cała rodzina mnie wspiera i moty-
wuje do dalszego trenowania. Szcze-
gólnie mama, która jeździ ze mną 
prawie na każde zawody.

Czy nie miałaś obaw związanych 
z kontuzjami, jakie mogą się poja-
wić w skutek uprawiania kickboxin-

gu? Czy walka z przeciwnikami nie 
budziła nigdy Twoich obaw?

 – Do kickboxingu podchodzę tak, 
jak do każdego innego sportu. A do-

brze wiemy, że w każdym sporcie 
można doznać kontuzji. Nigdy nie 
obawiałam się walk czy starcia z prze-
ciwnikiem, wręcz przeciwnie lubię to.

Kiedy pojawiły się pierwsze suk-
cesy i miejsca na podiach? Jakie są 
Twoje najważniejsze zwycięstwa?

 – Jeżeli chodzi o karate swoje pierw-
sze sukcesy zdobyłam dwa lata 

po rozpoczęciu treningów, 
były to mistrzostwa Europy 
(2016), w kolejnych latach 
(2017-2019) zdobywałam 
co roku Mistrzostwa Polski, 
do momentu nastania pan-
demii (w swoich katego-
riach wiekowo-wagowych). 
Kilkukrotnie zajmowałam 
pierwsze miejsce w Pucha-
rze Polski. W kickboxingu 
minął rok, zanim zdobyłam 
Mistrzostwo Polski. Jednakże 
nie byłam totalnym laikiem, 
jeżeli chodzi o ten sport. 
W pewnym sensie kickbo-
xing jest podobny do karate, 

nie licząc ciosów w głowę.

Jakbyś miała wymienić tylko jedną 
najważniejszą dla Ciebie walkę, to 
którą byś wskazała?

 – Myślę, że ona jest dopiero przede 
mną. Staram się patrzeć na każ-
dą walkę pod kątem kolejnych do-
świadczeń.

Jak długo przygotowywałaś się do 
tegorocznych Mistrzostw Polski ju-
niorów kickboxingu w formule low 
kick, w których zajęłaś pierwsze 
miejsce? 

 – Moje przygotowania rozpoczęły 
się w marcu br. – treningi, starty kon-
trolne były częścią moich przygoto-
wań. Dieta, nastawienie psychiczne 
czy też przygotowania motoryczne, 
również były bardzo istotne. Żadna 
walka nie jest prosta, na każdą trzeba 
patrzeć z osobna.

Jakie są Twoje sportowe marzenia 
i czego można Ci życzyć?

 – Na pewno zdrowia, abym jak 
najdłużej mogła ćwiczyć. Co do 
marzeń, chciałabym pojechać na 
Mistrzostwa Świata, to jest takie moje 
małe, a zarazem duże marzenie.

I tego Ci bardzo gorąco życzę, gra-
tuluję dotychczasowych sukcesów 
i dziękuję za rozmowę. 

Ewelina Gizińska
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