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Ja niżej podpisany Artur Łazarski oświadczam, iż w związku z zamieszczonym przeze 
mnie w dniu 19 października 2018 r. na portalu Facebook jako użytkownik „Artur Łazarski” 
komentarzem na grupie dyskusyjnej „Nasielsk Wczoraj i Dziś” przepraszam Burmistrza 
Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego za publikowanie wpisu pomawiającego go 
o łapownictwo oraz działanie na szkodę mieszkańców Gminy Nasielsk w sytuacji, gdy 
taka sytuacja nie miała miejsca, a który to wpis mógł go poniżyć w opinii publicznej 
oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska. Wyrażam 
ubolewanie z powodu publikacji mojego wpisu, który nie miał żadnej podstawy w rze-
czywistości i który naruszał dobre imię Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego. 

Artur Łazarski

Rekordowy finał WOŚP Rekordowy finał WOŚP 
Uwaga! 
Wyłudzenia przez SMS!
Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka Nasielska, która w poniedziałek, 
20 stycznia br., otrzymała SMS o dziwnej treści. Nadawcą zaskakującej wia-
domości był „eUrzad”. 
 – Otrzymałam wiadomość, że mam zadłużenie komornicze w kwocie 
3,41 zł i muszę je koniecznie spłacić tego dnia, bo sprawa trafi do sądu. 
Na końcu wiadomości znajdował się link, 
a w jego treści był zwrot „komornik gov”. 

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.15
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Z UM

Wnioski  
o usunięcie azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2020 roku zamierza wystąpić do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór złożonych 
luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eterni-
towych). Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wnio-
sku (wraz z załącznikami) w terminie do 31.01.2020 r. – termin może ulec 
skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

Informacje oraz wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Wydzia-
le Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim  
w Nasielsku – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie internetowej www.
nasielsk.pl.

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gmi-
nę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Wniosek o usunięcie azbestu znajduje się pod linkiem: https://nasielsk.
pl/…/nabor-wnioskow-o-usuniecie-azbestu-na…

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Pomoc prawna
Informujemy, że pomoc w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w 2020 roku będzie udzielana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1) poniedziałek godz. 13.00–17.00

 2) wtorek, środa, czwartek godz. 12.00–16.00

 3) piątek godz. 11.00–15.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku 
Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego. Wcześniejsze zapisy w celu 
skorzystania z darmowych porad można dokonać telefonicznie pod nu-
merem telefonu: 22 765 32 08 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.30 do 15.00.

Z Urzędu Miejskiego

Otwarte konkursy ofert
Burmistrz Nasielska ogłosił 3 otwarte konkursy ofert dla organizacji poza-
rządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku 
w zakresie:

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (link do ogło-
szenia: https://nasielsk.pl/…/konkurs-ofert-w-zakresie-wspierania-i…)

• wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależ-
nień (link do ogłoszenia: https://nasielsk.pl/…/konkurs-ofert-w-za-
kresie-wspierania-i…)

• w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalek-
cyjnych zajęć sportowych (link do ogłoszenia: https://nasielsk.pl/…/
konkurs-ofert-w-zakresie-wspierania-i…)

Oferty można składać do 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.00.

Więcej informacji na www.nasielsk.pl

Urząd Miejski 

Z Urzędu Miejskiego

Zaproszenie
W związku z upływem II kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Gminy Nasielsk, zgodnie § 1 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr IX/44/15 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określe-
nia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk, serdecznie zapraszam 
na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które odbędzie 
się 6 lutego 2020r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku. Podczas spotkania zostaną przeprowadzone wybo-
ry do Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk na kolejną 
dwuletnią kadencję. Spośród zgłoszonych kandydatów – przedstawicie-
li organizacji pozarządowych zostanie wybranych 5 osób, którzy będą 
współtworzyć skład w/w Rady. Członkowie Rady będą pełnić funkcje 
społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Załącznika do w/w Uchwały wybory odbywają się 
spośród zgłoszonych osób. Każda organizacja pozarządowa może zgło-
sić maksymalnie jednego przedstawiciela - kandydata na członka Rady. 
W związku z tym proszę o zgłaszanie osób chętnych do pracy w Radzie na 
formularzu dostępnym na stronie: www.nasielsk.pl lub w Referacie Promo-
cji Gminy do dnia 6 lutego 2020 r. do godz. 16.00 w formie papierowej 
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub elektronicznie 
na adres: um@nasielsk.pl.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski 

Z Urzędu Miejskiego

Ogłoszenie o naborze 
kandydatów na ławników
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników w wyborach uzupeł-
niających do Sądu Rejonowego w Pułtusku na kadencję od 2020 r.  
do 2023 r. Burmistrz Nasielska informuje, że Rada Miejska w Nasielsku 
przystępuje do wyboru 4 ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku 
do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pułtusku w III Wydziale Rodzin-
nym i Nieletnich.

Urząd Miejski
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Radni decydują o gminnych przewozach

Z Urzędu Miejskiego

Kontynuacja programu  
Lokalnych Przewozów Pasażerskich
Miło nam poinformować, iż Gmina 
Nasielsk, podczas naboru wniosków 
do Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie na 2020 
rok, po raz drugi z powodzeniem 
złożyła wniosek i tym samym została 
objęta dopłatą zadań w ramach Fun-
duszu Rozwoju Przewozów Autobu-
sowych.  

Wniosek o objęcie dopłatą w 2020 
roku przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicz-
nej został przygotowany przez Wy-
dział Administracji i Nadzoru Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku i złożony  
do Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w dniu 29 listopada  
2019 r. Po jego rozpatrzeniu Woje-
woda Mazowiecki ogłosił, iż spełnia 
on wymogi formalne i merytorycz-
ne będące podstawą do uzyskania 
przez Gminę Nasielsk dofinansowa-
nia i pismem z 7 stycznia 2020 roku 
zaprosił władze samorządowe na-
szej Gminy na podpisanie umowy.  
9  s t yc z n i a  b r.  R a d a  M i e j s k a 
w Nasielsku wyraziła zgodę na pod-
pisanie umowy i wyznaczenie linii. 

10 stycznia br. Burmistrz Nasielska 
wraz z Wojewodą Mazowieckim 
podpisali w Warszawie umowę 
o dofinansowanie gminnych prze-
wozów pasażerskich na kwotę do  
320 829,00 zł. 

W ramach programu lokalnych prze-
wozów pasażerskich wyznaczono 
8 linii komunikacyjnych, na których 

usługi zapewni Gminna Spółdziel-
nia Kółek Rolniczych w Nasielsku. 
Warto podkreślić, iż program rządo-
wy Fundusz Rozwoju Przewozów 
Autobusowych ma na celu walkę 
z wykluczeniem komunikacyjnym, 
przede wszystkim poprzez dofinan-
sowywanie linii autobusowych, któ-
rych utrzymanie nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego. W związku z tym 
dotyczy on tylko i wyłącznie linii de-
ficytowych, nieefektywnych pod ką-
tem biznesowym i tylko na takie linie 
można uzyskać dopłatę Wojewody.

Linia nr 1: Nasielsk Rynek –Pieścirogi 
PKP– Mogowo

Nasielsk Rynek – Nasielsk Krupki – 
Nasielsk Kolejowa – Kosewo – Pie-
ścirogi PKP – Mogowo

Linia nr 2: Nasielsk – Lelewo – Mię-
koszyn – Nasielsk

Nasielsk – Pieścirogi – Morgi – Czaj-
ki – Ruszkowo – Lelewo – Zaborze 
– Toruń Włościański – Toruń Dwor-
ski – Zaborze – Miękoszyn – Dębinki 
– Czajki – Ruszkowo – Pieścirogi PKP 
– Nasielsk

Linia nr 3: Nasielsk-Mazewo –Jacko-
wo – Kątne – Nasielsk

Nasielsk – Mazewo Włościańskie 1, 
2 – Jackowo Włościańskie 1, 2 – Jac-
kowo Dworskie 1, 2, 3 – Lubomin 
– Mazewo Włościańskie – Mazewo 
Dworskie – Słustowo – Winniki – Kąt-

ne 1, 2 – Chlebiotki – Kosewo 1, 
2 – Nasielsk

Linia nr 4: Nasielsk - Nuna – 
Budy Siennickie –Nasielsk

Nasielsk – Chrcynno – Chech-
nówka – Lorcin – Nuna 1, 2, 
3 – Krogule – Aleksandrowo 
– Psucin – Cegielnia Psucka – 
Budy Siennickie – Studzianki – 
Wągrodno – Siennica – Nasielsk

Linia nr 5: Nasielsk – Krzyczki – 
Głodowo Kędzierzawice – Pia-
nowo – Nasielsk

Nasielsk – Pniewo – Krzyczki 1, 
2, 3 – Głodowo 1, 2, 3 – Kędzie-
rzawice 1, 2, 3 – Pianowo – Bro-
ninek – Nasielsk

Linia nr 6: Nasielsk – Popowo – Ża-
biczyn – Nasielsk

Nasielsk – Popowo Północ – Jaskó-
łowo – Popowo Borowe – Popowo 
Południe – Nuna – Lorcin 1, 2 – Ża-
biczyn – Żabiczyn 1, 2, 3 – Chrcynno 
– Nasielsk

Linia nr 7: Nasielsk – Siennica – Mo-
gowo – Nasielsk 

Nasielsk – Nasielsk ZSZ – Nasielsk Te-
sco – Siennica 1, 2, 3 - Mogowo 1, 2 
– Siennica – Nasielsk POW – Nasielsk 
Tesco – Nasielsk ZSZ – Nasielsk Ry-
nek

Linia nr 8: Nasielsk – Cieksyn – An-
dzin – Nasielsk

Nasielsk – Pieścirogi – Ruszkowo – 
Malczyn – Wiktorowo – Andzin – 
Cieksyn – Borkowo – Nowa Wrona 
– Dobra Wola – Borkowo – Ruszko-
wo – Pieścirogi PKP – Nasielsk

Zapraszamy do pobrania rozkładów 
i poinformowania mieszkańców 
zainteresowanych miejscowości 
o możliwości skorzystania z lokalnych 
przewozów pasażerskich. 

Urząd Miejski

W czwartek, 9 stycznia br., odbyła 
się XV Sesja Rady Miejskiej, w trak-
cie której Radni głosowali w 3 kwe-
stiach: w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego, w sprawie utwo-
rzenia 8 linii autobusowych oraz 
w sprawie zmiany uchwały budże-
towej, a dokładniej – przeniesienia 
137 tys. zł z bieżącego utrzymania 
dróg na potrzeby świadczenia usług 
przewozów lokalnych.

Powodem zwołania sesj i  było 
zaakceptowanie przez Mazo-
wiecki Urząd Wojewódzki wnio-
s ku  z ł o ż o n e g o  p r z e z  U r z ą d 
Miejski w Nasielsku, dzięki cze-
mu Gmina Nasielsk otrzyma do  
3 2 0  8 2 9 , 0 0  z ł  n a  w a l k ę 
z wykluczeniem komunikacyjnym 
w ramach rządowego programu 

„Fundusz Rozwoju Przewozów Au-
tobusowych”.

Jeszcze przed pierwszym głoso-
waniem Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jerzy Lubieniecki odpo-
wiedział na pytania Radnego Ro-
dryga Czyża, tłumacząc, że w jego 
okręgu współpraca z sołtysami 
w sprawie ustalenia tras przebiegła 
sprawnie, a uwagi zostały w całości 
uwzględnione przez Urząd Miejski. 
12 radnych zagłosowało za wyra-
żeniem zgody na zawarcie umowy 
oraz za utworzeniem 8 linii autobu-
sowych, wstrzymali się natomiast 
radni Rodryg Czyż oraz Andrzej 
Pacocha. Przed głosowaniem nad 
utworzeniem linii autobusowych 
Radny Mirosław Świderski dopy-
tał Kierownika Wydziału Admini-
stracji Krzysztofa Millera o stopień 
nierentowności  p lanowanych 

tras, natomiast Rad-
ny Pacocha wyraził 
wątpliwość wzglę-
dem programu, su-
gerując sprzecznie 
wobec stanowiska 
Ministerstwa Infra-
struktury, że służy 
on jedynie do od-
świeżania istnieją-
cych już połączeń, 

a jako alternatywę podał utworze-
nie kolejnych połączeń do Pułtuska 
i Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Ministerstwo Infrastruktury na swo-
jej stronie internetowej precyzuje 
jednak, że program służy zwięk-
szeniu siatki połączeń autobuso-
wych i umożliwieniu mieszkańcom 
mniejszych miejscowości dotarcia 
do pracy, szkół, placówek zdrowia 
i instytucji kultury. Ponadto dofi-
nansowuje on linie, które przestały 
funkcjonować ze względu na straty 
finansowe, a nie zwiększanie czę-
stotliwości połączeń, które już ist-
nieją i przynoszą zyski.

Zdaniem Radnego Czyża lepszym 
rozwiązaniem byłoby niekorzysta-
nie z dotacji i przeznaczenie 137 
tys. zł z budżetu na przewóz miesz-
kańców taksówkami. W tym miej-
scu Zastępca Burmistrza Andrzej 
Waldemar Kordulewski wyjaśnił, 
że taksówki nie mieszczą się w de-
finicji lokalnego transportu zbio-
rowego w Ustawie o samorządzie 
gminnym, przez co nie należą do 
zakresu zadań samorządów.

W ostatnim głosowaniu za przenie-
sieniem środków z bieżącego utrzy-
mania dróg na publiczny transport 

zbiorowy było 11 radnych. Podobnie 
do dwóch poprzednich głosowań 
wstrzymali się radni Czyż i Paco-
cha. Wstrzymał się również Radny 
Marcin Szarszewski, który pytał, czy 
w związku z przeniesieniem oma-
wianych środków, wystarczy ich na 
faktyczne utrzymanie dróg w cią-
gu roku. Skarbnik Nasielska wyjaśnił 
krótko, że wystarczy. Zapewnienia 
skarbnika nie przekonały radnego 
do poparcia ostatniego wniosku.

Na sesji nieobecny był Radny Fron-
czak.

Urząd Miejski

Spotkanie Mleczarzy
Tradycyjne spotkanie pracowników OSM  

w Nasielsku odbędzie się w dniu 08.02.2020 r.  
w restauracji Stary Młyn w Nasielsku. 

Zaczynamy o godz. 16.00, a kończymy o 24.00. Deklara-
cję udziału i wpłatę prosimy składać  

w sklepie „Stopka” (przy postoju Taxi)  
do dnia 01.02.2020 r.

Komitet organizacyjny
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KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
8.01. Kolizja dwóch samochodów w Popowie Borowym. Działania 
strażaków polegały na zabezpieczeniu pojazdów i miejsca zdarzenia. 
W akcji uczestniczyły zastępy z OSP Jaskółowo, OSP Nuna i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

13.01. Pożar gałęzi w miejscowości Budy Siennickie. Działania druhów 
polegały na ugaszeniu pożaru jednym prądem wody. W akcji uczest-
niczyły zastęp[y z OSP Nasielsk, OSP Psucin i PSP Nowy Dwór Mazo-
wiecki.

15.01. Pożar sadzy w kominie w Nowych Pieścirogach. Działania stra-
żaków polegały na ugaszeniu paleniska i przeczyszczeniu komina.  
Do akcji zadysponowano zastę-
py z OSP Nasielsk i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

17.01 .  W y p a d e k  d ro gow y 
w Pianowie Daczki. Działania 
strażaków polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia. 
W akcji uczestniczyły zastępy 
z PSP Nowy Dwór Mazowiecki, 
OSP Nasielsk, OSP Świercze i PSP 
Pułtusk.

We wtorek, 7 stycznia, policjanci 
wydziału ruchu drogowego nowo-
dworskiej komendy, w Borkowie, 
zatrzymali do kontroli kierowcę 
Opla Corsy. Jak udało się ustalić 
funkcjonariuszom, podczas kontroli 
pojazd miał cofnięty drogomierz o 
71.500 km. St. as. Joanna Wielo-
cha, oficer prasowy Komendan-
ta Powiatowego Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, informuje, 
że przestępstwo to, jest zagrożone 
karą do 5 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 10 stycznia, nasielscy 
funkcjonariusze w Starych Pieści-
rogach na ul. Kolejowej, zatrzymali 
do kontroli kierującego Audi 27- 
latka z Nasielska, który spowodo-
wał kolizję z autobusem, mając 1,8 
promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Ponadto mężczyzna 
miał sądowy zakaz prowadzenia 
pojazdów. Teraz grozi mu kara do 
3 lat pozbawienia wolności.

Tego samego dnia, tj . 10 stycz-
nia policjanci z Nasielska, ujawnili  
u 40- letniego mężczyzny z po-
wiatu nowodworskiego 1,54 g. net-
to marihuany. Teraz grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

W środę, 15 stycznia, jak podaje do 
wiadomości st. as. Joanna Wielo-
cha, oficer prasowy Komendan-
ta Powiatowego Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, nasielscy 
policjanci, zatrzymali do kontro-
li 20- letniego mieszkańca Maze-
wa Dworskiego, kierującego BMW.  
W wyniku podjętych czynności 
okazało się, że w pojeździe męż-
czyzny jest cofnięty drogomierz 
o 107.433 km. Przestępstwo to, jest 
zagrożone karą do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Z GMINY

fot. OSP Świerczefot. OSP Świercze

Uwaga! Wyłudzenia przez SMS!
Do naszej redakcj i zgłosi ła się 
m i e szk a n k a  N a s i e l sk a ,  k tó ra 
w poniedziałek, 20 stycznia br., 
otrzymała SMS o dziwnej treści. 
Nadawcą zaskakującej wiadomości 
był „eUrzad”. 

 – Otrzymałam wiadomość, że 
mam zadłużenie komornicze 
w kwocie 3,41 zł i muszę je ko-
niecznie spłacić tego dnia, bo 
sprawa trafi do sądu. Na końcu 
wiadomości znajdował się link, 
a w jego treści był zwrot „komor-
nik gov”. Z automatu kliknęłam 
w link. Nie wiem dokładnie, jaki 
tytuł miała ta strona, ale wizualnie 
przypominała www.przelewy24.
pl, gdzie można wybrać swój bank, 
aby zrobić szybki przelew. Szybko 
zamknęłam SMS i zaczęłam się za-
stanawiać, czy nie mam zaległych 
opłat w jakimś urzędzie, ale nic nie 
przychodziło mi na myśl – opo-
wiada pani Monika. – Przyszedł mi 
też do głowy znany portal allegro.
pl, gdzie pobierane są często małe 
kwoty za wystawianie przedmio-
tów. Kwota się jednak nie zgadza-
ła. Zastanawiała mnie też bardzo 
ogólnikowa treść wiadomości. Nie 
było podanej informacji komu je-
stem winna, za co oraz na jakiej 
podstawie prawnej sprawa ma tra-
fić do sądu, a także do jakiego sądu 
– dodaje. 

Pani Monika zaczęła szukać w in-
ternecie informacji na temat „eU-
rzędu”, skoro on był jej nadawcą. 
W końcu natrafiła na komunikat 
Krajowej Rady Komorniczej z 15 
stycznia 2020 r. dotyczący fałszy-
wych SMS – ów. Okazało się, że 
niewiele brakowało, a zostałaby 
ofiarą oszustwa, gdyby automa-
tycznie zleciła „wymaganą”, w su-
mie niewielką, płatność. 

 – Osoba bądź osoby podszywają-
ce się pod komorników zawiada-

miają o wszczęciu postępowania 
z powodu braku spłaty długu 
i wzywają do natychmiastowej 
zapłaty pod przesłanym w tre-
ści wiadomości linkiem. Rozsy-
łane wiadomości SMS stanowią 
w istocie usiłowanie wyłudzenia. 
Zawarte w treści wiadomości lin-
ki odsyłać mogą do złośliwego 
oprogramowania, które prowa-
dzić może do nieodwracalnych 
skutków w systemach informa-
tycznych, w tym utratę bądź 
kradzież danych  – cz ytamy 
w komunikacie Krajowej Rady 
Komorniczej. 

Jak się okazało, oszuści działają 
nie tylko jako „eUrząd”, ale tak-
że podszywają się pod kurierów. 
Pan Leszek z Nasielska otrzymał 
SMS –ową wiadomość z „Info-
message” dotyczącą koniecz-
ności dopłaty za usługę kurierską 
w wysokości 0,70 zł. Oczywiście 
na jej końcu także znajdował się 
link, dzięki któremu można było 
szybko dokonać przelewu. To 
także była próba wyłudzenia. 

Rozsyłanie fałszywych SMS-ów 
to popularna metoda wykorzy-
stywana przez oszustów. Opisane 
sytuacje noszą nazwę phishing 
(nazwa wywodzi się od słowa fi-
shing – wędkowanie). Użytkow-
nik telefonu otrzymuje wiadomość 
SMS z informacją, iż winien dopła-
cić niewielką kwotę pieniędzy np. 
1 zł. Treść może dotyczyć jakiegoś 
zamówienia, zapłaty za przesyłkę, 
paczkę, paczkomat, saldo na koncie 
w serwisie aukcyjnym, czy unik-
nięcie zablokowania albo nawet 
usunięcia konta w jakiejś usłudze. 
Wiadomość na końcu zawiera link, 
który przekierowuje nas na fikcyjną 
stronę banku, przelewów, dołado-
wania. Oszuści nie wiedzą, do kogo 
wysyłają te SMS-y, nie wiedzą, czy 

rzeczywiście użytkownik oczekuje 
na przesyłkę lub czy posiada konto 
w wymienionym serwisie. Na tym 
właśnie polega phishing, na „zło-
wieniu” kogoś i trafieniu w oczeki-
waną usługę.

Gdy ktoś nieopatrznie skorzysta 
z takiej fałszywej strony, łudząco 
podobnej do prawdziwej strony 
swojego banku i dokona za jej po-
średnictwem przelewu, w rzeczy-
wistości zdradzi oszustowi swoje 
dane, hasła, loginy oraz potwier-
dzi przelew dowolnej kwoty ko-
dem SMS. Takie działanie kończy 

się zwykle utratą wszystkich środ-
ków pieniężnych zgromadzonych 
na rachunku bankowym, a nawet 
zaciągnięciem kredytów.

Trzeba być bardzo ostrożnym i nie 
reagować na tego typu SMS-y. Jeśli 
natomiast ktoś kliknął w link i zro-
bił przelew w wysokości 1 zł to na-
tychmiast powinien skontaktować 
się ze swoim bankiem. Nie wolno 
dokonywać płatności poprzez linki 
w SMS-ach, a także nie ściągać na 
telefon żadnych aplikacji propono-
wanych w SMS-ach.

(ei) za: www.policja.pl

Z MIASTA

Psy terroryzowały osiedle
Mieszkańcy osiedla przy ul. Warszaw-
skiej byli świadkami drastycznych 
scen, które na długo zapamiętają. 
Na yorka, z którym wyszli na spa-
cer rzuciły się dwa psy i rozszarpały 
go w mgnieniu oka. Zdarzenie miało 
miejsce w środę, 8 stycznia 2020 r., 
koło południa. 

Wtedy właściciel suczki rasy york wy-
szedł z dwuletnim dzieckiem i psem 
na spacer w pobliżu bloku na osiedlu. 
To była ich stała pora spacerów. Nagle 
czarny, podobny do wilczura pies za-
atakował suczkę. Właścicielowi uda-
ło się go przegonić, jednak po chwili 
pojawił się drugi pies, nieco mniej-

szy, jasny. To dodało odwagi 
pierwszemu agresorowi, aby 
powrócić do ataku i wspól-
nie z towarzyszem rozszarpać 
yorka na oczach dziecka i wła-
ściciela suczki, który w obawie 
o bezpieczeństwo dwulatka 
oddalił się z miejsca zdarzenia. 

Właściciele zagryzionego psa 
bardzo przeżyli śmierć swoje-
go pupila, którego traktowali jak 
przyjaciela i członka rodziny; 
mieszkał z nimi od 7 lat. Tego 
samego dnia, na tym samym 
osiedlu dwa psy próbowały za-
atakować kobietę z dzieckiem. 

Mieszkańcy osiedla przy  
ul. Warszawskiej nosili swoje 

psy na rękach w obawie o ich życie 
i bezpieczeństwo. 

Psy były widziane w okolicach osie-
dla jeszcze następnego dnia. Nie wia-
domo, czy były to bezpańskie psy, 
ponieważ jeden z nich, czarny, miał 
obrożę. Właściciele nie powiadomili 
o zaistnialej sytuacji policji.

W piątek, 10 stycznia br., dwa psy po-
jawiły się przed wolnostojącym do-
mem w Siennicy i zaatakowały psa 
właścicieli. Właściciele posesji popro-
sili policję o interwencję, ponieważ 
bali się wyjść z domu. Zwierzęta zo-
stały złapane i zabezpieczone przez 
lekarza weterynarii na zlecenie gminy 
Nasielsk.

Często możemy spotkać psy biega-
jące swobodnie po naszym mieście, 
niektóre z nich mogą być niebez-
pieczne dla ludzi. Może nadszedł czas, 
żeby wprowadzić w naszej gminie chi-
powanie psów, wtedy szybko dowie-
my się, kto jest ich właścicielem. 

(o.i.)
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Z MIASTA

Wandal zniszczył boisko
Dla wszystkich wier-
nych kibiców lokalne 
drużyny piłkarskie są 
powodem do dumy, 
a stadion i boisko to 
miejsca szczególne. 
Dlatego też wszyscy 
kibice, piłkarze i sym-
patycy klubu Żbik są 
zbulwersowani aktem 
wandalizmu, do którego doszło w nocy z 17 na 18 stycznia na terenie 
stadionu.

Nieznany sprawca wjechał samochodem na płytę boiska, niszcząc w ten 
sposób murawę.

– Dajemy ci szansę zgłosić się w celu polubownego rozwiązania spra-
wy – napisał Marek Prusinowski prezes Klubu Żbik na fan page’u drużyny. 

Jak ustaliliśmy nikt do tej pory nie zgłosił się dobrowolnie i nie przyznał do 
tego czynu, a sprawa została zgłoszona już na policję. Prezes dysponuje 
nagraniem video z tego zajścia. Wiadomo, że brama od strony ulicy Spor-
towej była otwarta. Rajd po płycie boiska trwał ponad 6 minut. Kierowca 
objechał najpierw boisko bieżnią, a następnie zaczął jeździć po murawie 
boiska.

Być może monitoring z innych miejsc w Nasielsku także będzie pomocny. 
Być może znajdą się także bezpośredni świadkowie tego zdarzenia, którzy 
pomogą wskazać jego sprawcę.

Michał B.

Z POWIATU 

Budżet uchwalony
Na XIII sesji Rady Powiatu Nowodworskiego, która odbyła się w czwartek, 
19 grudnia 2019 r., radni powiatu uchwalili budżet na rok 2020. Został on 
przyjęty wraz z autopoprawką, która dotyczyła zwiększenia wydatków na 
przebudowę drogi powiatowej 3001W, celem kontynuacji przeprowadze-
nia rozpoczętej w 2019 roku inwestycji.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię 
na temat uchwały budżetowej. 

Budżet Powiatu Nowodworskiego wynosi 67 251 309 zł. W tegorocz-
nej uchwale budżetowej pojawił się zapis o przeznaczeniu 200 tys. zł na 
przebudowę drogi powiatowej Nasielsk – Nuna. W XIII sesji Rady Powiatu 
Nowodworskiego wzięło udział 17 z 19 radnych. Za przyjęciem budżetu 
głosowało 12 radnych, w tym czworo reprezentujących gminę Nasielsk. 
Przeciwko przyjęciu tej uchwały było troje radnych, a dwoje wstrzymało 
się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udział dwóch radnych – Zbigniew 
Niezabitowski reprezentujący gminę Czosnów i Kamil Szafrański repre-
zentujący gminę Nasielsk.

Michał B.

NASZE SPRAWY

Wiktor z mamą  
dziękują za wsparcie
Chcieliśmy podziękować wszystkim, 
którzy w marcu 2019 roku zorganizo-
wali akcję „Gramy dla Wiktora”. Byliśmy 
wtedy w szpitalu i oglądaliśmy wszystko 
to, co działo się w nasielskiej hali spor-
towej. Dziękujemy za okazane serce 
organizatorom, szczególnie panu Da-
widowi Domale, a także panu Markowi 
Prusinowskiemu, szkołom, instytucjom, 
wszystkim, którzy nas wsparli finan-
sowo, a także tym, którzy trzymali za 
nas kciuki, dzięki temu czuliśmy, że nie 
zostaliśmy w tej trudnej sytuacji sami .  
Za ogromną pomoc dziękujemy także 
Elizie Dobrzyńskiej oraz Marcie i Adamowi Szymańskim. 

Wszystkim składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji Nowego Roku. 
Wiktor i Anna Darmetko

Akcja „Gramy dla Wiktora” została zorganizowana w celu zebrania środków finansowych na wsparcie i leczenie 
Wiktora Darmetko, ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, u którego po koniec 2018 roku zdiagnozo-
wano chorobę nowotworową. Chłopiec na wiele miesięcy trafił na bardzo wycieńczające leczenie do jednego 
z warszawskich szpitali. 

 – Sama wychowuję Wiktora, mieszkamy razem z moimi rodzicami w Siennicy. Od urodzenia miał proble-
my zdrowotne, chodził na palcach, nie miał wykształconych pięt, wtedy pomogła długotrwała rehabilitacja,  
na szczęście obyło się bez operacji. Jeszcze jak chodził do przedszkola, to biegał na palcach. Kiedy to się unor-
mowało, minęło 5 lat i znowu zaczęły się pobyty w szpitalach – wspomina pani Anna.

Chłopiec pod koniec listopada 2018 r. był z klasą na trampolinach. Od tego wyjazdu zaczęła boleć go noga w ko-
lanie, nie mógł jej wyprostować i kulał. 

 – Trafiliśmy do Otwocka z urazem kolana, potem Wiktor narzekał na ból uda. Lekarz zlecił tomografię, niemal 
od razu dostaliśmy skierowanie na oddział onkologiczny. Wtedy świat się dla mnie zawalił. Przed Świętami Bo-
żego Narodzenia byliśmy w szpitalu na ul. Kasprzaka. Byliśmy tam 3 dni, potem czekaliśmy na diagnozę. Były 
różne podejrzenia: mięsak, zapalenie kości. W końcu okazało się, że to nowotwór złośliwy – chłoniak limfo-
blastyczny rozlany– mówi Anna Darmetko. – Najpierw Wiktor miał być w szpitalu 2 – 3 miesiące, ale później 
okazało się, że spędziliśmy tam 10 miesięcy, wróciliśmy do domu dopiero pod koniec  września 2019 r. Byłam 
z synem niemal non – stop. Przeszliśmy bardzo dużo, choroba dziecka i ciągłe przebywanie z osobami cierpią-
cymi pokazuje rzeczy, które są naprawdę ważne  – dodaje.

Obecnie Wiktor przebywa w domu, jest pod stałą opieką lekarzy. Musi żyć w sterylnych warunkach. Zakończył 
intensywną terapię w szpitalu i jest na tzw. etapie podtrzymującym, który trwać będzie prawie półtora roku co-
dziennego przyjmowania chemii oraz 5 lat karencji (obserwacji lekarskiej). Raz w miesiącu Wiktor stawia się na 
badania kontrolne i wizyty lekarskie do warszawskiego szpitala. Chłopiec, który niebawem będzie miał 14 lat, ma 
nauczanie indywidualne, bo wyniki nie pozwalają na jego powrót do szkoły. Interesuje się piłką nożną, dużo czasu 
spędza przy komputerze. Bardzo brakuje mu kontaktów z rówieśnikami. Przed Wiktorem jeszcze długie leczenie, 
ale wszyscy mają nadzieję, że chłopiec pokona chorobę i będzie mógł żyć jak dawniej. 

(i.)

Z PKP

Podwyżka cen biletów
Koleje Mazowieckie poinformowały ostatnio o wzroście cen biletów za prze-
jazdy. Jak tłumaczy przewoźnik podwyżka cen biletów jest pokłosiem wzrostu 
opłat za energię elektryczną oraz podniesienia płacy minimalnej. – Opłata za 
energię trakcyjną jest jedną z najważniejszych pozycji budżetowych przewoź-
nika – prawie o 65 procent za megawatogodzinę. Ponadto spółka poniesie 
wyższe koszty działalności z uwagi na wzrost płacy minimalnej o ponad 15 pro-
cent w stosunku do 2019 roku – informuje Donata Nowakowska, rzeczniczka 
prasowa spółki. Dodała jednak, że podwyżka cen biletów nie zrekompensuje  
w całości podwyżki cen energii. Resztę pokryje samorząd województwa ma-
zowieckiego w postaci rekompensaty.

Według informacji zamieszczonej na internetowej stronie przewoźnika decy-
zja o podwyżce zapadła na posiedzeniu Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie 
– KM” 15 stycznia br. Ceny na podróże pociągami Kolei Mazowieckich wzro-
sną średnio o 10 procent. Ponadto wprowadzona została nowa oferta biletowa 
na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka. Podwyższona została także opłata za wydanie 
biletu w pociągu od stacji, na których są czynne kasy biletowe z 4 do 6 zł. Wzro-
sną też opłaty dodatkowe, czyli kary za brak dokumentów uprawniających do 
ulg (ze 148 zł do 168 zł), brak biletu (ze 185 zł do 210 zł) i naruszenie przepisów 
o przewozie rzeczy i zwierząt (z 74 zł do 84 zł). Za nieuzasadnione zatrzymanie 
pociągu podróżny może liczyć się z nałożeniem kary 630 zł. Dotychczas było 
to 555 zł.

Dotychczas za jednorazowy bilet normalny z Nasielska do Warszawy Gdańskiej 
podróżni musieli zapłacić 15,30 zł. Od 1 lutego bilet będzie kosztować 16,80 zł.

Ostatnia podwyżka cen biletów przez Koleje Mazowieckie miała miejsce  
w 2015 roku.

Michał B.

Z POWIATU

Mieszkańcy czekają na chodniki
Ulica Przemysłowa w Nasielsku, która jest 
drogą powiatową, pod koniec ubiegłego 
roku doczekała się remontu. Mieszkańcy 
i kierowcy czekali na modernizację jej na-
wierzchni od wielu lat. 

Ku rozczarowaniu wielu mieszkańców 
chodnik powstał na razie na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Płońską do dawnego 
zakładu DANTEX. – Na razie wystarczyło 
środków na taki odcinek. Chodnik powstał 
we współpracy powiatu z gminą Nasielsk. 
Po stronie gminy Nasielsk należał zakup 
materiałów, natomiast po stronie powiatu 
wykonanie tego odcinka. Jego koszt to 60 
tys. zł – wyjaśnia Radosław Kasiak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji nasielskiego Urzę-
du Miejskiego i członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego.

Rosnący ruch samochodowy i obawy o bezpieczeństwo pieszych sprawiają, że rosną oczekiwania społeczne dotyczące 
budowy nowych odcinków chodników wzdłuż dróg powiatowych zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Doty-
czy to chociażby kontynuacji budowy chodnika na ulicy Przemysłowej i dalej przez Mazewo Włościańskie do Lubomina, 
gruntownej modernizacji chodnika po zachodniej stronie ulicy Piłsudskiego (po stronie Biblioteki Miejskiej), dobudowy 
ok. 1 km odcinka po wschodniej stronie ulicy POW, połączenia chodnikiem Studzianek z Budami Siennickimi, czy też 
budowy chodnika w miejscowości Kosewo. Zapewne te, jak i wiele innych odcinków, zostaną zrealizowane. Pozostaje 
tylko niezwykle ważna kwestia czasu i pieniędzy. – Powiat w miarę możliwości stopniowo będzie przystępował do budo-
wy ciągów pieszych, jednak z racji ograniczonych środków finansowych i dużych tego typu potrzeb w innych gminach 
powiatu nowodworskiego na pewno będzie to realizowane wolniej, niż oczekują mieszkańcy – dodaje Radosław Kasiak.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Saga się rozkręca
Jak iś czas temu poleca-
łem w tym kąciku pierwszą 
część serii książek o Me-
ekhańskim pograniczu au-
torstwa Roberta M. Wegnera. 
W kolejnej książce nie traci 
on rezonu.

Zacznijmy od tego, że jak to 
bywa w sagach Opowieści 
z meekhańskiego pograni-
cza – Wschód – Zachód nie 
wprowadzają rewolucji, co 
pewnie nie zmartwi fanów. 
Autor idzie konsekwentnie 
ścieżką wyznaczoną przez 
cenionego poprzednika i nie 
można mu się dziwić, czemu 
miałby psuć coś, co zadzia-
łało? 

Po raz kolejny mamy historię 
podzieloną na dwie części. 
Na wschodzie najemni kawalerzyści służący Meekhańskiemu imperium 
walczą z jego odwiecznym wrogiem, se-kohlandzkimi koczownikami, 
a główną bohaterką staje się młoda wojowniczka Kailean służąca legen-
darnemu Laskolnykowi. W tej części jest dużo bitew, potyczek i zasa-
dzek. Wegner ponownie rozpływa się w zachwytach nad rynsztunkiem 
żołnierzy i taktykami walki. Przy okazji dostajemy też kawałki większej 
fabuły i trochę opowieści o historii świata.

W drugiej części, na zachodzie, czytelnik trafia do portowego miasta 
Ponkee-Laa nie będącego, nowość w serii, częścią Meekhanu. Tam 
młody złodziej Altsin wplątuje się w intrygę, która może zaważyć o lo-
sach wielu ludzi. Jak widać, ponownie autor przedstawia w książce dwie 
osobne historie, w której pierwsza jest bardziej ,,zbiorowa” i batalistyczna, 
a druga osobista, skupiona na jednej postaci, dająca nieco wytchnienia 
przed kolejnymi bataliami. Słowem – jeżeli ktoś polubił to w pierwszej 
części, polubi i teraz.

Drugi tom, pomimo swojej obszerności, wciąż pokazuje, że do rozwi-
nięcia akcji na dużą skalę wciąż daleko. Wciąż zostało dużo nowych opo-
wieści do opowiedzenia i bohaterów do przedstawienia. Książka budzi 
jednak apetyt na więcej i kto polubił część pierwszą, powinien w te pędy 
zaopatrzyć się we Wschód-Zachód. Kto jej jednak nie polubił, to po tej 
części raczej nie zmieni zdania.

Paweł Kozłowski

Śnieg
Leciutkim puchem okryta ziemia,
świat wybielony magicznym pędz-
lem, 
wszystko dokoła szybko się zmienia,
sanie po śniegu mkną coraz prędzej.

Pola bielutkie do niebios skłonu,
zając przykucnął przy gołym drze-
wie, 
śpią pod kożuchem rolnika plony, 
wrony zebrały się dziś na rewię. 

Miękka pierzynka świeci srebrzyście, 
czyściutko wszędzie, aż bolą oczy, 
można po śniegu iść zamaszyście, 
kiedy po tropach zwierząt się kroczy. 

Zewsząd widoczne czapy śniegowe, 
ciepło pod nimi trawom i krzewom, 
z dachów zwisają sople lodowe, 
ogromne zaspy, w prawo i lewo. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI
Z BIBLIOTEKI

Biografie 
ciekawych ludzi
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
poleca wszystkim swoim czytelnikom 
bogatą ofertę książek biograficznych. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. Dzię-
ki takim książkom możemy podnosić 
swoją wiedzę oraz dowiedzieć się wie-
lu ciekawostek, których nie znajdzie-
my w podręcznikach szkolnych czy  
w internecie. Warto dodać, że napisane 
one zostały zazwyczaj w bardzo przy-
stępny i przemyślany sposób.

W naszych zbiorach, na specjalnie wy-
dzielonych półkach, znajdą Państwo 
następujące pozycje m.in.: Michelle 
Obama Becoming. Moja historia, Ar-
tur Domosławski Kapuściński Non-Fiction, Luca Caioli Messi, Kamil Dur-
czok Przerwa w emisji, Ewa Drzyzga Jak ja to robię?, Alex Madsen Coco 
Chanel. Kobieta niezwykła, Wojciech Mann Rock Mann czyli jak zostałem 
saksofonistą, Maria Dłużewska Dama. Opowieść biograficzna o Marii Ka-
czyńskiej i wiele, wiele innych.

Serdecznie zapraszamy!
(bibl.)

Z DKK

Z NOK. Zajęcia plastyczne

Początki rzeźby

Rzeźba jest prawdopodobnie najstarszą sztuką ze sztuk plastycznych, a to, jak 
dowodzą uczeni, spowodowane jest jej przestrzennym i zmysłowym cha-
rakterem. Ponadto uważają, że rzeźba niczego nie udaje, nie odsyła do in-
nej rzeczywistości, ona jest w całej swojej prostocie i uchwytności tu i teraz,  
w przeciwieństwie do większości dzieł malarskich. Pierwsze obiekty uważane 
przez historyków za rzeźby znaleziono w Maroku i na Wzgórzach Golan; da-
tuje się je na średni paleolit (od ok. 300.000 p.n.e.). Instruktor warsztatów pla-
stycznych, prowadzonych w Nasielskim Ośrodku Kultury, Leszek Gałężewski, 
postanowił podczas zajęć poprowadzonych we wtorek, 7 stycznia br., zapro-
ponować dzieciom stworzenie małych rzeźb z plasteliny. To bardzo plastycz-
na masa, która pracuje pod wpływem ciepła dłoni i jest odpowiednia przede 
wszystkim do pracy z dziećmi. Plastelina rozwija zmysły, pobudza wyobraźnię 
i ćwiczy zręczność. A dodatkowo dostarcza dzieciom dużo frajdy, ponieważ 
łącząc wiele kolorów mogą one tworzyć postaci i kształty, jakie tylko sobie 
wymyślą. Tak też się stało tym razem. W wyniku podjętych prac powstały 
zarówno różnego rodzaju przedmioty, jak i zwierzęta oraz postacie ludzkie. 

E.G.

Opowieści wojenne
W sobotę, 11 stycznia br., odbyło 
się kolejne spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki. Rozmawialiśmy 
o książce Pawła Huelle pt. Śpiewaj 
ogrody. 

W powieści przeplatają się trzy wątki: 
losy niemieckiego małżeństwa Hof-
fmanów, historia młodego studenta 
politechniki oraz pamiętnik francu-
skiego libertyna z połowy XVIII w. 
Dla wszystkich puntem odniesienia 
jest miejsce, w którym toczy się ak-
cja powieści, czyli dom przy ul. Po-
lanki w Gdańsku. 

Książka o szkatułkowej konstruk-
cji spodobała się większości klubo-
wiczek, a u jednej z Pań wywołała 
masę wspomnień. Omawiane przez 
nas pozycje książkowe często wy-
kraczają poza ramy tematyczne da-
nego spotkania. – Po przeczytaniu 
tej książki przypomniała mi się hi-
storia mojej rodziny, miała miejsce 
w czasie, o którym pisze Paweł Hu-
elle – powiedziała jedna z klubowi-
czek. 
Mamy 1942 rok. Rodzice oraz 
dwóch braci pani Zosi zostali wysłani 
do Prus Wschodnich koło Królew-
ca, niedaleko Suwałk, na przymu-
sowe prace. Wbrew pozorom, było 

im tam dobrze – rodzice naszej klu-
bowiczki trafili na dobrego Niemca. 
Matka pracowała jako krawcowa, 
ojciec zaś w gospodarstwie. Jednak 
już w 1944 skończyła się dobra pas-
sa. Niemcy uciekli, przyszli Rosjanie. 
Ojca zabrano na front, mama była 
w ciąży właśnie z panią Zosią. Bra-
cia mieli 10 i 13 lat. Zwieziono ich 
do Gdyni jakimś transportem. Przez 
tydzień matka pani Zofii z dziećmi 
przebywała w szkole, a potem zno-
wu był podstawiony pociąg, który 
powiózł ich na zachód. Warto zazna-
czyć, że rodzina została rozdzielona. 
Matka z dziećmi wywieziona; ojciec 
został w okopach przyfrontowych. 
Nie wiedzieli nic o sobie – nawet 
czy żyją. Transportem przewiezio-
no ich pod Słupsk i zabierano do 
obozów. Potem przeniesiono ich do 
Ośrodka Szkolenia Młodych Niem-
ców w Neu-Jugelow pod Słupskiem 
(dzisiejsze Gogolewko). Właśnie 
tam, 12 lutego 1945 roku urodzi-
ła się pani Zosia, jednak nie odno-
towano tego w aktach ze względu 
na tragiczne warunki. 1 marca tego 
roku na krwawą biegunkę zmarł 
10-letni brat naszej klubowiczki. 
Starszy brat żyje do dziś. Po woj-
nie skończył szkołę w Pułtusku, po 

czym zdał na Wojskową Akademię 
Techniczną w Warszawie. W 1958 
roku przerzucono go do Gdyni do 
marynarki wojennej. Tam już został 
i tam mieszka. 9 marca 1945 roku 
został wyzwolony Słupsk. Trans-
port przybyłych do tego miejsca 
ludzi był rozsyłany na południe Pol-
ski. 12 marca matka pani Zosi wraz 
z dziećmi wyruszyła pociągiem to-
warowym do Warszawy. Po czym 
szczęśliwie dotarli do domu. Po za-
kończeniu wojny matka pani Zosi 
wyczekiwała na powrót męża. Była 
pewna, że mąż nie żyje. Ale on  jed-
nak wrócił i to była wielka radość dla 
całej rodziny. Historia opowiedziana 
podczas Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki wywołała wiele emocji wśród na-
szych uczestników. Jest ona nie tylko 
wzruszająca, ale przede wszystkim 
prawdziwa. Warto pamiętać o takich 
historiach i przekazywać je dalej, 
chociażby po to, aby nigdy nie zo-
stały zapomniane. Na następne spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 
zapraszamy w sobotę, 8 lutego br. 
Będziemy dyskutować o książce 
Marcina Wilka Pokój z widokiem. 
Lato 1939. 

Marta Czeremurzyńska
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Z NOK. Warsztaty kreatywne

Karnawałowe maski

Wenecja słynie z wodnych kanałów i romantycznej atmosfery, znana 
jest jednak także z karnawału i weneckich masek. Te traktowane są jako 
małe dzieła sztuki. Tradycyjnie wykonuje się je z porcelany, gipsu lub 
gazy. Charakteryzują się soczystymi, pięknymi kolorami i dodatkami ta-
kimi jak piórka, koraliki, cekiny, brokat itd. Beata Olechowicz, instruktorka 
warsztatów kreatywnych prowadzonych w Nasielskim Ośrodku Kultury, 
razem z dziećmi tworzyła takie karnawałowe maski w sobotę, 18 stycznia 
br. Uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji specjalne techniczne kolorowe 
kartki, brokatowe oraz metalizowane. Dodatkowo czekały na nie liczne 
ozdoby tj. cekiny, drobinki samoprzylepne, kryształki, brokat, kolorowe 
piórka.  Dzieci mogły wedle swojej wyobraźni wycinać kształty masek, 
jakie chciały. Dowolna była też technika ich ozdabiania. Na zakończenie 
warsztatów, każdy uczestnik zajęć wychodził z piękną karnawałową maską 
w dłoni, z którą może się udać także na bal karnawałowy. Kolejne warszta-
ty kreatywne odbędą się: 22 lutego godz. 13.00 I grupa; 14 marca godz. 
13.00 II grupa, 28 marca godz. 13.000 I grupa; 18 kwietnia godz. 13.00 
II grupa.

E.G.

Z NOK. Teatr Smyka

Bałwanek Tiko  
i Królowa Fruncja

W ramach cyklu Teatr Smyka organizowanego w Nasielskim Ośrodku Kultury, 
w sobotę, 18 stycznia br., na nasielskiej scenie zaprezentował się Teatr Kata-
rynka ze spektaklem „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”. Okazało się, że imię 
Tiko wzięło się stąd, że wszystkie bałwanki są „identiko”, czyli takie same z wy-
glądu. Przemiły, uśmiechnięty od ucha do ucha bałwanek Tiko zaprosił dzieci 
do wspólnej zabawy – cała sala tańczyła i śpiewała ze śnieżnym stworkiem. 
Do zabawy dołączył także pingwinek, który potrzebował pomocy. Nie słu-
chał mamy i odpłynął na lodowej krze daleko od domu. Tiko wpadł na szczę-
ście na pomysł, jak pomóc smutnemu pingwinkowi. Podarował mu szczotkę  
na kiju, do której przymocował żagiel, co pomogło pingwinkowi popłynąć  
do mamydomu. Na tym jednak nie zakończyły się przygody bałwanka. Spo-
tkał jeszcze królową Fruncję, która nie potrafiła się uśmiechać, ponieważ była 
bardzo samotna. Królową o ognistych włosach, w pięknej kreacji nie prze-
konywały argumenty Tiko, który namawiał ją do uśmiechu. W końcu, dzięki 
Panu Cukierkowi, Poecie i wdziękowi Tiko oraz obecnych na sali dzieci, udało 
się odczarować królową, która zaczęła się cieszyć każdą chwilą i zrozumiała,  
że w życiu najważniejsza jest miłość, przyjaciele i rodzina. 

Podczas spektaklu nie zabrakło wątków edukacyjnych. Aktorzy zauważali, że 
zima jest niebezpieczna i zabawy na lodzie mogą się źle skończyć. Kolejne 
przedstawienie w ramach Teatru Smyka zaplanowane jest na sobotę, 1 lutego, 
o godz. 13.00. Zaprezentuje się wtedy O! Teatr ze spektaklem „Król Maciuś”.  
Zapraszamy!

E. Gizińska

KONKURS

Najsmaczniejsze  
potrawy regionalne
Właśnie ruszyła XIII edycja konkursu o Laur Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego. Zgłoszenia można 
nadsyłać do 29 lutego br. Konkurs jest organizowany 
od 2007 r., w tym czasie zgłoszono ponad 1300 pro-
duktów, z których 181 zdobyło Laur Marszałka, a 54 
otrzymały wyróżnienia. 

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego dla mazowieckich producentów żyw-
ności za najlepszy produkt roku 2019 skierowany 
jest zarówno do firm komercyjnych, jak i do pod-
miotów czy organizacji zajmujących się wytwa-
rzaniem żywności na mniejszą skalę. Dlatego 
mogą w nim wziąć udział również: koła gospodyń 
wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agrotu-
rystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne. Ważne, by uczestnicy mogli udokumentować 
swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami 
np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych.

Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, aby można go było promować przy różnych okazjach. 
Ważne, by wyróżniał się wysoką jakością produkcji oraz popularyzował mazowieckie tradycje kulinar-
ne. Poza tym powinien być oryginalny i charakteryzować się innowacyjnością w podejściu do tema-
tu żywności i przetwórstwa 
oraz promocji mazowiec-
kiej żywności.

Konkurs rozgr y wany jest 
w dwóch grupach: przedsię-
biorcy oraz producenci in-
dywidualni. Uczestnicy będą 
rywalizować w ośmiu kate-
goriach: wyroby piekarni-
cze, cukiernicze, przetwory 
mięsne (produkty pocho-
dzenia zwierzęcego), ryby 
i  przet wor y r ybne, prze-
twory owocowe i warzyw-
ne (produkty pochodzenia 
roślinnego), produkty mle-
czarskie, miody, napoje.

Zgłoszenia do konkursu na-
leży składać do 29 lutego 
br. Wypełniony formularz 
należy przesłać na adres: 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
w Warszawie, Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, ul. Skoczy-
lasa 4, 03-469 Warszawa 
bądź pocztą elektroniczną 
na adres: wydzialrolnictwa@
mazovia.pl; wszystkie do-
kumenty konkursowe do-
stępne są na stronie www.
mazovia.pl w zakładce Kon-
kursy/Szkolenia.

(red.) za: www.mazovia.pl
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NASIELSK BASZTA TEAM

Sztafeta biegowa, jazda 
na rowerze i morsowanie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to inicjatywa znana chyba każde-
mu Polakowi i wielu ludziom na całym świecie. Jej historia rozpoczęła się  
w 1993 roku i rokrocznie trwa do dziś, a jak zapowiadają organizatorzy 
będzie trwać do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Najbardziej znaną formą działalności WOŚP jest coroczna, ogólnopolska 
impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazwana 
Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podstawowym elemen-
tem Finału jest granie „wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej 
Polsce oraz na świecie koncerty muzyczne, z których dochód przezna-
czany jest na cele Fundacji oraz inne wydarzenia organizowane w ramach 
finału, jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie Finału orga-
nizowanych jest również wiele innych form zbiórki funduszy, z których 
najważniejsza jest publiczna kwesta na ulicach miast i miasteczek, prowa-
dzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane pieniądze są przeznaczane 
na z góry ustalone cele związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia 
dzieci.

Hasło tegorocznej edycji WOŚP 2020 brzmi: „WIATR W ŻAGLE” - 28. 
finał WOŚP dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Pieniądze zbierane były 
na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia 
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 

Warto także dodać, że pięć dni przed 28. finałem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy Jurek Owsiak poprosił australijski oddział WOŚP, by zebra-
ne pieniądze zostały w Australii – by zostały przesłane na rzecz działającej 
organizacji pozarządowej, która zbiera środki na ratowanie życia i zdrowia 
ofiar pożarów, z którymi zmaga się ten kraj.

Podobnie jak w poprzednich latach, Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team 
również wzięło udział w tej szczytnej akcji. To już trzeci finał, w jakim brali 
udział nasi członkowie. Od kilku lat Nasielsk posiada swój własny lokalny 
sztab wspierający działania WOŚP, nasi lokalni działacze oraz ludzie do-
brego serca włączyli się w akcję niesienia dobra. NBT tradycyjnie zorga-
nizowała sztafetę biegową, która rozpoczęła się startem grupy biegaczy 
o godzinie 9 rano, a zakończyła tuż przed światełkiem do nieba. Przez 
cały dzień, bez przerwy, grupy ochotników pokonywały 5 km trasę wio-
dącą ulicami miasta. Oprócz członków stowarzyszenia, spontanicznie do 
sztafety przyłączali się aktywni mieszkańcy Nasielska. Nie miał znaczenia 
przebiegnięty dystans ani tempo, a jedynie okazane serce. Jak co roku 
biegaczom towarzyszyli ochotnicy z kijkami oraz na rowerach. Na szcze-
gólne uznanie zasługuje Stanisław Łabęda, który tego dnia na rowerze po-
konał, mimo przeciwności pogody, ponad 100 km.

W trakcie biegu dołączyły również dzieci z Niepublicznych placówek „Pod 
Fiołkami”. Prezes Stowarzyszenia Robert Sierzputowski poprowadził liczną 
kilkudziesięcioosobową grupę maluchów biegnącą przez centrum miasta. 
Dla starszych dzieci spragnionych więcej wrażeń i wysiłku, zorganizowa-
no biegi na dystansach 3 i 5 km. Akcja okazała się wspaniałym sukcesem, 
a puszki zaczęły szybko napełniać się zbieranymi datkami. Bieg i rowery 
to jednak nie jedyne aktywności naszych Basztowiczów. Grupa śmiałków 
we wczesnych godzinach przedpołudniowych ruszyła do Wieliszewa na 
morsowanie z Patrycją Bereznowską, utytułowaną mistrzynią świata w bie-
gach długodystansowych. Kąpiel w lodowatej wodzie w żaden sposób nie 
zmroziła naszych serc, a wręcz przeciwnie pozwoliła jeszcze aktywniej 
dążyć do celu.

Świetne nastroje, otwarte serca oraz ogromne chęci pozwoliły pokonać 
tego dnia ponad 760 km oraz zebrać dla orkiestry ponad 1500 zł, co było 
rekordem w porównaniu z poprzednimi latami. Mam nadzieje, że rosną-
ce zainteresowanie sprawi, że będziemy podbijać każdego roku kolejną 
„Wośpową życiówkę”.

Zapraszam wszystkich miłośników i sympatyków aktywnego spędzania 
czasu do spędzania go właśnie z nami na wspólnych akcjach charytatyw-
nych, ale i codziennych treningach. Szukajcie nas na FB i ulicach Nasielska.

Siema, JKR

Z NOK. Wernisaż 

Dzieła inspirowane 
impresjonizmem
Tradycją stało się, że w Nasielskim Ośrodku Kultury systematycznie prezentowa-
ne są obrazy lokalnych artystów. Tym razem swoje prace przedstawiał pochodzą-
cy z Wenezueli, Francisco D’Andrea, mieszkaniec Nowych Pieścirogów. Jest on 
absolwentem historii sztuki i muzykologii na Universidad Central de Venezuela. 

W trakcie swojej błyskotliwej kariery jako sopran i muzyk – śpiewał z wielkim 
powodzeniem we Włoszech i w innych częściach świata, nigdy nie zapomniał 
o swojej miłości do historii sztuki i rysunku. Wrodzony talent plastyczny, który 
przejawiał się u niego już w wieku 4-5 lat, a potem systematyczna praca i udosko-
nalanie techniki malarskiej sprawiły, że w latach siedemdziesiątych XX w. zdobył pierwszą nagrodę dla najlepsze-
go twórcy w kategorii „Malarstwo olejne portrety i pejzaże” na Narodowym Pokazie Inter liceale w Wenezueli.

W piątek, 17 stycznia br., otwarta została wystawa obrazów tego wielowymiarowego artysty. 

W wernisażu udział wzięli przedstawiciele nasielskiego magistratu: burmistrz Bogdan Ruszkowski, wiceburmistrz 
Waldemar Kordulewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lubieniecki i jego zastępca Dariusz Kordowski. 
Licznie przybyli także rodzina i przyjaciele malarza, lokalni artyści oraz wielbiciele malarstwa. 

Gości przywitał Marek Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury, który przybliżył zgromadzonym sylwetkę 
i osiągniecia artysty. Następnie głos zabrał Francisco D’Andrea, który swoje dzieła traktuje niczym dzieci. Malarz 
starał się wszystkim obecnym dokładnie przybliżyć świat przedstawiony na każdym z obrazów, bowiem nie są 
one wiernymi kopiami pierwowzorów. Z wielkim zaangażowaniem opowiadał także o impresjonizmie, który 
go inspiruje oraz o wielkich malarzach takich, jak np. Vincent Willem van Gogh, Oscar Claude Monet, Giovanni 
Boldini, Augustus Edwin John. 
Wystawę można zobaczyć w Nasielskim Ośrodku Kultury do 9 lutego br.

E. Gizińska
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Rekordowy finał WOŚP 
W niedzielę, 12 stycznia 2020 roku 
po raz 28 zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Nasielski 
sztab pod przewodnictwem Dawi-
da Domały mieścił się w Nasielskim 
Ośrodku Kultury. Zbiórkę po go-
dzinie 00:00 rozpoczął pierwszy 
wolontariusz Bartosz Łyczkowski, 
który zbierał pieniążki do pusz-
ki podczas organizowanego przez 
klub Żbik Nasielsk „III nocnego ha-
lowego turnieju piłki nożnej o pu-
char Burmistrza Nasielska”. 

Biegacze i rowerzyści z Nasielsk 
Baszta Team także kolejny raz ak-
tywnie włączyli się do tej akcji, 
zachęcając nasielszczan do aktyw-
ności fizycznej i zbierając pieniądze 
na rzecz fundacji. Na ulicach niemal 
całej gminy kwestowało w sumie 
44 wolontariuszy. 

Nasielski sztab tworzyło 20 osób, 
które liczyło zebrane pieniądze 
oraz pomagało w przygotowaniu 
cateringu. Dla nikogo nie zabrakło 
ciepłej herbaty, kawy, czy pysznych 

kanapek (produkty 
ufundowali: centrum 
handlowe Guliwer, 
cukiernia Klemen-
tynka i sklep firmo-
wy Getmor). 

U c z e s t n i c y  m o -
g l i  p o s i l i ć  s i ę 
tak że pyszną gro-
chówką, którą kolej-
ny raz ufundował bar 
U Kabana. W budyn-
ku NOK-u atmosfera 
była wyjątkowa nie 
tylko dzięki smacz-
n y m  p o s i ł k o m , 
w s p a n i a ł y m  s e r -
com wolontariuszy,  
a l e  t a k ż e  d z i ę k i 
wszystkim zaproszo-
nym gościom, któ-
rzy zagrzewali tego 
dn ia  na s i e l szc z an 
do dobrej zabaw y 
i przyłącza się do pomocy. W holu 
NOK wystąpiły dzieci ze studia 

tańca SWAG. Strażacy z OSP 
Nasielsk instruowali, w jaki spo-
sób właściwie udzielać pierwszej 
pomocy. Umiejętności tanecz-
no-akrobatyczne zaprezento-
wały dzieci z GYM & FUN . B. 
Boye z Cojones Grandes za-
tańczyli natomiast break dance. 
Kinga Szyczypek wraz ze Sto-
warzyszeniem Skafander, jak 
zwykle zapewniła dużo dobrej 
zabawy najmłodszym i nie tylko. 
Była możliwość zrobienia sobie 
pamiątkowych zdjęć w kolo-
rowych przebraniach, a także 
pomalowania buzi dzięki pani 
Agnieszce Tylewski. Członko-
wie stowarzyszenia Skafander 
wraz z kołem gospodyń wiejskich 
Borkowianki oraz paniami z Wiej-
skich Spraw Kobiet w Cieksynie 
przygotowali stoisko z pysznymi 
domowymi ciastami i przetwora-
mi. Z kolorowymi balonami i ma-
lowaniem buziek czekała na 
najmłodszych Grażyna Rosiak 
animator dziecięcy – Ma-
gia Uśmiechu. W sali kinowej 
na scenie wystąpili uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
pokazując, że tę akcję wspierają 
także osoby niepełnosprawne. 
Pięknie na gitarze akustycznej 
zagrała i zaśpiewała Susanne 
May. Osoby lubiące mocniej-
sze brzmienia mogły uczest-
niczyć w koncertach zespołów 
On The Wings i Same Trzaski. 
Koncert wieczoru zagrała reg-
gae’owa grupa Myasta, która 
pozytywnie rozbujała kinową 
salę. W przerwach między wy-
stępami artystów szef sztabu Da-
wid Domała prowadził licytację. 
L ista rzeczy bądź usług, które 
można było nabyć sięgała prawie 
90 pozycji (często jedna licytacja 
dotyczyła kilku produktów jedno-
cześnie). Łączna kwota, jaką udało 
się uzyskać z licytacji wyniosła aż 
14782zł. Równo o godzinie 20:00 
za budynkiem kina NIWA na nie-
bie rozbłysły fajerwerki ufundo-
wane przez PSB Mrówka Nasielsk, 
rod zinę państ wa Za lewsk ich 
z Krzyczek oraz mieszkańców.

Podczas tegorocznego f ina ł u 
w gminie Nasielsk zebrano łącznie 
kwotę 50 373,31 zł. W tym kwo-
ty przekazane od: Nasielsk Baszta 
Team 1 511, 99zł; Niepublicznego 
Przedszkola Sakolandia 1 026,78zł, 
MLKS Żbik Nasielsk 1 000 zł (plus 

zbiórka do puszek podczas noc-
nego turnieju); Stowarzyszenia 
Skafander, koła gospodyń wiej-
skich Borkowianki i pań z Wiej-
skich Spraw Kobiet w Cieksynie  
– 1 425,43zł.

(red.)

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyłączyli się do nas i zagrali razem nami 
podczas 28. finału WOŚP. To był piękny i wyjątkowy dzień 
dla nas wszystkich. Pozytywne emocje, szczere uśmiechy, 
wiele serdeczności i wsparcia jakie płynęło tego dnia od na-
sielszczan sprawia, że ta zbiórka daje mi ogromną radość i 
satysfakcję. Dzieci, młodzież, nauczyciele i dyrektorzy, opie-
kunowie, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, lokalni 
przedsiębiorcy, firmy, sklepy, salony, osoby prywatne, insty-
tucje, strażacy, artyści, sportowcy… Wszyscy RAZEM gra-
liśmy i dmuchaliśmy jednym pozytywnym wiatrem, który 
rozpędził nasz cudowny okręt. Za co z całego serca szcze-
rze dziękuję. 

    Szef Sztabu WOŚP Nasielsk

      Dawid Domała
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DO ADOPCJI

Szczeniaki  
szukają domu
Na dobry dom czekają dwa szczeniaki. Mają około 9 tygodni, będą  
raczej dużymi psami. Tel. w sprawie adopcji 570 512 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Niepokojące 
zachowania zwierząt
Dreszcze i drgawki. Opiekunowie psów często mylą drgawki i dreszcze. 
Dreszcze to drżenia pojedynczych mięśni, a drgawki to niekontrolowane 
skurcze wielu mięśni szkieletowych. Te pierwsze występują np. wtedy, gdy 
zwierzę przemarznie, gdy się boi lub odczuwa ból. 

Natomiast drgawki obserwujemy podczas ataku padaczki, przy zatruciach 
(również na skutek silnego zarobaczenia), chorobach, przy których do-
chodzi do samozatruwania się organizmu z powodu niewydolności na-
rządów wewnętrznych lub zaburzeniach funkcji wewnątrzwydzielniczej 
trzustki związanych ze spadkiem poziomu glukozy. Mogą też być następ-
stwem niedokrwienia i niedotlenienia mózgu, a także nowotworów cen-
tralnego układu nerwowego.

Jeśli pies ma drgawki, należy usunąć z jego otoczenia niebezpieczne 
przedmioty, przytrzymać go, zadbać o to, żeby się nie poobijał. Poza tym 
nie należy zbytnio ingerować: nie wolno wkładać niczego do pyska ani 
wyciągać języka zwierzęcia. Koniecznie natomiast trzeba odwiedzić lecz-
nicę, by lekarz weterynarii zdiagnozował przyczyny drgawek i zalecił te-
rapię. Oprócz ogólnych oględzin będzie zapewne konieczne wykonanie 
badania krwi (morfologia i biochemia, jonogram) pełne badanie neurolo-
giczne, tomografia komputerowa.

Duszność. To, że pies cierpi na duszność, można poznać nie tylko  
po szybkim i nerwowym chwytaniu powietrza oraz łatwym męczeniu się. 
Taki zwierzak przyjmuje zwykle pozycję stojącą, z wyciągniętą szyją i nie-
co opuszczoną głową. Jego oddech jest często świszczący, oczy szeroko 
otwarte, a skrzydełka nosa rozszerzone. Może też mieć siny język. Charak-
terystyczny dla duszności jest również tzw. oddech policzkowy, polegają-
cy na silnym falowaniu policzków i warg podczas oddychania.

Przyczyną duszności mogą być m.in. zapalenie płuc lub oskrzeli, obec-
ność ciała obcego w drogach oddechowych, zapadnięcie tchawicy, silna 
anemia, odma pourazowa, pękniecie przepony, złamanie żeber, obec-
ność płynu w klatce piersiowej lub jamie otrzewnowej (pies wtedy chętniej 
siedzi niż stoi czy leży), gruźlica, rozedma płuc, niewydolność krążenia, 
procesy nowotworowe. Gdy zauważysz objawy duszności u swojego 
zwierzaka, powinieneś przede wszystkim zapewnić mu spokój, umieścić 
go w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i nie zmuszać do żadnego 
wysiłku. Konieczne jest skontaktowanie się z lekarzem weterynarii, który 
zleci RTG, EKG (być może także echo serca) oraz badanie krwi.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

Zmiany stawek za odbiór 
odpadów w 2020 roku
13 grudnia 2019 roku Rada Miej-
ska w Nasielsku podjęła uchwałę 
w sprawie wyboru metody usta-
lenia op łaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty. Metoda ustalenia opłaty 
pozostała bez zmian, czyli nadal 
opłata liczona jest od osoby dla 
nieruchomości zamieszkał ych, 
od worka z nieruchomości nieza-
mieszkałych oraz opłaty ryczałto-
wej z nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe 
i inne nieruchomości wykorzy-
stywane na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe.

Opłaty te wynoszą:
 – 26 zł od osoby w przypadku 
nieruchomości zamieszkał ych 
i w przypadku zachowania zasad 
segregacji;

 – 104 zł od osoby w przypadku 
braku segregacji.

UWAGA: W przypadku zagospo-
darowania odpadów biodegra-
dowalnych: odpadki warzywne 
i owocowe (w tym obierki itp.), 
gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 
trawę, liście, kwiaty, trociny i korę 
drzew, niezaimpregnowane drew-
no, resztki jedzenia, we własnym 
zakresie, opłata za odpady jest 
pomniejszana o 10% z wliczonej 
miesięcznej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że zgodnie z Re-
gulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie nierucho-
mości położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Nasielsk, 
na każdego właściciela nierucho-
mości nakłada się obowiązek min:

kompostowania we własnym za-
kresie powstających na nieru-
chomości odpadów ulegających 
biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
A w przypadku braku możliwości 
technicznych zbieranie do odpo-
wiednio oznakowanych pojemni-
ków lub worków i przekazywanie 
przedsiębiorcy zajmującemu się 
ich odbiorem lub dostarczenie na 
własny koszt do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych „(PSZOK)”.

Z nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, w za-
leżności od worka o określonej 
pojemności, jeżeli odpady są zbie-
rane w sposób selektywny:
 – za worek o pojemności 120 l – 
16 zł;
 – za worek o pojemności 240 l 
– 32 zł.

W tym przypadku objętość po-
jemników przeliczana jest na ilość 
worków i mnożona przez ilość od-
biorów w danym miesiącu.

W przypadku nieruchomości, na 
których znajdują się domki let-
niskowe i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, ustala 
się ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami ko-
m u n a l ny m i  z a  ro k  o d  do m -
ku letniskowego lub od innej 
nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe w kwocie: w przypadku, 
gdy odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny, ustala 
się stawkę opłaty w kwocie 169 zł.

UWAGA: jednym z głównych ce-
lów wdrażanego systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi jest 
zrealizowanie obowiązków wy-
nikających z dyrektyw unijnych, 
czyli osiągnięcie we wskazanym 
terminie odpowiednich pozio-
mów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biode-
gradacji kierowanych na składo-
wiska oraz zwiększenie poziomu 
recyklingu i odzysku odpadów 
zebranych selektywnie. Do reali-
zacji powyższych zadań zobowią-
zuje gminy art. 3b ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
jak również akty wykonawcze do 
ustawy w postaci odpowiednich 
rozporządzeń. Zgodnie z zapisa-
mi, zawartymi w cytowanej powy-
żej ustawie, gminy są zobowiązane 
do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 
2020 r. odpowiednich poziomów: 

 – w odniesieniu do odpadów 
komunalnych w postaci papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 
(zauważyć należy, że są to odpa-
dy komunalne, które muszą być 
zbierane selektywnie) – recyklingu 
i przygotowania do ponownego 
użycia w wysokości co najmniej 
50% wagowo;

 – w odniesieniu do odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
(innych niż niebezpieczne) – re-
c yk l i n g u,  p r z ygo towa n i a  do 
ponownego użycia i  odzysku 
w wysokości co najmniej 70% wa-
gowo.

Ob owiązk iem gmin jest  rów-
nież ograniczenie masy odpa-
dów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych 
do składowania: do dnia 16 lipca 
2020 r. – do nie więcej niż 35% 
wagowo całkowitej masy odpa-

dów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych 
do składowania, w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzo-
nych w 1995 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
gmina, która nie wykonuje obo-
wiązku, o którym mowa w art. 3b 
obowiązek osiągnięcia poziomu 
recyklingu lub art. 3c obowiązek 
ograniczenia masy odpadów ko-
munalnych – podlega karze pie-
niężnej obliczonej odrębnie dla 
wymaganego poziomu.

Żeby Gmina Nasielsk, a więc każ-
dy z nas, nie była zmuszona pła-
cić wysokich kar za nieosiągnięcie 
powyższych poziomów wszystkie 
opłaty w przypadku braku segre-
gacji odpadów mnożymy razy 
cztery.

Przypominamy, że w tych cenach 
mieszczą się odbiory odpadów 
podlegających segregacji, ale rów-
nież odpady tzw. resztkowe czyli:
odpady, które pozostają po wyse-
gregowaniu plastiku, papieru, szkła, 
BIO i popiołu, np:
 – zużyte chusteczki, ręczniki jed-
norazowe
 – zabrudzony papier czy zabru-
dzona folia, 
 – zużyte ścierki,
– zabrudzony, zatłuszczony papier,
– butelki po olejach roślinnych,
– kości zwierząt i surowe mięso,
– pieluchy jednorazowe,
– zabrudzone artykuły higieniczne,
– odchody zwierząt,
– ceramika, doniczki, fajans, naczy-
nia kuchenne, kryształy,
– papier lakierowany, papier po-
wleczony folią,
– lustra i szyby,
– znicze z woskiem,
– opakowania po jedzeniu „na wy-
nos”,
– szkło żaroodporne,
– folia aluminiowa i zabrudzona 
folia po żywności.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

UWAGA!

Ilość przekazywanych 
odpadów

W opłacie – 26 zł od osoby – można przekazać każdą ilość odpadów 
resztkowych oraz każdą ilość odpadów segregowanych. Przypominamy, 
że firma Błysk Bis przekaże 3 worki miesięcznie na plastik, po dwa worki 
na miesiąc na papier i szkło. W razie potrzeby istnieje możliwość zakupu 
dodatkowych worków np. w markecie Mrówka lub w wyjątkowych przy-
padkach będzie można je otrzymać bezpłatnie w Wydziale Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego UM.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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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 zgłaszać  
do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.

HARMONOGRAM 
WYWOZU ODPADÓW

Z UM

Kto i kiedy składa 
nową deklarację?
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie  
6 września 2019 roku na każdego właściciela nieruchomości, zarówno zamiesz-
kałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, nałożyła obowiązek segregowania od-
padów.

Wobec powyższego, wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dotychczas 
mieli złożoną deklarację o przekazywaniu odpadów zmieszanych – czyli bez 
segregacji – są zobowiązani złożyć nową deklarację.

Nową deklarację muszą złożyć również ci mieszkańcy, którzy chcą obniżyć 
opłatę za odbiór odpadów o 10%, w przypadku zagospodarowywania biood-
padów we własnym zakresie.
Przypominamy, bioodpady to:
– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
– gałęzie drzew i krzewów,
– skoszona trawa, liście, kwiaty,
– trociny i kora drzew,
– niezaimpregnowane drewno,
– resztki jedzenia.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą składać deklaracje do  
10 lutego 2020 r. Do deklaracji należy wpisać liczbę osób faktycznie zamiesz-
kałych (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Należy 
pamiętać, że w stosunku do każdej deklaracji Urząd może prowadzić czynności 
sprawdzające.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadziła min. zmiany:
Zmienia się termin składania nowych deklaracji. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).

Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za 
okres wsteczny. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieru-
chomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania 
z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, 
z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane 
jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 mie-
sięcy od dnia tego zdarzenia.

Uwaga!
W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie 
lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nie-
ruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną de-
klarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji 
z podziałem na gospodarstwa domowe.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, sklepy 
zakłady pracy) powinni złożyć deklarację jak najszybciej, żeby ustalić objętość 
przekazywanych odpadów oraz częstotliwości odbioru.
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Z UM

Jak gromadzić popiół?
W obecnym systemie gospodarowania odpadami obowiązującym od 
stycznia br. wyłączyliśmy z odpadów zmieszanych popiół i żużel (nie ma 
znaczenia, czy drzewny, czy z węgla). Popiół jest odpadem ciężkim, a zgod-
nie z nowym systemem określonym nowelizacją ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, gmina ponosi koszty od tony przekazanych 
odpadów, a koszt zagospodarowania samego popiołu i żużla jest niższy niż 
odpadów resztkowych, do których bez wyłączenia trafiałby popiół i żużel.

W czym gromadzić tego typu odpady? – ustaliliśmy z Firmą Błysk Bis,  
że pojemniki, które będą pasowały do śmieciarek, to pojemniki plastikowe 
o pojemności od 120 litrów lub 240 litrów (przypominamy, że popiół do 
nich może być wrzucany wyłącznie zimny).

W Regulaminie odbiór popiołu i żużla z palenisk domowych został ustalony 
w okresie od listopada do kwietnia z częstotliwością 1x w miesiącu.

Jeżeli ktoś wytwarza ten odpad w innym okresie, np. latem do podgrzewania 
wody, to będzie musiał go gromadzić do czasu odbioru.

Firma Błysk Bis zobowiązała się do podstawienia zbiorczych pojemników 
na popiół, tak żeby każdy z mieszkańców nie musiał kupować we własnym 
zakresie, ale musimy skontaktować się z sołtysami, którzy wskażą miejsca 
ustawienia takich pojemników.

W mieście Nasielsku również rozstawimy na osiedlach pojemniki na popiół, 
ale musimy pilnować prawidłowego wypełniania tego pojemnika, żeby nie 
było jak dotychczas w gniazdach, że będzie tam wszystko, a najmniej popiołu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Odpady resztkowe to są odpady, które pozostają po wysegregowaniu plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu, np:
 – zużyte chusteczki, ręczniki jednorazowe,
 – zabrudzony papier czy zabrudzona folia,
 – zużyte ścierki,
– zabrudzony, zatłuszczony papier,
– butelki po olejach roślinnych,
– kości zwierząt i surowe mięso,
– pieluchy jednorazowe,
– zabrudzone artykuły higieniczne,
– odchody zwierząt,
– ceramika, doniczki, fajans, naczynia kuchenne, kryształy,
– papier lakierowany, papier powleczony folią,
– lustra i szyby,
– znicze z woskiem,
– opakowania po jedzeniu „na wynos”, (zabrudzone)
– szkło żaroodporne,
– folia aluminiowa i zabrudzona folia po żywności.

W celu zachowania zasad segregacji należy:

Zasady zgłaszania reklamacji
Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieru-
chomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsię-
biorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych:

1. niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzą-
cego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane 
jest w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłasza-
jącego do Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3; dopuszcza 
się dokonanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej: srodowi-
sko@nasielsk.pl lub telefonicznie: 23 69 33 077.

2. zgłoszenie powinno być dokonane niezwłocznie od zaistnienia zda-
rzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsię-
biorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnia-
łego zdarzenia.

3. zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowa-
nia (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy, odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych; w miarę możliwości do 
zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych 
świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

4. rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia. 

UWAGA: Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.  
Profil FB nie służy do załatwiania spraw urzędowych.

Przeterminowane leki i zużyte 
baterie – gdzie wyrzucać?
Przeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest 
wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina pro-
wadzi bezpłatną zbiórkę tych odpadów. Można pozostawić je w specjali-
stycznych pojemnikach w następujących placówkach na terenie Gminy 
Nasielsk:

1) Apteka ,,Arnica” Krzysztof Świgoniak , ul. Rynek 21 Nasielsk,
2) Apteka ,,Rodzinna”, ul. Płońska 4A, Nasielsk,
3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Re-
jonowa w Nasielsku, ul. Sportowa 2,
4) Punkt Lekarski, ul. Sportowa 5, Cieksyn,
5) Przychodnia, ul. Sikorskiego 5, Stare Pieścirogi.

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu 
na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w po-
jemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko 
śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych 
odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie pro-
wadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punk-
tach:
1) Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, ul. Kościuszki 21, Nasielsk,
2) Nasielski Ośrodek Kultury; ul. Kościuszki 12, Nasielsk,
3) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; ul. Staszica 1, Nasielsk,
4) Samorządowe Przedszkole; ul. Warszawska 46, Nasielsk,
5) Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; ul. Płońska 43, Nasielsk,
6) Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego; ul. Kolejowa 65, Stare Pie-
ścirogi,
7) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika; ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn,
8) Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin’a w Budach Siennic-
kich; Budy Siennickie 67,
9) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, Dębinki 12,
10) Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym; Popowo Borowe 111,
11) Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3, Nasielsk,
12) PPHU „Pro-Com”; ul. Warszawska 68, Nasielsk,
13) „Standard” s.c.; ul. Staszica 1A, Nasielsk,
14) Marco Grup Marek Czachorowski; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk.
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1) do pojemników przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki papieru:

należy wrzucać:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

nie należy wrzucać:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych mate-
riałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 
jednorazowych,
• ubrań.

2) do pojemników przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki szkła:

należy wrzucać:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku surowców)

nie należy wrzucać:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• luster
• szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek

4) do pojemników przeznaczonych na odpady bio-
degradowalne:
należy wrzucać:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

nie należy wrzucać:
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

3) do pojemników przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki tworzywa sztucznego, metalu i opakowań 
wielomateriałowych:

należy wrzucać:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobro-
czynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), 
kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

nie należy wrzucać:
• butelek i pojemników z zawartością
plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

5) do pojemników na popiół: worek lub pojemnik 
szary

należy wrzucać:
• popiół i żużel (odbiór – 1 raz w miesiącu w od 01 listopada do 
30 kwietnia).

W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlo-
kalizowana jest altana śmietnikowa z bezpośrednim, 
udostępnionym wejściem od strony ulicy, odbiór od-
padów może być realizowany z tej altany.

Ustalono roczny limit odbieranych odpadów z nie-
ruchomości objętych systemem zagospodarowania 
odpadami komunalnymi  (dostarczane we własnym 
zakresie do PSZOK), w ilościach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe do 100 kg 
z gospodarstwa domowego,

b) opony w ilości 4 szt. z gospodarstwa domowego,

c) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości do 200 
kg z gospodarstwa domowego.

Ustalono następujące wymogi czystości asortymen-
towej selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

 a) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% 
masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika lub worka,

 b) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% 
masy frakcji, dla której przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika lub worka.

Kontrole przestrzegania zasad segregacji będą prowa-
dzili pracownicy firmy odbierającej odpady – przeka-
zując dokumentację fotograficzną i spisany protokół, 
jak również pracownicy Urzędu Miejskiego. Miesz-
kańcy nieprzestrzegający segregacji zostaną pouczeni 
o zasadach, następnie zostaną upomnieni, a w przy-
padku notorycznego niedotrzymania ustalonego 
minimalnego poziomu czystości asortymentowej se-
lektywnie zebranych odpadów komunalnych naliczo-
na zostanie czterokrotnie wyższa stawka od osoby niż 
za odbiór odpadów segregowanych. 
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KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
24-26 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

29-30 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

URWIS
Animowany, komedia;  Kanada, USA, Kajmany; Czas trwania 

1 godz. 27 min. 

Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na 

jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę, miski peł-

ne serdelków i drapanie za uchem. Niestety jego uko-

chana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się 

do wieczności, a jej spadkobiercy nie lubią czworonogów. Z dnia na dzień rozpiesz-

czony kanapowiec Urwis traci dach nad głową i jedyną bliską osobę. Sam w dzikim, 

pełnym niebezpieczeństw świecie musi nauczyć się panujących tam reguł: na kogo 

warknąć, a komu pomerdać, w którym śmietniku szukać smacznych kąsków, a co 

najważniejsze – jak znaleźć prawdziwego przyjaciela.

24-26 stycznia godz. 17:00 i 19:15

29-30 stycznia godz. 17:00 i 19:15

PSY 3. W imię zasad
Sensacja;  Polska; Czas trwania 2 godz. 6 min. 

Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową 

Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce 

ponownie spotyka Nowego.

31 stycznia-2 lutego godz. 15:00 2D dubb.

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

TAJNI I FAJNI
Animowany, przygodowy;  USA; Czas trwania 1 godz.42 min. 

Na barkach dwóch całkowicie różnych od siebie agen-

tów spoczywa bezpieczeństwo całego świata.

31 stycznia-2 lutego godz. 17:00 2D dubb.

5-6 lutego godz. 17:00 2D dubb.

JUMANJI: NASTĘPNY POZIOM
Przygodowy;  USA; Czas trwania 1 godz. 54 min. 

Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, 

by uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu 

nie udało się opuścić gry. Nie spodziewają się jednak, 

że nic nie pójdzie zgodnie z ich oczekiwaniami. Przyj-

dzie im stawić czoła niebezpieczeństwom i temu, co 

nieznane – od jałowych pustyń przez śnieżne szczyty 

gór. Tylko czy uda im się wyjść z najbardziej wciągają-

cej gry świata?

31 stycznia-1 lutego godz. 19:00 2D dubb.

5-6 lutego godz. 19:00 2D dubb.

1917
Dramat, wojenny;  Wlk. Brytania, USA; Czas trwania 1 godz. 

59 min. 

Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schył-

ku pierwszej wojny światowej otrzymują ogromnie 

ryzykowną misję, od której powodzenia zależy ży-

cie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga 

i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma naj-

mniejszych szans powodzenia. Jeśli misja się nie powiedzie, niechybna śmierć czeka 

ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata Schofielda.

7-9 lutego godz. 15:30 2D dubb.

12-13 lutego godz. 15:30 2D dubb.

Śnieżka  

i fantastyczna siódemka
Animowany;  Korea Płd; Czas trwania 1 godz. 32 min. 

Pamiętacie jak wygląda Królewna Śnieżka? To teraz 

o niej zapomnijcie, bo w tej bajce na początku wygląda 

nieco… inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i okrą-

glejsza niż zazwyczaj. Jednak, kiedy przypadkowo w jej 

ręce wpada para magicznych pantofelków, za ich sprawą dziewczyna zmienia się nie 

do poznania i przybiera postać klasycznej królewny, jaką dobrze znacie.

Baran 21.03-20.04
Osiągniesz wiele sukcesów, jeśli tylko 
docenisz to, co już masz. Koniec stycz-
nia sprzyja zdobywaniu dodatkowej 
gotówki i organizowaniu różnych cie-
kawych wyjazdów. Więcej odpoczywaj.  

Byk 21.04-20.05
Zrób bilans swoich zysków i strat, a zo-
baczysz, jak wiele udało Ci się osiągnąć 
dzięki własnej pracy. Wyznacz sobie nowe 
cele i bądź bardzo konsekwentny. Chętnie 
nadrobisz różne kulturalne zaległości.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zachęcaj ludzi do działania, ale nie złość 
się na tych, którzy lubią chadzać własny-
mi drogami. Uważaj na sąsiadów, możliwe 
są drobne nieporozumienia. W kłopotach 
pomogą Ci starzy przyjaciele. 

Rak 22.06-22.07
Będziesz bardziej niż zwykle przebojowy 
i pewny siebie. Wszędzie, gdzie się po-
każesz, zdobędziesz przychylność ludzi. 
Zwracaj większą uwagę na uczucia innych 
i unikaj rozsądzania cudzych sporów. 

Lew 23.07-23.08
Przyjmij propozycję krótkiego wyjazdu, 
nawet za granicę, bo otworzy ci ona drogę 
do kariery. Zimowe wieczory skłaniać Cię 
mogą do melancholii, ale nie poddawaj się 
żadnym smutnym nastrojom.

Panna 24.08-22.09
Nowe sprawy i przedsięwzięcia okażą się 
trudne. Możliwe są drobne nieporozumie-
nia ze współpracownikami. Okaż im więcej 
zrozumienia. Uważaj, aby nie paść ofiarą 
manipulacji nieżyczliwych Ci osób.

Waga 23.09-23.10
Twoje marzenia i sekretne plany mają 
szansę się spełnić, jeśli tylko poświęcisz im 
więcej czasu i uwagi. W sprawach zawo-
dowych słuchaj swojej intuicji, a wszystko 
pójdzie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. 

Skorpion 24.10-22.11
Jeśli Twój partner nie zgadza się z Tobą 
w ważnych sprawach, nie atakuj go, tylko 
spokojnie wyjaśnij mu swój punkt widzenia. 
Dzięki temu unikniesz wielu kłopotów. Nie 
kłóć się o drobiazgi.

Strzelec 23.11-21.12
Nie przejmuj się za bardzo opiniami innych 
i śmiało realizuj swoje pomysły. Znajdź czas, 
aby odpocząć i spotkać się z przyjaciółmi, 
bo inaczej wszyscy o Tobie zapomną. Wy-
czujesz teraz każdy fałsz czy podstęp.

Koziorożec 22.12-20.01
Poczujesz przypływ życiowej energii. 
Wszystko to, co opóźniało się i kompliko-
wało, nagle ruszy do przodu. Bądź jednak 
ostrożniejszy w interesach, bo nadmierny 
optymizm może okazać się przedwczesny.

Wodnik 21.01-19.02
Nie podejmuj żadnych ryzykownych dzia-
łań i rozsądnie dysponuj finansami. Zdrowie 
będzie Ci dopisywać, ale zadbaj o kondycję. 
Jeśli głównie spędzasz czas za biurkiem, to 
teraz trzeba się trochę rozruszać. 

Ryby 20.02-20.03
Będziesz bardzo spostrzegawczy i pomy-
słowy. W sprawach zawodowych nie oba-
wiaj się ryzyka. Z pewnością uporasz się 
z trudnościami. Sam od początku do koń-
ca pilnuj swoich spraw. 

HHOORROOSSKKOOP
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrud-
ni na umowę o pracę: pracowników 
produkcji, operatorów wózków widło-
wych, elektryka-automatyka, mecha-
nika przemysłowego. Tel. 784 902 549.

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy 
w Siennicy zatrudni od zaraz opiekunki 
do osób starszych. Tel.603 555 624.

Kupię działkę zabudowaną. Tel. 736 
537 110.

Sprzedam siano i słomę w belach 
oraz źrebówkę 20 miesięcy, Nasielsk.  
Tel. 664 801 963.

Firma Auto-Max zatrudni sprzedawcę 
do sklepu motoryzacyjnego i mechanika 
samochodowego. Tel. 604450860.

Kupię małe mieszkanie w Nasielsku. 
Tel. 668 039 796.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  

o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego pod numerem telefonu 572 388 046
20.01.–26.01.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

27.01.–2.02.2020 r. Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.
3.02.–9.02.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.
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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 zgłaszać do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
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Brydż
Wyniki turnieju „pierwszego”  27.12.2019 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    94 pkt(74,60%)

2. Janusz Muzal – Janusz Wydra    71 pkt(56,35%)

3. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   63 pkt(50,00%)

4. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski   62 pkt(49,21%)

5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   62 pkt(49,21%)

6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    54 pkt(42,86%)

7. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski   52 pkt(41,27%)

8. Alicja Bartosik – Józef Skrzypczak   44 pkt(34,92%)

Wyniki turnieju „drugiego”  11.01.2020 r.:
1.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    88 pkt(61,11%)

2.Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   75 pkt(52,08%)

3.Mariusz Figurski – Marek Olbryś    72 pkt(50,00%)

4.Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski   72 pkt(50,00%)

5.Janusz Muzal – Janusz Wydra    70 pkt(48,61%)

6.Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    70 pkt(48,61%)

7.Waldemar Gnatkowski – Piotr Turek   68 pkt(47,22%)

8.Adam Banasiuk – Zbigniew Michalski    68 pkt(47,22%)

9.Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski   65 pkt (45,14%)

PK

R E K L A M A

SPORT SZKOLNY. SP Budy Siennickie

Sportowe osiągnięcia 
W Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
uczniowie osiągają dobre wyniki sportowe. Szczególnie wykazują się grając 
w piłkę nożną, w czym przoduje rocznik 2010 i młodsi. Jesienią 2019 roku 
zawodnicy z tej szkoły brali udział w różnych turniejach piłkarskich na terenie 
gminy Nasielsk i powiatu nowodworskiego. 

W Turnieju „O Puchar Lolka” w Dębinkach rocznik 2010 odniósł duży suk-
ces wygrywając 4 mecze i zajmując I miejsce spośród 5 szkół z terenu gminy 
Nasielsk. 

Ponadto rocznik 2010 i młodsi również zagrali w Nowym Dworze Mazo-
wieckim o „Puchar Tymbarka” na szczeblu powiatowym. Odnieśli zwycię-
stwo w finale, wygrywając z drużyną UKS Lider Zakroczym aż 10:0 i zajmując 
I miejsce. Warto dodać, że pokonana drużyna bierze udział w rozgrywkach 
ligowych Okręgu Warszawskiego. 

Na wiosnę wystąpimy w finale wojewódzkim w Miętnem. Również druga gru-
pa piłkarzy z rocznika 2008 i młodsi brała udział w tym turnieju, zajmując  
3 miejsce na 5 drużyn występujących. Zespół wygrał dwa mecze i odniósł 
jeden remis i jedną porażkę. 

W 2018 r. reaktywowano UKS „Olimpionik” w szkole, a uczniowie zaczęli 
osiągać coraz lepsze wyniki sportowe w różnych dyscyplinach sportowych 
na terenie gminy Nasielsk np. chłopcy z rocznika 2005 i młodsi zajęli III miej-
sce w powiatowych drużynowych biegach przełajowych w Modlinie. Dzięw-
częta rocznik 2007 i młodsze zajęły I miejsce w gminnych zawodach w piłkę 
koszykową, zaś II miejsce na zawodach powiatowych w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Chłopcy z rocznika 2005 i młodsi zajęli II miejsce w gminnych 
zawodach w piłkę koszykową w Nasielsku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcie młodych piłkarzy z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. 

Rocznik 2011 i młodsi: Czarnecki Jan, Niezgoda Miłosz, Grzymkowski Wiktor, 
Patrzykowski Krystian, Tokarski  Stanisław, Olszewski Maciej, Stabrowski Alek-
sander, Łątka Filip, Moczydłowski Bartek.

Rocznik 2008 i młodsi: Wawrzyński Bartek, Jaskulski Daniel, Dylewski Patryk, 
Czarnecki Piotr, Osiński Marcel, Ciesielski Jakub, Ziemiecki Dawid, Matuszewski 
Rafał, Kulesza Jakub.

W UKS „Olimpionik” w szkole działają sekcje: piłki siatkowej, nożnej, koszy-
kówki, tenisa stołowego oraz tenisa stołowego i lekkoatletyki.

Andrzej Malon i  Jolanta Kownacka 

PIŁKA NOŻNA

Nocny turniej 
Tradycją już się stał organizo-
wany przez Marka Prusinow-
skiego, prezesa Klubu Żbik 
Nasielsk, Nocny Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Bur-
mistrza. W tym roku odbyła się 
już po raz trzeci, oczywiście 
w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku. 
Na turniej zjechały się drużyny 
nie tylko z gminy Nasielsk, ale 
i z okolicznych miejscowości.

Impreza jest współtowarzyszą-
cą finałowi Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i odbyła 
się w nocy z 11 na 12 stycznia 
br. 

W turnieju wzięło udział 11 dru-
żyn, które podzielono na dwie 
grupy. Trzy najlepsze w każdej 
z nich przechodziły do drugie-
go etapu. Tym sposobem 
w pierwszej części zespo-
ł y rozegrał y 25 dziesię-
ciominutowych spotkań.

Grupa A:

1. Estella Blanco – 9 pkt 
(mecz bezpośredni 2-1), 
2. Nameless – 9 pkt (mecz 
bezpośredni 1-2),  3 .  SF 
Kępa Team – 7 pkt ,  4 . 
WKS Lubomin – 4 pkt, 5. 
Sanatorium Spurs – 0 pkt.

Grupa B:

1 .  D z i a d e k  i  B ra m a  13  p k t . , 
 2. RUM – 9 pkt., 3. Joga Bonito 
- 8 pkt (mecz bezpośredni 0-0, 
bilans 5-2), 4. Super-Klaku Team –  
8 pkt (mecz bezpośredni 0-0, bi-
lans 4-4), 5. Presti – 3 pkt, 6. Łzy 
Sołtysa – 1 pkt.

W drugiej fazie 6 naj lepszych 
drużyn rozegrało ze sobą kolej-
ne 9 spotkań, zachowując punkty 
z pierwszej części turnieju. Osta-
tecznie puchar ufundowany przez 
Burmistrza Nasielska trafił w ręce 
nasielskiej drużyny Dziadek i Bra-
ma, której skład tworzyli zawod-
nicy Żbika Nasielsk.

1.Dziadek i Brama – 11 punktów,

2.SF Kępa Team – 9 punktów,

3.Nameless – 8 punktów,

4.RUM – 7 punktów,

5.Estella Blanco – 4 punkty,

6.Joga Bonito – 2 punkty.

Poza pucharami dla trzech najlep-
szych drużyn, wyróżniono także 
indywidualnych zawodników. Sta-
tuetka Króla Strzelców powędro-
wała do Mateusza Bramowicza, 
który zdobył 10 bramek w tur-
nieju. Tytuł Bramkarza Turnieju 
powędrował do Kuby Jasiulewi-
cza, a statuetkę Najlepszego Za-
wodnika Turnieju otrzymał Michał 
Gąska, za umiejętności technicz-
ne i wkład w grę swojego zespołu.

Nagrody wręczył Andrzej Kor-
dulewski, Zastępca Burmistrza 
Nas ie l ska,  któr y ob ser wowa ł 

zmagania zawodników niemal od 
początku jego trwania oraz Marek 
Prusinowski, prezes MLKS Żbik 
Nasielsk.

W trakcie trwania turnieju po pół-
nocy rozpoczęła się także zbiór-
ka do puszki przez wolontariusza  
WOŚP Bartka Łyczkowskiego. To 
on jako pierwszy wolontariusz 

w Nasielsku rozpo-
czął kwestę wśród 
kib iców i zawod-
ników. Organiza-
tor turnieju na rzecz 
WO Ś P  p r z e k a z a ł 
1000 zł z kwot wpi-
sowych (po opłace-
niu sędziów). Kwota 
z puszki nie jest zna-
na, wiadomo jednak, 
że każdy obecny 
coś do niej wrzucił  
od siebie.

Michał B.

NA SPORTOWO

Harmonogram pracy lodowiska
w dni powszednie:

15:00 - 16:00
16:20 – 17:20
17:40 – 18:40
19:00 - 20:00

w soboty i niedziele oraz podczas ferii zimowych (10.02 – 21.02 br.)
10:00 – 11:00
11:20 – 12:20
12:40 – 13:40

13:40 – 15:00 – konserwacja 
15:00 – 16:00
16:20 – 17:20
17:40 – 18:40
19:00 – 20:00


