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Z GMINY

Rusza rekrutacja!
Od 12 lutego do 13 marca 2020 roku trwać będzie rekrutacja do samorządowych placówek: Żłobka Miejskie-
go, Przedszkoli Samorządowych i Szkół Podstawowych. Przypominamy, że do Żłobka Miejskiego mogą zostać 
przyjęte dzieci od 20 tygodnia do 3 lat. Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom trzyletnim, czteroletnim 
i pięcioletnim warunków do realizacji i prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego. Do Przedszkoli  
Samorządowych (Nasielsk i Stare Pieścirogi) będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 5 lat, tj. dzieci z roczni-
ków: 2015, 2016, 2017 rok. Od 3 do 10 lutego br. rodzice przedszkolaków mogą składać deklaracje o kontynu-
owaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. 

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2014) powinni zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki ) 
w szkole, ponieważ mają one obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. A rodzice dzieci siedmiolet-
nich (rocznik 2013) są zobowiązani zapisać dziecko do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Placówki oświatowe po-

dadzą do publicznej wiadomości wyniki pracy komisji rekrutacyjnej 23 marca  
– listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a po oświad-
czeniach rodziców – do 31 marca listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
W kwietniu br. odbywać się będą postępowania uzupełniające. 

Więcej informacji na stronie: www.nasielska.pl.
(red.)

Z Urzędu Miejskiego

Konkurs
Drodzy Mieszkańcy!Wiemy, że bardzo spodobał się Wam zaku-
piony w tym roku, świecący napis „I love Nasielsk”, który znaj-
duje się na skwerze przy ulicy Kościuszki w Nasielsku. Każdego 
dnia widzimy naszych mieszkańców robiących sobie w tym miej-
scu zdjęcia z dziećmi, drugą połową, przyjaciółmi czy pupilem.  
W związku z powyższym ogłaszamy KONKURS!

• Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie na adres: 
administracja@nasielsk.pl wykonanego przez siebie zdjęcia przy 
napisie „I love Nasielsk”. 

• Fotografie można wysyłać do 12 lutego 2020 roku do godziny 
09:00. 

• Następnie na oficjalnym profilu facebook Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku zamieszczony zostanie album ze wszystkimi nadesła-
nymi zdjęciami. (Przesłanie zdjęcia oznacza zgodę na jego publi-
kację). 

• Zdjęcia osób niepełnoletnich muszą być nadesłane przez rodzi-
ców/opiekunów. 

• Wygrywa zdjęcie z największą ilością polubień! 

• Najlepsze zdjęcia otrzymają gadżety Gminy Nasielsk oraz niespo-
dzianki. Czekamy na Wasze fotki! Do dzieła!

Urząd Miejski w Nasielsku
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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 Urzędu Miejskiego

Przedłużamy termin 
przyjmowania wniosków 
na odbiór 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 20.02.2020 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 Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek o usunięcie azbestu znajduje się na stronie internetowej www.
nasielsk.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z Urzędu Miejskiego

Składanie deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, sklepy, 
zakłady pracy- wszystkie, nawet bardzo małe) powinni złożyć deklarację jak 
najszybciej, żeby ustalić objętość przekazywanych odpadów oraz częstotli-
wość odbioru. 

Niezłożenie deklaracji obowiązującej od stycznia br. może skutkować cztero-
krotnym naliczeniem stawki podstawowej. 

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą NR XIII/122 /19 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko-
ści stawki tej opłaty:

1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nie-
ruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemni-
ka o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
a) za worek o pojemności 120 l – 16 zł,
b) za worek o pojemności 240 l – 32 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od po-
jemnika o określonej pojemności w przypadku niedopełnienia obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) za worek o pojemności 120 l – 64 zł, 
b) za worek o pojemności 240 l – 128 zł.

Objętość pojemników przeliczana jest na ilość worków i mnożona przez ilość 
odbiorów w danym miesiącu, co daje miesięczną stawkę opłaty dla nierucho-
mości niezamieszkałej.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zwrot podatku akcyzowego 
dla rolników
Burmistrz Nasielska informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej po-
winien zbierać faktury VAT

 – w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich 
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość 
ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jed-
nostek przeliczeniowych bydła.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku 
akcyzowego w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku do-
łącza się:

 – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, 
w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym 
został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem war-
tości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki 
przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych 
zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym 
mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfi-
kacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r. poz. 546 oraz z 2018r. poz.1642) 
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 – 30 kwietnia 2020r . na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski do pobrania na stronie www.umnasielsk.pl  zakładka karty 
 i formularze/Wydział Podatków i Opłat (F-F/06)
Wszelkie informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku,
parter, pokój 12, 14 lub telefonicznie pod numerami: 23 693 30 13, 
23 693 30 76, 23 693 30 00 wew. 113, 176

Z powodu śmierci

Pana Zbigniewa Milewskiego 
wieloletniego Sołtysa sołectwa Lorcin 

najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
dla rodziny i znajomych

w imieniu całego samorządu w Nasielsku

składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska
Andrzej Kordulewski

oraz

Przewodniczący Rady
Jerzy Lubieniecki
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Z Urzędu Miejskiego

Szanowni Mieszkańcy!
Z dumą informujemy, że tegoroczne, wyjątkowe uroczystości 100. Rocz-
nicy „Bitwy nad Wkrą” zostały objęte honorowym patronatem Ministra 
Obrony Narodowej - Pana Mariusza Błaszczaka.

Uroczystości odbędą się 22 sierpnia 2020 roku w Borkowie. Już dziś ser-
decznie Państwa na nie zapraszamy!

Urząd Miejski

Z GMINY

Likwidowali  
dzikie wysypiska
W rowach przydrożnych, w zagajnikach i krzakach, a także otaczających 
Nasielsk lasach zalegają różnego rodzaju odpady. Są to nie tylko butelki, 
odpady motoryzacyjne, resztki mebli, ale często także całe worki śmieci 
komunalnych. To bezmyślność, wygoda, oszczędność? Co kieruje osob-
nikami, którzy w ten sposób pozbywają się wyprodukowanych przez 

siebie śmieci? Jeśli nie znajdziemy sposobu, żeby zapobiegać takim prak-
tykom dzikich wysypisk będzie przybywać.

Pracownicy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej reali-

zując zgłoszenie z Wydziału Środowiska nasielskiego magistratu przez  
4 dni stycznia br. zebrali 126 worków odpadów (120 l), które znajdowa-
ły się na terenach publicznych. Oto szczegółowe zestawienie: 22.01.br. 
Mazewo – 36 worków; 27.01.br. Mazewo i róg Krupka/Podmiejska –  
40 worków; 30.01.br. Dębinki – 15 worków; 31.01.br. teren przed wia-
duktem sierpeckim – 35 worków. Koszt uprzątnięcia tych odpadów to 
1891,26 zł. Mieszkańcy zgłosili zaśmiecony teren przy drodze łączącej Ko-
nary i Kosewo. Posprzątali go sami, w ramach akcji społecznej. Również 
w styczniu uprzątnięto stertę starych opon, które znajdowały się w Chr-
cynnie. 

Jak mówi kierownik Wydziały Środowiska nasielskiego magistratu tylko 

w styczniu br. za likwidację dzikich wysypisk znajdujących się na terenach 
publicznych w naszej gminie zapłacimy ponad kilkanaście tysięcy zł. 

(red.)

Z GMINY. Mazewo

Spotkanie z mieszkańcami 
W niedzielę, 26 stycznia br., w nowo 
wybudowanej świetlicy wiejskiej 
w Mazewie Dworskim A, odbyło się 
spotkanie mieszkańców okolicznych 
wsi dotyczące planowanej na tych te-
renach prywatnej inwestycji – budo-
wy kurników. Na zaproszenie Jolanty 
Kalinowskiej, sołtys Mazewa Dwor-
skiego A, wzięli w nim udział: Bog-
dan Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
Jadwiga Szymańska kierownik Wy-
działu Środowiska nasielskiego ma-
gistratu i mecenas Piotr Zdziebłowski 
z kancelarii współpracującej z Urzę-
dem Miejskim. Na spotkaniu obec-
ni byli także radni Antoni Kalinowski 
i Michał Brodowski oraz od lat prote-
stująca przeciw powstaniu kurników 
– pani Barbara Korsak, której pose-
sja bezpośrednio graniczy z działką 
pod sporną inwestycję.

Burmistrz Ruszkowski podziękował 
za zaproszenie i w wielkim skrócie 
przedstawił obecnym historię, od 
2014 r., wydawania decyzji środo-
wiskowych dla tego przedsięwzię-
cia (dwie pozytywne), ich zaskarżeń 
do sądów administracyjnych (Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
i Najwyższy Sąd Administracyjny) 
oraz wydania dla tej inwestycji od-
mownej decyzji dotyczącej warun-
ków zabudowy. Burmistrz zaznaczył, 
że inwestor zaskarżył tę decyzję do 
SKO, wskazując na przewlekłość po-
stępowania przez gminę, a kiedy ten 
organ utrzymał ją w mocy, odwołał 
się do WSA. 

 – Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny również utrzymał naszą 
decyzję, uznając, że tak duże bu-
dynki nie powinny tutaj powstać. 
Ale w międzyczasie Najwyższy Sąd 
Administracyjny uchylił decyzję śro-
dowiskową i ponownie odesłał ją do 

rozpatrzenia 
przez samo-
rząd. W chwi-
l i  o b e c n e j 
inwestor skła-
d a  d o k u -
menty, żeby 
ro z p a t rze ć 
p o n o w n i e 
decyzję śro-
dowi skową 
– w yjaśnia ł 
b u r m i s t r z . 
Obiecał też, 
że do Raportu oddziaływania inwe-
stycji na środowisko, który ma obo-
wiązek przedstawić inwestor, Urząd 
zwróci się do Instytutu Ochrony 
Środowiska o przygotowanie ko-
referatu do tego raportu. Zaznaczył 
też, że na temat ten raport zaopiniu-
ją: RDOŚ, sanepid i Wody Polskie. 
Poinformował obecnych, że mają 
być ponownie zbierane podpisy 
pod petycją dotyczącą tej inwestycji, 
bo osoby, które podpisały się kilka 
lat temu pod protestem (350 osób) 
mogły do tej pory zmienić zdanie, 
a poza tym niektóre podpisy były 
kwestionowane. Mieszkańcy mieli 
wątpliwości co do kwestionowania 
ważności wcześniej zbieranych pod-
pisów. Dopytywali również, dlaczego 
do tej pory nie zrobiono planu zago-
spodarowania przestrzennego dla tej 
miejscowości lub rejonu, skoro spra-
wa takiej niechcianej przez większą 
część społeczności trwa już od 6 lat.

Pani Barbara Korsak stwierdziła, że nie 
ma potrzeby zbierania podpisów 
po raz kolejny, ponieważ były kwe-
stionowane na podstawie anonimu, 
a policja umorzyła śledztwo. Pod-
kreśliła też, że niektórzy mieszkańcy 
mogli się czuć zastraszani. Wskaza-
ła, że przy podejmowaniu decyzji 
środowiskowej ważne są rzeczowe 

argumenty. Odniosła się do dys-
kusji na temat istniejącego studium 
i ewentualnego sporządzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla tego terenu, uznając za koniecz-
ne skorzystanie z porad niezależ-
nego prawnika w tej kwestii. Po to,  
by mieszkańcy mieli pełną wiedzę 
na temat korzyści i ograniczeń wyni-
kających z jego powstania. 

Następnie pani Korsak omówiła sła-
be strony raportu przedstawionego 
przez inwestora, które jej zdaniem 
mógł uwzględnić nasielski magistrat, 
by wydać negatywną decyzję śro-
dowiskową. 

 – Organ samorządowy ma obo-
wiązek wykonać analizę raportu in-
westora, a jak się pracownicy nie 
znają, to dają do analizy instytucjom 
zewnętrznym. Ja zrobiłam koreferat 
w Instytucie Ochrony Środowiska 
i zapłaciłam za niego z własnej kie-
szeni 5 tys. zł – podkreślała. 

Jako istotne kwestie, które nie były 
jej zdaniem należycie przeanalizo-
wane, wskazała szereg czynników 
będących zagrożeniem dla zdro-
wia mieszkańców, m.in.: hałas i jego 
kumulację, odór, pyły rakotwórcze, 
infradźwięki, kwestie składowania 
obornika, intensywność hodowli, 
a także wpływ inwestycji na środo-
wisko geologiczno – hydrologiczne 
(ciek wodny pierwszego rzędu).

Pani Korsak wskazała, że choć dla 
wielu z tych czynników nie ma okre-
ślonych prawnie norm, to jednak na-
leży je uwzględniać. Jako przykład 
odmiennego ich traktowania podała 
infradźwięki, na które powoływał się 
nasielski magistrat wydając negatyw-
ną decyzję środowiskową dla wiatra-
ków. 

W trakcie spotkania rozgorzała dys-
kusja na temat decyzji środowisko-
wych, które zdaniem mieszkańców 
powinny być dla tej inwestycji nega-
tywne. 

 – Decyzja środowiskowa nie daje 
inwestorowi żadnych praw, nie rości 
praw do terenu, ani nie daje moż-
liwości budowlanych – wyjaśniała 
Jadwiga Szymańska kierownik Wy-
działu Środowiska. Burmistrz stwier-
dził, że wystarczy odmowna decyzja 
budowlana do powstrzymania reali-
zacji tej inwestycji. 

M i e s z k a ń c y  m i e l i  p r e t e n s j e  
do przedstawicieli samorządu, że nie 
informowali ich na bieżąco o toczą-
cych się procedurach, dlatego po-
stanowili, że teraz będą czuwać nad 
dalszym przebiegiem sprawy, która 
właśnie rozpoczyna się po raz trzeci. 

(i.)
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KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
28 stycznia kolizja dwóch sa-

mochodów w miejscowości 

Chrcynno. W akcji brały udział 

zastępy z OSP Nasielsk i JRG 

Nowy Dwór Mazowiecki.

1 lutego pożar sadzy w prze-

wodzie kominowym w miej-

scowości Chrcynno. Do akcji 

zadysponowano zastępy z OSP 

Nasielsk, OSP Jaskółowo i JRG 

Nowy Dwór Mazowiecki.

W piątek, 24 stycznia br., nasielscy 
policjanci zatrzymali w Mogowie 
19-latka z powiatu pułtuskiego, 
przy którym ujawnili 10,22 g. net-
to amfetaminy i 0,73 g. netto mari-
huany. Teraz grozi mu kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 27 stycznia br., 
jak podaje do wiadomości st. asp. 
Joanna Wielocha, oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Nowy, Dworze Mazowiec-
kim, nasielscy policjanci zatrzymali 
37- letniego mieszkańca Nasielska, 
który dokonał kradzieży roweru 
pozostawionego przed jednym ze 
sklepów. Mienie odzyskano. Męż-
czyźnie grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Tego samego dnia, tj. 27 stycznia, 
policjanci zatrzymali 50- letnie-
go mieszkańca gm. Winnica, który 
z rejonu PKP Nasielsk dokonał kra-
dzieży roweru. Mienie odzyskano. 
Mężczyźnie grozi do 5 lat pozba-
wienia wolności.

We wtorek, 28 stycznia br. poli-
cjant wydziału ruchu drogowego, 
w Chrcynnie, zatrzymał do kontroli 
kierującego bmw, 32- latka z Cie-
chanowa. Mężczyzna miał prawie 
3 promile alkoholu w wydychanym 
powietrzu i złożył funkcjonariu-
szom obietnicę udzielenia korzyści 
majątkowej. Mężczyznę zatrzyma-
no. Teraz grozi mu kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Tego samego dnia, tj. 28 stycznia 
br., policjanci z Nasielska, zatrzymali 
60- latka z Miękoszyna, który był 
poszukiwany, celem odbycia kary 
23 dni pozbawienia wolności. Męż-
czyzna trafił do aresztu.

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z GMINY

Darmowe bony 
z Rossmana?

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zebranie sprawozdawczo  
– wyborcze OSP Nasielsk
25 stycznia 2020 roku odby-
ło się zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze w jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nasielsku. Celem zebrania 
było sprawozdanie z działalno-
ści jednostki w roku ubiegłym, 
przyjęcie planu działalności na 
rok 2020 oraz wybór nowe-
go zarządu i komisji rewizyjnej 
na lata 2020 – 2023. Obrady 
otworzył druh Mirosław Klim-
czewski - Prezes jednostki OSP 
w Nasielsku. Przywitał zapro-
szonych gości: Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Zastępcę 
Burmistrza Nasielska – Andrzeja Waldemara Kordulewskiego, dyrektora 
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Radosława 
Rybickiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Tu-
rystyki – Magdalenę Biernacką, Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP 
w Nowym Dworze Mazowieckim – mł. bryg. mgr Mariusza Wyszyńskiego, 
Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Dworze Ma-
zowieckim – Andrzeja Hiszpańskiego oraz członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej działających w jednostce. Następnie przystąpiono do realizacji 
porządku obrad. W wyniku przeprowadzonych wyborów poszczególne 
funkcje ukształtowały się następująco:

Zarząd OSP:
dh Mirosław Klimczewski – Prezes OSP, dh Michał Klimczewski – Wice-
prezes Naczelnik, dh Przemysław Malinowski – Sekretarz, dh Mateusz 
Krzyżewski – Skarbnik, dh Marek Więckowski – Gospodarz

Następnie głos zabierali zaproszeni goście, strażacy, którzy również 
dziękowali za udaną współpracę oraz podkreślali osiągnięcia jednostki. 
Przybyli goście podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie 
i aktywną działalność na rzecz Jednostki OSP oraz miejscowej społecz-
ności. Burmistrz Nasielska szczególnie dziękował Panu Adamowi Struzi-
kowi - Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za wsparcie rzeczowe 
udzielone jednostce OSP w Nasielsku w postaci zakupu 5 kompletów 
hełmów strażackich z latarkami, 5 par butów specjalnych oraz 5 kom-
pletów ubrań specjalnych. Podkreślał, że wymieniony sprzęt będzie nie-
zwykle przydatny jednostce oraz wzbogaci jej wyposażenie. Burmistrz 
Nasielska podziękował również Panu Marszałkowi w imieniu własnym 
oraz druhów-ochotników OSP w Nasielsku za udzielenie pomocy finan-
sowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie remontu budynku 
strażnicy OSP w Nasielsku.

Wydział Zarządzania Kryzysowego  
Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

Z Urzędu Miejskiego

Kontynuacja akcji  
„Warto powracać bezpiecznie” 
30 stycznia br., Bur-
mistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski przekazał 
na ręce Komendan-
ta Komisariatu Policji 
w Nasielsku podinsp. 
Dar iusza L e szcz yń-
skiego kamizelki od-
b laskowe w ramach 
kontynuacji akcji „War-
to powracać bezpiecz-
nie”. Przypomnijmy, 
że w Gminie Nasielsk 
w/w akcja trwa nieprze-
rwanie od 2015 roku, 
a jej głównym celem 
jest podniesienie pozio-
mu bezpieczeństwa ro-
werzystów i pieszych na 
drogach. W 2019 roku Burmistrz Nasielska wraz z młodszym aspirantem Radosławem Wasilewskim, w ramach 
akcji „Warto powracać bezpiecznie”, odwiedzili Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach, a także 
Żłobek Miejski oraz Samorządowe Przedszkole w Nasielsku. 

6 lutego br. planowane są kolejne wizyty, tym razem przy dalszej współpracy z Komisariatem Policji w Nasielsku 
odwiedzimy niepubliczne przedszkola z terenu naszej gminy. 

Wydział Administracji i Nadzoru 

W poprzednim numerze 
ŻN pisaliśmy o wyłudze-
niach, których ofiarą może-
my paść za pośrednictwem 
fałszywych SMS – ów. Oka-
zuje się jednak, że nie tyl-
ko SMS-y, czy wiadomości 
mailowe mogą być dla nas 
potencjalnie niebezpieczne 
– zawirusować komputer 
i przechwycić nasze dane 
bankowe i prywatne. Wia-
domości z wirusem mogą rozprze-
strzeniać się także przez FB i aplikację 
Messenger. 

 – Dostałam od koleżanki wiado-
mość na FB dotyczącą darmowych 
bonów na zakupy w sklepie Ros-
smann. Była dość dziwna, dlatego 
że ona nigdy nie zwraca się do mnie 
pełnym imieniem. Poza tym ten link, 
na którym miałaby być ankieta był 
podejrzany. Sprawdziłam w interne-
cie, czy rzeczywiście są jakieś bony 
po wypełnieniu ankiety i okazało się, 
że to po prostu oszustwo – mówi 
pani Jadwiga z Nasielska. – Szybko 
skontaktowałam się telefonicznie 
z koleżanką, która przyznała, że ktoś 
włamał się na jej konto w portalu 
społecznościowym – dodaje.

Treść wiadomości rzekomo wysy-
łanej przez Rossmana była nastę-
pująca: Cześć Jadwiga, Rossmann 
daje darmowe bony na zakupy 
w ich sklepie za wypełnienie dar-
mowej prostej ankiety tutaj: 1ga-
zeta-polska24.eu. (Wpisz, że masz 
25-45 lat – to ważne!!) Nie ma 
za co! Całość opatrzona jest oczy-
wiście ikonkami buziek wyrażają-
cymi emocje zdziwienia i radości. 
Jak podają internauci, kilka miesię-

cy temu w wiadomości podawany 
był link: podarunkowy-rossmanna.
eu. lub sonda-rossmanna[.]eu.

Jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić 
i otworzy ten link wyświetli się tam 
ankieta i hasło Gratulacje! Masz 
szansę wygrać bon do Rossmann 
o wartości 250 zł lub 500 zł. Jed-
nak drobnym drukiem pojawia się 
tam również informacja: Rossmann 
nie sponsoruje, ani nie jest w żaden 
sposób związany z serwisem.

Oszuści w kolejnych krokach pro-
szą o podanie adresu mailowego, 
numeru telefonu i danych „bene-
ficjenta”.

Linki są podejrzane już na pierwszy 
rzut oka, dlatego że ich adres ma 
na końcu zapis: eu zamiast pl. Jeste-
śmy jednak skłonni do korzystania 
z różnego rodzaju bonów poda-
runkowych, szczególnie wtedy, 
kiedy są za darmo i jeśli się skusi-
my na tę wyjątkową okazję, może-
my mieć problemy. Narażamy się 
bowiem na to, że na naszym kom-
puterze zainstaluje się wirus, nie tyl-
ko roześle dalej tę wiadomość, ale 
także ściągnie oprogramowanie, 
które będzie śledzić to, co robimy 
na urządzeniu i wykradnie nasze 
dostępy do konta bankowego.

Warto więc uważać i weryfiko-
wać podejrzane wiadomości . 
Przed oszustami (tzw. phishingiem) 
na swojej stronie internetowej 
ostrzega klientów drogeria Ros-
smann: 

U W A G A !  P r z y p o m i n a m y , 
że wszystkie organizowane przez 
nas konkursy i promocje pre-
zentowane są tylko i wyłącznie 
w gazetkach promocyjnych, ma-
gazynie „Skarb”, aplikacji Rossmann 
PL, na portalu www.rossmann.
pl, a także na oficjalnych profilach 
Rossmanna w mediach społeczno-
ściowych oznaczonych jako konta 
zweryfikowane. Udział w naszych 
akcjach i konkursach NIGDY nie 
wiąże się z jakimikolwiek dodatko-
wymi kosztami. Informacje o akcji 
rozdawania kart podarunkowych 
lub konkursy z koniecznością wy-
syłania płatnych SMS – ów w gru-
pach lub profilach podszywających 
się pod drogerie Rossmann są próbą 
oszustwa. Podejmujemy kroki, aby 
tego typu fałszywe informacje zo-
stały zablokowane, tymczasem bar-
dzo prosimy Państwa o ostrożność. 

Niestety oszuści działają nadal, 
zmieniając treść linków.

(i.)
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Z GMINY

Kolejny pies 
zagryziony
Problem agresywnych, bie-
gających bez opieki psów 
na terenie naszej gminy jest 
nadal aktualny. W poprzed-
nim numerze ŻN opisaliśmy 
dwie historie, z których jed-
na zakończyła się tragicznie. 
Przypomnijmy, że 8 stycz-
nia br., dwa duże psy włó-
czyły się po osiedlu przy ul. 
Warszawskiej w Nasielsku; 
zaatakowały i rozszarpały 
małego yorka na oczach 
właściciela i dwuletniego 
dziecka. 10 stycznia miesz-
kańcy prywatnej posesji 
w Siennicy bali się wyjść 
z domu, gdyż na ich tere-
nie pojawiły się dwa groźne 
psy. Do zdarzenia wezwano 
policję. Okazuje się, że historia ma swój ciąg dalszy, gdyż 26 stycznia te 
same psy, które zagryzły yorka na początku miesiąca, zaatakowały ma-
łego psa przy ul. Ogrodowej. Zwierzę wyrwało się i pobiegło w kierunku 
ul. Elektronowej. Po długich poszukiwaniach właściciele odnaleźli zwłoki 
swojego pupila. Agresywne psy były widziane tego samego dnia również 
na osiedlu przy ul. Piłsudskiego. Sprawa została zgłoszona na policję, ale 
patrol nie odnalazł niebezpiecznych czworonogów. 

Na zdjęciach wyraźnie widać, że przynajmniej jedno ze zwierząt ma 
na szyi obrożę, więc gdzieś mieszka człowiek odpowiedzialny za nie. 
Pytanie, czy ktoś specjalnie pozbył się zwierząt, czy może uciekły z do-
mostwa? Gdyby psy w naszej gminie posiadały chipy, odnalezienie ich 
opiekunów byłoby o wiele łatwiejsze. Może nie doszłoby do tragedii, 
a właściciele czworonogów w naszej gminie nie obawialiby się o bezpie-
czeństwo swoich podopiecznych, których często traktują jak członków 
rodziny. 

Jak poinformowała nas Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska, wydano zlecenie na wyłapanie agresywnych psów. Jak dotąd 
nie zostały one jeszcze zlokalizowane. 

(oi)

Z Urzędu Miejskiego

Nowy sztandar  
OSP Cieksyn
W sobotę, 1 lutego br., 
odbyła się uroczystość 
poświęcenia nowego 
sztandaru OSP w Ciek-
synie. Sztandar zaku-
piony został ze środków 
własnych jednostki oraz 
datków od lokalnych 
przedsiębiorców. Ce-
remonii przewodniczył 
ksiądz proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej św. Rocha w Cieksynie – Ryszard Kolczyński. Nie za-
brakło także przedstawicieli samorządu lokalnego – Burmistrza Nasielska 
– Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej w Nasielsku - Pana Dariusza Kordowskiego. Po zakończeniu części 
oficjalnej strażacy OSP Cieksyn wraz z rodzinami, sponsorzy oraz za-
proszeni goście udali się na uroczysty poczęstunek. Warto zaznaczyć, 
że poprzedni sztandar reprezentował jednostkę 35 lat. Obecnie został 
umieszczony w gablocie strażnicy na pamiątkę dla przyszłych pokoleń.

Wydział Administracji

Z POWIATU. Obradowała Rada

Budżet, diety i zdrowie

ZAPROSZENIE

Zebranie 
Sprawozdawcze
Prezes MLKS Żbik Nasielsk Marek Prusinowski informuje i zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych mieszkańców na walne Zebranie Sprawozdawcze. 
Odbędzie się ono 22 lutego br. (sobota), o godzinie 15:00 w budynku  
na Stadionie Miejskim w Nasielsku przy ul. Sportowej 28.

Michał B.

W czwartek, 30 stycznia 
br., w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Ma-
zowieckim odbyła się 
XIV Sesja Rady Powia-
tu. Uczestniczyło w niej 
osiemnastu z dziewiętna-
stu radnych. Nieobecny 
był reprezentujący gmi-
nę Nasielsk - Kamil Sza-
frański.

Na sesji podjęto zmiany 
w wieloletniej prognozie 
finansowej i w uchwa-
le budżetowej na rok 
2020. W uchwale budżetowej za-
bezpieczono m.in. środki na dota-
cję dla Nowodworskiego Centrum 
Medycznego w Nowym Dworze 
Mazowieckim na remont oraz wy-
posażenie oddziału położniczo-gi-
nekologicznego w kwocie 150 tys. 
zł, a także na remont i wyposaże-
nie sali intensywnego nadzoru kar-
diologicznego w kwocie 350 tys. 
zł. Druga kwota wynikła z dodatko-
wych zadań wymagających nakła-
dów finansowych dla prawidłowego 
zakończenia  inwestycji. Środki prze-
sunięto z dotacji na termomoderni-
zację budynków NCM w Nowym 
Dworze Maz. Zmiany przyjęto 16 
głosami poparcia.

Na sesji podjęto także uchwałę do-
tyczącą form kształcenia objętych 
dof inansowaniem i maksymal-
nej kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie, pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształce-
nia nauczycieli w 2020 r. Ustalono, 
iż studia podyplomowe i uzupełnia-
jące o których mowa w uchwale, 
będę dofinansowane w kwocie  do 
50% poniesionych kosztów, lecz nie 
więcej niż 1000 zł za semestr. For-
my kształcenia jak kursy, szkolenia, 
przygotowanie materiałów do 100% 
poniesionych kosztów. Uchwa-
łę przyjęto 18 głosami wszystkich 
obecnych radnych.

Dyskusję wywołała uchwała w spra-
wie ustalenia zasad przyznawania 
diet oraz podróży służbowych rad-
nych. Temat ten powrócił, gdyż 
wojewoda mazowiecki w maju 
2019 roku zaskarżył tę uchwałę do 
Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego. Stwierdził on nieważność 
wcześniej uchwalonej uchwał y 
w kilku paragrafach. Sekretarz Po-
wiatu Nowodworskiego Magdalena 
Kamińska zauważyła, że podob-
na sytuacja miała miejsce w innych 
jednostkach samorządu terytorial-
nego np. w Gminie Błonie, Gminie 
Czosnów. - Ryczałtowy charakter 
diety bez potrącania, gdy radny nie 
pełnił swojej funkcji, nie sprawuje 
mandatu lub nie uczestniczy w po-
siedzeniach organu, ma charakter 
stosunku pracy – mówiła sekretarz, 
dodając, że ma charakter rekom-
pensujący utracone wynagrodzenie 
i dlatego powstała taka linia orzecz-
nicza.

Przewodniczący Rady, Zdzisław 
Szmytkowski zauważył też, że to 
ustawodawca dał Radzie możliwość 
ustalenia sobie zasad przyznawa-

nia diet, a organy kontrolne inter-
pretują jak uważają. Dodał także, 
że przez brak możliwości usprawie-
dliwień będą oszczędności, gdyż 
zdarzało się, że niektórzy radni wie-
lokrotnie nie uczestniczyli w zebra-
niach komisji, a brali diety. Radna 
Anna Małecka proponowała ob-
niżkę diet, a zaoszczędzone pie-
niądze przeznaczyć na inne cele. 
Starosta nowodworski Krzysztof 
Kapusta, zauważył, że każdy może 
indywidualnie przeznaczyć swo-
ją dietę na określony cel. Osta-
tecznie uchwała Rady Powiatu 
dotycząca diet została przyjęta 11 
głosami. Czterech radnych było 
przeciwnych, dwoje wstrzyma-
ło się, a dwóch nie było obecnych 
podczas głosowania.

Ostatnią uchwałą było przyjęcie pla-
nu pracy Rady na 2020 rok. Prze-
wodniczący Rady zaproponował, 
aby utrzymać ostatni czwartek mie-
siąca jako terminu, w którym odby-
wać się będą sesje Rady. W okresie 
wakacyjnym sesji nie będzie, dla-
tego zaproponował, aby odbyły 
się w terminach: 18 czerwca, 2 lip-
ca i 22 sierpnia. Plan pracy przyjęty 
został jednogłośnie.

Następnie radni przyjęli sprawoz-
danie z działalności prac Komisji 
Porządku i Bezpieczeństwa Publicz-
nego za rok 2019 oraz sprawozda-
nie z działalności Zarządu Powiatu 
Nowodworskiego pomiędzy se-
sjami.

W punkcie interpelacje i zapyta-
nia radna Elżbieta Kapałka pytała 
o przywrócenie zlikwidowanych 
połączeń autobusowych w powie-
cie. 

Radna Anna Maliszewska zapyta-
ła dyrektora NCM, jak układa się 
współpraca z sąsiednimi samorząda-
mi w zakresie wsparcia finansowego 
za rok 2019. Dyrektor Nowodwor-
skiego Centrum Medycznego, Jacek 
Kacperski, odpowiedział, że szpital 
wsparły wszystkie gminy powia-
tu poza gminą Pomiechówek ze 
względu na trudną sytuację finan-
sową. Wsparcie przyszło również 
z gmin Serock, Wieliszew i Jabłonny 
oraz z samorządu legionowskiego. 
Radna Anna Maliszewska zauwa-
żyła jednak, że gmina Pomiechó-
wek otrzymała wsparcie 800 tys. zł 
z powiatu na budowę ronda, nato-
miast w roku 2018 i 2019 nie wspar-
ła szpitala i zapytała, jak Zarząd widzi 
dalszą współpracę z tą gminą w tej 
kwestii? Starosta Krzysztof Kapu-
sta zapowiedział, że w najbliższym 

czasie będzie prowadził negocja-
cje z wójtem tej gminy. Radna Ma-
liszewska pytała o wysokość kwoty 
jaka miała wpłynąć od gminy Po-
miechówek na rzecz szpitala. Dy-
rektor NCM odpowiedział, że miało 
to być 70 tys. zł.

Radna Elżbieta Kapałka pytała 
o opiekę stomatologiczną uczniów 
w szkołach średnich. Dyrektor NCM 
Jacek Kacperski odpowiedział, 
że wdrażanie tej opieki jest proce-
sem wieloetapowym. 

Radna Anna Maliszewska poruszyła 
temat utworzenia w ubiegłym roku 
dwóch jednostek świadczących 
podobny zakres usług – Środo-
wiskowego Domu Samopomo-
cy i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Górkach, które, jak się dowie-
działa, mają problem z naborem 
uczestników. Na remont pierwsze-
go obiektu, wojewoda mazowiecki 
przekazał ponad 420 tys. zł, a sta-
rostwo dołożyło 111 tys. zł., a do-
datkowo 120 tys. na wyposażenie, 
a w tej chwili przebywa w nim  
6 osób, choć miało być 40. Na-
tomiast w Warsztatach Terapii Za-
jęciowej miało być 26 osób, a ze 
zdjęć, które umieszcza fundacja 
na swojej stronie jest kilka tych sa-
mych osób. 

Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Marek Rącz-
ka odpowiedział, że są to dwie 
zupełnie różne jednostki, gdyż 
WTZ służy aktywizacji społecz-
nej i zawodowej, a ŚDS ma na celu 
aktywizację społeczną. Według 
danych GUS na terenie powia-
tu nowodworskiego jest około  
6 tys. osób niepełnosprawnych, 
poza tym wojewoda mazowiecki 
obliguje powiaty do posiadania co 
najmniej jednego ŚDS. Dodał też, 
że przyjęcie osób do tych jedno-
stek jest procesem długotrwałym 
m.in. ze względów procedural-
nych i może potrwać kilka mie-
sięcy. Radna Anna Maliszewska 
uważa jednak, że przy 8 osobach 
jest to nieopłacalne. Przewodni-
czący Rady Zbigniew Szmytkow-
ski zauważył jednak, że starostwo 
z tego powodu nie ponosi żadnych 
kosztów, a informacja o możliwości 
przyjęcia osób niepełnosprawnych 
powinna być szeroko rozpropago-
wana.

Po dyskusji na temat jednostek 
wsparcia osób niepełnosprawnych 
przewodniczący w Szmytkowski 
zamknął posiedzenie Rady Powiatu.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Seryjny morderca
Czwarta małpa i Piąta ofiara J .D. Barkera,  
to powieści kryminalne łączące się ze sobą. 
W pierwszej części seryjny morderca, znany 
przez policję jako Zabójca Czwartej Małpy ze 
wcześniejszych spraw, postanawia zabijać dalej. 
Nie robi tego w zwykły sposób. Jak większość 
znanych nam z literatury seryjnych morder-
ców, ma swój schemat działania. Jego pierw-
szy krok to oczywiście porwanie, następnie 
wydłubanie oczu swej ofierze, które wysyła 
do najbliższych, kolejnym krokiem jest odcię-
cie języka, a ostatnim już śmierć. 

Przełomem w śledztwie jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym kierow-
ca autobusu potrąca mężczyznę, który ma w pudełeczku oczy jednej 
z ofiar i pamiętnik. Przez długi czas detektyw Sam Porter i jego brygada 
myślą, że Zabójca Czwartej Małpy nie żyje. Jednak to, co dzieje się póź-
niej, przechodzi ich najśmielsze oczekiwania.

Opis tej książki nie jest wyjątkowo zachęcający i uważam, że nie ma 
sensu zagłębiać się w szczegóły opowiedzianej przez Barkera historii, 
aby nie zdradzić szczegółów powieści. Jednak po przeczytaniu pierw-
szych rozdziałów wiadomo, że nie mamy do czynienia z błahym thril-
lerem. W oceanie książek z podobnym wątkiem nie mamy aż tak 
wyraźnego zarysu mordercy, który ma swoje zasady i dzięki nim jest 
rozpoznawalny. A warto zaznaczyć, że autor pisze z dbałością o szcze-
góły, swoich bohaterów przedstawia w bardzo jasny i wyraźny sposób. 
Czwarta małpa to wielowątkowa powieść, która trzyma w napięciu do 
samego końca. Autor ukazuje nam całość akcji z kilku perspektyw, po-
nieważ mamy formę pamiętnika znalezionego przy sprawcy, teraźniej-
szość i retrospekcje dotyczące przeszłości. Dzięki czemu czytelnik ma 
pełny wgląd w sytuację. Napięcie w tej książce 
nie spada, wręcz z każdą stroną nabiera tempa 
i jest coraz ciekawsze. Myślę, że nie da się odło-
żyć tej książki przed jej skończeniem, ponieważ 
niezwykle wciąga. Całe szczęście, że dostępna 
jest kontynuacja tej powieści. Jednak na trzecią 
część musimy poczekać do października 2020 
roku. Uważam, że warto! Według mnie to czy-
sty geniusz literacki, który warto znać. A czy-
ta się go z ogromną przyjemnością. Po dwie 
pierwsze części zapraszam do Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.

Marta Czeremurzyńska

Szarość
Szarość przygnębia i smuci,
szarość nie daje nadziei, 
spokój ci w duszy zakłóci, 
nie poznasz życia kolein.

Szarość jest zimna i blada, 
szarość przygniata, rujnuje, 
ona apatię zakłada,
bywa, że nawet nie czujesz. 

Świat szary wlecze się wolno, 
marazm i pustka dokoła, 
nie skręcaj na drogę polną, 
tu nikt nie słyszy, choć wołasz.

Szukaj więc ciepłych kolorów,
 wśród ludzi i wśród przyrody, 
potrzebne jest dużo wzorów, 
byś ty był piękny i młody. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z BIBLIOTEKI

Zajęcia dla starszych i młodszych
W środę, 29 stycznia br., naszą placówkę 
odwiedzili uczniowie klasy I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza 
w Nasielsku. Celem spotkania było zapozna-
nie młodzieży z aktualną ofertą biblioteki 
i z księgozbiorem. Młodzież wyraziła chęć 
udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

A w czwartek, 30 stycznia br., przeprowa-
dziliśmy lekcję biblioteczną dotyczącą baśni 
i bajek dla kl.0 ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku z wychowawczynią Małgorzatą 
Majewską. 

Celem spotkania było zapoznanie uczniów 
z gatunkiem literackim, jakim jest baśń i baj-
ka, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu oraz wyrabianie nawyków kulturalnej wspólnej zabawy. 

Rozmawialiśmy o postaciach realistycznych, które występują obok bohaterów fantastycznych w baśniach, o nad-
naturalnych siłach, którymi bohaterowie są obdarzeni oraz o przedmiotach fantastycznych występujących obok 
bohaterów (np. czarodziejska różdżka). 

Dużo uwagi poświęciliśmy roli baśni, która posiada przede wszystkim funkcję dydaktyczną, gdyż zawiera naukę 
moralną, czyli pouczający wniosek wypowiedziany na końcu utworu. Okazało się, że dzieci znały większość ba-
śni, a nieznane im utwory przeczytaliśmy we fragmentach. Uczniowie z zapałem odgadywali zagadki; pomogły im 
w tym pacynki utożsamiające bajkowych bohaterów, które zostały własnoręcznie przygotowane przez bibliotekarki. 

Były to niezwykle miłe i pouczające spotkania. Na ich zakończenie młodsi otrzymali kolorowanki z bajkowymi 
bohaterami, a starsi zakładki do książek.

(bibl.)

Z BIBLIOTEKI

Jak minął rok 2019  
w naszej bibliotece?
Rok 2019 był dla Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Nasielsku 
wyjątkowy. Po pierwsze z tego 
powodu, że świętowaliśmy jubi-
leusz 70-lecia istnienia naszej pla-
cówki. Po wtóre odnotowaliśmy 
największą na przestrzeni lat licz-
bę przeprowadzonych lekcji bi-
bliotecznych, spotkań autorskich, 
lekcji bibliotecznych okoliczno-
ściowych oraz dotyczących kul-
tury żydowskiej. We wszystkich 
organizowanych przez naszą pla-
cówkę inicjatywach udział wzięło 
16 318 osób. Odnotowaliśmy rów-
nież wysoki wskaźnik czytelnictwa 
dzięki licznym lekcjom bibliotecz-
nym i nowościom wydawniczym 
zakupionym za kwotę ponad  
30 tys. zł. Po trzecie rozpoczęły się 
działania zmierzające do rozpoczę-
cia długo oczekiwanego remontu 
budynku biblioteki. 

Na stałe w ofertę naszej placów-
ki wpisał y się rajdy rowerowe 
„W Krainie Nasielskiego Prawdzi-
ca”, które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców. Inicjatywa ta rozpoczęła się 
w maju 2014 roku. Przez ten czas 
objechal iśmy naszą gminę od 
wschodu do zachodu, poznaliśmy 
gościnność naszych sołtysów, od-
wiedziliśmy sąsiednie gminy, zwie-
dziliśmy dwory i pałace na terenie 
naszej gminy, poznaliśmy szlak 
Kolei Nadwiślańskiej, odkryliśmy 
miodowe szlaki, pomniki przyro-
dy, ciekawych ludzi oraz ich pasje. 
Również w tym roku zapraszamy 
pasjonatów wycieczek rowero-
wych na nasze wyprawy, które 
rozpoczną się w kwietniu.

Od ponad 15 lat uczestniczymy 
w akcji „Cała Polska Czyta Dzie-
ciom”, do której udało nam się 

zaangażować przedstawicieli lo-
kalnej społeczności z burmistrzem 
Nasielska Bogdanem  Ruszkow-
skim na czele, a od 6 lat włączamy 
się do szlachetnej akcji „Narodo-
we Czytanie” pod patronatem 
Pary Prezydenckiej . Biblioteka 
dysponuje okolicznościowymi 
pieczęciami z kolejnych odsłon 
tego wydarzenia, którymi można 
opatrzeć posiadany egzemplarz. 
Wszystkie te działania mają na celu 
promocję czytelnictwa i edukacji 
pozaszkolnej jako element pod-
noszenia oświaty nasielszczan.

W minionym roku po raz pierw-
szy wzięliśmy udział w nowator-
skiej inicjatywie, jaką jest „Noc 
Bibliotek”, kiedy to grupa 30 osób 
w wieczorowych godzinach mo-
gła poznać bibliotekę od kulis oraz 
akcji  „Kultura 60+”, podczas któ-
rej zorganizowaliśmy spotkanie 
autorskie dla seniorów. Święto-
waliśmy jubileusz 9-lecia istnienia 
Dyskusyjnego Klubu Książki, któ-
ry zrzesza 20 członków. Spotkania 
klubu odbywają się raz w miesią-
cu w soboty, ponadto dwa razy 
w roku w ramach DKK wyjeżdża-
my do teatru. 

O r g a n i z u j e my  z a j ę c i a  „ L a to 
w Mieście” i „Zima w Mieście” 
dla dzieci spędzających wakacje 
i ferie w mieście oraz liczne kon-
kursy dotyczące bajkowych bo-
haterów. Ściśle współpracujemy 
ze szkołami i przedszkolami z te-
renu miasta i gminy, z Nasielskim 
Ośrodkiem Kultur y,  Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, 
Nasielskim Uniwersytetem Trze-
ciego Wieku, Domem Pomocy 
Społecznej, Klubem Seniora oraz 
innymi organizacjami pozarządo-
wymi.

Obecnie funkcja biblioteki dalece 
wykracza poza podstawową jej 
działalność, jaką jest wypożycza-
nie książek. Jest to miejsce, gdzie 
można rozwijać swoje zaintere-
sowania poprzez różnorodność 
zajęć kulturalno-oświatowych. 
W minionym roku przeprowadzi-
liśmy cykl lekcji bibliotecznych 
„Jak powstaje książka?”, który 
cieszył się dużym zainteresowa-
niem i skorzystało z niego więk-
szość przedszkoli i szkół z terenu 
miasta i gminy Nasielsk. Równie 
dużą popularnością cieszyły się 
lekcje biblioteczne okoliczno-
ściowe, takie jak Andrzejki, Mi-
kołajki i Walentynki. W ramach 
działającego przy nasielskiej bi-
b l iotece D yskusyjnego Klubu 
Książki pozyskaliśmy środki f i-
nansowe z Biblioteki Narodowej 
i  zorganizowal iśmy spotkania 
autorskie z Joanną Olech, Mał-
gorzatą Strękowską – Zarembą, 
Moniką Sawicką i Wiolettą Pia-
secką, w których uczestniczyli 
uczniowie i przedszkolaki  z te-
renu miasta i gminy Nasielsk. Dla 
wielu dzieci była to jedyna moż-
liwość spotkania pisarza, którego 

autorstwa  książka często wpisana 
jest w kanon lektur szkolnych.

Nasielska biblioteka to miejsce 
wspólne, łączące ludzi, lokalne 
centrum żywej kultury i infor-
macji naukowej, udostępnia nie-
o dp ł a tn i e  i n te rn e t  i  p o ma ga 
w wyszukiwaniu informacji, pro-
wadzi małe Muzeum Ziemi Na-
sielskiej. Jesteśmy przygotowani 
do eksponowania kilku wystaw 
tematycznych dotyczących hi-
storii miasta i regionu, nie mniej 
jednak, z uwagi na skromne wa-
runki lokalowe, poprzestajemy 
na jednej ekspozycji. Zbiory eks-
ponowane w muzeum od grud-
nia 2019 roku stanowią własność 
naszej placówki. W tym miejscu 
kierujemy apel do czytelników 
„Życia Nasielska” z gorącą proś-
bą o udostępnienie wszelk ich 
materia łów dokumentujących 
przeszłość naszego miasta i gmi-
ny. Szczególnie chętnie przyj-
miemy ikonograf ię, pamiętniki 
i relacje nasielszczan. Nie zawsze 
muszą być to oryginał y, rów-
nie ważne mogą być fotokopie, 
skany oraz formy zdigitalizowa-
ne, jak również artykuły prasowe 
zamieszczane w dawnej prasie 
regionalnej. Wychodzimy z za-
łożenia, że tysiącletni Nasielsk za-
s ł uguje na upamiętn ienie tak 
odległej metryki, stąd też zamie-
rzamy poszerzyć ofertę kultural-
ną o część dotyczącą m.in. Cudu 
nad Wisłą czy też pobytu Haller-
czyków w naszym mieście w 1919 
roku. O postępach w tej sprawie 
będziemy informować czytelni-
ków „Życia Nasielska”.

(bibl.)
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Z NOK. Teatr Smyka

Król Maciuś i jego przygody
W sobotę, 1 lutego br., w Nasielskiem 
Ośrodku Kultury najmłodsi widzowie 
obejrzeli historię Króla Maciusia w wy-
konaniu aktorów „O!Teatru” z Krakowa.

Od momentu pojawienia się artystów  
na scenie zrobiło się głośno i wesoło. 
Dziecięca publiczność chętnie z nimi 
współpracowała, odpowiadając na py-
tania, a także pomagając bohaterom 
w budowie muru obronnego, bitwie na 
gazetowe kule, czy przy „sadzeniu” cu-
kierków. Kiedy w wieku 10 lat Maciuś 
został Królem miał przed sobą bardzo 
ważne zadanie do wykonania – musiał 
sprawiedliwie i mądrze rządzić swoim 
królestwem. Nie było to łatwe zadanie 
i zdarzało się królowi podejmować błędne decyzje, choć do pomocy miał trzech ministrów. Wśród bohaterów 
tej opowieści znaleźli się także chłopiec Felek, Dziennikarz oraz zły Król. Było sporo śmiechu i humorystycznych 
scenek, ale także wspólnego działania z publicznością, dzięki któremu Król Maciuś zawsze zwycięsko wychodził 
z opresji. Warto dodać, że aktorzy stworzyli swój spektakl z pomocą lalek (bohaterów historii), które, dzięki nim 
ożywały i grały swoje role. Widzowie bawili się świetnie podczas przedstawienia. Na kolejny spektakl w ramach 
naszego cyklu Tetr Smyka zapraszamy w sobotę, 7 marca br., o godz. 13.00 – Teatr Ptasie Melodie zaprezentuje 
wtedy dzieciom sztukę pt. „Tajemnice Żabiego Stawu”. Jednocześnie przypominamy o spektaklach dla dzieci, 
które odbędą się w Nasielskim Ośrodku Kultury podczas „Zimy w mieście”: Plum Bulb, czyli problemy z wodą 
(11.02.br. godz. 13.00 - Teatr Chrząszcz w Trzcinie) i Fabryka śniegu (18.02.br. godz.13.00 – Teatr Trip ).

(i.)

Z NOK. Działania kreatywne

Integracja 
międzypokoleniowa
W sobotę, 25 stycznia br., w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się pierw-
sze zajęcia w ramach programu Inicjatywy Lokalne Gminy Nasielsk 2020 
r. Prowadziły je przedstawicielki firmy Justewalia, które na samym początku 
wyjaśniły dokładnie dzieciom i ich opiekunom, na czym polega technika, 
którą będą tworzyć swoje prace – string art. Potrzebne były przede wszyst-
kim gwoździki, farby, mulina, młotek i podkład. 

Wedle własnej koncepcji można było pomalować tło, a w dalszej kolejności 
wybierało się wzór, jaki był wykonywany z gwoździ. Dzieci zdecydowa-
ły się na jelenie, serca, kotki, piłki nożne, ananasy i kaktusa. Nieoceniona 
była pomoc rodziców oraz dziadków, 
którzy pomagali uczestnikom warszta-
tów przybijać gwoździki. Gdy te znala-
zły się na swoich miejscach, w ruch szła 
mulina i wedle koncepcji można było 
albo daną figurę w środku obwiązać nit-
ką tak, aby utworzyć sieć niczym paję-
czynę. Ewentualnie można było wbić 
dodatkowe gwoździki, które tworzyły 
ramę i wtedy figura była pusta, a wokół 
niej znajdowała się kolorowa pajęczyna 
z muliny. Okazało się, że zajęcia zaowo-
cowały wspaniałą współpracą między-
pokoleniową. Uczestnicy wykazali się 
przy tym ogromną cierpliwością i sta-
rannością. Podczas zajęć słychać było 
przede wszystkim uderzenia młotków, 
a wszyscy uczestnicy spotkania w skupieniu wykonywali swoje prace. 

(e).

Z NOK

Orkiestra dała koncert
Nasielska orkiestra dęta, której prze-
wodniczy dyrygentka Joanna Osta-
szewska, to nasze lokalne dobro 
narodowe. W niedzielę, 2 lutego 
2020 r., w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury orkiestra dała koncert kolędowy, 
który w pierwotnej wersji planowany 
był 6 stycznia. To wydarzenie mu-
zyczne stało się już doroczną trady-
cją, które przyciąga wielbicieli muzyki.

Wraz z orkiestrą wystąpił ksiądz Rafał 
Winnicki, grając na perkusji.

Koncert zwieńczył kończący się 2 lu-
tego bożonarodzeniowy okres w li-
turgii kościoła katolickiego.

– Historia orkiestr dętych w Nasielsku 
sięga lat 20-tych XX wieku – zapo-
wiadał koncert Marek Tyc, dyrektor 
Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

Tego wieczoru widzowie usłyszeli tyl-
ko i wyłącznie najpopularniejsze pol-
skie kolędy. Niemal każdy pod nosem 
dośpiewywał sobie słowa. Koncert 
rozpoczął się kolędą Wśród nocnej 
ciszy, a dalej między innymi Anioł 
pasterzom mówił, Dzisiaj w Betlejem 

i Gdy się Chrystus rodzi. Natomiast 
utwór Lulajże Jezuniu wykonała de-
biutująca trójka najmłodszych dzieci 
na fletach prostych. Zasilą oni wkrótce 
skład orkiestry. Łącznie nasielszczanie 
usłyszeli 12 kolęd. Niespodzianką były 
świeckie piosenki świąteczne – Jest 
taki dzień z repertuaru Czerwonych 
Gitar oraz Last Christmas z repertuaru 
brytyjskiego zespołu Wham.

Publiczność była zachwycona, a z sali 
dobiegały prośby o bisy. Dlatego też 
na zakończenie orkiestra wykonała 
jeszcze raz Jest taki dzień oraz kolędę 
Tryumfy Króla niebieskiego.

 – Mam nadzieję, że za rok znów się 
spotkamy, w większym składzie za-
równo orkiestry, jak i publiczności – 
powiedziała, dziękując za to spotkanie 
muzyczne, Joanna Ostaszewska dyry-
gentka orkiestry.

Orkiestrę w zdecydowanej większo-
ści tworzą ludzie młodzi, obdarzeni 
dużym talentem, niekiedy samoucy, 
ale wszystkich łączy pasja do muzy-
kowania. 

Michał B.
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NA SPORTOWO

Turniej  
GRAMY DLA HARCERZY
26 stycznia 2020 roku na hali sportowej w Nasielsku odbył się I Chary-
tatywny Turniej Piłki Nożnej Halowej pod nazwą „GRAMY DLA HAR-
CERZY” o Puchar Starosty Nowodworskiego. Zawody odbyły się 
pod patronatem Starosty Nowodworskiego – Krzysztofa Kapusty i Bur-
mistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego.

Organizatorem turnieju był MLKS Żbik Nasielsk na czele z Panem Mar-
kiem Prusinowskim. Wszyscy goście turnieju mogli skorzystać z wielu 
atrakcji jak np.: licytacje, indywidualny konkurs umiejętności piłkarskich 
„TURBOKOZAK”, turniej w grę komputerową FIFA.

W organizację włączyli się także harcerze z 1 Nasielskiej Drużyny Har-
cerskiej „Błękitna Armia”, którzy sprzedawali w tym dniu przygotowane 
przez siebie ciasta. Wszystko to, by nasza harcerska drużyna mogła zaku-
pić sztandar oraz sprzęt potrzebny do funkcjonowania drużyny.

Do Turnieju piłkarskiego zgłosiło się 9 drużyn, które zagrały w syste-
mie ligowym. Po 36 meczach wyłoniono zwycięskie drużyny: 1 miejsce 
Joga Bonito, 2 miejsce RUM Team, 3 miejsce Kępa Team.

W dalszej kolejności uplasowały się:

4 miejsce WINMAR Ekipa, 5 miejsce Simply The Best, 6 miejsce Huragan 
Konary, 7 miejsce FC Kopytko, 8 miejsce Łzy Sołtysa, 9 miejsce Har-
cerze.

Oprócz tego wręczono sześć nagród indywidualnych:
– najmłodszemu (Dawid Gągolewski, Łzy Sołtysa) oraz najstarszemu 
(Marek Jakuczek, Simply The Best) zawodnikowi,
 – najlepszemu zawodnikowi turnieju (Marcin Jakubiak z FC Kępa Team),
– najlepszemu bramkarzowi, którym okazał się Kamil Filipowicz 
z Joga Bonito,
– Królowi Strzelców (Dariusz Skarżycki z drużyny RUM Team),

W turnieju Turbokozaka najlepszy okazał się Marcin Kurpiewski.

Drużyny oraz najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali nagrody z rąk 
fundatorów: Starosty Nowodworskiego –Krzysztofa Kapusty, Wice-
starosty Nowodworskiego – Pawła Calaka, Członków Zarządu Powia-
tu Nowodworskiego – Pani Moniki Nojbert i Pana Radosława Kasiaka, 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego – Mariusza 
Kraszewskiego, Burmistrza Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego oraz 
Zastępcy Burmistrza –Andrzeja Kordulewskiego. Była także okazja  
do rozmów oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć. Gratulujemy organi-
zatorom wspaniałego przedsięwzięcia, a wszystkim drużynom, które 
wzięły udział w turnieju wyników! Dziękujemy sponsorom nagród oraz 
przedmiotów na licytacje. Dziękujemy także za obecność kibicom i oso-
bom, które wzięły udział w turnieju FIFA, licytacji czy kiermaszu ciast. 
Dzięki Państwu nasza drużyna harcerska otrzymała potrzebne wsparcie! 
Udało się zebrać łącznie 3342,60 zł.

Urząd  Miejski

Z Urzędu Miejskiego

Dzień Babci i Dziadka  
w Klubie Senior+ w Nasielsku
W dniu 22 stycznia 2020 r. w Klubie  
SENIOR+ w Nasielsku świętowano Dzień 
Babci i Dziadka. Uroczystość poprowa-
dziła Monika Nojbert - Dyrektor MOPS, 
która sprawuje nadzór nad działalnością 
Klubu. 

Pani Dyrektor powitała wszystkich zebra-
nych, a seniorom złożyła gorące życze-
nia, podkreślając, jak ważną rolę pełnią 
w życiu swoich wnucząt. Jedną z atrakcji 
dla naszych seniorów był piękny występ 
pięciolatków z Samorządowego Przed-
szkola w Nasielsku, które przybyły na tę 
uroczystość z Dyrektorem Samorządo-
wego Przedszkola w Nasielsku - Panią 
Agnieszką Pałaszewską oraz wychowaw-
cami. Nie zabrakło także słodkiego po-
częstunku, wspólnego odśpiewania „Sto 
lat”, uśmiechów i radości na twarzach 
zebranych. 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzy-
my wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia 
oraz samych pogodnych dni!

Urząd Miejski 

NASZE DZIECI. Samorządowe Przedszkole Nasielsk

Świętowali Dzień Babci i Dziadka
Nikogo nie trzeba prze-
ko n y wa ć ,  ż e  b a b c i a 
i dziadek są ważni w życiu 
dzieci. To oni zazwyczaj 
rozpieszczają swoje wnu-
ki, pozwalają na więcej 
niż rodzice. Dziadkowie 
są ogniwem łączącym 
rod zinę w c a łość ,  są 
skarbnicą wiedzy o daw-
nych czasach, przodkach 
– pomagają tworzyć po-
czucie społecznej i kul-
turowej przynależności. 
Kto, jeśli nie babcia lub 
dziadek, opowie piękną 
bajkę lub ciekawą historię 
o czasach, które przeminęły? W Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku kształtuje się i wzmacnia u dzieci sza-
cunek do seniorów. Co roku zapraszamy babcie i dziadków na przyjęcie, na które wszystkie grupy przygotowują 
program artystyczny oraz własnoręcznie wykonane upominki. To wyjątkowe święto, pełne radości i wzruszeń. 

SP.

UROCZYSTOŚCI

Dzień babci i dziadka  
w szkole w Popowie
Społeczność szkolna Szko-
ły Podstawowej w Popowie 
Borowym w wyjątkowy 
sposób postanowiła uczcić 
święto Babci i Dziadka. 

W środę, 21 stycznia br., 
uczniowie zaprosili swo-
je babcie i dziadków, by 
mogli obejrzeć występy 
swoich wnucząt. W arty-
styczne przedstawienie za-
angażowały się wszystkie 
klasy. Oddział przedszkolny 
przygotował krótki montaż  
słowno-muzyczny. Klasy 
I i II przedstawiły inscenizację bajki o Czerwonym Kapturku. Starsze klasy przygotowały pokazy taneczno-muzyczne. 

Po części artystycznej na przybyłych gości czekał jeszcze słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów. 
Michał B.
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Z Urzędu Miejskiego

Rozstrzygnięcie  
I Konkursu Logopedycznego  
 – Plastycznego
29 stycznia br. w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nasielsku 
odbyło się podsumowanie I Edycji Konkursu Logopedyczno-Plastycz-
nego pod nazwą: „Gry planszowe alternatywą dla gier komputerowych”. 
Patronat nad konkursem objął Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski. 
Burmistrz ufundował również nagrody dla wszystkich uczestników. 

Konkurs skierowany był do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 
z terenu gminy Nasielsk. Celem konkursu było: wzmacnianie więzi rodzin-
nych przy wspólnej pracy nad grą, doskonalenie sprawności manualnej 
dzieci, kształcenie umiejętności planowania pracy i pogłębianie inwencji 
twórczej oraz kształcenie umiejętności językowych małych uczestników.

Nad przebiegiem konkursu czuwała pani Ewa Ślesik – logopeda Poradni, 
która razem z panią Bogusławą Słomą, kierowniczką poradni, poprowa-
dziła uroczystość. Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych, dzie-
ci obejrzały przygotowany przez pracowników Poradni teatrzyk i mogły 
zdobyć nagrody, odpowiadając na pytania dotyczące treści bajki. Następ-
nie każde dziecko miało możliwość zaprezentowania swojej pracy kon-
kursowej.

Burmistrza Nasielska reprezentował Sekretarz – Marek Maluchnik, który 
wręczył wszystkim dzieciom dyplomy w nagrodę za udział w konkur-
sie: gry planszowe i słodycze. Nauczyciele, logopedzi, pedagodzy oraz 
opiekunowie szkolni uczestników otrzymali również ufundowane przez 
burmistrza podziękowania i płyty z muzyką relaksacyjną.

Najlepszymi okazały się prace należące do:

Miejsce I – Magdaleny Rosłaniec – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła  
w Dębinkach; gra planszowa „Mazowsze”; 

Miejsce I – Bartosza Popielarskiego – Szkoła Podstawowa im Pierra de’ 
Cubertina w Budach Siennickich – gra planszowa „Koło Fortuny”;

Miejsce II – Wiktora Wiecińskiego – Szkoła Podstawowa Nr 1 im .Konsty-
tucji 3 Maja w Nasielsku, gra planszowa – „Sylabo-zbieranie”;

Miejsce III – Marty Patrzykowskiej – Szkoła Podstawowa im Mikołaja Ko-
pernika w Cieksynie – gra planszowa „Mix-gier”;

Wyróżnienia trafiły do:

1. Bartłomieja Grzymkowskiego i Zuzanny Kłos – praca zbiorowa – Szkoła 
Podstawowa w Popowie Borowym, gra planszowa „Szmaragdowa Cho-
inka”;

2. Zuzanny Owczarczyk – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  
w Cieksynie – gra planszowa „Przygoda na Safari”;

Uczestnicy: 

1. Amelia Arbaszewska – Szkoła Podstawowa im Pierra de’ Cubertina  
w Budach Siennickich – gra planszowa „Wiejska Zagroda”;

2. Filip Szmulkiewicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 im .Konstytucji 3 Maja  
w Nasielsku, gra planszowa – „Gra planszowa logopedyczna”;

3. Izabella Sot – Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Cieksynie – 
gra planszowa „Głoski i zwierzęta”;

4. Kacper Siekierzycki – Szkoła Podstawowa Nr 1 im .Konstytucji 3 Maja  
w Nasielsku „Gra planszowa logopedyczna”;

5. Karina Ślubowska – Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Ciek-
synie – gra planszowa „Zgaduj-zgadula”.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie, zaan-
gażowania oraz wyjątkowej pomysłowości w przygotowaniu wspaniałych, 
konkursowych prac.

Wydział Administracji i Nadzoru

KULTURA

Poetycka wieczernica
Boże Narodzenie z ks. J. Twar-
dowskim pod takim tytułem 
w czwartkowy wieczór, 23 
stycznia br., w Szkole Podsta-
wowej nr 2 odbyła się poetycka 
wieczernica. To wyjątkowe spo-
tkanie rozpoczął witając wszyst-
kich przybyłych gości, Mariusz 
Kraszewski, dyrektor placówki. 
Wśród nich znaleźli się przede 
wszystkim rodzice i nauczycie-
le, a także przedstawiciele na-
sielskiego samorządu, w tym 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, Dawid Domała i Mi-
chał Brodowski radni Rady Miejskiej. Przed publicznością zgromadzoną w sali gimnastycznej w programie poetycko – 
muzycznym wystąpili: uczniowie i nauczyciele tej placówki, rodzice uczniów oraz samorządowcy. Podczas wieczernicy 
wysłuchaliśmy wierszy ks. Jana Twardowskiego przeplatanych kolędami i pastorałkami w wykonaniu szkolnego chóru 
i solistów. Widzowie podziwiać mogli także rodzinne występy utalentowanych muzycznie uczniów i ich rodziców. 

Wspólnie zaśpiewali min.: Zuzia Kuczborska z siostrą Julią i mamą Moniką, Basia Tomasińska z mamą Katarzyną, a Janko-
wi Biernackiemu na gitarze akompaniował tata Jacek. Na instrumentach muzycznych zagrali: Jakub Tomasiński, Patrycja 
Chmielewska, Jakub Zakrzewski. 

Następnie publiczność obejrzała symboliczną opowieść o walce dobra ze złem, jaka toczy się o ludzką duszę, a jedyną 
nadzieją, jaką zsyła człowiekowi Bóg, jest jego syn - dzieciątko Jezus. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorska forma 
przedstawienia – teatr cieni, wymagająca od artystów wyjątkowej precyzji ruchów, co udało im się znakomicie, za co 
nagrodzeni zostali gromkimi brawami przez publiczność. Na zakończenie spotkania za wspólny wieczór integrujący całą 
społeczność szkolną podziękowała artystom i gościom Bożena Kozłowska, wicedyrektor szkoły i zaprosiła wszystkich 
na słodki poczęstunek. 

Poetycką część spotkania przygotowała pani Justyna Kołakowska, a nad jego oprawą muzyczną czuwała pani Kinga Żabik. 
Widowiskowy spektakl teatru cieni wyreżyserowały panie: Joanna Czyż i Aneta Czyż – Roszak.

Wiersze czytali: Bożena Kozłowska wicedyrektor szkoły, Marek Maluchnik sekretarz Nasielska, Renata Pająk (mama ucznia), 
Jan Biernacki (uczeń) oraz nauczycielki: Anna Falkowska, Małgorzata Komorowska, Monika Brzezińska – Pająk, Anna To-
masińska i Justyna Kołakowska.

Aktorami teatru cieni byli: Mariusz Kraszewski, Krzysztof Margiel, Patrycja Czyż, Małgosia Margiel, Joanna Czyż, Aneta 
Czyż – Roszak, Monika Brzezińska, Michał Brodowski oraz Adaś, Miłosz i Mieszko Czyż.    (i.)
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DO ADOPCJI

Czekają  
na dobry dom
Malina i Poziomka, to około 2-let-
nie suczki. Ważą 15 kg, są śred-
niej wielkości. Czarne podpalane 
– niby pospolite umaszczenie, 
ale jakie są piękne! Obie zostały 
już wykastrowane, zaszczepione 
i zaczipowane. Przebywają w DT  
w Nasielsku. Nie zostały nauczone 
chodzenia na smyczy, ale potrafią 
zachować czystość. Oswojone  
z dziećmi i jazdą samochodem. 
Nie muszą być adoptowane ra-
zem. Byłoby super, gdyby znala-
zły się w domach z ogrodem.

Jeśli ich piękne, mądre oczy Was 
oczarowały, dzwońcie! Tel. 570 
512 956 lub 508 607 080 (SMS 
lub telefon po 16:00). Obowiązu-
je procedura przedadopcyjna.

Nie ma większego słodziaka niż 
nasz biały Albiś. Kochane psisko 
o wielkim sercu. Szukamy dla 
niego odpowiedzialnego domu. 
Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 570 512 956

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Kiedy konieczna jest 
pomoc weterynarza
Krwiomocz. Łatwo zauważyć, że pies cierpi na krwiomocz, ponieważ 
jego mocz ma wtedy brunatne lub krwiste zabarwienie. Najczęstszym 
tego powodem są ostre stany zapalne towarzyszące odmiedniczkowe-
mu lub kłębuszkowemu zapaleniu nerek. Obserwuje się go też w kamicy 
nerkowej, niektórych zatruciach, ostrych stanach zapalnych prostaty, ba-
beszjozie, nowotworach układu moczowego.

Zwłaszcza w wypadku tych ostatnich zdarza się, że krwiomocz ustępu-
je samoistnie, czasem nawet na dłuższy czas. Sprzyja to bagatelizowaniu 
tego objawu. Pamiętaj jednak, że od szybkości twojej reakcji może zależeć 
zdrowie, a nawet życie psa. Konieczna jest konsultacja lekarza weterynarii 
i badanie moczu (z posiewem), USG, RTG, urografia.

Krwotok. Przy silnym krwotoku pies może stracić nawet 5% masy ciała. 
Zważywszy, że krew stanowi 7-10% tej masy, łatwo uzmysłowić sobie, jak 
poważne stanowi on zagrożenie.

Oczywiście trudniej zlokalizować i powstrzymać krwotok wewnętrzny 
niż zewnętrzny. Objawy sygnalizujące oba rodzaje krwotoków to bladość 
spojówek i śluzówek, spadek ciśnienia, skąpomocz, przyspieszenie akcji 
serca i oddychania, rozszerzenie źrenic, utrata przytomności. W przy-
padku krwotoku z dróg rodnych czy odbytu trzeba natychmiast szukać 
pomocy u lekarza weterynarii, starając się dotrzeć do niego możliwie naj-
szybciej.

Gdy mamy do czynienia z mocno krwawiącą raną, powyżej niej zaci-
skamy opaskę elastyczną. Jeśli skaleczenie znajduje się w takim miejscu,  
że nie możemy tego zrobić, zakładamy opatrunek uciskowy. Następnie 
jak najszybciej udajemy się do lecznicy. Konieczne będzie bowiem zszy-
cie uszkodzonej tętnicy lub żyły, zszycie rany, transfuzja krwi lub podanie 
preparatów krwiozastępczych i przeciwkrwotocznych.

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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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. 

Wydział Środowiska  
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NASIELSK BASZTA TEAM

Początek roku w Baszcie
Początek roku w Stowarzyszeniu Nasielsk Baszta Team 
to okres podsumowań oraz intensywnych przygo-
towań na nadchodzący nowy rok. A w zeszłym roku 
działo się wiele. Już tradycyjnie co środę oraz co jest 
nowością, również w niedzielę przeprowadzaliśmy 
wspólne treningi dla mieszkańców gminy, w tym, 
także dla naszych najmłodszych. Regularne wspól-
ne spotkania były okazją pozyskania wielu cennych 
wskazówek dotyczących rozgrzewki, rozciągania czy też regeneracji po treningu. Można było zasięgnąć 
opinii wielu doświadczonych sportowców z naszej gminy, ale i utytułowanych zaproszonych gości.
Aby zachęcić naszych mieszkańców do aktywności NBT zorganizowało piątkowe wycieczki rowerowe, 
które od początku do końca cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Chętnych było tak wielu, że ze 
względów bezpieczeństwa przeniesiono start spod baszty pod Nasielski Magistrat. Również nasza 
grupa rowerowa, zarówno szosowa, jak i MTB nie zasypiała, uczestnicząc w wielu zawodach oraz 
imprezach charytatywnych.
Osiągnięcia sportowe członków stowarzyszenia przedstawiają się imponująco. Na podium w zeszłym 
roku stawali 50 razy. Drużynowo zdobyli dwa II miejsca (w biegu Pogoń za Lisem oraz w Półmaratonie 
Zegrzyńskim), indywidualnie: I miejsce 10 razy, II - 16 razy, III - 22 razy, w tym dzieci i młodzież ze sto-
warzyszenia I miejsce - 3 razy, II - 2 razy, III - 2 razy. Były to zawody nie tylko ogólnopolskie, ale również 
światowe, gdzie zawsze z herbem Nasielska na koszulce reprezentowali godnie naszą gminę.
Miniony rok to również wydarzenia  sportowo kulturalne organizowane na miejscu. Jak co roku w styczniu 
NBT gra razem z WOŚP, organizując sztafetę biegową. Aby godnie uczcić Powstańców Warszawskich 
odbył się również mini bieg ku ich pamięci zakończony ogniskiem i wspólnym śpiewaniem. Dla miłośników 
historii i sportu Nasielsk Baszta Team zorganizowało również w zeszłym roku nie lada gratkę, a więc bieg 
sztafetowy z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Osiemdziesiąt kilometrów wokół naszej 
gminy obejmowało miejsca historyczne, które zapisały się w sercach i pamięci naszych mieszkańców. 
To jednak nie koniec atrakcji dla mieszkańców gminy. 15 września odbył się II Nasielski Bieg Terenowy. 
Impreza o charakterze sportowo integracyjnym miała formę pikniku dla wszystkich połączonego 
z zawodami biegowymi. Pojawili się zawodnicy i amatorzy nawet z odległych części Polski oraz wielu 
uczniów z większości pobliskich szkół. Miejmy nadzieje, że ta impreza na stałe zagości w Nasielskim 
kalendarzu. „Baszta” to nie tylko sport, od wielu lat członkowie i sympatycy stowarzyszenia organizują 
wraz z całymi rodzinami Bieg Mikołajkowy, który poza smakiem sportu daje dużo słodkości napotkanym 
przechodniom oraz wiele uśmiechu ku pokrzepieniu serc.
Rok dla stowarzyszenia był niezwykle intensywny, a atrakcji, jakie zafundowało naszym mieszkańcom bez 
liku, a wiele mniejszych imprez, wycieczek, treningów i spływów kajakowych nie sposób nawet wymienić.
Nadchodzący rok to nowe wyzwania i nowe pomysły tradycyjnie kontynuowane będą treningi biegowe 
i rowerowe. Cały czas warto również wziąć udział w treningach Nordic Walking. Będą spływy kajako-
we, fitness wyjazdy na basen, ze szczególnym uwzględnieniem naszych najmłodszych mieszkańców. 
Stowarzyszenie zapowiada również organizację kilku większych imprez, w tym bieg z okazji 100 rocz-
nicy bitwy nad Wkrą i bitwy o Nasielsk, III Nasielski Bieg Terenowy oraz bieg Mikołajkowy. Trzymamy 
kciuki i niezmiennie zapraszamy wszystkich bez względu na kondycję do wspólnej zabawy razem  
ze Stowarzyszeniem Nasielsk Baszta Team.
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KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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 spra-

wą dziewczyna zmienia się nie do poznania i przybiera 

postać klasycznej królewny, jaką dobrze znacie.

7-9 lutego godz. 17:30 i 19:30

12-16 lutego godz. 17:30 i 19:30

19-20 lutego godz. 17:30 i 19:30

365 dni
Romans;  Polska; Czas trwania 1 godz. 56 min. 

Laura, aby ratować rozpadający się związek, wyjeż-

dża na Sycylię, gdzie poznaje Massimo. Niebezpieczny 

mężczyzna, szef rodziny mafijnej, porywa ją i daje 365 

dni na pokochanie go.

14-16 lutego godz. 15:30 2D dubb.

19-20 lutego godz. 15:30 2D dubb.

Szybcy i śnieżni
Animacja, Komedia, Przygodowy;  Kananda; Czas trwania 

1 godz. 29 min. 

Trwają przygotowania do corocznego wyścigu sanecz-

kowego. Frankie, nieco szalony naukowiec, obmyśla 

koncepcję pojazdu, który ma zapewnić zwycięstwo 

jego drużynie.

21-23 lutego godz. 15:00 2D dubb.

26-27 lutego godz. 15:00 2D dubb.

Gang zwiarzaków
Animacja, Komedia;  Niemcy, Chiny; Czas trwania 1 godz. 

29 min. 

Pełna przygód animowana komedia o paczce czwo-

ronogów, która musi wspólnymi siłami ocalić swoje 

miasto. W świecie przyszłości, gdy ludzie przegrywa-

ją rywalizację z robotami, cała nadzieja w zwierzakach 

domowych. Czas zerwać się ze smyczy!

21-23 lutego godz. 17:00 2D dubb.

26-27 lutego godz. 17:00 2D dubb.

Doktor Dolittle
Familijny, Fantasy, Komedia;  USA; Czas trwania 1 godz. 46 min. 

Dr Dolittle wyrusza na mityczną wyspę, by z pomocą 

zwierząt,  zdobyć lekarstwo na chorobę królowej Anglii.

21-23 lutego godz. 19:00 2D

26-27 lutego godz. 19:00 2D

Jak zostałem gangsterem. 

Historia prawdziwa

Sensacyjny;  Polska; Czas trwania 2 godz. 20 

min. 

Historia najniebezpieczniejszego gangstera w Polsce, 

dla którego władza, bycie ponad stan i pieniądze stano-

wią priorytet.

Baran 21.03-20.04
Sprawy zawodowe bardzo przyspieszą  
i chwilami nie będziesz mógł nadążyć ze 
wszystkim. Otrzymasz szansę na dorobie-
nie do pensji lub korzystną inwestycję. Bądź 
zdyscyplinowany. 

Byk 21.04-20.05
Stabilna sytuacja w firmie sprawi, że opty-
mistycznie spojrzysz w przyszłość. Bę-
dziesz teraz żyć szybko i w stresie. Dlatego 
pojawić się mogą problemy z zasypianiem 
lub budzeniem się w środku nocy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Wertowanie dokumentów nie jest Twoim 
ulubionym zajęciem, ale teraz tego nie unik-
niesz. Wpadniesz na pomysł, jak ze swego 
hobby uczynić źródło dochodów. Nie prze-
strasz się konieczności przekwalifikowania.

Rak 22.06-22.07
Pilnuj swojej prywatności i nie pozwalaj 
innym wtrącać się w swoje sprawy. Trzy-
maj się z daleka od plotek. Warto odświe-
żyć kontakty, zwłaszcza jeśli szukasz pracy.  
W finansach zanosi się na dużą poprawę.

Lew 23.07-23.08
Nieplanowane wydatki mogą poważnie nad-
szarpnąć Twój budżet. Musisz więc zrezygno-
wać z kilku zakupów. Znajdź więcej czasu na 
rzeczy, które lubisz, słuchanie muzyki, czyta-
nie książek, częste spacery.

Panna 24.08-22.09
Zanim zdecydujesz się powierzyć komuś 
swoje finanse lub biznes, dobrze sprawdź jego 
kwalifikacje. Nie dasz się skusić na karnawało-
we szaleństwa, bo najlepiej będziesz się czuć 
w towarzystwie najbliższych.

Waga 23.09-23.10
W firmie będzie teraz urwanie głowy i burze 
z piorunami, które na szczęście Ciebie omi-
ną. Nie musisz wszystkiego traktować zbyt 
na serio. Złe emocje naucz się odreagowy-
wać przez wysiłek fizyczny.

Skorpion 24.10-22.11
Dostaniesz szansę udziału w międzynaro-
dowym projekcie. Jak tam Twoja znajomość 
obcych języków? To dobry moment, by ze-
rwać z nałogiem lub wprowadzić w życie kil-
ka prozdrowotnych nawyków.

Strzelec 23.11-21.12
Czekają Cię teraz podróże, ale i zdawanie 
ważnych życiowych egzaminów. Szczerość 
bywa bolesna, ale jeśli chcesz oczyścić at-
mosferę, nie ma lepszego sposobu niż roz-
mowa. Kondycja fizyczna Ci dopisze.

Koziorożec 22.12-20.01
Ambitnie podejdziesz teraz do trudnych za-
dań i nie spoczniesz, dopóki nie osiągniesz 
wymarzonego celu. Uważaj, bo możesz się 
teraz wplątać w bezsensowną intrygę. Wy-
strzegaj się wszelkich używek.

Wodnik 21.01-19.02
Postanowisz wprowadzić zmiany w wy-
stroju mieszkania, nawet jeśli trzeba wiele 
rzeczy wykonać samemu. Słuchaj rad mą-
drych ludzi i skorzystaj z oferowanej po-
mocy. Nie siedź w domu.

Ryby 20.02-20.03
Czeka Cię doskonała zabawa karnawałowa  
w doborowym towarzystwie. Być może ktoś 
będzie miał pomysł na biznes, w który ze-
chcesz zainwestować swoje pieniądze. Na-
ucz się wypoczywać i zdrowo się odżywiać.

HHOORROOSSKKOOP
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrudni 
na umowę o pracę: pracowników pro-
dukcji, operatorów wózków widłowych, 
elektryka-automatyka, mechanika prze-
mysłowego. Tel. 784 902 549.
Wynajmę mieszkanie 30 m2, pierwsze 
piętro, dwa pokoje, częściowo umeblo-
wane. Tel. 664 054 408.
Kupię działkę zabudowaną. Tel. 736 537 
110.
Firma Auto-Max zatrudni sprzedawcę 
do sklepu motoryzacyjnego i mechanika 
samochodowego. Tel. 604450860.
Kupię małe mieszkanie w Nasielsku.  
Tel. 668 039 796.
Zatrudnię krawcowe w Nasielsku.  
Tel. 606 65 65 45.
Sprzedam Zetor 6340 z turem i pług 
Kverneland AB100 3+1 Tel. 608 748 213.
Budowa domów murowanych i drewnia-
nych. Tel. 661 906 601.
Sprzedam drzewo opałowe wysuszone 
od 100 zł/m3. Tel. 501 461 424.
Sprzedam działkę budowlaną 2700m2 
z dostępem do drogi publicznej w Cegielni 
Psuckiej k. Nasielska, 115 000 zł. Tel. 602 
443 691.
Sprzedam działkę budowlaną z warun-
kami zabudowy, 1200 m2, Chlebiotki.  
Tel. 883 623 315.
Do wynajęcia pokój z kuchnią w Nasielsku, 
WC, łazienka C.O.. Tel. 602 793 096.
Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.
Ocieplanie – remonty. Tel. 667 569 562.

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

10.02.–23.02.2020 r. Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk
24.02.–1.03.2020 r. Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk

2.03.–8.03.2020 r. Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.
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Lodowisko wreszcie jest
Nasielsk wreszcie doczekał się lo-
dowiska. To pierwsze w tysiąclet-
nich dziejach Nasielska lodowisko 
sztuczne. Jego otwarcie nastąpi-
ło 3 stycznia 2020 roku. Była to 
wręcz historyczna chwila. Moc-
no spóźniona chwila, bo takie lo-
dowiska posiadały już nie tylko 
okoliczne miasta, ale i wioski - mia-
steczka, jak np. Pomiechówek czy 
Glinojeck. Paradoksem było też to, 
że na nasielskiej Siennicy zlokali-
zowana była firma, skąd sztuczne 
lodowiska były dystrybuowane 
na cały kraj, a w firmie pana Goraj-
skiego przy ul. Słonecznej można 
nadal oglądać potężne maszyny do 
konserwacji lodu.

Lodowisko wreszcie jest. Należy 
się więc cieszyć, chociaż nie jest to 
jeszcze lodowisko, o jakim marzy-
li nasielszczanie przez wiele lat. Bo 
ziemia nasielska miała wielu znako-
mitych łyżwiarzy i wiele znakomi-
tych łyżwiarek. Są na to dowody 
w postaci zdjęć, wpisów w kroni-
kach i w prasie.

Dzisiaj już nie trzeba nikogo prze-
konywać, że ta inwestycja, inwe-
stycja przełomu roku 2019 i 2020 
była nie tylko trafiona, ale i koniecz-
na i ten trend trzeba kontynuować 
w innych centrach naszej gminy, 
jak np. w Pieścirogach czy Ciek-
synie. Świadczy o tym duża ilość 
osób chętnych do korzystania z lo-
dowiska i te kolejki osób czekają-
cych na mrozie w kolejce po łyżwy 
i wolne miejsce na lodzie.

Podziękowanie należy się samo-
rządowi miejskiemu, że podjął  
wreszcie inicjatywę budowy tego 
rodzaju obiektu. Podziękowaniem 
była wypisana na twarzach radość 
dzieci, ich rodziców, a nawet dziad-
ków, którzy także uczestniczyli 
w otwarciu sztucznego lodowiska. 
I uczestniczyli w tym otwarciu  nie 
tylko oglądając je spoza band lo-
dowiska. Wielu seniorów i seniorek 
także założyło łyżwy i pokazywali 
swą łyżwiarską klasę. Pięknie pre-
zentowała się na przykład mama 
nastoletniej łyżwiarki Amelki, 
pani Dorota Więckowska, któ-
ra przed laty była podporą na-
sielskiej drużyny łyżwiarskiej 
w konkurencji „Błękitna sztafe-
ta”. Takich osób, które reprezen-
towały Nasielsk we wspomnianej 
konkurencji, „Złotym krążku” 
i hokeju było w tych dniach 
na lodowisku znacznie więcej. 

Wśród obecnych na otwarciu 
był także obecny wiceburmistrz 
Nasielska Waldemar Kordu-
lewski, który przed laty repre-
zentował Nasielsk na turnieju 
hokejowym Świata Młodych 
w Pruszkowie. Tym razem, ra-
zem z burmistrzem Bogdanem 
Ruszkowskim i przewodniczą-
cym Rady Miejsk iej Jerzym 
Lubienieckim oraz radnymi re-
prezentował na otwarciu Sa-
morząd Miejski, pełniąc funkcję 
gospodarza uroczystości. Opie-
kę nad lodowiskiem sprawo-
wał będzie Mariusz Kraszewski, 
dyrektor nasielskiej dwójki. Ze 

sportem jest mocno związany nie 
tylko z racji wykształcenia, ale i po-
przez wieloletni udział w różnego 
rodzaju formach życia sportowego 
w Nasielsku. 

Nasielskie społeczeństwo od nie-
pamiętnych dla nas lat kocha-
ło sport i uprawiało go w różnych 
jego postaciach i w różnych jego 
strukturach. Wystarczy wspomnieć 
przedwojenną Akcję Katolicką, 
która sama organizowała i brała 
udział w innych miejscowościach, 
na przykład w zawodach biego-
wych, siatkówce czy piłce nożnej.

Wra c a j ąc  do s p o r tów z i m o -
wych, odnotowujemy ożywio-
ne współzawodnictwo w takich 
dyscyplinach jak łyżwiarstwo, sa-
neczkarstwo, a nawet narciar-
stwo. Sprzyjało temu pagórkowate 
ukształtowanie terenu. No i co naj-
ważniejsze – srogie zimy. Mrozy 
nieraz trwały ponad 2 miesiące. 

Tak było i po drugiej wojnie świa-
towej. O tym mogą zaświadczyć 
najstarsi mieszkańcy Nasielska. Tak 
było do połowy lat osiemdzie-
siątych, kiedy mroźne 
zimy były coraz rzad-
sze. Początkowo nie 
trzeba było nawet wy-
lewać lodowisk. Było 
bardzo wiele stawów 
(w tym i ten na boisku, 
jak się wtedy mówiło, 
czyli dzisiejszym stadio-
nie) i wylewisk. Ważną 
rolę odegrało też spię-
trzenie dwóch rzeczek 
– Nasielnej w centrum 
miasta i małej rzeczki 
w okolicach cmentarza, gdzie był 
zlokalizowany tzw. basen. Bardzo 
znanym miejscem do uprawiania 
łyżwiarstwa było wylewisko na No-
wej Wsi, tzw. Biel.

Dzieci i młodzież z Nasielska nie 
tylko bawiły się na lodzie i śniegu 
w pobliżu miejsc swego zamiesz-
kania. Miała też miejsce rywalizacja 
głównie między szkołami. Najlep-

si z Nasielska uczest-
niczyli w zawodach 
powiatowych. Te-
ren ich rywalizacj i 
znacznie poszerzył 
się w latach sześć-
d z i e s i ą t y c h  X X 
w i e ku .  N a s i e l s c y 
ł y ż w i a r z e  r e p r e -
zentowali Nasielsk 
i  powiat na szcze-
blu wojewódzkim, 
a nawet na szcze-
blu krajowym. Taki-
mi reprezentantami 
byli wspomniani tu-
taj łyżwiarze Dorota 
Więckowska (w Bia-
łymstoku) i Walde-
m a r  Ko r d u l e ws k i 
(Pruszków). Wtedy 
właśnie zacz ynała 
się era sztucznych 
lodowisk.

Pam i ę tnym m i e j sc e m,  gd z i e 
nasi hokeiści rozgrywali mecze 
na sztucznym lodowisku była 
Bydgoszcz. Początkowo patrzo-
no na naszą drużynę trochę z po-

litowaniem. To głównie z powodu 
hokejowego sprzętu robionego 
sposobem chałupniczym na miej-
scu w Nasielsku. Dbając o bez-
pieczeństwo naszych chłopców 
p o ż y c z o n o 
n a m  s p r z ę t u 
z miejscowych 
z a s o b ó w . 
W dodatku za-
wody te od-

bywały się około 15 kwietnia, gdy 
już dawno nie mieliśmy, gdzie tre-
nować. Pozostałe drużyny po-
chodziły z miejscowości, gdzie 
były sztuczne lodowiska. Prze-
grywaliśmy i to bardzo wysoko, 
ale reprezentanci Nasielska wsty-

du nie przynieśli. Zauważo-
no, że jednak nasi zawodnicy 
wiele umieją i  pytano na-
szych, gdzie trenujemy, gdy 
nie mamy już lodu. Jakie było 
ich zdziwienie, gdy dowie-
dzieli się, że trenujemy wtedy 
na sali gimnastycznej, a hokej 
jest dla naszej drużyny przy-
gotowaniem do sezonu pił-
karskiego.

Pisząc o lodowiskowych wy-
darzeniach sprzed ponad pół 
wieku, warto przybliżyć kil-

ka postaci, które przyczyniały się 
do rozpropagowania sportów zi-
mowych na naszym terenie. To 
w pierwszym rzędzie doskonały 
łyżwiarz Jerzy Krasoń. Gdy on jeź-

dził, wokół „lodowiska” gromadził 
się spory tłumek. Był wzorcem dla 
dzisiejszych osiemdziesięciolat-
ków. Jego jazda była bardzo wido-
wiskowa. Miała wiele wspólnego 
z łyżwiarstwem figurowym. Zdzi-
sław Fijalski preferował jazdę szyb-
ką i też był wzorem dla młodszych 
kolegów. Z tej dziedziny łyżwiar-
stwa warto wspomnieć braci Arka 
i Marka Sobieckich. Jeździli ładnie, 
stylowo i szybko. Wyjątkowym 
zawodnik iem łączącym jazdę 
szybką z hokejem był pan Mirek 
Szukalski. Tu warto dodać, że jego 
ojciec pracujący na sztucznym 
lodowisku w Warszawie wspierał 
miejscowych łyżwiarzy w sprzęt. 
W latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych nasielskich łyżwiarzy 
było pełno na nasielskich jezd-
niach i chodnikach. Samochodów 
było bardzo mało, podróżowano 
sankami, a one doskonale ugnia-
tały śnieg. Lekka odwilż czy desz-
czyk sprawiał y, że tworzyła się 
lodowa powłoka. Raj dla łyżwia-
rzy. Rósł i kłopot, ponieważ bar-
dzo szybko zaczęło przybywać 
i samochodów. Do tego coraz 
więcej było wiadomości o uto-
nięciach amatorów zabaw na lo-
dzie na stawach i rzekach. Przyszła 
moda na wylewanie lodowisk. 
Nas ie l ska m łodzież skup iona 
g łównie w drużynach harcer-
skich podchwyciła to przesłanie. 
Ciekawe mamy wpisy w kroni-
kach harcerskich drużyn ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 z roku 1966. 
Kronikarz informuje o zabiegach 
harcerzy, wymieniając z imienia 
i z nazwiska Tadeusza Bieleckiego 
jako tego, który ciężko harował, 
aby lodowisko stało się faktem 
i Tadeusza Jankowskiego, który 
z kolegami podjął akcję, aby za-
prosić „chodnikowych” łyżwiarzy 
na szkolne lodowisko przy dwójce. 
I ta akcja też była udana i odnoto-
wały ją kroniki.

Wsp omnienia  te  przeka zuj e -
my, gdy Nasielsk ma już swo-
je sztuczne lodowisko. Liczymy, 
że w najbliższych latach lodowisko 
to zostanie udoskonalone, a widok 
jeżdżących będzie napawał dumą 
mieszkańców. 

andrzejzawadzki
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Brydż
Wyniki turnieju „trzeciego”  25.01.2020 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  86 pkt (59,72%)
2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski   83 pkt (57,64%)
3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  81 pkt (56,25%)
4. Paweł Wróblewski – Janusz Wydra  80 pkt (55,56%)
5. Mariusz Figurski – Marek Olbryś  77 pkt (53,47%)
6. Andrzej Lenart – Andrzej Szczepański  75 pkt (52,08%)
7. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   71 pkt (49,31%)
8. Anna Czarna – Małgorzata Humeniuk   55 pkt (38,19%)
9. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski  40 pkt (27,78%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2020:
1-2.  Piotr Kowalski      22 pkt
 Grzegorz Nowiński     22 pkt
3-4. Mariusz Figurski      18 pkt
 Janusz Wydra      18 pkt
5-6. Waldemar Gnatkowski     17 pkt
 Paweł Wróblewski      17 pkt
7-8. Alicja Bartosik      16 pkt
 Robert Truszkowski     16 pkt
9-11.Krzysztof Brzuzy      15 pkt
 Józef Dobrowolski      15 pkt
 Krzysztof Morawiecki     15 pkt

PK

R E K L A M A

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

PIŁKA NOŻNA

Sparingowy 
sezon 
rozpoczęty
Rozpoczął się sezon na mecze przygoto-
wawcze do rundy wiosennej. Żbik Nasielsk 
rozegrał już dwa mecze. Pierwszy, 25 
stycznia br., z Nadnarwianką Pułtusk. Dru-
żyna ta gra obecnie w IV lidze zajmując 
12. miejsce w tabeli na 16 drużyn. To były 
dobre spotkania dla naszych zawodników 
– Żbik pokonał rywala z sąsiedniego mia-
sta dzięki bramce Michała Ernesta. Kolejny 
mecz towarzyski dla Pułtuszczan (z Narwią 
Ostrołęka) również okazał się przegrany 
(4:2).

Drugi sparing Żbik Nasielsk rozegrał, 1 lu-
tego br., z Bugiem Wyszków. Drużyna ta 
gra obecnie w lidze okręgowej Warsza-
wa I i zajmuje 3 miejsce w tabeli, tracąc  
2 punkty do lidera (Escola Varsovia War-
szawa). Mecz rozegrany był na wyjeździe. 
W pierwszej połowie zdecydowanie domi-
nowali piłkarze z Nasielska, czego dowo-
dem była bramka zdobyta w 32. minucie 
przez Mateusza Bramowicza. Piłkarze go-
spodarzy obudzili się dopiero po przerwie. 
Dwie bramki dla Bugu w 50. i 66. minucie, 
zdobył Nico Wouters, który zagwarantował 
zwycięstwo swojej drużynie.

Michał B.

SPORT SZKOLNY

Drużynowe zawody 
w tenisa stołowego
W piątek, 31 stycznia 2020 r., w nasielskiej hali sportowej odbył się tur-
niej drużynowy w tenisa stołowego dla szkół podstawowych. Zawo-
dy rozegrane zostały systemem „każdy z każdym”. W sumie rozegrano  
50 spotkań. Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto sportowe zmaga-
nia. Poniżej przedstawiono wyniki poszczególnych pojedynków.

SP Stare Pieścirogi – SP Budy Siennickie 0:3
SP 2 Nasielsk – SP Budy Siennickie 1:3
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 1:4
SP Popowo Borowe – SP 2 Nasielsk 3:0
SP 1 Nasielsk – SP Budy Siennickie 1:3
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Budy Siennickie – SP Popowo Borowe 3:1
SP 2 Nasielsk – SP 1 Nasielsk 3:1
Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce – SP Budy Siennickie, 
II miejsce – SP Popowo Borowe,
III miejsce – SP 2 Nasielsk, 
IV miejsce – SP Stare Pieścirogi,
V miejsce – SP 1 Nasielsk
Kategoria dziewcząt:
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Siennickie 3:1
SP Popowo Borowe – SP 1  Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 0:3
SP Popowo Borowe – SP Budy Siennickie 3:0

SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:1
SP Budy Siennickie – SP 1 Nasielsk  2:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Popowo Borowe, 
I miejsce – SP Stare Pieścirogi,
III miejsce – SP 1 Nasielsk,
IV miejsce – SP Budy Siennickie

Po zakończeniu zawodów druży-
nom wręczono pamiątkowe dy-
plomy oraz puchary.

M.K.

Szkoły podstawowe – rocz. 
2005/2006
Kategoria chłopców:
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 3:0
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 0:3
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Popowo Borowe, 
II miejsce – SP Stare Pieścirogi,
III miejsce – SP Cieksyn,
IV miejsce – SP 1 Nasielsk
Kategoria dziewcząt:
SP Stare Pieścirogi – SP Cieksyn 3:0
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Popowo Borowe 0:3
SP Popowo Borowe – SP Cieksyn 3:0

SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 3:0
SP Cieksyn – SP 1 Nasielsk 3:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Popowo Borowe, 
II miejsce – SP Stare Pieścirogi,
III miejsce – SP Cieksyn, 
IV miejsce – SP 1 Nasielsk
Szkoły podstawowe  
– rocz. 2007/2008
Kategoria chłopców:
SP Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 1:3
SP Popowo Borowe – SP 1 Nasielsk 3:0

Puchar Polski  
– ciąg dalszy  
ze Żbikiem
Wiosną ruszą dalsze rozgryw-
ki Pucharu Polski, w których zagra 
również Żbik Nasielsk. W siedzibie 
Mazowieckiego Związku Piłki Noż-
nej rozlosowano pary 1/8 finału. 

Los zdecydował, że 22 kwiet-
nia o godzinie 16:30 Żbik Nasielsk 
zmierzy się z sąsiadami ze Świtu 
Nowy Dwór Mazowiecki. Mecz 
rozegrany zostanie na nasielskim 
stadionie.

W tym samym czasie zagrają też 
inne pary:

Mazovia Mińsk Mazowiecki – Legia 
II Warszawa,

Ostrovia Ostrów Mazowiecka – 
Oskar Przysucha,

Victoria Sulejówek – Polonia War-
szawa,

Delta Słupno – Broń Radom,

Mszczonowianka – Wisła II Płock,

Płomień – Dębe Wielkie – Pogoń 
Grodzisk Mazowiecki,

Pilica Białobrzegi – Ursus Warszawa.
Michał B.

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej  
w mini-piłkę siatkową 
W piątek, 24 stycznia br., w hali sportowej przy ul. Staszica odbyły 
się gminne zawody w mini-piłkę siatkową dla szkół podstawowych 
rocznika 2007 i młodszych. Po przywitaniu zespołów i przypo-
mnieniu najważniejszych zasad gry drużyny przystąpiły do roz-
grywek. O zwycięstwie decydowały dwa wygrane sety. Poniżej 
przedstawiono wyniki poszczególnych spotkań:
Dziewczęta
SP Budy Siennickie – SP Stare Pieścirogi 
2;0
SP 1 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 2:1
SP Budy Siennickie – SP 2 Nasielsk 2:1
SP 2 Nasielsk – SP 1 Nasielsk 0:2
SP Budy Siennickie – SP 1 Nasielsk 1:2
SP 2 Nasielsk – SP Stare Pieścirogi 0:2 
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 1 Nasielsk,
II miejsce – SP Budy Siennickie,
III miejsce – SP Stare Pieścirogi,
IV miejsce – SP 2 Nasielsk

Chłopcy:
SP Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 0:2
SP Budy Siennickie – SP Stare Pieścirogi 2:0
SP 2 Nasielsk – SP 1 Nasielsk 2:0
SP Budy Siennickie – SP 2 Nasielsk 0:2
SP Stare Pieścirogi – SP 1 Nasielsk 2:1
SP Budy Siennickie – SP 1 Nasielsk 2:0
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP 2 Nasielsk,
II miejsce – SP Budy Siennickie,
III miejsce – SP Stare Pieścirogi,
IV miejsce – SP 1 Nasielsk,

Po zakończeniu turnieju zespoły otrzymały pamiątkowe puchary 
oraz dyplomy.

M.K.


