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Co w naszej gminie 
zmieni CPK?

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w odległym 
o ok. 60 km od Nasielska Baranowie koło Grodziska Mazowieckiego 
niesie za sobą bezpośrednie konsekwencje również dla naszej gminy. 
Od 10 lutego do 10 marca trwają konsultacje społeczne dotyczące tej 
inwestycji. 

Okazuje się, że budowa portu lotniczego między Łodzią a Warszawą,
 to jedno. Drugą sprawą jest modyfikacja tras sieci kolejowej w całej Polsce 
i budowa nowych linii kolejowych o łącznej długości 1600 km. Planowa-
ne inwestycje kolejowe w znaczący sposób wpłyną na gminę Nasielsk.

W planach jest bowiem budowa trasy kolejowej z Warszawy Chosz-
czówki przez wschodnie obrzeża miasta Legionowo do Orzechowa, 
a dalej w kierunku Nasielska przez Orze-
chowo w kierunku gminy Nasielsk. 
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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

Pojemniki  
dla mieszkańców
Informujemy, że firma Błysk-Bis na terenie miasta Nasielsk dostarcza  
do posesji indywidualnych na polecenie gminy  pojemniki na szkło i odpa-
dy biodegradowalne. Pojemniki te dostarczane są dla Państwa bezpłatnie 
w ramach złożonej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w wysokości 26 zł od osoby. Mieszkańców, którzy zadeklarowali kompo-
stowanie bioodpadów we własnym zakresie ( zniżka 10 % opłaty) prosimy 
o przyjęcie pojemników tylko na szkło.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

30-lecie samorządu
W 2020 roku będziemy świętować 30-lecie samorządu terytorialnego. 
W maju 1990 roku odbyły się pierwsze, całkowicie wolne wybory do rad gmin. 
W związku z tą ważną datą burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski powołał 
Komitet Honorowy obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego Gminy 
Nasielsk, które zaplanowane zostały na 8 maja br. 
Celem działań Komitetu jest koordynowanie i wspieranie działań planowanych 
do realizacji w ramach 30-lecia samorządu terytorialnego Gminy Nasielsk.
W skład Komitetu wchodzą:
1. Bogdan Ruszkowski – Przewodniczący Komitetu Honorowego,
2. Tadeusz Modzelewski,
3. Michał Wójciak,
4. Wojciech Ostrowski,
5. Katarzyna Rusek,
6. Bernard Dariusz Mucha,
7. Wojciech Andrzej Królak,
8. Dariusz Leszczyński,
9. Katarzyna Świderska,
10. Jerzy Lubieniecki.
 – Powinniśmy być dumni z naszego samorządu, który przez 30 lat włożył 
ogrom pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jeszcze bardziej powinniśmy być 
dumni z tego, że to nasi ludzie, mieszkańcy naszej gminy podjęli się tak odpo-
wiedzialnego zadania, aby ten samorząd stworzyć. Naszym obowiązkiem jest 
podkreślanie i pokazywanie jego znaczenia, zwłaszcza młodym pokoleniom, 
które warto zachęcać do tego, aby zbliżały się do nasielskiego samorządu. 
Tegoroczne uroczystości będą okazją do podsumowań, ale też odważnego 
spojrzenia w przyszłość – podkreśla Bogdan Ruszkowski.
Uroczystości 30-lecia samorządu rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. 
św. Wojciecha w Nasielsku. Następnie zgromadzeni przejdą do hali sportowej 
w Nasielsku, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości. W programie zapla-
nowano m.in. wydanie pamiątkowej publikacji z okazji 30-lecia samorządu, 
wręczenie pamiątkowych odznak dla samorządowców, referat dotyczący sa-
morządu, jak również upamiętnienie czasopisma gminnego „Życie Nasielska”, 
które w 2020 roku kończy 26 lat.  
Tegoroczne obchody będą wstępem do zaplanowanych na 9-10 maja 
„Dni Nasielska”. 

Wydział Administracji i Nadzoru

Informacja o zgłoszeniach kandydatów  
do obwodowych komisji wyborczych 

w wyborach Prezydenta RP
W związku z pojawiającymi się zapytaniami od mieszkańców Gminy Nasielsk odnośnie 
zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., niniejszym informuję, 
co następuje: 
Zgodnie z zapisem art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) prawo zgłaszania kandydatów do składu 
obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący za-
rejestrowane komitety wyborcze. Jednocześnie zgodnie z § 8 Uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania ob-
wodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,  
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. 
poz. 267 z późn. zm.) wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury 
na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji  
w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. 
W przypadku Gminy Nasielsk zgłoszenia wyborców przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy 
Nasielsk, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Zgłoszenia można składać 
do dnia 10 kwietnia br. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku:
u Sekretarza Nasielska – I piętro, pokój nr 115 lub
w Sekretariacie Burmistrza Nasielska – I piętro, pokój nr 105,
na formularzu zgłoszenia dot. wyborcy zgłaszającego swoją kandydaturę indywi-
dualnie tzn. nie przez komitet wyborczy. Formularz można pobrać w Sekretariacie 
Burmistrza Nasielska lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku http://umnasielsk.bip.org.pl (w menu przedmiotowym w zakładce „Wybory” 
– „Wybory Prezydenta RP 2020”).
Zgodnie z art. 182 § 8b ustawy – Kodeks wyborczy Komisarz Wyborczy w Warszawie 
III dokona uzupełnienia składu komisji o wyborców zgłaszających swoją kandyda-
turę indywidualnie, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników 
wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety wyborcze będzie mniejsza  
niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej lub, jeżeli liczba kandydatów 
zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane komitety 
wyborcze będzie mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Nasielsk, dnia 19 lutego 2020 roku
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!
Drodzy Goście!
Mamy ogromny zaszczyt serdecznie zaprosić na obchody Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się w Gminie 
Nasielsk w niedzielę, 1 marca 2020 roku. Tegoroczne obchody będą 
miały szczególny wymiar, gdyż podczas mszy św. w kościele parafial-
nym w Nunie zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa upamiętniająca 
naszych Bohaterów Niezłomnych – żołnierzy Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego z patrolu podporucznika Władysława Grudzińskiego 
ps. „Pilot”, należącego do oddziału podporucznika Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Popowie Borowym 
na terenie Gminy Nasielsk.

Program uroczystości:
Godz. 10.45 – Popowo Borowe (przy drodze wojewódzkiej nr 622):

• złożenie kwiatów przy krzyżu ku czci żołnierzy Narodowego Zjedno-
czenia Wojskowego z patrolu podporucznika Władysława Grudziń-
skiego ps. „Pilot”

Godz. 11.30 – kościół parafialny w Nunie:

• msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych; odsłonięcie i poświęcenie ta-
blicy upamiętniającej żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojsko-
wego z patrolu podporucznika Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”.

Mszy św. w kościele parafialnym w Nunie będzie przewodniczyć, wygłosi 
homilię i poświęci tablicę pamiątkową ks. kanonik dr Piotr Grzywaczewski – 
Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej. Odsłonięcia tablicy dokonają natomiast 
przedstawiciele rodzin poległych żołnierzy.

Patronat medialny nad uroczystościami objęły: Katolickie Radio Diecezji 
Płockiej, „Gość Niedzielny – Gość Płocki” oraz „Życie Nasielska”.

Będzie nam niezmiernie miło wspólnie uczcić Niezłomnych Żołnierzy pod-
ziemia antykomunistycznego, którzy, wierni złożonej przysiędze, po zakoń-
czeniu II wojny światowej walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Bądźmy 
tego dnia razem.

Proboszcz Parafii  
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki  

w Nunie

ks. Waldemar Marciniak

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski

Z powodu śmierci

Pana Marka Rębeckiego 

Kierownika  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nasielsku  

w latach 1990-1992

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

Składamy kondolencje  
i wyrazy szczerego współczucia  

rodzinie i bliskim zmarłego 

Śp. Marka Rębeckiego
   Dyrektor i pracownicy  
   Nasielskiego Ośrodka Kultury

Z MIASTA

Problem z czynszami
W czwartkowy wieczór,  
6 lutego br., w budynku 
znajdującym się na stadio-
nie miejskim w Nasielsku 
odbyło się spotkanie przed-
stawicieli władz nasielskiego 
samorządu m.in: Bogda-
na Ruszkowskiego burmi-
strza Nasielska, Andrzeja 
Kordulewskiego wicebur-
mistrza Nasielska, radnych 
Rady Miejskiej i Agnieszki 
Malinowskiej prezes Na-
sielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego Sp. z o.o. 
z lokatorami mieszkań ko-
munalnych. 

Dotyczyło zaplanowanych, od 1 
maja br., podwyżek czynszu w lo-
kalach komunalnych. Naliczone one 
zostały przez NBM na podstawie 
uchwalonego przez nasielską Radę 
Miejską 28 listopada 2019 r. „Wielo-
letniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy 
Nasielsk na lata 2020 – 2024” oraz 
zarządzenia Burmistrza Nasielska nr 
3/20 z 7 stycznia 2020 r. w sprawie 
ustalenia czynszu za najem lokali 
mieszkalnych tworzących mieszka-
niowy zasób Gminy Nasielsk. Or-
ganizatorem spotkania, w którym 
uczestniczyli przede wszystkim 
mieszkańcy budynków znajdują-
cych się przy ulicy Sportowej, był 
Dariusz Kordowski, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Nasielsku. 

 – Mieszkańcy są oburzeni tak 
drastyczną podwyżką czynszów 
w budynkach zarządzanych przez 
gminę. Mało tego, tym zróżni-
cowaniem cen. Jako Rada po-
wiem szczerze zagłosowaliśmy za 
tą uchwałą, ale nie wiedzieliśmy,  
że takie będą jej skutki – mówił rad-
ny Kordowski. – Nie wiedzieliśmy, 
że ciepła woda to jest luksus, że za 
termę, instalację grzewczą, którą 
mieszkańcy wykonywali na wła-

sny koszt teraz będą musieli płacić 
wyższy czynsz. Gdybyśmy zburzy-
li stare i na ich miejsce wybudowali 
nowoczesne budynki, to można by-
łoby żądać wysokich czynszów, ale 
teraz? To, że to osiedle jeszcze stoi, 
to zasługa tych ludzi, którzy tam 
mieszkają od wielu lat i o to dbają 
– dodał. 

O trudnej sytuacji finansowej miesz-
kańców lokali komunalnych wspo-
minała obecna na spotkaniu Monika 
Nojbert dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wskazując, 
że znaczące podwyżki doprowa-
dzić mogą do większych zaległości 
w opłatach za czynsz. Sugerowa-
ła przeprowadzenie dodatkowych 
rozmów i znalezienie kompromiso-
wego rozwiązania. 

Natomiast Andrzej Kordulewski, 
wiceburmistrz Nasielska, wyjaśnił 
zebranym konieczność wprowa-
dzenia podwyżek czynszu z uwagi 
na racjonalną gospodarkę finansami 
gminy. Informował, że zaległości lo-
kali komunalnych, które musi obec-
nie ponieść gmina, czyli każdy z jej 
mieszkańców, to ok. 800 tys. zł. 

 – Rozumiemy, że konieczne są 
podwyżki, ale nie o 120%. To jest 
Nasielsk, a nie Warszawa. My za 
własne pieniądze wymienialiśmy 
okna, zakładaliśmy ogrzewanie, 

spłacamy kredyty i teraz mamy 
płacić podatek od luksusu? Za to, że 
sami założyliśmy sobie ogrzewanie, 
termy, czy toalety? – pytali oburze-
ni mieszkańcy. Narzekali przy tym, 
że nie będzie ich stać na tak wyso-
kie opłaty.

Zarówno wiceburmistrz, jak i prezes 
NBM wskazywali najemcom miesz-
kań komunalnych możliwość ubie-
gania się o 20% zniżkę czynszu. 

 – Państwa czynsze nie są przycho-
dami spółki, są w 100% przeka-
zywane do gminy, a NBM nalicza 
czynsze na podstawie przepisów 
prawa – wyjaśniła Agnieszka Ma-
linowska prezes NBM. Podkreśliła, 
że gmina we wspólnotach płaci za 
lokale komunalne podwyższony 
fundusz remontowy. Pani prezes 
NBM omówiła koszty utrzymania 
poszczególnych wspólnot miesz-
kaniowych znajdujących się przy ul. 
Sportowej wyliczając koszty ponie-
sione przez gminę. 

 – Nie może być takiej sytuacji, że 
jedni mieszkają za darmo, a inni 
będą musieli za to zapłacić – stwier-
dził burmistrz Ruszkowski tłuma-
cząc, że zgodnie z zapisami prawa 
wszystkie czynniki, które polepszają 
standard życia mieszkańców nie tyl-
ko muszą być zgłoszone do NBM, 
ale mają również wpływ na wyso-

kość czynszu. 

Znaczną część spotkania zaję-
ły pełne goryczy wypowiedzi 
lokatorów mieszkań komunal-
nych na temat wynajmowanych 
przez nich lokali. 

 – Jeżeli te mieszkania komu-
nalne przynoszą takie straty, 
to trzeba je sprzedać ludziom 
z odpowiednią bonifikatą, żeby 
mogli je kupić. A czynsze nale-
ży urealnić i mam nadzieję, że 
zrobimy to na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej – podsumował 
spotkanie radny Dariusz Kor-
dowski. 

(i.)
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KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
W niedzielę, 9 lutego br., w No-
wych Pieścirogach przy ul. Ko-
lejowej doszło do pożaru gałęzi 
w pustostanie. Na miejscu działały 
dwie jednostki OSP Nasielsk i JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki.

Tego samego dnia, tj. 9 lutego br., 
chwilę przed północą w Ruszko-
wie samochód dostawczy ude-
rzył w przewrócone drzewo na 
jezdni. Kierowca doznał niegroź-
nych obrażeń. Na miejscu dzia-
łały następując jednostki: ZRM 
Nasielsk, KP Nasielsk, dwie jed-
nostki OSP Nasielsk, OSP Cieksyn 
i dwie jednostki JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki.

W sobotę, 15 lutego br., o godz. 
6.45 w Popowie Północ samo-
chód osobowy wypadł z drogi. 
Na miejscu pracowały jednost-
ki: ZRM Serock, KP Nasielsk, 
OSP Nasielsk, dwie jednostki JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki i WRD 
Nowy Dwór Mazowiecki.

Tego samego dnia, czyli 15 lu-
tego br., o godz. 18.22, strażacy 
interweniowali w sprawie załącze-
nia się czujnika czadu w budynku 
jednorodzinnym w Krogulach. 
Na miejscu działały jednost-
ki: OSP Nuna OSP Psucin, OSP 
Nasielsk i JRG Nowy Dwór Ma-
zowiecki.

W poniedziałek, 17 lutego br., 
o godz. 11.33, samochód osobo-
wy wypadł z drogi. Do zderzania 
przyjechały następujące jednost-
ki: OSP Nuna, WSP Pomiechó-
wek, WSP Zegrze, OSP Nasielsk 
2x JRG Nowy Dwór Mazowiec-
ki, 2x ZRM, KP Nasielsk i WRD 
Nowy Dwór Mazowiecki.

W poniedziałek, 10 lutego br. 
dzielnicowy z Nasielska zatrzy-
mał 43-letniego mężczyzny po-
szukiwanego celem odbycia kary 
trzymiesięcznego pozbawienia 
wolności. Skazany trafił do aresztu.

W sobotę, 15 lutego br. policjanci 
z Nasielska, zatrzymali 44-latka, po-
szukiwanego celem odbycia kary 
trzech miesięcy pozbawienia wol-
ności. Mężczyzna trafił do aresztu. 
Ponadto w okresie od 10 do 16 lu-
tego funkcjonariusze pionu prewen-
cji KP Nasielsk dokonali zatrzymania 
łącznie trzech mężczyzny, którzy 
byli poszukiwani przez Sąd do od-
bycia kary pozbawienia wolności.

W niedzielę,16 lutego br. nasielscy 
funkcjonariusze, w Popowie Bo-
rowym, zatrzymali 35- letniego 
mieszkańca gminy, który kierował 
oplem pomimo sądowego zakazu 
prowadzenia pojazdów. Teraz grozi 
mu kara do 3 lat pozbawienia wol-
ności.

Tego samego dnia, tj. 16 lutego br., 
policjanci z Nasielska, na ul. War-
szawskiej, zatrzymali do kontro-
li kierującego oplem, 22-letniego 
mieszkańca tej gminy, który miał 
ponad 1,5 promila, a alkoholu w wy-
dychanym powietrzu. Teraz grozi im 
kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Z Urzędu Miejskiego 
„Jestem 
bezpieczny 
na drodze” – 
rozstrzygnięcie 
konkursu
11 lutego br., w świetlicy wiejskiej 
w Ruszkowie, odbyło się spotka-
nie mieszkańców wsi Ruszkowo ze 
strażakami z OSP Nasielsk. Spotka-
nie było podsumowaniem organi-
zowanego przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Ruszkowie konkur-
su pod nazwą „Jestem bezpieczny 
na drodze” pod patronatem Bur-
mistrza Nasielska - Bogdana Rusz-
kowskiego.

Podczas spotkania strażacy opo-
wiedzieli o swojej pracy. Każdy 
uczestnik mógł założyć prawdziwy 
strój strażacki oraz wejść do wozu 
strażackiego. Następnie strażacy 
przedstawili zasady dotyczące bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, 
pokazali, jak należy zachować się w 
sytuacji zagrażającej życiu człowie-
ka, zademonstrowali zasady udzie-
lenia pierwszej pomocy. Każda 
osoba mogła sama przekonać się, 
jak poprawnie wykonać powyższe 
czynności ratujące życie ludzkie. 

Po ćwiczeniach nadszedł czas na 
rozdanie nagród dla uczestników 
konkursu. Nagrody zostały przy-
znane dzieciom w dwóch kate-
goriach wiekowych - laureaci 
otrzymali gry edukacyjne doty-
czące bezpieczeństwa na drodze. 
Oprócz tego każdy uczestnik kon-
kursu otrzymał dyplom wraz z 
małą niespodzianką. Nagrody zo-
stały ufundowane przez Burmi-
strza Nasielska. Na koniec zebrani 
otrzymali przekazane przez Urząd 
Miejski w Nasielsku kamizelki od-
blaskowe dla dorosłych oraz od-
blaski i smycze dla dzieci. 

Serdecznie dziękujemy KGW Rusz-
kowo pod nazwą „Optymiści z kla-
są” za zorganizowanie ciekawej, 
ważnej inicjatywy oraz strażakom 
z OSP Nasielsk za włączenie się do 
akcji i przekazanie cennej wiedzy. 

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Kto wyrzuca śmieci?
Straż Miejska, oprócz podejmowania interwencji na Państwa zgłoszenia, zajmuje się m.in. analizowaniem 
zapisów kamer przenośnych z 2019 roku, zainstalowanych czasowo w miejscowości Lelewo i Cieksyn. 
Miejsca instalacji urządzeń były wybrane na podstawie ujawnionego zaśmiecania terenów publicznych 
i obszarów prywatnych niezamieszkałych.

Wspomniane przenośne fotopułapki umożliwiają utrwalanie obrazu i reagują na ruch w obrębie jej działania. 
Sprawcami tego procederu byli zarówno mieszkańcy gminy Nasielsk, jak i osoby z poza jej terenu. Jak wy-
nika z analizy zapisów, osoby wyrzucały materiały budowlane, meble oraz bezużyteczne urządzenia RTV.

W trakcie przeglądu zapisu ustalani są właściciele pojazdów, które posłużyły do przewożenia śmieci 
i odpadów, a następnie osoby te wzywane są do siedziby Straży Miejskiej w Nasielsku ul. Elektronowa 3, 
 pok. 204 celem złożenia wyjaśnień w związku z ujawnieniem zaśmiecenia terenu.

Przypominamy, że wszystkich mieszkańców oraz właścicieli posesji niezamieszkałych obowiązuje Uchwała 
Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk, która nakłada obowiązek utrzymania w czystości 
swojej posesji (także niezamieszkałej), a niezastosowanie się może skutkować naruszeniem przepisów prawa 
stypizowanych w treści art. 117 kodeksu wykroczeń.

Jednocześnie zaśmiecanie miejsca publicznego to naruszenie przepisu wynikającego z art. 145 kodeksu 
wykroczeń i podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Straż Miejska w Nasielsku apeluje do wszystkich o reakcję w przypadku zauważenia osób zaśmiecających 
naszą Gminę. Wspólnie możemy lepiej zadbać o czystość naszej okolicy.

Straż Miejska

Z MIASTA

Śmieci fruwają po osiedlach
Od początku 2020 r., po wprowa-
dzeniu zmian w gospodarce odpa-
dami w naszej gminie, dotyczących 
zarówno cen, jak i częstotliwości od-
bioru odpadów, mieszkańcy zwraca-
ją uwagę na szereg problemów. 

Jako pierwszy do naszej redakcji za-
dzwonił mieszkaniec osiedla przy  
ul. Piłsudskiego. 

 – Przy samym skręcie do Urzędu 
Miasta nasze kosze, a raczej góra 
śmieci. Na tyle bloków ustawione 
są tylko dwa kosze na odpady bio. 
Śmieci leżą wszędzie wokół, bo się 
nie mieszczą. Porozwalane, śmier-
dzą okropnie. Jaka to ma być segre-
gacja skoro nie ma kontenerów ani 
na szkło, ani na plastik czy papier? – 
pytał.

Po kilku dniach w tym miejscu usta-
wiono kontenery na szkło, plastik, 
papier. Śmieci co prawda nie zalega-
ły wokół nich, ale za to ktoś zostawił 
tam zużyty materac. 

 – W piątek pod koszami leżą ster-
ty śmieci, które się nie mieszczą do 
pojemników, a w niedzielę rano jest 
już ich wszędzie pełno. Dosłownie 
fruwają po naszym osiedlu. Jedynie 
pojemnik na szkło wystarcza, ale 
pojemników na plastik i papier jest 
zdecydowanie zbyt mało. Już kilka 
razy interweniowałam w urzędzie, 
ale bez efektu – mówi mieszkanka 
osiedla przy ul. Warszawskiej. – Wie-
le osób gromadzi śmieci przez week-
end w mieszkaniach, a we wtorek już 
w koszach nie ma miejsca. Czy nie 
można ustawić więcej pojemników? 
Przecież te pojemniki na ubrania sto-
ją co kilka metrów, choć są zdecy-
dowanie mniej potrzebne. Płacimy 
teraz za śmieci trzy razy więcej, to 
i usługa powinna być lepsza. A teraz 
jest horror na osiedlu – dodaje. 

Takie same problemy zgłaszają 
mieszkańcy zamkniętego osiedla 
przy ul. Płońskiej.

 – Do tej pory notorycznie przepeł-
nione były kosze na odpady miesza-
ne. Od stycznia, gdy ludzie wzięli się 
za segregację, systematycznie wy-

sypują się śmie-
ci z kontenera 
na papier i pla-
stik. Nasze ko-
sze ustawione 
są wzdłuż ogro-
dzen i a ,  które 
oddzielone jest 
od pojemników 
pasem zieleni. 
Obecnie fruwają 
po nim śmieci. Wygląda to tragicznie 
– mówi mieszkanka osiedla przy ul. 
Płońskiej.

O komentarz do sprawy poprosili-
śmy m.in. Roberta Parzonkę preze-
sa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo 
Lokatorsko Własnościowej.

 – Obecnie spółdzielnia posiada 
osiem altan śmieciowych. Z tych 
ośmiu miejsc skradziono nam ostat-
nio osiem pojemników na odpady, 
w tym sześć w zeszłym tygodniu. 
W ubiegłym roku także dochodzi-
ło do kradzieży koszy, ale policja 
umorzyła sprawę. Zapotrzebowanie 
na kosze zgłaszamy do nasielskiego 
magistratu do wydziału środowiska. 
Ostatnio zgłaszaliśmy zapotrzebo-
wanie siódmego i dziewiątego lu-
tego. Mimo to, firma Błysk Bis nie 
ustawiła żadnych dodatkowych 
kontenerów na odpady – komen-
tuje Robert Parzonka. – Ale war-
to podkreślić, że śmieci podrzucają 
także inni. Altany nie są zamykane 
na klucz. Kolejnym problemem jest 
sposób segregowania. Chociażby 
odpady biodegradowalne powinny 
być wrzucane bezpośrednio do ko-
szy, a nie w workach – dodaje.

Do sprawy odnosi się także Jadwi-
ga Szymańska, kierownik wydzia-
łu środowiska i rozwoju obszarów 
wiejskich nasielskiego magistratu. 
Potwierdza kradzież pojemników 
należących do Spółdzielni Miesz-
kaniowo Lokatorsko Własnościo-
wej w Nasielsku. Skradziono kosze 
w następujących miejscach: ul. 
Warszawska 41/49 A (od strony 
Biedronki) – niebieski i żółty; ul. War-
szawska 51/53 B (od strony ogród-

ków działkowych) – niebieski i żółty; 
ul. Piłsudskiego 12/16 A (od strony  
ul. Elektronowej) – niebieski i 2 po-
jemniki skradzione wcześniej – żółty 
i zielony. W tej sprawie prowadzone 
jest postępowanie. 

 – Pojemniki na terenie spółdziel-
ni i wspólnot mieszkaniowych 
uzupełniane są na bieżąco, jeże-
li zachodzi taka potrzeba. Pojem-
niki na odpady biodegradowalne 
zostaną podostawiane, również 
jeżeli będzie taka potrzeba. Nasiel-
skie Budownictwo Mieszkaniowe 
zgłaszało nieruchomości, gdzie 
należy postawić pojemniki. Trzeba 
przy tym zauważyć, że w pojem-
niki powinni wyposażyć się sami 
właściciele nieruchomości. Gmi-
na konsultuje tę kwestię z firmą 
Błysk Bis, aby dostawili je bezpłat-
nie. Mimo to, obowiązek spoczywa 
przede wszystkim na właścicielach 
czy użytkownikach – informuje 
Jadwiga Szymańska, która dodaje,  
że wszelkie uwagi należy zgłaszać 
do zarządców, oni natomiast po-
winni przekazywać je do Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku.

Kierownik wydziału środowiska zwra-
ca także uwagę na potrzebę budowy 
altan. W praktyce, gdy wspólnoty czy 
spółdzielnie posiadają je, to zazwyczaj 
znajdują się w nich tylko kosze na od-
pady zmieszane i biodegradowalne. 
Nie są one zamykane, czyli wszyscy 
mają do nich dostęp. Jak podkreśla  
J. Szymańska system odbioru odpa-
dów na bieżąco jest wdrażany i wszel-
kie uwagi mieszkańców są w miarę 
możliwości brane pod uwagę, aby 
zniwelować obecne niedogodności.

E.G.
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Co w naszej gminie zmieni CPK?
Budowa Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego (CPK) w odległym o ok. 
60 km od Nasielska Baranowie koło 
Grodziska Mazowieckiego niesie za 
sobą bezpośrednie konsekwencje 
również dla naszej gminy. Od 10 lu-
tego do 10 marca trwają konsultacje 
społeczne dotyczące tej inwestycji. 

Okazuje się, że budowa portu lotni-
czego między Łodzią a Warszawą,  
to jedno. Drugą sprawą jest mody-
fikacja tras sieci kolejowej w całej 
Polsce i budowa nowych linii kole-
jowych o łącznej długości 1600 km. 
Planowane inwestycje kolejowe 
w znaczący sposób wpłyną na gmi-
nę Nasielsk.

W planach jest bowiem budowa trasy 
kolejowej z Warszawy Choszczów-
ki przez wschodnie obrzeża miasta 
Legionowo do Orzechowa, a dalej 
w kierunku Nasielska przez Orzecho-
wo w kierunku gminy Nasielsk. Jest 
to plan stworzenia nowego odcinka 
linii kolejowej nr 20 między Warsza-
wą Choszczówką, a miejscowością 
Kątne. Ma ona skrócić przebieg linii 
kolejowej dla ruchu dalekobieżnego. 
Nowa linia o nowej geometrii prze-
biegu ma przyczynić się do zwiększe-
nia prędkości maksymalnej pociągów 
i skrócić czas przejazdu pociągów do 
Warszawy z Trójmiasta i Olsztyna. 

– Sieć nowych linii kolejowych (w tym 
odcinków o standardzie Kolei Du-
żych Prędkości), mających umoż-
liwić dojazd do CPK z większości 
największych miast Polski w czasie nie 
dłuższym niż 2,5 godziny – podkreśla 
Piotr Malepszak, członek zarządu CPK 
ds. części kolejowej inwestycji.

Za inwestycję odpowiada spółka PKP 
PLK, która ogłosiła już przetarg na wy-
konanie studium na przeprowadzenie 
tej inwestycji. Opracowanie to zawie-
rać będzie kompleksową analizę, któ-
ra określi możliwości techniczne oraz 
szczegółowe rozwiązania, zakres prac 
i szacunkowe koszty. Studium ma być 
podstawą do szczegółowego plano-
wania projektu po 2022 roku.

W ramach modernizacji na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Warszawa 
Praga ma powstać układ sześcioto-
rowy, a na odcinku Warszawa Praga – 
Legionowo układ czterotorowy. Ma 
to przyczynić się do zwiększenia prze-
pustowości połączeń kolejowych. Je-
den tor dołożony zostałby także na 
odcinku Warszawa Praga – Warszawa 
Gdańska, co ma łączyć się z budową 
nowego mostu na Wiśle.

Trzy warianty kolejowe
Z materiałów publikowanych na stro-
nie CPK wynika, że budowa nowego 
odcinka trasy kolejowej jest powro-
tem do koncepcji zbudowanej w 1938 
roku, a zniszczonej na początku II woj-
ny światowej linii z Legionowo przez 
Orzechowo i Cegielnię Psucką (do 
dziś zachował się tam nasyp kolejowy) 
do Nasielska. Dzięki temu nowe tory 
omijałyby Legionowo i Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz odcinki z ostrymi 
zakrętami, które spowalniają ruch po-
ciągów.

Na terenie naszej gminy wytyczono 
trzy koncepcje nowych tras linii ko-
lejowych. 

Pierwsza z nich poprowadzona zo-
stała od Orzechowa przez Cegielnię 
Psucką, dalej przecięłaby istniejącą li-
nię kolejową na wysokości Studzia-
nek i Mogowa, by przez miejscowość 
Morgi, drogę wojewódzką nr 571 pro-
wadzić w kierunku Przyborowic oraz 
przez linię kolejową do Sierpca i da-
lej wzdłuż miejscowości Kątne, gdzie 
połączyłaby się z istniejącą linią kole-
jową w kierunku Trójmiasta.

Druga opcja zakłada znaczną inge-
rencję w krajobraz Nasielska. Według 
tej koncepcji zaplanowano poprowa-
dzenie linii kolejowej od południo-
wo-wschodniej części naszej gminy 
– skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 
632 z drogą powiatową w Nunie, da-
lej przez miejscowość Lorcin wzdłuż 
drogi wojewódzkiej, a następnie przez 
Żabiczyn, las w Chrcynnie, przecinając 
ulicę Piłsudskiego i równolegle do uli-
cy Armii Krajowej i Stefana Wyszyń-
skiego przecięłaby ulicę POW, rzekę 
Nasielną. Po czym wzdłuż ulicy Prze-
chodniej przecięłaby ulicę Kolejową, 
a następnie miejscowość Kosewo, by 
za stacją Kątne połączyć się z istniejącą 
linią kolejową. 

Trzecia opcja planowanej trasy ko-
lejowej najmniej ingeruje w istnie-
jącą zabudowę wiejską i właściwie 
omija Nasielsk. Jej początkowy 
przebieg jest tożsamy z opcją dru-
gą. W Chechnówce jednak odbi-
jałaby w kierunku wschodniego 
obrzeża lasu w Chrcynnie, równo-
legle do drogi wojewódzkiej, na-
stępnie prowadziłaby przez Pniewo, 
Pniewską Górkę, Głodowo, Piano-
wo Daczki, by w miejscowości Go-
łębie w gminie Świercze połączyć 
się z istniejącą linią kolejową.

Graficzny obraz przytoczonych 
koncepcji znajduje się na stronie in-
ternetowej Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego.

Po roku 2022 planowane jest 
wdrażanie jednego z trzech przed-
stawionych pomysłów. Którego? 
Twórcy koncepcji liczą, że miesz-
kańcy pomogą im wybrać naj-
lepszą opcję. Niestety informacje, 
które pojawiły się na stronie CPK 
nie zawierają danych na temat bu-
dowy ewentualnego przystanku 
PKP koło Nasielska, więc prawdo-

podobnie z poprowadze-
nia linii kolejowej nasza 
gmina nie miałaby żad-
nych korzyści.

Podobny problem ma 
także miasto Legionowo, 
gdzie koncepcje popro-
wadzenia linii kolejowej 
ingerują bezpośrednio 
w przestrzeń miejską osie-
dli mieszkaniowych tego 
miasta, jak i przyległych 
miejscowości.

Obwodnica aglomercji 
warszawskiej
Poza liniami kolejowymi pojawiła 
się także koncepcja poprowadze-
nia przez południową część gminy 
Nasielsk obwodnicy aglomeracji 
warszawskiej. 

Zaproponowana inwestycja przy-
czyni się do znacznych oszczędno-
ści kosztów czasu społeczeństwa, 
poprawy bezpieczeństwa użyt-
kowników dróg i obniżenia kosz-
tów transportu osób i towarów. 
Umożl iwi także wyprzedzają-
co rozwiązanie przewidywanych 
obecnie potrzeb w zakresie no-
wych funkcjonalności sieci dro-
gowej związanych z rozwojem 
ekonomicznym Mazowsza i Ku-
jaw, przy zachowaniu nieprzemi-
jających walorów tych terenów  
– czytamy na stronie cpk.pl

Wstępnie obwodnica aglomeracji 
warszawskiej przebiegać miałaby 
równolegle do drogi wojewódzkiej 
nr 571 (Naruszewo – Nasielsk) przez 
Nową Wronę, Borkowo, Lelewo, 
Czajki, przeciąć istniejącą linię kole-
jową na granicy miejscowości Stu-
dzianki – Mogowo. Następnie trasa 
zaplanowana jest wzdłuż Bud Sien-
nickich od południowej strony, a za 
drogą powiatową Nasielsk-Pomie-
chówek równolegle od północnej 
strony od Krogul do Nuny, aż do 
granic gminy Nasielsk w Jaskółowie.

O ile nowa linia kolejowa zmieni-
łaby jedynie krajobraz gminy, to 
budowa obwodnicy może stymu-
lować powstawanie różnego ro-
dzaju zakładów i siedzib firm, tak 
jak ma to miejsce wzdłuż drogi 
krajowej nr 7 w Czosnowie i Ło-
miankach.

Konsultacje społeczne
Od 10 lutego br. trwają konsultacje 
społeczne dla rządowych propo-
zycji. Na stronie internetowej www.
koncultacje.cpk.pl każdy zaintereso-
wany może zgłaszać uwagi do kory-
tarzy nowych linii kolejowych i tras 
drogowych planowanych w ramach 
inwestycji CPK. Konsultacje potrwa-
ją do 10 marca. Czasu jest więc nie-
wiele.

 – Chcemy, żeby mieszkańcy mie-
li bezpośredni wpływ na nasze in-
westycje, np. na to, w jaki sposób 
zaprojektujemy przyszłe linie kole-
jowe CPK – mówi Marcin Horała, 
pełnomocnik rządu ds. CPK. 

Burmistrz Nasielska zamierza odnieść 
się do planów inwestycyjnych związa-
nych z budową CPK. – Do tej pory nikt 
z zarządu spółki CPK nie kontaktował 
się z nasielskim samorządem – mówi 
Bogdan Ruszkowski. – Uważam,  
że realizacja którejkolwiek z propo-
zycji budowy torów kolejowych dla 
pociągów szybkich prędkości po-
dzieli naszą gminę. Jestem natomiast 
za budową obwodnicy aglomeracji 
warszawskiej. Zachęcam do udziału 
mieszkańców w przeprowadzanych 
obecnie konsultacjach - dodaje.

W konsultacjach społecznych we-
zmą udział radni Rady Miejskiej 
w Nasielsku.

Michał B.

Z PKP

Pociągi pojadą szybciej
P K P  P L K  S . A .  Z a -
kład Linii Kolejowych 
w Bydgoszczy informuje,  
że od 25 lutego br. na li-
nii kolejowej nr 27 re-
lacji Nasielsk – Toruń 
Wschodni na odcinku 
Nasielsk – Płońsk zosta-
nie podniesiona pręd-
kość maksymalna pociągów. 

Dotyczy to odcinka, który był remontowany w ubiegłym roku na terenie 
gminy Nasielsk między stacjami Nasielsk i Cieksyn. Jeżdżące tędy pociągi 
będą rozwijać prędkość maksymalną do 100 km/h.

Spółka zaapelowała o powiadomienie o tym fakcie mieszkańców, a przede 
wszystkim kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność na niestrzeżo-
nych przejazdach kolejowo-drogowych. Trzy takie skrzyżowania zlokalizo-
wane są w ciągach dróg gminnych: w Pieścirogach Starych, Mokrzycach 
Włościańskich i Wiktorowo oraz jedno w ciągu drogi powiatowej Nasielsk 
– Malczyn – Ruszkowo.

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Panowie i damy
Czytanie książek Terry’ego Prat-
chetta ma z pewnością jeden 
niezaprzeczalny plus. Bierzemy  
do ręki losowo wybrane dzieło 
tego autora i prawdopodobnie 
będziemy się dobrze bawić. Świat 
Dysku to magnum opus tego au-
tora. Fantastyczna kraina złożo-
na z cudów, dziwów i mrugania 
okiem w kierunku popkultury. 

Wypełniona charakterystycznymi 
postaciami, z których trudno wy-
brać sobie kogoś ulubionego. Ter-
ry Pratchett to z pewnością pisarz 
kultowy w świecie fantasy i warto znać jego twórczość. 

Wybór tym razem padł na Panowie i damy, czternastą książkę z cyklu 
Świata Dysku. Zawiera ona wszystko, za co można pokochać twórczość 
Pratchetta. Wartka akcja i humor czynią ją wyjątkowo interesującą po-
zycją. Standardowo znajomość poprzednich (i kolejnych) dzieł jest miłe,  
ale niekoniecznie wskazana. Naprawdę nie wiem, jaka magia stoi za tym, 
że przy losowo wybranej książce pana Terry’ego bawić się równie do-
brze może fan jego książek, jak i osoba totalnie ich nieznająca. 

Ale o czym jest rzecz? Poniekąd o elfach, ale nie takich baśniowych, 
pięknych i dobrych. To znaczy piękne to one i są, ale przy tym złe 
i okrutne. Sprowadzone na świat poprzez splot niefortunnych wypadków 
zaczynają krwawą jatkę. Powstrzymać ich może bojowa grupa złożona 
z trzech czarownic, krasnoluda, orangutana - bibliotekarza i paru innych 
stworzeń. Celowo nie piszę zbyt wiele, bo nie chcę zdradzać fabuły, któ-
ra momentami potrafi być bardzo zaskakująca. Dodatkowo, autor czer-
pie wiele inspiracji z klasycznych dzieł europejskiej kultury, najbardziej  
ze Snu nocy letniej Szekspira. 

Ogromnym, przynajmniej dla mnie, plusem książek Pratchetta jest ich 
lekkość stylu literackiego. Nie znaczy to, że nie podejmują one trud-
nych tematów. W utworze Panowie i damy mamy chociażby kryty-
kę powierzchownego oceniania innych (elfy, które są piękne, ale złe 
i krwiożercze), niemniej jednak wszystko przedstawione jest w sposób 
humorystyczny i tak jak jest kategoria filmów nazywana ,,feel-good 
movies”, tak przeciętna pozycja ze Świata Dysku to ,,feel-good book”. 
W ponure i zimne dni te książki są w sam raz dla poprawy humoru.

Paweł Kozłowski

Jarzmo
Jarzmo uciska i gniecie, 
tak ciśnie pasek, zatrzaska, 
często wy o tym nie wiecie, 
że ono wzrasta i wzrasta.

Ugniata cię, nawet dusi, 
a ty, nie czujesz tej siły,
uważasz, że tak być musi,
próbujesz nawet być miły. 

Wyrwij się z więzów przymusu, 
czyń to, co serce dyktuje,
niewolnik słabo się rusza, 
gdy mu swobody brakuje. 

Nie pozwól, by cię zdeptano,
noś swoją głowę wysoko, 
bo rozum po to ci dano, 
byś kochał wolność głęboko. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z DKK

Lato tuż przed wojną

Z MAZOWSZA

Dotacje dla 
aktywnych społecznie
Samorząd Mazowsza ogłosił nabór dla aktywnych społecznie wspólnot 
lokalnych. To szansa dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji poza-
rządowych na uzyskanie dofinansowania na zakup sprzętu i wyposażenia. 
Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono ponad 1 mln zł. Wnioski 
można składać od 17 lutego do 20 marca br.

Konkurs adresowany jest do aktywnych działaczy i działaczek z terenów 
wiejskich województwa mazowieckiego – stowarzyszeń, kół gospodyń 
wiejskich, kółek rolniczych i innych organizacji pozarządowych. Organi-
zacja może złożyć tylko jedną ofertę w konkursie. Maksymalna kwota do-
finansowania wynosi 5 tys. zł.

W ramach konkursu można starać się o środki na zakup np. sprzętu i ar-
tykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego, czy stro-
jów ludowych. Dzięki temu, społeczności lokalne będą mogły sprawniej 
i atrakcyjniej działać oraz realizować swoje zadania. Pozwoli im to również 
na organizowanie większej liczby przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie 
Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

(r) za:www.mazovia.pl

Z BIBLIOTEKI

Zimowe ferie  
w bibliotece
W poniedziałek, 10 lutego br., w bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci. 
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy pogadanką na temat bezpiecznych fe-
rii. Mimo deszczowej pogody atmosfera była iście zimowa. Nie zabrakło 
opowieści o zimie oraz bajek i wierszy o tematyce zimowej. Następ-
nie wspólnymi siłami wykonaliśmy pracę plastyczną Zimowy krajobraz. 
Dzieci zostały poczęstowane ciepłą herbatką i ciasteczkami. 

W piątek, 14 lutego br., na wstępie naszego spotkania przeprowadzili-
śmy krótką pogadankę na temat Jak unikać niebezpiecznych używek? 
Następnie rozmawialiśmy o Walentynkach i przybliżyliśmy uczestnikom 
„Zimy w mieście” legendę o świętym Walentym. Potem nadszedł czas 
na własnoręczne wykonanie „walentynki”. Spotkanie okraszone było 
pizzą i ciepłą herbatką.

Trzeciego dnia „Zimy w Mie-
ście” w bibliotece obyły się 
warsztaty kreatywne. Uczest-
nicy wykonali lampiony ze 
słoika wypełnione pachnącą 
solą morską i klimatycznym 
światłem, które zachwyci-
ły zarówno dzieci, jak i ro-
dziców. Po wykonaniu prac 
wspólnie bawiliśmy się śpie-
wając i grając w różne zabawy. Tradycyjnie nie zabrakło ciepłej herbatki 
i ciasteczek. 

Ostatniego dnia ferii z biblioteką ideą przewodnią było hasło W zdrowym 
ciele zdrowy duch. Drugim etapem zajęć było wykonanie maski kar-
nawałowej według własnego pomysłu. Tym razem do ciepłej herbatki 
zaserwowaliśmy dzieciom pączki. Do zobaczenia podczas zajęć „Lata 
w mieście”.

Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie zajęć były Izabela Ma-
zińska, Jolanta Budziszewska-Rogalska. 

(bib.)

Warto wierzyć w swoje marzenia 
i nie ważne, ile mamy na liczniku, 
zawsze jest dobry czas, aby zacząć 
je spełniać – tak brzmiało motto 
naszego spotkania Dyskusyjne-
go Klubu Książki, które odbyło się 
w sobotę, 8 lutego br.

Rozmawialiśmy o książce pt. Po-
kój z widokiem. Lato 1939 Marcina 
Wilka. Przedstawia ona niezwykle 
autentyczną historię – opowiada 
o ostatnim lecie przed drugą wojną 
światową. Zawiera historie ludzi do-
brze sytuowanych, pochodzących 
z elity towarzyskiej, a także ze sfer 
niższych. Dla każdego z bohaterów 
tytułowy widok z pokoju jest inny. 
Dla jednych otwarte były kurorty 
nadmorskie, inni zaś spędzali wa-
kacje w pracy.

Pokój z widokiem. Lato 1939 to 
utwór o wielkiej wartości reporta-
żowej. Pokazuje codzienne życie 
i mentalność ludzi z tamtych cza-
sów. Nie chcieli oni dopuścić do 
swojej świadomości informacji, iż 
nadchodzi wojna. Ci, którzy w to 
wierzyli, robili zapasy, jednak nikt 
z nich nie spodziewał się, że będzie 
ona trwała tak długo.

Podczas spotkania Dyskusyjne-
go Klubu Książki zastanawialiśmy 
się nad tym, czy dzisiejsze waka-
cje różnią się od tych, które mia-
ły miejsce w 1939 roku. Zgodnie 
uznal iśmy, że czasy się nieco 
zmieniły, a ludzie coraz bardziej 
są otwarci na zagranicę. Mamy już 
inny sposób wypoczynku.

Mówiliśmy także o tym, jak autor 
przedstawia mieszkańców ówcze-
snej Polski oraz debatowaliśmy nad 
tym, czy ci ludzie znali powagę sy-
tuacji. Jednogłośnie uznaliśmy, że 
ludzie w 1939 roku doskonale zda-
wali sobie sprawę z zagrożenia wy-
buchu wojny, ale starali się o tym 

nie mówić. Uznali, że co ma 
ich spotkać, to i tak ich spo-
tka.

Rep orta ż Marc ina Wi lka 
uświadamia nam, że dzisiejsi 
ludzie nie doceniają warto-
ści wolności i świata, w jakim 
przyszło im żyć. Książka jest 
realistyczna i godna polece-
nia. 

Kolejne spotkanie Dyskusyj-
nego Klubu Książki odbędzie 
się w sobotę, 7 marca 2020 
r. o godzinie 11.30. Będziemy 
rozmawiać o książce Gepard 
Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w na-
szych spotkaniach!

A zainteresowanych lek-
turą utworu Pokój z widokiem. 
Lato 1939 zapraszamy do Miej-

sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku.

(MCz)
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Sny pigmentami 
malowane
Grupa młodych malarzy uczestniczących w zajęciach malarskich pro-
wadzonych w Nasielskim Ośrodku Kultury przez Ewę Witkowską zmie-
rzyła się w sobotę, 8 lutego br., z trudnym zadaniem. Tym razem dzieci  
do swojej dyspozycji miały kolorowe, sproszkowane pigmenty i farby 
akrylowe. Połączenie farb dawało nie tylko różne ich odcienie, ale także 

różną strukturę. Można było malować pędzlem, nakładać przygotowaną 
masę szpachelką lub posypać kolorowym proszkiem fragmenty pracy. 
Każdy oryginalny pomysł na ich wykonanie był chwalony przez panią 
Ewę. Tematem prac były sny młodych malarzy.

(ei)

Z NOK. Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2020

NCK dofinansuje 
działania ośrodka
Nasielski Ośrodek Kultury w grudniu 2019 r. złożył do Narodowego 
Centrum Kultury wniosek „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”. 
Zadanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza zakońcy się w czerw-
cu opracowaniem diagnozy i wyborem od trzech do siedmiu inicjatyw 
lokalnych. Jesienią zrealizujemy wszystkie wybrane inicjatywy.

Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie roli Nasielskiego 
Ośrodka Kultury jako miejsca otwartego, integrującego wszystkich 
mieszkańców gminy.

Projekt polega na zainicjowaniu nowych praktyk w zarządzaniu insty-
tucją kultury, poznawaniu nowych możliwości współpracy z miesz-
kańcami, odkrywaniu i pobudzaniu ich aktywności społecznej, 
wspomaganiu rozwoju kapitału społecznego i kulturowego na terenie 
gminy Nasielsk. 

NOK poprzez podejmowane oddolne działania animacyjne, w opar-
ciu o przeprowadzoną wcześniej Diagnozę, opracuje i opublikuje ją  
na swoich stronach internetowych.

Realizacja takiej oferty zaowocuje wzmocnieniem potencjału społecz-
nego i tworzeniem wspólnych projektów na rzecz całej społeczności 
lokalnej. A to z kolei doprowadzi do osiągnięcia celu projektu: inicjo-
wania działań służących wzmocnieniu więzi Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury z mieszkańcami. 

Diagnoza zostanie opracowana do 30 czerwca br. Wartość pierwszej 
części zadania to 8 000 zł. 

E.G.

Z NOK. Zima w Mieście

Zimowe pamiątki 
W czwartek, 13 lutego br., podczas zajęć dla dzieci orga-
nizowanych w Nasielskim Ośrodku Kultury w czasie ferii 
zimowych, odbyły się warsztaty plastyczne. Prowadzący  
je Leszek Gałężewski zaproponował uczestnikom niezwy-
kle żmudną i wymagającą skupienia pracę. 

Każde dziecko otrzymało tekturową ramkę na zdjęcie oraz 
szary sznurek i klej. Zadaniem uczestników było bardzo 
dokładne okręcenie ramki sznurkiem, co okazało się dość 
trudne, szczególnie na jej rogach.

Gdy dziecko miało już opatrzoną sznurkiem ramkę, prze-
chodziło do kolejnego stanowiska, przy którym znajdo-
wał się instruktor. Tu każdy wybierał sobie ozdoby, którymi 
chciał udekorować swoją pracę np. różne patyczki, suche 
rośliny, czy szyszki. Wybrane elementy pan Leszek przy-
twierdzał gorącym klejem do ramek. 

Następnie uczestnicy zajęć wklejali w ramki swoje zdjęcia, wykonane i wydrukowane wcześniej przez pracow-
ników NOK. 

Niektóre dzieci miały autorskie pomysły na ozdobienie ramek, więc pojawiły się na nich: kotki, pająki, serduszka 
z kolorowych patyczków kreatywnych. Zdarzyli się też chętni, którzy chcieli swoje ramki oprószyć sztucznym 
śniegiem. Gotowe prace uczestnicy zabrali ze sobą na pamiątkę.

(eg)

Z NOK. Zima w Mieście

Plum i Bulb, czyli problemy z wodą
W ramach organizowanych w Nasielskim Ośrodku Kultury ferii zimowych dzieci wraz opiekunami wzięły udział 
we wtorek, 11 lutego br., w oryginalnym przedstawieniu teatralnym, jakie zagwarantował im Teatr Chrząszcz 
w Trzcinie. Artyści przyjechali z Rabki – Zdrój, aby podzielić się swoimi pasjami związanymi z teatrem lalkowym, 
teatrem cieni i animacjami na żywo. 

Spektakl pt. Plum i Bulb, czyli problemy z wodą nie tylko zawierał w sobie elementy różnych technik teatralnych, 
ale dodatkowo został zrealizowany w eksperymentalnej technice łączącej teatr z animacją filmową.

Spektakl miał charakter ekologiczny. Tytułowi bohaterowie, tj. rybka Plum i ośmiornica Bulb, opowiadali o ważnej 
roli, jaką w życiu ludzi i zwierząt odgrywa woda, w tym oceany. Przedstawienie poruszało problem zanieczysz-
czenia środowiska i nieodpowiedniej eksploatacji dóbr naturalnych. Uświadamiało widzom, jak nasze codzienne 
zachowanie wpływa na stan całej planety. Co zwykli ludzie mogliby robić na co dzień, aby nie niszczyć środowi-
ska? Znaczącą czynnością jest zakręcanie wody w kranie podczas mycia zębów albo nie wyrzucanie bezmyślnie 

śmieci na ulicę i oczywi-
ście ich odpowiednie se-
gregowanie w domu.

Ciekawą postacią, która 
opowiadała całą historię 
był Agent Specjalnej Tro-
ski o Środowisko, który 
w humorystyczny sposób 
badał ocean. Walorem 
spektaklu była też mu-
zyka w wykonaniu Piotra 
Koleckiego.

Teatr Chrząszcz w Trzci-
nie zapewnił dzieciom 
podczas ferii cenną i nie-
banalną lekcję ochrony 
środowiska.

(e.)
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NASZE DZIECI. Samorządowe Przedszkole

Wiewióreczki zdobyły III miejsce

Grupa 5-latków, Wiewióreczki, z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku zdobyła III miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Teatralnym „Przedszkolne Jasełka, Bożonarodzeniowe Przedstawienia” zorganizowanym przez 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 198 „Bajeczne Przedszkole” w Warszawie.

Konkurs, którego rozstrzygnięcie odbyło się 7 lutego 2020 r., przeznaczony był dla dzieci w wieku przedszkol-
nym, a jego celem było m.in. rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania dziedzictwem kulturowym kraju oraz 
popularyzacja Jasełek, bożonarodzeniowych przedstawień wśród społeczności przedszkolnej. Ocenie podlegał 
dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny. Aby wziąć udział w konkursie, należało przesłać nagranie vi-
deo z przedstawienia bożonarodzeniowego, które w naszym przedszkolu odbyło się 20 grudnia 2019 r. Jasełka 
w wykonaniu Wiewióreczek w pełni oddały atmosferę świątecznego oczekiwania na dzieciątko Jezus. Językiem 
prostym, zrozumiałym dla najmłodszej publiczności, dzieci opowiedziały historię narodzin Zbawiciela, który nie-
sie nadzieję ludziom. Dialogi przeplecione były najpiękniejszymi polskimi kolędami, śpiewanymi przez młodych 
aktorów w strojach aniołków, pastuszków, królów i oczywiście Świętej Rodziny. Reżyserem Jasełek była wycho-
wawczyni zwycięzców – Olga Wiśniewska, która włożyła wiele trudu w przygotowanie swoich podopiecznych. 
Jesteśmy dumni, że do naszego przedszkola uczęszczają tak utalentowane dzieci.

SPN

U HARCERZY

Zimowisko  
w Kościelisku
Od 8 do 13 lutego 2020 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Chotarz zor-
ganizowali swoje zimowisko harcerze, harcerki i zuchenki z Nasielskiego 
Środowiska ZHR. W tym roku uczestniczyło w nim 59 osób. Wyjazd ob-
fitował w wiele ciekawych zajęć i przeżyć. Wszyscy zdobyli nowe umie-
jętności i doświadczenia. 

Podczas podróży odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Skarżysko-Kamiennej, gdzie modliliśmy się w naszych prywatnych in-
tencjach. Większość zajęć programowych odbywała się w drużynach, na-
tomiast zgrupowaniem spędzaliśmy czas, ucząc się jeździć na nartach pod 
czujnym okiem instruktorów narciarskich oraz wypoczywając na Termach 
Chochołowskich. Wspólnie rywalizowaliśmy również w czasie olimpiady 
sportowej, promującej zdrowy styl życia.

W środę, 12 lutego br., całym zgrupowaniem odwiedziliśmy Zakopane, 
a szczególnie miejsce bliskie sercu każdego harcerza i harcerki – grób 
druhny Oleńki i symboliczne miejsce pochówku jej męża Andrzeja. Byli 
oni twórcami polskiego skautingu. Przyboczni przygotowali dla nas in-
formacje dotyczące najważniejszych miejsc i zabytków zimowej stolicy 
Podhala. 

Zimowisko w Kościelisku bardzo szybko minęło i nie było czasu na nudę. 
Wspólny wyjazd pozwolił wzmocnić więzi w naszej harcerskiej rodzinie. 

Ten czas przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń, a dla drużynowych był 
okazją do kontynuacji śródrocznej pracy wychowawczej. Kadrę wyjazdu  
stanowili instruktorzy i mama jednego z harcerzy. Należy tu podkreślić, 
że są oni  wolontariuszami, którzy od wielu lat społecznie organizują dzie-
ciom czas zarówno w wakacje, jak i w ferie zimowe. Jedyną i najważniej-
szą nagrodą za podejmowaną służbę kadry wychowawczej jest przede 
wszystkim uśmiech dzieci i wdzięczność rodziców. 

W czasie zimowiska realizowany był program profilaktyczny związany 
z promowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomogli podczas organizacji tegorocznego 
zimowiska, a szczególnie Burmistrzowi Nasielska za wspieranie działań 
nasielskiego ZHR-u i dofinansowanie kosztów transportu do Kościeliska. 
Mamy nadzieję, że za rok znów weźmiemy udział w Harcerskiej Akcji Zi-
mowej.  

Czuwaj!  
Komendantka zimowiska

phm. Ewa Kamińska HR

UROCZYSTOŚCI

Studniówka w Koperniku
Sobotniego wieczoru 1.02.2020 r. młodzież 
trzech oddziałów klas kończących Liceum 
Ogólnokształcące oraz Technikum im. Mi-
kołaja Kopernika w Zespole Szkół Zawodo-
wych w Nasielsku miała okazję bawić się na 
balu studniówkowym w sali weselnej „Belle 
Epoque” we Winnicy. 

Tegoroczni maturzyści po odtańczonym 
polonezie w rytm muzyki Wojciecha Ki-
lara miło i z sentymentem wspominali czas 
spędzony w szkole. Dziękowali dyrekcji wy-
chowawcom i nauczycielom za trud na-
uki i wychowania, oprócz słów wyrazem 
wdzięczności były również piękne kwiaty.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor 
Agnieszka Rutkowska, która nawiązała do 
słów starożytnego greckiego poety jakim 
był Menander – Wykształcenie to dobro, 
którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić. 
Wyraziła nadzieję, na to, iż młodzież czas 
spędzony w szkole właściwie wykorzysta-
ła, a efekt ich pracy będzie odzwierciedlał 
pomyślnie zdany egzamin dojrzałości. Pani 
Dyrektor życzyła młodzieży spełnienia 
najskrytszych marzeń, osiągnięcia wyma-
rzonych celów, dokonania właściwych wy-
borów życiowych, takich, które przyniosą 
zadowolenie. Następnie podziękowała: ro-
dzicom za zorganizowanie balu i współpracę 
ze szkołą, nauczycielom za doprowadzenie 
kolejnego rocznika młodzieży do progu 
egzaminu maturalnego, gościom za przy-
bycie, Panu Pawłowi Calakowi Wicestaro-
ście Powiatu Nowodworskiego przekazała 
podziękowania dla Zarządu i Rady Powia-
tu Nowodworskiego za wspieranie działań 
szkoły. Na koniec życzyła wspaniałej zabawy wszystkim jej uczestnikom.

W dalszej kolejności głos zabrali: Pan Paweł Calak Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Bogdan Ruszkowski Bur-
mistrz Nasielska, którzy, po wygłoszonych przemówieniach, wręczyli na ręce dyrekcji przepiękne kwiaty. W imieniu 
wychowawców głos zabrała Pani Anna Przedpełska. Oprócz niej wychowawcami klas maturalnych byli: Pan Fryderyk 
Laskowski, Pani Halina Zielińska, ale również przez pewien czas Pani Agnieszka Wyrwich-Kosela. Następnie usłyszeliśmy 
słowa Pani Krystyny Winnickiej – Przewodniczącej Rady Rodziców oraz przedstawicielki uczniów klas młodszych Pauliny 
Rutkowskiej – Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.

Później była już tylko zabawa, podczas której wybrano króla i królową balu, a zostali nimi: Klaudia Wietecka i Marcin Pio-
trowski. Zwycięzcom gratulujemy. Polonez został przygotowany pod nadzorem nauczycieli wychowania fizycznego.

ZSZ w Nasielsku
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Z NOK. Zima w Mieście

Śnieżne kule
W tegoroczne ferie zimowe ze śniegu mogą się cieszyć tylko ci, którzy 
pojechali w góry. Mieszkańcy naszej gminy o białym puchu mogą jedy-
nie powspominać. Dlatego instruktorka zajęć kreatywnych, Beata Ole-
chowicz, w sobotę, 15 lutego br., postanowiła przypomnieć dzieciom, 
do czego można wykorzystać śnieg. Tym razem wspólnie z dziećmi wy-
konywali śnieżnobiałe bałwanki. Podstawą do ich stworzenia były białe 
skarpetki, które wypełniano ryżem. Po zrobieniu bałwankowych postaci, 
przygotowywano kule, czyli pomalowane na niebiesko papierowe tale-
rzyki. Po czym dekorowano je „śniegiem” z ziarenek ryżu, a do talerzy-
ków przyklejano gotowe już bałwanki, do których doczepiano także ręce 
i miotełki z kolorowych kreatywnych patyczków. Wykonanie tych prac 
sprawiło dzieciom dużą frajdę. Gotowe bałwanki dzieci zabrały ze sobą 
do domu.

(eg)

Z NOK. Zima w Mieście

Świat w 3D
Druk 3D daje nam coraz większe możliwości i pozwala na kreatywną pra-
cę. Z tych możliwości korzysta już wiele branż. Okazuje się, że pierwsze 
kroki w poznaniu druku 3D można stawiać dzięki długopisom i drukarkom 
3D. W Nasielskim Ośrodku Kultury w środę, 12 lutego br., krakowska fir-
ma Ciotki Klotki pokazała dzieciom możliwości tworzenia różnych rzeczy  
za pomocą urządzeń 3D. 

Każdy z uczestników otrzymał specjalny długopis 3D i po części  
teoretycznej dzieci przeszły do praktyki. Zgodnie z instrukcjami zaczyna-
ły od obrysów elementów, które miały składać się na wybrany wcześniej 
kształt. Po wyschnięciu „szkieletu” przechodzono do starannego wy-
pełnienia poszczególnych elementów kolorowym drukiem. Połączenie 
ich tak, aby powstała przestrzenna figura nie należało do najprostszych,  
ale nasi uczestnicy warsztatów ze wszystkim sobie poradzili. 

Tym sposobem powstały okulary, rowery, helikoptery i motyle. Warto 
zwrócić uwagę, że chłopcy chętnie tworzyli helikoptery z ruchomą czę-
ścią, mimo ostrzeżeń, że zadanie to należy do trudnych. Na całe szczę-
ście, jak powtarzał zgromadzonym jeden z instruktorów, druk 3D ma  
to do siebie, że można go ulepszać i poprawiać. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowanym wśród dzieci.

(e.)

UROCZYSTOŚCI

Mleczarze ciągle razem
Nasielskie mleczarstwo ma bogatą 
historię. Prawie stuletnią i warto pa-
miętać, że fundamenty mleczarstwa 
nasielskiego były wyjątkowo solidne. 
Świadczą o tym chociażby corocz-
ne spotkania nasielskich Mleczarzy 
w sytuacji, gdy już od prawie ćwierć 
wieku nie istnieje nasielska Okręgo-
wa Spółdzielnia Mleczarska znana 
w skrótowym zapisie jako OSM. Wy-
rosło już nawet nowe pokolenie na-
sielszczan, które nie wie, gdzie mieścił 
się ten zakład. 

Nasielska spółdzielnia mleczarska, bo 
taką formę organizacyjną przyjęła od 
początku (tuż po I wojnie światowej) 
ta jednostka gospodarcza, zmieniała 
miejsce swego działania. Wszystko 
zaczęło się w Świerkowie. Ostatnie 
miejsce funkcjonowania przy ul. Tyl-
nej zostało zajęte tuż po drugiej woj-
nie światowej, gdy przydzielono jej 
lokal z tzw. mienia poniemieckiego. 
Wydaje się, że bardziej trafne byłoby 
powiedzenie, że z mienia pożydow-
skiego.

Nasielska OSM nie doczekała się 
jeszcze bardziej dogłębnego opra-

cowania swych dzie-
jów. A warto byłoby 
to zrobić, ponieważ 
jest dużo materiałów 
źródłowych. Zakład 
odgrywał w najnow-
szych dziejach gminy 
Nasielsk ważną rolę 
i dawał możliwości 
zarobku przynajmniej 
jednej trzeciej po-
pulacji nasielskiej Gminy. Nasielska 
spółdzielnia mleczarska była nie tyl-
ko zakładem typu przemysłowego, 
w którym pracowało, w najlepszych 
latach, około stu osób. To także rze-
sza hodowców bydła mlecznego 
i rolników produkujących dla tego 
olbrzymiego stada, pasz. W sumie 
rozwojem tej formy spółdzielczo-
ści zainteresowanych było ponad  
4 000 osób.

Na tegorocznym spotkaniu Mlecza-
rzy otrzymali oni, dzięki wsparciu 
Urzędu Miejskiego, drobny upomi-
nek. Wręczył go przybyłym na tego-
roczne spotkanie burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski – był to wydany 
drukiem Zarys dziejów nasielskiej 

mleczarni autorstwa Joanny Pod-
bielskiej. To drobne wydawnictwo 
spotkało się z życzliwym przyjęciem 
obecnych na spotkaniu Mleczarzy. 

Problem utrwalenia historii mleczarni 
w większej pracy jest nadal aktualny, 
ponieważ w obecnym opracowaniu 
został zawarty zaledwie zarys jej dzie-
jów. Jest to bowiem pierwszy rozdział 
pracy licencjackiej z dziedziny socjo-
logii, a nie historii. Autorka próbowa-
ła odpowiedzieć na nurtujące wielu 
nasielszczan pytanie, co sprawia, że 
po dwudziestu latach od formalnego 
zakończenia działalności Mleczar-
ni duża grupa byłych pracowników 
wciąż czuje swój związek z Zakła-
dem, którego już nie ma. 

W tegorocznym spotkaniu, które 
tradycyjnie odbyło się w sobotę,  
8 lutego br., w Hotelu – Restauracji 
Stary Młyn państwa Danuty i Józefa 
Woźniaków wzięło udział 25 osób. 

Atmosfera była odświętna i rado-
sna. Witano się serdecznie. Wra-
cały wspomnienia. I wydaje się, że 
mimo radosnego nastroju, czuć 
było nostalgię za tym, co się prze-
żyło w latach pracy w nasielskiej 
mleczarni. Pytano o znajomych 
z dawnych lat. 

Na tegoroczne spotkanie przyby-
li: Jadwiga Graczykowska, Jarosław 
Bober, Anna Lewandowska, Ge-
nowefa Kolwicz, Barbara Czacho-
rowska, Wojciech Czachorowski, 
Wanda Grubecka, Maria Żukow-
ska, Helena Morawska, Bożena 

Strefnel, Barbara Rutkowska, Iwona 
Bucholc, Alina Jeleń, Jadwiga Stop-
kiewicz, Grzegorz Turek, Zenon Nie-
zgoda, Andrzej Zalewski, Małgorzata 
Kordowska, Renata Kurzyńska, Elż-
bieta Dynakowska, Ewa Sieńkowska, 
Bożena Witkowska, Andrzej Malon, 
Anna Zapletal, Jadwiga Branicka.  

Najbardziej obleganą osobą była pani 
Jadwiga Graczykowska wieloletnia 
prezes OSM. Wokół niej obecnie sku-
piają się byli pracownicy tej spółdziel-
ni. Odwiedzają ją często w domu. 
Wyjątkową osobą w tej grupie jest 
pan Jarosław Bober – były główny 
mechanik, a w ostatnich latach istnie-
nia spółdzielni syndyk masy upadło-
ściowej. Na dorocznych spotkaniach 
i na tym ostatnim zabezpieczał mu-
zykę. Mleczarze nie tylko spotykają 
się, aby żyć wspomnieniami. Bawią 
się i pragną nadal być wspólnotą, 
którą niegdyś tworzyli. Bo nasielscy 
Mleczarze aktywnie uczestniczy-
li w życiu miasta i gminy. Chętnie 
współpracowali też ze szkołami i har-
cerzami. Ich działalność mogłaby 
być wzorem dla tych, którzy tworzą 
historię dzisiejszego Nasielska.

 andrzejzawadzki



10 Życie Nasielska nr 5 (547); 21.02.–5.03.2020ROZMAITOŚCI
Z POWIATU

ŚDS czeka na uczestników
Od początku stycznia br. pełną 
parą ruszyły zajęcia w pierwszym 
na terenie naszego powiatu, Śro-
dowiskowym Domu Samopo-
mocy. Znajduje się on na trzecim 
piętrze budynku przy ulicy Che-
mików 6 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 

Placówkę, której zadaniem jest 
wspieranie osób psychicznie cho-
rych w środowisku lokalnym, 
stworzył powiat nowodworski, 
a jej prowadzenie, po uprzednim 
konkursie, zlecił Caritasowi die-
cezji warszawsko – praskiej. Kie-
rownikiem placówki jest Beata 
Kluskiewicz. Środowiskowy Dom 
S amop omo c y może p rz yj ąć  
40 osób. W tej chwili w zajęciach 
regularnie uczestniczy 10 osób, 
wszyscy są mieszkańcami nasze-
go powiatu.

 – Pierwsze spotkanie integracyj-
ne, kadry z uczestnikami, mie-
liśmy 30 grudnia 2019 r. Wtedy 
wybraliśmy się razem na pizzę. 
A od 8 stycznia spotykamy się 
przez pięć dni w tygodniu już tu, 
na miejscu – mówi pani kierownik 
i dodaje. – Duszą naszego domu 
jest kuchnia połączona z jadal-
nią. Jest tu dużo miejsca, każdy 
czuje się tu swobodnie. Na środ-
ku ustawiliśmy stoły, przy których 
siadamy i rozmawiamy, wspólnie 
spożywamy posiłki i gramy w gry 
planszowe – dodaje. 

Wszystko pachnie świeżością i no-
wością, niedawno zakończył się 
generalny remont całego piętra, 
które zajmuje ŚDS. Główne wej-
ście to ogromne szklane drzwi, 
każdy, kto się przy nich pojawi 
z pewnością zostanie zauważo-
ny przez uczestników, ponieważ 
znajdują się naprzeciwko jadalni. 
Przy każdych drzwiach znajduje 
się dzwonek. 

Korytarz jest bardzo przestron-
ny, zarówno on, jak i  wsz yst-
kie pomieszczenia utrzymane są 
w ciepłej, jasnej kolorystyce. No-
wocześnie urządzona kuchnia po-
łączona z jadalnią robi ogromne 
wrażenie. Jest doskonale wyposa-
żona, przy ustawionym na środku 
dużego pomieszczenia stole chęt-
nie siadają wspólnie uczestnicy 
i kadra placówki. 

Na końcu korytarza, znajduje się 
gabinet pani kierownik. Tuż obok 
jest sala, w której stoi kilka kanap. 
– To specjalne miejsce – sala 
wyciszeń, gdzie w razie potrzeby 
uczestnicy będą mogli odpocząć, 
wyciszyć emocje, przespać się – 
mówi pani kierownik. 

Na piętrze, gdzie mieści się ŚDS 
są sale pracowni tematycznych 
oraz gabinet psychologa i szatnia. 
– Każdy ma szafeczkę, w której 
zostawia swoje rzeczy. W sali re-
habilitacyjnej są materace, jest 
bieżnia i sprzęt do rehabilitacji. Tu 
jest dużo miejsca na ćwiczenia 
i tańce. W pełni wyposażona jest 
też sala do zajęć teatralnych, jest 
tu rzutnik, zestaw nagłaśniający 
z mikrofonami i można przygoto-

wywać występy. Dobrze 
wyposażona jest też pra-
cownia majsterkowicza 
– informuje pani Kluskie-
wicz. – Brakuje jeszcze 
sprzętu w sali kompute-
rowej, ale mam zapew-
nienie ze strony pana 
wicestarosty, że kompu-
tery do nas trafią. W tej 
chwili uczestnicy mogą 
korzystać z laptopów in-
struktorów – dodaje. 

Ważną część stanowią 
przestronne sanitaria-
ty. Są oddzielne toalety 
dla uczestników i perso-
nelu, a ponadto toaleta 
z prysznicem dla osób 
z niepełnosprawnościa-
mi. 

Aktualnie kadrę ŚDS tworzą cztery 
osoby. Kierownik – Beata Kluskie-
wicz, która pracowała wcześniej 
przez 14 lat jako kierownik Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej. Instruk-
torzy: Beata Olechowicz i Marcin 
Filipkowski oraz kierowca – Miro-
sław Skrzypkowski również mają 
doświadczenie w pracy z osobami 
z niepełnosprawnościami.

 – Wszystkie zajęcia odbywają 
się teraz w jednej grupie. Wspól-
nie skręcaliśmy krzesła, wspólnie 
przygotowujemy posiłki, wykony-
waliśmy serduszka z masy solnej, 
dekoracyjne kartki walentyko-
we. Zdobiliśmy różne przedmioty 
techniką decoupage i wykonywa-
liśmy prace z wikliny papierowej. 
Każdy z naszych uczestników ma 
jakieś zainteresowania, np. Piotr 
lubi komputery i muzykę, a Paula 
lubi gotować. Nikt się u nas nie nu-
dzi – opowiadają instruktorzy.

 – Gotowaliśmy już różne zupy, 
robiliśmy naleśniki, a nawet piekli-
śmy ciasteczka i tańczyliśmy ma-
karenę – potwierdzają uczestnicy 
ŚDS, którzy czują się tu swobod-
nie, jak w domu. Razem ćwiczą, 
gotują, wychodzą na spacery, ro-
bią wspólnie zakupy.

Docelowo, gdy zwiększy się licz-
ba uczestników oraz kadra ŚDS, 
zaplanowano działalność sześciu 
pracowni: gastronomicznej, mul-
timedialnej, arteterapii, teatralno 
– artystycznej, majsterkowicza 
i rehabilitacyjnej. 

 – Będzie podział na pracownie, 
ale każdy uczestnik będzie mógł 
uczęszczać na zajęcia do pra-
cowni, do której będzie chciał 
– zapewnia pani Kluskiewicz. – 
Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych wraz z rodzicami, 
opiekunami, żeby przyjechali do 
nas i zobaczyli, jak pracujemy. 
Każdego dnia pojawia się też re-
lacja z naszych działań na naszym 
profilu na FB – dodaje. 

Środowiskowy Dom Samopomo-
cy jest czynny od poniedziałku  
do piątku od godz. 8.00 do 16.00, 
a zajęcia dla uczestników odbywają 
się w nim od godz. 9.00 do 15.00.

(i.)

Ważne informacje:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowy Dworze Mazowieckim chętnie przyjmie do udziału w zajęciach 
pełnoletnie osoby: przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo, w tym ze spektrum autyzmu lub 
niepełnosprawnością sprzężoną. 

Wniosek o skierowanie do ŚDS i wymagane dokumenty składa się do ośrodka pomocy społecznej właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje, z upoważnienie starosty, 
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz. 

Więcej informacji na stronie www.pcpr.nowodworski.pl

Nasielsk, 20. 02. 2020 r.

Szanowni Rodzice, Mieszkańcy Psucina!

Moja inicjatywa zamiany obwodów szkolnych wynikła z potrzeby poprawy funkcjonowania na-
szego lokalnego samorządu. Moim zadaniem, jako Burmistrza jest jak najlepsze gospodarowanie 
środkami finansowymi naszej Gminy. Jednak jako osoba wybrana przez społeczeństwo, nie dążę  
do działania wbrew woli ogółu, dlatego chcę poinformować, że nie zerwałem porozumienia z Gmi-
ną Pomiechówek. Nadal dla Państwa dzieci, objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym i obowiązkiem szkolnym, szkołą obwodową pozostaje Szkoła Podstawowa w Po-
miechówku.

Mimo to, pragnę dalej Państwa zachęcić do przemyślenia oferty Szkoły Podstawowej w Budach 
Siennickich. Szkoła posiada długoletnią tradycję. Zapewnia edukację na standardach opracowa-
nych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyniki egzaminów zewnętrznych, powyżej średniej 
gminy, powiatu, często województwa świadczą o poziomie nauczania. Nauka w kilkunastoosobo-
wych klasach zapewnia właściwą opiekę i bezpieczeństwo każdemu dziecku. Szkoła oferuje pomoc 
pedagoga i psychologa. Organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z trudnościami, jak 
również rozwijające zainteresowania i umiejętności. 

W ostatnich latach została poprawiona infrastruktura szkoły. Szkoła posiada salę gimnastyczną, 
pracownię komputerową, bibliotekę. Sale lekcyjne wyposażone są w liczne pomoce dydaktyczne, 
w tablice interaktywne. Od września 2019 r. w szkole działa dziennik elektroniczny. W najbliższych 
latach powstanie przy szkole boisko wielofunkcyjne.

Szanowni Państwo, jeżeli znajdą się rodzice, którzy zdecydują się na zgłoszenie dziecka do Szkoły 
Podstawowej w Budach Siennickich zapewniam, że zostanie dla Waszych dzieci zorganizowany 
dowóz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podejmę również starania, aby przy drodze powia-
towej, została doprowadzona do Państwa wsi ścieżka rowerowa, która mogłaby być alternatywą 
bezpiecznej drogi do szkoły.

Drodzy Rodzice, informuję, że w naszej Gminie trwa obecnie rekrutacja do oddziałów przedszkol-
nych i klas pierwszych. Składanie dokumentów kończy się 13 marca bieżącego roku. Zachęcam 
więc do odwiedzenia Szkoły w Budach Siennickich, do bezpośredniej rozmowy z Panią Dyrektor 
oraz pracownikami szkoły i podjęcie najlepszej decyzji dla Państwa dzieci.

Z poważaniem,
Bogdan Ruszkowski
Burmistrz Nasielska
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Szanowni Państwo!
W niedzielę, 26 stycznia, odbyło się spotkanie mieszkańców Mazewa 
i Słustowa z Burmistrzem i Kierownik Wydziału Środowiska w sprawie 
planowanej budowy tuczarni drobiu w Mazewie Dworskim „A”.

Muszę się odnieść do dwóch kwestii z tego zebrania, przypominając, 
iż Burmistrz wydał już dwie wadliwe decyzje w tej sprawie, wycofane 
z obrotu prawnego przez organy odwoławcze. Pierwszą decyzję wy-
cofało SKO, a drugą Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając w skar-
dze kasacyjnej nie tylko decyzję Burmistrza, ale też SKO i wyrok WSA 
hurtem.

1. Mimo tych faktów Kierowniczka Wydziału Środowiska powoływała 
się na ów wycofany z obrotu prawnego wyrok WSA, nie informując 
zebranych mieszkańców, że cytowany przez nią wyrok i jego ustalenia 
są niebytem prawnym! Powoływanie się na wycofane z obrotu praw-
nego wadliwe ustalenia, jak na obowiązujące, są niezgodne z pra-
worządnością i robiące dodatkowy zamęt w głowach mieszkańców.

2. Na początku „sprawy kurników” okoliczni mieszkańcy podpisywali 
listę protestacyjną. Zebrano 350 podpisów. Mimo tego faktu Burmistrz 
powiedział: „Pan radny chce ponownie zapytać, kto jest „za”, a kto 
„przeciw”, a ja w decyzji to uwzględnię. Będzie to świeży argument 
do IOŚ, żeby przejrzano mi raport inwestora”.

Proszę Państwa!

a) Protest z 2015 r. jest ważny, aktualny i nie przekroczył daty przydat-
ności do spożycia.

b) Pan radny, robiąc plebiscyt, kto jest „za”, a kto „przeciw” czyni jakieś 
działania pozorne, bo żadnego organu nie interesuje, czy przysłowio-
wa Kowalska jest za, czy przeciw.

Organy biorą pod uwagę jedynie twarde argumenty merytoryczne.

c) Co ciekawe, Burmistrz, mając w aktach protest 350 osób z 2015 r., 
napisał później w obu decyzjach, że „sam sprzeciw społeczeństwa nie 
jest wystarczającą przesłanką do wydania odmownej decyzji”.

To po co ponownie pytać kto „za”, a kto przeciw?

Pomijam już fakt, że u nas od początku nie występował „sam protest” 
tylko konkretne argumenty poparte podpisami, a potem fachowymi 
ekspertyzami.

d) I ostatnia sprawa z zebrania: Burmistrz stwierdził, iż nowo stworzona 
lista za i przeciw będzie „świeżym argumentem do IOŚ, żeby przejrza-
no mi raport inwestora”. No perełka manipulacyjna.

Wspomniany IOŚ, czyli Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy 
Instytut Badawczy – Zakład Ocen Środowiskowych wykonuje kore-
feraty i analizy do raportów na zlecenia wójtów, burmistrzów, proku-
ratorów i osób prywatnych. IOŚ nie potrzebuje żadnych „świeżych 
argumentów”, list „za lub przeciw”, tylko wykonuje merytoryczne zle-
cenia.

Nadmieniam też, iż mimo „świeżego argumentu” w postaci protestu 
z 2015r. Burmistrz nie zwrócił się do IOŚ o ekspertyzy, mimo moich 
monitów. Te ekspertyzy zlecałam ja i były one podstawą do wycofa-
nia obu decyzji Burmistrza z obrotu prawnego.

Na zakończenie:

Mieszkańcy zbierają pieniądze na swojego prawnika, by pomagał 
nam w przebrnięciu przez tę całą nie do pozazdroszczenia sytuację.

Prosimy o wsparcie finansowe, organizacyjne, czy choćby dobre 
słowo. Pamiętajcie, że problem tuczarni może za chwilę zapukać 
do Waszych drzwi. Bo jak gdzieś powstanie jedna tuczarnia, natych-
miast powstają następne ( jak mógł Kowalski to Zieliński też). Są rejo-
ny Polski, gdzie stoi ich kilkaset, niszcząc zdrowie ludzkie, środowisko. 
Są zrujnowani, bo nikt nie kupi od nich płodów rolnych ani domów. 
Mamy w sklepach góry mięsa. Nowe tuczarnie to wyłącznie biznes 
eksportowy dla nielicznych. Ściele się po polskiej ziemi jak nowotwór. 
To nie tylko problem Mazewa. On się rozprzestrzenia.

Z ostatniej chwili: pan radny Kalinowski dostarczył sołtysom listy  
pt. „Czy zgadzamy się na gabaryty planowanych tuczarni”. Tymcza-
sem tak zwane gabaryty będą rozważane przez Wydział Zagospo-
darowania Przestrzennego i Nieruchomości dopiero po pozytywnej 
decyzji środowiskowej. Ponadto jak sołtysowe dobiegną do ostatniej 
chałupy, a inwestor zmniejszy wymiary budynków o 1 cm, to ankieta 
będzie nieaktualna. Sołtysowe będą biegać z kolejnym „pomysłem” 
pana radnego? (Burmistrza?)

Barbara Korsak

Ustosunkowanie się do tematu 
kurników w Mazewie

W dniu 24 listopada 2014 r. do Burmistrza Nasielska wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kurników wraz 
z obiektami towarzyszącymi na dz. nr 26 w miejscowości Mazewo Dworskie „A”. Burmistrz Nasielska prze-
prowadził obowiązującą w tym zakresie procedurę uzgadniania przedsięwzięcia  z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 

Od postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 czerwca 2015 roku, którym to 
uzgodnił on realizację przedsięwzięcia, w dniu 9 stycznia 2016 r. Pani B.K. złożyła pismo do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, w którym zaskarżyła postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska – Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło niedopuszczalność złożenia odwołania. Jak bowiem 
podkreślił WSA w Warszawie, w wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 r., sygn. VIII SA/Wa 549/14 ustawodawca 
upoważnił regionalnego dyrektora ochrony środowiska jak organ kompetentny i wyspecjalizowany w swoim 
zakresie działania, do dokonywania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach dokonywanej 
oceny oddziaływania na środowisko.

 W dniu 30 września 2015 r. Burmistrz Nasielska wydał Decyzję Nr 237/2015 o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedmiotowej inwestycji, ustalając jednocześnie środowiskowe uwarunkowanie przedsięwzięcia. 
W dniu 16 marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uwzględniając odwołanie Pani B.K., uchyliło 
zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, czyli Burmistrzo-
wi Nasielska.

W dniu 20 lipca 2016 roku Decyzją Nr 199/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Nasielska 
ponownie ustalił środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia. Podkreślić należy, że decyzja Burmi-
strza Nasielska z dnia 20 lipca 2016 r. została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 
jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 8 stycznia 
2019 roku Sygn. Akt II SKO 3247/17 uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i za-
skarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. nr 
KOA/2979/OŚ/16, a także poprzedzającą je decyzję Burmistrza Nasielska z dnia 20 lipca 2016 r. Wiele z zarzu-
tów podnoszonych w skardze Pani B.K. Naczelny Sąd Administracyjny uznał za chybione lub nie zasługujące 
na uwzględnienie. Za zasadne Naczelny Sąd Administracyjny uznał natomiast, że koreferat opracowany w lipcu 
2015 r. przez Zakład Ocen Środowiskowych Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawcze-
go w Warszawie powinien być poddany swobodnej ocenie dowodów. Dlatego też wg NSA przy ponownym 
rozpatrywaniu sprawy przez Burmistrza Nasielska konieczne będzie zarządzenie rozprawy administracyjnej 
w rozumieniu art. 89 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, iż zgodnie z art. 36. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną 
otwartą dla społeczeństwa, jednak Naczelny Sad Administracyjny, odrzucając inne zarzuty, uznał, że taka roz-
prawa powinna zostać przeprowadzona po uzupełnieniu raportu zgodnie ze wskazaniami koreferatu. 

Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w swoim wyroku, że sąd administracyjny nie dokonuje me-
rytorycznej oceny raportu, ponieważ jest to obowiązek właściwych organów prowadzących postępowanie 
w ramach postępowania dowodowego. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w swoim wyroku z dnia 
18 maja 2017 r. Sygnatura: V SA/WA 3254/16 zawarł swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie: „Sąd podziela 
stanowisko organów, że treść przedłożonego raportu o.o.ś jest zgodna z art.66 ustawy o.o.ś, a zawarte w nim 
warunki realizacji przedsięwzięcia i projektowane rozwiązania chroniące środowisko zostały zaproponowane 
racjonalnie i adekwatnie do charakteru i skali oddziaływania inwestycji na środowisko”.

Co zaś się tyczy podpisów, to z żadnej ze złożonych w dniu 10 lipca 2015 r. przy piśmie Pani B.K. 3 kartek (14/17-
17/17) oraz złożonych w dniu 13 lipca 2015 r. przy piśmie Pani B.K. 11 kartek (1/12-12/12), nie wynika wyraźnie 
i jednoznacznie, czego te podpisy dotyczą i czy podpisujący mieli pełną świadomość tego, pod jakim stano-
wiskiem i czego dotyczącym składają swoje podpisy.

Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie po uchyleniu decyzji Burmistrza Nasielska z dnia 20 lipca 
2016 r. prowadzone jest ponownie i w oparciu o nowe uzupełnienia oraz dowody w sprawie, które jest zobo-
wiązany złożyć zarówno inwestor, jak i osoby sprzeciwiające się ww. przedsięwzięciu. Dokumentacja w powyż-
szej sprawie zostanie przekazana na zlecenie Burmistrza Nasielska do wnikliwej oceny przez Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

Postępowanie w powyższej sprawie toczy się od 24 listopada 2014 r., stanowi bardzo obszerny materiał do-
wodowy, który na różnych etapach procedowany był przez różne instytucje i organy, zatem wyrywanie 
z kontekstu różnych sformułowań i posądzeń jest zwykłą manipulacją, bazującą nie na dowodach, a na emo-
cjach społeczeństwa.

Ponadto wymaga podkreślenia, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. Burmistrz Nasielska wydał odmowną decyzję 
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków inwentarskich o powierzchni 
do 1300 m2 każdy, dwóch naziemnych zbiorników na gaz płynny LPG o poj. 6,7 m3 każdy wraz z podziemną 
instalacją gazową, trzech szamb o pojemności ok. 10 m3 każde, czterech nadpoziomowych silosów na pa-
szę o pojemności po 25 m3, terenów utwardzonych (placów manewrowych i dróg wewnętrznych o łącznej 
powierzchni do 550 m2), położonej na nieruchomości usytuowanej w miejscowości Mazewo Dworskie „A”, 
gmina Nasielsk, składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 26 oraz dz. nr ew. 89 i 92 (dojazd po te-
renie w/w działek do działki nr ew. 26). Następnie inwestor złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, które w dniu 24 września 2018 r. utrzymało w mocy decyzję odmowną Burmistrza Nasielska. 
Inwestor złożył w dalszej kolejności skargę w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego, która w dniu 4 marca 2019 r. została oddalona. 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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NASIELSK BASZTA TEAM

Jak zdobyć ośmiotysięcznik w Warszawie?!

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

EkoWalentynki 2020  
 – czyli Nasielsk kocha recykling
„EkoWalentynki – czyli kochamy 
recykling” to ogólnopolska akcja 
edukacyjna realizowana od 2010 
roku, której celem jest promocja 
selektywnej zbiórki recyklingu, 
zużytych baterii oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego  i elektro-
nicznego. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im.  Kon-
stytucji 3 Maja w Nasielsku po raz 
drugi włącza się w tę akcję i jest 
jej lokalnym koordynatorem. In-
auguracja Ekowalentynek 2020 
nastąpi 7 stycznia 2020 r. i trwać 
będzie do 22 kwietnia 2020 roku, 
czyli do Dnia Ziemi. Podczas inau-
guracji wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu będą rozdawać lizaki w kształcie serca każdemu, kto przy-
niesie pięć baterii lub jakiś sprzęt elektryczny. Zachęcamy placówki oświatowe gminy Nasielsk do przyłączenia 
się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, której zadaniem jest popularyzacja selektywnej zbiórki i recyklingu 
zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Chętnych prosimy o kontakt pod nu-
merem telefonu 23 69 12 515. 

 – Warto przypomnieć, że w „EkoWalentynkach ” uczestniczyło do tej pory blisko 1000 lokalnych partne-
rów, którzy zebrali ponad 10 mln sztuk zużytych baterii. Pragniemy pokazać, że podczas święta zakochanych, 
tym najwspanialszym uczuciem, powinniśmy również obdarować Ziemię. Przypominamy, że codzienna troska 
o otaczający świat, np. selektywna zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowodem troski o naszą planetę – 
mówi Dominik Dobrowolski – pomysłodawca i główny organizator akcji w Polsce.

Podobnie, jak w poprzednich edycjach programu, partnerami „EkoWalentynek” są: REMONDIS Electrorecycling 
Sp. z o.o., Electro-System Organizacja Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja 
Odzysku Opakowań S.A. – firmy, dzięki którym każdego roku wzrasta w Polsce poziom odzysku i recyklingu 
zużytych baterii oraz elektroodpadów.

Dlaczego nie wolno wyrzucać zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącz-
nie z innymi odpadami? Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, 
oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt może zawierać np.: ołów, kadm, chrom, 
brom, rtęć i freon, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!  Za wyrzucenie elektro-
odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone grożą wysokie kary pieniężne – do 5000 zł! 

 – Przypominamy, że codzienna troska o otaczający świat, np. zbiórka zużytych baterii, jest najlepszym dowo-
dem miłości do naszej planety – mówi Dominik Dobrowolski ekolog i podróżnik, pomysłodawca akcji. 

Anna Chmielewska

ZE SZKÓŁ. SP Stare Pieścirogi

Daria zdobyła 
pierwsze miejsce
Jedną z form działalności szkolnych kół PCK jest Ogólnopolska Olimpiada 
Promocji Zdrowego Stylu Życia. Od kilku lat Szkoła Podstawowa w Pieści-
rogach bierze w niej aktywny udział, a uczniowie uzyskują bardzo wyso-
kie lokaty. 

W bieżącym roku, 2 grudnia, odbył się szkolny etap XXVIII edycji tej olim-
piady. Wśród uczniów klas ósmych najlepsza okazała się Daria Morawska, 
która reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 

17 grudnia, po dogrywce z uczennicą ze szkoły w Modlinie, Daria za-
jęła I miejsce w powiecie nowodworskim i została jego reprezentantką  
w okręgowym (wojewódzkim) etapie olimpiady. Cieszymy się bardzo  
i gratulujemy!

Etap okręgowy odbędzie się wiosną w Warszawie. Do tego czasu Daria 
musi opracować i wdrożyć akcję zdrowotną promującą zdrowy styl życia 
dla jak najszerszego kręgu odbiorców w różnym wieku. W trakcie realizacji 
odbędzie się m.in. prelekcje dietetyka, ciekawe lekcje, konkursy szkolne, 
zawody sportowe, wycieczki, zajęcia praktyczne, wystawki itp. Życzymy 
powodzenia!

H. Golnik

Z pewnością wiele osób zdobyło 
w życiu Gubałówkę czy też szczyt 
Łysicy. Wiele osób nie raz i nie dwa 
podziwiało widoki z wierzchołka 
Górki Kazurki. Jednak żadne z tych 
przeżyć nie równa się ze zdoby-
ciem najwyższego szczytu, dachu 
świata, czyli Mount Everest. Żeby 
zdobyć Dach Świata, potrzeba zwy-
kle całych lat przygotowań, tysięcy 
wydanych na sprzęt i baaardzo wy-
rozumiałej żony lub wspierającego 
męża, czy na pewno?

Oto w samym centrum stolicy na-
szego kraju można zmierzyć się z tą 
górą, każdy ma możliwość wspię-
cia się na szczyt Ziemi. Ale o co 
chodzi? Marriott Everest Run to 
24-godzinny bieg po schodach. 
Żeby osiągnąć wysokość Everestu, 
„wystarczy” 65 razy pokonać 42 
piętra Hotelu Marriott. W dół moż-
na zjechać windą. Impreza trwa 24 
godziny, jak je wykorzystać zależy 
od indywidualnych predyspozy-
cji i strategii. Można robić przerwy 

w dowolnych momentach. Można 
sobie nawet pojechać do domu, 
przespać się i wrócić zregenero-
wanym na atak szczytowy.

Jedno wejście na szczyt Hotelu 
Marriott to pokonanie 42 pięter. 
Można to zrobić dowolną liczbę 
razy. Jeśli ktoś ma chęć zdobyć 
inny szczyt, np. Łysicę, wystarczy 
wspiąć się na hotel pięć razy, jeśli 
Kasprowy to piętnaście razy. Moż-
na również nie poprzestać na jed-
nym szczycie, a zdobyć ich łącznie 
kilka.

Organizatorem tego niecodzien-
nego wydarzenia jest Fundacja 
Wsparcia Ratownictwa RK. Zaini-
cjowała ona akcję „Biegamy po 
schodach”. Jej celem są treningi na 
warszawskich wieżowcach. Cały 
zysk z biegu przeznaczany jest tra-
dycyjnie na wsparcie ratownictwa. 

W dniach 8-9 lutego grupa śmiał-
ków ze stowarzyszenia Nasielsk 
Baszta Team postanowiła się zmie-

rzyć z tym wyzwaniem. W Marriott 
Everest Run nie liczy się tempo 
– trzeba było jedynie w wyzna-
czonym limicie czasu wbiec na 
wymarzony szczyt. Impreza miała 
formułę wyzwania, pozbawione-
go rywalizacji czasowej. Przerwy 
między poszczególnymi wejścia-
mi na szczyt mogły być dowolnie 
długie. Na uczestników „wypra-
wy” czekały strefy odpoczynku, 
dzięki którym szybka regeneracja 
była przyjemniejsza. Zawodnicy 
wchodzili jedną klatką schodową, 
a zjeżdżali windą. Karolina, Jola, 
Agnieszka, Łukasz, Krzysiek i Ja-
rek zmierzyli się z tym wyzwaniem 
i każdy z nich został zwycięzcą. Po-
mimo dogodnych stref regeneracji 
dostępu do całego zaplecza fitness 
oraz basenu nie jest to łatwy bieg. 
Raczej nie startują w nim amatorzy, 
którzy dopiero wstali z kanapy. To 
przedsięwzięcie wymaga przede 
wszystkim wiele wytrzymałości 
oraz hartu ducha.

Bieg rozpoczął się o 9 
rano w sobotę. Po krót-
kiej odprawie zawod-
nic y rusz yl i  w górę, 
pokonując schodek za 
schodkiem, by osią-
gnąć wymarzone 2730 
pięter. Mordercza wal-
ka trwała do 3 godz. 
nad ranem w niedzie-
lę, po sukcesie zosta-
ło tylko zregenerować 
się w basenie, zdrzem-
nąć się chwile i wrócić 
do domu na zasłużony 
odpoczynek. Nasielsk 
Baszta  Team bardzo 
dziękuje organizato-
rom, Szerpom oraz ra-
townikom medycznym, 
którzy, mimo zmęcze-
nia, wspierali zawodników na trasie.

Każdemu, kto odważył się spraw-
dzić i przetrwał choć połowę tego, 
co zamierzał, należy się wielki sza-
cunek i słowa uznania. Pomimo tak 

ekstremalnych przeżyć, członko-
wie stowarzyszenia zapraszają do 
zrobienia pierwszego kroku i spo-
tkania na środowym treningu.

JKR
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KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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 pomo-

cą 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 sta-

nowią priorytet.

28 lutego-1 marca godz. 15:00 2D dubb.

4-5 marca godz. 15:00 2D dubb.

BAYALA I OSTATNI SMOK
Animacja, Fantasy, Przygodowy;  Luksemburg, Niemcy; 

Czas trwania 1 godz. 25 min. 

Czarodziejska kraina Bayala była szczęśliwym domem 

dla elfów i wróżek dopóki podstępna królowa Ophira 

nie porwała i uwięziła smoki – źródło życiodajnej, ma-

gicznej mocy.

28 lutego-2 marca godz. 17:00

4 marca godz. 17:00

6-8 marca godz. 17:00 i 19:15

11-12 marca godz. 17:00 i 19:15

ZENEK
Biograficzny, Muzyczny;  Polska; Czas trwania 2 godz.

Historia chłopaka z podlaskiej wsi, który realizuje swo-

je wielkie marzenie, by śpiewać i bawić tłumy. Dzięki 

uporowi, ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom osiągnął 

niebywały sukces.

28 lutego-2 marca godz. 19:30

4 marca godz. 19:30

Małe kobietki
Melodramat; USA; Czas trwania 2 godz. 14 min.

Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. 

Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.

6-8 marca godz. 15:00

11-12 marca godz. 15:00

SUPERPIES I TURBOKOT
Animacja, Familijny, Komedia;  Wielka Brytania; Czas 

trwania 1 godz. 30 min.

Po 50 lata w kosmosie i powrocie na Ziemię, lojalny 

Pies wyrusza na poszukiwania swojego właściciela.

Baran 21.03-20.04
Porzuć chybione projekty czy nieefektyw-
ne zajęcia i skup się na tym, co może przy-
nieść Ci wymierne korzyści. Zwróć uwagę, 
czy nie wydajesz zbyt dużo pieniędzy 
na rzeczy, które i tak nie są Ci potrzebne.

Byk 21.04-20.05
Zadbaj o relacje ze współpracownikami. Je-
śli będziesz wszystkich wokoło krytykował, 
to w razie problemów nikt Ci nie pomoże. 
Zadbaj o swoje zdrowie, bo powinieneś 
zregenerować siły.

Bliźnięta 21.05-21.06
W pracy znów czeka Cię przyspieszenie. 
Nie przegap żadnej szansy, odkurz swoje 
ambicje i działaj. Być może dzięki śmiałym 
decyzjom zarobisz dodatkowe pieniądze. 
Ważne umowy czytaj po kilka razy.

Rak 22.06-22.07
Na spotkaniach firmowych wykażesz się 
umiejętnościami dyplomatycznymi i me-
diacyjnymi. To dobry czas, aby wybrać się 
na szkolenia lub kursy. Nowe pomysły przy-
niosą Ci uznanie przełożonych.

Lew 23.07-23.08
Zainteresuj się wszystkim, co może przydać 
Ci się w dalszej karierze zawodowej. Masz 
szansę na zawarcie ciekawej znajomości. Mo-
żesz być roztargniony, dlatego zapisuj termi-
ny ważnych spotkań.

Panna 24.08-22.09
Zastanów się, co naprawdę jest dla Ciebie 
ważne i zacznij poświęcać temu więcej czasu. 
To dobry moment, by odciąć się od stresują-
cych sytuacji i odpocząć. Wybierz się na krót-
ki, zimowy urlop.

Waga 23.09-23.10
Jeśli planujesz remont, pamiętaj, żeby przy-
pilnować fachowców, unikniesz w ten 
sposób kłopotów. W końcu zrozumiesz, 
że tracisz czas na znajomość, która nie ma 
żadnej przyszłości. 

Skorpion 24.10-22.11
W pracy szef wymagał będzie wszystkiego 
na już, a Ciebie będzie to irytować. W week-
end będzie okazja do zarobienia dodatkowe-
go grosza. Szykują się spore zmiany w Twoim 
życiu uczuciowym.

Strzelec 23.11-21.12
Dla swojej kariery poświęcisz nawet wolny 
czas, co sprawi, że stosunki w Twoim związ-
ku popsują się. Potrzebujesz chwili wy-
tchnienia i regeneracji sił, bo inaczej staniesz 
się bardzo nerwowy.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie staraj się zmieniać całego świata, tylko 
zmień siebie, a odniesiesz więcej korzyści 
i będziesz zadowolony. Zamiast wiecznie 
narzekać, zainwestuj w dobry komputer 
i weź się do pracy. 

Wodnik 21.01-19.02
Domownicy będą zadowoleni z Twojego 
dobrego humoru. Zaczynaj nowe spra-
wy i nie myśl o starych niepowodzeniach, 
bo szczęście Ci sprzyja. Przyda Ci się wizy-
ta u masażysty lub kosmetyczki.

Ryby 20.02-20.03
Najbliższy czas upłynie Ci pod znakiem 
wzmożonej nerwowości i przemęczenia. 
Dlatego, mimo wielu obowiązków zawodo-
wych, zadbaj o siebie, jedz o regularnych po-
rach i śpij odpowiednio długo.

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.

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

Budowa domów murowanych i drewnia-
nych. Tel. 661 906 601.

Zatrudnię krawcowe w Nasielsku.  
Tel. 606 656 545.

Sprzedam działkę budowlaną 2700m2 
z dostępem do drogi publicznej w Cegielni 
Psuckiej k. Nasielska, 115 000 zł. Tel. 602 
443 691.

Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.

Ocieplanie – remonty. Tel. 667 569 562.

Cyklinowanie, układanie podłóg. Tel. 797 
272 253.

Sprzedam dom w Nasielsku, ul. Sosnowa, 
rok budowy 2015. Tel. 609 566 850.

Firma BUD-MAR - Partner Handlowy 
OKNOPLAST zatrudni osoby do montażu 
okien. Mile widziane doświadczenie na 
podobnym stanowisku. Zapraszam do 
przesyłania CV na e-mail: budmar3@vp.pl; 
bądź osobiście: Nasielsk, Stare Pieścirogi 
ul. Kolejowa 6.

Sprzedam działkę rolną o pow. 2418 m2 
w miejscowości Cieksyn, ul. Spacerowa. 
Cena 60 tys. zł. Tel. 531 881 222, 23 691 
27 19.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 556 
774.

Zatrudnię fryzjerkę. Nasielsk. Tel. 889 
307 122.

Sprzedam ciągnik Zetor 6340 z turem, 
1998 r., pług Kverneland AB100 2010 r. 
3+1. Tel. 608 748 213. 

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
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.

Szkolenia i usługi BHP i P.POŻ
Obsługa kadrowo-płacowa

Obsługa firm w zakresie PFRON
Wdrożenie RODO

Monika Sadowska, tel. 606 450 438
monikasadowska-kadry@wp.pl
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Przygarniasz szczenię 
– pomyśl!
Mały, słodki, puchaty – każdy przytula, każdy chce się pobawić, każdy 
chce przekupić czymś pysznym. Piękna i taka słodka, ale las rąk i oczu 
skierowany w stronę puchatej kulki wraz z upływem czasu rzednie. Pierw-
szy miot, „bo przecież suka powinna mieć choć raz szczeniaki”. 

Już nikt nie chce tulić i podkarmiać. Cała uwaga skupia się teraz na innych 
puchatych kulkach. Już nie wolno wchodzić do domu, już nikt nie patrzy 
łaskawie na próby zwrócenia na siebie uwagi. 

Przychodzi moment, w którym już nie można utrzymać się na nogach. 
Czas, w którym bez pomocy nie można trafić do swojej miski. Ktoś łaska-
wy odpina w końcu łańcuch. Chociaż tyle, lekka ulga w cierpieniach. Ktoś 
po tylu latach w końcu bierze na ręce. Niestety nie po to, by choć pod 
koniec życia okazać czułość, jak niegdyś , gdy była uroczą kuleczką futra. 
Ręce zostawiają ją na pastwę losu w rowie, z którego nie umie sama wyjść. 

Biega w tę i z powrotem. Walczy mimo ujemnej temperatury, nie chce się 
poddać. Bez wody, bez jedzenia, bez nadziei na wygraną. Jednak los daje 
jej jeszcze jedną szansę. Zostaje zabezpieczona, otrzymuje miejsce na do-
żywocie w nowym domu. Jest jej ciepło, dostaje uwagę, miłość i wspar-
cie. Ma wszystko, czego brakowało jej przez całe życie. Niestety nie ma 
już sił się tym cieszyć… Kupujesz, adoptujesz, przygarniasz szczenię? Pa-
miętaj to zobowiązanie na całe życie tego stworzenia. Nie jesteś pewien, 
czy będziesz w stanie dać tyle samo miłości, gdy puchata kulka zmie-
ni się w mało wyględnego czworonoga? Kup sobie lepiej pluszaka i daj 
szansę tej istocie na kochający dom. I nie marnuj proszę tlenu na obronę 
ludzi z przytoczonej historii. Grażynie niestety nie ubędzie przez to 5 lat 
i nie wróci jej sił w nogach. A wszystkim tym, którzy fundują taką starość 
swoim podopiecznym życzę, by życie potraktowało Was dokładnie w ten 
sam sposób. 

(a)

DO ADOPCJI

Albercik  
czeka na dom
A l b e rc i k  to  du ż y p i e s 
w typie owczarka pod-
halańsk iego. Ma około  
4 lat, jest bardzo przyjaciel-
ski, choć na jego zaufanie 
trzeba zapracować. Będzie 
idealnym towarzyszem do 
długich spacerów i bardzo 
dobrym stróżem domo-
stwa. 

Jego przeszłość nie jest 
nam znana,  a l e  rac ze j 
nie miał lekko. Trafił pod 
opiekę Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Zwierząt 
Nasielsk skrajnie wychu-
dzony i w bardzo złej kon-
dycji f izycznej. Ma starą 
zarośniętą ranę na pysku. 
Kontakt w sprawie adop-
cji tel. 570 512 956. Można 
dzwonić lub wysłać SMS o treści „Albercik”. 

Kwalifikacja wojskowa 2020
Od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona 
kwalifikacja wojskowa.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu 
obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukoń-
czyły 18 rok życia.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r.?
1. mężczyźni urodzeni w 2001 r.

2. mężczyźni urodzeni w latach 1996—2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czyn-
nej służby wojskowej.

3. osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złoży-
ły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem 
kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1996—2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej 
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 
2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w  
§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych 
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944)

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej mają obowiązek zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie 
określonym w wezwaniu.

Kwalifikacja wojskowa 2020. Roczniki i terminy kwalifikacji wojskowej.
Co warto wiedzieć?

1. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, 
po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania 
orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.

2. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za 
trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji 
i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

3. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku do służby wojskowej) osoby, 
które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej 
terytorialnej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do 
służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

4. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy 
aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności 
„A”, „D” lub „E”.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA:
Powiatowa Komisja Lekarska w Nowym Dworze Mazowieckim – przyjmuje wezwane osoby z terenu po-
wiatu nowodworskiego, pod adresem: ul. Górska 39, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki w Zespole Szkół Za-
wodowych Nr 1 - budynek Warsztatów Szkolnych (tel. 604 213 416, 664 193 167) . Komisja pracuje w okresie  
od 17 marca do 2 kwietnia 2020 r. 

Terminy kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu gminy Nasielsk:

Od 23 marca 2020r. do 25 marca 2020 roku (mężczyźni);

2 kwietnia 2020 roku (kobiety).

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej

Uwaga!  
Akcja kastracja!

Od 17 lutego br. rozpoczynamy akcję bezpłatnej kastracji suk właściciel-
skich. Będzie to połączone z odrobaczeniem i czipowaniem. Chętnych 
właścicieli, którzy są mieszkańcami gminy Nasielsk prosimy o telefo-
niczne zgłoszenia pod numerem tel. 735 084 106 lub 570 512 956.  
Można też wysłać SMS z prośbą o kontakt. 

Dodatkowo w dwie kolejne soboty kwietnia br. na terenach wiejskich, 
w wyznaczonych przez Burmistrza Nasielska remizach, będzie przepro-
wadzona darmowa kastracja połączona z czipowaniem i odrobaczaniem 
zwierząt. Więcej szczegółów już wkrótce. 

Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

Brydż
Wyniki turnieju „czwartego”  07.02.2020 r.:
1. Robert Truszkowski – Janusz Wydra   75 pkt (59,52%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    74 pkt (58,73%)
3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   68 pkt (53,68%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   63 pkt (50,00%)
5. Jacek Jeżółkowski – Zbigniew Michalski   61pkt (48,41%)
6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    58 pkt (46,03%)
7. Kazimierz Kowalski – Emilian Tysa   57 pkt (45,24%)
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   48 pkt (38,10%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2020:
1-2.  Piotr Kowalski     29 pkt
 Grzegorz Nowiński    29 pkt
3.  Janusz Wydra     27 pkt
4. Robert Truszkowski    25 pkt
5-6. Alicja Bartosik     22 pkt
 Waldemar Gnatkowski    22 pkt
7. Krzysztof Morawiecki    21 pkt
8. Krzysztof Michnowski    19 pkt
9-11. Krzysztof Brzuzy     18 pkt
 Józef Dobrowolski     18 pkt
 Mariusz Figurski     18 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

SPORT SZKOLNY

Gminny turniej piłki siatkowej

PIŁKA NOŻNA PIŁKA NOŻNA

Sparingi  
Wkry Cieksyn
Drużyna Wkry Cieksyn pracuje 
nad dobrą formą na rundę wio-
senną. Ma już rozegrane dwa 
spotkania kontrolne. Pierw-
szy sparing odbył się 2 lutego  
na wyjeździe z drużyną Inter 
Warszawa. Drużyna ta gra B kla-
sie okręgu Warszawa III, gdzie 
zajmuje aktualnie 9 miejsce. 
Mecz zakończył się zwycię-
stwem gospodarzy 4:1. Honorową bramkę dla Wkry Cieksyn zdobył Damian 
Koźniewski. 

Drugie spotkanie rozegrano z KS Huragan Bodzanów, który gra w B klasie 
okręgu płockiego. Tu goli nie brakowało. Dwie zdobył Sebastian Mazurkiewicz, 
a po jednej Miłosz Kaczor, Piotr Burzyński i Robert Sagan. Niestety, o jedną 
bramkę więcej zdobył Huragan i to on wygrał spotkanie wynikiem 6:5.

Kolejne mecze kontrolne Wkra Cieksyn rozegra w marcu. Będą to spotkania 
z: FC Różan, Zjednoczeni Bulkowo, Polonia Radzanowo i Gladiator Słoszewo.

Michał B.

Mecze kontrolne Żbika
Sezon sparingowy jest w pełni 
i przebiega dość intensywnie. Żbik 
Nasielsk rozegrał w ciągu zaledwie 
8 dni aż 3 mecze kontrolne. Naj-
pierw z Huraganem II Wołomin, 
później z Legionovią II Legiono-
wo, a na końcu z MKS Przasnysz. 
W dwóch meczach zwyciężyła 
nasielska drużyna. W każdym spo-
tkaniu Żbik zdobył po dwie bramki, 
strzelcem dwóch z nich był kapitan 
drużyny – Mateusz Bramowicz.

W sob otę,  8 lutego b r. ,  Żb ik 
Nasielsk spotkał się na wyjeździe 
z Huraganem II Wołomin. Drużyna 
ta gra od wielu lat w klasie A grupy 
warszawskiej i po rundzie jesiennej 
obecnego sezonu zajmuje 5. po-
zycję z 24 punktami. Ma na swo-
im koncie 8 zwycięstw i 5 porażek. 
Poprzedni sezon Huragan zakoń-
czył na miejscu 11.

Nasielscy zawodnicy pokazali 
w tym spotkaniu swoją siłę, wygry-
wając je 2:1 dzięki bramkom zdo-
bytym przez Mateusza Bramowicza 
i Rafała Załogę.

W środę, 12 lutego br., Żbik Nasielsk 
spotkał się z Legionovią II Legio-
nowo. Mecz odbył się w godzinach 
wieczornych na Stadionie Miejskim 
w Legionowie.

Legionovia II gra obecnie w war-
szawskiej lidze okręgowej i po run-
dzie jesiennej zajmuje 5. miejsce 
z 28 punktami. Na koncie drużyny 

jest 9 wygranych meczów, 1 remis 
i 5 przegranych. Poprzedni sezon 
2018/2019 zakończyła na 11 miej-
scu mając na koncie 37 punktów. 

To spotkanie udało się wygrać na-
szym zawodnikom z wynikiem 2:1. 
Bramki dla Żbika zdobyli: Mateusz 
Bramowicz i Kamil Jagielski

W sobotę, 15 lutego br., o godzi-
nie 10.00 na stadionie miejskim 
w Przasnyszu Żbik Nasielsk roze-
grał sparing z tamtejszą drużyną. 
MKS Przasnysz gra obecnie w IV 
lidze północnego Mazowsza, a po 
rundzie jesiennej znajduje się na 6. 
miejscu w tabeli z 28 punktami ma-
jąc na koncie 8 zwycięstw, 4 remi-
sy i 3 porażki. Warto zaznaczyć, że 
drużyna ta zajęła 2 miejsce w tabe-
li w sezonie 2018/2019 tracąc do 

ówczesnego lidera (Huragan Woło-
min) tylko dwa punkty.

Spotkanie w Przasnyszu nie należa-
ło do udanych, choć na ostateczny 
rezultat meczu wpłynął zapewne 
okrojony skład nasielskiej drużyny. 
Początek meczu był dobry dla Żbi-
ka, gdy padły bramki w wykonaniu 
Mateusza Bramowicza i Michała Er-
nesta. Niestety rywale szybko od-
robili straty i dominowali na boisku 
już do końca meczu. Spotkanie 
ostatecznie zakończyło się wy-
nikiem 7:2 dla gospodarzy. Mecz 
rozegrano w niesprzyjających, 
mglistych warunkach. 

Przed Żbikiem Nasielsk jeszcze trzy 
sparingi: 22 lutego z KS Łomian-
ki, 29 lutego z Dębem Wieliszew,  
a 7 marca z Błękitnymi Raciąż.

Michał B.

W piątek, 7 lutego br., w hali spor-
towej przy ul. Staszica 1 odbył się 
Gminny turniej piłki siatkowej dla 
dziewcząt i chłopców rocznika 
2005/2006. Na parkiecie spotka-
ły się reprezentacje następujących 
szkół: SP Stare Pieścirogi, SP Budy 
Siennickie, SP Cieksyn, SP Dębinki, 
SP 1 Nasielsk i SP 2 Nasielsk. Turniej 
odbywał się równolegle na dwóch 
boiskach. Na jednym rozgrywa-
ły swoje pojedynki dziewczęta,  
a na drugim grali chłopcy. Poniżej 
przedstawiono wyniki poszczegól-
nych spotkań:

Kategoria chłopców
I grupa
SP Stare Pieścirogi – SP Budy Sien-
nickie 2:1; SP Budy Siennickie – SP 
2 Nasielsk 2:0; SP Stare Pieścirogi – 
SP 2 Nasielsk 1:2; 

I miejsce Budy Siennickie; II miej-
sce SP Stare Pieścirogi; III miejsce 
SP 2 Nasielsk
II grupa
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 1:2
I miejsce SP Cieksyn; II miejsce SP 
1 Nasielsk
Mecz o III miejsce: SP Stare Pieści-
rogi – SP 1 Nasielsk 1:2
Mecz o I miejsce: SP Budy Siennic-
kie – SP Cieksyn 2:0

Wyniki końcowe
I miejsce SP Budy Siennickie
II miejsce SP Cieksyn
III miejsce SP 1 Nasielsk
IV miejsce SP Stare Pieścirogi
V miejsce SP 2 Nasielsk
Kategoria dziewcząt
I grupa

SP Stare Pieścirogi – SP Dębinki 1:2; 
SP Dębinki – SP 2 Nasielsk 2:1; SP 
Stare Pieścirogi – SP 2 Nasielsk 0:2
I miejsce SP Dębinki; II miejsce SP 
2 Nasielsk; III miejsce SP Stare Pie-
ścirogi 
II grupa
SP 1 Nasielsk – SP Cieksyn 1:2
I miejsce SP Cieksyn; II miejsce SP 
1 Nasielsk
Mecz o III miejsce: SP 2 Nasielsk – 
SP 1 Nasielsk 0:2
Mecz o I miejsce: SP Dębinki – SP 
Cieksyn 2:1
Wyniki końcowe
I miejsce SP Dębinki;
II miejsce SP Cieksyn;
III miejsce SP 1 Nasielsk;
IV miejsce SP 2 Nasielsk;
V miejsce SP Stare Pieścirogi.

M.K.


