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Z MIASTA

Przyszła wiosnaPrzyszła wiosna
Na kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi wyczyszczone zostały ulice w naszym mieście, a na rabatach pojawiły 
się kolorowe bratki. Jednym słowem do Nasielska przyszła wiosna. Jak wyjaśnia Lidia Rutkowska, dyrektor Zarządu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zamiatarka należąca do ZGKiM sprzątała z nagromadzonego po zimie 
piachu tylko drogi gminne w obrębie miasta.  – Pierwsze sprzątanie dróg po zimie wykonuje zarządca danej drogi. 
Drogi wojewódzkie będą sprzątane przez ZGKiM w ramach porozumienia Urzędu Miasta z zarządcą dróg wo-
jewódzkich zawartą w 2019 r. na 10 lat. Na rok 2020 nie zawarto do tej pory porozumienia dotyczącego dróg 
powiatowych – wyjaśnia dyrektor ZGKiM.

Na rabatach i w donicach pracownicy ZGKiM, mimo epidemii, zasadzili 810 bratków. Na razie to wszystko. – 
W kwietniu nie przewiduje się sadzenia innych kwiatów. Prawdopodobnie w czerwcu bratki zastąpią nowe na-
sadzenia. Pojawią się również duże donice kaskadowe przy „Baszcie”, wiszące donice na barierkach przy ul. 
Kilińskiego oraz nasadzenia na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej z Kościelną – mówi L. Rutkowska.

(red.)

W SKRÓCIE

Epidemia się rozkręca
Za nami już ponad miesiąc funkcjonowania w cieniu koronawirusa. Dzieci 
i młodzież nadal kształcą się zdalnie – na razie szkoły pozostają zamknięte do 
niedzieli 26 kwietnia. Wiadomo już, że matury i egzamin kończący podsta-
wówkę zostaną przełożone. Odbędą się one najwcześniej pod koniec czerwca. 
MEN zapewnia, że uczniowie mają dowiedzieć się o nich z trzytygodniowym 
wyprzedzeniem. Jeśli jednak sytuacja epidemiczna się nie poprawi, być może 
zostaną one przełożone na jesień albo na przyszły rok. 

Jak informuje ks. Marek Wilczewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego 
Kurii Płockiej, podjęto decyzję o tym, że uroczystości Pierwszej Komunii 
Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego zostały przeniesione  
na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie 
szkół i parafii.

Od czwartku, 16 kwietnia br., wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania 
ust i nosa maseczką, chustką, szalikiem w miejscu publicznym. Dotyczy on 
wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach 
świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Do niedzieli 19 kwietnia obowiązują nadal m.in.: ograniczenia w przemiesz-
czaniu się; zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego; 
ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych (w kościołach może 
przebywać maksymalnie 5 osób), ograniczenia dotyczące liczby osób w skle-
pach; ograniczenia w działalności instytucji kultury. A także zawieszenie dzia-
łalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych; zamknięcie restauracji oraz 
zakaz korzystania z parków i lasów. Do niedzieli 26 kwietnia, poza zamknię-
ciem placówek oświatowych, obowiązuje nadal zamknięcie pasażerskiego ru-
chu lotniczego i międzynarodowego ruchu kolejowego. Do niedzieli 3 maja 
obowiązuje nadal zamknięcie granic oraz obowiązkowa kwarantanna dla osób 
przekraczających granicę z Polską.

Z oficjalnych doniesień ministerstwa zdrowia wynika, że w naszym kraju jest 
aktualnie (15 kwietnia br.) 7408 osób zarażonych koronawirusem, zmarło 268 
osób, a ozdrowiało – 668. Z informacji nowodworskiego sanepidu (15 kwiet-
nia, godz. 13.00) wynika, że w naszym powiecie mamy 13 osób z potwierdzo-
nym laboratoryjnie wynikiem dodatnim na COVID – 19, 6 osób jest aktualnie 
hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem, a 1 osoba 
ozdrowiała. W kwarantannie domowej przebywa obecnie 280 osób (w tym  
11 z ostatniej doby), nadzorem epidemiologicznym objętych jest 127 osób.   
Na terenie gminy Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 68 osób. 

(red.)
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z Urzędu Miejskiego

Szanowni Państwo,
w związku z ograniczeniami dostępu do Urzędu Miejskiego, związanymi 
ze środkami ostrożności podejmowanymi w trosce o zdrowie zarówno 
mieszkańców Nasielska, jak i pracowników urzędu z powodu zagroże-
nia epidemią koronawirusa, 16 marca uruchomiliśmy dodatkową formę 
kontaktu w postaci specjalnych urn na pisma. Prosimy o umieszczanie  
w nich dokumentów w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i nume-
rem telefonu kontaktowego oraz zaznaczeniem wydziału, do którego 
jest adresowana.

Ważna uwaga – w tym czasie dokumenty będą przyjmowane bez po-
twierdzenia odbioru.

Oddzielne urny dla Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej znajdują się w wejściu do Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3.

W celu pobrania i wydrukowania odpowiedniego wniosku lub formula-
rza, prosimy o skorzystanie ze strony internetowej http://umnasielsk.bip.
org.pl/index//id/2340.

Telefony do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie interne-
towej Urzędu, w zakładce: kontakt https://nasielsk.pl/kontakt.

Spis Telefoniczny Urzędu Miejskiego w NASIELSKU

SEKRETARIAT 23 69-33-000
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI i NADZORU

pokój nr 101 (wew. 150) Kierownik 23 69-33-050
pokój nr 102  (wew. 151) 23 69-33-051
pokój nr 102 (wew. 155) 23 69-33-055 
Biuro Obsługi Klienta (wew.121) 23 69-33-021
pokój nr 111 (wew. 162) Biuro Rady 23 69-33-062
pokój nr 203 (wew. 202) Działalność gospodarcza 23 69-33-102
pokój nr 203  (wew. 202) Informatyk 23 69-33-102
pokój nr 107 (wew. 223) Referat Promocji Gminy 23 69-33-123 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i PROGRAMÓW 
STRUKTURALNYCH

pokój nr 108 (wew.158) Kierownik 23 69-33-058
pokój nr 109 (wew. 160) 23 69-33-060
pokój nr 117 (wew. 168) 23 69-33-068 
pokój nr 109 (wew. 159) Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 23-69-33-059

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA i ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
pokój nr 205 (wew. 208) Kierownik 23 69-33-108
pokój nr 206 (wew. 201) Decyzje Środowiskowe, Drzewa i Krzewy 23 69-33-101
pokój nr 201 (wew. 177) Odpady, Rolnictwo 23 69-33-077

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i NIERUCHOMOŚCI
pokój nr 215 (wew. 215) Kierownik 23 69-33-115
pokój nr 214 (wew. 214) 23 69-33-027
pokój nr 210 (wew.127) 23 69-33-027

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
pokój nr 216 (wew. 126) Kierownik 23 69-33-026
pokój nr 206a (wew. 101) Dochody Księgowość 23 69-33-001
pokój nr 207 (wew. 205) Wydatki księgowość 23 69-33-105
pokój nr 207a (wew. 124) Windykacja 23 69-33-024
pokój nr 209 (wew. 152) Kadry i Płace 23 69-33-052

URZĄD STANU CYWILNEGO i WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
pokój nr 213 (wew. 212) Kierownik 23 69-33-112
pokój nr 211 (wew. 210) Zastępca Kierownika 23 69-33-110
pokój nr 212 (wew. 211) Dowody Osobiste 23 69-33-111

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,  
SPRAW WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

pokój nr 204 (wew. 221)Kierownik 23 69-33-121
pokój nr 204 (wew. 221) 23 69-33-121
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
pokój nr 12 (wew. 113) Kierownik 23 69-33-013 
pokój nr 12 (wew. 113) 23 69-33 -013
pokój nr 11 (wew. 203) 23 69-33-103
pokój nr 14 (wew. 176) 23 69 33-076 

STRAŻ MIEJSKA W NASIELSKU
pokój nr 204 (wew. 221) Komendant 23 69-33-121/735-036-199 

Z Urzędu Miejskiego
ARiMR 2020  
– Oświadczenie o braku zmian 
Burmistrz Nasielska informuje, że można złożyć oświadczenie potwierdzające 
brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności zło-
żonego w roku 2019. Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na za-
wieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie 
można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagroże-
nia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania 
wniosków o przyznanie płatności.

Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią 
lub za pośrednictwem poczty,  w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR 
uznaje się datę stempla pocztowego. Oświadczenie można złożyć także po-
przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP).: epuap.gov.pl/wps/portal 
w przypadku, gdy rolnik posiada Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Rolni-
cy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji 
eWniosekPlus i wypełnić wniosek przez Internet, do czego zachęcamy!!
Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy:
w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za 
zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy 
chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, 
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zale-
sianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 
2014-2020),
w 2019 r. nie ubiegali się o przyznanie:
 – płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strącz-
kowych na ziarno, płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych, płatności 
do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy 
ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatno-
ści do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu,
 – płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, 
płatności do krów,
 – płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
 – płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
 – zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych 
mniejszą niż 10 ha, 
 – potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności 
złożonego w 2019 roku,
 – chcą ubiegać się w 2020 roku o te same płatności co we wniosku o przyzna-
nie płatności w 2019 roku.

Więcej informacji:www.nasielsk.pl

APEL DYREKTORA MOPS 

Przemoc domowa  
w czasie pandemii
Izolacja w mieszkaniach spotęgowała problem przemocy domowej. Mimo 
utrudnionego kontaktu ze służbami, osoby, które boją się o bezpieczeństwo 
swoje i bliskich, nie są same. Pamiętajmy, że istnieją telefony zaufania, gdzie 
dyżurują psycholodzy i prawnicy specjalizujący się w pomaganiu osobom 
dotkniętym przemocą domową.

Apeluję do wszystkich świadków przemocy – na przykład sąsiadów, którzy 
podejrzewają, że obok za ścianą może dochodzić do aktów przemocy. Jeśli 
słyszysz wrzaski, wyzwiska, płacz – nie bądź obojętny, bo przemoc karmi się 
milczeniem! Każdy świadek przemocy może anonimowo zadzwonić na info-
linię Niebieskiej Linii nr 0800120002, gdzie przeszkolony konsultant pomoże 
w tej konkretnej sytuacji.

Całodobowy ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska 
Linia 800 120 002 Codziennie między godz. 12.00 a 18.00 można też sko-
rzystać z pomocy pod numerem Niebieskiej Linii 22-668-70-00. Można 
także skorzystać z pomocy, wysyłając e-mail na adres: niebieskalinia@nie-
bieskalinia.info.

W gminie Nasielsk z porady psychologicznej można skorzystać w każdą środę 
w godz. 8.00 –11.00 tel. 236930250

porady prawne udzielane są: pon. 13.00 – 17.00, wt.  12.00 – 16.00,  
śr.    12.00 – 16.00, Czw. 12.00 – 16.00, pt.  11.00 – 15.00; telefon 
786905592; mail: npo_nowodworski@fundacjaepb.pl

Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 15.00 można dzwonić 
także członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie: MOPS tel. 236933004; dyrektor MOPS Monika 
Nojbert tel. 604171105

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Pomoc przedsiębiorcom  
– „Nasielska Tarcza  
dla Przedsiębiorców”
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!  
Szanowni Przedsiębiorcy!
Mając na względzie zapytania pojawiające się w kontekście lokalnych 
przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epi-
demią koronawirusa oraz ograniczeniami w prowadzeniu niektórych 
form działalności gospodarczej, chciałbym poinformować Państwa, 
iż Gmina Nasielsk jest przygotowana do pomocy tymże przedsiębior-
com. Zgodnie z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa Burmistrz 
Nasielska może umorzyć, rozłożyć na raty bądź przesunąć termin za-
płaty zobowiązania na indywidualny wniosek podatnika. Te działania 
mogą być i są podejmowane na bieżąco przez cały czas – oczywiście 
na podstawie wniosku złożonego przez podatnika.

Ponadto z mojej inicjatywy przygotowywany jest projekt stosownej 
uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku zgodny z uchwaloną przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej „tarczą antykryzysową”. Będzie on zakładać 
zwolnienie na 3 miesiące z podatku od nieruchomości dla osób prowa-
dzących działalność gospodarczą, których działalność została zamknię-
ta. Z uwagi na korygowanie przez Radę Ministrów i Sejm RP kolejnych 
zmian w „tarczy antykryzysowej” chcemy, aby „Nasielska Tarcza dla 
Przedsiębiorców” była jak najlepsza i doprecyzowana, stąd też czeka-
my jeszcze, aby przepisy ustaw zostały ostatecznie uchwalone w peł-
nym zakresie.

Gorąco wierzę, iż zaproponowane przez nas formy wsparcia pomo-
gą naszym lokalnym przedsiębiorcom przetrwać trudny dla nich okres  
do czasu rozluźnienia obostrzeń i ograniczeń.

Życzę Państwu również wytrwałości i wielu sił potrzebnych w tym czasie, 
a jednocześnie proszę o wyrozumiałość i zrozumienie, iż to, co robimy, 
robimy dla Waszego dobra.

    Burmistrz Nasielska

    Bogdan Ruszkowski

Z Urzędu Miejskiego 

Drodzy Mieszkańcy gminy Nasielsk! 
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, iż od 16 kwietnia 
2020 r. (czwartek) będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa 
w miejscach publicznych. 

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych mieszkańców, zakupiliśmy 
blisko 20 tysięcy maseczek, które będą dystrybuowane wśród miesz-
kańców miasta i gminy Nasielsk. 

Mamy w naszej gminie naprawdę wielu mieszkańców, dlatego też pro-
simy o cierpliwość i zrozumienie. Maseczki dotrą do nas pod koniec 
przyszłego tygodnia i będą sukcesywnie dystrybuowane. Nasze zdro-
wie w czasie epidemii jest najważniejsze, dlatego pamiętajcie Państwo, 
że mimo pięknej pogody, mimo zaopatrzenia się w maseczkę musimy 
zostać w domu. W tym miejscu pragnę wyrazić zadowolenie i podzię-
kowania dla osób, które pilnie przestrzegają restrykcji. Wszyscy chcie-
libyśmy, by ten ciężki czas już się zakończył, jednak musimy wspólnie 
wytrwać. Wierzę, że nasi mieszkańcy będą nadal tak rozsądnie podcho-
dzić do sprawy i nie dopuszczać, by zachorował ktokolwiek z naszych 
bliskich. Dziękuję Państwu za każdą mądrą decyzję. 

Na uwagę i pochwałę zasługują akcje szycia i dystrybucji maseczek, 
które funkcjonują w naszej gminie od końca marca. Dzięki tym akcjom, 
liczone już w tysiącach maseczki trafiły do służb mundurowych, me-
dycznych, pracowników marketów, domów opieki, MOPS-u i wielu in-
nych. To jeszcze nie koniec, bo nasi mieszkańcy szyją dalej!

Jestem pełen podziwu dla postawy naszych mieszkańców. Wierzę,  
że nasza gmina będzie przykładem solidarności i wyrazem troski o nas 
i nasze zdrowie.

P r z y p o m i n a my,  że  j e s te ś my  do  P a ń s t wa  d ys p oz yc j i  p o d  
nr tel. /23/6933000 lub e-mail: um@nasielsk.pl, na stronie internetowej 
www.nasielsk.pl w zakładce Kontakty mogą Państwo znaleźć numery te-
lefonów do interesujących Państwa działów. Staramy się wszystkie spra-
wy prowadzić bezzwłocznie.

    Z poważaniem, 

     Bogdan Ruszkowski 

     Burmistrz Nasielska

Z RADY

Testy zdalnej sesji

Stan zagrożenia epidemiczne-
go w naszym kraju spowodował,  
że w całym kraju odwoływano 
i przekładano sesje Rad Miast i Gmin. 

Samorządowcy zastanawiali się, czy 
ewentualne przeprowadzenie zdal-
nego posiedzenia rady i podjęte 
na nim uchwały będą miały moc 
prawną. Wojewodowie wielu woje-
wództw informowali jednak, że nie 
zamierzają kwestionować przyję-
tych uchwał w ten nietypowy spo-
sób. Z końcem marca parlament 
uchwalił taką możliwość, a urzę-
dujący prezydent podpisał ustawę 
umożliwiającą zdalne przeprowa-
dzanie sesji. 

Wszystko wskazuje na to, że w dru-
giej połowie kwietnia sesja nasiel-
skiej Rady Miejskiej odbędzie się 
zdalnie. Tuż przed Świętami Wielka-
nocnymi radni testowali taką możli-
wość obradowania. 

Do przeprowadzenia takiej sesji po-
trzebny jest komputer podłączony 
do Internetu z wbudowaną kamer-
ką, słuchawki i mikrofon.

Niektóre samorządy w Polsce orga-
nizowały sesje zdalne jeszcze przed 
wprowadzeniem stosownych prze-
pisów, z tym, że wtedy odbywały się 
głosowania imienne (np. w gminie 
Siechnice w województwie  dolno-
śląskim i w gminie Skała w woje-

wództwie małopolskim). Każdy 
określał tam, czy głosuje za, przeciw, 
czy wstrzymuje się od głosu. 

W naszej gminie radni otrzymali naj-
pierw informację, iż 8 kwietnia bę-
dzie przeprowadzona próba zdalnej 
sesji. Każdy radny otrzymał dane do 
dwóch systemów. Pierwszy do wi-
deokonferencji, a drugi do głosowa-
nia on-line. 

Próby przebiegły sprawnie. System 
zdalnego głosowania także przebie-
gał bez zarzutów. Po każdym prób-
nym głosowaniu wyniki wyświetlały 
się przez 30 sekund uczestnikom  
na monitorach.

(red.)

Z GMINY

Czasem coś śmierdzi
 – Co pewien czas w oko-
licach Nowej Wsi unosi się 
nieprzyjemny zapach. Nie 
wiem co się dzieje, czy to 
jakaś awaria oczyszczalni, 
czy gdzieś w pobliżu wyle-
wane są ścieki? A może to 
znowu z wiatrem docho-
dzą do nas smrody znad 
terenu po byłym wysypisku 
w Kosewie? – pytają miesz-
kańcy.

Zwróciliśmy się do Zarządu 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej z prośbą 
o wyjaśnienie wątpliwości 
na ten temat. 

Jak się jednak okazuje, nie-
przyjemne zapachy pojawiające się raz na jakiś czas związane są ze zbieraniem osadów w położonej nieopodal 
oczyszczalni ścieków. 

 – Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że oczyszczalnia ścieków przy ul. Komunalnej 
pracuje prawidłowo od chwili uruchomienia, tj. od 2006 roku. Ścieki oczyszczone odprowadzane do środo-
wiska oraz wytwarzany osad ściekowy, który wpisany jest w cykl technologiczny oczyszczania każdej oczysz-
czalni, tak jak i naszej są badane przez certyfikowane ośrodki badające i wyniki są utrzymywane w wymaganych 
normach – wyjaśnia Lidia Rutkowska dyrektor ZGKiM. – Sytuacje uciążliwości w postaci nieprzyjemnego za-
pachu, mogą pojawić się w momencie samego odbioru osadu ściekowego przez firmę uprawnioną do od-
bioru i przeróbki osadu w specjalnie przystosowanych do tego instalacjach. Taka sytuacja mogła mieć miejsce 
ostatnio, tj. 7 kwietnia br., co przy niesprzyjającym silnym wietrze, jaki się pojawił mogło być to tak odczuwalne 
w najbliższej okolicy. Rozumiemy okresowe utrudnienia dla mieszkańców, związane z samym odbiorem osa-
du ściekowego, nie mniej jednak zapewniamy, że wszystko wykonywane jest zgodnie z zalecanymi procedu-
rami – dodaje. 

Okazuje się, że nieprzyjemny zapach, który może pojawiać się przy bezwietrznej pogodzie w najbliższych oko-
licach oczyszczalni, gdzie kumuluje się na niewielkim obszarze, związany jest z procesem technologicznym 
pracy nasielskiej oczyszczalni ścieków.

(red.)
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8 kwietnia przy ulicy Kolejowej 

doszło do pożaru pomieszcze-

nia gospodarczego w wyniku 

zwarcia instalacji elektrycznej. 

W akcji uczestniczyły zastępy 

z OSP Nasielsk, OSP Psucin i PSP 

Nowy Dwór Mazowiecki.

14 kwietnia pożar krzaków 

i drzew w miejscowości Mo-

krzyce Dworskie. Do akcji za-

dysponowano OSP Cieksyn 

i OSP Nasielsk.

18 kwietnia pożar lasu w miej-

scowości Popowo Borowe. 

W akcji uczestniczyły zastępy 

z PSP Nowy Dwór Mazowiecki, 

OSP Nuna i OSP Jaskółowo.

7 kwietnia br. w Nasielsku, 
na ul. Rynek, doszło do wy-
padku drogowego 41-latki  
z gminy Nasielsk. Wykonując 
manewr skrętu w lewo pojaz-
dem VW, nie ustąpiła pierw-
szeństwa przejazdu i uderzyła 
w prawidłowo jadący moto-
cykl Aprilla. Kierujący nim 
21-latek z Nasielska został 
śmigłowcem LPR zabrany do 
szpitala.

8 kwietnia br. w Nasielsku, 
na ul. Kolejowej, doszło do 
pożaru budynku gospo-
darczego. W wyniku zda-
rzenia, znajdujący się we 
wnętrzu pomieszczenia 59- latek  
z Nasielska, został śmigłow-
cem LPR zabrany do szpitala.

8 kwietnia br. prokuratura 
rejonowa w Pułtusku zasto-
sowała dozór oraz środki za-
pobiegawcze wobec 40-latka 
z Nuny, który znęcał się nad 
swoimi rodzicami. Grozi mu 
kara do 5 lat pozbawienia 
wolności.

11 kwietnia br. nasielscy poli-
cjanci, w Mazewie Dworskim, 
zatrzymali 40-latka, który był 
poszukiwany, celem odbycia 
kary 1 miesiąca i 13 dni po-
zbawienia wolności.

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Kronika OSP

Z OSP 

Apel do osób  
wzywających służby

Jeśli będziecie potrzebować Państwo pomocy której-
kolwiek ze służb, a:
 – przebywacie na kwarantannie,
 – posiadacie (bądź osoba, której dotyczy zgłoszenie) 
objawy zarażenia COVID-19,
 – podejrzewacie zarażenie COVID-19.

KAŻDORAZOWO INFORMUJCIE O TYM  
PRZYJMUJĄCEGO ZGŁOSZENIE

Pozwala to każdej służbie na wdrożenie środków 
ochrony indywidualnej funkcjonariuszy, czy ratowni-
ków. W obecnej sytuacji, zdrowie osób odpowiedzial-
nych za nasze bezpieczeństwo jest kluczowe.

APEL
W związku z ogłoszonym przez rząd RP „stanem epidemii”  

funkcjonariusze Komisariatu Policji w Nasielsku  
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie  

mieszkańców gminy apelują o pozostanie w domach,  
nie grupowanie się w miejscach publicznych,  

przemieszczanie się tylko w ważnych przypadkach  
i zgodnie z określonymi wytycznymi w tym zakresie  

oraz stosowanie się do zaleceń władz.

Z GMINY

Covid – 19 a seniorzy
Jak w czasie epidemii Covid – 19 zorganizowano w naszej gminie pomoc 
osobom starszym i potrzebującym, w tym przebywającym na kwaran-
tannie? 

Seniorzy to osoby najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem, 
dlatego też zaleca się, by unikali przebywania w miejscach publicznych. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku – Monika 
Nojbert już na początku marca br. zwracała się z prośbą do wszystkich do-
brze funkcjonujących, sprawnych mieszkańców gminy Nasielsk o pomoc 
w robieniu podstawowych zakupów osobom samotnym, w podeszłym 
wieku, niesamodzielnym i niepełnosprawnym mieszkającym w sąsiedz-
twie. Dotyczy to także wyprowadzania psów. Te działania muszą opierać 
się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu.

Seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów zgłaszają 
swoje potrzeby do MOPS w Nasielsku. Po otrzymaniu takiego zgłosze-
nia, dyrektor lub pracownicy MOPS dokonują oczekiwanych zakupów, 
a następnie dostarczają je pod właściwy adres. W tych działaniach MOPS 
wspiera również Pogotowie Harcerzy i Harcerek Okręgu Mazowieckiego 
ZHR, którego przedstawicielem na terenie gminy Nasielsk jest phm. Ewa 
Kamińska HR.

Swoje potrzeby zgłaszają do MOPS także osoby na kwarantannie. W ta-
kich przypadkach dyrektor MOPS koordynuje działania w ten sposób, 
aby żywność dostarczona została przez Komendanta Straży Miejskiej  
w Nasielsku lub OSP w Nasielsku. Wszystkie osoby, dostarczając produkty, 
zwłaszcza rodzinom na kwarantannie, są wyposażone przez Urząd Miejski 
lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w środki ochrony 
indywidualnej. np. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk. W tym 
miejscu dyrektor MOPS Monika Nojbert składa serdeczne podziękowania 
osobom, które zaangażowały się w akcję szycia maseczek.

Potrzeby należy zgłaszać do MOPS w Nasielsku od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00 pod numer tel. 236933006. Dyrektor MOPS Moni-
ka Nojbert każdego dnia od 16.00 do 19.30 pełni dyżur telefoniczny pod 
numerem 236933006.

Z każdym dniem przybywa osób, które oczekują pomocy w związku  
z epidemią. Mieszkańcy zgłaszają potrzeby zakupu żywności dla siebie  
lub swoich zwierząt, środków higienicznych, lekarstw itp., dlatego Monika 
Nojbert ponownie zwraca się z prośbą o zaangażowane w pomoc sąsiedz-
ką. Dbajmy o siebie nawzajem!

(red.)

Z GMINY

Do lasu  
zawsze bliżej…
Worki po karmie dla zwierząt pełne odpadów, gruz, puszki, plastikowe 
obudowy różnych sprzętów, części zabawek, puszki, ubrania, butelki pla-
stikowe i szklane oraz… oczywiście części mebli. Krótko mówiąc: gabary-
ty, budowlanka i odpady komunalne, wszystko to, mimo epidemii i zakazu 
chodzenia do lasu, trafia do przydrożnych rowów, krzaków i zagajników. 
Niestety, jak widać koronawirus może i poprawi nasze umiejętności higie-
niczne (mycie rąk), ale z pewnością nie oduczy nas śmiecenia, po prostu 
mamy tu taki mentalny klimat. Nie wiem, co trzeba mieć zamiast mózgu, 
żeby specjalnie do lasu tarabanić się z resztkami paneli, puszek po farbie 
czy zdezelowaną wersalką lub też plastikowymi workami pełnymi śmieci, 
skoro te odpady można po prostu wynieść przed posesję lub odwieźć na 
PSZOK. Czy taki ograniczony typ – śmieciarz wyobraża sobie, że las po-
chłonie i strawi wszystko? Czy może po prostu wystarczy, że wywiezie od-
pady kilka metrów od swojego domu (a czasem podrzuci sąsiadowi) – to 
też i nie będzie ich widział – ot, on ma problem z głowy, niech się inni mar-
twią?! Wszystkie regulaminy i ustawy dotyczące porządku i czystości, czy 
opłaty za śmieci można sobie w buty wsadzić – w lasach nadal pojawiają 
się śmieci. Dopóki nie będzie w naszym mieście sensownie rozlokowane-
go monitoringu, konkretnych, czyli dotkliwych kar za wyrzucanie śmieci 
i systematycznie działających ekopatroli (może warto pomyśleć o rozbu-
dowaniu składu nasielskiej Straży Miejskiej?), nic się nie zmieni. 

Oto przykładowe efekty zachowań „dzikich” użytkowników przyrody 
z położonej kilkaset metrów od centrum Nasielska ulicy Tęczowej (w po-
bliskich zagajnikach również jest pełno śmieci) oraz widok krzaków – z ka-
napami w tle (jeszcze je widać, zaraz zasłonią je liście) – przy ulicy Koziej. 
Wiedza z podstawówki wystarczy, żeby mieć pewność, że przyroda, z ta-
kim „prezentem” sobie szybko nie poradzi. A już tak na marginesie, czy 
naprawdę nie wstydzicie się, że w naszym mieście i całej gminie nadal 
mamy problem z odpadami? Począwszy od wyrzuconej na ulicę czy 
trawnik puszki po wywalanie do lasu worków z odpadami….

(i.)
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Z GMINY

Będą pojemniki 
 – Dlaczego mieszkańcy miasta dostali plastikowe pojemniki na szkło i na od-
pady biodegradowalne, a my nie. Czy pojemników zabrakło, czy dla miesz-
kańców wsi ich po prostu nie będzie? – z taki pytaniem zwróciła się do nas pani 
Agnieszka, mieszkanka Cieksyna. 

Jak wyjaśnia Jadwiga Szymańska kierownik Wydziału Środowiska i Obszarów 
Rolnych nasielskiego magistratu, pojemniki na szkło oraz na BIO będą sukce-
sywnie trafiać do właścicieli nieruchomości w naszej gminie. 

 – Pojemniki dostarczane są nieodpłatnie i z uwagi na obecną sytuację epide-
miczną bez potwierdzenia odbioru. Dla wszystkich właścicieli nieruchomości 
są pojemniki na szkło, natomiast pojemniki na odpady biodegradowalne nie 
powinny otrzymać osoby, które zadeklarowały zagospodarowywanie odpa-
dów BIO we własnym zakresie (tj. mają kompostownik) i płacą z tego tytułu 
niższą stawkę – informuje Jadwiga Szymańska. – Prosimy o kontakt z naszym 
wydziałem te osoby, które w ogóle nie otrzymały pojemników. A także,  
gdy ktoś otrzymał pojemnik na odpady BIO, choć nie powinien, bo zadekla-
rował posiadanie kompostownika – dodaje. 

Kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich tel. 23 69 33 
077 lub mail: srodowisko@nasielsk.pl

(red.)

Z GMINY

Nasielsk szyje maseczki
Coraz więcej osób dobrej 
woli przyłącza się do akcji 
szycia maseczek, które mają 
chronić przed koronawiru-
sem. Do tej pory maseczek 
używali przede wszystkim 
medycy oraz osoby cho-
re. Jednak od czwartku,  
16 kwietnia br., obowiąz-
kowo  ws z ys c y,  k tó r z y 
przebywają w miejscach 
publicznych zobowiązani są 
do zakrywania twarzy.

O  s z c z e g ó ł a c h  a k c j i 
„Nasielsk szyje maseczki” 
rozmawiamy z Angeliną 
Petrykowską, mieszkanką 
naszej gminy, która ją zaini-
cjowała.

Kiedy ruszyła akcja szycia mase-
czek dla Nasielska?

 – Akcja rozpoczęła się 26 mar-
ca, od momentu kiedy na jednej 
z nasielskich grup FB wystawiłam 
post o poszukiwaniu osób, które 
chciałyby przyłączyć się do szy-
cia maseczek dla naszego mia-
sta. Wcześniej szyłam je w ramach 
akcji prowadzonej przez harcerzy 
z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Jak dużo osób przyłączyło się  
do akcji? 

 – Osób zaangażowanych w ak-
cję jest sporo: są super krawcowe, 
bez których nie byłoby maseczek, 
sponsorzy, którzy wpłacają datki 
na konto stowarzyszenia Aktyw-
ny i Czysty Nasielsk lub dostarczają 
materiał osobiście. Są osoby dzie-
lące materiał na mniejsze paczki 
i kierowcy, którzy rozwożą materiał 
i odbierają uszyte maseczki; są też 
osoby wspierające nas merytorycz-
nie. Obecnie do akcji przyłączyło się 
ponad 30 osób, wciąż też zgłasza-
ją się kolejne, chętne do pomocy. 
Są to mieszkańcy Nasielska oraz 
okolic (m.in. z Mazewa Dworskie-
go, Nowych Pieścirogów, Siennicy, 
Morg, Żabiczyna, Paulinowa, Jac-
kowa Włościańskiego, Pniewa, Stu-
dzianek, Konar, Kosewa, Gawłowa, 
Cieksyna, Chrcynna), jak również 
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty 
Nasielsk, panie ze Stowarzyszenia 
Skafander z Cieksyna i panie z KGW 
Wiejskie Sprawy Kobiet z Cieksyna.

Ile maseczek udało się uszyć?

 – W obecnej chwili udało nam 
się uszyć ponad 2 tysiące mase-
czek. Część z nich czeka jeszcze 
na przyszycie gumek. Z dnia na 
dzień liczba uszytych maseczek 
się zwiększa.

Gdzie i w jakiej ilości zostały one 
rozdane? Kto się zajmuje ich dys-
trybucją?

 – M aseczki  traf i ł y do:  Przy-
chodni na ul. Sportowej, Caritasu 
w Nasielsku, MOPS w Nasielsku, 
S z k o ł y  P o d s t a w o w e j  n r  1 
w Nasielsku, Szkoły Podstawowej 
w Budach Siennickich, Samo-
rządowego Przedszkola i Żłob-
ka Miejskiego w Nasielsku, DPS 
w Nasielsku, Poradni Terapii Uza-
leżnień, Schroniska dla bezdom-
nych w Janowie, OSP w Cieksynie, 

Spółdzielni Socjalnej Nasielszcza-
nie, Domu opieki w Siennicy, Sta-
cji paliw w Pniewie, Borkowie oraz 
Nasielsku. Łącznie rozdaliśmy oko-
ło 1100 maseczek.

W najbliższym czasie będą również 
zawiezione do szpitala w Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz kolej-
nych placówek w Nasielsku .

Dostarczane są osobiście prze-
ze mnie lub pana Marcina ze Sto-
warzyszenia Czysty i Aktywny 
Nasielsk.

Skąd biorą państwo materiały  
na maseczki?

 – Największą i lość materia łu 
otrzymaliśmy od firmy EcoWi-
pes z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego oraz Nowodworskiego 
Centrum Medycznego. Również 
Caritas i Przychodnia na ul. Spor-
towej przekazała nam materiał na 
uszycie maseczek dla nich. Poza 
tym Urząd Miejski w Nasielsku 
i sponsorzy przekazali nam gum-
ki oraz wkład do maseczek. Lu-
dzie cały czas wpłacają pieniądze 
na konto stowarzyszenia Aktywny 
i Czysty Nasielsk, za które później 
kupujemy gumki czy inne potrzeb-
ne rzeczy do maseczek.

Czy w ramach pomocy w walce 
z koronawirusem zorganizowali 
Państwo inne akcje charytatyw-
ne, czy przede wszystkim skupili 
się państwo na szyciu maseczek? 
Jeżeli zostały podjęte inne kroki, 

to jakie? Z jakim efektem udało się 
je przeprowadzić?

 – W obecnej chwili prowadzo-
na jest tylko akcja ,,Nasielsk szyje 
maseczki”. Jak widać potrzebna 
jest bardzo w naszej gminie. Naj-
ważniejsze, żeby pomoc w po-
staci gotowych maseczek trafiła 
do osób, które ich potrzebują lub 
które w codziennej pracy narażo-
ne są na kontakt z koronawirusem. 
Do osób, które ciężko pracują dla 
nas wszystkich – do lekarzy, pie-
lęgniarek, policjantów, straża-
ków, pracowników socjalnych, 
pracowników sklepów czy aptek. 
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty 
Nasielsk z kolei wspiera uczniów 
z problemami komputerowymi.

Czy nasielski Urząd Miejski włą-
czył się w akcję? 

 – Do nasielskiego Urzędu Miejskie-
go zgłosiłam się z propozycją zorga-
nizowania akcji. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z Urzędem Miejskim. 
Otrzymujemy też od nich informa-
cje, gdzie maseczki w obecnej chwili 
mogą się przydać. Przekazali również 
nam gumę i materiał na maseczki.

Jednak największe podziękowania 
i brawa należą się mieszkańcom 
gminy Nasielsk, za ich zaangażowa-
nie jest niesamowite. Widać, że po-
trafią się zjednoczyć w słusznym celu 
– w tym wypadku w walce z korona-
wirusem.

Dziękuję za rozmowę
J.G.

ZDROWIE

Boli ząb – i co teraz?
W czasie epidemii przychodnie zdrowia udzielają przede wszystkim porad 
telefonicznych. W ten sposób możemy opowiedzieć lekarzowi o obja-
wach swojej choroby, otrzymać poradę i receptę na leki, a także zwol-
nienie lekarskie. Co zrobić, kiedy zacznie boleć nas ząb? Wtedy porada 
telefoniczna może być niewystarczająca. Gdzie w Nasielsku szukać po-
mocy, gdy epidemia Covid – 19 sparaliżowała nasze życie?

Wiele gabinetów stomatologicznych zawiesiło swoją działalność, ograni-
czając ją do naprawdę niezbędnych wizyt, zgodnie z zaleceniami Komisji 
Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej.

Całkowicie swoją działalność zamknął Sympatik Nasielsk Ośrodek Zdro-
wia i nie ma w tej chwili możliwości umówienia się tam n wizytę do den-
tysty. Gabinet Stomatologiczny Ewy Konerberger jest także nieczynny,  
ale stomatolog przyjmuje w nagłych przypadkach (tel. 23 693 12 17). 
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Prodentis, w którym przyjmuje  
lek. den. Bożena Czerniakowska-Lewandowska jest nieczynny do odwo-
łania. Pacjenci leczeni w gabinecie, z ostrym stanem bólowym proszeni  
są o kontakt telefoniczny (698 693 445), zaś pacjenci ortodontyczni 
w przypadkach wymagających pilnej interwencji, proszeni są także o kon-
takt telefoniczny (509 0751380). Ale w nasielskim gabinecie pacjenci nie 
będą przyjmowani. Możliwe są jedynie teleporady i ewentualnie wysta-
wienie recepty.

Dentysta w nasielskiej przychodni przy ul. Sportowej przyjmuje 
w poniedziałki i środy (tel. 504 992 741) oraz we wtorki, czwartki, piątki 
(503 336 363).

W poszukiwaniu doraźnej pomocy dentystycznej można udać się do War-
szawy, gdzie można ją uzyskać w ramach kontraktu z NFZ (za darmo) także 
w nocy i w weekendy. Pacjentów z bólem zęba przyjmą placówki np. War-
szawskie Centrum Zdrowia przy ulicy Nowogrodzkiej 76, Centrum Me-
dyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Emilii Plater 
21, gabinet stomatologiczny na Mokotowie przy ulicy Stefana Bryły 6.

J.G. (i.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Z humorem pisane
Wiersze księdza Jana Twar-
dowskiego są wyjątkowe. 
Wiedzą o tym wszyscy, któ-
rzy mieli okazję przeczytać, 
choć kilka z nich. Zapadają  
w pamięć, ze względu na for-
mę, jak i podejmowaną tema-
tykę. Zmuszają do refleksji,  
za pomocą zaskakująco zesta 
wionych środków stylistycz-
nych budują swoisty, pełen 
paradoksów świat poetycki. 
Ich szczególnymi znakami 
rozpoznawczymi są przepeł-
niająca je życzliwość do ludzi 
i świata przyrody, franciszkań-
ska pokora, poczucie humoru 
oraz błyskotliwa puenta. Ale 
nie o utworach poetyckich 
tego uznanego przedstawi-
ciela współczesnej liryki religijnej chciałam napisać, a o „notatkach”, które 
znalazły się w niewielkich rozmiarów książeczce pt. Niecodziennik wydanej 
po raz pierwszy w 1991 roku. 

Dostałam taki wspaniały prezent w czasach, kiedy zdobycie dobrych ksią-
żek, w tym tych autorstwa ks. Jana, graniczyło z cudem i do dziś uważam go 
za szczególnie cenny. W zebranych tu zapiskach, które można określić po 
prostu jako krótkie formy literackie nacechowane humorem sytuacyjnym, 
odnaleźć można źródło sukcesu całej twórczości Twardowskiego – dosko-
nały zmysł obserwacji. A że swoje notatki – anegdoty prowadził już jako 
duchowny wiele z nich dotyczy stanu kapłańskiego. Oto klika przykładów 
historyjek z Niecodziennika:

***

Słyszałem, że pewien ksiądz poszedł jako kapelan więzienny porozmawiać  
z mordercą, który zabił ojca, matkę, a dziadka zarżnął. Psycholog poradził 
mu, żeby rozmawiał z więźniem jak z dzieckiem, bo wtedy będzie zrozu-
miały i nie urazi… Kiedy zobaczył mordercę powiedział:  – Cio to, cio to, 
bęc mamusię, bęc tatusia, a dziadula dylu dylu?

*** 

Przyszedł do mnie pewien młody człowiek, którego porzuciła dziewczy-
na. Przyniósł mi napisany w rozpaczy wiersz, który kończył się w taki spo-
sób: „Porzuciłaś mnie, małpo, zakochałaś się w innym i nie będziesz już leżeć  
ze mną w grobie rodzinnym”.

***

Kiedy przebywałem na swojej pierwszej parafii w Żbikowie, widziałem co pe-
wien czas jedną ze starszych pań leżącą krzyżem. Początkowo nie śmiałem 
pytać, wreszcie zapytałam:  – W jakiej intencji się pani modli?

Odpowiedziała:  – Modlę się w intencji kierowniczki zakładu spokojnej sta-
rości, żeby zdechła. 

***

Słyszałem o takim zdarzeniu: do pana, który nosił baldachim w czasie proce-
sji zbliżył się wojujący ateusz, który miał do niego osobiste pretensje, i walnął 
go w twarz. Uderzony spokojnie nadstawił drugi policzek. Dostał drugi raz. 
Zebrał się tłum, niektórzy się uśmiechali. Tymczasem pobity odczekał chwil-
kę i powiedział:  – Dotąd była Ewangelia, teraz będę ja – i trzepnął napastnika. 

***

O wicedyrektorze Seminarium Duchownego powtarzają taką anegdotę. 
Kiedy przychodzono do niego z problemami, odpowiadał chętnie, lecz ni-
gdy nie był pewien swojego zdania i do każdej odpowiedzi wtrącał słowa:  
„Z jednej strony tak, z drugiej strony nie.” Przed wakacjami zapytał go kle-
ryk, czy może na dworcu witając się z młodą ciotką pocałować ją. Usłyszał 
odpowiedź: – Z jednej strony tak, z drugiej strony nie.

***

Pewien ksiądz pouczał, jak zrobić rachunek sumienia:  – Nie mów, że trze-
pałeś kożuch, jeżeli w tym kożuchu był wujek. Nie mów, że przejechałeś 
butelkę, jeżeli ta butelka była w kieszeni przechodnia. Nie mów, że ukradłeś 
sznurek, jeżeli do tego sznurka był przywiązany koń. 

Polecam wszystkim zapoznanie się z zabawnymi historiami opisanymi przez 
ks. Jana w Niecodzienniku, a także – dla zachowania higieny psychicznej  
w tych trudnych czasach epidemii – regularne czytanie jego wierszy. Bar-
dziej dociekliwych zachęcam do lektury biografii tego poety autorstwa 
Magdaleny Grzebałkowski pt. Ksiądz paradoks. Biografia Jana Twardowskie-
go. 

Iwona Pęcherzewska

fot. M. Stamirowskifot. M. Stamirowski

KĄCIK POETYCKI

Wiosna
Słoneczko świeci radośnie, 
wróbel swe piórka rozgrzewa,
wszyscy już wiedzą o wiośnie, 
ludzie i ptaki, i drzewa.

Skowronek buja wysoko,
cieniutkim głosem znak daje
i leci, aż ku obłokom, 
hen, ponad lasy i kraje.

A dzień jest dłuższy wyraźnie,
więcej też siły w człowieku, 
idziesz na spacer odważnie,
bo piękna wiosna w człowieku.

Trawa się źdźbłami zieleni, 
pies leży pod ścianą domu,
a my, już zimą zmęczeni, 
chcemy swe siły czymś wspomóc.

Płaszcz dziś rozpięty szeroko, 
chwytasz powietrze płucami, 
radosne serce i oko,
już wiosnę masz pod stopami. 

Stanisława Wiśniewska

NASZE SPAWY

Sacrosong będzie za rok

Z Urzędu Miejskiego

Komunikat 
Jako członkowie Komitetu Honorowego obchodów  
30-lecia samorządu terytorialnego Gminy Nasielsk, które 
planowane były na 8 maja 2020 roku, informujemy, iż czas 
epidemii w którym się znajdujemy, nie pozwala bezpiecz-
nie zorganizować takiej uroczystości. Dlatego też, mając  
na względzie zdrowie nas wszystkich, informujemy,  
że uroczystość została przełożona na listopad 2020.

   Z wyrazami szacunku
   Bogdan Ruszkowski  
  – Przewodniczący Komitetu Honorowego
   Tadeusz Modzelewski
   Michał Wójciak
   Wojciech Ostrowski
   Katarzyna Rusek
   Bernard Dariusz Mucha
   Wojciech Andrzej Królak
   Dariusz Leszczyński
   Katarzyna Świderska
   Jerzy Lubieniecki

Organizacja Sacrosongu, czyli fe-
stiwalu muzyki sakralnej, w któ-
rym biorą udział najlepsze chóry, 
schole i zespoły muzyczne z całej 
diecezji płockiej to wielkie wyróż-
nienie dla parafii, której powierza-
ne jest to zadanie. W tym roku ten 
zaszczyt miał spotkać nasielską pa-
rafię pw. św. Wojciecha. Konkurs 
zaplanowano na 23 maja br. 

Niestety, już wiemy, że nie odbę-
dzie się on w tym roku. Na portalu 
duszpasterski.pl pojawiła się infor-
macja, iż ze względu na panującą 

epidemię koronawirusa Diece-
zjalny Finał 25. Sacrosongu został 
przeniesiony na wiosnę przyszłe-
go roku. 

– Miejsce pozostaje to samo: Pa-
rafia św. Wojciecha w Nasielsku, 
natomiast termin zostanie prze-
kazany jesienią – informuje ksiądz 
Jarosław Kamiński Dyrektor Wy-
dzia łu Duszpastersk iego Kuri i 
Diezcezjalnej.

Epidemia koronawirusa i obostrze-
nia związane z zapobieganiem 
jej rozprzestrzenianiu się pojawi-

ł y s ię w momencie 
przeprowadzania kon-
kursowych eliminacji 
parafialnych. – Schole 
dziecięce, młodzie-
żowe zespoły i chóry 
parafialne, które za-
kwalifikowały się do 
finału diecezjalnego 
nie muszą brać udzia-
łu w eliminacjach re-
jonowych. Zaś w tych 
rejonach, w których 
ze względu na pan-

demię koronawirusa nie udało się 
zorganizować eliminacji, należy je 
przeprowadzić w dogodnym ter-
minie po ustaniu epidemii – tłu-
maczy ksiądz Jarosław Kamiński 
na portalu Duszpasterski Płock.

Sacrosong to festiwal, w którym 
udział b iorą schole dziecięce, 
młodzieżowe zespoły muzycz-
ne oraz chóry paraf ialne, a od-
bywa się on raz na 3 lata. Grupy 
te muszą działać przy paraf iach 
diecezji płockiej i brać aktywny 
i systematyczny udział w liturgii.

Liczne sukcesy od lat w tym die-
cezjalnym konkursie ma nasiel-
ski Chór Lira pod dyrygenturą 
Joanny Ostaszewskiej ,  prowa-
dzony przez nią od 1997 roku, 
gdy objęła ona funkcję organi-
sty w kościele pw. św. Wojcie-
cha. W 2011 roku w Serocku zajął 
drugie miejsce, a w 2014 roku 
w Pułtusku-Popławach i w 2017 
roku w Gostyninie zajął pierwsze 
miejsce. 

Michał B.
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Gry, które uczą
Z NOK. Kreatywnie
Na kolejne dni, które nasze dzieci spędzą w mieszkaniach, mamy kilka 
sprawdzonych sposobów na nudę. Oto przepisy na kreatywne zajęcia, 
które dzieci mogą wykonywać samodzielnie lub z pomocą swoich ro-
dziców. 

Rosnące farby
Dzieci bardzo często lu-
b ią  malować .  J e dnak 
zwykłe farby nie zawsze 
mogą okazać się wy-
starczająco ciekawym 
pomysłem na spędzanie 
wolnego czasu. Jedną 
z alternatyw są rosnące 
farby. Ich zrobienie jest 
bardzo proste. Należy 
przygotować ok. pół szklanki mąki, pół szklanki wody i pół szklanki soli.

Składniki trzeba połączyć ze sobą i wymieszać, aby powstała gładka masa. 
Kolorujemy ją barwnikami spożywczymi bądź kredą albo farbami. Tak 
przygotowujemy kilka pojemniczków z różnymi kolorami i za pomocą 
pędzelków malujemy na kartce wszystko co tylko przyjdzie nam do gło-
wy. Gotowe prace wkładamy do mikrofalówki ustawiamy ok. 30 sek. moc 
800W. W tym czasie nasze farby rosną, a obrazek wysycha i twardnieje.

Mozaika z papieru
Przygotowujemy białą kartkę, klej, nożyczki i 
kolorowe papiery, z których wycinamy jak naj-
więcej kwadracików o boku ok. 1 cm. Na białej 
kartce szkicujemy wybrany przez nas wzór, mogą  
to być kwiaty, drzewa, zwierzątka. Następnie za-
czynamy wyklejać obrazek i zaczynamy od kra-
wędzi. Pomiędzy kwadracikami pozostawiamy 
małe przestrzenie i staramy się wykleić całą stro-
nę.

Wiosenne drzewo
Do wykonania tej pracy potrzebne są: sznurek, bibuła w różnych kolorach, 
farby i talerzyk papierowy. Na talerzyku malujemy niebo i ziemię. Klejem 
szkolnym przyklejamy sznurek, w taki sposób, aby utworzyć gruby pień 
drzewa i gałązki. Do gałązek przyklejamy kwiatki z bibuły. Należy wycinać 
małe kwadraty z bibuły i je zwijać wedle naszej fantazji, aby utworzyć róż-
ne kwiatki. Drzewo może być różnokolorowe.

Wiszące dekoracje
Przygotowujemy kilka rolek po papierze toaletowym. Malujemy je na zie-
lono i łączymy – najlepiej przykleić taśmą bezbarwną tworząc długą rurkę. 
Do niej przywiązujemy kilka długich sznurków jutowych w odstępach ok. 
5cm. Z kolorowych kartek wycinamy kwiatki i przyklejamy na sznurkach 
jutowych tak, aby utworzyć wiszącą girlandę wiosenną.

(jg.)

Ostatnie tygodnie zmusiły nasze 
społeczeństwo do zmiany sty-
lu życia. Przebywanie przez całą 
dobę z domownikami, często bez 
szansy na chwilę pobycia sam na 
sam ze sobą, do tego praca i edu-
kacja zdalna, obowiązki domowe, 
rezygnacja z wielu aktywności,  
to wszystko może rodzić wiele 
nieprzyjemnych sytuacji, niepo-
rozumień, emocji… 

„Emocje” – taką nazwę nosi gra 
planszowa przeznaczona dla osób 
od siódmego roku życia wzwyż 
i może przydać się w sytuacjach 
kryzysowych, ponieważ sprzy-
ja budowaniu pozytywnych rela-
cji międzyludzkich. Pod pozorem 
klasycznego wyścigu od pola 
start do mety, uczestnicy, przesu-
wając pionki zgodnie z wynikiem 
na kostce, poszerzają swoją wiedzę  
na temat ludzkich emocji. Na plan-
szy złożonej z ośmiu puzzli znajdu-
ją się dwa rodzaje pól specjalnych, 
które są odnośnikami do kart emocji 
oraz zadań. Pierwsze z nich podzie-
lone są na cztery kategorie: smutek, 
złość, strach i radość, które zawiera-
ją pytania lub zadania dotyczące po-
szczególnego uczucia. Zielone karty 
opatrzone znakiem zapytania od-
noszą się do żetonów z wizerunka-
mi osób wyrażających różnorodne 
stany emocjonalne. Gra jest okazją 
do poszerzenia wiedzy na temat 

emocji, uczy empatii poprzez re-
fleksję nad odczuciami drugiego 
człowieka, skłania do poszukiwania 
rozwiązań sytuacji konfliktowych  
w sposób niekrzywdzący, a także 
pozwala wejrzeć w głąb samego 
siebie. Oczywiście wygrywa gracz, 
który dotrze do mety jako pierwszy, 
ale to nie wygrana wyścigu jest naj-
ważniejsza w całej zabawie, a praca 
nad rozwojem kompetencji inter-
personalnych.

Jeśli już uporamy się z emocjami, 
możemy spokojnie przejść do pra-
cy nad własnym intelektem. Pamię-
tacie kultową animację z końca lat 
80-tych „Było sobie życie”? Gra 

planszowa pod tym samym ty-
tułem dla rodziców jest podróżą 
sentymentalną do czasów dzieciń-
stwa, a dla dzieci i młodzieży okazją 
do poszerzenia wiedzy o budowie 
i funkcjonowaniu ciała ludzkiego 
poprzez zabawę. Gracze wybierają 
sobie pionek przypisany do jedne-
go z czterech obszarów, gdzie roz-
poczyna się ich przygoda. 

Po drodze czeka ich wiele zadań do 
rozwiązania – gracz ma możliwość 
wyboru łatwego lub trudnego py-
tania, sprawdzającego jego wiedzę 
na temat organizmu ludzkiego i za-
gadnień związanych ze zdrowiem. 
Pytania bywają banalne (np. gdzie 
znajduje się mózg?), są i takie, któ-
re wymagają dość szczegółowej 
wiedzy z biologii (np. Ile średnio 
waży mózg człowieka?), ale przede 
wszystkim napisane są z humorem, 
dzięki czemu uczestnicy nie nudzą 
się i z łatwością przyswajają wie-
dzę. Czasem dostają szansę, któ-
ra bywa nagrodą lub mają pecha; 
mogą zdobyć karty mistrza lub 
wirusa, umożliwiające pojedynki 
między graczami. Walutą w grze 
są leukocyty oraz lekarstwa, któ-
re chronią przed atakiem bakterii i 
wirusów. Można je wymieniać na 
żetony Globinka, te wymieniamy  
na żetony Hemo – najważniejsze w 
rozgrywce. Bo celem gry jest zdo-
bycie 7 żetonów Hemo, co nie jest 
takie proste. Polecam tę grę. Cieszy 
się ona ogromnym powodzeniem 
na rynku, a przy tym jest bardzo 
wartościowa i solidnie wykonana.

O.I.

Burmistrz Nasielska informuje,  
że dysponuje wolnymi miejscami  

w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach  
(druki do pobrania na stronie  

Samorządowego Przedszkola w Nasielsku)  
oraz w oddziałach przedszkolnych  

przy Szkołach Podstawowych:  
w Budach Siennickich i Dębinkach. 

Godziny funkcjonowania oddziałów przedszkolnych  
będą dostosowane do potrzeb rodziców.  

Chętnych zapraszamy do pobrania wniosków  
ze strony danej placówki.

Dane kontaktowe: S.P. Budy Siennickie tel. 668 391 289  
mail: sekretariat@budysiennickie.pl,  

S.P. Dębinki tel. 22/794 34 06 kom. 502 098 374,  
Samorządowe Przedszkole  

w Starych Pieścirogach 517 609 929. 
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Z PARAFII

Groby Pańskie  
w naszych kościołach 
Tegoroczne Święta Wielkanocne obchodziliśmy inaczej niż zwykle. 
W uroczystościach świątecznych związanych z Triduum Paschalnym 
wierni uczestniczyli za pośrednictwem mediów. 

Zwyczajowo w Wielką Sobotę przy okazji święcenia pokarmów  
w naszych kościołach odwiedzane są Groby Pańskie. 

W tym roku, z racji licznych ograniczeń wynikających z panującej 
epidemii, parafianie zmuszeni byli zrezygnować z wizyt w świąty-
niach.

Parafie wyszły jednak naprzeciw oczekiwaniom wiernych i transmito-
wały w Internecie obrzędy liturgiczne, a także zaprezentowały zdję-
cia Grobów Pańskich na swoich stronach na portalu Facebook.

Zauważyć można, że we wszystkich świątyniach parafialnych znajdu-
jących się na terenie gminy Nasielsk (w Nasielsku, Starych Pieściro-
gach, Cieksynie i Nunie) Groby Pańskie są skromniejsze, niż w latach 
ubiegłych. 

Symboliczne groby, w których umieszczono figury Chrystusa oto-
czone zostały kwiatami i świecami. W znaczący sposób umieszczono 
tam monstrancje z Najświętszym Sakramentem.

Michał B.
(zdj. FB parafii Nasielsk, Cieksyn, Stare Pieścirogi i Nuna)

NunaNunaNasielskNasielsk

CieksynCieksyn

PieścirogiPieścirogi

WYBORY PREZYDENCKIE RP 2020

Koronawirus namieszał  
w wyborach?

Z UM

Twój parasol  
– aplikacja mobilna
Izolacja w mieszkaniach związana z obec-
nie panującym stanem epidemii i zasadami 
dotyczącymi ograniczeń w przemiesz-
czaniu się, może być niezwykle trudna dla 
osób doznających przemocy w rodzinie. 
Dlatego też powstała bezpłatna aplika-
cja mobilna „Twój Parasol”, która stanowi 
praktyczne i skuteczne narzędzie umożli-
wiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych 
informacji osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie (https://twojparasol.
com/). 

Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kon-
takt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmo-
wego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje np. z zakresu prawa, które mogą być pomocne 
osobom krzywdzonym.

Aplikacja może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji 
ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

5 lutego br. marszałek Sejmu RP Elż-
bieta Witek ogłosiła, iż wybory prezy-
denckie 2020 odbędą się w niedzielę, 
10 maja br. Od tego momentu rozpo-
częły się przygotowania do ich prze-
prowadzenia. Zgodnie z kalendarzem 
wyborczym do 10 kwietnia br. można 
było zgłaszać kandydatów do składów 
obwodowych komisji wyborczych. 

Jak informował w poprzednim nu-
merze ŻN B. Ruszkowski burmistrz 
Nasielska, najpierw do pracy w komi-
sjach wyborczych zgłosiło się ponad 
50 osób, a później, w związku z epi-
demią COVID – 19, większość z niej 
zrezygnowało. W związku z tym 14 
kwietnia br., Joanna Oliwa komisarz 
wyborczy w Warszawie III, poinfor-

mowała, że do 16 kwietnia br. peł-
nomocnicy komitetów wyborczych 
mogą dokonać dodatkowych zgło-
szeń kandydatów do pracy w ob-
wodowych komisjach wyborczych 
w gminie Nasielsk. W sumie do  
16 obwodowych komisji wyborczych 
może zgłosić się jeszcze 95 osób. 

Wiele jednostek samorządu tery-
torialnego, w tym gmina Nasielsk, 

oświadczyło, iż nie ma możliwości 
bezpiecznego zorganizowania i prze-
prowadzenia wyborów prezydenc-
kich 2020. 

Państwowa Komisja Wyborcza ogło-
siła, że w wyborach prezydenckich 
2020 wystartuje 10 kandydatów, 
którzy zebrali co najmniej 100 tys. 
podpisów poparcia. Na najwyższy 
urząd w państwie kandydować będą: 
Andrzej Duda (z poparciem PiS), Mał-
gorzata Kidawa – Błońska (Koalicja 
Obywatelska), Władysław Kosiniak – 
Kamysz (PSL), Krzysztof Bosak (Kon-
federacja), Robert Biedroń (Lewica), 
Szymon Hołownia (kandydat bez-
partyjny), Marek Jakubiak (Federacja 
dla Rzeczpospolitej), Stanisław Żółtek 

(Kongres Nowej Prawicy), Mirosław 
Piotrowski (Ruchu Prawdziwa Europa), 
Paweł Tanajno (kandydat bezpartyjny).

Ze względu na niedopełnienie formal-
ności PKW odmówiła rejestracji kilku 
komitetów. Komisja poinformowała, 
że dziewięciu kandydatów nie złoży-
ło wymaganych 100 000 podpisów. 

W związku z trwającą pandemią koro-
nawirusa opozycja apeluje o zmianę 

daty wyborów i przesunięcie ich na 
późniejszy termin. Jej zdaniem jedyną 
możliwością przełożenia wyborów 
jest wprowadzenie w naszym kraju 
stanu nadzwyczajnego. Nie zgadza-
ją się na to rządzący. W poniedziałek, 
6 kwietnia br., Sejm uchwalił ustawę, 
zgodnie z którą wybory prezydenc-
kie 2020 zostaną przeprowadzone 
drogą korespondencyjną. Przepi-
sy zawarte tam p mówią, że w stanie 
epidemii marszałek Sejmu może za-
rządzić zmianę terminów wyborów, 
określonego wcześniej w postano-
wieniu. Według nowych przepisów 
termin wyborów mógłby być prze-
sunięty o tydzień. 

Aktualnie ustawa dotycząca głoso-

wania korespondencyjnego znaj-
duje się w Senacie, który ma 30 
dni na jej rozpatrzenie, czyli do 5 
maja br. 

Wciąż więc nie wiadomo czy wy-
bory prezydenckie zostaną prze-
p rowa d zo n e w p l a n owa nym 
terminie i w jaki sposób będą się 
one odbywać.

(red.)
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WYWIAD Z….

Na pomoc zwierzętom
Aldoną Sucharzewską i Anną Zielińską ze Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zwierząt – Nasielsk o tym,  
jak zatrzymać bezdomność zwierząt i przekonać mieszkańców, że należy o nie dbać. 

Jak wygląda codzienna praca 
członków Stowarzyszenia? Prze-
cież to nie jest tylko odbieranie 
telefonów… Skąd bierzecie środ-
ki na działalność Stowarzyszenia? 

 – Nasza praca odbywa się głów-
nie w terenie. Aby odpowiedzieć 
i odpowiednio zareagować na 
wszystkie zgłoszenia mieszkań-
ców, miesięcznie musimy przeje-
chać około 3,5 tys. km. Poza tym 
musimy codziennie opiekować 
się 20 psami będącymi bezpo-
średnio pod naszą opieką, czy-
li nakarmić, napoić, posprzątać, 
chwile pobyć i pospacerować 
z nimi, zawieźć do lekarza, zrobić 
zdjęcia do ogłoszeń itd. Musimy 
również odwiedzać i zaopatry-
wać w karmę domy tymczasowe, 
potem jest jeszcze do zrobienia 
ogrom prac biurowych tj. księgo-
wość, sprawozdania, ogłoszenia 
zwierząt do adopcji, same pro-
cesy adopcyjne. A jesteśmy tyl-
ko dwie i pracujemy w ramach 
wolontariatu. Naszą działalność 
możemy prowadzić dzięki oso-
bom, firmom, fundacjom, które 
szanują zwierzęta i przejmują się 
ich losem. To oni wspierają na-

sze działania finansowo i rzeczo-
wo. Dzięki tym środkom możemy 
leczyć, dokarmiać, wyposażać 
w budy zwierzęta właścicielskie, 
które nie mają, z różnych po-
wodów, zapewnionej właściwej 
opieki . Oczywiście pracujemy 
w porozumieniu z naszą Gminą, 
która zapewnia środki na opiekę 
weterynaryjną zwierząt bezdom-
nych, w tym przede wszystkim 
z Wydziałem Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Z kim i w jakim zakresie wasze 
Stowarzyszenie współpracuje?

 – Na co dzień ściśle współpracu-
jemy z nasielskimi lekarzami we-
terynarii: Łukaszem Paczewskim 
i Adamem Rosłońskim. Oni na-
prawdę poświęcają naszym pod-
opiecznym bardzo dużo czasu 
i środków, ich pomoc i zaangażo-
wanie jest po prostu nieocenione. 

Współdziałamy też z innymi or-
g an izac j am i ,  n p .  z  Fun d ac j ą 
Wspomagania Wsi . W ramach 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
uczestniczymy w projekcie „Ka-
strujemy bezdomność”. Współ-
pracujemy też z fundacją Zwierz. 
To dzięki jej wsparciu mamy moż-
liwość dojeżdżania do mieszkań-
ców gminy Nasielsk i ich zwierząt, 
ponieważ ufundowała nam sa-
mochód służbowy. Oczywiście 
mamy też wsparcie ze strony rad-
nych nasielskiej Rady Miejskiej, 
w tym szczególnie Jerzego Lu-
bienieckiego przewodniczące-
go Rady Miejskiej, który rozumie 
potrzebę czipowania zwierząt. 
Warto dodać, że rozpoczęliśmy 
współpracę z nasielskim klubem 
sportowym Żbik i jesteśmy już po 
pierwszym spotkaniu z jego pre-
zesem Markiem Prusinowskim. 
Regularnie publikujemy również 
teksty i informacje na temat zwie-
rząt do adopcji w Życiu Nasielska. 

Podajcie konkretne liczby, dla ilu 
zwierząt Stowarzyszenie znalazło 
domy, ile zwierząt dzięki waszym 
akcjom zostało wykastrowanych, 
a ile zaczipowanych?

 – Rocznie średnio l icząc za-
bezpieczmy około 100 – 150 
zwierząt, nie wliczając w to szcze-
niaków. Wszystkie psy zabezpie-
czamy, tj. dajemy im schronienie, 
w punkcie adopcyjnym, hoteli-
kach lub w domach tymczaso-
wych, które w naszej sytuacji są 
na wagę złota. Wszystkie psy są 
w kolejności kastrowane, szcze-
pione i czipowane, potem dopie-
ro wydajemy do adopcji. Jeżeli 
wydajemy szczeniaki, to w umo-
wie adopcyjnej mamy specjal-
ny punkt mówiący o obowiązku 
kastracji adoptowanego od nas 
zwierzęcia, oczywiście w wie-
ku pozwalającym na ten zabieg, 
czyli pod koniec pierwszego roku 
życia. Jeżeli pomnożymy to przez 
trzy lata działalności, będzie oko-
ło 300 zwierząt dorosłych, które 
dzięki nam znalazły domy. Poza 
tym prowadzimy akcję kastra-
cja i czipowianie zwierząt właści-

Z jakiego powodu, kiedy i w ja-
kich okolicznościach powstało 
Stowarzyszenie na rzecz Ochrony 
Zwierząt – Nasielsk? Kto był po-
mysłodawcą tej działalności? Ilu 
członków liczy obecnie Stowa-
rzyszenie?

 – Oficjalnie stowarzyszenie po-
wstało w lutym 2018 roku, choć 
swoją działalność na rzecz zwie-
rząt  w gminie Nasielsk zaczęły-
śmy już na początku 2017 roku. 
Dlatego, że nasza działalność za-
częła zataczać coraz większe krę-
gi, stwierdziłyśmy, że czas chyba 
się zrzeszyć i występować jako 
stowarzyszenie zarejestrowane, 
mające osobowość prawną, a nie 
tylko tzw. panie od piesków. Po-
mysłodawcą była Aldona. W tej 
chwili w naszym stowarzyszeniu 
są 4 osoby. Ale tak naprawdę 
czynnie działają 2 osoby, czy-
li my. Jesteśmy stowarzyszeniem 
zwykłym i działamy tylko na za-
sadzie wolontariatu. Naszą dzia-
łalność wspierają osoby, którym 
zależy na poprawie losu zwierząt 
domowych. 

W swoim statucie macie mnó-

stwo zadań na rzecz zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierzętom 
z naszej gminy. Które z nich są 
w tym momencie najważniejsze?

 – Tak, statut to cała lista bardzo 
istotnych punktów, które staramy 
się wdrażać i wykonywać. Naj-
ważniejszym jednak punktem jest 
ograniczenie liczby bezdomnych 
zwierząt. „Nadprodukcja” psów 
i kotów jest źródłem całej pato-
logii . To jest temat rzeka, cho-
dzi oczywiście o kwestie etyczne 
i ekonomiczne. Ważnym elemen-
tem jest też znakowanie psów 
właścicielskich, tzw. czipowanie. 
Jest to wszczepianie pod skórę 
psom i kotom mikroczipu, wiel-
kości 2 mm, do którego przypi-
sany jest numer, natomiast każdy 
numer wprowadzamy do ogól-
noeuropejskiej bazy danych safe 
animal z danymi właściciela zwie-
rzęcia. 

cielskich. Tutaj koszty zabiegów 
są po stronie stowarzyszenia 
i w tej chwili możemy mówić 
już o około 150 suk i około 50 
samców. 

Kastracja, czipowanie to podsta-
wa, ale ważne jest także miej-
sce dla znalezionych zwierząt. 
Kojce na terenie ZGKiM to prze-
cież wyjście awaryjne, czy jest 
szansa na znalezienie jakiegoś in-
nego rozwiązania? 

 – Tak, miejsce jest bardzo waż-
ne, wręcz kluczowe, aby dobrze 
przygotowywać psy do adop-
cji i zapewnić im należytą opiekę. 
Chcemy stworzyć profesjonal-
ny punkt adopcyjny. Miejsce bez-
pieczne i przyjazne dla zwierząt, jak 
również spełniające podstawowe 
warunki dla sprawowania opie-
ki nad nimi. PSZOK jest miejscem 
tymczasowym, zorganizowanym 
przy pomocy gminy, ale nieste-
ty bardzo prowizorycznym. W tej 
chwili, po dłuższych rozmowach 
z Burmistrzem Nasielska i Radą 
Gminy mamy pewien pomysł, 
który mamy nadzieję zaowocuje 
zorganizowaniem punktu adop-
cyjnego z prawdziwego zdarzenia. 
Mamy użyczoną prywatną działkę, 
a dzięki deklaracji pomocy naszej 
gminy w zaopatrzeniu w przyłącze 
wody będziemy mogły zacząć or-
ganizować bezpieczną przystań dla 
zwierząt. 

Mieszkańcy Nasielska widzą już 
zdecydowaną zmianę na plus. 
Kilka lat temu po mieście błąka-
ło się, szczególnie w dni targowe, 
wiele zwierząt. A jakie macie pla-
ny na przyszłość?

 – Plany na przyszłość to właśnie 
punkt adopcyjny, dalej akcje ka-
stracja i czipowanie , jak również 
szeroko rozumiana edukacja. Już 
widać w naszym społeczeństwie, 
jak na przestrzeni tych trzech lat 
zmieniło się podejście do same-
go zabiegu kastracji. Oczywiście 
bardzo na plus. Coraz więcej osób 
rozumie potrzebę kontroli roz-
mnażania zwierząt, to jest budu-
jące i motywujące. 

Wiem, że waszą działalnością in-
teresują się okoliczne samorządy, 
które nie potrafią poradzić sobie 
z bezdomnością zwierząt na swo-

im terenie. W jaki sposób im po-
magacie?

 – Staramy się pomagać samorzą-
dom zainteresowanym, powstał 
pomysł przeprowadzenia akcji ka-
stracja i czipowanie w ościennych 
gminach. Mamy lekarza wetery-
narii, który oferuje swoje usługi 
w ramach wolontariatu, my opła-
cimy potrzebne akcesoria i leki, na-
tomiast gmina przygotuje miejsce 
spełniające wymogi konieczne do 
przeprowadzania zabiegów. Akcja 
miała się rozpocząć już w marcu, 
niestety ze względu na ogólną sytu-
ację w kraju musiałyśmy przełożyć 
akcję na koniec wakacji – jesień. 
Chcemy zainteresować tym wszyst-
kie sąsiadujące z nami gminy, 
ponieważ ma to bezpośrednie prze-
łożenie na ilość bezdomnych zwie-
rząt znajdowanych w naszej gminie. 

Na początku swojej działalności 
często określano was nieco zło-
śliwie jako „te panie od piesków” 
czy to się zmieniło? Jak działacie 
w czasach koronawirusa?

 – Tak, myślę, że coraz większa licz-
ba osób zaczyna dostrzegać naszą 
pracę i jej efekty. Gros osób zda-
je sobie sprawę, że działamy non 
profit i to szanuje, chętnie w miarę 
swoich możliwości stara się pomóc. 
Część niestety tego jeszcze nie jest 
w stanie pojąć, często uważa nas 
za pracowników gminy i ma wobec 
nas bardzo roszczeniowe postawy. 
Oczywiście są też tacy, którzy nadal 
uważają nas za „nawiedzone” panie 
od piesków.

Cały czas jednak chcemy w to wie-
rzyć, że jest i będzie coraz więcej osób 
świadomych konieczności dbania 
o zwierzęta, a także życzliwych nam 
i wspierających nasze działania. 

W czasach koronawirusa pracuje-
my na pełnych obrotach, bo nie-
stety ciągle na naszym terenie są 
zwierzęta potrzebujące pomocy.

Dziękuję za rozmowę
Iwona Pęcherzewska

Składamy serdeczne podziękowania  

Fundacji Zwierz  
za ufundowanie nam auta służbowego,  

dzięki któremu możemy  
bezpiecznie przewozić zwierzęta.  

Mamy teraz możliwość dotrzeć  
do odległych zakątków gminy Nasielsk

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zwierząt – Nasielsk
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ABC OGRODNICTWA

Uprawa warzyw w kwietniu
Kwiecień to czas sadzenia i siewów wie-
lu warzyw. Najbardziej smakują te z własnego 
ogrodu. Osoby posiadające chociaż kawałek 
ogródka są w komfortowej sytuacji. Na swój 
mini ogródek można też wykorzystać skrzynie 
postawione na balkonie. Wybierając stanowisko 
dla ogródka warzywnego warto zastanowić się, 
czy przez większość dnia dociera do tego miej-
sca słońce. Promienie słoneczne mają korzyst-
ny wpływ nie tylko na kiełkowanie, ale także na 
prawidłowy wzrost i wygląd roślin.

Warto też zwrócić uwagę na kwasowość gleby. 
Nawet, gdy rośliny są nawożone prawidłowo, 
a podłoże jest zbyt kwaśne, to rośliny nie ro-
sną dobrze, gdyż nie przyswajają składników pokarmowych niezbędnych do jej prawidłowego wzrostu. Większość 
warzyw toleruje glebę lekko kwaśną do obojętnej. Między innymi koper, pomidor, pietruszka korzeniowa preferują 
glebę lekko kwaśną (ph 5,5 – 6,5). Burak ćwikłowy, cebula, groch, kalarepa, kalafior, marchew, ogórek, sałata, seler, 
szpinak preferują glebę od lekko kwaśnej do obojętnej (ph 6,0- 6,8).

Mimo że przed połową maja mogą jeszcze wystąpić przymrozki, to i tak warto wysiać już na początku kwietnia wiele 
warzyw, które kiełkują przy niższych temperaturach i są wytrzymałe na zimno. Zaleca się oczywiście w przypadku 
zapowiadanych przymrozków przykryć rabatę warzywną agrowłókniną , co zabezpieczy młode siewki przed zmar-
znięciem.

W kwietniu wprost do gruntu można wysiać groch, bób cebulę, pietruszkę korzeniową i naciową, szpinak, koper. 
Od połowy kwietnia burak ćwikłowy i liściowy (boćwinę), por, koper ogrodowy, pietruszkę naciową, rzodkiewkę 
wczesną, średnio-wczesną marchew, rabarbar, szczaw, sałatę (zwłaszcza wytrzymałą na mróz do - 6 stopni odmia-
ny o kędzierzawych liściach Lollo Rossa i Lollo Bionda, a także sałatę masłową czy dębolistną). Można też wsadzić 
sadzonki selera i pora.

Do gruntu w kwietniu można też wysiać zioła jednoroczne np. rumianek pospolity, kminek, majeranek, kolendrę 
siewną oraz wieloletnie np. lubczyk ogrodowy, miętę, szałwię lekarską. Obecność ziół na rabacie warzywnej wpływa 
pozytywnie na plonowanie i lepszy wzrost roślin warzywnych. Ochronne działanie posiada też bazylia, która znacz-
nie zmniejsza występowanie mączniaka na ogórkach. Bazylia, podobnie jak koper, pietruszka i seler, dobrze wpływa 
na rosnące obok pomidory, wzmacniając ich smak i aromat. Pozytywne działanie na pomidory ma też tymianek, 
który przyspiesza dojrzewanie owoców pomidorów.

Przystępując do zakładania warzywniaka, często też zadajemy sobie pytanie, jakie rośliny posadzić obok siebie,  
aby chroniły się wzajemnie przed szkodnikami, żeby nie trzeba było wykorzystywać środków do ochrony roślin.

Warto też tak zaplanować ogród warzywny, żeby sąsiadujące ze sobą warzywa oddziaływały na siebie korzystnie.

Substancje wydzielane przez liście, łodygę i korzenie często wpływają na wzrost, kiełkowanie czy jakość plonowania, 
ale mogą też działać negatywnie np. hamować wzrost innych roślin, czego przykładem są posadzone obok siebie 
groch i fasola czy często sadzone obok siebie pietruszka i sałata. Toksycznie działają na siebie nawzajem posadzone 
obok siebie sałata i ogórki.

W pobliżu grządek z warzywami korzeniowymi np. marchewką czy pietruszką warto jest posiać aksamitki i nagietki, 
które nie tylko ozdobią nasz ogródek warzywny, ale odstraszą mszyce i mączlika szklarniowego. Ochronią także wa-
rzywa korzeniowe, ponieważ wabią też nicienie, które wchodzą do środka ich korzeni i tam pozostają.

Marchew kiełkuje 10-20 dni. Posiana na jednej rabacie z porami czy cebulą, korzystnie na siebie oddziałują. 
Marchew odstrasza szkodnika śmietkę cebulankę, a cebula i pory odstraszają połyśnicę marchwiankę uszka-
dzającą korzenie marchwi, przy czym marchew, zwłaszcza późna, niestety hamuje wzrost cebuli. Natomiast 
marchew posadzona obok porów pobudza je do wzrostu i poprawia ich smak. Pory, podobnie jak cebula, od-
straszają połyśnicę marchwiankę, więc lepszym połączeniem będzie posianie marchwi na przemian z porami. 
Szkodniki marchwi odstraszają też czosnek, skorzonera, kolendra.

Pomidory należy wysiać na rozsadniku w ogrzewanym tunelu/ szklarni w domowych warunkach do doni-
czek. Nasiona pomidorów kiełkują 5-10 dni w temp od 20 stopni C. Gdy sadzonki pomidorów mają za zimno, 
to tracą możliwość pobierania z gleby fosforu, a ich łodygi stają się fioletowe. Siewki pomidorów przed po-
sadzeniem do gruntu należy pikować do doniczek pojedynczo, ale głębiej niż rosły poprzednio, co wpływa 
na lepsze ukorzenienie sadzonek. Do gruntu najlepiej wysadzić po 15 maja, kiedy minie niebezpieczeństwo 
przymrozków. Sadzonki pomidorów potrzebują dużo słońca. Posadzone obok pomidorów pietruszka, koper 
poprawiają ich smak i aromat.

Sadząc kapustę warto obok posadzić pomidory, szałwię, miętę, posiać koper. Szkodniki kapusty nie odnajdu-
ją jej wśród innych roślin, gdyż są zdezorientowane dzięki zapachom roślin, których nie lubią. Miętę warto też 
posadzić przy fasoli, grochu, kalarepy i brokułów. Z doświadczenia wiem, że sadząc miętę warto ograniczyć jej 
teren rozrostu korzeni, np. sadząc ją w donicy bez dna wkopanej na rabacie. Kapustę i pory można ochronić 
przed wciornastkami, wysiewając w ich pobliżu marchewki. Działanie ochronne posiada również seler. Rabata 
z kapustą obsadzona selerami ładnie też wygląda. Ponadto rabatę z kapustą dobrze jest obsadzić na brzegach 
ziołami odstraszającymi bielinka kapustnika. Zioła, które wydzielają zapach odstraszający owady to np. szałwia 
lekarska, lawenda, rozmaryn, tymianek, majeranek czy bazylia. Kapusta nie lubi jednak niektórych roślin posa-
dzonych w sąsiedztwie, np. oregano, szczypiorku, czosnku.

Czosnek wytwarza substancje lotne, które chronią przed bakteriami, chorobami grzybowymi i szarą pleśnią po-
wodującą gnicie owoców. Warto więc posadzić go przy rabacie truskawek czy w pobliżu krzewów porzeczek, 
gdyż skutecznie odstrasza szkodnika, jakim jest wielopąkowiec. Posadzony natomiast pod brzoskwinią chroni 
jej liście przed kędzierzawością i mszycami. Skutecznie też odstrasza nornice i inne szkodniki, dlatego dobrze 
jest, gdy rośnie w pobliżu lilii, tulipanów i róż. W kwietniu można tez sadzić cebulę dymkę wysiewać cebulę 
siedmiolatkę (wieloletnią, odporną na mróz). Gdy mamy możliwość zrobienia rozsadnika, to w kwietniu można 
wysiać brokuły, wczesną kalarepę, średnio-późną kapustę, późne sałaty, chrzan, rabarbar.

Chcąc mieć warzywa z własnego ogrodu, warto dołożyć starań i tak dobrać odmiany warzyw, by dobrze na 
siebie oddziaływały, by zbędne było stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Byśmy mieli pewność, 
że ich jedzenie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Romek 
szuka domu
Piesek Romek ma około 2-3 lat. Ma bar-
dzo dobry charakter, jest przyjacielski  
i umie chodzić na smyczy. Nie jestem 
duży, może trafić do mieszkania. Może 
ktoś zechce go adoptować? Więcej infor-
macji pod numerem telefonu 570 512 956. 
Można również napisać wiadomość SMS, 
że chodzi o Romka.

STOWARZYSZENIE ZWIERZĄT NASIELSK

Choroby  
naszych pupili
Odmrożenia
Jeśli zaobserwujemy u psa oznaki wyziębienia, czyli spadek temperatury, 
dreszcze, płytki oddech, słabe tętno, należy go rozgrzewać stopniowo. 
Przykrywamy zwierzę kocem, przenosimy do cieplejszego, ale nie gorą-
cego! – pomieszczenia i masujemy. Trzeba to robić ostrożnie, aby nie spo-
wodować dodatkowych urazów mechanicznych odmrożonych miejsc.

Przy poważnych odmrożeniach np. uszu, ogona, opuszek palcowych, 
palców, konieczna jest amputacja tkanek objętych martwicą. Jeśli jednak 
nie doszło jeszcze do tak dużych zmian, miejsca te ogrzewamy powo-
li, najpierw w zimnej wodzie, stopniowo podwyższając jej temperaturę  
do pokojowej. Unikamy gwałtownego ogrzewania np. przy piecyku elek-

trycznym, za pomocą dmuchawy itp. – w ten sposób raczej psu zaszko-
dzimy niż pomożemy.

Kiedy sytuacja zostanie wstępnie opanowana (zanik dreszczy, normalny 
oddech i powrót do normalnej temperatury) zabieramy zwierzę do leka-
rza weterynarii. Konieczna będzie dokładna dezynfekcja i opatrzenie ran 
oraz kuracja antybiotykowa.

Oparzenia 
Weekendowe wieczorne ogniska czy letnie grillowanie to niebezpieczne 
sytuacje dla naszego psa. Zdarza się, że rozbawiony czworonóg z impe-
tem przewraca grill, którego wrząca zawartość wraz z rozżarzonymi bry-
kietami wysypuje się na zwierzaka. Najważniejsze jest natychmiastowe 
obniżenie temperatury. Jeżeli pies wpadł do ogniska i pali się na nim sierść, 
należy zdusić ogień, narzucając na niego koc. Poparzone miejsca trzeba 
natychmiast przemyć i ochłodzić zimną wodą, a najlepiej obłożyć też lo-
dem. Jeśli to możliwe, na tak ochłodzone partie ciała z obrażeniami na-
nosimy specjalną tłustą maść przeciwoparzeniową dostępną bez recepty.

Jeśli poparzenie jest niewielkie, na tym powinna się zakończyć przykra przy-
goda, bez konieczności podawania środków przeciwbólowych. Jeżeli jednak 
dotyczy większej powierzchni lub jest ono dotkliwe, gdy poza zaczerwie-
nieniem pojawiają się pęcherze, a w skrajnych przypadkach nawet zwęgle-
nia, konieczna będzie natychmiastowa pomoc lekarza weterynarii, który 
poda kroplówki, antybiotyk, środki przeciwbólowe, przeciwwstrząsowe, 
przeciwobrzękowe i fachowo opatrzy rany. W ciężkich przypadkach może 
nawet zajść potrzeba chirurgicznego usunięcia martwej tkanki. 

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.
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Nasielsk 2.1
Obsługiwane adresy: Paulinowo, Młodzianowo, Lorcin

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 7,21 - 18 1 1 -

Maj 5,19 - 11 6 - 5

Czerwiec 2,16 - 8 3 3 -

Nasielsk 2.2
Obsługiwane adresy: Popowo, Żabiczyn, Chechnówka, Jaskółowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 1, 15 - 14 1 1 7

Maj 6, 20 - 12 6 - -

Czerwiec 3, 17 - 9 3 3 2

Nasielsk 3
Obsługiwane adresy: Wągrodno, Nuna , Krogule, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, 
Psucin

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 1,15 - 14 7 7 7

Maj 6,20 - 12 5 - -

Czerwiec 3,17 - 9 2 2 2

Nasielsk 4
Obsługiwane adresy: Studzianki, Miękoszynek, Dębinki, Morgi, Czajki

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 2,16 - 27 14 - -

Maj 7,21 - 25 12 12 4

Czerwiec 4,18 - 22 9 - -

Nasielsk 5
Obsługiwane adresy: Toruń, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 3,17 - 10 8 - 1

Maj 8,22 - 15 13 13 -

Czerwiec 5,19 - 12 10 - 3

Nasielsk 6
Obsługiwane adresy: Dobra Wola, Nowa Wrona, Borkowo, Nowiny, Cieksyn, 
Wiktorowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 18,27 - 28 21 - -

Maj 11,25 - 26 19 19 6

Czerwiec 8,22 - 23 16 - -

Nasielsk 7
Obsługiwane adresy: Konary, Malczyn, Andzin, Kosewo, Chlebiotki

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 6,20 - 22 15 - 18

Maj 4,18 - 27 20 20 -

Czerwiec 1,15 - 24 17 - 8

Nasielsk 8
Obsługiwane adresy: Kątne, Mazewo, Winniki, Słustowo, Lubomin, Lubominek, 
Jackowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 9,23 - 23 28 28 -

Maj 14,28 - 28 26 - 11

Czerwiec 13,25 - 25 23 23 -

Nasielsk 9
Obsługiwane adresy: Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 2,16 - 14 22 - 6

Maj 7,21 - 12 27 27 -

Czerwiec 4,18 - 9 24 - 1

Nasielsk 1
Obsługiwane adresy: Pianowo, Głodowo, Kędzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, 
Pniewo, Chrcynno

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło

Kwiecień 7,21 - 18 6 6 -

Maj 5,19 - 11 4 - 5

Czerwiec 2,16 - 8 1 1 -

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

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
OBSZARY WIEJSKIE

MIASTO

Nasielsk ulice 1
Obsługiwane adresy: Broninek, Pniewska Górka, Dolna, Świerkowa, Kwiatowa, 
Ananasowa, Kokosowa, Brzozowa, Oliwkowa, Starzyńskiego, Wąska, Rynek, 
Młynarska, Topolowa, Nowa, Działkowa, Słoneczna, Folwark, Żwirki i Wigury, 
Figowa, Kozia, Lazurowa, Ślepa, Cmentarna, Wojciecha, Wierzbowa, Gwiaździsta, 
Mała, Tęczowa, Jesionowa, Kościelna, Składowa, Mogowo

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 6,20 - 3 1 - -

Maj 4,18 - 8 6 13 7

Czerwiec 1,15 - 5 3 - -

Nasielsk ulice 2
Obsługiwane adresy: Jaworowa, Chmielna, Figowa, Leśna, Grabowa, Gajowa, Malinowa 
Sosnowa, Ogrodowa, Miodowa, Piłsudskiego, Owocowa, Wiśniowa, Wielokwiatowa, 
Czereśniowa, Jagodowa, Elektronowa, Warszawska, Cisowa, Rostkowskiej,

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 18,27 - 17 9 8 2

Maj 11,25 - 22 14 - -

Czerwiec 8,22 - 19 13(za11) 10 4

Nasielsk ulice 3
Obsługiwane adresy: Bajkowa, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, POW, 11 listopada, 
Podmiejska, Nowa Wieś, Łąkowa, Piaskowa, Graniczna, Krańcowa, Krupki, Anny Ja-
giellonki, Jagiełły, Dąbrówki, Polna, Traugutta , Staszica, , Tuwima , Poniatowskiego, 
Osińskiego, Batorego, Długa, Wiejska, Szkolna, Jaśminowa, Chrobrego, Garbarska, 
Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Bema, Andersa, Broniewskiego, Dąbrowskiego, 
Łokietka, Waryńskiego,

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 1,15 - 10 15 - -

Maj 6,20 - 15 20 28 21

Czerwiec 3,17 - 12 17 - -

Nasielsk ulice 4
Obsługiwane adresy: Kolejowa, Sezamkowa, Łączna, Wspólna, Dębowa, Klonowa, 
Sportowa, Lipowa, Prosta, Kręta, Płońska, Przemysłowa, Cicha, Kilińskiego, Kościuszki, 
Spokojna, Kasztanowa, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Orzechowa, Siennica

Miesiąc Resztkowe Popiół Bio
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 8,22 - 24 23 22 16

Maj 13,27 - 29 28 - -

Czerwiec 10,24 - 26 25 24 18



12 Życie Nasielska nr 9 (551); 17.04.–30.04.2020ROZMAITOŚCI
ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA  
W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI  

W WARUNKACH DOMOWYCH  
NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH MINISTERSTWA ZDROWIA  

I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ NA DZIEŃ 22.03.2020R.

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego. który. po zbadaniu przez lekarza, nie 
wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana 
u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 
i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby 
COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).

Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia 
dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk 
skażonych przedmiotów.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogo-
towia informując o rozpoznaniu COVI D-19 i izolacji w warunkach domowych celem 
przewiezienia do szpitala. 
Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, 
bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze.

PODCZAS IZOLACJI DOMOWEJ OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZALECENIA:
Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co najmniej 1,5 litra 
płynów dziennie, przyjmuj 3-4 lekkostrawne posiłki.
Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają 
inni domownicy.
Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer, jak najmniej narażając 
inne osoby na kontakt.
Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2 metry.
NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi – mogą przenieść wirusa na 
osoby zdrowe, na sierści, której dotykasz.
jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna założyć maseczkę na 
usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik).
NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz.
NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa.
Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej 
jako ostatni z domowników, myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj 
WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie 
ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki 
pozostałych domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do zębów 
w pokoju, w którym odbywasz izolację.
Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz wyjść z pokoju, np do łazienki, załóż 
maskę na usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny 
albo ręcznik).
NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza.
Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki codziennie.
Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, 
a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie.
Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o zawieszenia pustego worka na 
klamce), a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wy-
rzucić do śmietnika.
Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Powinny być oddzielne tylko 
dla ciebie.
Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano 
ci je pod drzwi.
Brudne naczynia wystawiaj za drzwi pokoju, aby inna osoba umyła je w zmywarce w temp. 
minimum 60°C z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do naczyń i pod 
gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem.

JAK SPRZĄTAĆ W MIESZKANIU, W KTÓRYM IZOLOWANY JEST JEDEN (DWOJE 
CHORYCH), A RESZTA JEST ZDROWA?
Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie chusteczkami nasączonymi środ-
kiem dezynfekcyjnym:
klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura 
łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, 
stoliki nocne, włączniki światła,
dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj nadmiaru środka 
dezynfekcyjnego z powierzchni.
Pranie ubrań, pościeli:
• pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych domowników,
• wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania,
• ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, 

ale nie niższej niż 60 stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min.
• używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60°C,
• po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce.
NIE wysyłaj rzeczy do pralni. 
Wyrzucanie śmieci
osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/ mieszkania odbiera worek spod drzwi 
pokoju w gumowych rękawiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. 
Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce. 

WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ CAŁY OKRES 
IZOLACJI ORAZ 14 DNI OD DNIA UZNANIA OSOBY ZAKAŻONEJ ZA ZDROWĄ. 
OSOBY TE:
NIE mogą opuszczać domu, robić zakupów.
Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym 
przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami.
Należy poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub MOPS) o pomoc, osoba 
dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/
mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio.

NASZE SPRAWY

Wirus - niewidzialne zagrożenie
Od kilku tygodni nasze życie na 
całym świecie zmieniło się diame-
tralnie. Z dnia na dzień ludzie mu-
sieli zmienić swoje dotychczasowe 
zachowania. Wiele osób pracują-
cych m.in. w handlu, turystyce, ga-
stronomii zmuszonych zostało do 
zaprzestania wykonywania swo-
ich obowiązków. Przedstawiciele 
innych zawodów, zwłaszcza służb 
ratowniczych i medycznych, a tak-
że pracowników marketów są naj-
bardziej narażeni na zachorowanie 
na COVID – 19, mają też znacznie 
więcej obowiązków i żyją w niewy-
obrażalnym stresie.

Powrót z zagranicy
Niemniejszy stres przeżywały też 
osoby, które przyjeżdżały z za-
granicy i musiały na dzień dobry 
poddać się domowej kwarantan-
nie . – Ze względu na ogromne 
kolejki na granicach, zaraz po za-
mknięciu granic, nie udało mi się 
z Niemiec wjechać do Polski przed 
północą w nocy z 14 na 15 marca 
– mówi Sebastian, 26-latek pracu-
jący w Niemczech w magazynie. 
- Magazyny zostały pozamykane, 
a nam kazano opuścić zakwate-
rowanie na czas epidemii – opo-
wiada. Na granicach tworzyły się 
wielokilometrowe korki, które 
spowodowane były wprowadzany-
mi kontrolami. Każda osoba wjeż-
dżająca do Polski musiała wypełnić 
kartę lokalizacyjną, przekazać ją 
funkcjonariuszom straży granicznej. 
Każdemu też sprawdzano tempe-
raturę ciała.

- Jako osoba wjeżdżająca do Pol-
ski 15 marca zostałem zarejestro-
wany, przebadany i skierowany na 
obowiązkową 14-dniową kwaran-
tannę domową. Co ciekawe kwa-
rantanną nie zostali jednak objęci 
członkowie rodziny, z którą miesz-
kam. Aby uniknąć plotek i stygma-
tyzacji przez sąsiadów oni także nie 
wychodzili z domu, nawet na po-
dwórko. Sąsiedzi są różni  –  tłuma-
czy Sebastian. 

Każdy obywatel wjeżdżający do 
Polski, miał też zainstalować na 
swoim telefonie odpowiednią apli-
kację do kontroli wywiązywania 
się z kwarantanny, jednak przez kil-

ka dni nie działała ona prawidłowo. 
– Przez prawie tydzień nie mogłem 
się na nią zalogować, gdyż okazy-
wało się, że nie ma mnie w bazie 
– opowiada Sebastian. Dostęp do 
aplikacji uzyskiwały jedynie osoby, 
które wypełniały na granicy kartę 
lokalizacyjną od 15 marca.

Choć kwarantanna Sebastiana mia-
ła trwać 14 dni, została przedłużona 
do 21. Dlaczego? 

– Niewprowadzanie na bieżąco do 
systemu osób przekraczających 
granicę kontrole pobytu w domu 
rozpoczęły się faktycznie po sied-
miu dniach. 

Faktycznie, policja pojawiała się 
codziennie przez kolejne 14 dni, 
czyli mój pobyt w domu trwał od 
15 marca do 5 kwietnia. Ponad-
to instytucje takie jak sanepid, 
zarządzanie kryzysowe czy po-
licja nie potrafiły stwierdzić, czy 
winni mi wydać jakieś zaświad-
czenie o zakończonej kwarantan-
nie, abym mógł rozpocząć pracę 
w markecie – podsumowuje Se-
bastian.

Na froncie
Na ogromny stres narażeni są pra-
cownicy służby zdrowia. W szpi-
talach wprowadzono różne środki 
ochronne, choć początki były spo-
kojne i nic nie zapowiadało proble-
mów. 

- Na początku nie było paniki, aż 
do czasu wprowadzenia przez rząd 
rozporządzeń o ograniczeniach 
w działaniu placówek medycz-
nych wszystko funkcjonowało nor-
malnie. Dopiero po wprowadzeniu 
restrykcji dało się wyczuć niepokój 
– mówi Patryk, pracownik nieme-
dyczny jednego ze szpitali. 

Zmienił się znacząco sposób pra-
cy. – Nie ma wyjść ze szpitala 
w trakcie pracy jak to było do-
tychczas. Dodatkowo dla pracow-
ników wydzielono jedno wejście. 
Na początku była dezynfekcja, 
lecz żelu antybakteryjnego szyb-
ko zaczęło brakować – tłumaczy 
Patryk. 

W szybkim tempie okazało się 
też, że błyskawicznie kończy się 

odzież ochronna typu rękawiczki, 
fartuchy, czy maseczki. – Jeszcze 
zanim pojawił się pierwszy przy-
padek koronawirusa, zaczęły nam 
pomagać osoby prywatne, które 
szyły maseczki bawełniane. To 
jest ogromna pomoc. Rękawicz-
ki gumowe, choć są zawsze obo-
wiązkowe, teraz też zaczęły być 
towarem deficytowym – mówi 
pracownik szpitala.

Zmieniły się także procedury de-
zynfekcji ubrań służbowych. – Do 
tej pory mogliśmy zabierać je do 
domu i prać we własnym zakresie. 
Teraz należy je zostawiać w spe-
cjalnych pojemnikach. Stąd trafia-
ją do pralni – zdradza rozmówca.

K iedy w ykr yto koronawirusa 
u pierwszej osoby, wszyscy pra-
cownicy i pacjenci szpitala byli 
przerażeni – Trafiło na jednego 
z ratowników. Wtedy przestało 
być spokojnie, gdyż niestety testy 
wówczas przeprowadzono tylko 
osobom, które miały bezpośred-
nią styczność z zarażonym CO-
VID – 19  – opowiada pracownik 
szpitala.

Liczne obostrzenia wprowadzo-
ne do placówek służby zdrowia 
ograniczyły także przychodzenie 
do przychodni i szpitali z błahymi 
sprawami. 

– Lubimy swoją pracę, zarów-
no pracownicy medyczni, jak 
i niemedyczni, dlatego bardzo li-
czymy na to, że pacjenci będą 
z nami współpracowali informu-
jąc o wszystkich swoich podejrze-
niach, wyjazdach zagranicznych 
i ewentualnych kontaktach z oso-
bami zarażonymi. My też mamy 
rodziny i nie chcemy ich narażać 
– podsumowuje Patryk. 

Koronawirus to niewidzialne za-
grożenie. I choć rząd wprowadza 
liczne restrykcje, ograniczające 
możliwość jego rozprzestrzeniania 
się, to czy działają one w 100%? 
Z pewnością nie. Chodzimy na 
zakupy i do pracy, ale wszyscy ci, 
którzy nie muszą się przemiesz-
czać bez ważnej potrzeby powinni 
zostać w domach, dla zdrowia nas 
wszystkich. 

Michał B.
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Baran 21.03-20.04
Nie bój się zmian, bo zyskasz na nich wię-
cej niż inni. Masz siłę i wiarę w siebie, dlatego 
lepiej skoncentrować się na naprawdę waż-
nych sprawach. Wyśpij się, poczytaj książkę 
i trochę zregeneruj siły.

Byk 21.04-20.05
To bardzo dobry czas dla samotnych Byków, 
które wreszcie uporają się ze wspomnienia-
mi i zamkną za sobą drzwi do przeszłości. 
Nic nie powinno Ci teraz dolegać, ale mo-
żesz być bardziej senny i drażliwy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie zostawiaj niedopowiedzeń, uparcie drąż 
trudne tematy i dokładnie czytaj umowy, ja-
kie podpisujesz. Uda Ci się zrobić to, co sobie 
wcześniej zaplanowałeś. Regeneruj siły, unikaj 
nadmiernego wysiłku!

Rak 22.06-22.07
W każdym wydarzeniu dostrzeżesz coś do-
brego i inspirującego. Mimo chaosu dookoła 
Ty znajdziesz spokój i równowagę. Nie obie-
cuj szefowi zbyt wiele, bo na widok obo-
wiązków ogarniać Cię będzie senność.

Lew 23.07-23.08
Będziesz mógł rozwijać swoje intelektualne 
pasje i teraz będą mogły przynieść Ci przełom 
w sprawach zawodowych. Dzięki żelaznej dys-
cyplinie uda Ci się doprowadzić do porządku 
wszystkie kąty w domu.

Panna 24.08-22.09
Unikaj kłótni, nie daj się sprowokować do żad-
nej awantury. Jeśli czujesz, że w swojej dzie-
dzinie nie możesz się realizować, to zamiast 
narzekać, zacznij rozglądać się za innymi moż-
liwościami.

Waga 23.09-23.10
Pilnuj swoich spraw zawodowych i dotrzy-
muj obietnic, jakie komuś złożyłeś. Czas 
sprzyja nadrabianiu zaległości w pracy, nauce 
i różnych czasochłonnych zajęciach. Zadbaj 
o siebie i bądź optymistą!

Skorpion 24.10-22.11
Z nadejściem wiosny poczujesz wielki przy-
pływ zawodowych ambicji. Zadania, jakie 
otrzymasz teraz w pracy, będą nowe i cieka-
we. Pomagaj tym, którzy są bardziej podatni na 
panikę od Ciebie.

Strzelec 23.11-21.12
Zamiast rozpraszać się na dziesiątki różnych 
planów, skoncentruj się na tych, które za-
pewnią Ci szansę na rozwój i pieniądze. Bądź 
dobrej myśli i nie daj popsuć sobie humoru 
przez różne plotki.

Koziorożec 22.12-20.01
To, co ważne, postaraj się załatwić sam, a naj-
lepiej na tym wyjdziesz. Szczęście Ci sprzyja, 
ale może być wokół Ciebie trochę zamiesza-
nia. Więcej ruchu pomoże Ci rozładować na-
pięcie i emocje.

Wodnik 21.01-19.02
Bądź ostrożny, bo nie wszystkie ryzykow-
ne interesy i decyzje podjęte teraz wyjdą Ci 
na dobre. W tych trudnych czasach możesz 
mieć skłonności do brawury i ryzyka. Bę-
dzie można na Ciebie liczyć.

Ryby 20.02-20.03
Jeśli prowadzisz własny biznes, to działaj i szukaj 
nowych rynków. Możesz być bardziej nerwo-
wy i drażliwy. Unikniesz zagrożeń, jeśli bę-
dziesz zachowywać się rozsądnie i zgodnie 
z procedurami.

HHOORROOSSKKOOP

Imię i nazwisko Adres Nr Telefonu Asortyment

Ireneusz Adamski Wągrodno 9 600-738-024 Sadzonki warzyw 
(rozsada)

Urszula 
Anuszewska

ul. Brzozowa 11B, 
Nasielsk 510-195-864 Kwiaty rabatowe jed-

noroczne

Marzena 
Czarnecka

Popowo  
Borowe 33 663-804-794 Rzodkiewka: czerwona, 

biało-czerwona

Grażyna i Ryszard 
Gołuccy

Nasielsk,  
ul. Jesionowa 8 601-482-907

Warzywa, mleko kozie, 
mleko krowie, mięso 
wołowe (czwartek 

02.04.2020 z własne-
go gospodarstwa)

Zbigniew 
Grzymkowski Lorcin 69 660-527-035 Zboża: kukurydza, 

pszenica, sorgo i inne

Agnieszka 
i Sławomir 
Kaczyńscy

Nasielsk  
ul. Warszawska 100 514-781-522 kwiaty

Hanna Kowalska 
Gospodarstwo 

Produkcyjno 
Handlowo 
Usługowe 

„Kowalski”

Winniki 18 605-067-107

Mięso wieprzowe (rasy 
złotnickiej), oleje : lnia-

ny, rzepakowy i inne, 
pszenica

Dariusz Krajewski Mazewo 
Włościańskie 5 503-652-447

Mięso wieprzowe (mię-
so surowe z własne-

go gospodarstwa)

Tomasz Marciniak Cegielnia Psucka 75 697-647-827
Ziemniaki jadalne, zbo-
ża: pszenica, pszenżyto, 

jęczmień, proso, itp.

Katarzyna 
Modzelewska P.O.W 16/18 725-268-345 Warzywa, ziemniaki, 

jajka wiejskie

Krzysztof 
Możdżyński

Mazewo Dworskie 
A 44 518-605-510

Zboża, ziemniaki, jajka, 
kwiaty: bratki, stokrotki, 

prymulki,
sadzonki: warzyw, 

poziomek, truskawek

Bogdan Olbryś Wągrodno 41 784-656-722
Ziemniaki jadalne, 

kapusta kiszona, ogórki 
kiszone, warzywa

Piątkowska Janina P.O.W 139 669-753-122 Kwiaty i sadzonki

Gospodarstwo 
Ogrodnicze 

Elżbieta i Tomasz 
Pichalscy

Popowo Borowe 
123 505-419-868 Kwiaty

Zbigniew 
Romanowski

Budy  
Siennickie 36 600-298-634

Warzywa, owoce, ki-
szona kapusta, kiszone 

ogórki

Marek Różalski Cegielnia Psucka 
272 513-578-166 Zboże, ziemniaki

„Adol” Tradycyjne 
wędliny Sielczak 

Marek 
Miękoszynek 26a 603-907-178 tradycyjne wędliny  

jak dawniej

Sklep „Kiełbaska” 
wyroby własne  
Michał Rączka

Popowo Borowe 
154a 691-539-162

Wędliny, mięso surowe 
(czwartek-piątek od 

10:00 do 19:00)

Szkółka Roślin  
– Krzewy 
Ozdobne

Kolejowa 25, Stare 
Pieścirogi (obok 

wiaduktu kolejo-
wego)

604-257-975 Drzewa i krzewy 
ozdobne

Gospodarstwo 
Rolne Tomasz 

Tomczyk

Budy  
Siennickie 52 698-806-326

Ziemniaki jadalne: 
„Irga”, „Catania”, 

„Ignacy” (możliwość 
dostawy w więk-
szych ilościach);

Zboża: 
jęczmień, owies,  
rzepak, pszenica

Halina i Andrzej 
Witosław

Jackowo Dworskie 
19d 692-142-462 Pszenica paszowa

Sławomir 
Wojciechowski Nowa Wrona 14 696-696-063 Ziemniaki jadalne 

„Oberon”

Anna i Jacek 
Wysoccy Kątne 49 664-687-139 Jajka, warzywa, ziem-

niaki

Mariusz 
Żochowski

Popowo  
Borowe 98 787-624-702

Rzodkiewki, jabłka, 
ziemniaki, jajka wiej-

skie, warzywa, 
Po 15 maja truskawki

Z GMINY

Zakupy u sąsiadów
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku za-

trudni na umowę o pracę: pracowni-

ków produkcji, operatorów wózków 

widłowych, elektryka-automatyka, 

mechanika przemysłowego. Tel. 784 

902 549.

Mycie, malowanie dachów, elewacji 

i kostki brukowej. Tel. 507 567 910.

Dotacje PROW 2014-2020. 

Najbliższe nabory: Modernizacja 

Gospodarstw Rolnych (zakup ma-

szyn), Małe Gospodarstwa (60 tys.) 

również dla osób nie będących 

w KRUS, Młody Rolnik - 150 tys., 

Rozpoczęcie działalności gospo-

darczej przez rolników (od 150 do 

250 tys.). Wypełnianie wniosków, 

dojazd do rolników. Tel. 795 931 529.

Auto-BRS s.c Paulinowo - Naprawy 

Blacharsko-Lakiernicze sprzedaż 

używanych części samochodowych 

sprowadzamy auta z Niemiec na 

zamówienie. Tel.602 229 787, 608 

632 142 email: autobrspwp.pl

Kupię małe mieszkanie w Nasielsku. 

Tel. 668 039 796.

Skup rowerów Nasielsk i okolice 

– z nami błyskawicznie sprzedasz 

swój stary rower i uzyskasz najlep-

szą cenę .www.skuprowerowy.pl 

Tel. 534 527 233.

Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

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
13.04.–19.04.2020 r. Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, Nowy Dwór Maz.,

20.04.–26.04.2020 r. Apteka z Uśmiechem, ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz. 
27.04.–3.05.2020 r. Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz. 
4.05.–10.05.2020 r. Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz. 

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  
Lokatorsko - Własnościowej w Nasielsku 

ul. Warszawska 21

 ogłasza przetarg
na sprzedaż lokalu mieszkalnego,  

dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność w Nasielsku, 
przy ul. Warszawskiej 51/53 A m. 23  
o powierzchni użytkowej 61,00 m2.  
Cena wywoławcza: 110 200,00 zł.

 

Opis: lokal mieści się na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego, 
powstałego w 1991 roku. Mieszkanie posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, 
wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 23. W budynku 
znajdują się instalacje: c.o., wod.- kan, prąd, TV, Internet światłowodowy.

Przetarg ustny odbędzie się  
w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku  

przy ul. Warszawskiej 21  
w dniu 28 kwietnia 2020 roku o godzinie 11.00.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium  
w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr 

52 10201592 0000 240200124461
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 
28 kwietnia 2020 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzi-
nach: pon. - pt. 7.00 - 12.00). 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny w każdej fazie przetargu.

Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać 
pod numerem tel. 23 691-24-35.
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Ostatni odbiór popiołu
Przedstawiamy harmonogramy odbioru popiołu w kwietniu br. i przypominamy, że kolejny odbiór odbędzie się dopiero w listopadzie. 

Odbiór popiołu odbywał się będzie z pojemników plastikowych lub metalowych o pojemności od 120 litrów lub 240 litrów oraz z worków. Przypominamy, że worki 120 litrów (zapełnione 
w 100%) nie będą odbierane, ponieważ dwóch pracowników obsługi nie jest w stanie ich wrzucić do zasypu śmieciarki. Popiołu w worku może być maksymalnie ok. 50 litrów. Przypomi-
namy również, że popiół może być wyłącznie zimny. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (Uchwała NR XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
30 października 2019 roku) odbiór popiołu i żużla z palenisk domowych został ustalony w okresie od listopada do kwietnia z częstotliwością 1 x w miesiącu. Jeżeli ktoś wytwarza ten odpad 
w innym okresie np. latem do podgrzewania wody to będzie musiał go gromadzić do listopada.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  
Z DZIAŁEK LETNISKOWYCH

Miesiąc Resztkowe
Odpady segregowane

Plastik Papier Szkło
Kwiecień 18,27 20 20 -

Maj 11,25 18 - 18

Czerwiec 8,22 15 15 -

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

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI  
DZIAŁEK LETNISKOWYCH

Zgodnie z Uchwałą NR XI/107/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października  
2019 r.: w zabudowie letniskowej lub innej wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wy-
poczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku odbiór odpadów odbywać 
się będzie:

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):
 – w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 2 razy w miesiącu 
 – w okresie od 1 listopada do 31 marca – 1 raz w miesiącu 

odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
 – tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe –  1 raz w miesiącu,
 – szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), papier i tektura –  1 raz na 2 miesiące 

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r.:
w przypadku gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa 
z bezpośrednim udostępnieniem wejścia od strony ulicy, odbiór odpadów może być 
realizowany z tej altany.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r.:
w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe ustala się 
roczną zryczałtowaną stawkę opłaty jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, w wysokości 169,00 zł.
W przypadku braku złożenia deklaracji z urzędu decyzją administracyjną zostanie 
nałożona opłata w wysokości 338,00 zł.
Opłaty należy składać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy w terminie 
do 15 listopada każdego roku, za dany rok kalendarzowy.

Kontakt w sprawie opłat tel.: 23 69 33 103
 Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

                                    Tel. 23 69 33 077, mail: srodowisko@nasielsk.pl

Z PORADNI

Wsparcie dla osób w kryzysie 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że zorganizowała wsparcie 
psychologiczne dla chorych i ich rodzin, a także dla osób przeżywających kryzys psychiczny.
Wyznaczony specjalista: Grażyna Cichocka-Domańska,
Telefon 601 500 614
Godziny dyżuru pod telefonem pn – pt godz. 10.00-14.00

Można również zgłosić taką potrzebę w sekretariacie, wyznaczony przez dyrektora lub kierownika Filii w Nasielsku 
pracownik skontaktuje się z tą osobą i najszybciej jak tylko będzie to możliwe, przeprowadzi rozmowę wspiera-
jącą zdalnie tj. przez telefon.
 – kontakt telefoniczny do PP-P Nowy Dwór Mazowiecki
22 775 20 13 godz. 9.00-13.00
 – kontakt telefoniczny do Filii w Nasielsku
23 691 26 47 dyżur w godz. 9.00-13.00

Kontakt jest również możliwy za pośrednictwem fanpage poradni https://www.facebook.com/Poradnia-
Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nowym-Dworze-Mazowieckim-363445663795763/ lub fanpage Filii w Nasielsku 
https://www.facebook.com/Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-w-Nasielsku-105246970945339/
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R E K L A M A

NASIELSK BASZTA TEAM

Baszta na kwarantannie…

NA SPORTOWO 

Biegali na chacie
Blisko sześćdziesiąt osób z powiatu nowo-
dworskiego, w tym także z gminy Nasielsk, 
ale i z okolicznych powiatów, wzięło udział 
w „Biegu na chacie”. Organizatorem tej akcji 
była Fundacja Nasz Szpital.

Celem tej nietypowej akcji było wsparcie no-
wodworskiego szpitala, a zasadą był bieg na 
bieżni, w miejscu bądź w pokoju.

- Naszym głównym celem jest pomoc, czy-
li działanie charytatywne, bowiem środki 
z zapisów przekazane zostaną przez Funda-
cję Nowodworskiemu Centrum Medyczne-
mu – powiedział w Kurierze Mazowieckim 
w TVP3 pomysłodawca akcji Kamil Janczarek 
prezes Fundacji Nasz Szpital.

Chętni, którzy chcieli aktywnie, nie wychodząc z domu, wesprzeć szpital 
w Nowym Dworze Mazowieckim, musieli zapisać się najpierw poprzez 
stronę internetową dostartu.pl oraz wpłacić minimum 35 zł opłaty star-
towej. 

Finał zabawy odbył się 13 kwietnia br., w drugi dzień Świąt Wielkanocnych. 
Pogoda tego dnia nie sprzyjała aktywności sportowej na świeżym po-
wietrzu, jednak dobra zabawa nie opuszczała uczestników akcji. Nie było 
żadnych ograniczeń wiekowych. Bieg każdego uczestnika musiał trwać 
minimum 30 minut i należało go udokumentować za pomocą aplikacji  
do uprawiania sportów, ale także za pomocą zdjęć lub filmów, które nale-
żało wysłać do organizatorów. 

Dla każdego uczestnika przewidziano pamiątkowy medal, który zostanie 
wysłany do nich za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Wśród wielu uczestników „Biegu na chacie” byli m.in. radni Rady Miejskiej 
Michał Brodowski, Tomasz Pietras i Marcin Szarszewski, a także Marek Ma-
luchnik sekretarz Nasielska i Krzysztof Miller kierownik Wydziału Admini-
stracji nasielskiego UM.

(red.)

Obecnie w Polsce panuje narodo-
wa kwarantanna, a wszyscy, któ-
rzy nie muszą wychodzić z domu, 
powinni w nim pozostać. Co więc 
zrobić z treningami, bez których 
większość z nas nie wyobraża sobie 
funkcjonowania, czy bezpiecznie 
jest ćwiczyć? Aktywność fizyczna 
jest jednym z lepszych sposobów 
na poprawę naszej odporności, 
dzięki czemu zmniejszamy ryzyko 
wystąpienia wielu chorób, nie tylko 
tych wirusowych, ale również bak-
teryjnych. Jest to też świetna pre-
wencja chorób cywilizacyjnych, 
takich jak nadciśnienie czy cukrzy-
ca. Tylko jak to robić, kiedy wycho-
dzenie z domu jest nie wskazane?

Wielu sportowców, w tym również 
członków Stowarzyszenia Nasielsk 
Baszta Team, całą zimę szyku-
je formę do wiosennego sezonu 
sportowego. To właśnie ten okres 
jest idealnym czasem na popra-
wę swoich osiągnięć i poczynie-
nie odpowiednich starań, by wziąć 

udział w wymarzonych zawodach. 
Niestety wszystkie przygotowa-
nia w tym roku okazały się mało 
owocne. Większość imprez spor-
towych została odwołana. Wiele 
cykli takich jak korona maratonów 
i półmaratonów została nieodwo-
łalnie przerwana. Burzy to nie tylko 
plany treningowe i wyjazdowe, ale 
również odpowiednią motywację. 
Jeden z największych żali pozostaje 
jednak po odwołanych Igrzyskach 
Olimpijskich. Mimo że wielu spor-
towców to amatorzy, to jednak dla 
osób uprawiających sport zawodo-
wo to prawdziwa tragedia.

Trudności,  jak ie stawia przed 
sportowcami obecna sytuacja, 
nie zabijają jednak ducha walki 
i często pomysłowości. Jednym 
z ciekawszych pomysłów jest bieg 
PidżamaRun. To wydarzenie o cha-
rakterze ogólnoświatowym pole-
ga na aktywności fizycznej z rana 
w pidżamie. Uczestnicy mogą po-
chwalić się później nietypowymi 

zdjęciami na Facebooku. Ciekawą 
propozycją był również lokalny Bie-
gNaChacie mający wesprzeć No-
wodworskie Centrum Medyczne. 
Wpisowe za bieg przeznaczone było  
na wsparcie tego Centrum, w któ-
rym lekarze narażają się dla nas 
ws z ys t k i c h  n a  c o 
dzień.  13 kwietn ia 
uczestnicy mieli roz-
począć aktywność 
trwającą od 20 do 
30 min, mogła to być 
bieżnia lub bieg po 
salonie. Za przesła-
nie do organizatora 
udokumentowane-
go treningu każdy 
z uczestników otrzy-
ma pocztą pamiątko-
wy medal.

Zorganizowane akcję 
to nie jedyne pomy-
sł y wielu członków 
stowarzyszenia biega 
wokół własnego po-

dwórka, po własnym mieszkaniu, 
a nawet wokół stołu. Niektórzy na-
wet niosąc zakupy robią dodatko-
we metry.

Wszyscy musimy radzić sobie 
w tych trudnych czasach, by za-
chować zdrowie, sport w każdej 

formie zdecydowanie w tym po-
maga, dlatego ćwiczmy, ruszajmy 
się, wymyślajmy nowe pomysły 
i zabawy. Mam nadzieję że już nie-
bawem spotkamy się na wspólnych 
treningach.

JKR
fot.  Archiwumfot.  Archiwum


