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Wycinka wierzby
W poniedziałek, 27 kwietnia br., ze skwerku 
przy baszcie wycięta została wierzba pła-
cząca, charakterystyczna dla tego miejsca. 
W akcji usunięcia drzewa uczestniczyli stra-
żacy z OSP Nasielsk, PSP w Nowym Dwo-
rze Maz. oraz pracownicy ZGKiM.

Jak mówi Jadwiga Szymańska, kierownik 
Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nasielskiego UM, od dawna po-
dejmowano próby ratowania wierzby.

 – Pień wierzby był popękany i, jak się 
okazało, bardzo spróchniały. Próbowali-
śmy wcześniej uratować to piękne drze-
wo, betonowaliśmy spróchniały pień. Ale 
teraz okazało się, że pęknięcia są potęż-
ne, a próchnica objęła pień w tak dużym 
stopniu, że nie było możliwości jego po-
zostawienia – mówi J. Szymańska. – Drze-
wo nabierając soków i ciężaru pochyliło 
się w takim stopniu, że absolutnie utraci-
ło swoją statyczność, w każdej chwili mo-
gło się przewrócić na jezdnię i chodnik lub 
skwer. Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 
zgłoszenie od kierownika ZGKiM, że wierz-
ba przy baszcie w każdej chwili może ru-
nąć. Dlatego natychmiast należało usunąć 
drzewo, gdyż stwarzało realne zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzi. Ustawa o ochro-
nie przyrody daje taką możliwość natych-
miastowego usunięcia, bez stosownych zezwoleń  – dodaje. 

O wycięciu drzewa zostało powiadomione nowodworskie starostwo powiatowe oraz Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 – Wierzba była bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu przy nasielskiej baszcie, dlatego niebawem 
zostanie tam posadzona również wierzba płacząca – zapewnia kierownik Wydziału Środowiska.

(red.)

W SKRÓCIE

W walce  
z koronawirusem
Podobnie jak w marcu, cały kwiecień br. borykaliśmy się z korona-
wirusem. Zachowujemy higienę, nosimy rękawiczki i maseczki. Fir-
my, które ucierpiały na skutek pandemii COVID – 19 mogą korzystać 
z szeregu ulg i zwolnień w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym 
oferowanej za pośrednictwem urzędów pracy pożyczki dla mikro-
przedsiębiorców. Różnego rodzaju ulgi wprowadzają również samo-
rządy. Od 20 kwietnia br. więcej osób może przebywać w sklepach 
i kościołach. 

Jak zapowiedział w środę, 29 kwietnia br., M. Morawiecki premier RP 
od poniedziałku 4 maja br. otwarte zostaną: instytucje kultury (mu-
zea, biblioteki), galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe, a także 
wznowione zostaną zabiegi rehabilitacyjne. Natomiast od 6 maja br. 
mogą być otwarte żłobki i przedszkola, ale decydować o tym będą 
organy je prowadzące. 

We wszystkich placówkach opiekuńczych, kulturalnych i rehabilita-
cyjnych obowiązywać będą wyższe standardy sanitarne. 

Z oficjalnych informacji ministerstwa zdrowia wynika, że aktualnie 
(29.04.br.) w naszym kraju jest 12 640 osób zarażonych koronawiru-
sem, a zmarło z tego powodu 624 osoby. 

Sanepid w Nowym Dworze Maz. podaje (stan danych godz. 13.00, 
29.04.2020 r.), że w powiecie nowodworskim jest 18 osób z po-
twierdzonym laboratoryjnie wynikiem dodatnim na COVID – 19, ho-
spitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem są 
4 osoby, a 6 osób ozdrowiało. W kwarantannie domowej przebywa 
obecnie 71 osób (w tym 1 z ostatniej doby), nadzorem epidemio-
logicznym objętych są 42 osoby, odnotowano 3 zgony związane 
z COVID – 19. W gminie Nasielsk na kwarantannie przebywa łącznie 
17 osób.

Nadal nie wiemy czy 10 maja br. odbędą się wybory Prezydenta RP 
i w jaki sposób będą one przebiegać. 

(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 

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!

Z UM

Odbiór odpadów 
wielkogabarytowych
Informujemy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych ze Spółdziel-
ni Mieszkaniowych oraz zabudowy wielolokalowej odbędzie się 7 maja 
2020 r.

Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednoro-
dzinnej zostanie ustalony i podany do publicznej informacji na przełomie 
czerwca i lipca.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

KOMUNIKAT

STRAŻ MIEJSKA  
– numer porządkowy posesji
W świetle obecnej pandemii Urząd Miasta w Nasielsku prowadzi dystrybucję 
maseczek ochronnych zgodnie z obowiązującym od dnia 16.04.2020 roku 
nakazem zasłaniania nosa i ust.

Osoby roznoszące maseczki doświadczyły utrudnień w dotarciu pod wskazany 
adres z powodu nierealizowania przez wielu właścicieli i użytkowników nieru-
chomości obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania 
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

W ramach działania od maja 2020 roku na bieżąco będą prowadzone kon-
trole dotyczące prawidłowego oznaczenia posesji. Celem działania będzie 
eliminowanie nieprawidłowości. Niedopełnienie obowiązku umieszczania 
w odpowiednim miejscu i utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem 
porządkowym nieruchomości naraża właściciela lub użytkownika na sankcje 
stypizowane w treści art. 64 § 1 i 2 kodeku wykroczeń.

„Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieru-
chomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo 
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nierucho-
mości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 
złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.” 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców całej gminy o prawidłowe 
oznaczenie posesji.

Komendant Straży Miejskiej
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OBRADOWAŁA RADA

Internetowa sesja 
W związku z panującą pandemią 
samorząd nasielski podjął decyzję 
o możliwości organizacji zdalnej 
sesji Rady Miejskiej. Odbyła się ona 
w środę, 22 kwietnia br. W wyni-
ku problemów technicznych skład 
osób uczestniczących w XVII sesji 
zmieniał się na bieżąco. Radni za po-
mocą komunikatora internetowego 
widzieli się w małych okienkach na 
swoim komputerach i w większości 
łączyli się ze swoich domów. W sesji 
uczestniczyli również Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, Rafał 
Adamski, skarbnik oraz Jacek Nie-
ścior radca prawny.

Po stwierdzeniu prawomocności 
obrad przewodniczący RM Jerzy 
Lubieniecki przedstawił porządek 
obrad. Po czym rozpoczął prezen-
towanie projektów uchwał. Przed 
każdym projektem uchwały odczy-
tywał dotyczące jej pytania radnych 
oraz odpowiedziami udzielonymi 
przez burmistrza Nasielska.

Finanse gminy
Pierwszy projekt uchwały dotyczył 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Nasielsk. Radny 
Rodryg Czyż pytał o plany burmi-
strza w sprawie nałożenia podwyż-
ki podatków od nieruchomości, 
o planowane pożyczki i inne for-
my zadłużenia gminy Nasielsk 
oraz o skutki koronawirusa. W od-
powiedzi udzielonej przez burmi-
strza, a odczytanej przez Jerzego 
Lubienieckiego usłyszał, że w kwe-
stii podniesienia podatków decyzje 
podejmowane są w listopadzie. Na-
tomiast wszelkie sposoby ewentual-
nego zadłużania gminy są rozpisane 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej. Co do pytania odnośnie CO-
VID-19 i jego oddziaływania na 
gospodarkę, burmistrz poinformo-
wał, że nikt nie jest w stanie podać 
konkretnych wyliczeń, ale gmina 
spodziewa się z tego powodu du-
żych ubytków w dochodach.

Radny Tomasz Pietras pytał o roz-
bieżności w planie budżetu na ten 
rok 2020 i jego obecnym projek-
cie. Chciał znać przyczynę usunię-
cia z WPF inwestycji w Nunie. Jak 
podał przewodniczący RM, różnica 
spowodowana jest wprowadzeniem 
wolnych środków w postaci ponad 
13 tys. zł jako przychodu, zadanie 
zaś w Nunie nie było zamieszczane 
w WPF. Inwestycje z WPF intereso-
wały także radnego Dawida Doma-
łę m.in. stan realizacji budowy placu 
zabaw oraz rewitalizację skweru Jana 
Pawła II. W odpowiedzi usłyszał, że 
trwają prace projektowe oraz podej-
mowana jest decyzja lokalizacji celu 
publicznego w sprawie miejskiego 
placu zabaw. Natomiast co do par-
ku, w związku z licznymi ustaleniami, 
prowadzonymi np. z Energą, reali-
zacja inwestycji może ulec przesu-
nięciu z roku 2020, na rok 2021. 
Ostatecznie przy 12 głosach „za” i 2 
wstrzymujących się radni pozytyw-
nie zaopiniowali uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Nasielsk. 

Jako kolejny rozpatrywany 
był projekt uchwały dotyczą-
cy zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Nasielsk na 2020 
r. Radny D. Domała dopytywał 
o kwotę 300 tys. zł z działu 
transport i łączność przezna-
czoną na budowę i remont 
chodników. Chciał wiedzieć 
czy w planach jest remont 
chodnika przy ul. Tylnej. Bur-
mistrz poinformował, że nie 
są jeszcze ustalone konkretne 
chodniki, ale wykonane zosta-
ną te najbardziej zniszczone.

Radny R.  Cz yż pyta ł  m. in . 
o remont biblioteki, o chod-
nik przy ul. Traugutta, budowę 
boiska w Budach Siennickich, 
pomnik w Borkowie, a także 
o kwestię pozyskania przez 
MOPS dofinansowania na wy-
konanie inwestycji w Nunie tj. 
domu dziennej opieki. O tę 
sprawę pytał także radny Mirosław 
Świderski. Burmistrza zapewniał, że 
wysokość promesy nie była znana 
i nie została ona przyznana. Gmi-
na natomiast została zaproszona 
na spotkanie w celu analizy inwe-
stycji w Nunie, jednak jej roczny 
koszt, jaki gmina musiałaby pono-
sić przez minimum 5 lat wynosiłby 
od 700 tys. zł do 1 mln zł rocznie. 
W konsekwencji gmina nie pod-
jęła się realizacji wniosku. Rad-
ni Czyż i Pietras zwrócili się także 
z pytaniami o faktyczną potrzebę 
instalacji klimatyzacji w Urzędzie 
Miejskim w dobie pandemii. Bur-
mistrz poinformował radnych, że 
inwestycja od wielu lat była od-
kładana, jest to jej drugi etap i jest 
ona konieczna w związku z wyso-
kimi temperaturami, jakie latem 
są w pokojach urzędników (do 
40 stopni C). Radny T. Pietras in-
teresował się planowaną ścieżką 
rowerową, która ma ona powstać 
od ronda w Pniewie do dworca 
kolejowego w Mogowie. Interwe-
niował także, aby gmina zakupiła 
pojazd również dla Strażnika Miej-
skiego, skoro zdecydowała się ku-
pić samochód dla policji. Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, 
wyjaśnił, że Strażnik Miejski posia-
da już służbowe auto. Ostatecznie 
podczas głosowania 13 radnych 
opowiedziało się „za” przyjęciem 
uchwały w 1 radny wstrzymał się 
i 2 radnych nie oddało głosu. 

Następny projekt uchwały doty-
czył zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości. Radni: D. Domała 
i R. Czyż dopytywali o możliwość 
pomocy różnym przedsiębior-
com, którzy wynajmują swoje lo-
kale, a nie odprowadzają od nich 
podatków. Burmistrz wyjaśnił, że 
tarcza antykryzysowa w świe-
tle prawa ich nie obejmuje i jasno 
mówi o osobach odprowadzają-
cych podatki od nieruchomości. 
Radny Andrzej Pacocha pyty-
wał także o l istę przedsiębior-
ców, którą udostępniała gmina, 
a które w świetle prawa powin-
na być obecnie zamknięta. Bur-
mistrz wyjaśnił, że zakłady te są 

pozamykane, a poprzez kontakt 
z tymi firmami można np. wcze-
śniej zarezerwować daną usługę 
i np. wpłacić zaliczkę na jej poczet. 
Co także wspiera przedsiębior-
ców. Wiceprzewodniczący Dariusz 
Kordowski apelował o pomoc dla 
rolników i otwarcie nasielskich 
targowisk, co czynią już inne sa-
morządy. Burmistrz podał do wia-
domości, że najprawdopodobniej 
nasielskie targowice zaczną znowu 
funkcjonować od 4 maja br. Osta-
tecznie projekt uchwał został pod-
jęty jednogłośnie przy 15 głosach 
„za”. Pozytywnie także 14 radnych 
opowiedziało się za projektem 
zmieniającym uchwałę w sprawie 
opłaty prolongacyjnej, 1 głos zo-
stał nie oddany. 

Bezpańskie zwierzęta  
i lokale gminne
P roj e kt  uc hwa ł y  do t yc z ąc e j 
przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Nasielsk 
w 2020 roku wzbudził duże zain-
teresowanie wśród radnych. Sze-
reg pytań zgłosił radny D. Domała, 
który także apelował o pomoc dla 
Stowarzyszenia na rzecz ochrony 
zwierząt Nasielsk, które aktyw-
nie działa na rzecz zwierząt i nie-
sie dużą pomoc dla naszej gminy. 
Burmistrz podziękował paniom ze 
Stowarzyszenia i przyznał, że gmi-
na ponosi koszty kastracji, stery-
lizacji itd., ale nie ponosi żadnych 
opłat za pracę, jaką one wykonu-
ją. Mówił też o planach dalszej po-
mocy Stowarzyszeniu. Głos w tej 
sprawie zabrał też radny Pietras, 
który zauważył, że umowy doty-
czące zapobieganiu bezdomności 
zwierząt już są podpisane na Biu-
letynie Informacji Publicznej na 
rok 2020. Burmistrz tłumaczył, 
że co roku gmina podpisuje umo-
wy cały na rok, ale podejmowana 
uchwała nie jest z tymi umowami 
spójna. Radny Mirosław Świder-
ski zwrócił uwagę na to, że gmina 
powinna czipować wszystkie zna-
lezione i przekazywane do adop-
cji psy. Burmistrz potwierdził, że 
zostanie zakupiony sprzęt i zwie-

rzęta będą czipowane. W wyniku 
głosowania uchwała uzyskała po-
parcie 11 głosów, 2 wstrzymały się 
od głosu, 1 osoba była przeciw i 1 
głos nie został oddany. 

Do projektu uchwały „Planu go-
spodarki niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Nasielsk na lata 2019-2025” 
pytania zgłosił radny R. Czyż. Do-
tyczyły one m.in. w jaki sposób 
burmistrz chce zachęcić i zmobi-
lizować mieszkańców do wymia-
ny pieców na nowe źródła ciepła. 
Ostatecznie uchwała została przy-
jęta przy 13 głosach „za” i 2 gło-
sach nie oddano.

U c hwa ł ę  w sp rawi e  w yra że -
nia zgody na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy z dotychczaso-
wymi dzierżawcami podjęto jed-
nogłośnie.

Kolejny projekt uchwały doty-
czył zasad wynajmowania loka-
l i  mieszkalnych wchodzących 
w skład mieszkaniowego zaso-
bu gminy Nasielsk. Wątpliwości 
w tej sprawie zgłosił radny Dawid 
Domała, który zauważył, że być 
może osoby, dla których prze-
widziana jest ta uchwała nie będą 
w stanie spełnić wymagań gminy. 
Zauważył, że nie odbyła się komi-
sja podczas której można by wy-
jaśnić dokładnie wszystkie punkty. 
W związku z czym prosił o przeło-
żenie głosowania nad tym projek-
tem uchwały. Do sprawy odniósł 
się radny Mirosław Świderski, który 
także uważał, że kaucja dotycząca 
sześciokrotności czynszu jest dość 
wysoka. Sytuację prawną wyjaśnił 
mecenas, który zauważył, że takiej 
wysokości kaucji wymaga ustawa. 
Ostatecznie w wyniku głosowania 
przy poparciu 10 radnych, 4 gło-
sach wstrzymujących się i 1 nie-
oddanym projekt uchwały został 
przyjęty. 

Ważnym dla radnych był kolejny 
projekt uchwały zmieniający ze-
szłoroczną uchwałę z 28 listopada 
2019 r. w sprawie uchwalenia wie-
loletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Nasielsk na lata 2020-
2024, która przewiduje podwyż-

kę czynszu w lokalach gminnych. 
Do sprawy odniósł się radny Mi-
rosław Świderski, który podkre-
ślił, że inicjatorem tej uchwały jest 
grupa radnych, a nie burmistrz. 
Zauważył, że radni rozumieją pro-
ces racjonalizacji czynszów, ale 
nie w sposób wcześniej narzu-
cony. Sprawę komentował także 
radny Dariusz Kordowski, który 
zauważył, że mieszkańcy dbali o te 
mieszkania komunalne, inwesto-
wali w nie, a chciano ich jeszcze za 
to ukarać. Radni podjęli tę uchwałę 
jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały doty-
czył wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej lokali 
mieszkalnych oraz zasad udziela-
nia bonifikaty przy sprzedaży tych 
lokali w budynkach stanowiących 
współwłasność gminy Nasielsk na 
rzecz dotychczasowych najem-
ców. Radny T. Czyż, zapytał, ile 
lokali z bonifikatą gmina sprzeda-
ła w zeszłym roku. Jak wyjaśnił J. 
Lubieniecki, w roku 2019 zostało 
sprzedanych 16 lokali z bonifikatą. 
Uchwałę przyjęto 11 głosami „za”, 
przy 4 osobach wstrzymujących 
się od głosu. 

Podczas sesji powołano też ze-
spół do spraw zaopiniowania kan-
dydatów na ławników. W jego 
skład weszli radni: D. Kordowski, 
M. Brodowski, J. Lewandowski i R. 
Czyż. Ostatnim punktem spotka-
nia radnych było zajęcia stanowi-
ska w sprawie wniosku o nadanie 
nazwy rondu Pniewo. Mieszka-
niec Artur Nojbert skierował do 
Rady pismo z listą poparcia przez 
wielu mieszkańców i instytucji dla 
nazwania ronda im. Kapitana Cze-
sława Grombczewskiego, pseu-
donim Jurand. W tej sprawie głos 
zabrali radni: A. Pacocha, D. Kor-
dowski, T. Czyż, M. Brodowski i M. 
Świderski. Ustalenia ostatecznej 
formuły projektu uchwały i dys-
kusja nad złożonymi w tej sprawie 
trzema wnioskami odbędzie się na 
komisji infrastruktury przed kolej-
ną majową sesją. W wyniku wy-
czerpania obrad przewodniczący 
RM zakończył zdalne obrady.

J.G.
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17 kwietnia pożar traw i krzaków 
w miejscowości Stare Pieściro-
gi. W akcji uczestniczyły dwa za-
stępy z OSP Nasielsk.

21 kwietnia pożar traw w miej-
scowości Miękoszyn. Do ak-
cji zadysponowano OSP Psucin  
i WSP Pomiechówek.

23 kwietnia pożar traw w miej-
scowości Dębinki. Do akcji za-
dysponowano zastępy z OSP 
Psucin, OSP Nasielsk i OSP Ciek-
syn.

23 kwietn ia  p ożar  p odda-
sza budynku mieszkalnego  
w miejscowości Kątne. W ak-
cji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk, OSP Jackowo, OSP 
Cieksyn i PSP Nowy Dwór Ma-
zowiecki

23 kwietnia zderzenie samo-
chodu osob owego z sarną  
w m i e j s c owo ś c i  M a l c z yn .  
W akcji uczestniczyły zastępy  
z OSP Cieksyn, OSP Nasielsk  
i PSP Nowy Dwór Mazowiecki.

Kronika OSP

Z OSP 

Apel do osób  
wzywających 

służby
Jeśli będziecie potrzebować 
Państwo pomocy którejkol-
wiek ze służb, a:
 – przebywacie na kwaran-
tannie,
 – 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 funkcjona-
riuszy, czy ratowników. 
W obecnej sytuacji, zdrowie 
osób odpowiedzialnych za 
nasze bezpieczeństwo jest 
kluczowe.

Z MIASTA

Parkują 
nieprzepisowo
Przeniesienie siedziby nasielskiego oddziału Banku PKO BP S.A. z ulicy 
Kościuszki do centrum miasta (ul. Kilińskiego) ułatwiło klientom placówki 
korzystanie z jego usług.

Niestety nie wszyscy klienci korzystający z bankomatu stosują się do zasad 
i przepisów kodeksu drogowego. Mieszkańcy sygnalizują naszej redakcji, 
że kierowcy parkują na powierzchni wyłączonej z ruchu, a nawet czę-
ściowo na przejściu dla pieszych. W ten sposób ograniczając i narażając 
na niebezpieczeństwo innych użytkowników ruchu.

Dostaliśmy zdjęcie od jednego z kierowców z kamerki samochodowej, 
który poprosił nas o interwencję w tej sprawie. Widać na nim oryginalnie 
zaparkowanego SUV-a, który wystaje niemal do połowy pasa ruchu.

Czy takie parkowanie pod samymi drzwiami banku świadczy o lenistwie 
niektórych klientów? Na to pytanie niech każdy odpowie sobie sam. Po-
staramy się skontaktować z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
i ustalić ich stanowisko w sprawie rozwiązania tego problemu.

Michał B.

KOMUNIKAT ZGKiM
Z uwagi na bardzo duży rozbiór wody w okresie suszy  

zwracamy się z prośbą o oszczędne korzystanie z wody.  
Prosimy nie podlewać działek, nie myć samochodów, 

nie spłukiwać chodników, nie napełniać basenów. 

Szanujmy wodę, aby była dostępna  
dla wszystkich mieszkańców gminy  

również w miejscowościach bardziej oddalonych  
od Stacji Uzdatniania Wody. 

Prosimy o zrozumienie powyższej sytuacji. 

DZIEŃ STRAŻAKA 2020
Z okazji „Dnia Strażaka” wszystkim tym, którzy społecznie 
i zawodowo pełnią zaszczytną, humanitarną służbę pożar-
niczą dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli, 
przekazuję moje najwyższe uznanie i podziękowania.

Dziękuję za codzienną gotowość do niesienia pomocy bę-
dącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas 
akcji ratowniczo-gaśniczych, za podnoszenie umiejętno-
ści i skuteczności działań ratowniczych, mimo coraz więk-
szych wyzwań i zagrożeń.

Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań 
oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszy Wam 
w dalszej działalności ratowniczej.

Słowa te kieruję także do seniorów pożarnictwa, młodzie-
ży strażackiej, Waszych rodzin oraz do wszystkich osób 
i środowisk czynnie wspierających ochronę przeciwpo-
żarową.

   Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nasielsku – Jerzy Lubieniecki

Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Kordulewski

Z GMINY

Szczeniaki w rowie
 – Proszę przyjechać po małe psiaki, bo siedzą w rowie przy drodze 
w Chrcynnie – taka informacja kilka dni temu od mieszkanki naszej gmi-
ny do nasielskiego magistratu. Na interwencję pojechała pani Aldona ze 
Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk i rzeczywiście w ro-
wie przy drodze wojewódzkiej, a więc ruchliwej trasie z Nasielsk – Dębe 
znalazła pięć szczeniaków. 

 – Zapakowałam te włochate kulki do pojemnika i natychmiast zaczęłam 
się zastanawiać, gdzie je umieścimy, bo przecież to nie są pieski, choć wy-
glądają bardzo podobnie, to malutkie liski – mówi pani Aldona. 

Jak małe, lisie szczenięta trafiły do przydrożnego rowu? Jedno jest pew-
ne same z lisiej nory nie wyszły i nie wpadły do rowu. Ktoś musiał je tu 
przynieść i zostawić na pewną śmierć. Co trzeba mieć w głowie zamiast 

mózgu, żeby wyciągać z nory dzikie, bezbronne zwierzęta i zostawiać je 
na pastwę losu? Ludzie, co się dzieje, myślenie nie boli i odrobina empatii 
do żywych istot, by się przydała. Całe szczęście, że ktoś się zwierzaka-
mi zainteresował i zadzwonił po pomoc, a Stowarzyszenie natychmiast 
zareagowało. Lisie szczenięta trafiły pod opiekę do ośrodka dla dzikich 
zwierząt prowadzonego przez Fundację Wzajemnie Pomocni w Błędowie. 

Warto wiedzieć, że, jak informuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
lokalny samorząd posiada rozbudowane kompetencje w zakresie ochro-
ny przyrody, a także odpowiada za porządek publiczny i bezpieczeństwo. 
Dlatego w przypadku znalezienia zwierzęcia wymagającego opieki wete-
rynaryjnej lub pomocy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt to po stronie 

gminy leży w pierwszej 
kolejności zorganizo-
wanie akcji ratunkowej 
lub pomoc w zapewnie-
niu transportu do takiego 
miejsca. Dopiero w przy-
padku konieczności dłuż-
szego przetrzymywania 
zwierzęcia przez leka-
rza weterynarii koniecz-
ne jest uzyskanie decyzji 
właściwego regionalnego 
dyrektora ochrony środo-
wiska. 

Pamiętajmy! Nie wolno 
dotykać, zabierać i prze-
nosić potomstwa dzikich 
zwierząt i ptaków. 

(red.)
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R E K L A M A

OŚWIATA

Łączenie klas 
 – Nasza sprawa nadaje się dla 
„Uwagi” albo „Sprawy dla repor-
tera”. O tym, że klasy będą połą-
czone dowiedziałam się 5 marca 
br., zadzwoniła do mnie wycho-
wawczyni klasy. Odbyło się jed-
no spotkanie z dyrektorem szkoły. 
Mówił nam, że pomoże rozwiązać 
tę sytuację, ale nic z tego nie wy-
szło – mówi mama jednego z pią-
toklasistów ze Szkoły Podstawowej 
w Starych Pieścirogach. – O decyzji 
o połączeniu klas wielu rodziców 
nie wiedziało. Wszystko jest zała-
twione za naszymi plecami. Zbie-
raliśmy podpisy pod petycją, ale 
nawet nie dostaliśmy odpowiedzi 
– dodaje. 

Rodzice uczniów klasy 5 b z Szko-
ły Podstawowej w Starych Pieściro-
gach skierowali w marcu br. pismo 
do Burmistrza Nasielska, w którym 
wyrazili swoją opinię na temat pla-
nowanych zmian organizacyjnych:

Nie zgadzamy się z decyzją utwo-
rzenia dwóch klas 5-tych z dotych-
czasowych trzech klas. Efektem 
połączenia klas będzie zwięk-
szenie liczby uczniów w klasach 
o około 40% i stłoczenie około 
30 uczniów w jednej klasie. Taka 
zmiana organizacyjna może wpły-
nąć negatywnie na ciągłość dzia-
łań wychowawczych, stosowane 
metody pracy z uczniami i sposób 
realizacji podstawy programowej 
w poszczególnych klasach. Organ 
prowadzący szkołę, planując i za-
twierdzając liczbę uczniów w kla-
sie, powinien zapewnić uczniom 
jak najlepsze warunki nauki oraz 
wysoką jakość kształcenia. Decy-
zja o połączeniu klas i zwiększenie 
liczebności uczniów pogorszy wa-
runki kształcenia.

Ponadto, Rada Pedagogiczna tej 
placówki w piśmie do Burmistrza 
Nasielska podniosła dodatkowo 
argument łączenia klas z różnych 
roczników oraz braku odpo-

wiednich warunków lokalowych:  
2 8  o s ó b  r o z p o c z ę ł o  n a u kę 
w pierwszej klasie w wieku sze-
ściu lat ( rocznik 2009), zaś pozo-
stałe 30 (rocznik 2008) w wieku 
siedmiu lat. Tak więc nasi wycho-
wankowie są na różnych etapach 
rozwoju emocjonalnego, nie tylko 
ze względu na osobowość! Inna 
grupa klasowa, inni wychowawcy, 
inni nauczyciele języka polskiego 
i matematyki to, jak na jedenasto-
latka i dwunastolatka, zbyt dużo 
jednorazowych zmian.

Z informacji przekazanych na-
szej redakcji przez Hannę Pietrzak 
z Centrum Usług Wspólnych wyni-

ka, że zgodnie z § 7 Rozporządze-
nia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 3 kwietnia 2019 r. w spra-
wie ramowych planów nauczania 
dla publicznych szkół (Dz.U.2019 
r., poz. 639) została określona licz-
ba oddziałów w podziale na gru-
py dla palcówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym 

jest gmina Nasielsk na rok szkolny 
2020/2021. 

 – Stosowny dokument dotyczący 
organizacji placówek oświatowych 
na nowy rok szkolny zostanie pod-
pisany w maju br. i będzie obo-
wiązywać od 1 września 2020 
r. Obecnie do klas V w szkole 
w Starych Pieścirogach uczęszcza  
58 uczniów, nowo powstałe kla-
sy liczyłyby po 29 uczniów lub  
28 i 30 uczniów – mówi Hanna 
Pietrzak. 

Jak podaje dyrektor CUW, koszt 
jednego oddziału za okres roku 
szkolnego wynosi od 100 do 150 
tys. zł. w zależności, w jakim stopniu 
awansu zawodowego jest nauczy-
ciel prowadzący zajęcia (stażysta, 
kontraktowy, mianowany dyplo-
mowany) oraz dodatkowe wyna-
grodzenia wynikające ze stosunku 
pracy (nagrody jubileuszowe oraz 
odprawy). 

 – Placówka w Starych Pieściro-
gach dysponuje salami lekcyjny-
mi dla zaplanowanych klas, ma 
przygotowaną bazę dydaktyczną 
i lokalową – wyjaśnia H. Pietrzak. 
– Łączenie klas dotyczy także in-
nych placówek oświatowych pro-
wadzonych przez gminę Nasielsk, 
m.in. Szkoły Podstawowej w Bu-
dach Siennickich – dodaje. 

Czy i w jakim zakresie zostaną 
uwzględnione prośby rodziców 
i nauczycieli dowiemy się zapew-
ne już niebawem. 

(i)

KOMUNIKAT
Dostępność Urzędu Miejskiego w Nasielsku  

oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
Przypominamy, że Urząd Miejski w Nasielsku oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nasielsku – pomimo ograniczonej bezpośredniej dostępności 
dla obywateli – przez cały czas na bieżąco realizują swoje zadania. 

Wszystkie sprawy pozostają możliwe do załatwienia: 
drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną),
drogą telefoniczną,
drogą elektroniczną:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Urząd Miejski w Nasielsku – um@
nasielsk.pl, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku – sekretariat@
mopsnasielsk.pl;
za pośrednictwem platformy ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Admi-
nistracji Publicznej) – adres skrytki: /umnasielsk/Skrytka lub /umnasielsk/
SkrytkaESP.

Przy wejściu do budynku Urzędu znajdują się specjalne urny na korespon-
dencję, oddzielnie dla Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku. 

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

Telefony do poszczególnych wydziałów znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu, w zakładce kontakt → https://nasielsk.pl/kontakt, a także w wejściu 
do budynku Urzędu. 

Możliwe jest również osobiste stawiennictwo w Urzędzie, wyłącznie po 
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z konkretnym pracownikiem, 
o ile dana sprawa wymaga takiej obecności. 

Wszystkie te ograniczenia wynikają z troski o wszystkich interesantów 
oraz osoby pracujące w budynku Urzędu. Prosimy o wyrozumiałość dla 
sytuacji, w której się wszyscy znajdujemy, a na którą nie mamy wpływu.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
„Nasielska Tarcza dla Przedsiębiorców”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk!

Szanowni Przedsiębiorcy!
W dniu 27 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego i zaczęła obowiązywać Uchwała nr 
XVI/138/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości dla przedsiębiorstw z terenu Gminy Nasielsk. Przedsię-
biorstwa, które mogą ubiegać się o wsparcie, wymienione są w §1 ust. 2 
powyższej uchwały. W przypadku ubiegania się o zwolnienie, przedsię-
biorca powinien złożyć informacje bądź korektę deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz „Formularz informacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekono-
miczne z powodu COVID-19”. Wszelkich informacji na temat zwolnienia 
udziela Wydział Podatków i Opłat pod numerem telefonu 23 69 33 013. 

Gorąco wierzę, iż zaproponowane przez nas formy wsparcia pomogą 
naszym lokalnym przedsiębiorcom przetrwać trudny dla nich okres do 
czasu rozluźnienia obostrzeń i ograniczeń. Życzę Państwu również wy-
trwałości i wielu sił potrzebnych w tym czasie, jednocześnie prosząc o 
wyrozumiałość i zrozumienie, że przy podejmowanych przez nas dzia-
łaniach kierujemy się dobrem mieszkańców całej Gminy. 
     Burmistrz Nasielska
     Bogdan Ruszkowski
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WARTO PRZECZYTAĆ

Nie ma niebieskich 
tulipanów
Autor zbioru reportaży pt. 
Nie ma – Mariusz Szczygieł 
– otrzymał w 2019 roku za 
tę książkę Literacką Nagro-
dę Nike. Mariusz Szczygieł 
jest dziennikarzem, repor-
tażystą, zdobywcą wielu na-
gród, a w 2009 roku został 
laureatem Europejskiej Na-
grody Książkowej. Wśród 
jego książek – reportaży 
można znaleźć tytuły takie 
jak: Niedziela, która zdarzy-
ła się w środę, Gottland czy Zrób sobie raj.

Szczygieł w swojej najnowszej książce o prostym, ale wiele mówiącym 
tytule – Nie ma prowadzi pogłębione studium na temat nieobecności 
i braku. W tym celu wykorzystuje rozmowy, historie opowiedziane przez 
wielu różnych ludzi, których nie ma. Pojawia się więc mało znana poetka 
Wiola Fischerowa, polski rzeźbiarz – Tomasz Górecki, albański malarz, 
ukraiński żołnierz, czy polska księgowa. 

W tym zbiorze reportaży odnajdujemy także niezwykle realistyczny ob-
raz chłopca maltretowanego i zabitego przez swoją macochę: 

Sędzia: – A ranę zabliźnioną na głowie ode czego miał? Ewa T.: – Rozbi-
łam mu talerz na głowie, bo źle go umył. Tylko postawił pod kran i chciał 
odstawić. 

Maltretowane dziecko umiera, a sadystyczna macocha po odbyciu kary 
nadal pracuje – uczy dzieci w szkole. Mariusz Szczygieł jeden z repor-
taży pt. Jerzy Szczygieł w Pradze poświęcił swemu ojcu. Był on również 
zafascynowany czeską kulturą i ludźmi. Czesi są bardzo weseli, ale do-
piero jak kogoś poznają bliżej. Dla siebie są weseli, a świat okoliczny im 
w ogóle nie jest potrzebny, może być im ukradziony.

Opisuje w nim historię kiedy jego ojciec był w teatrze, przeżywał tak 
mocno spektakl, że stracił poczucie rzeczywistości i ogarnął go strach 
przed śmiercią i piekłem. Te reportaże są o życiu, sięgają do tematów 
tabu – ważnych, mniej ważnych, ale prawdziwych. Hanna Krall dała naj-
krótszy wykład o Nie ma: Wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm, 
panie Mariuszu. Zwłaszcza nieobecność.

A sam autor reportaży pisał: Nie ma kogoś. Nie ma czegoś. Nie ma prze-
szłości. Mnie ma ojca. Nie ma pamięci. Nie ma niebieskich tulipanów. 

Najnowszy utwór Mariusza Szczygła to przede wszystkim doskonałe re-
portaże oparte na niezwykłych wydarzeniach, napisane zostały prostym, 
zrozumiałym językiem. Ukazują ludzi, zdarzenia, historie i świat. Są do 
bólu prawdziwe.

Barbara Modzelewska

KĄCIK POETYCKI

Chmurki 
Chmurki błękitne suną po niebie,

nie mogą nigdy dogonić siebie, 

choć nie są stare, lecz bardzo młode, 

przepowiadają co dzień pogodę.

Gdy słonko przez nie świeci złociście,

można na spacer iść oczywiście,

gdy ciemne chmurki biegną nad nami,

najlepiej siedzieć w domu, u mamy.

Lubię czasami leżeć na łące, 

w górę spoglądać, w niebo, na słońce,

podziwiam wtedy piękne widoki,

które wciąż tworzą sine obłoki.

Biorę więc pędzel i papier szary, 

by naszkicować chmurek opary, 

trudne ich kształty ręka maluje, 

człowiek przyrodę tak odgaduje.

Stanisława Wiśniewska

Z NOK. Planszówki i nie tylko

Mądre gry
„Cortex” jest rodzinną grą 
karcianą, składającą się z kart 
testów, wyzwań oraz kart fak-
tur do „odczytywania” obra-
zów przy pomocy zmysłu 
dotyku. W grze może uczest-
niczyć od dwóch do sześciu 
graczy, jest przeznaczona 
dla osób powyżej szóste-
go roku życia i dostała kilka 
ważnych wyróżnień, m.in. 
„Zabawka roku 2017” czy 
„Mensa Youth Game 2016”. 
Rozgrywka trwa około pięt-
nastu minut, a rywalizacja 
polega na rozwiązywaniu 
ośmiu rodzajów zadań testowych, 
które rozwijają różne obszary mó-
zgu. Gracze kolejno odkrywają 
karty ze stosu głównego i próbują 
jak najszybciej udzielić poprawnej 
odpowiedzi, a w nagrodę zabiera-
ją kartę. Gracz może mieć przed 
sobą tylko cztery karty trofea – je-
śli uzbierał dwie o takim samym re-
wersie, może je wymienić na jedną 
część mózgu. Wygrywa ten, kto 
jako pierwszy uzbiera cztery części 
mózgu. Niby proste, ale nie tak ła-
two „złożyć” swój mózg, ponieważ 

zadania wymagają wykorzystania 
wielu umiejętności, przede wszyst-
kim liczy się refleks, spostrzegaw-
czość, dobra pamięć, umiejętność 
szybkiej analizy, myślenie logicz-
ne, wyobraźnia przestrzenna i do-
brze rozwinięty zmysł dotyku. Gra 
nie jest testem na iloraz inteligencji, 
ale rozwija obie półkule mózgo-
we w sposób przyjemny - poprzez 
zabawę i jest świetną rozrywką dla 
całej rodziny. Wydawnictwo Re-
bel oferuje całą serię gier „Cortex” 
o różnym stopniu trudności. Dzie-
ciom i początkującym proponuję 

część oznaczoną kolorem fioleto-
wym „Cortex. Wyzwania”.

Inną mądrą, rodzinną grą 
jest z pewnością „Pierw-
sza pomoc. Rodzinna gra 
planszowa” przeznaczona 
dla osób od ósmego roku 
życia. Zabawka wyszła spod 
skrzydeł wydawnictwa Hi-
pokampus, które wyda-
ło gry z serii „Było sobie 

życie”. Schemat planszy i zasady 
przypominają tę o uroczych Hemo 
i Globince. Celem gry jest zebra-
nie czterech żetonów zwycięstwa 
zwanych Łańcuchem Przeżycia: 
Wezwanie pomocy, Resuscytacja, 
Defibrylacja, Pomoc służb ratunko-
wych z hospitalizacją (kompletowa-
nie Łańcucha Przeżycia odbywa się 
zawsze w tej kolejności). Przez całą 
rozgrywkę gracze utrwalają sobie 
zasady prawidłowego udzielania 
pierwszej pomocy, odpowiadając, 
podczas wędrówki po planszy, na 
pytania dotyczące budowy i dzia-
łania ludzkiego organizmu, higie-
ny, a także sposobu zachowania 
się w sytuacjach zagrożenia życia. 
Przyznam, że gra wymaga sporej 
wiedzy, a niektóre pytania są jesz-
cze trudniejsze niż w „Było sobie 
życie”, jednak spełnia ona swój 
główny cel, czyli edukuje z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i zawiera sporą 
dawkę humoru. Praktycznym do-
datkiem jest „Mały samouczek”, 
czyli ilustrowana broszura zawiera-
jąca jasne instrukcje udzielania po-
mocy poszkodowanym. Zabawka 
jest polecana przez Fundację Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
i powstała w oparciu o program 
edukacyjny „Ratujemy i uczymy 
ratować”. W ramach programu 
Fundacja WOŚP szkoli nauczycie-
li edukacji wczesnoszkolnej oraz 
bezpłatnie przekazuje materiały 
dydaktyczne potrzebne do prowa-
dzenia zajęć z pierwszej pomocy.

OI

Z NOK

Kulturalne transmisje
Pandemia wymusza na instytucjach kultury wpro-
wadzanie nowych form działalności.

Po długim okresie oczekiwania w końcu dotarł do 
Nasielskiego Ośrodka Kultury profesjonalny sprzęt 
do streamingu (transmisji na żywo w internecie). Bę-
dzie on służył m.in. do przeprowadzania transmisji  
z wydarzeń, które odbywają się w NOK-u, warsztatów 
filmowych, a w czasach pandemii, także do prowa-
dzenia zajęć on-line, czy przygotowywania filmów 
promocyjnych. Zakupiono m.in. specjalistyczne 
oświetlenie, dobrej klasy kamery, mikser wizyjny, 
statywy i okablowanie. W ramach usługi wraz z za-
kupem sprzętu otrzymano bezpłatne szkolenie z ob-
sługi aparatury. Zajęcia szkoleniowe dla pracowników 
Nasielskiego Ośrodka Kultury odbyły się w środę,  
29 kwietnia br. Już niebawem na profilu FB NOK poja-
wią się krótkie filmy wideo - testy już trawją.

(red.)



71.05.–14.05.2020; Życie Nasielska nr 10 (552) ROZMAITOŚCI
NOK. Zrób to sam

Kreatywne maluchy
Przedstawiamy cztery pomysły na kreatywne sposoby spędzania czasu ze swoim małym, kilkuletnim dzieckiem. 
Pamiętajmy, by nie pozostawiać go w obecnej sytuacji samego przed telewizorem. Wykorzystajmy ten czas spę-
dzany w domu najlepiej jak umiemy i postarajmy się, by nasze dziecko miało okazję popracować samodzielnie 
i wykazać się inwencją twórczą. 

Moja rodzinka
Do przygotowania wizualizacji naszej rodzinki będzie potrzebna biała kartka, nożyczki i kredki. Kartkę składamy 
na trzy części w ten sposób, aby składała się do środka. Należy pamiętać, że środek musi być najszerszy, a pra-
we i lewe skrzydło kartki muszą się ładnie łączyć ze sobą. Na powstałych skrzydłach malujemy dach domku 
i przycinamy go w taki sposób, aby wizualnie góra przypominała dach (najlepiej, jeżeli są to dwa trójkąty u góry, 
które się łączą). Na środku tych skrzydeł przecinamy kartę, tworząc otwierające się okno. Z okna wyglądać bę-
dzie namalowana na środkowej kartce postać dziecka. W środku domku dziecko musi namalować wszystkich 
członków swojej rodziny.

Latające dinozaury
Potrzebujemy kolorowe balony, sznurek, kolorowe kartki i klej. Z kartek wyci-
namy ręce, nogi, głowy i ogony dinozaurów. Pompujemy balony, zawiązujemy 
je sznurkiem bądź wstążką. Będą one stanowiły tułów dinozaurów. Następnie 
za pomocą kleju przyklejamy wszystkie przygotowane papierowe  części ciała 
dinozaura.

Domowe piłkarzyki
Do przygotowania gry potrzebujemy kartonik, 22 drewniane spinacze i 8 kolo-
rowych słomek oraz nożyczki i dwa rodzaje kolorowych papierów. Potrzebna 
będzie także mała piłeczka. Spinacze dzielimy po 12 zawodników i oznaczamy 
je dwoma kolorami. W otwartym kartoniku z jednej i drugiej strony robimy na 
tej samej wysokości 8 dziurek, tak aby przełożyć przez nie słomki. Do każdej 
słomki przypinamy zawodników, czyli spinacze. Od nas może zależeć rozło-
żenie zawodników. W klasycznych piłkarzykach na pierwszej słomce powinien 
być bramkarz, na kolejnej słomce dwóch zawodników w kolorze bramkarza. 
Na następnej trzech przeciwników. Na kolejnej słomce 5 zawodników w kolo-
rze bramkarza. Cztery pozostałe słomki mają takie same ułożenie zawodników 
podane od strony drugiego bramkarza. Nie należy też zapominać o wycięciu 
w kartoniku dwóch bramek. Potem tylko trzeba wziąć piłeczkę i możemy grać.

Domek dla lalek z kartonu
Do stworzenia domku potrzebne będą kartony, nożyczki, klej i ko-
lorowe materiały oraz wycinanki. Od nas samych zależy, czy domek 
będzie piętrowy, czy parterowy. To my projektujemy ilość pomiesz-
czeń, które oddzielamy ściankami z kartonu. Zacząć jednak należy 
od samej bryły domu, nie można zapomnieć o dachu. Potem trzeba 
przejść do podzielenia wnętrza ściankami, aby rozplanować wnętrze 
domu. Następnie należy za pomocą przygotowanych materiałów 
i wycinanek zabrać się za dekorowanie ścian, sufitów i podłóg. Na 
samym końcu bierzemy się za mebelki, które także można wyko-
nać z kartonu. Ogranicznikiem jest tylko i wyłącznie nasza wyobraź-
nia. Tak stworzony domek na pewno będzie niepowtarzalny. Równie 
dobrze to my możemy zrobić także balkony, schody i parapety 
z kwiatkami w domku. Od samego początku do samego końca to 
my jesteśmy projektantami naszego domku.

Fot. Pinterest
J.G.

NOK. Konkursy 

Przypominamy  
o naszych konkursach
Jeszcze w marcu br. Nasielski Ośrodek Kultury ogłosił dwa konkursy skie-
rowane do całych rodzin, a także dzieci i młodzieży: na grę planszową 
oraz historyjkę komiksową. 

Proponujemy naszym Czytelnikom konkurs na rodzinną grę planszową 
(albo młodszym dzieciom wykonanie gry planszowej). Opiszcie swoje 
wrażenia podczas tworzenia gry, kto był odpowiedzialny za poszczegól-
ne etapy jej powstawania, może załączycie zdjęcia, jak wspólnie gracie.

Gra powinna posiadać planszę, instrukcję gry, w której określony będzie 
jej cel i przebieg rozgrywki, informacje o liczbie graczy. Prace można wy-
konać dowolną techniką plastyczną, ale im więcej samodzielnego wysiłku 
włożycie, tym jej wartość konkursowa będzie większa. 

Pracę można wykonać dowolną techniką.

Natomiast konkurs na komiks skierowany jest do dzieci i młodzieży w wie-
ku 5- 17 lat i będzie podzielony na kilka kategorii. Liczy się przede wszyst-
kim pomysłowość i samodzielność w wykonaniu. Tematyka jest dowolna: 
można wymyślić superbohatera, opowiedzieć swoją prawdziwą przygo-
dę lub stworzyć własny fantastyczny świat. Praca nie może przekraczać  
10 stron A5.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych konkursach. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 8 maja 2020 r. drogą elektroniczną (nok@
noknasielsk.pl ) 

Więcej szczegółów na temat konkursów na stronie: www.noknasielsk.pl 
(red.)

OŚWIATA

Matury i egzaminy 
ósmoklasisty przełożone!
Na początku kwietnia br. rząd zapowiadał prawdopodobne przełożenie 
terminów tegorocznych matur oraz egzaminów ósmoklasisty, które miały 
odbyć się w kwietniu i w maju. W piątek, 24 kwietnia br., uczniowie poznali 
konkretny harmonogram egzaminów.

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach 
egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przepro-
wadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej 
strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten do-
datkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egza-
minów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym 
wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwa-
łości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział 
Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, podczas konferencji 
prasowej w piątek 24 kwietnia br.

Jak podał do wiadomości premier RP Mateusz Morawiecki, egzamin 
ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Termin 
dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści 
poznają do 31 lipca. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerw-
ca i potrwają do 29 czerwca. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego 
jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głów-
nym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy 
odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. W tym 
roku nie będzie ustnych egzaminów maturalnych. Egzamin potwierdza-
jący kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast 
egzamin zawodowy zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Dodatkowo podczas konferencji poinformowano o przedłużeniu przerwy 
w nauczaniu stacjonarnym do 24 maja br. Jak na razie dalej nauka będzie 
odbywała się na odległość. 

J.G.



REPORTAŻ8 Życie Nasielska nr 10 (552); 1.05.–14.05.2020

NASZE SPRAWY. Wyjazd studyjny

Teksas – inna skala, inne realia
Warto z zaangażowaniem praco-
wać w swoim gospodarstwie i war-
to brać udział w konkursach. Już 
po raz kolejny przekonał się o tym 
Krzysztof Kowalski z Winnik (GPHU 
„Kowalski”), który przed pięcioma 
laty odwiedził Chiny, a teraz, tuż 
przed wybuchem epidemii – USA. 
Tym razem dwa tygodnie spędził 
w Teksasie wraz z grupą rolników 
z całej Polski, naukowcami z SGGW 
oraz pracownikami instytucji zwią-
zanych ze wsparciem dla rolnictwa 
(KWR, CDR). W wyjeździe studyj-
nym zorganizowany m.in. przez 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Brwinowie od 26 lutego do 9 
marca br. udział wzięło 25 osób. 
Krzysztof Kowalski znalazł się 
wśród nich jako lau-
reat nagrody Rolnik 
Roku regionu Morza 
Bał tyckiego 2018. 
Takie wyjazdy na za-
proszenie i we współ-
pracy z Texas A&M 
AgriL ife E xtension 
o r a z  Te x a s  A & M 
Universi t y organi-
zowane są cyklicz-
nie od 2011 r. 

Zasadniczym celem 
tej dwutygodniowej 
wyprawy było przede 
wsz ystk im zdoby-
cie wiedzy na temat 
amerykańskiego rolnictwa i polityki 
rolnej, w tym zapoznanie się z do-
brymi praktykami, innowacyjnymi 
badaniami i nowymi technologia-
mi, które są tam stosowane. 

Uczestnicy wyjazdu studyjne-
go mieli okazję szeroko zapoznać 
się z rolnictwem w Teksasie, po-
cząwszy od produkcji rolnej, po-
przez związany z nią przemysł, aż 
do konsumenta. Wizyty u rolników 
stosujących zróżnicowane spo-
soby nawadniania i posiadających 
uprawy roślinne, np. pszenica, ku-
kurydza, bawełna, sorgo, ryż, czy 
też u hodowców różnych ras bydła 
mięsnego i mlecznego.

– Program naszego wyjazdu był 
bardzo napięty. Było dużo wykła-
dów, zwiedzaliśmy ogromne far-
my i przedsiębiorstwa przetwórcze. 
Teksas jest bardzo różnorodny. To 
najbogatszy stan w USA. Znajduje 
się tam dużo pól roponośnych i jest 

wielu bardzo bogatych ludzi. Far-
merzy, u których byliśmy z wizytą, 
mają po 30 – 50 tys. sztuk by-
dła, to największe hodowle w tym 
kraju, znajdują się północy stanu. 
Oglądaliśmy pola bawełny i ryżu. 
Wizytowaliśmy firmy produkujące 

suszoną wołowinę – relacjonuje K. 
Kowalski. – Można było podpa-
trzeć, jak funkcjonuje tam sposób 
nawadniania pól: stosują ogromne 
deszczownice. Tyle, że tam woda 
jest za darmo, nie da się u nas za-
stosować wszystkich pomysłów, to 
zupełnie inna skala, inne realia i nie 
ma takiej biurokracji, jak u nas – 
dodaje. 

Bardzo ciekawe były spotkania 
z przedstawicielami władz stano-
wych, którzy mówili o sposobie 
działania obowiązującej ustawy rol-
nej i finansowania rolnictwa w Tek-
sasie, zaś naukowcy Uniwersytetu 
Texas A&M dzielili się swoją wiedzą 
na temat m.in. systemu doradz-
twa rolniczego, rodzajów hodow-

li, stref klimatycznych, 
rodzaju gleb, ukazywa-
li przekrój upraw na te-
renie Teksasu (którego 
powierzchnia jest dwa 
razy większa niż Polska 
przy jedynie 29 milio-
nach mieszkańców), 
przedstawiali sposoby 
nawożenia i stosowa-
nia środków ochrony 
roślin, uprawę paso-
wą oraz wiele innych 
przykładów działalno-
ści rolnej. 

– Wspaniałe wraże-
nia przyniosła też wizyta w NASA, 
zwiedzanie Koloseum, widzieli-
śmy też rodeo – pokaz ujeżdżania 
koni. Bardzo ciekawe i wzruszające 
były spotkania z Polonią. Poznałem 
wiele osób, w tym nieocenionego 
Jima Mazurkiewicza, który wykła-

da na amerykańskiej uczelni rolni-
czej i był naszym przewodnikiem 
po Teksasie – mówi pan Krzysztof. 
– To był dla mnie bardzo poucza-
jący wyjazd, bo miałem zupełnie 
inne wyobrażenie o Ameryce. Za-
uważyłem, że wszędzie tam, gdzie 
byliśmy, ważną rolę odgrywa Bi-
blia i modlitwa. Wszędzie jest czy-
sto, schludnie, ale skromnie, domy 
drewniane bez ogrodzeń i duże sa-
mochody terenowe, bo ropa jest 

tania. Bardzo pikantne jedzenie 
meksykańskie niezbyt przypadło 
mi do gustu. Łączy nas to, że tam 
też trzeba ciężko pracować, żeby 
coś osiągnąć – podsumowuje. 

Pan Krzysztof zjeździł cały Teksas  
i, jak zapewnia, wszędzie tam, gdzie 
był promował naszą gminę, także 
z pomocą gadżetów otrzymanych 
z nasielskiego magistratu.

(i.)

Szanowni Pacjenci SPZOZ w Nasielsku, Przychodni w Starych Pieścirogach, Filii w Cieksynie,
w związku z obowiązującym nadal wprowadzonym przez  Ministra Zdrowia stanem wyjątkowego zagrożenia epidemicznego w Polsce, w trosce o zdrowie Naszych Pacjentów 
od 04.05.2020 r. do odwołania nadal funkcjonuje zamiana organizacji przyjęć pacjentów SPZOZ w Nasielsku. 
Pacjenci zgłaszający się osobiście do Przychodni z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznej odległości są wpuszczani do rejestracji pojedynczo.
Przed wejściem do Przychodni należy zdezynfekować dłonie przy pomocy środków umieszczonych w dozownikach przy wejściu.
Nadal funkcjonuje możliwość skorzystania z  PORADY TELEFONICZNEJ  zarówno Lekarza Rodzinnego jak i lekarzy z Poradni Specjalistycznych – ocena wyników badań, 
konsultacje schorzeń przewlekłych, konsultacje pacjentów z objawami infekcji, kontynuacja recept na leki stałe. Na Poradę Telefoniczną  pacjent zapisuje się dzwoniąc do 
rejestracji wszystkich naszych przychodni. Pracownicy Rejestracji poinformują o terminie, w jakim oddzwoni do pacjenta lekarz (data i godzina). Lekarz w trakcie rozmowy 
telefonicznej oceni na podstawie wywiadu stan chorego oraz ewentualną konieczność zgłoszenia się chorego osobiście do Przychodni. 
Laboratorium w SPZOZ w Nasielsku od 04.05.2020r. wznawia wykonywanie badań laboratoryjnych (pacjenci ze skierowaniem od lekarzy SPZOZ w Nasielsku oraz pacjenci 
komercyjni). Laboratorium nadal pracuje we wzmożonym reżimie sanitarnym. Pacjenci po przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego, pomiarze temperatury i dezynfekcji 
rąk wchodzą na teren przychodni pojedynczo (wejściem od strony ul. Sportowej).
Pracownia USG nadal wykonuje badania w trybie CITO – tryb ustalony przez lekarza. 
Poradnia Terapii Uzależnień nadal realizuje PORADY TELEFONICZNE. Od 04.05.2020r. są udzielane również sesje psychoterapii indywidualnej we wzmożonym reżimie sani-
tarnym. Terapie grupowe pozostają zawieszone. 
Z każdym pacjentem Rejestratorki lub Pielęgniarki nadal  przeprowadzają  wstępny wywiad epidemiologiczny dotyczący możliwości narażania na zakażenie KORONAWIRUSEM. 
Każdy pacjent przed wejściem na teren przychodni ma wykonywany pomiar temperatury.
Pracownicy podczas kontaktu osobistego z pacjentem nadal profilaktycznie są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. 
Profilaktyka (szczepienia dzieci i młodzieży) odbywają się zgodnie z harmonogramem. Realizowane są również patronaże u dzieci nowonarodzonych.  Bilanse natomiast 
są nadal zawieszone. 
Pielęgniarki Środowiskowe pobierają krew do badania laboratoryjnego oraz wykonują zabiegi pielęgniarskie i zlecenia lekarskie w domu pacjenta we wzmożonym reżimie 
sanitarnym.  
Dyżury Infekcyjne pozostają nadal zawieszone.  Pacjenci infekcyjni są przyjmowani po uprzedniej teleporadzie przez zespół lekarsko-pielęgniarski w izolatce SPZOZ zgodnie z 
obowiązująca procedurą Postępowania pracowników SPZOZ w Nasielsku w kontakcie z pacjentem z objawami infekcji układu oddechowego („pacjent infekcyjny” zwany dalej 
pacjentem) w związku ze stwierdzeniem transmisji lokalnej SARS-CoV2 w Polsce. 
Od 04.05.2020r. wznowione są przyjęcia Poradni Medycyny Pracy we wzmożonym reżimie sanitarnym. 
Nadal zachęcam do korzystania z Porady Telefonicznej. Dla Państwa bezpieczeństwa warto tylko w stanach nagłych decydować się na kontakt bezpośredni w przychodni, zmniej-
szając tym samym ryzyko kontaktu  z chorą osobą. W tej trudnej dla Nas Wszystkich  sytuacji liczę na Państwa wyrozumiałość i rozwagę.

29.04.2020r. Maria Michalczyk Dyrektor SPZOZ w Nasielsku.
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Z POWIATU

Zdalna sesja Rady Powiatu
W czwartek, 23 kwietnia br., zdalnie 
obradowali radni powiatu nowo-
dworskiego. Było to XVI posiedze-
nie Rady Powiatu. Poprzednie miało 
miejsce 27 lutego br.

W sesji wzięli udział wszyscy rad-
ni oraz Jacek Kacperski dyrektor 
Nowodworskiego Centrum Me-
dycznego, Leokadia Janik dyrektor 
sanepidu oraz Marek Rączka dyrek-
tor PCPR.

Porządek obrad został przyjęty jed-
nogłośnie, a protokół z poprzedniej 
sesji został przyjęty bez uwag.

Przed podjęciem uchwały w spra-
wie zmian w wieloletniej pro-
gnozie f inansowej, radna Anna 
Maliszewska pogratulowała pozy-
skania środków w kwocie 1,3 mln 
zł w projekcie wdrażania nowo-
czesnych usług dla powiatu oraz  
na doposażenie sal informatycz-
nej w ZSZ w Nasielsku na kwotę  
69 tys . zł,  na ponadnarodową 
mobilność uczniów ponad 170 
tys. zł i ponad 79 tys. zł na pro-
jekt zdalna szkoła (wszystkie w ZSZ  
w Nasielsku). Starosta Krzysztof Ka-
pusta powiedział, że jest to wynik 
pracy wydziału finansowego. Zmia-
na Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej przyjęta została jednogłośnie.

W punkcie dotyczącym zmian bu-
dżetowych radny Marcin Manowski 
(wtórował mu radny Mariusz Ziół-
kowski) podziękował za przychylne 
rozpatrzenie przez zarząd i starostę 
wniosku grupy radnych o przesu-
nięcie ponad 17 tys. zł ze środków 
zabezpieczonych na diety rad-
nych na pokrycie kosztów zakupu 
materiałów niezbędnych do wal-
ki z COVID-19. Zapytał także, kiedy 
zakupione komputery w ramach 
„Zdalnej szkoły” trafią do uczniów. 

Z wypowiedzi Sekretarz powia-
tu Magdaleny Kamińskiej wynika,  
że są już przygotowane oferty na 
zakup sprzętu, jednak najpierw mu-
szą podpisać jeszcze umowę na 
otrzymanie środków, aby urucho-
mić procedurę.

Wśród zmian budżetowych znala-
zły się takie punkty, jak dofinanso-
wanie modernizacji pomieszczeń 
Intensywnego Nadzoru Kardiolo-
giczno – Internistycznego w NCM 
w Nowym Dworze Maz. w kwo-
cie 30 tys. zł, dof inansowanie 
szkoleń dla pracowników w DPS  
w Nasielsku w kwocie ponad  
24 tys. zł oraz m.in. zwiększenie 
wydatków o prawie 93 tys. zł prze-
znaczonych na utrzymanie dzieci  
w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych i rodzinach zastępczych 
na terenie naszego powiatu.

Zmiany w budżecie na 2020 rok 
zostały przyjęte jednogłośnie. Na-
stępnie radni jednogłośnie przegło-
sowali uchwałę w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, które finanso-
wane będą z zaliczki przekazywa-
nej z Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2020. 
Wartość przekazanej zaliczki na 
określone zadania wynosi 742 648 
zł.

W kolejnej uchwale również jedno-
głośnie radni zdecydowali o zało-
żeniu Branżowej Szkoły II stopnia i 
włączeniu jej do Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Z wnioskiem o za-
łożenie szkoły wystąpiła dyrektor 
owej placówki – Ewa Grzybowska. 
Szkoła ta będzie dwuletnią szkołą 
ponadpodstawową, która umożli-
wi absolwentom Branżowej Szkoły 
I Stopnia uzupełnić wykształcenie 
średnie, złożyć egzamin maturalny 
i uzyskać tytuł technika. Zawody, w 
których kształcić będą się uczniowie 
to: technik pojazdów samochodo-
wych i technik robót wykończenio-
wych w budownictwie.

Jednogłośnie również rada zde-
cydowała się wnieść skargę na 
rozstrzygnięcie nadzorcze wo-
jewody mazowieckiego, który 
stwierdził nieważność uchwały Rady 
Powiatu Nowodworskiego z dnia  
30 stycznia 2020 roku w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania diet 
oraz podróży służbowych radnych 
powiatu.

W kolejnych punktach radni przy-
jęli bezdyskusyjnie sprawozda-
nia z działalności PCPR w Nowym 
Dworze Maz., z realizacji współ-
pracy powiatu z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami  
o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariackimi, a także 
informację dotyczącą zadań realizo-
wanych przez Wydział Architektury 
i Budownictwa, realizacji przetargów 
i z zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych.

W punkcie obrad dotyczącym in-
terpelacji radna Anna Małecka 
złożyła interpelację o wdrożenie 
systemu e-dziennika w podlegają-
cych Starostwu dwóch nasielskich 
szkołach. Zauważyła, że problem 
ten sygnalizował już w listopadzie 
Mariusz Kraszewski wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu. Zauważy-
ła, że e-dziennika nie ma również 
zespół Placówek Edukacyjnych 
w Nowym Dworze i warto wspo-
móc te szkoły, by e-dziennik za-
czął działać w tych placówkach od 
1 września. Wiceprzewodniczący 
potwierdził sytuację i zaznaczył, 
że w obecnej sytuacji firmy, któ-
re obsługują e-dzienniki w ramach 
promocji oferują rok użytkowa-
nia w gratisie. Dodał, że powodem,  
dla którego szkoły nie korzystają  
z e-dzienników, jest niewystarczają-
ca ilość sprzętu komputerowego w 
szkołach.

W sprawach różnych Jacek Kac-
perski dyrektor Nowodworskie-
go Centrum Medycznego oraz 
Łukasz Tomasik dyrektor NCM  
ds. medycznych przedstawili aktual-
ną sytuację placówki. Poinformowa-
li o prewencyjnie podjętej praktyce 
wykonywania testów na COVID-19 
każdemu przyjmowanemu pa-
cjentowi do szpitala, a także raz w 
tygodniu każdemu pracownikowi 
szpitala. Do tej pory wykonano ich 
ponad 1000. Dyrektor Kacperski 
zauważył, że te działania przynoszą 
efekty, gdyż pomimo wystąpienia 

przypadków koronawirusa sy-
tuacja nie wymknęła się spod 
kontroli jak w Radomiu, czy w 
szpitalu Bródnowskim.

Dyrekcja szpitala nie ukrywa-
ła, że okres epidemii może 
znacząco rozc ią g nąć s ię  
w czasie i trwać nawet po wa-
kacjach.

Dyrektor Leokadia Janik przybli-
żyła dane statystyczne sanepidu w 
aspekcie kwarantanny, osób hospi-
talizowanych i działaniach nowo-
dworskiej jednostki.

Radna Katarzyna Kręźlewicz za-
pytała o sytuację nasielskiego 
Domu Pomocy Społecznej. Rad-
na Monika Nojbert odpowiedziała, 
że dyrektor placówki Agata No-
wak panuje obecnie nad sytuacją,  
a opieka zorganizowana jest na naj-
wyższym poziomie, a gdyby były 
jakieś potrzeby, to na pewno będzie 
informowała o tym Zarząd na bie-
żąco.

W sprawach różnych radna Elżbieta 
Kapałka opowiedziała swój przypa-
dek bycia na kwarantannie, posia-
dania objawów COVID-19 i finalnie 
nie przeprowadzonych testów na 
obecność wirusa do dnia sesji Rady 
Powiatu, choć na kwarantannie 
przebywała od końca marca i była 

zgłoszona do przeprowadzenia te-
stów. Korzystając z obecności dyr. 
sanepidu, zapytała, co w takiej sy-
tuacji powinna zrobić. Dyrektor L. 
Janik odpowiedziała, że sanepid ty-
pował osoby do przeprowadzenia  
badań, a osoby, które przez 2 tygo-
dnie nie miały objawów są traktowa-
ne jako zdrowe. Dodała też, że nie 
ma przepisów, które wymuszały-
by, aby wszystkie osoby, które są na 
kwarantannie przechodziły test na 
koronawirusa. W ocenie radnej Elż-
biety Kapałki nowodworski sanepid 
nie działa we właściwy sposób na tle 
okolicznych.

Radny Mariusz Ziółkowski poruszył 
także temat braku pomocy rządo-
wej dla lotniska w Modlinie. Starosta 
Krzysztof Kapusta wyraził także ne-
gatywne zdanie o działaniach rządu i 
zapewnił, że zamierza wspierać wła-
dze lotniska i przesyłać odpowied-
nie dokumenty do rządu z prośbą o 
wsparcie.

Na koniec zdalnego posiedze-
nia Krzysztof Kapusta starosta no-
wodworski podziękował za ciężką 
pracę wszystkim pracownikom me-
dycznym i niemedycznym NCM, 
pracownikom Domu Pomocy 
Społecznej, Policji, którym przeka-
zali środki do dezynfekcji, Straży Po-
żarnej i wielu innym pracownikom. 
Zauważył też, że potrzebne jest 
wsparcie dla pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w postaci sło-
dyczy, czy środków codziennego 
użytku. Mieszkańcy tej placówki 
obecnie nie mogą wychodzić do 
miasta celem zrobienia sobie ma-
łych zakupów.

Na zakończenie Zdzisław Szmyt-
kowski przewodniczący Rady Po-
wiatu podziękował wszystkim za 
sprawne przygotowanie i poprowa-
dzenie sesji on-line i zapowiedział, 
że w najbliższym czasie tak będzie 
wyglądała praca w Radzie.

Michał B.

NASZE DZIECI

Akcja „Kartka dla Medyka”
Ogólnopolska akcja „Kartka dla Medyka” zosta-
ła zainicjowana przez Zytę Czechowską i Jolantę 
Majkowską z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowa-
nówku. Celem tej szczytnej inicjatywy było po-
dziękowanie personelowi medycznemu za ich 
pełną poświęceń pracę w walce z pandemią koro-
nawirusa. „Wykorzystajmy ten czas na rozmowy, 
debaty, wypowiedzi, rysunki, a nawet wypraco-
wania na temat pracy lekarzy, pielęgniarek, ra-
towników medycznych i wszystkich pracowników 
służby zdrowia” – napisały pomysłodawczynie 
akcji na swoim blogu edukacyjnym www.spe-
cjalni.pl. Początkowo kartki można było przesyłać 
na specjalnie w tym celu utworzony padlet, który 
bardzo szybko został zapełniony pracami dzieci 
z całej Polski. Autorki zablokowały możliwość do-
dawania nowych podziękowań, gdyż serwer nie był 
w stanie przyjąć tak wielu plików. W zamian zachę-
ciły nauczycieli do tworzenia lokalnych akcji oraz 
umieszczania prac w mediach społecznościowych 
we własnym zakresie i na stronach internetowych 
placówek oświatowych. Wiele szkół i przedszko-
li z naszej gminy również przyłączyło się do tej 
pięknej inicjatywy, zachęcając dzieci do tworze-
nia podziękowań, proponując zajęcia poszerzające 
wiedzę na temat zawodów medycznych lub organi-
zując konkursy. Zdjęcia prac opublikowano na stro-

nach internetowych szkół i przedszkoli, 
w mediach społecznościowych, a także 
przesłano do SPZOZ przy ul. Sportowej 
w Nasielsku oraz do Nowodworskiego 
Centrum Medycznego. W akcji „Kartka 
dla Medyka” wzięły udział następujące 
placówki z naszej gminy: Samorządowe 
Przedszkole w Nasielsku, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa 
w Popowie Borowym, Niepubliczne 
Przedszkole i Szkoła Podstawowa „Pod 
Fiołkami” oraz Niepubliczne Przedszko-
le „Sakolandia”.     red.
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ABC OGRODNICTWA

Cudowny krzew – magnolia
Wiosną najpiękniej jest wtedy, gdy 

zaczynają kwitnąć m.in. rośliny ce-

bulowe, prymule drzewa i krzewy 

owocowe czy ozdobne. Jednym 

z krzewów ozdobnych zdobiących 

nasze ogrody są magnolie, kojarzo-

ne z wiosną. Mają one dekoracyjne 

kwiaty pojawiające się od marca do 

maja w zależności od odmiany. Ich 

piękne, kielichowate kwiaty rozwijają 

się na nagich gałęziach wcześniej niż liście. Ta sama odmiana może przyjąć formę drzewka lub krzewu, w za-

leżności jak będzie poprowadzona.

Do mniejszych ogrodów i na tarasy nadają się odmiany o powolnym i niskim wzroście np. odmiana Nigra czy 

Soulangiana kwitnąca ciemnopurpurowo dosyć długo, przez 4-6 tygodni. Jest to odmiana najbardziej tole-

rancyjna z magnolii. Charakteryzuje się obfitym kwitnieniem. Długo kwitnącą (od kwietnia do czerwca) i dość 

odporną na mróz o pokroju krzaczastym jest odmiana Susan. Charakteryzuje się ona powolnym wzrostem. 

Dorasta do ok. 3m wysokości.

Inną cenną odmianą jest magnolia gwiaździsta. Najczęściej występuje jako krzew, rzadziej drzewko, w czasie 

kwitnienia z daleka wygląda jakby obsiadły go motyle. Pachnące kwiaty tej magnolii składają się z kilku płatków 

układających się w gwiazdę.

Magnolia naga kwitnie od marca do kwietnia. Jej kremowe lub białe, po zewnętrznej stronie lekko różowe, 

kwiaty bardzo ładnie pachną. Dorasta do 4-5 m. Mimo że jest uważana za odporną na mróz, to jej pędy potrafią 

przemarzać zimą, ale szybko się regenerują.

W sprzedaży są odmiany bardzo odporne na niskie temperatury do minus 34 stopni. Do bardzo odpornych na 

mróz sprzedawcy zaliczają odmianę magnolii Pink Glory.

Magnolia dobrze rośnie na glebie próchniczej, lekko kwaśnej zasobnej w składniki pokarmowe, średnio wil-

gotnej, wzbogaconej kwaśnym torfem lub rozłożonym obornikiem. Najlepiej rośnie w miejscach nasłonecz-

nionych lub półcienistych. Wymaga miejsc zacisznych, osłoniętych przed wiatrem i mrozem. Szczególnie 

narażone na przymrozki są ich kwiaty osadzone na końcach gałązek. Bardzo ładnie prezentuje się posadzona 

na tle domu lub pojedynczo na trawniku.

Przed posadzeniem magnolii warto starannie wybrać jej miejsce, gdyż rośliny te źle znoszą przesadzanie. Zaleca 

się kupowanie tych roślin w pojemnikach, gdyż rzadziej wtedy chorują po posadzeniu. Z doświadczenia wiem, 

że dobrze jest przed posadzeniem wykopać głęboki dołek, wsypać warstwę kory, przykryć ziemią z torfem  lub 

rozłożonym obornikiem i dopiero posadzić w to miejsce zakupioną magnolię. Rozkładająca się kora będzie, 

przez dłuższy czas, zakwaszała lekko glebę pod korzeniami  magnolii.

Kupując magnolię do swojego ogrodu, warto zwrócić uwagę na mrozoodporność. Nie jest całkowicie odporna 

na niskie temperatury. Młode rośliny warto zabezpieczyć na zimę. Jeżeli magnolia będzie ozdobą tarasu i będzie 

posadzona w donicy, to zaleca się postawienie jej na styropianie i zabezpieczenie donicy np. folią bąbelkową, 

umieszczając donicę w innym, większym naczyniu i wypełnienie wolnych przestrzenią między donicą a ścian-

ką tego naczynia. Tak zabezpieczona magnolia przetrwa zimę i będzie zdobić taras przez wiele lat. Należy też 

pamiętać o ściółkowaniu podłoża wokół magnolii. Zabezpieczy to jej płytki system korzeniowy przed wysy-

chaniem i przed mrozem w czasie zimy.

Niektóre magnolie kwitną po kilku, a nawet kilkunastu latach po posadzeniu. Dlatego warto zastanowić się 

i wybrać taką odmianę, która zakwitnie w młodszym wieku. Osobiście kupuję odmiany magnolii, u których 

pojedyncze kwiaty pojawiły się na okazie jeszcze w sklepie. Mam wtedy pewność co do urody jej kwiatów.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Figaro szuka domu
Nieduży, kudłaty, młody i energiczny - taki 
jest Figaro! Ten szorstkowłosy piesek ma 
około roku i waży niespełna 10 kg. Obecnie 
przebywa w domu tymczasowym w Warsza-
wie. Potrafi chodzić na smyczy, zachowuje 
czystość w domu. Jest chętny do nauki, zna 
podstawowe komendy. Akceptuje towarzy-
stwo innych psów i kotów. Lubi podróżować, 
w samochodzie zachowuje się wzorowo. 
Kiedy kogoś pokocha, jest mu oddany ca-
łym sercem!

Figaro znajduje się pod opieką Stowarzyszenia na rzecz ochrony zwie-
rząt - Nasielsk. Szukamy dla niego domu bez dzieci, najchętniej rodziny, 
która miała już wcześniej psa.

Szczegóły adopcji: tel. 570 512 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jak postępować  
z chorym psem?
Udar cieplny
Psy w przeciwieństwie do nas nie wydzielają potu, a ściślej rzecz ujmu-
jąc – pocą się tylko poduszkami łap. Schładzają organizm ziejąc – dlatego 
tak ważne jest, by zwłaszcza latem nie zakładać im uniemożliwiającego tę 
czynność kagańca.

Do udaru cieplnego dochodzi najczęściej wtedy, gdy pies zostanie za-
mknięty podczas upału w samochodzie po kilkunastu minutach tempe-
ratura może tu dojść do 40-60 st. C! W ciężkich przypadkach zwierzę 

jest nieprzytomne i z trudem oddycha. W lżejszych ma pianę na pysku, 
wysunięty język, drżenia mięśniowe, oczopląs (wygląda to, jakby śledziło 
wzrokiem przejeżdżające pojazdy), trudności z oddychaniem i jest nad-
miernie pobudzone lub apatyczne.

W tej sytuacji trzeba natychmiast ratować psa, przenosząc w zacienione 
miejsce i ochładzając jego ciało. Polewamy zwierzę zimną wodą i robimy 
zimne okłady mokrym ręcznikiem lub kocem. Jeśli po kilku minutach nie 
wykazuje znacznej poprawy, należy jak najszybciej udać się do najbliższej 
lecznicy. Potrzebne będą leki przeciwwstrząsowe, usprawniające krążenie 
i oddychanie oraz kroplówka. Uwaga! W nasłonecznionej budzie tempe-
ratura wewnątrz dochodzi do 50 st. C. Pamiętajmy, aby zapewnić psu cień 
i świeżą wodę do picia. 

Pogryzienia 
Rany odniesione w wyniku pogryzienia przez innego psa mogą być groź-
ne, nie można więc zwlekać z ich opatrzeniem. Ważne jest, by zlokali-
zować wszystkie miejsca skaleczeń. Dokładnie oglądamy i obmacujemy 
całego psa, zwracając szczególną uwagę na miejsca, gdzie sierść jest po-
sklejana, i takie, które pies wylizuje. Wycinamy zakrwawione włosy wokół 
ranek i dezynfekujemy je Rivanolem lub wodą utlenioną. O dalszym po-
stępowaniu decyduje wielkość i głębokość skaleczeń.

Płytkie i niezbyt rozległe ranki powinny dość szybko zagoić się same. 
Większe i głębsze będą wymagały interwencji lekarza: zszycia, założenia 
sączka, podania antybiotyków i środków przeciwkrwotocznych.

Szczególnie niebezpieczne są rany na bokach, które grożą przebiciem 
ściany płuc, zwłaszcza jeśli pies jest szczupły i nie chroni go tkanka tłusz-
czowa. Jeśli rana jest głęboka, a pies ma objawy duszności, należy na to 
miejsce nałożyć jałową gazę oraz mocno obandażować i niezwłocznie 
udać się do lecznicy, gdyż pozostawienie zwierzaka bez pomocy może 
grozić uduszeniem.

Groźnie wyglądają – ze względu na towarzyszące im z reguły obfite krwa-
wienie – rany uszu. W wypadku uszkodzenia tej części ciała zanim dotrze-
my do lekarza należy założyć prowizoryczny opatrunek. Na czole psa 
układamy jałowy gazik, na niego kładziemy uszkodzone ucho i przykry-
wany kolejnym gazikiem. Teraz bandażujemy wokół całą głowę.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.
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Apel rodziców uczniów SP  
w Budach Siennickich
W marcu bieżącego roku my, rodzice dzieci klas V ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich, dowiedzie-
liśmy się o oszczędnościowych planach Pana Burmistrza dotyczących połączenia dwóch klas V w jedną grupę 
27- osobową i stłoczenia ich w małych salach lekcyjnych. Ze względu na panującą epidemię i ograniczenia 
w organizacji spotkań zdecydowaliśmy się na skierowanie pisma do Pana Burmistrza, Rady Gminy oraz Komi-
sji Edukacji z prośbą o zmianę decyzji i zlecenie Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu zbadanie warunków  
do nauki dla dzieci w połączonych klasach. 

Niestety od dnia 23.03.2020 r. do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zdecydowaliśmy więc samodzielnie 
zwrócić się do Sanepidu o dokonanie oceny warunków procesów nauczania i wychowania w naszej szkole, 
licząc na opinię tej instytucji, pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. 

Dzięki uprzejmości Redakcji Życia Nasielska przytaczamy petycję skierowaną do Pana Burmistrza z nadzieją,  
że włodarze potraktują poważnie nasz apel i spojrzą na nasze dzieci nie tylko przez pryzmat kosztu budżeto-
wego, ale także wezmą pod uwagę ich elementarne potrzeby przestrzeni do nauki i pracy oraz zmienią swoją 
decyzję.

Szanowny Panie Burmistrzu
Na poziom kształcenia uczniów wpływają nie tylko wiedza i zaangażowanie kadry dydaktycznej oraz motywacja 
uczniów, ale także m.in. odpowiednie warunki higieniczno - zdrowotne w szkole. Higiena procesu nauczania ma za 
zadanie ochronę ucznia przed niekorzystnymi warunkami związanymi z nauką oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa 
i odpowiednich warunków sanitarnych.

Stosownie do § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogól-
nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomiesz-
czeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m2 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 
wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).

Potrzeby psychoruchowe ucznia są nie mniej istotne niż dorosłego człowieka. O prawach uczniów pomyśleli nasi 
przodkowie i określili je. Przepisy dotyczące optymalnych warunków, w jakich powinni przebywać uczniowie istnieją 
od 1954 roku i precyzyjnie określają, jakie powinny być bezpieczne i higieniczne warunki w szkołach i placówkach 
oświatowych. Wytyczne co do metrażu zawiera instrukcja Ministerstwa Zdrowia nr 44/54 w sprawie stanu sanitarno-
-higienicznego w zakładach nauczania i zakładach wychowania, Dz. Urz. MZ z 1954r. Nr 20, poz. 102-1,25m2 na 
jednego ucznia w klasach młodszych i 1,5 m2 na jednego ucznia w klasach starszych, z uwagi na konieczność za-
pewnienia odpowiedniej ilości tlenu. W 1983 roku Departament Inwestycji i Wyposażenia Szkół Ministerstwa Oświaty 
i Wychowania przyjął, iż powierzchnia sali lekcyjnej powinna wynosić 60m2 na 24 uczniów, przy czym należy dążyć 
do normy od 2 do 2,5m2 powierzchni na ucznia. Wymagana kubatura klas wiąże się z niezbędną ilością tlenu po-
trzebnego człowiekowi w ciągu 1 godziny tj. 20,25m3 powietrza. Spełniając wymogi 3-krotnej w ciągu godziny gra-
witacji powietrza w klasie, objętość powinna wynosić około 6,5m3 na jednego ucznia. Przyjmuje się jako rozwiązanie 
optymalne minimalną normę higieniczną 1,25m2 na jednego ucznia w klasach młodszych i 1,5m2 na jednego ucznia 
w klasach starszych. Odległość pierwszej ławki od tablicy powinna wynosić 2 m. Niedopełnienie tego wymogu, poza 
skutkami dydaktycznymi, prowadzi do nadmiernego zmęczenia ucznia poprzez przymusową pozycję ciała i głowy.

Również Rzecznik Praw Obywatelskich w 2006 roku odniósł się do tego problemu i udzielił następującej wypowiedzi: 
„Problem przeludnienia klas powoduje istotne pogorszenie komfortu pracy uczniów i nauczycieli. Przekłada się to na 
przemęczenie uczniów, nadmierne obciążenie nauczycieli, a w konsekwencji może wpływać na obniżenie poziomu 
kształcenia i nie przyczynia się do wyrównywania szans w zdobywaniu wiedzy.”

Utrzymanie w szkołach bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki jest zagwarantowane 
ustawowo (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z 2003 r., poz. 69).

Pragniemy przypomnieć, iż również zgodnie z art. 5 ust.7 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty samorządy 
zobowiązane są do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i przed-
szkolach, za które z mocy prawa wzięły odpowiedzialność.

Całą społeczność szkolną zaniepokoiła informacja dotycząca połączenia uczniów klas szóstych. Dziwi nas, że ten te-
mat kolejny już  raz powraca, skoro w ubiegłym roku, podczas spotkania z rodzicami, powiedział Pan, iż rozumie istotę 
problemu, w związku z tym edukacja klasy Va i oddziału integracyjnego (V b) będzie przebiegała w niezmienionej formie 
do końca drugiego etapu szkolnego (czyli do kl. VIII). Naszym dzieciom obiecano laptopy, a zabiera się odpowiednią 
przestrzeń życiową. W lepszej sytuacji niż polscy uczniowie są więźniowie, na których, zgodnie z polskimi przepisami, 
przypada 3 m2, a w Europie od 5 do 12 m2. Polskie dzieci, niestety nie mają tyle szczęścia, upycha się je w klasach jak 
szprotki w puszce albo, jak kto woli, śledzie w beczce.  

System oświaty powinien dążyć do tego, aby naszym uczniom zapewnić jak najlepsze warunki kształcenia, a łączenie 
klas jest temu sprzeczne. Szczególnie ma to znaczenie dla młodzieży wchodzącej w wiek dojrzewania, gdzie w obliczu 
trudności rozwojowych potrzebują wsparcia i pomocy dorosłych. Nie wyobrażamy sobie nauki, przez kolejne trzy lata, 
w grupie 27-osobowej, w której znajdzie się 8 uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się oraz jeden uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjal-
nego, który wymaga dodatkowego wsparcia ze strony nauczyciela wspomagającego, a takiego wbrew przepisom, 
ze względów oszczędnościowych, nie otrzymał nawet w bieżącym roku szkolnym. Poza tym nasi wychowankowie 
są przyzwyczajeni już do pewnych zasad i reguł panujących w klasie. Realizacja planu polegającego na łączeniu klas 
z pewnością obniży uczniom i nauczycielom dotychczasowy komfort nauczania. W zbyt małych i przeludnionych 
salach lekcyjnych trudno jest pracować i skupić się całej grupie, a co dopiero kontrolować postępy uczniów, szcze-
gólnie tych z trudnościami w nauczaniu. Nasze dzieci i uczniowie będą borykać się z trudnym okresem nauczania 
i dojrzewania, dlatego mniej liczebne klasy pozwolą im uczyć się w godnych warunkach.

Względy ekonomiczne nie mogą decydować o wykształceniu naszych dzieci i uczniów.

Domagamy się, aby Organ Prowadzący zasięgnął opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy wymiary pomieszczeń 
w naszej szkole są wystarczające, aby pomieścić tak liczny oddział klasowy. Jednocześnie oczekujemy przedłożenia 
stronie zainteresowanej pisemnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Liczymy na rozsądne i pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

       Z poważaniem 
Rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich (dane do wiadomości redakcji)

Tytuł pochodzi  od redakcji. 

Z ARiMR

Wydłużone terminy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień 
związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wnio-
sków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące 
przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wnio-
sków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegaw-
cze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta pro-
pozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie 
mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich go-
spodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przed-
sięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość 
dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 
proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można 
otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmo-
dernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urzą-
dzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związ-
ki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający 
grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych 
służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podto-
pieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź 
lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także 
w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifi-
kowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje 
w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja go-
spodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo 
o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący dzia-
łalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym 
ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, 
odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: 
ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar 
nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulep-
szające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego benefi-
cjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym 
refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji 
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczy-
ła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach 
ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regio-
nalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na 
elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP 
lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych 
wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl
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KONKURS

Mazowiecki Konkurs 
Fotografii Kulinarnej

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz III organizuje Mazowiec-
ki Konkurs Fotografii Kulinarnej. Właśnie rozpoczął się nabór zdjęć, który 
potrwa do 29 maja br.

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników fotografii, którzy 
będąc pasjonatami naszej mazowieckiej kuchni potraktują konkurs jako 
zabawę smakiem, światłem i kompozycją. Celem konkursu jest bowiem 
upowszechnienie mody na fotografię kulinarną jako formę podróży przez 
świat pełen smakołyków kuchni mazowieckiej, kolorów i struktur.

Kategorie, w których można nadsyłać zdjęcia:

1. Kategoria „Lista Produktów Tradycyjnych” – tematem kategorii jest ha-
sło, które stanowi podstawę do dowolnej interpretacji przedstawienia: pro-
duktu, potrawy lub napoju wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych 
z regionu Mazowsza;

2. Kategoria „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze” – tematem kate-
gorii są: produkty, potrawy lub napoje posiadające logotyp Sieci Dziedzic-
twa Kulinarnego Mazowsze.

Swoje pomysły wraz z wypełnionym formularzem konkursu trzeba prze-
słać mailowo na adres: fotografiakulinarna@mazovia.pl 

Szczegółowe informacje – pod numerem telefonu (22) 59 79 146.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszeń znaleźć można na stronie: www.ma-
zovia.pl/konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne.

red. za: www.mazovia.pl

NASZE SPRAWY

Maseczkowy interes

Z PKP

Bilety miesięczne  
za 1 zł dla medyków
Przewoźnik kolejowy, POLREGIO postanowił wyrazić swoje podzię-
kowanie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy stoją na 
pierwszej linii frontu i walczą z koronawirsem. Od soboty, 4 kwietnia br., 
dla „medycznych superbohaterów” bilet miesięczny w POLREGIO kosz-
tuje 1 zł.

– W tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii jesteśmy szczegól-
nie wdzięczni pracownikom ochrony zdrowia za ich poświęcenie, od-
wagę i heroizm w ratowaniu ludzkiego życia i przeciwdziałaniu epidemii. 
Jako największy pasażerski przewoźnik w Polsce należący do Grupy ARP, 
nadal zapewniamy transport publiczny m.in. dla osób, które zwłaszcza 
teraz odgrywają nieocenioną rolę dla społeczeństwa, jak wspomniani 
pracownicy ochrony zdrowia czy osoby utrzymujące czystość w szpi-
talach. Chcąc w imieniu POLREGIO wyrazić wdzięczność za ich służbę, 
wprowadzamy ofertę specjalną biletów miesięcznych za symboliczną 
złotówkę – mówi Anna Lenarczyk, członek zarządu POLREGIO.

Kto dokładnie może skorzystać z tej ulgi i na jakich warunkach?
– lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na 
podstawie dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
– ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu dosko-
nalenia zawodowego ratownika medycznego;
– dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu do-
skonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
– kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwo-
lenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
– opiekunowie medyczni - na podstawie aktualnego zaświadczenia o za-
trudnieniu zawierającego nazwę wykonywanego zawodu;
– pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochro-
ny zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego.

Bilety miesięczne są wydawane na konkretny odcinek, na przejazdy „tam 
i z powrotem”. Ich zakupu można dokonać w kasie biletowej, za pośred-
nictwem strony internetowej polregio.pl oraz dzięki aplikacji mobilnej PO-
LREGIO. Bilet można nabyć także w pociągu u obsługi bez opłaty za jego 
wydanie.

J.G.

Początkowo, gdy nasz kraj zaatako-
wał koronawirus Łukasz Szumow-
ski, minister zdrowia, apelował, aby 
maseczki chroniące twarz stosowali 
tylko medycy oraz osoby chore. 

Jednak w panice wiele osób próbo-
wało się w nie zaopatrzyć. Tyle, że 
maseczek nie można było nabyć 
ani w aptekach, ani w sklepach in-
ternetowych. 

Wtedy wiele stowarzyszeń, har-
cerzy, wolontariuszy rozpoczęło 
akcje polegające na zdobyciu od-
powiednich materiałów i szyciu 
maseczek dla szpitali. 

K iedy wirus zaczął 
rozprzestrzeniać się, 
rząd naka za ł  w ra-
mach obostrzeń, m.in. 
n o s z e n i e  r ę k a w i -
czek jednorazowych 
w sklepach i miejscach 
publicznych. To jed-
nak nie ograniczało 
rozprzestrzeniania się 
wirusa. Wiele badań 
udowadniania, że na-
wet w ciągu godziny 
dotykamy twarzy rę-
koma wielokrotnie. 
W ten sposób prze-
nosimy wirusy i same 
rękawic zk i  na s  n ie 
ochronią.  W końcu 
przed samymi świę-
tami minister zdrowia 
poinformował o obowiązkowym 
od 16 kwietnia br. noszeniu w miej-
scach publicznych maseczek, ma-
sek bądź szalików zakrywających 
usta i nos. Ich noszenie ma spowo-
dować, że osoby zakażone korona-
wirusem, a przechodzące chorobę 
bezobjawowo, nie będą nieświado-
mie zarażać innych. W tej sprawie 
interweniowali także lekarze Poro-
zumienia Pracodawców Ochrony 
Zdrowia (PPOZ), którzy skierowali 
do premiera RP, Ministra Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitar-
nego.

Pomimo obostrzeń, rząd nie po-
dał dokładnych wytycznych, jakie 
maseczki powinniśmy nosić oraz 
nie regulował ich ceny rynkowej, 
co pozwoliło niektórym na zaro-
bienie pieniędzy w tych trudnych 
czasach. Szwalnie rozpoczęły szy-

cie. Wiele też prywatnych 
osób zakupiło materiały 
bawełniane i zaczęło ogła-
szać swoje wyroby. Prze-
ścigano się też we wzorach 
maseczek, z których stwo-
rzono nową modę. Na na-
sz ym lokalnym r ynku 
także wiele osób rozpo-
częło handel maseczkami. 
Ich cena waha się od 7 zł 
do ok. 20/30 zł. Wszystko 
zależy od kroju maseczki, 
wzoru, materiałów, z któ-
rych ją wykonano. 

Wiele osób postanowiło zrobić 

interes na maseczkach. Z jednej 
strony niektórzy angażują sie bez-
interesownie w szycie maseczek i 
ich dystrybucję potrzebującym. Z 
drugiej stronyinni skupują te towa-
ry, obecnie deficytowe, i sprzedają 
je w cenach znacznie przewyższa-
jących ich wartość. Zapominają 
również momentami o ich wła-
ściwościach, a stawiają przede 
wszystkim na wzornictwo i ilość 
sprzedanych sztuk. Dopiero co ni-
gdzie nie było maseczek, a teraz są 
ozdabiane biżuterią, wykonywane 
w specjalny sposób tj. różnie kro-
jone itd. Wiele ogłoszeń można 
znaleźć na FB. Idealnie w tej sytu-
acji odnaleźli się producenci wyro-
bów tekstylnych dla noworodków. 
Posiadal i  potrzebne materiał y 
i zaoferowali usługi w odpowie-
dzi na liczne pytania klientów. Pa-
miętajmy jednak, że nie o modę 

w tym wszystkim chodzi, a o środ-
ki ostrożności. Maseczki nie są 

e lementem, któr y ma 
nas upiększać, ale przede 
wszystkim chronić.

Przypominamy, że z obo-
wiązku noszenia maseczek 
są zwolnione:

 – dzieci do ukończenia 4. 
roku życia;

 – osoby, które nie mogą 
zakrywać ust i nosa z po-
wodu stanu zdrowia (np. 
astmy), całościowych za-
burzeń rozwoju, niepełno-
sprawności intelektualnej 
w stopniu umiarkowanym 
albo głębokim lub niesa-
modzielności;

 –  o s o b y  w y ko n u j ą -
ce czynności zawodo-

we, zarobkowe lub s ł użb owe 
w budynkach, zakładach, obiektach 
i placówkach handlowych oraz na 
targowiskach, o ile nie obsługują 
bezpośrednio klientów lub intere-
santów;

 – kierowcy środków publicznego 
transportu, o ile są oddzieleni od 
innych osób tak, że nie mają z nimi 
styczności;

 – duchowni w trakcie sprawowania 
czynności i obrzędów religijnych;

 – żołnierze S i ł  Zbrojnych RP 
i wojsk sojuszniczych oraz funk-
cjonariusze Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego i Służby Wywiadu 
Wojskowego wykonujący zada-
nia służbowe i stosujący środki 
ochrony osobistej odpowiednie 
do wykonywanych czynności.

J.G.
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Baran 21.03-20.04
Przed Tobą poważne decyzje i przełomo-
we zmiany. Ograniczenie kontaktów ze 
znajomymi sprawi, że będziesz miał więcej 
wolnego czasu. Wykorzystaj go na sprząta-
nie mieszkania i ułożenie dokumentów. 

Byk 21.04-20.05
Postaraj się nie przenosić do domu zawo-
dowych stresów. W urzędach lub bankach, 
mimo kolejek, spotkasz się z większą niż 
zwykle życzliwością. W końcu nadrobisz 
zaległości w czytaniu książek. 

Bliźnięta 21.05-21.06
W trudnej sytuacji zachowasz rozsądek i znaj-
dziesz pocieszenie w ułatwianiu innym życia 
i rozwiązywaniu trudnych spraw. Będziesz 
miał sporo dodatkowej pracy, szczęście bę-
dzie Ci sprzyjać. 

Rak 22.06-22.07
Obniży się teraz Twoja zdolność do koncen-
tracji, dlatego współpraca z innymi może iść 
opornie. Aktywność fizyczna i dobry humor 
uchronią Cię przed atakiem zarazków. Ogra-
nicz kalorie.

Lew 23.07-23.08
Spadnie na Ciebie teraz mnóstwo dodatko-
wych obowiązków związanych z pomocą 
bliższym i dalszym krewnym. Poczujesz się 
doceniany i potrzebny. Łatwo przystosujesz 
się do nowych okoliczności.

Panna 24.08-22.09
Jesteś pracoholikiem i zbyt mocno zaanga-
żujesz się w spawy zawodowe. Miłość do je-
dzenia jest Twoją słabością i zgubą dla sylwetki. 
Pamiętaj, że wokół Ciebie jest wielu życzliwych 
ludzi. 

Waga 23.09-23.10
Nadmiar energii postaraj się wykorzystać 
w sposób konstruktywny, aby nie zrobić so-
bie albo komuś krzywdy. Uporządkuj swoje 
sprawy uczuciowe. Uda Ci się wreszcie zgu-
bić zbędne kilogramy.

Skorpion 24.10-22.11
Nie pożyczaj pieniędzy, bo możesz popaść 
w tarapaty finansowe. Masz wrażenie, że znala-
złeś się w sytuacji bez wyjścia. Nie miej oporu, 
by prosić innych o pomoc. Podchodź ostroż-
nie do nowych znajomości.

Strzelec 23.11-21.12
Trochę pozytywnej energii przyda Ci się za-
równo w pracy, jak i w życiu prywatnym. Za-
cznij wreszcie doceniać swojego partnera. 
Nie bagatelizuj pierwszych oznak choroby 
i zadbaj o swoje zdrowie.

Koziorożec 22.12-20.01
W pracy musisz szybko reagować na ewen-
tualne zagrożenia, ale też chwytać nowe 
okazje. Uda Ci się wykonać wszystko, co so-
bie zaplanujesz. Unikaj sytuacji, od których 
skacze Ci ciśnienie. 

Wodnik 21.01-19.02
W obronie swojego zdania możesz być 
wybuchowy. Ktoś będzie zaskoczony, że 
potrafisz być aż tak nieprzejednany. Czas 
sprzyja nauce i nadrabianiu zaległości, szu-
kaj ludzi kreatywnych, z pasją.

Ryby 20.02-20.03
Czeka Cię sporo obowiązków zawodowych. 
Chwilami może być naprawdę stresująco, ale 
poradzisz sobie ze wszystkim wzorowo. Zre-
zygnuj z kofeiny, teraz musisz nabrać sił i się 
wysypiać.

HHOORROOSSKKOOP

KULINARIA. Powrót do korzeni

Kuchnia w dobie pandemii
Do tej pory wyszukiwaliśmy wymyślne przepisy na przystawki, obiady, 
desery. W czasie ostatnich dwóch miesięcy zauważyć można nowy trend 
– samodzielne wykonanie pieczywa. Sami pieczemy bułeczki śniadanio-
we, chleby, chałki itd. 

Domowe bułeczki 
25 g świeżych drożdży,
500 g mąki pszennej,
300  ml ciepłej wody,
2 łyżeczki soli,
Wszystkie składniki łączymy i miksujemy ok. 10 minut bądź wyrabiamy ręką. 
Używać można ewentualnie drewnianej łyżki. Po wyrobieniu ciasta tworzymy 
z niego kulę, którą nakrywamy czystą ściereczką i odstawiamy na 15 minut. Na-
stępnie dzielimy ciasto na ok. 10 porcji. Lepimy z nich kulki i ponownie nakry-
wamy ściereczką, zostawiamy na 15 minut. Po tym czasie wszystkie nacinamy 
nożem i wkładamy do piekarnika na 15 minut na 240 stopni C. W zależności 
od piekarnika należy obserwować bułeczki, być może u kogoś trzeba będzie 
piec do 20 minut. Skórka musi być rumiana i chrupiąca. Upieczone wyjmuje-
my z piekarnika, przekładamy na metalową kratkę-ruszt i zostawiamy do wy-
stygnięcia.

Ziarnisty chleb
700 g mąki pszennej,
700 ml wody,
150 g siemienia lnianego,
80 g płatków owsianych,
80 g sezamu,
3 łyżeczki soli,
Zaczyn drożdżowy (1 łyżeczka cukru, 1 łyżeczka mąki, trochę ciepłej wody, 25 g świeżych 
drożdży)
Zaczynamy od zaczynu drożdżowego. Składniki zaczynu mieszamy i po-
zostawiamy w kubku do wyrośnięcia. Następnie wszystkie składniki wraz 
z wyrośniętym zaczynem wymieszać ze sobą w dużej misce drewnianą łyż-
ką. Ciasto będzie raczej luźne i lepkie. Mieszamy około 5 minut. Przykrywa-
my i odstawiamy na 20 minut. Ciasto powinno nieco podrosnąć. Następnie 
przekładamy je do natłuszczonej foremki. Górę smarujemy roztrzepanym 
jajkiem. Chleb pieczemy przez 1 godzinę  w 200 stopniach C.

Chałka
500 g mąki pszennej tortowej,
1 szklanka lekko ciepłego mleka - 250 ml,
80 g prawdziwego masła,
7-8 g suchych drożdży lub 30 g świeżych,
5 płaskich łyżek cukru,
szczypta soli,
Składniki na kruszonkę
50 g mąki pszennej,
30 g prawdziwego masła,
30 g cukru,
Do dużej miski przesiej 500 gramów mąki pszennej tortowej. Będzie to połowa 
standardowego, kilogramowego opakowania mąki. Wsyp również do 60 gra-
mów cukru zwykłego lub drobnego. Będzie to około pięć płaskich łyżek cukru. 
Dodaj szczyptę soli i wsyp 7-8 gramów drożdży suszonych. Wymieszaj suche 
składniki. Do miski z dobrze wymieszanymi składnikami suchymi dodaj szklankę 
lekko ciepłego mleka (250 ml pełnotłustego mleka) oraz trochę mniej niż pół 
kostki roztopionego i przestudzonego masła. Będzie to 80 gramów masła. Ca-
łość wymieszaj łyżką drewnianą lub sylikonową szpatułką. Miskę z ciastem prze-
nieś pod mikser z hakami do ciasta drożdżowego. Ciasto wyrabiaj tak minimum 
10 minut. Po wyrobieniu powinno być jednolite. Możesz też wyrobić je ręcznie. 
Wyrobione ciasto zostaw w tej samej misce lub przenieś do większej, by miało 
miejsce wyrosnąć. Przykryj je ściereczką bawełnianą lub folią. Odstaw w ciepłe 
miejsce do wyrastania na minimum półtorej, nawet do dwóch godzin. Ciasto 
powinno bardzo urosnąć i potroić objętość. Z wyrośniętego ciasta drożdżowe-
go można upiec jedną dużą i grubą chałkę lub podzielić je i upiec dwie średnie 
chałki. Całe ciasto przełóż zatem z miski na blat i raz jeszcze zagnieć. Jedną kulę 
przykryj folią lub ściereczką, by nie obsychała. Drugą kulę podziel na trzy rów-
ne kawałki. Kawałki ciasta rozciągnij dłońmi na sznurki długości około 40 cm. 
Sznurki ciasta umieść na kawałku papieru do pieczenia i złącz ich końce. Zapleć 
chałki i przykryj ściereczką bawełnianą i odłóż w ciepłe miejsce na około 30 
minut. Chałki powinny w tym czasie ładnie wyrosnąć. Możesz je posmarować 
mlekiem lub jajkiem rozbełtanym z mlekiem.
Wyrośnięte i posmarowane mlekiem chałki posyp kruszonką. Warto przygoto-
wywać ją sobie wcześniej, np. w trakcie wyrastania ciasta. 
Jak zrobić kruszonkę
Na czysty i suchy blat, dużą deskę lub stolnicę należy przesiać mąkę pszenną. Na 
nią wysypujemy cukier. Na koniec dodajemy masło. Dla ułatwienia mieszania 
składników możesz je pokroić w kostkę. Składniki na kruszonkę łączę zazwyczaj 
dłońmi. Wyrobioną masę pozostawiamy na kilka godzin w lodówce.

Blaszkę z wyrośniętymi, posmarowanymi mlekiem i posypanymi kruszonką 
chałkami umieść na środkowej półce w piekarniku nagrzanym do 175 stopni 
(opcja pieczenia góra/dół). Chałki piecz około 25 minut. Upieczone chałki są 
wyrośnięte i rumiane. Po upieczeniu możesz od razu wyjąć je z piekarnika.

J.G.
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DROBNE

Sprzedam sadzonki truskawek 
kwitnących, poziomek, pomido-
rów, ogórków, papryki, selera, pora 
i wszystkie zioła. Nasielsk ul. Krupki 
12. Tel. 505 783 819.

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.

Sprzedam działkę budowlaną blisko 
PKP Studzianki. Tel. 784 528 758.

Cyklinowanie, układanie podłóg 
i tarasów. Tel. 797 272 253.

Sprzedam drewno opałowe.  
Tel. 500 138 274.

Sprzedam słomę suchą. Tel. 500 
138 274.

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
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. 
11.05.–17.05.2020 r. Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz. 

18.05.–24.05.2020 r. Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz. 

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

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

na mityng
Tel. 573 237 400.
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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 Mazowiec-
kim 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 
wspierającą 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/

Z GMINY

Zakupy u sąsiadów

Imię i nazwisko Adres Nr Telefonu Asortyment do sprzedania

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

Urszula Anuszewska ul. Brzozowa 11B, Nasielsk 510-195-864 Kwiaty rabatowe jednoroczne

Marzena Czarnecka Popowo Borowe 33 663-804-794 Rzodkiewka: czerwona,  
biało-czerwona

Dariusz Gers
ul. Długa 8
Mogowo 

606-784-473
Zboża:

pszenica, groch

Grażyna i Ryszard Gołuccy
ul. Jesionowa 8

Nasielsk,
601-482-907

Warzywa, mleko kozie, mleko 
krowie, mięso wołowe (czwartek 
02.04.2020 z własnego gospo-

darstwa)

Zbigniew Grzymkowski Lorcin 69 660-527-035 Zboża: kukurydza, pszenica, 
sorgo i inne

Agnieszka i Sławomir Kaczyńscy
ul. Warszawska 100

Nasielsk
514-781-522 kwiaty

Hanna Kowalska Gospodarstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe 

„Kowalski”
Winniki 18 605-067-107

Mięso wieprzowe (rasy złotnic-
kiej), oleje: lniany, rzepakowy  

i inne, pszenica

Dariusz Krajewski Mazewo Włościańskie 5 503-652-447 Mięso wieprzowe (mięso surowe 
z własnego gospodarstwa)

Jerzy Mańkowski ul. Krupki 12, Nasielsk 505-783-819
Rozsada:

Truskawka, pomidor, ogórek, 
papryka, por, seler, aksamitki

Tomasz Marciniak Cegielnia Psucka 75 697-647-827 Ziemniaki jadalne, zboża: pszeni-
ca, pszenżyto, jęczmień, proso, itp.

Katarzyna Modzelewska
ul. P.O.W 16/18

Nasielsk
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 kiszo-
na, ogórki kiszone, warzywa

Janina Piątkowska 
ul. P.O.W 139

Nasielsk
669-753-122 Kwiaty i sadzonki

Gospodarstwo Ogrodnicze Elżbieta  
i Tomasz Pichalscy Popowo Borowe 123 505-419-868 Kwiaty

Bogumiła Rębecka/Andrzej Rębecki ul. Agatowa 6,  
Nowe Pieścirogi

508-779-456
505-618-195

Zboża:
 pszenżyto, proso, lędźwian
Kwiaty, artykuły ogrodnicze, 

drewno opałowe

Zbigniew Romanowski Budy Siennickie 36 600-298-634 Warzywa, owoce, kiszona kapu-
sta, 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 (czwar-

tek-piątek od 10:00 do 19:00)

Szkółka Roślin – Krzewy Ozdobne
ul. Kolejowa 25, Stare 

Pieścirogi (obok wiaduktu 
kolejowego)

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 większych 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, ziemniaki

Mariusz Żochowski Popowo Borowe 98 787-624-702
Rzodkiewki, jabłka, ziemniaki, 

jajka wiejskie, warzywa, 
Po 15 maja truskawki

W naszej, typowo rolniczej gminie, wielu rolników produkuje i sprzedaje swoje towary klientom bezpośrednio 
na targowiskach. Obecnie, w sytuacji epidemii, kiedy zamknięte zostały place handlowe wielu producentów 
ma problem z ich zbyciem. W celu ułatwienia mieszkańcom możliwości bezpośredniego zakupu produktów 
od rolników i przedsiębiorców Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotował listę osób zain-
teresowanych taką formą sprzedaży. Warto dodać, że lista jest otwarta i każdy, kto chciałby się na niej znaleźć i 
sprzedać swoje produkty bezpośrednio proszony jest o kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich - /23/ 69 33 077, /23/ 69 33 108, e-mail: srodowisko@nasielsk.pl
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NASIELSK BASZTA TEAM

Dzień Ziemi w Baszcie
W 1969 roku niejaki John McConnell podczas konferencji UNESCO zapropo-
nował utworzenie międzynarodowego Dnia Ziemi. Oficjalnie dzień ten został 
ogłoszony poprzez podpisanie proklamacji Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych 26 lutego 1971 roku. Niezależnie od tego wydarzenia w 2009 roku dzień 
22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Mię-
dzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w 2010 roku.

Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyzna-
nia, zawodu, wieku czy poglądów politycznych. Niestety, czasem dzień Zie-
mi może przybierać formę grzecznej, nudnej akademii organizowanej przez 
miejskie władze czy dyrekcje szkoły, gdzie padają jedynie banały o potrzebie 
dokręcania kranu czy nierzucaniu papierków na trawnik. Święto to jest wspa-
niałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowied-
nich działań.

Od kilku lat Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team stara się aktywnie promo-
wać ideę dbania o nasz wspólny dom. Niejednokrotnie organizowano spo-
łeczne akcje sprzątania śmieci. Wielokrotnie sprzątano okoliczne lasy, łąki 
i pola. Nie pominięto również pasów drogowych oraz naszych Nasielskich 
uliczek. Uwieńczeniem wielu lat starań i setek kilogramów zebranych śmieci 
było ubiegłoroczna akcja sprzątania rzeki Nasielnej. Oprócz mnóstwa zalegają-
cych śmieci, nawet warszawskiej hulajnogi, odkryto wiele „dzikich podłączeń” 
ścieków wpływających wprost do naszej rzeki. Do akcji włączyły się również 
sołectwa ochotnicze straże pożarne przedstawiciele samorządów. Jako sto-
warzyszenie liczymy, że ukazanie skali problemu wpłynie na mentalność ludzi 
i wywoła chwilę refleksji, a władzom samorządowym umożliwi skuteczniejsze 
egzekwowanie przepisów.

W tym roku jest nieco inaczej z ograniczeniami społecznymi, ale dzięki temu 
nasza planeta w pewnym stopniu regenerować się może sama.

Chcielibyśmy zachęcić Was do celebrowania tego święta w zupełnie inny spo-
sób. Do tego, żebyście wyszli, wyszli z domu, oczywiście w miarę możliwości 
i poszli do Przyrody.

Żebyście poświęcili czas na bycie z Przyrodą, na refleksję, jak ona jest dla nas 
ważna, ale i jak jest fascynująca, piękna, ciekawa. Szczególnie zasiedziałym 
w betonie mieszczuchom chcemy przypomnieć, że czas spędzony w le-
sie czy na łące nie jest czasem zmarnowanym, szczególnie jeśli damy sobie 
możliwość faktycznego bycia z Przyrodą, a nie tylko w jej otoczeniu. W tym 
celu warto wyłączyć telefony, schować książki czy gazety, a nawet przestać 
na chwilę rozmawiać. Warto usiąść lub położyć w ustronnym miejscu, do-
tknąć trawy, zasłuchać się i zapatrzeć. Poobserwować mrówki, zbadać fakturę 
liści, zrobić to, czego zwykle nie robimy nawet podczas niedzielnego space-
ru. Oczywistym jest, że w dzisiejszym czasie pandemii i szalejących pożarów 
lasów trudno o możliwości swobodnych spacerów. Jednak przyroda to nie 
tylko las i łąki widzimy ją w klombach, rabatkach i przydomowych trawnikach. 
Cieszmy się nią, a idąc na spacer weźcie ze sobą pusty worek i zbierzcie po 
drodze choć symboliczną część zalegających śmieci.

JKR
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Odmrażanie sportu  
– kiedy rozgrywki piłkarskie?
Zgodnie z przewidywaniami zawodni-
ków, działaczy sportowych i kibiców, 
26 kwietnia br. nie wznowiono roz-
grywek meczowych na żadnym ze 
szczebli ligowych.

Zawieszenie rozgrywek nastąpi-
ło w związku z wprowadzonym sta-
nem zagrożenia epidemicznego. 
Decyzje te zapadły w połowie mar-
ca i miały wstępnie obowiązywać do 
26 kwietnia. Jak można było przy-
puszczać, wzrost liczby zachorowań 
na COVID-19 sprawił przedłużenie 
przerwy w każdej dziedzinie sportu. 
Na przyszły rok przełożono Mistrzo-
stwa Europy oraz Igrzyska Olimpijskie 
w Tokio.

25 kwietnia rząd Rzeczpospolitej Pol-
ski przedstawił plan odmrażania sportu 
w Polsce w związku z pandemią koro-
nawirusa. 

W pierwszym etapie, od 20 kwietnia, 
zniesiono zakaz wchodzenia do lasów, 
z czego po części ucieszyły się osoby 
uprawiające sport, zwłaszcza bieganie. 
Drugi etap ma zacząć obowiązywać 
od 4 maja. Tego dnia zostaną otwarte 
boiska, a na nich będzie mogło prze-
bywać maksymalnie 6 osób. 

Podczas konferencji prasowej Mini-
ster sportu Danuta Dmowska-An-
drzejuk podziękowała wszystkim 
sportowcom za zastosowanie się do 
zasad bezpieczeństwa. Jednocześnie 
wyraziła nadzieję, że uruchomienie 
obiektów sportowych będzie „po-
wodowało stopniowy powrót do nor-
malności”.

Według rządowych zaleceń maksy-
malnie na obiektach na otwartej prze-
strzeni będzie mogło przebywać sześć 
osób. Treningi sportowe mogą odby-
wać się bez maseczek, choć te trze-

ba będzie nosić na etapie przyjścia do 
obiektu.

Premier Mateusz Morawiecki po-
informował również o rozpoczęciu 
rozgrywek Ekstraklasy na przełomie 
maja i czerwca. Szczegółowy harmo-
nogram ma opracować PZPN i Eks-
traklasa.

Wkrótce, nie wiadomo jednak kie-
dy, rząd ma ogłosić trzeci etap od-
mrażania sportu. Ma w nim nastąpić 
przywrócenie zajęć sportowych 
w salach i halach. Nadal jednak będą 
obowiązywać ograniczenia ilościo-
we. W treningach będzie mogło 
brać udział maksymalnie sześć osób. 
Również wtedy będą możliwe trenin-
gi grupowe w sportach zawodowych. 
Prawdopodobnie wtedy otwarte zo-
staną też ośrodki sportowe dla olimpij-
czyków i zawodowców.

W czwartym etapie – choć na razie 
nie określonym w czasie – pozwo-
lenie na uruchomienie będzie mia-
ła działalność usługowa związana 
poprawą kondycji fizycznej, a także 
działalność związana ze sportem, roz-
rywkowa i rekreacyjna, polegająca na 
prowadzeniu miejsc spotkań, klubów 
m.in. tanecznych, fitness, basenów, si-
łowni, kręgielni, skateparków i innych. 
Na tym etapie zostanie też umożliwio-

na organizacja imprez sportowych do 
50 osób w przestrzeni otwartej.

Najbardziej oddalony przyszłościo-
wo jest etap piąty. Jego założeniem 
jest organizacja imprez masowych, 
w których udział będzie brało co 
najmniej 1000 osób. Mają w nim 
obowiązywać zupełnie nowe za-
sady sanitarne. Rząd podkreśla 
jednak, że jest to odległa przyszłość 
i nie przedstawiono konkretnych 
planów w kwestii wprowadzania 
tego etapu.

Na razie żadnych oficjalnych de-
cyzji o zakończeniu lub konty-
nuowaniu rozgrywek nie podjął 
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. 
Kluby, w tym także Żbik Nasielsk, 
opracowują plan treningów za-
wodników, który ogłoszony zosta-
nie w najbliższym czasie.

Pewne jest, że i kibice, i zawodnicy 
tęsknią za emocjami związanymi 
z piłką nożną. Ogromna przerwa, 
która dotknęła nie tylko sport, ale 
i inne gałęzie życia codziennego, 
na pewno nie ugasiła zapału i gło-
du emocji sportowych – o czym 
napisał w specjalnym liście otwar-
tym prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej Zbigniew Boniek.

Michał B.

NASZE SPRAWY

Zakaz wstępu do lasów
Od 27 kwietnia br. ponow-
nie obowiązuje od odwołania 
zakaz wstępu do lasów, któ-
re stanowią własność Skarbu 
Państwa. Tym razem jego po-
wodem jest susza.

Przypomnijmy, że zaledwie 
tydzień wcześniej, 20 kwiet-
nia br., zniesiono ogranicze-
nia dotyczące wstępu do 
lasów i parków wprowadzone 
w związku z pandemią koro-
nawirusa (zakaz obowiązywał 
od 4 do 19 kwietnia br.)

W całym kraju panuje susza, 
która ma wpływ na poziom 
zagrożenia pożarowego w la-
sach. Jak wygląda walka z ogniem na obszarach leśnych widzieliśmy kiedy strażacy zmagali się z ogromnym 
pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. 

Nadleśnictwo Płońsk, podobnie jak i Nadleśnictwo Pułtusk, wprowadziły okresowy zakaz wstępu do lasów 
w związku z dużym zagrożeniem pożarowym. Od wielu tygodni na Mazowszu nie wystąpiły opady deszczu.

W związku z wprowadzonymi zakazami terenowa służba leśna będzie monitorowała lasy. Osobom, które będą 
łamać zakaz, mogą otrzymać mandaty.

(mi)


