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Z URZĘDU MIEJSKEGO

Przebudowa Leśnej
We wtorek, 17 listopada 2020 r., nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi 
gminnej ul. Leśna w Nasielsku część 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej w Nasielsku”. Zakres prac 
obejmie budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej na odcinku od ul. Warszawskiej do torowiska kolejki wąsko-
torowej. Koszt inwestycji – 479 017,26 zł. Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu fir-

ma Zakład instalacji sieci gazowych, 
wod.-kan., energetycznych, handlu 
i usług M.M. Młyńscy sj. Planowany 

termin zakończenia robót – 31.12.2020 r. Przy podpisaniu umowy obec-
ni byli: Zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski 
oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych – Radosław Kasiak.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych 
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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 UM

Aktualne zasady funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada br. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1931) in-
formuję, iż Urząd Miejski w Nasielsku funkcjonuje w trybie hybrydowym zdalno-stacjonarnym. 
Oznacza to, iż pracownicy Urzędu wykonują na zmianę pracę zdalną i pracę w siedzibie Urzę-
du, a zatem nie przebywają wszyscy razem w budynku Urzędu. Przyjęcie takiego rozwiązania ma 
na celu przede wszystkim zapewnienie mieszkańcom Gminy Nasielsk i pozostałym interesantom 
możliwość załatwiania spraw urzędowych, ale też z drugiej strony ochronę interesantów i pracow-
ników Urzędu przed zakażeniami oraz zapewnienie ciągłości działania Urzędu.
Rekomendujemy załatwianie spraw urzędowych bez osobistego przychodzenia do siedziby Urzę-
du. Z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku kontaktujmy się pocztą tradycyjną, drogą ma-
ilową, poprzez e-PUAP oraz telefonicznie (numery kontaktowe: https://nasielsk.pl/kontakt). 
Informujemy, iż od 5 listopada br. do odwołania nie będzie czynny punkt kasowy Banku Spółdziel-
czego zlokalizowany w budynku Urzędu, dlatego też prosimy o dokonywanie wpłat poprzez ban-
kowość elektroniczną lub poprzez inne placówki świadczące usługi płatności. 
W przypadkach konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie przypominamy, iż obsługa 
odbywa się na parterze budynku Urzędu przy specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach – 
przy każdym z 2 stanowisk równocześnie może przebywać po 1 interesancie + 1 interesant przy 
okienku punktu podawczego. Ze względu na konieczność zachowania wymaganego dystansu 
społecznego prosimy, aby w wejściu do budynku Urzędu (wiatrołap) przebywała tylko 1 osoba. 

Przypominamy również, iż wchodząc do budynku Urzędu:
• mamy zasłonięte ustaw i nos,
• dezynfekujemy dłonie,
• zachowujemy dystans minimum 1,5 metra.

Pisma i dokumenty można składać do odpowiednio oznakowanej skrzynki podawczej umieszczo-
nej na stoliku w wejściu głównym do budynku Urzędu. 
Prosimy, aby dokumenty były wrzucane do skrzynki w zaklejonych kopertach. 
Prosimy również, by na kopercie zamieszczali Państwo dane kontaktowe, co ułatwi nam skontak-
towanie się z Państwem, jeśli sprawa będzie wymagać odpowiedzi lub dodatkowych wyjaśnień. 
Uwaga! Dokumenty składane do skrzynki podawczej będą przyjmowane BEZ POTWIERDZENIA 
ODBIORU. 
Druki i formularze są dostępne w wersji papierowej w wejściu do budynku Urzędu, a także na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://umnasielsk.bip.org.pl/index//id/2340. 

Godziny pracy Urzędu pozostają bez zmian:
 poniedziałek 8.00-17.00,
 wtorek – czwartek 8.00-16.00,
 piątek 8.00-15.00.
Prosimy o stosowanie się do informacji i poleceń przekazywanych przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku odnośnie właściwego porządku i należytego zachowania w związku z po-
bytem w siedzibie Urzędu.
Na koniec proszę o wyrozumiałość dla podjętych działań, których celem jest minimalizacja 
zagrożeń wynikających z panującego stanu epidemii. 

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Formy składania 
pism w toku 
postępowania 
administracyjnego
Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjne-
go (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) podania 
(żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) skła-
dane przy wszczęciu lub w toku prowadzonego 
na żądanie strony lub z urzędu postępowania ad-
ministracyjnego mogą być wnoszone pisemnie, 
telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie  
do protokołu, a także za pomocą innych środ-
ków komunikacji elektronicznej przez elektro-
niczną skrzynkę podawczą organu administracji 
publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne 
(tzn. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, 
poprzez platformę e-PUAP). Jednocześnie sto-
sownie do § 3a przywołanego przepisu podanie 
wniesione w formie dokumentu elektronicz-
nego powinno być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane 
w sposób zapewniający możliwość potwierdze-
nia pochodzenia i integralności weryfikowanych 
danych w postaci elektronicznej. 

Oznacza to, iż wszelkie pisma (podania, wnioski, 
żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wno-
szone w toku postępowania administracyjnego 
(tzn. takiego, które z zasady kończy się wyda-
niem przez Burmistrza Nasielska decyzji admini-
stracyjnej) powinny być:

• przesyłane pocztą tradycyjną, 

• składane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  
(do skrzynki podawczej lub w punkcie podaw-
czym) lub 

• wnoszone poprzez platformę e-PUAP (opa-
trzone podpisem elektronicznym).

Nie mogą być one natomiast przesyłane zwykłą 
drogą mailową, nawet w formie skanu dokumen-
tu, gdyż nie to umocowania prawnego w przepi-
sach Kodeksu postępowania administracyjnego.

Prosimy o uwzględnienie powyższego wyjaśnie-
nia przy składaniu pism.

Z wielkim żalem i głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Dariusza Borzyńskiego
Wiceprezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”  

działającego przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Człowieka o wielkim sercu, zaangażowanego  
od wielu lat w dzieło ratowania ludzkiego życia.

Pogrążonej w bólu i żałobie 

Rodzinie

składamy najszczersze kondolencje  
i serdeczne wyrazy współczucia.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.  
Ks. Jan Twardowski

Składamy najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i żalu 

całej Rodzinie Naszego Kolegi 

Śp. Dariusza Borzyńskiego
wieloletniego Wiceprezesa Zarządu Klubu  

Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” w Nasielsku

Pamięć o nim na zawsze pozostanie z nami.

Zarząd oraz Klubowicze HDK „Kropelka” w Nasielsku.
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Informacja o pracy Starostwa
W związku z zagrożeniem koronawirusem dostęp do bezpośredniej obsługi w Starostwie Powiatowym w No-
wym Dworze Mazowieckim jest do odwołania ograniczony.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W STAROSTWIE W CZASIE EPIDEMII:
ELEKTRONICZNIE: sekretariat@nowodworski.pl, epuap.gov.pl
Wnioski do pobrania znajdziesz w Poradniku klienta. Możesz do nas napisać pytanie, jak załatwić sprawę. Jeśli 
masz gotowe pismo lub wniosek, prześlij jego skan lub dokument podpisany elektronicznie.
TELEFONICZNIE: 22 765 32 00, 765 32 90
Zadzwoń i zapytaj, w jaki sposób i w jakim terminie może być załatwiona Twoja sprawa. Jeśli tego wymaga Two-
ja sprawa, możesz telefonicznie ustalić termin, w którym zapewnimy Ci bezpieczne bezpośrednie załatwienie 
sprawy w naszym Tymczasowym Punkcie Podawczym.

PRZEZ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ LUB POCZTĘ:
Przy wejściu głównym do Starostwa umieszczona została skrzynka, z której codziennie odbierana jest kore-
spondencja. Rejestrowana jest w naszym systemie kancelaryjnym po 24 h od umieszczenia. Wrzuć do niej 
swoje pismo. Jeśli chcesz mieć papierowe potwierdzenie, poinformuj nas o tym i podaj adres e-mail. Wyślemy 
je niezwłocznie po zarejestrowaniu pisma.

Wyślij pismo pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 
1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
PŁATNOŚCI: Punkt kasowy w Starostwie jest nieczynny. Wszelkie opłaty możesz dokonać przelewem inter-
netowym, w banku lub na poczcie.
DOSTEP DO BUDYNKU: Wejścia do budynku są zamknięte dla osób z zewnątrz. Jeśli ustaliłeś jednak termin 
i godzinę z pracownikiem wydziału, w którym załatwiasz sprawę, umożliwimy Ci  bezpieczne wejście do holu 
głównego gdzie odbierzesz dokumenty.
PRZEMYŚL CZY TWÓJA SPRAWA JEST PILNA:
Pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób regularny i są do Twojej dyspozycji we wszystkich ważnych 
sprawach. Jeżeli Twoja sprawa może poczekać, zastanów się czy nie możesz podarować nam czasu na zała-
twienie spraw bardzo pilnych. Osoby w potrzebie będą Ci bardzo wdzięczne. My także.

NASZE SPRAWY. Kolejowe warianty 

Tylko 30 dni konsultacji
Zgodnie z zapowiedziami i plano-
wanym harmonogramem Strate-
gicznego Studium Lokalizacyjnego, 
będącego podstawą przygotowania 
budowy Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego wraz z rozbudową sieci 
kolejowej i drogowej rozpoczęły się 
konsultacje w sprawie dokładnych 
wariantów przebiegu linii kolejowej 
na odcinku Warszawa Wschodnia – 
Nasielsk (Kątne/Świercze).

Na podstawie przeprowadzonych 
wiosną br. konsultacji społecznych, 
które wzbudziły ogromne emo-
cje wśród mieszkańców nie tylko  
w gminie Nasielsk, ale i w całej Pol-
sce, wytyczono dokładnie 3 warian-
ty przebiegu linii kolejowej. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za-
danie wykonania dokumentacji pro-
jektowej zleciło firmie Databout Sp.  
z o.o. z Warszawy.

Według zapowiedzi jesienią br. mia-
ły odbyć się spotkania bezpośrednie 
ze społecznościami lokalnymi, jed-
nak w związku z panującą epidemią 
wirusa COVID-19 konsultacje reali-
zowane są w formie zebrania opinii 
mieszkańców. Proces konsultacyj-
ny trwać będzie przez 30 dni, tj. od  
18 listopada do 18 grudnia br. 

Na stronie www.databout.com/
konsultacjespoleczne znajdziemy 
materiały informacyjne, 3 warianty 
przebiegu linii kolejowej dokładnie 
wytyczonych na zdjęciach lotni-
czych oraz ankiety w dwóch wer-
sjach – do druku i elektronicznej.

Trzy warianty 
Pierwszy wariant poprowadzono 
od Warszawy Choszczówki. Dalej 
przez Legionowo zaproponowano 

tunel o długości ponad 2 km, na-
stępnie przez Lasy Chotomowskie, 
Skrzeszew, przez Narew (gdzie po-
wstałby most kolejowy), Wólkę Ki-
kolską, gdzie linia kolejowa trafiłaby 
na przedwojenny nasyp kolejowy, 
służący obecnie jako droga przez 
Aleksandrowo, Cegielnię Psucką. 
Tu rozchodziłaby się na dwie nit-
ki, jedną bezpośrednio do Mogo-
wa od strony wschodniej, a druga 
krzyżowałaby się z istniejącą linią 
i od zachodniej stronny łączyła-
by się z torami w Mogowie. W tej 
miejscowości linia rozdzielałaby się 
na jeszcze jedną nitkę przez Mor-
gi, Mokrzyce, Chlebiotki, Kosewo, 
która łączyłaby się z istniejącą linią 
na wysokości przystanku Kątne.

Drugi wariant zakłada likwidację 
obecnej stacji Warszawa Chosz-
czówka i przeniesienie jej o kilka-
set metrów na południe, bliżej stacji 
Warszawa Płudy. Dalej w lasach pod 
Choszczówką linia rozchodzi się  
w kierunku Legionowa oraz na 
nową, która, uogólniając, biegłaby 
wzdłuż Kanału Bródnowskiego w 
kierunku miejscowości Stanisławów 
Drugi, dalej przez Centrum Szkolenia 
Policji (!), później przez Łajski, Lasy 
Chotomowskie w kierunku Skrze-
szewa i do Cegielni Psuckiej pokry-
wałaby się z wariantem pierwszym. 
Na terenie gminy Nasielsk ten wa-
riant różni się tylko tym, iż w Cegiel-
ni Psuckiej nitka linii kolejowej od 
razu rozchodziłaby się na trzy nitki 
– dwie zewnętrzne do Mogowa, a 
główna środkowa po granicy miej-
scowości Chlebiotki-Kosewo do 
stacji Kątne.

Trzeci wariant rozpoczyna się na 
odcinku między stacjami Warszawa 
Żerań i Warszawa Płudy, skąd odbija 
w kierunku północno-zachodnim, 

przecinając ulicę Klasyków, biegnąc 
równolegle do ulicy Modlińskiej 
przy oczyszczalni ścieków Czajka, 
a następnie przecinając ulicę Mo-
dlińską tuż przed skrzyżowaniem  
z obwodnicą Jabłonnej. Dalej trzeci 
wariant kolejowy zakłada popro-
wadzenie go wzdłuż wału nad Wisłą  
i na wysokości Rezerwatu Przyrody 
Jabłonna, poprowadzono ją w kie-
runku północno-zachodnim przez 
Lasy Chotomowskie, gdzie przeci-
na drogę wojewódzką nr 630, a na-
stępnie istniejącą linię kolejową, by 
wyjść z lasów na wysokości miej-
scowości Krubin. Dalej przez łąki 
zakola Narwi, rzekę Narew, gdzie 
powstałby most kolejowy na wyso-
kości miejscowości Czarnowo i Ki-
koły, prowadzi w lasy Czarnowa, by 
skrzyżować się z drogą powiatową 
Nasielsk – Pomiechówek na granicy 
obu gmin, a przed stacją w Studzian-
kach połączy się z istniejącą linią ko-
lejową. Ten wariant najmniej ingeruje 
w teren gminy Nasielsk.

Na szczęście porzucono dwie kon-
cepcje linii przechodzących przez 
sam Nasielsk oraz przez las w Chr-
cynnie i Pniewską Górkę.

Ankieta
W ankiecie należy wskazać miejsce 
zamieszkania i wiek, następnie poja-
wiają się pytania o częstotliwość po-
dróży różnymi środkami transportu 
oraz ich cel. Są też pytania o zdefi-
niowanie problemów transporto-
wych występujących na obszarze 
gminy oraz oczekiwania w zakresie 
dostosowania infrastruktury i usług 
kolejowych. W końcu jest prośba  
o wskazanie preferowanego przebie-
gu korytarza nowej linii kolejowej na 
odcinku Warszawa Praga – Nasielsk/

Kątne/Świercze oraz o lokalizacji 
przystanków kolejowych.

Ankietę należy odesłać na adres an-
kieta@databout.pl do 18 grudnia. Jak 
piszą organizatorzy konsultacji, uzy-
skane informacje będą odgrywać klu-
czową rolę w docelowym przebiegu 
nowo projektowanej linii kolejowej.

Do wypełnienia ankiety zachęca 
mieszkańców naszej gminy burmistrz 
Nasielska: – Setki ankiet wysłanych 
drogą pocztową, jak i elektroniczną 
w I kwartale sprawiły, że zaniechano 
wytyczania tras kontrowersyjnych, 
które znacząco mogły podzielić gmi-
nę Nasielsk. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców do aktywności na ko-
lejnym etapie konsultacji przeprowa-
dzanych przez firmę Databout, które 
są bardzo ważne z punktu widzenia 
naszej gminy – mówi Bogdan Rusz-
kowski burmistrz Nasielska.

Warto przypomnieć, że Urząd Miej-
ski w Nasielsku na początku bieżące-
go roku wypowiedział się negatywnie 
odnośnie koncepcji budowy nowej 
trasy linii kolejowej na odcinku War-
szawa Wschodnia – Nasielsk i zgłosił 
zasadność przebudowy obecnie ist-
niejącej linii poprzez dobudowę do-
datkowego toru.

O aktywność i wypełnienie ankiet 
zaapelował również Burmistrz No-
wego Dworu Mazowieckiego, któ-
ry w proponowanych przebiegach 
tras kolejowych widzi wykluczenie 
kolejowe miasta, gdyż wszystkie  
3 warianty pomijają stolicę powiatu 
nowodworskiego. – Nowe pomy-
sły burzą dotychczasowe działania 
i plany. Powodować mają, ogrom-
nym kosztem, skrócenie podróży  
z Warszawy do Gdańska o 7 minut, 
ale kosztem odcięcia od tej linii na-
szego miasta i dużej części powia-
tu, jak również lotniska – napisał na 
portalu Facebook burmistrz Jacek 
Kowalski podkreślając, że żaden z 
przedstawionych wariantów go nie 
satysfakcjonuje.

Czy te konsultacje to swego rodza-
ju plebiscyt, w którym realizowany 
będzie wariant z największą liczbą 
głosów? Który z wariantów odpo-
wiada najbardziej mieszkańcom 
gminy Nasielsk, a który mieszkań-
com innych terenów, przez które 
wytyczono precyzyjne linie? Na 
pewno liczyć będzie się odzew 
społeczny i liczba odesłanych an-
kiet. Czasu na podjęcie decyzji jest 
niewiele.

Michał B.
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KRONIKA  
POLICYJNA

13 listopada dachowanie sa-
mochodu osobowego w miej-
scowości Wągrodno. Do akcji 
zadysponowano zastępy z OSP 
Psucin, OSP Nasielsk i PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

14 l istopada pożar budynku 
mieszkalnego w miejscowości 
Lorcin. Do akcji zadyspono-
wano zastępy z OSP Nuna, OSP 
Jackowo, OSP Nasielsk i PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki.

15 listopada wybuch butli z ga-
zem w budynku mieszkalnym 
w miejscowości Cegielnia Psuc-
ka. Jedna osoba poszkodowana, 
przewieziona do szpitala. W ak-
cji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk, OSP Psucin, WSP Po-
miechówek i PSP Nowy Dwór 
Mazowiecki.

16 listopada kolizja dwóch sa-
m o c h o d ó w  o s o b o w y c h 
w  m i e j s c o wo ś c i  P n i e wo . 
W akcji brały udział zastępy z OSP 
Nasielsk i PSP Nowy Dwór Mazo-
wiecki.

24 l istopada zastępy z OSP 
Nasielsk i PSP Nowy dwór Ma-
zowiecki zostały zadyspono-
wane do miejscowości Pniewo 
w celu pomocy osobie, u której 
stwierdzono zatrzymanie krąże-
nia, do czasu przyjazdu Zespołu 
Ratownictwa Medycznego.

Kronika OSP

9.11.2020 r. w Nasielsku funkcjona-

riusze pionu prewencji KP Nasielsk 

dokonali legitymowania 48-let-

niego mężczyzny. Podczas wyko-

nywanych czynności okazało się, 

że jest on poszukiwany przez Sąd 

Rejonowy w Pułtusku do odbycia 

kary pozbawienia wolności. Męż-

czyzna ten zgodnie z dyspozycją 

Sądu został osadzony we wskaza-

nym zakładzie karnym. 

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z POLICJI

Zatrzymanie 
sprawców kradzieży
W sobotę, 7 listopada br., po-
licjanci z Nasielska otrzymali 
zgłoszenie o nocnej kradzie-
ży z włamaniem do jednego 
z magazynów na terenie 
Nasielska. Łupem spraw-
ców był y między innymi 
pasze, karmy i odżywki dla 
zwierząt, a także butle gazo-
we i monitor. Pokrzywdzo-
ny wycenił straty na kwotę  
6 000 złotych. 

Wyjaśnieniem sprawy zajął 
się m.in. dzielnicowy z Ko-
misariatu Policji w Nasielsku, 
wspólnie z policjantem dele-
gowanym z CSP w Legiono-
wie. Prowadząc czynności, wnikliwie analizowali każdy szczegół zdarzenia. 
Funkcjonariusze trafnie wytypowali osobę mogącą mieć związek z wła-
maniem. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanego 18- latka 
z Nasielska. W trakcie dalszych czynności mundurowi zatrzymali też dru-
giego sprawcę, 18- letniego nasielszczanina. Odzyskali również skradzio-
ne mienie.

Zatrzymani zostali już przesłuchani przez śledczych z Komisariatu Poli-
cji w Nasielsku oraz usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Mężczyźni 
przyznali się do zarzucanych im czynów. Każdemu z nich grozi teraz kara 
do 10 lat pozbawienia wolności.

(red.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z GMINY

Uwaga! Śmieci trafiają do lasu!
W lasach i zagajnikach otaczających 
nasze miasto można znaleźć różne 
eksponaty ludzkiej działalności. 
Niestety w żaden sposób nie wzbo-
gacają, ani nie upiększają one śro-
dowiska. Mało tego, jeśli nikt ich nie 
sprzątnie, zostaną w tym miejscu na 
wiele lat, ponieważ się nie rozpusz-
czą. – Podczas spaceru z pasami, 
w lesie, za firmą Kampol natknę-
łam się na taki widok. To odpady 
pochodzące z remontu łazienki 
lub kuchni i najwyraźniej zostały 
tu niedawno dowiezione i zrzuco-
ne. Ktoś się musiał natrudzić, żeby 
je zapakować i przywieźć tu polną 
drogą. Było warto, bo od ulicy Tę-
czowej tych odpadów nie widać 
– mówi pani Ewa. – Czy nie moż-
na było ich wywieźć na nasielski 
PSZOK? – pyta.

O możliwości legalnego pozbycia 
się tego rodzaju odpadów zapyta-
liśmy Jadwigę Szymańską, kierow-
nik Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich nasielskiego 
magistratu.

 – W niewielkich ilo-
ściach pozostałości 
po przeprowadzo-
nym w domu re-
moncie, czyli gruz 
i płytki, można prze-
ka z a ć  d o  P S ZO K 
w ramach wnoszo-
nej op łaty za od-
biór odpadów (do 
2 0 0  kg  r o c z n i e ) 
– wyjaśnia J .  Szy-
mańska. – Za od-
pady remontowe, 
które powstały na 
skutek ś wi adcze-
nia usług remonto-
wych, budowlanych 
czy rozbiórkowych 
powinna odpowia-
dać firma, która taką 
us ługę wykonuje, 
chyba, że chcemy 
zająć s ię n imi we 
własnym zakresie, przekazując je 
na własny koszt firmie BŁYSK-Bis 
Sp. z o.o. z Makowa Mazowieckie-
go – dodaje.

Jak wyglądają koszty zagospodaro-
wania tego rodzaju odpadów? 

Koszt podstawienia kontenera na  
3 dni i odebrania zapełnionego wy-
nosi:

• kontener KP-5 (5m3) – odpa-
dy w postaci czystego gruzu 
budowlanego – 700 zł. brutto, 
kontener KP-5 (5m3) – zmiesza-
ne odpady ogólnobudowlane – 
1000 zł. brutto,

• kontener KP-7 (7m3) – zmiesza-
ne odpady ogólnobudowlane – 
1200 zł. brutto.

O sobą do kontaktu w F i rmie 
BŁYSK-Bis jest p. Tomasz Boć-
kowski – tel. 506 140 008. Firma 
na Państwa zlecenie podstawi od-
powiedni kontener, który po na-

pełnieniu odbierze oraz wystawi 
fakturę za powyższą usługę.

 –  Z godn i e z  Re gul am i n em 
utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Nasielsk, każda posesja,  
na której prowadzona jest budowa 
lub remont zobowiązana jest do 
posiadania pojemnika na odpa-
dy remontowo – budowlane. A za 
wyrzucenie odpadów w miejsce 
ustronne można otrzymać man-
dat do 5 tys. zł – mówi kierownik 
Wydział Środowiska i Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Niestety najwyraźniej ani troska 
o środowisko naturalne, ani strach 
przed karą nie jest na tyle wystar-
czającą motywacją, żeby nie wy-
rzucać śmieci do lasów. 

(i.)

Z POLICJI

Włamanie do sklepu 
We wtorek, 24 listopada br., dyżurny Komendy Policji w Nasielsku otrzy-
mał informację o kradzieży z włamaniem do jednego ze sklepów przy 
ul. Młynarskiej. Jak wynikało z zawiadomienia pokrzywdzonego, spraw-
ca w nocy z 23 na 24 listopada br. wybił szybę w drzwiach wejściowych 
sklepu, a następnie z wnętrza dokonał kradzieży towaru. 

Wartość poniesionych strat wyceniono na kwotę 1 100 zł. Na miejsce 
natychmiast udał się policjant prewencji z nasielskiego komisariatu policji 
wspólnie z funkcjonariuszem Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 
Podjęte przez nich działania pozwoliły na trafne wytypowanie sprawcy 
przestępstwa. Jeszcze tego samego dnia mundurowi na ul. Warszawskiej 
zatrzymali dobrze im znanego 38 – latka z Nasielska. Po zebraniu ma-
teriału dowodowego dochodzeniowiec z nasielskiego komisariatu po-
licji przedstawił mężczyźnie zarzut kradzieży z włamaniem. Dodatkowo 
okazało się , że 38 latek działał w warunkach recydywy. Teraz grozi mu 
kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat.

(red.)

ZDROWIE

Izolatoria w Modlinie
W dwóch hotelach w Modlinie powstały izolatoria m.in. dla osób zakażo-
nych CoVID – 19, które nie wymagają leczenia szpitalnego. 

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze 
Mazowieckim poinformowała na swojej stronie internetowej, że zgod-
nie z decyzją wojewody mazowieckiego z 9 listopada br., NCM podpisało 
umowę z Modlin Sp. z o.o. Wynika z niej, że w hotelu Palace w Modlinie 
przy ulicy Boduena 2 oraz hotelu Royal przy ulicy Szpitalnej 93 w Modli-
nie powstało izolatorium, posiadające łącznie 70 pokoi (14 jednoosobo-
wych; 52 dwuosobowych i 4 więcej niż dwuosobowych).

Jak wyjaśnia NCM izolatorium przeznaczone jest dla:

 – osób zakażonych, u których choroba ma łagodny przebieg i nie wyma-
gają leczenia szpitalnego;

 – osób zakażonych, które mają zalecenie przebycia izolacji w domu,  
ale nie mogą lub nie chcą tam przebywać z obawy o zakażenie bliskich, 
którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka;

 – osób, które zostały przez lekarza skierowane do domowej izolacji (kwa-
rantanny), lecz z różnych powodów nie mogą poddać się jej w miejscu 
zamieszkania.

Skierowanie do izolatorium wypisuje lekarz POZ, lekarz NPL, lekarz SOR, 
lekarz Szpitala. Telefoniczne uzgodnienie miejsc: tel. (22) 224 11 11, 224 
22 22, 775 47 40.

(red.) za: https://e-portal.ncm.med.pl/
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Świąteczna Zbiórka Żywności!Świąteczna Zbiórka Żywności!
Święta godne, a nie głodne  
- pod takim hasłem odbywa się  kolejna edycja  

Świątecznej Zbiórki Żywności, którą na terenie Nasielska,  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje  

we współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie.

Z powodu koronawirusa w tym roku wydarzenie ma inny charakter  
- zbiórki w sklepach odbywają się bez udziału wolontariuszy,  

ale jak zawsze klienci mogą przekazać artykuły  
do koszy stojących przy kasach.

W dniach 23.11.2020 – 28.11.2020  
w nasielskich sklepach Biedronka i Tesco  

można pomóc potrzebującym.
Dyrektor MOPS Monika Nojbert  

serdecznie zachęca wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk do udziału w akcji.
Zebrana żywność zostanie rozdysponowana  

wśród rodzin z terenu naszej gminy!

Z MIASTA

Biblioteka pięknieje
Trwa remont budynku nasielskiej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicz-
nej. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. Z informacji przeka-
zanych nam przez pracowników Wydziału Inwestycji wynika, że jak dotąd 
wymieniono stolarkę okienną oraz wyremontowano część pomieszczeń 

wewnątrz obiektu. W ramach prac wykonana zostanie modernizacja in-
stalacji elektrycznej, elewacje, ocieplenie poddasza, podłóg i schodów, 
renowacja drzwi, naprawa i malowanie ścian. Prace powinny zostać ode-
brane przed Świętami Bożego Narodzenia. Wykonawcą zadania jest Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe OK – BUD Piotr Morawski z Nasielska. 

Prace nadal trwają
Jeszcze nie zostały ukończone prowadzone przez firmę OUTIN Architektu-
ra z Nowego Dworu Maz. prace projektowe dotyczące wykonania projektu 
skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku. Jak wynika z wyjaśnień nasielskiego 
magistratu jest to spowodowane przez konieczność uzyskania niezbędnych 
uzgodnień w zakresie projektu przebudowy linii niskiego napięcia.

Ptaki na razie zostają
Co z zanieczyszczonymi przez ptasie odchody ławkami stojącymi  
na skwerze im. Jana Pawła II? Czy jest szansa na przesiedlenie ptaków 
z centrum naszego miasta? Czy w najbliższym czasie zostaną wymienione 
tablice z rozkładami jazdy znajdujące się przy przystanku autobusowym 
na ulicy Młynarskiej? O wszystkie te sprawy dotyczące estetyki naszego 
miasta pytał radny Dawid Domała podczas ostatniej sesji nasielskiej Rady 
Miejskiej (29 października br.), ŻN również zadało takie pytania. 

 – Na chwilę obecną nie będą podejmowane żadne działania w kierunku 
wysiedlenia ptaków. Jednocześnie informujemy, że z chwilą rozpoczęcia 
prac przy budowie skweru, rozważane będzie przesiedlenie ptaków lub 

zostaną podjęte inne działania ograniczające uciążliwość związaną z by-
towaniem ptaków – wyjaśnia nasielski magistrat. – Ponadto informuje-
my, że zostało wystosowane pismo do Zarządu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nasielsku celem pilnego wykonania odnowienia i re-
nowacji oraz nowego oznakowania słupków z rozkładem jazdy na pod-
stawie polecenia wykonania IZP.7243.1.2020 z dnia 2 stycznia w sprawie 
utrzymania przystanków komunikacyjnych.

(red.)

Z MIASTA

Ewakuacja przedszkola
W słoneczny, choć mroź-
ny p oranek,  w p ią tek ,  
20 listopada br., jak zwykle 
rodzice odprowadzali swo-
je dzieci do Samorządo-
wego Przedszkola i Żłobka 
Miejskiego w Nasielsku. 
W yd a w a ć  s i ę  m o g ł o ,  
że ich jedynym proble-
mem będzie zaparkowanie 
auta w pobliżu placów-
ki. Jednak tuż po godzinie 
8.00 otrzymali telefonicz-
ne powiadomienia z prośbą 
o odebranie dzieci, a część 
z nich w ogóle nie zdążyła 
wejść do środka, ponieważ 
nastąpiła ewakuacja w wy-
niku alarmu o podłożeniu 
ładunku wybuchowego w budyn-
ku. 

Zgodnie z procedurami, dzieci 
pod opieką wychowawców oraz 
pozostali pracownicy, opuszcza-
ją budynek wyznaczoną drogą 
ewakuacyjną i udają się do punk-
tu zbiórki. Na miejsce przyjechała 
policja, aby ocenić sytuację. Tym-
czasem dzieci, które nie zostały 
odebrane, pod opieką persone-
lu udały się do Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Iwaszkiewicza 
przy ul. Starzyńskiego. Tam cze-
kały na swoich prawnych opie-
kunów. Po przeszukaniu terenu 
przedszkola przez policję, około 
10.30, dzieci wróciły do przed-
szkola pod opieką personelu pla-
cówki. 

– Ewakuacja została przeprowa-
dzona bardzo sprawnie – mówi 
Agnieszka Pałaszewska dyrektor 
Samorządowego Przedszkola oraz 
Żłobka Miejskiego w Nasielsku. – 
Personel jest przeszkolony. Dwa 

miesiące temu odbyliśmy prób-
ne ćwiczenia, dlatego dzieci nie 
doznały szoku, choć sytuacja 
była poważna. Po opuszczeniu 
budynku przez wszystkie przeby-
wające tam osoby, dzieci zostały 
odprowadzone do Liceum Ogól-
nokształcącego, z którym mamy 
podpisane porozumienie na taką 
okoliczność – dodaje.

Na szczęście alarm okazał się fał-
szywy, jednak każdy przypadek 
musi być rozpatrywany zgodnie  
z prawem i obwarowany szczegó-
łowymi procedurami, a na miejsce 
muszą przybyć specjalne służby. 
Od początku września na terenie 
powiatu nowodworskiego do-
szło do licznych ewakuacji szkół, 
przedszkoli i urzędów w skutek 
fałszywych alarmów o podłoże-
niu ładunku wybuchowego lub 
substancji zagrażających życiu. 
Schemat zdarzenia przypomina te 
z sąsiednich miejscowości. Czy są 
one wywoływane przez tą samą 
osobę? 

W tym samym czasie maila z za-
wiadomieniem o podłożeniu 
bomby otrzymała Szkoła Podsta-
wowa oraz Przedszkole w Mo-
dlinie. Zgodnie z art .  224a KK  
za zgłoszenie fałszywego alarmu 
wymagającego podjęcia działań 
przez służby specjalne (policja, 
straż pożarna, służby medycz-
ne) grozi kara od 6 miesięcy do 
8 lat pozbawienia wolności. Uka-
rane mogą zostać już osoby pięt-
nastoletnie. Przepisy te zostały 
zaostrzone w ten sposób, gdyż 
powodują wysoki stopień szkodli-
wości społecznej i niepotrzebne 
angażowanie służb ratunkowych, 
które mogł yby być potrzebne 
w tym czasie w innym miejscu,  
n p .  ra t u j ąc  ż yc i e  c z ł ow i e k a .  
Ze zwykłego, ludzkiego punktu 
widzenia, narażanie dzieci na tak 
duży stres, jest po prostu nieprzy-
zwoite. Czy jest szansa, że sprawcy 
zostaną szybko złapani i odpo-
wiednio ukarani?

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Szach mat
Nie potraf ię grać w sza-
chy, nigdy mnie to nie in-
teresowało, ani nie miałam 
przyjemności, aby się tego 
nauczyć. Nie pomyślałabym, 
że kiedyś przeczytam książ-
kę właśnie o tej grze. Ale tak 
się stało i jestem zadowo-
lona, iż trafiłam na Gambit 
królowej Waltera Tevisa. Nie 
będę ukrywać – zachęcił 
mnie do tego serial na Net-
fliksie o tym samym tytule. 
Ze względu na to, że uznaję 
zasadę – najpierw książka, 
później film/serial, sięgnę-
łam po lekturę.

G ambit królowej  to no-
wość. Książka została wy-
dana przez Wydawnictwo 
Czarne. Zapewne gdyby nie 
serial, nie zwróciłabym na tę 
powieść uwagi. Jednak cieszę się, że mogłam ją przeczytać, bo nie jest 
to tylko historia o szachach. Snuje się w niej opowieść o dziewczynce, 
która po śmierci rodziców trafia do sierocińca i tam za sprawą woźne-
go uczy się gry w szachy. Beth Harmon jest najlepsza. Pokona każdego,  
kto zmierzy się z nią w pojedynku.

Gambit królowej to stereotypowa historia. Znajdziemy w niej wątek 
biednej dziewczynki o wyjątkowych zdolnościach szachowych. Szachy 
to „super moc” bohaterki utworu, która jest doskonała w tym co robi, 
ale z drugiej strony uzależnia się od tabletek/narkotyków i od alkoholu. 
Podjęty zostaje wątek adopcji, dzięki której Beth Harmon rozwija swo-
je umiejętności szachowe i bierze udział w turniejach, które oczywiście 
wygrywa. Gdy zostaje mistrzynią szachów w Ameryce, jej największym 
marzeniem jest zostać mistrzem świata. Jednak czy uda jej się pokonać 
dotychczasowego mistrza, Borgowa?

Serial Gambit królowej jest odzwierciedleniem historii zawartej w książce. 
Wspaniała gra aktorska i piękne ujęcia kamery sprawiły, iż ogląda się go 
z przyjemnością i ciekawością. Szachy zostały ukazane w godny sposób, 
a turnieje ujęte tak, że wyglądały wiarygodnie, ponieważ żadne szcze-
góły nie zostały pominięte. Netflix wyświetlił nam wspaniałych aktorów, 
fajną muzykę oraz piękne zdjęcia. Oglądanie tej ekranizacji było fascynu-
jącą podróżą i wspaniałym relaksem. Ważnym aspektem jest to, iż serial 
wcale nie odbiega od książki Waltera Tevisa, a jest jej idealnym odbiciem, 
gdzie wątki nieznacznie różnią się od siebie praktycznie dwa razy i to nie-
znacznie. Nie ważne, czy mamy zamiar obejrzeć serial, czy przeczytać 
książkę – poznamy tę historię w takim sam sposób i poziom tej opowie-
ści będzie podobny. Wysoki, ale nadal niewiele się różniący. Zazwyczaj 
jestem zgodna co do stwierdzenia, iż książka jest lepsza od filmu/serialu, 
jednakże w tym przypadku nie potrafię rozstrzygnąć sporu.

Gambit królowej to przepiękna książka i wspaniały serial mówiący o sa-
motności i przyjaźni, rywalizacji i współpracy, a także o zagubieniu siebie 
i poszukiwaniu sensu życia. Pasja głównej bohaterki jest niesamowita, 
a jej determinacja potrafi pokonać każde przeciwności losu. Historia Beth 
Harmon już od pierwszych chwil porywa nas w wir fabuły i trzyma w na-
pięciu do samego końca. Polecam.

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Gry na podstawie książek
Pośród gier planszowych 
inspirowanych literaturą na 
szczególną uwagę zasłu-
guje Świat Dysku – Ankh 
Morpork na podstawie pro-
zy Terry Pratchetta. Plansza 
przedstawia mapę najwięk-
szego miasta w Świecie 
D ysku – Ankh Morpork 
z podziałem na dwanaście 
dzielnic, a przez środek me-
tropolii przepł ywa brud-
na i cuchnąca rzeka Ankh. 
Gra rozpoczyna się, gdy 
w tajemniczych okolicz-
nościach znika dotychcza-
sowy władca miasta Lord Vetinari 
– tyran i patrycjusz. Aby uniknąć 
chaosu wśród mieszkańców, nale-
ży powołać kolejnego przywódcę. 
Gracze wcielają się w kandydatów 
na następcę Lorda, za którym nikt 
zbytnio nie tęskni. Postacie należy 
wylosować, a tożsamości boha-
terów nie ujawnia się pozostałym 
uczestnikom. Istnieje również 
prawdopodobieństwo wylosowa-
nia postaci samego Lorda Vetinari. 
Kto wie, być może celowo zniknął 
z życia publicznego? Każdy z sied-
miu bohaterów ma swoje tajne cele 
i misje, które należy wypełnić, aby 
wygrać. Gracze zagrywają pięknie 
ilustrowane karty (jednym z ilustra-
torów jest Paul Kidby – grafik do 
powieści Pratchetta), wykonując 
zapisane na nich zadania, następnie 
dobierają kolejne karty, aby zawsze 
mięć ich pięć. 

Dodatkowo uczestnicy mają do 
dyspozycji po 12 agentów każdy, 

służących do zdobycia kontroli 
nad miastem. Dzięki ich obecności 
na planszy, gracze mogą kupować 
budynki w poszczególnych dziel-
nicach. Posiadając nieruchomości, 
można stawiać znaczniki niepoko-
ju – bardzo ciekawy element gry 
– pomagają m.in. wprowadzić nie-
pokój w dzielnicy, aby oczywiście 
przejąć nad nią kontrolę lub zaszko-
dzić przeciwnikowi. Gra jest pełna 
intryg, zaskakujących zdarzeń, któ-
re jednym sprzyjają, a innym szko-
dzą. Niesie również ze sobą trochę 
negatywnej interakcji, dlatego gra-
cze powinni podchodzić do roz-
grywki z dużym dystansem oraz 
poczuciem humoru. Tu nie ma 
czasu na nudę, nieustannie trzeba 
obserwować przeciwników, bu-
dować dość elastyczną strategię 
działania i być przygotowanym na 
nieoczekiwany zwrot akcji. Nie-
znajomość twórczości Pratchetta 
nie stoi na przeszkodzie do dobrej 
zabawy, nawet osoby, które nie 
znają Świata Dysku bez problemu 

odnajdą się w grze. Jest ona nieste-
ty towarem deficytowym i gdy tyl-
ko pojawi się na rynku w korzystnej 
cenie, szybko znika z półek sklepo-
wych, a na rynku wtórnym jej ceny 
sięgają nawet 800 zł, dlatego jeśli 
tylko nadarzy się okazja do zagra-
nia w Ankh Morpork, nie zastana-
wiajcie się zbyt długo – grajcie.

Dzieciom powyżej ósmego roku 
życia polecam grę Mikołajek. Wiel-
ka bójka opartą na perypetiach ty-
tułowego Mikołajka wykreowanego 
przez René Goscinnego (pioniera 
komiksu w Europie, autora przygód 
Lucky Luke’a i Asterixa). Grafika gry 
również nawiązuje do szkiców ręki 
Jean – Jacques Sempe z książek 
o małym Francuzie. Choć zabaw-
ka zawiera planszę, to stanowi ona 
tylko dodatek do karcianki, a w za-
sadzie tło z wyznaczonymi strefami 
dla uczestników. Jedną z ulubionych 
rozrywek Mikołajka i jego paczki 
była gra w szklane kulki, co wywo-
ływało często silne emocje. Gracze 

wcielają się w uczniów ze szkolnych 
lat Mikołajka i grają właśnie w kulki 
(wydawca załącza plastikowe pół-
kule zamiast szklanych kul). Każdy 
uczestnik otrzymuje po pięć kart, 
gdzie znajdą ściągawki z zasad, tajne 
ciosy, karty kumpli i zabawek. Ce-
lem zabawy jest zdobycie dziesięciu 
kulek po wyłożeniu kart lub zwę-
dzeniu pozostałym uczestnikom 
zabawek, które służą do wymiany 
na kulki. Jeśli gracze mają sześć kart 
w swoim posiadaniu, mogą wyłożyć 
swoje karty zabawki lub toczyć bójki 
o zabawki innych uczestników. Ty-
tułowe bójki wywołujemy również, 
próbując ukraść zabawkę innego 
gracza przy pomocy karty Kumpla. 
Wygrywa karta o wyższej wartości, 
podobnie jak w znanej grze karcia-

nej „Wojna”. Są też karty specjalne 
Mama Mikołajka, Jadwinia, czy kar-
ta tajnych ciosów Tata Mikołajka. 
Wszystkie dają dodatkowe możliwo-
ści zdobycia kulek w sposób właści-
wy dla charakteru postaci z książek. 
Dzięki podwórkowej atmosferze 
z lat 50-tych XX w., wspaniałym 
ilustracjom i nawiązaniom do opo-
wiadań Goscinnego, gracze mogą 
wejść w świat głównego bohatera, 
poczuć się jak nieco niesforny, bez-
troski ośmiolatek o dobrym sercu.
Być może gra będzie zachętą dla 
młodych czytelników do sięgnięcia 
po książki z przygodami Mikołajka, 
a jego fani mogą przypomnieć so-
bie perypetie ulubionego bohatera.

OI

Z NOK

Konkurs recytatorski  
„Polska Poezja Patriotyczna”
W piątek, 13 listopada br., został roz-
strz ygnięt y konkurs rec ytatorsk i  
„Polska Poezja Patriotyczna”. Nie mo-
gliśmy spotkać się w nasielskiej sali ki-
nowej, by móc wysłuchać wierszy 
przygotowanych przez młodzież. 

Uczestnicy podzieleni na dwie grupy 
wiekowe: klasy VI, VII, VIII oraz ucznio-
wie szkół średnich, mogli nagrać wyko-
nywany przez siebie wiersz i przesłać 
wideo do NOK.

Jury w składzie: Małgorzata Suzuki – 
aktorka, pedagog teatru; Iwona Pę-
cherzewska – redaktor naczelna Życia 
Nasielska; Wojciech Gęsicki – bard, 
poeta; Dawid Domała – przedstawiciel 
Nasielskiego Ośrodka Kultury, dokonało 
oceny nadesłanych prezentacji. 

Wyniki konkursu były następujące: 

1. miejsce MARIA BRZEZIŃSKA. 

2. miejsce ex aequo WIKTORIA ZA-
LEWSKA i JOWAN SZCZYPEK. 

Wyróżnienie MARIKA ROSŁOŃSKA 
i NATALIA ŁEMPICKA.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez NOK. 

(d.)
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W krainie „dawno, dawno temu”
W sobotę, 21 listopada br., na sce-
nie Nasielskiego Ośrodka Kultury 
w spektaklu pt. „Fintikluszki Folko-
we Okruszki” wystąpił Wędrowny 
Teatr Lalek MAŁE MI. Niestety ze 
względu na sytuację i obostrzenia 
związane z pandemią widowisko 
musiało odbyć się bez udziału pu-

bliczności. Transmisję z przedsta-
wienia na żywo można było jednak 
oglądać w internecie na kanale 
www.youtube.com NOK-u. 

Na scenie pojawił się piękny drew-
niany kram wypełniony opowie-
ściami i historiami z dawnych lat. 

Aktorzy przenieśli najmłodszych 
widzów do magicznej krainy „daw-
no, dawno temu...”, w której przy-
toczyli kilka pradawnych legend 
i baśni. Dowiedzieliśmy się, kim 
był domowik, który mieszkał nie-
mal w każdym domu, przynosząc 
radość i dostatek. Jak w dawnych 

latach ludzie spędzali wolny czas, 
poświęcając go na wspólne spo-
tkania i opowieści. Dlaczego wygi-
nęły wielkoludy, które żyły jeszcze 
w czasach, kiedy na świecie nie 
było ludzi. Skąd się wzięły i jaką 
rolę dla ówczesnego człowieka 
spełniały skowronki fruwające po 
niebie. Zagrała także 
nietypowa wiejska 
kapela prowadzona 
przez babcię Zuzan-
nę, która składała się 
z odgłosów zwie-
r z ąt .  Pozna l i ś my 
również historię Ja-
sia i drwala, którzy 
podobno dawno, 
dawno temu pra-
cowali w okolicach 
Nasielska. Mogli-
śmy usłyszeć przy-
śpiewki najstarszych 
mieszkańców kra-
iny „dawno, daw-
no temu” – dziadka 
Leona i babci Zu-
zanny. W tą niezwy-
kle barwną, pełną 
magii i pradawnych 
legend podróż do 

przeszłości, przenieśli nas aktorzy: 
Sława Tarkowska i Kajetan Mojsak 
z Wędrownego Teatru Lalek MAŁE 
MI z Łodzi. Fragmenty spektaklu 
można obejrzeć na kanale www.
youtube.com Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury.

(d.)
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KULTURALNIE

Wieś to nie wiocha  
z Impulsem Kultury

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

102. rocznica 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości
11 listopada br. obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W związku z rozprzestrzeniającą się pandemią COVID-19 
tegoroczne obchody nie miały tak uroczystej formy, do jakiej się przy-
zwyczailiśmy. O godz. 9:30 na cmentarzu parafialnym w Nasielsku ks. 
Rafał Winnicki odmówił modlitwę za poległych. Następnie zostały zło-
żone kwiaty i zapalone znicze. W skromnej ceremonii wzięli udział: Za-

stępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski, Sekretarz 
Nasielska – Marek Maluchnik oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
– Dariusz Kordowski.

Wydział Administracji i Nadzoru

Animatorzy kultury działający na 
rzecz lokalnych społeczności mo-
gli w tym roku wziąć udział w orga-
nizowanym po raz pierwszy przez 
samorząd województwa mazo-
wieckiego konkursie „Impuls Kultu-
ry – Mazowiecka Nagroda Inspiracji 
Kulturalnych”. Przeprowadzał go Ma-
zowiecki Instytut Kultury. 

Konkurs miał na celu promocję au-
torskich i innowacyjnych projek-
tów z zakresu animacji i edukacji 
kulturalnej, które były realizowane  
od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 
2020 r. na terenie województwa ma-
zowieckiego. 

Projekty można było zgłaszać w pię-
ciu kategoriach: projekt realizowa-
ny w przestrzeni publicznej, projekt 
oparty o dziedzictwo lokalne, pro-
jekt z zakresu storytellingu, projekt 
wykorzystujący nowoczesne tech-
nologie i innowacyjne formy prze-
kazu i projekt zrealizowany online. 
Najciekawsze otrzymały nagrody fi-
nansowe w wysokości 6 tys. zł brutto. 
Jury konkursu przyznało 10 nagród 
finansowych oraz 11 wyróżnień. 
Wśród wyróżnionych w kategorii 
projektów opartych o dziedzictwo 
lokalne znalazła się mieszkan-
ka naszej gminy, Kinga Szczy-
pek – z projektem „Wieś to nie 
wiocha”.

W ramach wyróżnionego pro-
jektu w latach 2019 – 2020 
Stowarzyszenie Skafander 
w Cieksynie zainicjowało sze-
reg działań i wydarzeń. Są to 
np. „Szlak Kolorowych Drzew” 
– w artystyczny sposób pro-
mujący walory turystyczne 
terenu; „Most Amigos” – 
miejsce do integracji; „Festiwal 
muzyki Wielopokoleniowej Pępek” 
– muzyczna impreza cykliczna, in-
tegrująca zarówno społeczność lo-
kalną, jak i gości; „Piknik rodzinny 
„Baloniada”; „Wiejska Scena Kul-
turalna” – oferująca wiele warsz-
tatów, zajęć i spotkań kulturalno 
– edukacyjnych dla mieszkańców 
tego terenu, takie jak: warsztaty 
muzyczne i próby „Wiejskiej Spec 
Kapeli”, warsztaty filmowe dla mło-
dzieży, warsztaty szczudlarskie po-
łączone z paradą ulicami Cieksyna, 

konkurs fotograficzny „Pocz-
tówka z Cieksyna”, warsztaty 
ozdabiania świec, robienia 
perfum, spotkanie wigilijne 
dla mieszkańców połączone 
z przedstawieniem teatral-
nym, cykl spotkań z foto-
grafem przyrody Mariuszem 
Mazewskim, potańcówka  
w OSP w Cieksynie z wystę-
pem „Wiejskiej Spec Kapeli”.

 – W przeciągu ostatnich 
dwóch lat w inicjatywach pod 
wspólną nazwą „Wieś a nie 
wiocha” przeprowadziliśmy 
15 wydarzeń, w których wzię-
ło udział około 1500 osób. 
Do współpracy przy reali-
zacji projektów zaprosiliśmy 
około 30 artystów, 6 zespołów. Na-
wiązaliśmy współpracę z Urzędem 
Marszałkowskim – Departament 
Kultury, Promocji i Turystyki, Mazo-
wieckim Instytutem Kultury, orga-
nizacjami i instytucjami lokalnymi. 
W wydarzeniach wzięło w sumie 
20 wolontariuszy – wylicza Kinga 
Szczypek. – Nasze projekty przezna-
czone są dla wszystkich, bez wzglę-
du na wiek, mieszkańców Cieksyna 
i gminy Nasielsk. Staramy się objąć 

naszą działalnością i aktywować 
każdą osobę, szczególnie potrzebu-
jącą pomocy, zauważenia, wsparcia 
– dodaje. 

Na temat prowadzonej wraz ze Sto-
warzyszeniem Skafander już od kilku 
lat działalności kulturalno – społecz-
nej laureatka wyróżnienia „Impuls 
Kultury mówi tak:

 – W mojej pracy najistotniejsze jest 
to, że mam wokół siebie wspania-
łych ludzi, mieszkańców Cieksyna, 
którzy są współtwórcami wydarzeń 

im proponowanych. Ja 
jestem motorem, któ-
ry bez paliwa by nie ru-
szył. Tą siłą napędową 
są właśnie mieszkańcy, 
z którymi współtwo-
rzę „kulturalny obraz” 
naszej wsi – stwier-
dza Kinga Szczypek. 
– Wychowałam się w 
rodzinie ze społeczni-
kowskimi tradycjami. 
Mój dziadek prowadził 
w swoim  domu coś 
na wzór domu kultu-
ry. Mama, pielęgniarka 
z powołania, dawa-
ła przykład  niesienia 
bezinteresownej po-
mocy. Tata, człowiek 

wielu pasji, tak artystycznych jak i 
prospołecznych ukształtował we 
mnie spojrzenie na świat, jako miej-
sce pełne twórczych możliwości. Od 
dzieciństwa uwielbiałam szycie, ma-
lowanie, robienie ozdób i wszelkie-
go rodzaju prace manualne. Żywa 
atmosfera gwarnego, otwartego 
domu, spowodowała, że nie wy-
obrażałam sobie innego sposobu na 
życie niż ten, który prowadzę obec-
nie. Swoją działalność prowadzę na 
przekór dzisiejszej tendencji do za-

mykania się w domu i cia-
snym kręgu własnych spraw. 
Wierzę, że wszyscy gdzieś w 
głębi serca odczuwamy tę-
sknotę za dawnym poczu-
ciem więzi społecznych, 
tradycyjnymi zwyczajami i 
chcielibyśmy doświadczać 
radości ze wspólnej pracy i 
zabawy. Chcę też udowod-
nić, że działając razem, mo-
żemy mieć silny, pozytywny 
wpływ na najbliższe otocze-
nie, dbać o naszą małą oj-

czyznę. Moja słabość do tradycji 
wyraża się również w kolekcjono-
waniu staroci. Lubię starym przed-
miotom nadawać nowe znaczenie. 
Oprócz realizowania moich pomy-
słów, pragnę ożywić codzienność, 
zachęcić, pobudzić do współpracy 
ludzi z najbliższego otoczenia. My-
ślę, że wielu nieśmiałków udało mi 
się wyciągnąć z czterech ścian.

Mój sposób n a życ ie p ragnę 
przekazać moim dzieciom, aby  
w przyszłości chciały twórczo 
uczestniczyć w otaczającej rze-
czywistości – podkreśla.

Kinga Szczypek ma na swoim kon-
cie już nagrody za swoją kulturalno 
– edukacyjną działalność. W 2018 
roku zdobyła II miejsce w konkursie 
na „Najaktywniejszą liderkę wiejską” 
organizowanym przez Mazowiec-
ki Urząd Marszałkowski, zaś w 2019 
otrzymała „Wykrzyknik Tygodnika 
Ciechanowskiego” dla animatorów 
lokalnych społeczności Mazowsza 
Północnego. 

Gratulujemy!!!
(i)

NASZE DZIECI

Pasowanie  
na Przedszkolaka
Mimo pandemii, w Samorządowym Przedszkolu w Nasielsku, 25 listo-
pada, odbyły się uroczystości Pasowania na Przedszkolaka. Wszystko po 
to, aby zachować nieco normalności w dobie pandemii. Uroczystości 
odbyły się kolejno w trzech najmłodszych oddziałach trzylatków: Wie-
wióreczek, Krasnoludków i Słoneczek (z zastosowaniem i przestrzega-
niem procedur, oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa - COVID -19). 
Z racji pandemii wydarzenia miały inny charakter niż dotychczas, po-
nieważ odbywały się po raz pierwszy bez udziału rodziców. Nauczycie-
le postarali się jednak wszystko uwiecznić na zdjęciach i nagraniach, tak 
aby ten szczególny dzień dla dzieci mogli zobaczyć ich najbliżsi. Wszyst-
kie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały swoje 
umiejętności przed Agnieszką Pałaszewską dyrektor Samorządowego 

Przedszkola w Nasielsku i wicedyrektorem Małgorzatą Wojciechowską. 
Maluszki śpiewały przedszkolne piosenki, tańczyły i recytowały wier-
szyki. Miłym akcentem było wręczenie wychowankom dyplomów, 
które z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat pobytu  
w przedszkolu. Wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone przez panią 
dyrektor na słodki poczęstunek do swoich sal. Rodzicom pragniemy bar-
dzo podziękować za pomoc okazaną przy organizacji tych niezwykłych 
uroczystości, a Dzieciom jeszcze raz życzymy samych radosnych dni 
w naszym przedszkolu.

SPN



REPORTAŻ 9Życie Nasielska nr 25 (567); 27.11.–10.12.2020

Z UM. UROCZYSTOŚCI

Lew Nasielska 2020
Z NOK 

Konkurs 
„Warszawska 
Syrenka”
W czwartek, 19 listopada br., zakończyły się gminne eliminacje 43. kon-
kursu recytatorskiego WARSZAWSKA SYRNKA. W tym roku ze wzglę-
du na pandemię wyjątkowo odbywały się one online. Uczestnicy mogli 
nagrać wykonywany przez siebie wiersz i przesłać wideo do NOK. Tego-
roczne prezentacje oceniały: Barbara Modzelewska, Małgorzata Suzuki  
i Iwona Pęcherzewska. Jury spośród 19 uczestników wybrało laureatów. 
A są to:

Kategoria klas I-III:
I miejsce ZUZANNA CISKOWSKA
II miejsce LENA SIWEK
III miejsce ALEKSANDRA ROSIAK
wyróżnienie WIKTORIA KRZYŻEWSKA
wyróżnienie FABIAN WITKOWSKI

Kategoria klas IV-VI:
I miejsce MAJA OLBRYŚ
II miejsce KRYSTIAN PASZTELAN
III miejsce MAJA PIETRAS

Kategoria klas VII-VIII:
I miejsce WIKTORIA ZALEWSKA

wyróżnienie JOWAN SZCZYPEK
Zwycięzcy eliminacji gminnych wezmą udział w finale organizowanym przez 
Mazowiecki Instytut Kultury, który także odbędzie się online.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i serdecznie zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Nasielski Ośrodek Kultury. 

(d.)

We wtorek,10 listopada 2020 roku, 
w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku odbyło się 
– z uwagi na panującą pandemię CO-
VID-19 – wyjątkowo kameralne, ofi-
cjalne ogłoszenie laureata tegorocznej 
nagrody „Lew Nasielska”. 

Decyzją Kapituły Nagrody „Lew 
Nasielska” w tym roku statuetka trafiła 
na ręce Stanisława Tyca. Pośmiertnie 
uhonorowano nią również Adama 
Stamirowskiego. 

Nagrody wręczył osobiście Andrzej 
Waldemar Kordulewski – zastępca 
Burmistrza Nasielska 
wraz z Członkami Ka-
pituły Nagrody „Lew 
Nasielska” – Marianem 
Wasierzyńskim i Krzysz-
tofem Kowalskim. 

Stanisław Tyc, odbierając 
nagrodę, podziękował 
swoim współpracow-
nikom, całej Kapitule, 
członkom Rajdów Ro-
werowych i wielu in-
nym osobom. Nagrodę 

w imieniu śp. Adama 
Stamirowskiego ode-
brał jego syn – Marek 
Stamirowski.  

K a p i t u ł a  N a g r o -
dy „Lew Nasielska” 
wyróżniła także dy-
plomem uznania za 
krzewienie w świa-
domości Polaków 
prawdy historycznej 
o wydarzeniach woj-
ny polsko-rosyjskiej 
1920 roku, mającej 

miejsce na terenie Gminy Nasielsk 
– prof. dr hab. Lecha Wyszczel-
skiego. Serdecznie gratuluje-
my!

Nagrodą „Lew Nasielska” honorowa-
ne są osoby, instytucje i inne podmioty 
szczególnie zaangażowane we wspie-
ranie i upowszechnianie idei samorzą-
dowej na terenie Gminy Nasielsk oraz 
na Mazowszu. Autorem statuetki Lwa 
jest artysta-plastyk Marek Zalewski 
z Ciechanowa. 

za: nasielsk.pl

NASZE DZIECI

Dzień Pluszowego Misia 
Miś jest mały i puchaty

Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula

Misia zawsze się przytula.

W poniedziałek, 23 listopada br., przed-
szkolaki z Samorządowego Przedszkola 
w Nasielsku uczestniczyły w obchodach 
Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 
atrakcyjniejszych zabawek, moda na mi-
sie nie przemija. Niestety ze względu na 
środki bezpieczeństwa w związku z pan-
demią koronawirusa w tym roku szkol-
nym misie musiały zostać w domach, ale 
dzieci i tak celebrowały ich Święto! 

Każda grupa przedszkolna w swojej sali 
obchodziła ten wyjątkowy dzień. Dla 
przedszkolaków przygotowano wiele 
atrakcji: teatrzyk wyświetlony na tablicy 
multimedialnej pt. ,,Legenda o Smoku 
Wawelskim’’, zabawy ruchowe, zagadki, 
konkursy, misiowe tańce. Dzieci po za-
bawach muzyczno- ruchowych wykonały prace plastyczną pt. ,,Mój przyjaciel Miś”. Każda grupa przedszkolna 
wykonała sobie również pamiątkowe zdjęcie z Misiem. Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

Zabawy z okazji Dnia Pluszowego Misia dostarczyły wszystkim uczestnikom wiele radości. To był naprawdę wy-
jątkowy dzień, pełen wrażeń. 

Już dziś z niecierpliwością przedszkolaki oczekują na kolejne Święto Pluszowego Misia. Miejmy nadzieję, 
 że w przyszłym roku zaprosimy do przedszkola wszystkie najukochańsze misie, misiaczki, miśki, małe i duże, 
białe i brązowe i wspólnie będziemy się uczyć i bawić, bo czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!

SPN
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ABC OGRODNICTWA

Kolorowo  
kwitnący grudnik
Do roślin, które mogą 
o z d o b i ć  n a s z  d o m 
w okresie bożonarodze-
niowym zalicza się zigo-
kaktus znany pod nazwą 
schlumbergera popular-
nie zwany grudnikiem. 
Kwitnie ona w okresie 
od listopada do stycznia.

Jest to roślina o pokroju krzaczastym z wyprostowanymi, a dalej zwisa-
jącymi pędami składającymi się ze spłaszczonych podłużnych, błysz-
czących i zielonych członów pędu, które są karbowane na brzegach. 
Grudnik nie posiada liści. Na wierzchołkach jego pędów, w połowie listo-
pada, wyrastają osadzone w dwóch rzędach barwne kwiaty z pręcikami 
i płatkami o różnej długości i o różnych barwach: białej różowej, poma-
rańczowej, fioletowej, czerwonej. W sprzedaży pojawiły się też grudniki 
o kwiatach dwukolorowych.

Roślina ta, jeśli ma zapewnione odpowiednie warunki, rośnie bardzo 
szybko i bardzo ładnie kwitnie. Trzeba wiedzieć, że nie lubi zbyt wyso-
kiej temperatury otoczenia. Optymalna temperatura dla tej rośliny to  
15 stopni C. Zigokaktus nie lubi również zmiany miejsca w okresie wy-
twarzania pąków i w czasie kwitnienia. Nie należy go też obracać, gdyż 
może zareagować zrzucaniem kwiatów. Nie zdziwmy się więc, gdy przy-
niesiemy ze sklepu pięknie kwitnący okaz, a on zacznie zrzucać kwiaty 
i zakończy kwitnienie. Lepiej jest wybierać okazy bez kwiatów. Warto też 
jest na czas podróży zakupioną roślinę zawinąć, np. w papier. Na zrzu-
canie kwiatów przez grudnika mają też wpływ gwałtowne zmiany tem-
peratury otoczenia, wilgotności podłoża czy intensywności oświetlenia. 
Zaleca się podlewanie wodą odstaną lub deszczówką. Nie należy podle-
wać roślin wodą nabraną prosto z kranu, gdyż może im zaszkodzić. Prze-
żyją wtedy szok termiczny, gdyż ta woda może być  dla nich za zimna.

Żeby grudnik pięknie zakwitł, potrzebuje dwa razy w roku dwumiesięcz-
nych okresów spoczynku. Pierwszy po kwitnieniu zimowym w lutym 
i marcu. Drugi w sierpniu i październiku. Należy w tym czasie ograni-
czyć podlewanie i zapewnić im niższą temperaturę otoczenia. Latem  
ok. 20 stopni C, a jesienią w okresie zawiązywania pąków ok.10 stopni C.

Grudniki nie tolerują ostrego słońca. Reagują wtedy więdnięciem liści. 
Należy je przenieść w chłodniejsze miejsce i oszczędniej podlewać. 
W sprzyjających warunkach grudnik może zakwitnąć nawet dwa razy na 
rok. Warto też w czasie wegetacji stosować nawozy do roślin zielonych, 
a od sierpnia nawozy o zwiększonej ilości fosforu. W czasie spoczynku 
nie nawozimy ich wcale.

Grudników nie należy przesadzać zbyt często. Jeśli już musimy to zro-
bić, to w doniczkę większą o 1-2 cm, w której korzenie będą miały dość 
ciasno. Gdy ich korzenie mają mało miejsca, wtedy szybciej zakwitają. 
Należy pamiętać, że zabieg ten przeprowadza się tylko w okresie spo-
czynku roślin. Po przesadzeniu należy odczekać ok. 2 tygodnie i dopiero 
wstawić na okno. Pojawiające się na pędach nowe zaczątki członów pędu 
oznaczają, że roślina się przyjęła.

Rozmnażać grudnika można w okresie spoczynku, wiosną lub wcze-
snym latem przez sadzonki pędowe. Oderwane człony czasami mają 
małe korzonki powietrzne. Te sadzonki lepiej się ukorzeniają. Odcięte 
części pędu należy zostawić na kilka godzin do obeschnięcia i dopiero 
ukorzeniać. Sadzonki nadają się do sadzenia po ich dobrym ukorzenie-
niu. By bez problemu rosły w domu, wystarczy im odrobina troskliwo-
ści. Największym wrogiem grudników jest nadmierne ich podlewanie.

Grudniki konkurują z poincesjami wśród sezonowych dekoracji bo-
żonarodzeniowych. Są mało kłopotliwe w uprawie i jeśli będziemy się 
stosować do kilku wymienionych zasad, odwdzięczą się nam pięknymi 
kwiatkami.

Elżbieta K. 

DO ADOPCJI

Potrzebny 
dom  
dla Pączka
Pączek, to około 2-letni piesek. Trafił pod 
opiekę stowarzyszenia niecały tydzień temu. 
To duży charakterek, w małym (około 9 kg) 
ciałku. Uwielbia towarzystwo człowieka, 
a zwłaszcza takiego z paróweczką w kie-
szeni. Powoli młokos ogarnia chodzenie na 
smyczy. W kojcu zachowuje czystość. Pą-
czek to psiak typowo zaczepno-obronny. 
On zaczepia, a Ty musisz go bronić. Będzie 
cudownym czteronożnym towarzyszem, 
jeśli przyszli opiekunowie dadzą mu czas na 
klimatyzację.

Zainteresowanych adopcją zachęcamy  
do kontaktu pod nr telefonu 508 607 080 
(telefon po godz. 17 lub sms z prośbą o kon-
takt).

Obowiązuje procedura adopcyjna: ankieta, 
wizyta przed adopcyjna i zapoznanie z psia-
kiem.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jak uczymy szczeniaka czystości cz.1
Każdy, kto decyduje się na przyjęcie 
pod swój dach szczeniaka, prawdo-
podobnie liczy się z tym, że trzeba 
będzie przebrnąć przez etap kałuż  
w najmniej oczekiwanych momen-
tach i miejscach oraz innych równie 
przykrych niespodzianek. Jest to wpi-
sane w posiadanie szczeniaka i nie ma 
sensu z tym walczyć. To, co powinni-
śmy niewątpliwie zrobić, to przyspie-
szyć proces nauki czystości. 

Żaden pies żyjący na swobodzie nie 
załatwia się tam, gdzie śpi, je, bawi się 
czy w jakikolwiek inny sposób spę-
dza czas. Już bardzo młode szczenię-
ta uczą się wychodzić na siusiu i kupę 
poza gniazdo. Coraz bardziej rozsze-
rzają terytorium, na którym nie jest 
dobrze się załatwiać, żeby potem  
w trakcie zabawy w coś nie wdepnąć. 
Jeśli nasz szczeniak miałby umożli-
wione swobodne wychodzenia na 
spacer, sam prawdopodobnie zaczął-
by załatwiać się jedynie na zewnątrz. 
Niestety psy mieszkające z nami, 
zmuszone są do przystosowania się 
do innych warunków; swoje potrze-
by mogą załatwiać tylko wtedy, kiedy 
wyprowadzimy je na spacer. Nie jest 
to dla nich komfortowa sytuacja, dla-
tego powinniśmy ułatwić im naukę, 
minimalizując możliwość załatwiania 
się tam, gdzie nie powinny i nagra-
dzając każde siusiu i kupę zrobione 
tam, gdzie tego oczekujemy. 

Naukę zachowania czystości od 
początku przybycia szczenięcia do 
naszego domu jest utrudniona ze 
względu na konieczność kwarantan-
ny poszczepiennej. Najpowszechniej 
stosowany program szczepień prze-
widuje szczepienia w szóstym, dzie-
wiątym i dwunastym tygodniu życia 
psa. 

Z reguły po drugim szczepieniu le-
karze zezwalają na wyjścia ze szcze-
niakiem. Przestrzegają jednak przed 
miejscami, gdzie przebywa dużo 
psów lub gdzie istnieje zagroże-
nie nosówką, parwowirozą czy inną 

chorobą zakaźną, dlatego duże osie-
dla nie są wskazane na spacery dla 
szczeniąt. Czasem zdarza się również, 
że szczepienia z powodu choroby 
psa lub innych okoliczności prze-
dłużają się i wtedy nauka załatwiania 
się na zewnątrz też jest opóźniona. 
Mimo najróżniejszych przeciwno-
ści losu warto pamiętać jednak, że 
im szybciej nauczymy psa, że naj-
lepszym miejscem do załatwiania 
przez niego potrzeb fizjologicznych 
jest podwórko, tym łatwiej on sobie 
to utrwali.

W pierwszych dniach, czasem tygo-
dniach pobytu szczeniaka w nowym 
domu uczymy go, żeby wypróżniał 
się na specjalnie przygotowanym do 
tego podkładzie. Aby ograniczyć 
przykre niespodzianki w innych 
miejscach w domu należy malucha 
zaprowadzać na podkład każdora-
zowo po przebudzeniu, po posił-
ku i zabawie. Jeśli szczeniak zrobi,  
co trzeba w wyznaczonym do tego 
miejscu, powinniśmy nagrodzić go 
słowem i smakołykiem. Pamiętaj-
my, że aby psiak skojarzył nagrodę 
z tym, za co chcemy go nagrodzić, 
musi być nagrodzony natychmiast. 
W przeciwnym razie może skoja-
rzyć nagrodę z zejściem z podkładu 
lub gryzieniem kapcia, który akurat 
napatoczył się pod nos. 

Wszystkie wpadki, które zdarzą się 
malcowi poza podkładem, propo-

nuję ignorować, natomiast miejsca 
te dokładnie umyć, najlepiej kilka-
krotnie, enzymatycznym środkiem 
czystości (może to być np. proszek 
do prania). Spowoduje to, że usu-
niemy zapach moczu czy kału, któ-
ry pies jest w stanie wyczuć dużo 
sprawniej niż my i przy następnej 
okazji wiedziony nosem nie ze-
chce znów załatwić się w tym sa-
mym miejscu. Zdaję sobie sprawę, 
że wielu z nas trudno jest uznać fakt, 
że powinniśmy ignorować sikające-
go na podłogę szczeniaka. Jednak 
karanie psa za załatwianie potrzeb 
fizjologicznych nie tylko nie od-
uczy go tego, ale może spowodo-
wać, że będzie on bał się załatwiać 
w naszej obecności, a więc również 
na podkładzie. Zacznie wtedy praw-
dopodobnie chować się, kiedy za-
chce mu się siusiu, np. pod łóżko;  
a tam nie dość, że będzie nam trud-
niej znaleźć „dowód przestępstwa”, 
to sprzątanie będzie znacznie utrud-
nione. Karanie psa za zaspokojenie 
naturalnej biologicznej potrzeby 
może spowodować zaburzenia 
nerwicowe, które pociągają za sobą 
całą masę niepożądanych zacho-
wań. Między innymi paradoksalnie 
mogą opóźnić naukę czystości.

Anna Gadomska
Psychoterapeutka psów, 

behawiorysta COAPE i DOI
www.psyhauterapia.pl
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EDUKACYNIE

Stawiamy  
na bezpieczeństwo
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku duży nacisk 
kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację z nią związaną. Kierując się troską 
o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych, pragniemy wyposażyć 
ich w takie umiejętności i wiedzę, by mogły samodzielnie uczestniczyć w ru-
chu ulicznym z zachowaniem i przestrzeganiem jego elementarnych przepi-
sów. W tym celu opracowaliśmy i wdrożyliśmy szkolny program „Stawiam na 
bezpieczeństwo”.

Jego głównym założeniem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w ruchu dro-
gowym, wdrożenie ich do przestrzegania poznawanych zasad oraz wyposaże-
nie w wiadomości i umiejętności dotyczące wzywania specjalistycznych służb 
ratowniczych i udzielania pomocy osobom będącym w sytuacji zagrożenia 
zdrowia lub życia.

Chcielibyśmy, aby wszelkie podejmowane przez nas działania, trafiały także do 
społeczności lokalnej, dlatego będziemy cyklicznie zachęcać wszystkich do za-
chowania bezpieczeństwa oraz ochrony własnego zdrowia i życia, publikując 
artykuły pisane przez uczennicę naszej szkoły Weronikę Rogalską z klasy VIb.

Monika Paluszek

Noś się odblaskowo – wracaj  
do domu bezpiecznie i zdrowo!
Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla pieszych. Długie wieczory, szybko za-
padający zmrok i trudne warunki atmosferyczne sprawiają, że mogą być oni 
praktycznie niewidoczni dla innych uczestników ruchu drogowego. Piesi i ro-
werzyści to grupa, która najbardziej narażona jest na najpoważniejsze skutki wy-
padków drogowych. W aucie ochroną są pasy bezpieczeństwa, poduszki oraz 
strefy zgniotu. Pieszych i rowerzystów nie chroni nic poza własnym rozsądkiem.

W jakiej sytuacji kierowcy trudno jest dostrzec pieszego? Zawsze, gdy pieszy 
zlewa się z otoczeniem. Najmniej jest widoczny w ciemnościach, gdy porusza 
się po nieoświetlonej drodze, przy której są zarośla, na dodatek w ciemnym 
ubraniu i bez elementów odblaskowych. Kierowcy słabo go widzą także w dzień 
przy zmniejszonej przejrzystości powietrza: podczas opadów deszczu, śniegu, 
gdy jest mgła, robi się „szarówka”. Kiedy jest ciemno, na nieoświetlonej drodze 
kierowcy samochodów widzą przede wszystkim silne światła pojazdów jadą-
cych z naprzeciwka i białe linie wymalowane na jezdni. Tonące w mroku syl-
wetki pieszych i rowerzystów bywają dostrzeżone w ostatniej chwili, zazwyczaj 
z odległości 20-30 metrów.

Od 2014 roku do noszenia odblasków są zobowiązane osoby w każdym wie-
ku. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, muszą się w nie wyposażyć 
piesi, którzy przemieszczają się po drogach poza terenem zabudowanym. Obo-
wiązek noszenia odblaskowych elementów wchodzi w życie po zmroku, choć 
warto zakładać je również w dzień, zwłaszcza w warunkach słabej widoczności.

Mieniące się fluorescencyjnymi kolorami elementy odblaskowe praktycz-
nie nic nie ważą. Mogą mieć postać kolorowej przypinki do tornistra, znajdo-
wać się na ubraniu, przybrać formę kamizelki lub opaski, którą można założyć  
na nadgarstek, ramię, a nawet kostkę. Diametralnie zwiększają naszą widoczność 
na drodze, co w sposób oczywisty poprawia bezpieczeństwo nasze i innych 
uczestników ruchu drogowego.

Niewielki odblask, a tyle może! Stwierdzić można, że odblaski mają wagę życia. 
Nie ma w tym zdaniu przesady, ponieważ pieszy wyposażony w odblask sta-
je się widoczny już z 200 metrów. To wystarczająca odległość, aby kierowca 
mógł bezpiecznie wyhamować.  Dlatego też, w trosce o nasze bezpieczeństwo 
i zdrowie, zachęcam do noszenia elementów odblaskowych, które sprawiają,  
że piesi i rowerzyści są widoczni na drodze.

Weronika Rogalska,  
uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku

LISTY DO REDAKCJI

Szanowni Państwo, 
W związku z dużym zainteresowaniem treścią bane-
rów, które pojawiły się na terenie naszej miejscowości, 
my mieszkańcy Psucina, pragniemy przedstawić Pań-
stwu fakty w tej sprawie.
Otóż inwestor próbuje wybudować w środku na-
szej miejscowości chlewnię przemysłową tuczu świń.  
Ma ona powstać ok. 100 metrów od najbliższych za-
budowań! Proszę Państwa, tu nie chodzi o jakąś więk-
szą oborę, tylko o działalność na skalę przemysłową, 
w której wyżej wymieniony inwestor, mieszkaniec 
Psucina, będzie jedynie „słupem”. Rozumiemy, że wieś jest od produkcji żywności, hodowli zwierząt i uprawy roli.  
Nie bronimy tego nikomu robić – my również mamy gospodarstwa rodzinne. Jednak stanowczo sprzeciwiamy się 
sprowadzania do nas firm wielkoprzemysłowych. 
Początkowo miała to być jedna duża chlewnia, lecz inwestor nie mogąc dostać zezwoleń na tak wielką inwestycję, 
próbuje obejść przepisy prawne. Rozpisując działki na rodzinę, podzielił chlewnię na dwa budynki, praktycznie styka-
jące się ze sobą – każdy po 60% powierzchni pierwotnej inwestycji. Po takim kroku inwestora, władze Gminy Nasielsk 
wydały decyzję o warunkach zabudowy. Z racji podziału inwestycji na dwie mniejsze nie uwzględniono też koniecz-
ności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia. Jednak de facto będzie to jedna 
ogromna chlewnia. 
Mamy ogromny żal do władz i radnych Gminy Nasielsk, nie zrobili oni nic, żeby nam pomóc. Pisaliśmy pisma, byli-
śmy obecni na komisjach, złożyliśmy petycję, którą podpisali prawie wszyscy mieszkańcy – jednak nasze starania nie 
przyniosły rezultatu. 
Chów przemysłowy wiąże się z ogromnymi ilościami gnojownicy, która będzie rozlewana na polach naszej wsi,  
ale może również i na polach miejscowości sąsiadujących z Psucinem. Okropny smród, zwiększona ilość insektów 
i gryzoni oraz ciągły ruch ciężarówek, które będą dostarczać paszę lub transportować zwierzęta, jednocześnie nisz-
cząc drogi, mogą utrudniać życie nie tylko nam. Zapewne będziemy też obserwować znaczny spadek wartości oko-
licznych działek. 
Wydaje się również, że nikt nie brał pod uwagę, że w bliskiej odległości od planowanej inwestycji znajdują się studnie 
głębinowe zaopatrujące w wodę pitną 13 (!) miejscowości. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że chlewnia 
przemysłowa w środku naszej wsi może być nie tylko problemem mieszkańców Psucina, ale również okolicznych miej-
scowości. Pragniemy też przestrzec wszystkich przed podobnymi inwestycjami na Państwa terenie. Być może i w innych 
wsiach znajdzie się ktoś, kto skuszony wizją szybkiego zysku zdecyduje się na realizację dokuczliwych przedsięwzięć, 
chyba nie do końca zdając sobie sprawę, z tego jak niewspółmierne straty przyniosą one całej okolicy. 
Niedawno, 19 listopada br., w programie „Alarm” można było zobaczyć, jakie są warunki życia w pobliżu takich inwe-
stycji. Podczas transportu świń drogami płynie gnojówka powodująca niesamowity smród, a przy wysokich tempe-
raturach pojawiają się roje much. Jednakże mieszkańcy miejscowości przedstawionej w programie w przeciwieństwie 
do nas mają trochę szczęścia w nieszczęściu. Ich lokalne władze oraz radni starają się im pomóc uchwalając plan za-
gospodarowania przestrzennego dla tego terenu, jednocześnie eliminując możliwość powstania tego typu inwestycji. 
Za pośrednictwem tego listu otwartego pragniemy zwrócić się do mieszkańców całej Gminy Nasielsk, sołtysów, orga-
nizacji społecznych o wsparcie w słusznej sprawie. Wspólnie z Państwem walczyliśmy o wyeliminowanie wiatraków, 
spalarni opon czy też wysypiska śmieci w Jaskółowie. Miejmy nadzieję, że i w naszym przypadku to się uda. Jeśli ktoś 
mógłby nam pomóc, prosimy o kontakt telefoniczny z panią sołtys lub za pośrednictwem facebooka – Sołectwo 
Psucin.

        Z poważaniem 

        Mieszkańcy Psucina 

OD REDAKCJI:

O szacunku słów kilka
Po ukazaniu się ostatniego numeru ŻN (24 ŻN) na FB i stronie internetowej jednego z nasielskich stowarzyszeń pojawiły 
się zarzuty tyczące relacji z sesji Rady Miejskiej w Nasielsku z 29 października br. Rzekomo zabrakło w tym sprawozdaniu 
informacji na temat „zatroskanych” mieszkańców, którzy byli obecni na sesji. Otóż, wyjaśniam, że autor artykułu z uwagi 
na panujące obostrzenia nie uczestniczył w stacjonarnie odbywającej się sesji Rady, toteż nie był bezpośrednim świad-
kiem zdarzeń, które miały tam miejsce. Sprawozdanie oparte było o zapis dźwiękowy posiedzenia, w którym „zatroska-
ni” mieszkańcy ani razu nie zabrali głosu. Trudno byłoby więc zawrzeć w relacji coś, czego nie było. O jaki brak szacunku 
więc chodzi?

Wielce dyskusyjna wydaje kwestia szacunku podejmowana przez „troskliwych” obywateli w kontekście wyda-
rzeń, które zaistniały przed sesją i po sesji. Z relacji świadków wynika, że prawdopodobnie nie miały one wiele 
wspólnego z walką o prawa obywatelskie, a raczej przypominały próbę sprowokowania awantury i wywołania 
sensacji. Czy w czasach pandemii taka okazja nadarzyła się przypadkiem? I co to ma wspólnego z tym, z góry 
skazanym na przegraną, wnioskiem o odwołanie przewodniczącego RM? Co to za nie cierpiące zwłoki pytania, 
miałyby akurat teraz uzdrowić naszą gminę? Czy może mające na celu jedynie wyszydzić i zdyskredytować 
wszystkich, którzy mają inne zdanie? W końcu pytanie zasadnicze: gdzie w tym wszystkim szacunek do innych? 

Cenię ks. J. Tischnera za wyjątkową umiejętność precyzyjnego definiowania różnych ludzkich przypadłości i prostego 
formułowania wniosków. Otóż, 30 lat temu przy okazji wyborów prezydenckich w 1990 roku, napisał on felieton poru-
szający problem szacunku właśnie. Oto fragment: Zastanawiam się chwilami: czy my potrafimy jeszcze mieć szacunek dla 
samych siebie? Pytanie to rodzi się na marginesie sporów i kłótni, których świadkami jesteśmy. Chodzi nie tylko o spory 
między zwolennikami poszczególnych kandydatów na prezydenta, ale również o spory o aborcję, o religię w szkołach, 
o plan reformy gospodarczej i wiele innych podobnych. Temat sporu jest drugorzędny, znamienny jest sposób jego pro-
wadzenia. W sporach dominuje atak na dobre imię przeciwnika. Nie rozważa się argumentów, nie próbuje zrozumieć 
poglądów, nie zakłada dobrej woli przeciwnika, lecz podważa jego godność, jego dobre imię, jego autorytet. (…) Klu-
czem myślenia jest właściwa klasyfikacja. Na czym opiera się klasyfikacja? Opiera się na poczuciu wspólnego interesu, 
na pokrewieństwie, podziwie, miłości. Przeciwnikiem jest w ostatecznym rozrachunku ten, kto „nie trzyma” z tym, z kim 
„trzymać” trzeba. (ks. J. Tischner, Nadzieja mimo wszystko).

Nic dodać, nic ująć, wszystko jasne w temacie szalejącego niestety nie tylko w Nasielsku, ale jak Polska długa 
i szeroka, „szacunku”. 
       Z wyrazami rozsądku 

Iwona Pęcherzewska, Redaktor Naczelna ŻN 

Składamy serdeczne podziękowania Członkom Kapituły  
za przyznanie nagrody „Lew Nasielska” 

ś.p. Adamowi Stamirowskiemu
Traktujemy ją jako wyraz uznania  

dla działań społecznych, kulturalnych i sportowych,  
jakie podejmował on przez wiele lat  

na rzecz mieszkańców miasta i gminy Nasielsk. 

Pragniemy szczególnie podziękować: 
Wnioskodawcom, czyli Komisji Oświaty,  

Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Nasielsku,  
a przede wszystkim Radnemu Dawidowi Domale  

i Panu Andrzejowi Zawadzkiemu 

Z wyrazami szacunku Rodzina Stamirowskich:
Anastazja Stamirowska, 

Iwona Żyła, Marek Stamirowski i Krzysztof Stamirowski
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Szlachetna paczka już w akcji
Jak co roku właśnie w listopadzie, 
żeby zdążyć z prezentami jeszcze 
przed świętami Bożego Narodzenia, 
w całym kraju pracują wolontariusze 
Szlachetnej Paczki. Ten społeczny 
projekt funkcjonuje nieprzerwanie od 
2001 r. Jest oparty na pracy darczyń-
ców i wolontariuszy, którzy pomaga-
ją potrzebującym rodzinom. Ta akcja 
kieruje się zasadą spersonalizowanej, 
mądrej pomocy, która ma trafić do 
konkretnych rodzin.

Zgłaszać je można poprzez formularz 
znajdujący się na stronie interneto-
wej Szlachetnej Paczki. Często takich 
zgłoszeń dokonują sąsiedzi, znajomi, 
czy ośrodki pomocy społecznej. Na-
stępnie z każdą rodziną wolontariusze 
przeprowadzają szczegółowy wy-
wiad, na którego podstawie następuje 
weryfikacja rodzin i decyzja o włącze-
niu ich do Szlachetnej Paczki. Wtedy 
trafiają one do ogólnopolskiej bazy 
rodzin. Następnie darczyńcy mogą 
wybierać rodziny, którym chcą po-
móc i przygotowują dla nich paczki.

Tegoroczny finał akcji przewidziany 
jest na 12-13 grudnia 2020 r. i to wte-
dy odbędzie się Weekend Cudów. 
W tych dniach wolontariusze dostar-
czą potrzebującym rodzinom paczki, 
które przygotowali darczyńcy.

Sztab Szlachetnej Paczki dla rejonu 
nasielskiego oraz magazyn paczek 
będzie się mieścił w Niepublicznym 
Przedszkolu Sakolandia. W nasielskim 
rejonie działa pięć wolontariuszek. 
Cztery z nich mają już za sobą udział 
w poprzednich edycjach akcji, zaś 
jedna osoba jest wolontariuszką po 
raz pierwszy. 

 – Wolontariusze odwiedzają zgło-
szone rodziny od początku listopada. 
Najczęściej potrzebują one żywno-
ści z dłuższym terminem ważności, 
ubrań zimowych, opału. Czasem po-
trzebna jest kuchenka czy lodówka. 
Aktualnie mamy 6 rodzin, dla których 
mamy już darczyńców, ale z każ-
dą godziną może być więcej rodzin 
w bazie i więcej darczyńców – mówi 
nam Aleksandra Ziółek, wolontariusz-
ka Szlachetnej Paczki, zaznaczając, 
że akcja, mimo panującej pandemii, 
przebiega sprawnie. 

Zapytaliśmy wolontariuszki tegorocz-
nej edycji Szlachetnej Paczki, dlaczego 
biorą udział w tej akcji poświęcają swój 
wolny czas innym?  

Jolanta Gajewska, wolontariuszka 
Szlachetnej Paczki 
 – Wolontariuszem w Szlachetnej 
Paczce jestem pierwszy raz. Szla-
chetna Paczka uświadomiła mi, że 
osoby w potrzebie to osoby blisko 

nas, czasem nasi sąsiedzi, osoby, któ-
re codziennie mijamy na ulicy. Od-
wiedziliśmy już kilka rodzin. Każda 
z tych rodzin to inna historia. Histo-

ria pełna smutku, bólu, utraty najbliż-
szych, samotności, ale także miłości, 
szacunku, wzajemnego wsparcia. 
Podejmowania wielu prób radzenia 
sobie w codziennym życiu. Wolonta-
riat w Paczce nauczył mnie dostrze-
gania piękna w każdej z tych historii. 
Najważniejsze jest wywołanie impul-
su do zmian, żeby ludzie zobaczyli, 
że nie są sami, że ktoś ich dostrzegł. 
Każdej takiej wizycie towarzyszą 
ogromne emocje. Kiedy siedzisz na-
przeciwko człowieka, który ze łzami 
w oczach opowiada Ci historię swo-
jego życia. Życia, które nie było łatwe, 
przyniosło wiele bólu, rozczarowań 
i doprowadziło do obecnej sytuacji. 

Po takich wizytach ciężko jest wrócić 
do swoich codziennych obowiązków. 
Wracam do domu i doceniam to, że 
mam rodzinę, ciepłą wodę w kra-
nie i łóżko. Zajęci swoimi sprawami, 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak 
wielu ludzi żyje samotnie, bez rodzi-
ny, znajomych, czasem i bez sąsia-
dów. Nikt do nich nie zagląda, nikt ich 
nie odwiedza. Są też piękne chwile. To 
te, kiedy otrzymujesz wiadomość, że 
znalazł się Darczyńca dla Twojej ro-
dziny. Osoba, która zdecydowała się 
ją wybrać i jej właśnie pomóc. Wtedy 
masz poczucie, że Twoje zaangażo-
wanie i starania nie poszły na marne. 
To dzięki Twojej pracy uda się pomóc 
konkretnej rodzinie.

Ewelina Sosnowska, wolontariusz-
ka Szlachetnej Paczki
 – Dlaczego jestem wolontariuszką? 
Myślę, że tak, jak wiele osób po pro-
stu lubię pomagać innym, lubię być 
z ludźmi, przebywać w ich towarzy-
stwie, poznawać ich i rozmawiać. 
Wierzę w bezinteresowność i w to, 
że w tym szalonym i zagonionym 
świecie warto być bezinteresownym. 
Wolontariat jest niesamowitą oka-
zją poznania zarówno siebie (choćby 
swoich mocnych stron), jak i cieka-

wych ludzi o podobnym podejściu 
do życia. Oprócz tego – w PACZCE 
jest coś, co podkreśla jej wyjątkowość 
i odrębność – tym czymś jest jednost-
kowość, indywidualność, tu człowiek 
pomaga człowiekowi – i to nie czło-

wiek w znaczeniu globalnym, ale kon-
kretny z imieniem, nazwiskiem, swoją 
historią... Akcja daje radość nie tylko 
rodzinom otrzymującym pomoc, 
ale również tym, którzy im tę pomoc 
zapewniają – a w konsekwencji daje 
radość również nam. PACZKA uczy 
pokory, ale uczy jednocześnie prak-
tycznych umiejętności skutecznego 
pomagania, a dokładniej dzielenia się 
radością z pomagania.

Aleksandra Ziółek, wolontariuszka 
Szlachetnej Paczki.
 – Będąc wolontariuszem Szlachetnej 
Paczki, jesteśmy częścią niezwykłego 

projektu łączącego potrzebujące ro-
dziny z darczyńcami. Spotkania z ro-
dzinami nie są łatwe. Bardzo często 
towarzyszą im łzy i smutek. Trzeba być 
elastycznym, umieć zachować się 
i rozmawiać z każdą rodziną, ponie-
waż każda rodzina przedstawia swoją 
indywidualną historię. Często spoty-
kamy się ze stwierdzeniem: jakoś da-
jemy sobie radę. Może inni są bardziej 
potrzebujący. Warto takim osobom 
podać pomocną dłoń, pokazać, że 
są ludzie, którzy przywracają wiarę 
w człowieczeństwo i bezinteresow-
ną pomoc. Nigdy nie wiadomo, co 
przyniesie życie, nie wiemy jak nasza 
sytuacja będzie wyglądać za kilka lat 
i czy to my nie będziemy kiedyś po-
trzebować pomocy. Szlachetna Pacz-
ka uczy pokory i docenienia tego, co 
się ma, swojej rodziny, zdrowia. Czu-
ję, że czas poświęcony na wolontariat 
w Szlachetnej Paczce jest wartościo-
wy i efektywny. 

(red.)

W sobotę, 21 listopada br., obchodziliśmy po raz 30  
ustanowione w 1990 roku święto wszystkich pracowników służb 

społecznych.  
Tę datę obchodzimy jednak szczególnie jako  

Dzień Pracownika Socjalnego.
Kim są pracownicy socjalni?  

To cisi bohaterowie dnia codziennego dla wszystkich osób i rodzin  
znajdujących się w trudnej sytuacji. Zawsze zaangażowani  

w indywidualne sprawy osób potrzebujących pomocy,  
zarówno materialnej, ale też emocjonalnej.  

Pełni energii życiowej i empatii, zawsze z dobrym słowem,  
poradą, pomocą i wyciągniętą dłonią.

Drodzy Pracownicy Społeczni! Z okazji Waszego święta z całym sza-
cunkiem i uznaniem dziękujemy za Waszą niełatwą misję, za serce 
okazywane drugiemu człowiekowi oraz za Wasze zaangażowanie. 
Jednocześnie pragniemy życzyć Wam satysfakcji z pracy zawodowej, 
uśmiechu, aby nigdy nie znikał z Waszych twarzy oraz wszelkiej po-
myślności. A nade wszystko – zrozumienia ze strony tych, którym na 
co dzień pomagacie. Dziękujemy Wam, za to, jacy jesteście i jak wiele 
dobra czynicie.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska Andrzej Waldemar Kordulewski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki
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Baran 21.03-20.04
Jeśli nie zapanujesz nad swoimi emo-
cjami, będziesz miał skłonność do po-
padania w konfliktowe sytuacje. Humor 
poprawi Ci rozmowa z przyjaciółmi. 
Zrób porządek w rachunkach.

Byk 21.04-20.05
Wygoda i święty spokój będą dla Ciebie 
teraz najważniejsze. Nawiążesz teraz wie-
le ciekawych znajomości. W Twojej bran-
ży one są bezcenne i będą miały wpływ 
na Twoją dalszą karierę.

Bliźnięta 21.05-21.06
Ważne decyzje trzy razy przemyśl i nie 
ulegaj namowom sprzedawców. Wy-
gospodaruj więcej wolnych chwil dla 
rodziny, na wspólne zajęcia, zabawę i od-
poczynek. Bądź oszczędny!

Rak 22.06-22.07
To dobry czas, aby pogodzić się z wro-
gami. Znajdziesz sprzymierzeńców, któ-
rzy pomogą Ci rozwiązać trudne sprawy. 
Twoje sprawy zmierzają w dobrym kie-
runku, nie musisz się o nic martwić. 

Lew 23.07-23.08
Uważaj, jeśli znajomi będą chcieli namówić 
Cię na wspólne inwestycje. Łatwo będzie 
Ci teraz zdobyć uznanie i zyskać nowych 
przyjaciół. Naucz się odróżniać rzeczy na-
prawdę ważne od drobiazgów.

Panna 24.08-22.09
Ktoś chce sobie przypisać Twoje zasługi. 
Okaże się, że jednak masz charakter i moc-
ny kręgosłup. Zacznij słuchać tego, co mają 
do powiedzenia inni. Ogranicz słodycze 
i napoje energetyczne.

Waga 23.09-23.10
Kieruj się zdrowym rozsądkiem. To dobry 
czas, aby kupować komputer lub samo-
chód. Pamiętaj, że prawdziwi przyjaciele 
nie zostawią Cię w potrzebie, a innymi nie 
warto się przejmować.

Skorpion 24.10-22.11
Będziesz bardziej niż zwykle wojowniczy. 
Ktoś, kto wtrąca się w Twoje sprawy, teraz 
usłyszy kilka słów prawdy. Śmiało realizuj 
swoje plany. Pochłoną Cię nowe zaintere-
sowania i pasje.

Strzelec 23.11-21.12
Nie ufaj pochlebcom i lizusom, którzy 
próbują wykorzystać twój entuzjazm do 
swoich celów. Będziesz teraz mniej spo-
strzegawczy, bardziej senny i zdystanso-
wany. Unikaj ryzyka i zadbaj o siebie.

Koziorożec 22.12-20.01
Jesteś ambitny, ale nie przesadzaj, bo 
ciągłe podnoszenie poprzeczki zagraża 
Twojemu zdrowiu. Te chroniczne już na-
pięcia mogą niszczyć Twoje serce. Posta-
raj się znaleźć czas na codzienne spacery.

Wodnik 21.01-19.02 
Rozważ możliwość zmiany pracy, bo sy-
tuacja staje się trudna. Pamiętaj, że nic nie 
dzieje się bez przyczyny. Niepotrzeb-
ne rzeczy oddaj na cele charytatywne.  
Nie wdawaj się w kłótnie o drobiazgi.

Ryby 20.02-20.03
Masz okazję zarobić więcej pieniędzy, 
szczególnie jeśli zajmujesz się handlem. Nie 
jesteś pępkiem świata, nie bierz wszystkie-
go do siebie. Będziesz mieć mniej czasu  
na domowe obowiązki. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

8-10 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

13-14 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

TAJEMNICZY OGRÓD

Dramat, Familijny, Fantasy; Francja, Wielka Brytania;  

Czas trwania 1 godz. 39 min.

Jedna z najpiękniejszych baśni wszech czasów po raz 

kolejny trafia na wielki ekran.

Tym razem za jakość, rozmach i nowatorskie po-

dejście odpowiada producent takich widowisk jak „Harry Potter”, „Paddington”  

oraz „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”.  

Gdy dziesięcioletnia osierocona Mary przybywa do tajemniczej posiadłości 

w Yorkshire, by zamieszkać ze swym unikającym ludzi wujem i jego bardzo zasad-

niczą gospodynią, nie może nawet podejrzewać, że właśnie zaczyna się najbardziej 

niezwykła przygoda jej życia. Mimo surowych zakazów, Mary zaczyna poznawać 

ukryte zakątki posiadłości, by wkrótce trafić na fantastyczny i ogromny ogród.  

To tu, wraz z miejscowymi chłopcami Dickonem i Colinem oraz bezpańskim, uro-

czym psiskiem, dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi.

8-10 stycznia godz. 17:00 2D

13-14 stycznia godz. 17:00 2D 

CZYŚCIEC

Dramat, Religijny; Polska; Czas trwania 1 godz. 34 min.

W czasie wizyty u znajomych, Fulla Horak (Małgorza-

ta Kożuchowska) poznaje kobietę, której niezachwiana 

wiara w Boga robi na wszystkich ogromne wrażenie. 

Spotkanie to odciska piętno na Fulli i zmusza ją do du-

chowych poszukiwań i powrotu do wartości, które odrzuciła przed laty. Pewnej 

nocy, pogrążona w modlitwie Fulla doświadcza objawienia. Ukazuje się jej Mag-

dalena Zofia Barat – zmarła 70 lat wcześniej założycielka zgromadzenia Najświęt-

szego Serca. To pierwsza z dusz Świętych Opiekunów, które będą nawiedzać 

mistyczkę. Kolejne, w tym Jana Bosko, Teresy od Dzieciątka Jezus czy Joanny 

d’Arc, odkryją przed kobietą niezwykłą wiedzę na temat nieba, piekła i czyśćca. 

Wszystkie te doświadczenia Fulla opisze w swojej książce „Piękna Pani” w rozdzia-

le „Zaświaty”. A zawarta w niej mądrość wykroczy poza czas i przestrzeń, łącząc 

w jedno duchowe doświadczenia Fulli oraz objawienia świętego Ojca Pio, błogo-

sławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego i świętej Faustyny Kowalskiej.

8-10 stycznia godz. 19:00 2D

13-14 stycznia godz. 19:00 2D

SAINT MAUD

Horror; Wielka Brytania; Czas trwania 1 godz. 23 min.

Kolejny horrorowy triumf od studia A24 (Midsommar. 

W biały dzień, Dziedzictwo. Hereditary i To przycho-

dzi po zmroku) w diabelnie wizjonerskiej opowieści 

o opętaniu i zbawieniu.

Maud jest młodą dziewczyną, która przyjeżdża do luksusowej posiadłości Aman-

dy - byłej tancerki, która w ostatnich miesiącach życia korzysta z niego bez skru-

pułów. Dziewczyna przekonana o swojej ważniejszej misji, niż tylko opieka nad 

konającą Amandą, postanawia ocalić jej grzeszną duszę, co wkrótce zamienia się 

w niebezpieczną obsesję...

Saint Maud to pierwszy film Rose Glass, którą kilka miesięcy temu, w magazynie 

Sight and Sound, Bong Joon-ho, reżyser oscarowego Parasite, wymienił w gronie 

najciekawszych i najbardziej obiecujących twórców filmowych obok takich na-

zwisk jak Ari Aster i Jordan Peele.

UWAGA! UWAGA! 
W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do zaleceń  

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-kin-w-trakcie-epidemii-

wirusa-sars-cov-2-w-polscewirusa-sars-cov-2-w-polsce

www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Małżeństwo poszukuje mieszkania 

w starym budownictwie. Tel. 572 237 

031.

Usługi asenizacyjne (tanio – wysta-

wiam fakturę). Tel. 530 101 951.

D o t a c j e  P R O W  2 0 1 4 - 2 0 2 0 . 

,,Rozpoczęcie oraz rozwój pozarolni-

czej działalności gospodarczej ”. Nabór 

wniosków do 30 listopada dla rolników, 

domowników w KRUS na założenie lub 

rozwój firmy . Bezzwrotna dotacja od 

150 do 250 tys. zł. W listopadzie nabór 

na Rozwój Usług Rolniczych (dotacja 

500 tys. zł). Wypełnianie wniosków, 

dojazd do rolników. Tel. 795 931 529.

Kupię kopaczkę, sadzarkę polską, 

obsypniki. Tel. 515 443 801.

Do hodowli psów z zamieszkaniem 

Nasielsk. Tel. 721 209 965. 

Sprzedam mieszkanie 44 m przy  

ul. Kilińskiego. Dwa pokoje, kuchnia, 

łazienka. Wszystkie media. Tel. 783 

796 007, 661 298 730.

Sprzedam działkę w Nasielsku,  

ul. Ogrodowa, 1164 m. Tel. 504 178 711. 

Malowanie wnętrz. Tel. 516 699 012.

Sprzedam cztery tony owsa. Tel. 603 

136 686.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

w Siennicy k. Nasielska zatrudni oso-

bę sprzątającą więcej informacji pod 

nr tel. 603 555 624.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy za-

trudni Opiekunkę do osób starszych 

więcej informacji pod nr tel.603 555 

624.

Wykończenia wnętrz, malowa-

nie, gładzie, łazienki i płytkowanie.  

Tel. 516 315 490.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 

556 774.

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

23.11.–29.11.2020 r.  Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk,
30.11.–6.12.2020 r.  Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,

7.12.–13.12.2020 r.  Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek,
14.12.–20.12.2020 r.  Apteka Cefarm, ul. Boh. Modlina 28, Nowy Dwór Maz.

uchwała nr XXI/141/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 września 2020 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

Kasa BS  
otwarta

Informujemy, że od środy  
25 listopada br.,  
otwarta zostaje  

Kasa Banku Spółdzielczego  
mieszcząca się w budynku  

Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku.
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Drodzy Mieszkańcy,
Tylko do końca listopada potrwa Powszechny Spis Rolny. To dla naszej gminy bardzo ważne badanie – dzięki danym zebranym w spisie 
będziemy wiedzieć, ilu mamy rolników, jakie są ich potrzeby i jak możemy im pomagać. Dlatego bardzo liczę na to, że każdy użytkownik 
gospodarstwa rolnego mieszkający w naszej gminie i mieście podejdzie do tego obowiązku poważnie i spisze swoje gospodarstwo rolne. 
Dlaczego tak gorąco o to apeluję? Jeśli w spisie nie weźmie udziału każda osoba do tego zobowiązana, dane nie będą dostatecznie 
miarodajne, a my w naszej gminie będziemy mieli bardzo trudne zadanie, żeby wspierać naszych rolników. Nie da się przecież prowadzić 
skutecznych działań skierowanych do rolników, jeśli nie mamy o nich dostatecznej wiedzy. Dodatkowo, im więcej rolników z naszej 
gminy spisze się przez Internet, tym większa szansa na wygranie atrakcyjnych nagród (sportowych i edukacyjnych) przeznaczonych 
dla naszych szkół i przedszkoli, do wykorzystania na zajęciach przez nasze dzieci czy wnuki. 
Wśród mieszkańców naszej gminy są zapewne osoby, które zastanawiają się, czy podlegają obowiązkowi spisowemu. Prowadzą na 
przykład działalność rolniczą na małą skalę lub mają grunt rolny, którego nie użytkują. W takich przypadkach należy kontaktować się 
z infolinią spisową dostępną pod numerem 22 279 99 99 i wyjaśnić tę sprawę.
Na koniec podkreślę to wyraźnie: dla naszej gminy liczy się każdy wypełniony formularz!

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

SPIS ROLNY

Nagrody za samospis rolny
Warto pamiętać, że wybierając samospis internetowy, możemy wziąć udział w loterii spisowej, a nasza gmina 
ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody między innymi dla swoich szkół i przedszkoli. 

Więcej informacji o loterii spisowej: https://loteria.spisrolny.gov.pl/ 

Konkurs spisowy dla gmin województwa mazowieckiego: https://warszawa.stat.gov.pl/.../konkurs-dla-gmin-
nych.../

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

SPIS ROLNY

Zakończyłeś spis rolny?  
Zapytaj o to innych 

SPIS ROLNY
Spisz się sam i pomóż swojej gminie  
wygrać w konkursie Prezesa GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gmi-
nę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Uczestnikami konkursu są gminy, na terenie których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują SAMOSPISU 
INTERNETOWEGO w okresie od 1 wrze-
śnia do 30 listopada 2020 r. Zwycięzcami 
w każdym województwie będą gminy, w 
których spisze się przez Internet najwię-
cej osób oraz ich udział w ogólnej grupie 
uczestników Powszechnego Spisu Rolne-
go będzie największy. 

Na zwycięskie gminy czekają wartościo-
we nagrody m.in.: zestawy komputerowe, 
komputery all-in-one, tablety. 

Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Urządzenia cyfrowe  
a rozwój dzieci
Technologia cyfrowa dociera do dzieci na masową skalę z różnych źró-
deł. Korzystanie z cyfrowych urzadzeń oraz internetu może wspierać roz-
wój naszych dzieci, jednak kiedy jest nadużywane, powoduje negatywne 
konsekwencje dla zdrowia somatycznego, psychicznego, społecznego 
i emocjonalnego.

W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej.  
Do tego rozwoju dziecko potrzebuje doświadczania świata wszystkimi 
zmysłami – zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Ograniczenie pola dzia-
łania dziecka i rodzaju bodźców może mieć negatywny wpływ na rozwój 
struktur neuronowych jego mózgu. Mózg dziecka potrzebuje rówież in-
tensywnych doświadczeń z innymi osobami. Ani telewizja, ani komputery 
nie zastapią mu kontaktów z opiekunami czy innymi dziećmi, wspólnej 
zabawy, wspólnego czytania książek i innych doświadczeń, dzięki którym 
uczą się otaczającego je świata.

Negatywne skutki zbyt wczesnego dostępu m.in. do tabletów i smartfo-
nów:

 – opóźnienia rozwoju mowy,

 – zaburzenia koncentracji uwagi,

 – osłabienie motoryki małej i dużej,

 – trudności z wyciszeniem się i ze snem,

 – pobudzenie psychruchowe,

 – zaburzenia emocjonalne,

 – zmniejszenie interakcji z ludzmi.

Kiedy obrazek i dźwięk docierają do dziecka w tym samym czasie, musi 
ono szybko przenosić uwagę. I przez to zapamiętuje mniej. Użycie narzę-
dzi cyfrowych zwiększa szybkość przenoszenia uwagi, ale spłyca przyswa-
janie informacji. Dzieci w rezultacie  mają gorszą pamięć, koncentrację, 
a więc i problemy w nauce. Mają trudności w nauce czytania, ubożeje 
ich język. Nie rozwija się wyobraźnia, trudniej im poznawać świat, zrozu-
mieć cudze emocje. Dziecko spędzające czas przed ekranem pozbawio-
ne jest obcowania z drugim człowiekiem. Jego słownictwo nie wzbogaca 
się, a mowa i wymowa nie mają okazji do rozwijania się w naturalnych 
sytuacjach komunikacyjnych. 

Należy pamiętać, że dziecko potrzebuje do harmonijnego rozwoju wielu 
różnych czynników, a nie tylko urządzenia mobilnego, więc to na rodzi-
cach ciąży obowiązek wyznaczenia granic, a także nauczenia pociechy 
rozsądnego korzystania z dobrodziejstw technologii.

Dla dziecka w wieku przedszkolnym aktywności z udziałem technologii 
powinny być jedynie dodatkiem do atrakcyjnych form spędzania czasu 
bez udziału urzadzeń elektronicznych. Pamiętajmy, że bardzo ważna jest 
aktywność ruchowa dziecka oraz czynności manipulacyjne.

Opiekunowie powinni ustalić między sobą zasady korzystania z urządzeń 
i z konsekwencją je egzekwować. 

Zasady korzystania z technologii przez dzieci:

 – nie udostepniaj tabletu oraz smartfonu dzieciom przez ukończeniem 
2 roku życia;

 – pod kontrolą rodzica w celu tłumaczenia tego, co widzą na ekranie oraz 
wykorzystywania wspólnego czasu do interakcji;

 – nie codziennie;

 – nie podczas posiłków;

 – nie przed snem, ponieważ promieniowanie emitowane przez monitory 
tabletów i smartfonów źle wpływa na zasypianie i jakość snu;

 – jednorazowo krótki czas użytkowania;

 – oglądanie tylko sprawdzonych, pożytecznych treści dostosowanych 
do wieku dzieci; 

 – nie należy traktować korzystania z urządzeń jako nagrody lub zakazu ich 
używnaia jako kary, ponieważ podnosi to w oczach dziecka atrakcyjność 
tych urządzeń i wzmacnia przywiązanie do nich;

Jeżeli jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, a dziecko bez technologii 
staje się rozdrażnione czy agresywne, warto szukać pomocy u psycholo-
ga dziecięcego i dowiedzieć się, jak stawiać dziecku granice, jak towarzy-
szyć mu w emocjach oraz jak spędzać z nim aktywnie czas. Warto sprawić, 
żeby w realnym świecie było ciekawiej. 

Opracowała psycholog
Anna Gródek

Do końca Powszechnego Spisu Rol-
nego zostało już niewiele czasu, 
a wciąż część rolników nie wywiązała 
się z obowiązku spisowego. Dla pol-
skiego rolnictwa znaczenie ma KAŻ-
DY wypełniony formularz spisowy, 
dlatego warto o tym przypominać 
w gronie swoich sąsiadów i znajo-
mych.

Wielu z Państwa już spisało swoje go-
spodarstwo rolne pokazując, że zależy 
Wam na wypełnieniu obowiązku spi-
sowego, że jesteście świadomi wagi 
tego przedsięwzięcia, wreszcie, że 
ważny jest dla Was wizerunek waszej 
gminy na tle pozostałych biorących 
udział w spisie. 

Mamy pełną świadomość, że czas 
jest trudny i każdy z Państwa przede 
wszystkim myśli z troską o zdrowiu 
najbliższych, niepokoi się o przyszłość 
i stabilność ekonomiczną swoich ro-
dzin. Po dniach pełnych trosk i pracy 
nie starcza już czasu na spędzenie kil-
kunastu minut na stronie spisowej. 

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni 
listopada były wyrazem gminnej mo-

bilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie nie-
chęć i wypełnijcie formularz spisowy 
na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użyt-
kownicy gospodarstw rolnych mają 
czas, aby wywiązać się z obowiązku 
spisowego. Tymczasem liczba rolni-
ków, którzy nie spisali swoich gospo-
darstw, pozostaje na Mazowszu dość 
znacząca. Brak danych z tych gospo-
darstw oznacza, że władze lokalne i in-
stytucje rolnicze nie będą miały pełnej 
wiedzy niezbędnej do podejmowania 
w najbliższej przyszłości działań wspie-
rających rolników. 

Co możesz zrobić, żeby to zmienić? 
Jak zadbać o kompletność wyników 
spisowych?

Warto zastanowić się, czy wśród Two-
ich sąsiadów, znajomych lub członków 
rodziny są osoby, do których informa-
cja o spisie rolnym nie dotarła lub też 
wiedzą o tym, ale zostawiają spis na 
ostatnią chwilę. Warto ich zdopingo-
wać do szybszego działania, żeby nie 
przegapili ostatecznego terminu na 
wypełnienie swojego obowiązku.

Jeśli trafisz w swoim otoczeniu na ko-
goś, kto nie spisał jeszcze swojego 
gospodarstwa, zaproponuj samo-
spis internetowy dostępny na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/. To najwy-
godniejsza i najbezpieczniejsza meto-
da – wszystko można zrobić w domu 
w dogodnym dla siebie czasie. WAŻ-
NE – od pierwszego skutecznego za-
logowania do aplikacji masz tylko 5 dni 
na dokończenie spisu!

Sąsiadowi lub znajomemu, który 
nie ma komputera, zasugeruj kon-
takt z infolinią spisową dostępną pod 
numerem 22 279 99 99. Jeśli zgłosi 
konsultantowi chęć spisania gospo-
darstwa rolnego, zostanie przekiero-
wany do rachmistrza telefonicznego, 
który w imieniu rolnika wprowadzi 
wszystkie informacje do formularza 
spisowego.

Jeśli ktoś ma wątpliwości, że nie-
przystąpienie do spisu jednej oso-
by nie ma większego znaczenia, 
przypominamy: LICZY SIĘ KAŻDY 
ROLNIK!
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Klasa okręgowa Keeza 2020/2021, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

R E K L A M A

R E K L A M A

źródło www.90minut.pl

PIŁKA NOŻNA

Koniec rundy jesiennej  
– Żbik liderem
To wymarzone zakończenie run-
dy jesiennej dla Żbika. Nasielska 
drużyna jak burza szła, wygrywa-
jąc większość, bo dwanaście z pięt-
nastu rozegranych meczy. Dwa 
zakończyły się remisem, a tylko je-
den (z Narwią Ostrołęka) przegraną. 
Co ciekawe to Ostrołęczanie przez 
dłuższy okres czasu byli faworyta-
mi jesiennej rundy.

Ostatnie spotkanie w tej rundzie 
Żbik Nasielsk rozegrał w meczu 
wyjazdowym z Kryształem Glino-
jeck, któremu w tym roku nie wie-
dzie się najlepiej. Do meczu z naszą 
drużyną Kryształ miał na koncie 
tylko 5 wygranych i 3 zremisowa-
ne mecze na 14 rozegranych.

Spotkanie odbyło się bez publicz-
ności, jednak nasielski klub zapew-
nił transmisję meczu na swoim 

fanpage’u na Facebooku. Od po-
czątku to Żbik Nasielsk wyznaczał 
tempo i styl gry, stwarzając dobre 
okazje do zdobycia gola.

Dobrą serię tego meczu rozpo-
czął Kamil Stańczak w 34. minucie, 
kiedy w sytuacji jeden na jeden 
z bramkarzem zdobył pierwszego 
gola. Zaledwie 2 minuty później 
Mateusz Bramowicz wykorzystał 
piłkę otrzymaną z rzutu rożnego 
i „z główki” zdobył drugą bramkę 
dla Żbika. Wynikiem 2:0 zakończy-
ła się pierwsza połowa spotkania, 
choć tak Żbik, jak i Kryształ mie-
li okazję zmienić wynik spotkania.

W drugiej połowie gospodarze 
próbowali odrobić straty, jednak 
Żbik kontynuował swoją domi-
nację, choć okupione było to też 
żółtymi kartkami. Najpierw w 62. 
minucie zobaczył ją Jakub Zalewski, 
a w 79. minucie Sebastian Chmie-
lewski, który wyszedł na boisko 
w drugiej połowie. Chwilę później 
zawodnik Kryształu zdobył gola dla 
swojej drużyny. 

Trzecią żółta kartkę sędzia poka-
zał Maciejowi Ćwiąkale ze Żbika 
Nasielsk. Temperatura gry rosła 
do ostatniej minuty, a ostateczny 
wynik meczu ustalił zawodnik na-
sielskiej drużyny Dawid Walczak, 
umieszczając piłkę w bramce go-
spodarzy w 90. minucie. Krysz-
tał Glinojeck nie odrobił już strat, 
a w 92. minucie, w doliczonym 
czasie gry zawodnik tej drużyny 

otrzymał od sędziego żółtą kartkę.

Ostateczna klasyfikacja tabeli nie 
była pewna do samego końca. 
Bardzo dużo zależało od wyniku 

spotkania Żbika Nasielsk z Krysz-
tałem Glinojeck. Gdyby nasielska 
drużyna przegrała  bądź zremiso-
wała spotkanie, wówczas to Narew 
Ostrołęka zdobyłaby tytuł lidera. 
Zwycięstwo w ostatnim meczu za-
pewniło Żbikowi punkt przewagi 
nad Ostrołęczanami. 

Teraz zawodnicy mogą zregene-
rować siły. Jedno jest pewne, na 
wiosnę czeka ich dużo pracy, aby 
utrzymać najwyższą pozycję do 
samego końca rundy wiosennej, 
zapewniając w czerwcu 2021 roku 
awans do IV ligi. 

Ogromny sukces Żbika Nasielsk 
to duża zasługa kapitana drużyny, 
który po raz kolejny zdobywa tytuł 
„króla strzelców”. Na pięćdziesiąt 
dwie zdobyte przez drużynę Żbika 
bramki, aż 24 zdobył Mateusz Bra-

mowicz. Drugi jest Kamil Stańczak 
z dorobkiem 7 bramek, a trzeci Mi-
kołaj Adamski, który zdobył 5 goli.

Michał B.

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Żbik Nasielsk 15 38 12 2 1 52-16

2.  Narew 1962 Ostrołęka 15 37 12 1 2 50-10

3.  MKS Ciechanów 15 29 9 2 4 36-16

4.  Sona Nowe Miasto 15 27 8 3 4 32-35

5.  Konopianka Konopki 15 27 7 6 2 35-24

6.  Korona Szydłowo 15 23 7 2 6 37-28

7.  Wkra Bieżuń 15 22 6 4 5 37-22

8.  Ostrovia Ostrów Mazowiecka 15 21 7 0 8 26-26

9.  PAF Płońsk 15 21 6 3 6 26-32

10.  Kryształ Glinojeck 15 18 5 3 7 33-26

11.  Tęcza Ojrzeń 15 17 5 2 8 30-43

12.  Błękitni Raciąż 15 16 4 4 7 14-22

13.  KS Wąsewo 15 12 4 0 11 20-49

14.  GKS Strzegowo 15 11 3 2 10 18-48

15.  GKS Pokrzywnica 15 11 3 2 10 22-50

16.  Iskra Krasne 15 11 3 2 10 18-39

Z GMINY

Nasielski Rower Miejski  
– koniec umowy
Mieszkańcy naszej gminy przyzwyczaili się już do łatwo dostępnego 
środka transportu, czyli rowerów miejskich. System o nazwie Nasielski 
Rower Miejski funkcjonował w gminie Nasielsk łącznie przez 9 miesięcy: 
w roku 2019 – od 18 lipca do 31 października, a w roku 2020 – od 15 maja  
do 31 października.

Jak informuje nasielski magistrat: – Całość usługi, w zakres której wchodzi-
ło uruchomienie systemu, użytkowanie 20 rowerów wraz z kompleksową 
obsługą serwisową i ubezpieczeniem na okres całej umowy, zaprojekto-
wanie i obsługa dedykowanej strony www.nasielsk.bike oraz wykonanie 
projektów graficznych totemów, wskazujących lokalizację stacji rowero-
wych kosztowała 108 274,44 zł brutto.

Przypomnijmy, że NRM funkcjonował dzięki umowie, jaką gmina Nasielsk 
podpisała z firmami ROVEE oraz Orange.

 System rowerów miejskich cieszył się dużym zainteresowaniem miesz-
kańców, co potwierdzają statystyki użytkowania nasielskich jednośladów. 
W trakcie trwania umowy nasielszczanie wypożyczali rowery 2857 razy, 
a w trakcie kursów trwających łącznie 1284 godziny przejechali ponad 
20 tysięcy kilometrów. Nasielszczanie na 20 jednośladach przemieszczali 
się pomiędzy 6 stacjami rowerowymi: Cieksyn, Borkowo (Wiosełko), PKP 
(Mogowo), Ośrodek Zdrowia, Urząd Miejski, Nasielsk (parking przy skwe-
rze im. Jana Pawła II).

Co dalej z Nasielskimi Rowerami Miejskimi? 

 – Chcielibyśmy, aby NRM było kontynuowane w kolejnych latach, 
ale decyzja ta zależna jest od dalszego zainteresowania mieszkańców. 
W najbliższym czasie planujemy zasięgnąć ich opinii w tej kwestii. Jeśli 
wypowiedzą się za kontynuowaniem systemu rowerów miejskich, naj-
prawdopodobniej zwiększona zostanie obsada pojazdów, a także pojawią 
się rowery z fotelikami dla dzieci, o co zabiegało wiele osób w dotych-
czasowych ankietach. Ponadto mieszkańcy wskazywali na konieczność 
wyznaczenia dodatkowych stref pozostawiania rowerów – wyjaśniają 
pracownicy nasielskiego Urzędu Miejskiego.

Wszystko zależy więc od mieszkańców, którzy mogą wysyłać swoje opi-
nie na temat funkcjonowania NRM na adres: promocja@nasielsk.pl.

(i.)


