
R E K L A M AOBRADOWAŁA RADA

Podatki idą w górę
W czwartek, 26 listopada br., za pośrednictwem internetu, w trybie zdal-
nym, odbyły się obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. 

czas na zebranie ankiet zostanie 
wydłużony do kwietnia. Ankiety 
są niezbędne, aby następnie ubie-
gać się o środki zewnętrzne na do-
finansowanie na wymianę pieców. 
Burmistrz Bogdan Ruszkowski nad-
mienił, że wierzy, iż gmina Nasielsk, 

mimo trudnej sytuacji, wyjdzie 
z pandemii obronną ręką.

Dyskusja o podatkach
Większą część pięciogodzinnej sesji 
zajęła dyskusja na temat podwyżek 
podatków lokalnych. W tej spra-
wie głos zabrał m.in. radny Rodryg 
Czyż, który przypomniał kiedy to 
w ubiegłych latach proponował mi-
nimalne podwyższenie podatków 
o sumę inflacji. Co napotkało się 
wtedy z odmową. Radny zauważył, 
że burmistrz już drugi rok z rzędu 
wychodzi z podwyżką, przy czym 
są to drastyczne podwyżki. Zaape-
lował też do radnych o przeciwsta-
wienie się propozycji burmistrza.

Burmistrz Bogdan Ruszkowski 
skrytykował apel o odrzucenie 
propozycji podwyżek podatków. 
Potrzebę podwyższenia podatków 
od nieruchomości starał się zgro-
madzonym wyjaśnić skarbnik Ra-
fał Adamski. Wskazał on, że przede 

wszystkim sytuacja ta wynika z ko-
nieczności zwiększenia nakładów 
f inansowych na oświatę. Do tej 
pory gmina Nasielsk dokładała do 
niej 5 mln zł, obecnie 10 mln zł. 
Skarbnik przyznał, że to jest jeden 
z głównych powodów podniesie-
nia wysokości podatków w naszej 
gminie. 

Burmistrz Ruszkowski zauważył, że 
jest świadomy tego, że w Nasielsku 
nie mieszkają bardzo zamożni ludzi. 
Jako włodarz pragnie, aby przed-
siębiorcy ten trudny czas pande-
mii przeżyli najbardziej stabilnie, 
jak jest to możliwe. Jednak stojąc 
na czele samorządu, musi dbać też 
o interesy gminy i o to, żeby gmina 

Na początku posiedzenia radni Ro-
dryg Czyż i Dawid Domała wsta-
wili się za uczestniczącymi w nim 
mieszkańcami, aby udzielono im 
głosu oraz aby nie musieli oni cze-
kać do końca sesji na swoją kolej. 
Zgłoszono wniosek, by mogli za-

brać głos w punkcie 6 sesji. Przeciw 
temu wnioskowi głosowało 8 rad-
nych, a 7 było „za”. 

Radny D. Domała apelował do 
przewodniczącego RM, aby pa-
miętał o mających zabrać głos 
mieszkańcach. 

Po przyjęciu protokołu z poprzed-
niej sesji Rady, odsłuchano spra-
wozdania z działalności między 
sesjami przewodniczącego RM 
i wiceprzewodniczącego RM oraz 
burmistrza Bogdana Ruszkowskie-
go. Burmistrz dziękował mieszkań-
com współdziałającym na rzecz 
walki z covidem. Poinformował, 
że na terenie gminy zbierane są 
ankiety dotyczące inwentaryzacji 
źródeł ciepła. Dodał, że być może ciąg dalszy na str. 3
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

I nagroda dla „Współczesna 
wieś – film promocyjny”
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż decyzją międzynarodowe-
go jury 15-tej edycji FilmAT Festival  materiał zrealizowany w ramach Pla-
nu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan 
Operacyjny na lata 2018-2019 pt. „Współczesna wieś – film promocyjny” 
otrzymał prestiżową I nagrodę DOKUMENTY I REPORTAŻE TELEWIZYJ-
NE w kategorii biografie. 

Jesteśmy zaszczyceni, iż film będący efektem długiej pracy ekipy filmo-
wej, pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, a przede wszystkim sa-
mych bohaterów nagrania został doceniony przez międzynarodowe jury 
pod kierunkiem Pana Zbigniewa Żmudzkiego. 

Zacnemu jury dziękujemy za uznanie dla filmu, a wszystkim tym, którzy 
włożyli w przygotowanie nagrania ogrom zaangażowania składamy ser-
deczne gratulacje! 

Wydział Administracji i Nadzoru 

NASZE SPRAWY

Pomagajmy innym!
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku zwraca się 
do wszystkich Państwa z prośbą o czujność i wrażliwość w sytuacjach wy-
magających podjęcia reakcji i pomocy osobom bezdomnym, starszym, 
niepełnosprawnym, samotnym i innym wymagającym wsparcia.

Osoby te są szczególnie narażone na bezpośrednie zagrożenie życia 
lub zdrowia ze względu na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży.  
W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnię-
cia człowieka w chłodzie, na mrozie, pozostawania przez dłuższy czas  
na ławkach w parkach, na przystankach autobusowych, przebywania  
w pustostanach, na terenie ogródków działkowych, a także na osoby, ma-
jące problem z poruszaniem się lub z dotarciem do domu. Żaden potrze-
bujący człowiek nie powinien pozostać bez pomocy.

W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie zimowym, osoby 
o niskim dochodzie mają możliwość otrzymać wsparcie na opał oraz  
na zakup żywności. Udzielenie takiej pomocy wymaga przeprowadzenia 
rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzenia odpowiedniej do-
kumentacji, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej. Do pomo-
cy tej są uprawnione osoby, których miesięczny dochód netto na jedną 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00zł, a w przypadku osób 
samotnych – 701,00zł.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, 
chcę zaapelować do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na zagroże-
nia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby 
osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna postawa miesz-
kańców, szczególnie wobec osób bezdomnych być może przyczyni się 
do tego, że uratują Państwo życie drugiemu człowiekowi.

O wszystkich sytuacjach wymagających udzielenia pomocy lub interwen-
cji należy powiadomić służby publiczne, działające na terenie gminy:

 – Policję – Komisariat Policji w Nasielsku – tel. 23 69 12 207, 69 12 777,

 – Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 lub 112

 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku – tel. 23 69 33 006, 
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
Monika Nojbert

URZĄD MIEJSKI 

Szanowni Mieszkańcy!
Firma Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. KAPE przeprowa-
dza na zlecenie Gminy Nasielsk INWENTARYZACJĘ INDYWIDUALNYCH 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA.

Dane podane przez Państwa nie będą służyły żadnym restrykcjom,  
a jedynie możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieca.

Bardzo prosimy, aby każdy z Państwa wypełnił ankietę dotyczącą in-
wentaryzacji źródeł ciepła i żeby Państwa nieruchomość znalazła się 
w dokumencie pn. INWENTARYZACJA.

Nie chcielibyśmy, żeby w przyszłości jakaś nieruchomość nie mogła 
skorzystać z dotacji z uwagi na jej brak w tym dokumencie.

A czeka nas obowiązkowa wymiana starych pieców i kominków.

Wypełnioną ankietę należy:

 – przesłać skanem lub zdjęcie na e-mail: nasielsk@kape.gov.pl

 – lub telefoniczne przekazać informacje w niej zawarte

 – lub wypełnić ankietę on-line pod adresem https://www.interankiety.
pl/a/nasielsk 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel .  513 844 170 lub  
e-mail: nasielsk@kape.gov.pl

l u b :  Wydz i a ł  Ś ro dowi s ka  i  Rozwoj u  O b sz a rów Wi e j s ki c h :  
tel.  23 69 33 077 

mail: srodowisko@nasielsk.pl

TERMIN ZŁOŻENIA ANKIET: 15 grudnia 2020 roku.

Ankiety do pobrania u Sołtysa Sołectwa albo w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku, 

ul. Elektronowa 3, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w godz.: poniedziałek 8-17, wtorek – czwartek 8-16, piątek 8-15. 

Wypełnioną ankietę można też złożyć w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Pani Agnieszce Pałaszewskiej

Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola  
w Nasielsku 

Oraz Żłobka Miejskiego  
w Nasielsku

najszczersze kondolencje  
i serdeczne wyrazy współczucia  

z powodu śmierci 

Mamy
składają

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Waldemar Kordulewski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Jerzy Lubieniecki
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Nasielsk nie została objęta planem 
naprawczym. Co może spotkać 
Nasielsk, gdy podwyżki nie wejdą 
w życie. 

 – Bądźmy dobrej myśli, że rok 
2021 będzie lepszy niż mijający 
2020 r., kiedy pojawiła się pan-
demia. Ale nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, jak będzie – podkre-
ślał burmistrz Bogdan Ruszkowski.

Radny R. Czyż zawrócił uwagę na 
konieczność uszczelnienia syste-
mu ściągania podatków. Natomiast 
radny D. Domała zauważył, że 
wielu mieszkańców naszej gminy 
w obecnej sytuacji nie ma z czego 
żyć, bo stracili pracę. Jego zdaniem 
należałoby im pomóc, a nie do-
kładać wydatków. Radny Mirosław 
Świderski stwierdził, że podwyż-
ki w chwili obecnej nie powinny 
wchodzić w grę. Burmistrz stwier-
dził, że zdaje sobie sprawę z trudnej 
sytuacji, w jakiej znalazło się wiele 
osób. Zadeklarował, że będzie in-
dywidualnie rozpatrywał ich spra-
wy, jednak musi ze względu na 
nałożony na samorządy algorytm 
stać na straży budżetu.

Radny Domała zaproponował, aby 
zrezygnować z części zaplanowa-
nych inwestycji.

 – Jeśli chodzi o podnoszenie kwo-
ty podatków przez 5 lat, nie były 
one podnoszone, bo nadwyżka 
operacyjna, różnica miedzy do-
chodami bieżącymi i wydatkami 
bieżącymi była duża i nam na to 
pozwalała. To najlepszy wyznacz-
nik sytuacji w gminie, nie deficyt 
budżetowy, nie nadwyżka budże-
towa, a nadwyżka operacyjna. Była 
duża i stać było na to, żeby nie pła-
cić wyższych podatków. Niestety 
w tamtym roku i w tym roku jeste-
śmy obciążani różnymi zadaniami 
przede wszystkim na oświatę było 
5 mln, teraz jest 10 mln zł. Płaci-
my na utrzymanie MOPS-u. To, że 
utniemy jakąś inwestycję nic nie 
da. Na inwestycje możemy wypu-
ścić tzw. obligacje, można posiłko-
wać się środkami zewnętrznymi. 

Jeśli chodzi o nadwyżkę opera-
cyjną takich rzeczy nie możemy 
zrobić. Ważne, żeby tej nadwyżki 
pilnować – tłumaczył skarbnik Ra-
fał Adamski. 

Na temat podatków wypowiadał 
się również radny Andrzej Paco-
cha. Analizie został poddały plan 
i wykonanie PITów za rok 2019. 
Stanowczo przeciw podwyżkom 
opowiedział się radny Marcin Szar-
szewski. Z jego wyliczeń podatnicy 
z Nowych Pieścirogów i Morgów 
od początku jego kadencji do gmi-
ny wnieśli kwotę prawie 4 mln zł. 
W zamian nie otrzymali żadnej in-
westycji. Oczekują na nowe przed-
szkole, jego budowa jednak jeszcze 
też nie rozpoczęła się, a korzystać 
z niego będą również dzieci innych 
okręgów.

Burmistrz Ruszkowski zauważył, 
że jednak pieniądze wracają na 
wspomniany teren, być może nie 
inwestycjami drogowymi, ale pla-
nowane przedszkole ma kosztować 
przeszło 5 mln zł. Głos w kwestii in-
westycji zabrał także radny Janusz 
Gers. Zauważył, że przez grupę 
mieszkańców blokowane są inwe-
stycje, które przynosiłyby dochód 
gminie. Przywołał utrudnianie roz-
poczęcia działalności francuskiej 
f irmy, która miała konfekcjono-
wać lakiery. Zwrócił też uwagę na 
zamykane wysypisko w Jaskóło-
wie, które mogło przynosić zyski, 
a przez grupę przeciwników ro-
dzi obecnie duże straty. Jego za-
mknięcie też jest dużym kosztem 
dla gminy, czyli dla mieszkańców. 
Ostateczne głosowanie nad pod-
wyżkami podatków przebiegło na-
stępująco: „za” opowiedziało się  
7 radnych (Rafał Dłutowski, Krzysz-
tof Fronczak, Janusz Gers, Antoni 
Kalinowski, Dariusz Kordowski, Jan 
Lewandowski, Jerzy Lubieniecki). 
Od głosu wstrzymała się jedna oso-
ba (radny Michał Brodowski). Prze-
ciwni przyjęciu tej uchwały było 
5 radnych: Rodryg Czyż, Dawid 
Domała, Andrzej Pacocha, Marcin 
Szarszewski, Mirosław Świderski. 

Uchwała większością 
głosów została pod-
jęta.

W dalszej części se-
sji obradowano nad 
o b n i ż e n i e m  c e n 
skupu żyta w roku 
2021. Przy czym dla 
naszej gminy obni-
żenie oznacza mimo 
wszystko podwyżkę 
o 1 zł, co dla rolnika 
oznacza opłatę rzędu 
56 zł. Radny Paco-
cha zauważył, że w zeszłym roku, 
mimo podwyżki podatków, wpły-
wy były niższe o 6 tys. zł. Skarbnik 
wyjaśnił, że na taką kalkulację wpły-
nęła aktualizacja gruntów i prze-
kształcanie nieruchomości rolnych 
w nieruchomości budowlane. 
Uchwała została przyjęta większo-
ścią głosów. 

Inne uchwały
W dalszej części sesji obradowano 
nad wieloletnią prognozą finanso-
wą, zmianą uchwały budżetowej na 
rok 2020 oraz wyrażeniem zgody 
na zawarcie kolejnej umowy naj-
mu z dotychczasowym najemcą. 
Uchwały zostały przyjęte większo-
ścią głosów.

Podczas sesji został zmieniony 
skład osobowy komisji budżetu i fi-
nansów. Swoją kandydaturę zgłosił 
radny Dariusz Kordowski i otrzymał 
aprobatę radnych. 

Zgłoszony do pracy w tej komi-
sji został także radny Marcin Szar-
szewski, jednak nie uzyskał on 
poparcia Rady. 

W dalszej części sesji dyskutowa-
no nad planem gospodarki nie-
skoemisyjnej. Radny M. Świderski 
dopytywał się o rolę gminy w tym 
procesie i  o p lanową pomoc 
mieszkańcom w tym zakresie. Bur-
mistrz poinformował, że gmina sta-
ra się pomagać na tyle, na ile może, 
ale odpowiedzialność i liczne dzia-
łania muszą pozostać po stronie 
mieszkańców. 

W dalszej części pozytywnie zaopi-
niowano uchwały dotyczące rozli-
czania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz nadania imienia 
Marii Konopnickiej Szkole Podsta-
wowej w Popowie Borowym. 

Rozpatrywane były także skargi 
na działalność burmistrza, w tym 
jedna dotyczącą braku transkryp-
cji sesji. Radny Szarszewski wskazał 
na zaskakującą odpowiedź komi-
sji pracującej nad tą sprawą, która 
stwierdziła, że na dzień rozpatry-
wania skargi transkrypcja już była. 
Autor skargi, Adam Mikucki, pod-
czas sesji zwrócił uwagę, na fakt, iż 
gmina miała rok i trzy miesiące na 
dostosowanie się od strony tech-
nicznej, aby te transkrypcje prowa-
dzić sprawnie. 

Pisma i sprawy różne
W dalszej części sesji Dariusz Kor-
dowski wiceprzewodniczący RM 
przedstawił pisma kierowane do 
Rady. Jedno z nich dotyczyło po 
raz kolejny prośby skierowanej 
przez mieszkańca Nasielska do 
gminy o sprzedaż działki przezna-
czonej na drogę. 

Radni: M. Szarszewski i D. Domała 
zauważyli, że już dwukrotnie Rada 
opowiedziała się przeciw tej sprzeda-
ży, a zatem sprawa powinna być już 
zamknięta. Przewodniczący RM Je-
rzy Lubieniecki zauważył jednak, że 
mieszkańcy mają prawo pisać i pytać, 
a Rada zobowiązana jest do udziele-

nia odpowiedzi. W wyniku głoso-
wania przeciwna do tej pory Rada, 
większością głosów opowiedziała się 
za sprzedażą działki. Teraz podjęte 
zostaną prace nad przygotowaniem 
projektu uchwały w tej sprawie. 

W punkcie sprawy różne radny  
M. Świderski wstawił się za sołtysa-
mi i prosił o znalezienie rozwiązania, 
aby otrzymali swego rodzaju wy-
nagrodzenie finansowe na święta 
Bożego Narodzenia. Jak powiedział 
skarbnik, gmina pracuje nad zna-
lezieniem prawnego rozwiązania 
tej sytuacji. Radny Michał Brodow-
ski, przedstawił prośbę pracowni-
ka nowodworskiego PCPR ofertę 
Środowiskowego Domu Pomocy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
i zachęcał do zgłaszania tam m.in. 
osób przewlekle chorych psychicz-
nie oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Z prawa głosu sko-
rzystała również prezes Nasielskie-
go Budownictwa Mieszkaniowego 
Agnieszka Malinowska. Szczegó-
łowo przedstawiła radnym proces 
dotyczący wdrażania programu ni-
skoemisyjnego w Nasielsku. Pre-
zes zarządu w swojej wypowiedzi 
odniosła się także do szczegółów 
związanych z wygaszającym wysy-
piskiem w Jaskółowie.

Mieszkańcy biorący udział w se-
sji mieli okazję zgłosić swoje pro-
blemy. W wyniku wyczerpania 
tematów sesja Rady Miejsk iej 
w Nasielsku została zakończona.

E.G.

OBRADOWAŁA RADA

Podatki idą w górę

MAZOWSZE

Sprzęt komputerowy 
dla szkół
Do 236 szkół na Mazowszu niebawem trafi sprzęt komputerowy. Będą to: lap-
topy, tablety, drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne. To efekt unijnego 
projektu realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość przedsięwzię-
cia wynosi 35 mln zł, z czego 28 mln zł stanowi wsparcie z UE.

W projekcie bierze udział 236 szkół prowadzonych przez 215 mazowieckich 
samorządów – miejskich, gminnych i powiatowych. Do każdej z nich trafi 
zestaw składający się z: 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem,  
13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jednego urządzenia 
wielofunkcyjnego. 

Wśród placówek biorących udział w projekcie znajdują się m.in.: Szkoła Podsta-
wowa w Cieksynie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku. 

Ponadto w ramach projektu samorząd Mazowsza zorganizuje szkolenia 
dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu zaku-
pionego sprzętu i oprogramowania oraz zdalne instruktarze dotyczące 
ich użytkowania. 

(red.) za: www.mazvia.pl
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KRONIKA  
POLICYJNA

21 listopada pożar sadzy w ko-
minie w miejscowości Lubomin.

27 listopada potrącenie męż-
czyzny przez pociąg w miej-
scowości Mogowo. Do akcji 
zadysponowano OSP Nasielsk, 
OSP Cieksyn i PSP Nowy Dwór 
Mazowiecki.

28 l istopada kolizja drogo-
wa w miejscowości Chrcyn-
no. Samochód osobowy wpadł  
do rowu.

30 listopada pożar sadzy w prze-
wodzie kominowym w miejsco-
wości Mazewo Dworskie.

6 grudnia kolizja drogowa w miej-
scowości Pianowo. Dachowanie 
samochodu osobowego.

8 grudnia udzielenie pomocy 
nieprzytomnemu mężczyźnie 
w mieszkaniu przy ulicy Piłsud-
skiego. Do akcji zadysponowa-
no zastępy z OSP Nasielsk, OSP 
Jackowo i PSP Nowy Dwór Ma-
zowiecki.

Kronika OSP

27 listopada w Mogowie doszło do 
potrącenia mężczyzny przez po-
ciąg intercity relacji Warszawa Za-
chodnia – Gdynia Główna. Niestety 
mężczyzna nie przeżył. O zdarze-
niu poinformowano prokuraturę. 
Trwa ustalanie okoliczności zda-
rzenia.

4 grudnia w Starych Pieścirogach 
policjanci nasielskiego komisaria-
tu policji podczas legitymowania 
23- letniego mieszkańca powiatu 
mławskiego ujawnili przy mężczyź-
nie susz roślinny. Użyty do badania 
tester narkotykowy wskazał na ma-
rihuanę. Mężczyźnie grozi kara po-
zbawienia wolności do lat 3.

4 grudnia na ulicy Podmiejskiej 
funkcjonariusze nasielskiego komi-
sariatu policji zatrzymali do kontro-
li drogowej mężczyznę, u którego 
w wydychanym powietrzu stwier-
d z o n o  a l ko h o l  ( 0,29  m g / l ) . 
Mieszkańcowi gminy Nasielsk za-
trzymano prawo jazdy.

Z GMINY

Zmiany w podatkach
W jakim wymiarze od nowego roku ulegną zmianie podatki: rolny i od nieru-
chomości? Z czego one wynikają? Jak kształtowały się one w gminie Nasielsk 
na przestrzeni ostatnich trzech lat? Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
wyjaśniają: 

 – W 2020 roku oraz w 2021 roku zostały zwiększone podatki. Wcześniej, 
ostatnia zmiana podatków, czyli ich zwiększenie było w 2012 roku, 8 lat obo-
wiązywała jedna stawka podatków w latach 2012 – 2019. Niestety z uwagi n 
a nakładanie przez rząd nowych obostrzeń finansowych gmina musiała 
zwiększyć podatki. Coraz większe wydatki na oświatę nie rekompensowane 
przez subwencje oraz zmiany w podatku PIT i nie zrekompensowanie jej gmi-
nom zmusiły samorząd do zwiększania podatków lokalnych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1/ od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni:
2018 rok – 0,70 zł; 2019 rok – 0,70 zł; 2020 rok – 0,80 zł; 2021 – 0,90 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni:  
2018 rok – 4,32 zł; 2019 rok – 4,32 zł; 2020 rok – 4,32 zł; 2021 rok – 4,75 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni:
2018 rok – 0,20 zł; 2019 rok – 0,20 zł; 2020 rok – 0,30 zł; 2021 rok – 0,35 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 802 
z późn.zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w  życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni:
2018 rok – 0,20 zł; 2019 rok – 0,20 zł;  2020 rok – 0,30 zł; 2021 rok – 0,35 zł .
2/ od  budynków lub ich części:
a)mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
2018 rok – 0,60 zł; 2019 rok – 0,60 zł; 2020 rok – 0,70 zł; 2021 rok – 0,80 zł
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 
1 m2 pow. użytkowej:
2018 rok – 17,00 zł; 2019 rok – 17,00 zł; 2020 rok – 20,00 zł; 2021 rok – 22,00 zł 
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 
2018 rok – 10,23 zł; 2019 rok – 10,23 zł; 2020 rok – 10,23 zł; 2021 rok – 11,25 zł 
d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 
m2 powierzchni użytkowej:
2018 rok – 4,40 zł; 2019 rok – 4,40 zł; 2020 rok – 4,40 zł; 2021 rok – 4.80 zł
e) pozostałych, od 1 m2 powierzchni użytkowej:
2018 rok – 7,00 zł; 2019 rok – 7,00 zł; 2020 rok – 8,00 zł; 2021 rok – 8,30 zł
z wyjątkiem:  
 – zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego dla których stawka wynosi od 1 m2 

powierzchni użytkowej:
2018 rok – 5,00 zł; 2019 rok – 5,00 zł; 2020 rok – 5,50 zł; 2021 rok – 6,00 zł
 – budynków gospodarczych i garaży niezwiązanych z działalnością gospodarczą, 
dla których stawka wynosi od 1 m2 powierzchni użytkowej:
2018 rok – 5,00 zł; 2019 rok – 5,00 zł; 2020 rok – 5,50 zł; 2021 rok – 6,00 zł 
3/ od budowli-2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy 

PODATEK ROLNY
Stawki podatku rolnego za rok 2018 wynosiły:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego – 125,00 zł; 
2) dla pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego – 250,00 zł; 

Stawki podatku rolnego za rok 2019 wynosiły:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego – 125,00 zł; 
2) dla pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego – 250,00 zł; l

Stawki podatku rolnego za rok 2020 wynosiły:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego – 137,50 zł; 
2) dla pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego – 275,00 zł; 

Stawki podatku rolnego za rok 2021 będą wynosiły:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego – 140,00 zł; 
2) dla pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego – 280,00 zł.

FOTOOBSERWATOR

Reklama na bibliotece
Nadal trwają prace remontowe, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku nasielskiej biblioteki. Nowej 
elewacji jeszcze dobrze nie widać, ale za to przechodnie mogą zawiesić oko na plakacie. 

(red.)

Z GMINY

Drogowe dylematy
W różnych rejonach naszej gminy powstają właśnie inwestycje drogowe. 
Są one wykonywane przez firmę „Infrastruktura BUD – 59 Sp. z o.o.” w ra-
mach „Modernizacji wybranych odcinków dróg gminnych”. Koszt tego 
zadania to 1 140 493,98 zł. Z informacji uzyskanych od pracowników na-
sielskiego magistratu wynika, że głównym kryterium decydującym o ko-
nieczności ich realizacji był zły stan techniczny dróg. A takich na terenie 
naszej gminy, a także miasta nie brakuje. W Nasielsku wykonywane są wła-
śnie prace przy budowie ulic: Prostej i Krętej.

Podczas XXII sesji RM, która odbyła się 29 października br., wielu radnych 
krytycznie wypowiadało się na temat odcinków dróg wybranych w tym 
roku do remontu. 

 – Chyba w historii nasielskiego samorządu nie było takiego przypadku, 
żeby w ramach jednego przetargu, u jednego radnego, w jednym okręgu 
były realizowane trzy różne odcinki dróg – mówił wtedy radny Mirosław 
Świderski zbulwersowany faktem, że w okręgu przewodniczącego Rady 
Miejskiej wykonanych zostanie najwięcej inwestycji drogowych (Lelewo 
– Czajki 320 m, Miękoszyn – Toruń Dworski 550 m, Lelewo – Zaborze 
500 m).

Burmistrz Ruszkowski wyjaśniał, iż drogi na terenach wiejskich były bu-
dowane wiele lat temu przy dużym udziale mieszkańców i zamiast do-
konywać łatania na nich dziur lepiej położyć, na najgorszych odcinkach, 
nową nalewkę. 

O drogi w rejonie Pieścirogów upomniał się wtedy również radny Marcin 
Szarszewski podkreślając, że złożył siedem wniosków dotyczących ko-
niecznych modernizacji i żaden z nich nie został uwzględniony.

Na ternach wiejskich wykonane zostały w tym roku jeszcze modernizacje: 
w Cieksynie – 400 m, Studziankach – 210 m, Mogowie, ul. Sobieskie-
go – 625 m i Krzyczkach Żabiczki – 1000 m, zaś w mieście, poza Prostą 
i Krętą, ulica Staszica.

(red.)
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NASZE SPRAWY. Kolejowe warianty

Konsultacje w sprawie kolei
Z racji trwającego stanu epidemiologicznego zapowia-
dane od kilku miesięcy konsultacje w sprawie rozbudo-
wy linii kolejowej na odcinku Warszawa Choszczówka 
– Nasielsk/Kątne odbyły się w trybie on-line. W pierwszej 
fazie były one przeprowadzane przez spółkę CPK i wywo-
łały ogromne emocje wśród społeczności lokalnej.

Obecne konsultacje zorganizowała firma Databout na zle-
cenie PKP PLK S.A. Z racji dużego zainteresowania zorga-
nizowane one zostały według podziału geograficznego. 
Mieszkańcy gminy Nasielsk mogli wziąć udział w konsulta-
cjach we wtorek, 8 grudnia br., wraz z mieszkańcami gmin: 
Nieporęt, Wieliszew, Pomiechówek i Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Wzięło w nich udział ok. 200 osób.

W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy mogli zadawać pytania dotyczące proponowanych trzech wariantów linii kole-
jowych. Padło wiele pytań dotyczących ankiet, planowanych przystanków, opcji zmian tras poszczególnych wariantów, 
przewidywanych kosztów każdego z wariantów, czy wywłaszczenie gruntów pod budowę torowisk. Padł też zarzut, że 
warianty przedstawiono na nieaktualnych, bo sprzed 3 lat, mapach.

Organizatorzy spotkania konsultacyjnego poinformowali, że inwestycja ta będzie niezależna od powstania Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Natomiast na początku 2020 roku padały informacje, że w rozbudowa linii kolejowych i skró-
cenie czasu podróży z Warszawy do Gdańska jest bezpośrednio związane z budową CPK.

Wypowiadający się mieszkańcy wskazywali, że konsultacje i wskazywanie jednego z wariantów jest pewnego rodzaju 
plebiscytem, zauważając, że lepszym rozwiązaniem mogłoby być przeprowadzenie referendum w tej sprawie.

Osoby, które wzięły udział w konsultacjach, dowiedziały się też, że wypełniając ankietę nie trzeba opowiadać 
się za konkretnym wariantem. Można nie zaznaczać żadnego wariantu, co będzie równoznaczne z faktem, 
że każdy wariant jest nieodpowiedni. Można też składać inne sugestie, np. aby rozbudować istniejącą linię 
kolejową.

Ank iet y można w ype ł n iać  
do 18 grudnia. Na stronie www.
databout.com/konsultacjespo-
leczne znajdziemy: Materiały 
informacyjne, 3 warianty prze-
biegu linii kolejowej dokładnie 
wytyczone na zdjęciach lotni-
czych oraz ankiety w dwóch 
wersjach – do druku i elektro-
nicznej. Ankietę należy odesłać 
na adres ankieta@databout.pl. 
Jak piszą organizatorzy konsul-
tacji, uzyskane informacje będą 
odgrywać kluczową rolę w do-
celowym przebiegu nowo pro-
jektowanej linii kolejowej.

Organizatorzy zapowiedzie-
li także kolejne konsultacje na 
początku nowego roku. 

Michał B.

GMINNA RADA SPORTU

Nowy 
przewodniczący 
Na wrześniowym posiedzeniu Gminnej Rady Sportu rezygnację z funkcji 
przewodniczącego złożył Marek Prusinowski Prezes MLKS Żbik Nasielsk. 
Na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się w poniedziałek, 7 grudnia br. 
rada wybrała nowego przewodniczącego. Został nim Radosław Skrzy-
necki. Rada zaopiniowała także dotacje celowe na zadania własne gminy 
realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów 
publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu.  

(red.)

Z GMINY

Most w Borkowie
Zmianie uległa nośnośność mostu w Borkowie. Wcześniej wynosiła ona 
15 ton, a po remoncie obiekt został dostosowany do przejazdu samocho-

dów ciężarowych o masie rzeczywistej 30 ton. Jak wyjaśniają pracownicy 
Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 
nasielskiego magistratu: - Gmina Nasielsk w związku z licznymi wnioskami 
firm działających na terenie Nasielska zwróciła się z wnioskiem do MZDW 
w Warszawie z prośbą o zwiększenie nośności mostu do 30 ton z uwagi 
na konieczność poprawy komunikacyjnej dla firm działających na tere-
nie Gminy Nasielsk. 

(red.)

O G Ł O S Z E N I E
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WARTO PRZECZYTAĆ

Złowrogie Kaszuby
Cym an owski  c h ł ód  to 
kontynuacja Cymanow-
skiego Młyna; utwór pióra 
dwóch autorów: Magdale-
ny Witkiewicz – mistrzyni 
pogodnych powieści oby-
czajowych i Stefana Dardy 
– mistrza grozy. Ten duet 
to wyśmienita mieszan-
ka stylów i rollercoaster 
dla czytelników. Ja, w swo-
im czytelniczym świecie 
przeplatam właśnie te dwa 
gatunki naprzemiennie. Zatem już nie mogłam się doczekać 
tej czytelniczej uczty. A pierwszy tom zostawił po sobie nie-
dosyt i pewność, że, czytając kolejny, będę bawiła się wy-
śmienicie. Autorzy mieszając swoje style stworzyli thriller 
obyczajowy z nutką niesamowitości. Historia Cymanowskie-
go Młyna i Cymanowaskiego chłodu jest ciekawa, fascynują-
ca i wciąga w swe bagniste szpony. A akcja trzyma w napięciu 
do samego końca.

Monika i Maciek przypadkiem trafiają do Cymanowskiego 
Młyna, czyli uroczego pensjonatu pośród lasów i bagien. 
Mają dwa tygodnie, by naprawić swoje rozpadające się mał-
żeństwo. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Do czasu. 
Parę przyjezdnych bacznie obserwuje właściciel Młyna, męż-
czyzna, który skrywa niejeden sekret. Jakby tego było mało, 
legenda głosi, iż na tych bagnach straszy. Czasami, szczegól-
nie zimową, wieczorową porą można tam usłyszeć przeszy-
wający kobiecy krzyk. Na dokładkę, na tych rozlewiskach 
niejedna osoba zniknęła niezauważona, a ich ciał nie odnale-
ziono. Przeszłość tutaj powraca w najmniej oczywisty sposób 
– dręczy i nawiedza. 

Podczas czytania bawiłam się doskonale i miałam prawdziwą 
frajdę z lektury. Tajemnice Cyman wciągnęły mnie diabelnie, 
zaintrygowały i wystraszyły. O ile Cymanowski Młyn to je-
dynie wprowadzenie do całej historii, tak Cymanowski chłód 
uzupełnia fabułę i wprowadza zupełnie nowych bohaterów, 
którzy również zaplątani są w bagienne sekrety. Magdalena 
Witkiewicz stworzyła świetną podstawę obyczajową dla tej 
opowieści – historię rozpadającego się małżeństwa i sielski 
obraz Kaszub. Stefan Darda za to w swój genialny sposób do-
dał do tej historii nieco pieprzu, czyli niesamowitości i strachu. 
W tej opowieści pojawiają się małżeńskie zdrady, żale sprzed 
lat i tęsknota, a wszystko to domyka legenda z początku XX 
wieku. Oba te pisarskie głosy znakomicie się uzupełniły, two-
rząc wyjątkową historię, pełną mroku i tajemnic. Jako wielka 
miłośniczka twórczości Stefana Dardy i jego gawędziarskie-
go stylu pisania, a także jako fascynatka twórczości Magdale-
ny Witkiewicz, nie mogłam tych powieści ominąć. Ten duet 
świetnie się uzupełnia. Mam nadzieję, że spodoba się także 
innym czytelnikom.

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Gry pod choinkę
Jeśli nadal zastanawiacie się, 
co podarować swoim naj-
bliższym pod choinkę, być 
może znajdziecie inspirację 
w tym tekście. Odszukałam 
kilka gier do 50 zł. Będą to 
głównie karcianki, ale za to 
z gwarancją świetnej zaba-
wy. 

Bohaterem pierwszej pro-
pozycji jest Kot Simona, 
ten sam, którego zabaw-
ne prz ygody możemy 
oglądać w serii krótkome-
trażowych filmów animo-
wanych autorstwa Simona 
Tofielda. Tytułowy Kot jest 
leniwy, wiecznie głodny 
i nieustannie robi bałagan 
wokół siebie. „Kot Simona: Wielki 
bałagan” to jedna z czterech czę-
ści serii o niesfornym zwierzaku. 
Gra składa się z dwustronnych ka-
fli. Na kartach z czerwonym tłem 
znajduje się Kot Simona wywra-
cający jeden z wielu przedmiotów 
w mieszkaniu właściciela. Z drugiej 
strony znajdują się bibeloty połą-
czone ze sobą liniami. Rozgryw-
ka polega na wykładaniu kolejno 
kafli do momentu, aż odkryjemy 
ilustrację, na której nie ma symbo-
lu kociej łapki w prawym, górnym 
rogu. Obrazek na czerwonym tle 
wskazuje przedmiot, którego dro-
gę należy prześledzić. Kto pierw-
szy odnajdzie obiekt przewrócony 
jako ostatni, wygrywa turę i zabiera 
wyłożone karty – zwycięzcą całej 

rozgrywki jest zdobywca najwięk-
szej ilości kart. 

„Uda Łosie” przyciągnęła moją 
uwagę intrygującą nazwą oraz 
grafiką. To autorska gra polskie-
go studia graficznego GRYZDA-
NIE; oprócz głównej rozgrywki, 
w instrukcji znajdziemy pięć do-
datkowych wariantów wykorzy-
stania zabawki. Zasady nie są zbyt 
skomplikowane – rozdajemy kar-
ty wszystkim graczom, a następnie 
każdy z nich kolejno wykłada jed-
ną. Uczestnicy muszą jak najszyb-
ciej wykonać polecenie zapisane 
na karcie. Ich nazwy oraz zadania 
są pełne gry słów oraz humoru (np. 
karta KońTemplacja przedstawia 
medytującego konia, a zadaniem 
do niej przypisanym jest przybra-
nie pozy do medytacji). Wygrywa 

ten, kto pierwszy pozbędzie 
się wszystkich kart.

Bardziej wymagającym po-
lecam „Dziennik 29” interak-
tywną grę książkową. Jest to 
zabawa wymagająca wnikli-
wej analizy, rozwiązywania 
zadań i zagadek, rozszyfro-
wania kodów, wykorzystania 
zdobytych informacji z róż-
nych źródeł oraz działań ma-
nualnych. Wszystko po to, aby 
odnaleźć zaginioną ekipę ba-
dawczą, która pracowała nad 
rozwikłaniem tajemnicy ob-
cej cywilizacji. 28 dnia wy-
kopalisk wszyscy zniknęli, 
pozostawiając jedynie notat-
ki. Gracze rozwiązują zagadki, 

aby zdobywać klucze do odkrycia 
tajemniczego zaginięcia grupy na-
ukowców. 

Jeśli macie ochotę przenieść się do 
czasów Polski Ludowej, poczuć 
klimat lat osiemdziesiątych, gdzie 
niemalże wszystko było towarem 
deficytowym, doskonałej zabawy 
dostarczy gra „Pan tu nie stał”. Choć 
cena podstawowej wersji przekra-
cza nieco 50 zł, to wersja „Cinkciarz” 
mieści się już w tym przedziale ce-
nowym. Zadaniem graczy jest wal-
ka o produkty rzucone do sklepów, 
rozdzielenie zadań między człon-
ków rodziny, a przede wszystkim 
utrzymanie swojego miejsca w dłu-
giej, charakterystycznej dla tamtej 
epoki, kolejce. 

OI  

Szanowni Państwo,
w maju 1990 roku rozpoczęła się nowa historia polskiej samorządno-
ści – Polacy dostali prawo do współdecydowania o swoich lokalnych 
wspólnotach. W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wyda-
rzenia. Chcieliśmy uczcić ją w sposób szczególny. W maju planowali-
śmy uroczystą mszę św. w kościele parafialnym w Nasielsku, po której 
zgromadzeni mieli udać się do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie na Hali 
Sportowej miała odbyć się dalsza część uroczystości. W programie 
przewidziano m.in: wręczenie pamiątkowej publikacji z okazji 30-le-
cia samorządu, wręczenie samorządowcom pamiątkowych odznak, 
referat jednego z twórców odrodzonego samorządu terytorialnego – 
Pana Jerzego Stępnia, jak również upamiętnienie czasopisma gminnego 
 „Życie Nasielska”, które w 2020 roku obchodziło 26 urodziny. Nie za-
kładaliśmy, że obchody przypadną na czas pandemii COVID-19, któ-
ra stała się globalnym problemem i wiele planowanych aktywności nie 
mogło się odbyć. Licząc na poprawę sytuacji, uroczystości przenieśli-
śmy na listopad. Niestety obecny stan epidemiologiczny nadal nie po-
zwala nam na wspólne świętowanie.

Szanowni Państwo, niezależnie od okoliczności, w jakich się znaleźli-
śmy, naprawdę mamy co świętować! 30 lat samorządności to trzy dekady wzmożonej pracy zarówno mieszkańców,  
jak i samorządowców. To czas decydowania o najbliższym otoczeniu, które z każdym rokiem zmienia się na lepsze. 
Nasza Gmina ma ogromny potencjał, który pomimo ograniczeń budżetowych wykorzystywaliśmy i wykorzystuje-
my nadal. Przez 30 lat nasza Mała Ojczyzna rozwinęła się na wielu płaszczyznach – powstała sieć kanalizacji wodo-
ciągowej i sanitarnej, nowe drogi, zmodernizowano obiekty użyteczności publicznej (hala sportowa, stadion miejski, 
przychodnia). To tylko niewielka część inwestycji, którymi możemy się pochwalić.

Na ręce Burmistrzów i ich Zastępców, Sekretarzy Nasielska, Skarbników Nasielska, Radnych Rady Miejskiej wszystkich 
kadencji, kierujących jednostkami organizacyjnymi gminy oraz innych osób zaangażowanych w tworzenie samorządu 
przekazałem publikację, która jest podsumowaniem pracy wykonanej na rzecz rozwoju lokalnego. Jest też niezaprze-
czalnym dowodem na to, że na przestrzeni 30 lat nasza Mała Ojczyzna zmieniła się na lepsze. Niech ten album bę-
dzie pamiątką działań, jakie do tej pory zostały wykonane i zapisem historii minionych 30 lat nasielskiego samorządu,  
ale też przykładem, wskazówką i wyzwaniem dla kolejnych pokoleń samorządowców. Jednocześnie dziękuję wszyst-
kim za zaangażowanie, wspólną troskę i pracę na rzecz Gminy Nasielsk. 

     Z wyrazami szacunku

    w imieniu Komitetu Honorowego  
    Obchodów 30-lecia Samorządu Terytorialnego  
    Gminy Nasielsk 

    Burmistrz Nasielska
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Św. Mikołaj i niesforne elfy
W sobotę, 5 grudnia br., w niesamowitą świąteczną i muzyczną przygodę zabrał naszych widzów teatr 
Duże Dzieci. Spektakl pt. „Tajemnicze przygody Św. Mikołaja” był transmitowany na żywo w Internecie 
na kanale www.youtube.com Nasielskiego Ośrodka Kultury. 

Niesforne elfy Łukaszek i Tonia w niezwykle barwny sposób zdradziły kilka tajemnic i sekretów św. Miko-
łaja. Jak sprawują się nowe silniki odrzutowe w jego saniach? W jaki sposób mieszkańcy wysp palmowych 
świętują przyjazd brodatego gościa?

Gdzie Mikołaj spędza wakacje, kiedy chce odpocząć? Jak dzięki niemu Indianie pogodzili się z kowbojami  
na dzikim zachodzie? Kim są kosmiczne „blabluny” – przyjaciele Mikołaja? Jak poradził sobie, gdy po-
rwali go piraci na karaibskich wodach? Na te i inne zagadki odpowiedzi znajdziecie, oglądając fragmenty 
spektaklu, które w dalszym ciągu są dostępne na kanale www.youutube.com NOK-u.

(dd)

CHARYTATYWNIE

Przed nami  
29. finał WOŚP
„Finał z głową” – takie jest hasło przewodnie 
tegorocznej zbiórki. Tym razem Fundacja 
WOŚP skupi się na zakupie sprzętu dla la-
ryngologii i diagnostyki głowy. 29 finał 
odbędzie się tradycyjnie  
w d rugą  n i e d z i e l ę 
stycznia, 

czyli 10 stycznia 2021 r. 

Jak co roku w gminie Nasielsk także zagra ta pozytywna orkiestra, która 
ma na celu rozpalenie ludzkich serc i pomoc innym.

Szef lokalnego sztabu Dawid Domała zapowiada, że ze względu na istnie-
jącą sytuację w kraju i na świecie zbliżający się finał będzie miał zupełnie 
inną formę niż do tej pory. Jednocześnie mając nadzieję, że mimo wszyst-
kich trudności i obostrzeń związanych z pandemią, nasielszczanie przyłą-
czą się do zbiórki i zagrają razem z WOŚP.

(red.)
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Patent na kulturę  
w Popowie Borowym

NASZE SPRAWY

Święta 2020 
W tym roku, w związku z panującą pandemią, nasze codzienne życie podpo-
rządkowane jest różnego rodzaju obostrzeniom. Inaczej niż zwykle obchodzi-
my też uroczystości religijne. Tak było z Wielkanocą, uroczystościami Bożego 
Ciała, które odbyły się bez procesji ulicami miast, czy dniem Wszystkich Świę-
tych, kiedy zamknięte zostały cmentarze.

Jak zatem będzie wyglądało Boże Narodzenie 2020? Z pewnością też i tym 
razem nie unikniemy ograniczeń. 

W parafii św. Rocha w Cieksynie i Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie opłatek 
wigilijny organiści roznoszą w tradycyjny sposób z zachowaniem wszelkich 
wymogów sanitarnych. Natomiast w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Pieścirogach Starych i św. Wojciecha w Nasielsku można go nabyć u orga-
nistów po każdej mszy świętej. W Nasielsku w ciągu tygodnia opłatek można 
kupić także w domu pani organistki.

We wszystkich parafiach odwołane zostały rekolekcje adwentowe, choć jed-
nocześnie zostały przygotowane rekolekcje on-line przez katolickie media.

Jak na razie do 27 grudnia obowiązuje limit osób w kościele i jest to maksy-
malnie 1 osoba na 15 m, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. 
Wierni muszą także pamiętać o zakrywaniu ust i nosa, nie dotyczy to osób 
sprawujących kult.

Nie wiadomo jeszcze, jakie dodatkowe ograniczenia czekają nas na Boże 
Narodzenie. Polski rząd już w listopadzie br. przygotował wstępne wytyczne 
w tej kwestii. Według zapowiedzi w jednym domu będzie mogło spotkać się 
maksymalnie pięć osób. Limit ten nie obejmuje jednak mieszkających wspól-
nie. W opracowaniu są jeszcze przepisy dotyczące przemieszczania się przed 
świętami.

W Internecie można znaleźć wiele publikacji i wypowiedzi naukowców, którzy 
zaznaczają, że świąteczne spotkania w naszych domach powinny odbywać 
się ze szczególnym uwzględnieniem zasad dystansu społecznego, wentylacji 
i higieny. Wśród sugestii pojawiają się też pomysły, aby spotkania ograniczyć 
do wspólnego spacerowania na otwartych przestrzeniach, gdzie o wiele łatwiej 
zachować bezpieczny dystans.

(m)

NASZE SPRAWY

Kolęda 2021
8 grudnia na stronie internetowej Diecezji Płockiej ukazały się wskazania 
i sugestie dotyczące wizyt duszpasterskich w diecezji, które nie są możli-
we w tradycyjnej formie.

– Biorąc pod uwagę  tradycję, prawo kanoniczne, obecne okoliczności 
i zróżnicowanie regionalne, duszpasterze nie powinni rezygnować zupeł-
nie z wizyty duszpasterskiej w 2021 roku – pisze na stronie internetowej 
diecezji biskup Mirosław Milewski, dodając, że jest to okazja do nawiązy-
wania kontaktu z parafianami i wyrazem troski o ich wiarę.

Pierwsza z sugestii jest taka, aby wizytę duszpasterską przesunąć na czas po 
Wielkanocy, która wypada w nadchodzącym roku 4 kwietnia. 

Drugą propozycją są odwiedziny u rodzin, które podejmą decyzję o przy-
jęciu księdza poprzez złożenie wcześniej określonego formularza.

Proponowane jest też kolędowanie małych grup w kościołach i organiza-
cja „Wieczoru kolędowego”. Polegałby on na odprawieniu mszy św. dla 
danej miejscowości, czy ulic w mieście z udziałem reprezentantów każdej 
z rodzin. „Wieczór kolędowy” odbywać miałby się następnie w domach 
bez udziału kapłana i byłby przekazaniem błogosławieństwa otrzymane-
go w świątyni.

Kolejną propozycją jest list kolędowy z pozdrowieniami kapłańskimi, mo-
dlitwą na czas pandemii oraz załączonymi pobłogosławionymi: kredą, ka-
dzidłem i wodą święconą.

Ostatnią propozycją jest kolędowanie po ulicach parafii, kiedy to duszpa-
sterz może udać się do danej wsi czy na osiedle, aby tam przy kapliczce 
lub figurze odmówić błogosławieństwo dla rodzin. A następnie poświęcić 
zabudowania, idąc ulicą, zostawiając parafianom słowo wsparcia i obrazek 
kolędowy z modlitwą.

(m), za:www.diecezjaplocka.pl

Czy można połączyć tradycyjne 
treści z nowoczesną technologią? 
Oczywiście! Wystarczy pomysł, za-
pał, szczypta kreatywności i grupa 
pozytywnych osób. Tak w skrócie 
wyglądał przepis na realizację „Paten-
tu na kulturę” w Popowie Borowym.  
Od kilku miesięcy grupa nauczycie-
li ze szkoły w Popowie stara się roz-
wijać kreatywność uczniów oraz 
wspierać ofertę szkoły poprzez dzia-
łanie Stowarzyszenia „Szkoła w Po-
powie to MY!”. 

Właśnie zakończył się cykl spotkań 
„QltuRowe spotkania w Popowie”. 
Myślą przewodnią tego projektu było 
ukazanie artystycznego potencjału  
mieszkańców gminy, przedstawienie 
osób, pokazanie miejsc i historii, któ-
re od najmłodszych lat budują naszą 
lokalną tożsamość. Jak udowodnić 
młodemu pokoleniu, że w Nasielsku 
można spotkać wielu ciekawych lu-
dzi, kreatywnych, z ogromną wie-
dzą i umiejętnościami? Jak przekazać 
tradycję w cyfrowym świecie? I tu 
z pomocą przyszły nowoczesne 
technologie i kody QR. Ale od po-
czątku….

Stowarzyszenie zorganizowało cykl 
spotkań, prowadzonych przez bar-
dziej lub mniej znanych mieszkań-
ców gminy. Na początek uczestnicy 
projektu wzięli udział w warsztatach 
zdobienia świec. Pod czujnym okiem 
pani Bożenny Kokocińskiej dzie-
ci i młodzież wyczarowały ze zwy-
kłych świec, serwetek i ozdób, 
prawdziwe arcydzieła.  To spotkanie 
tylko obudziło nasz twórczy poten-
cjał. Bowiem na jego zakończenie 
uczestnicy dostali zadanie – infor-
macje o prowadzącej warsztaty 
otrzymali w postaci kodu QR. Zeska-
nowanie kodu przenosiło w praw-
dziwie zaczarowany świat pięknych 
rzeczy, które pani Bożenna od lat 
wykonuje samodzielnie. 

Następnie przyszedł dzień technolo-
gii i druku 3D. Jak ogromne wrażenie 
wywarło to spotkanie, na wszystkich 
uczestnikach, mało by opowiadać. 
Na własne oczy zobaczyliśmy, w jaki 
sposób powstaje projekt przestrzen-
ny, a następnie jak wygląda pro-
ces drukowania. Pamiątką po tym 
spotkaniu jest wydrukowany prze-

strzennie kod QR, który przenosi 
skanującego na szkolną stronę inter-
netową. 

Kolejne spotkanie to kreatywne so-
botnie przedpołudnie z uroczymi 
siostrami. Mowa tu o PopoWiankach, 
które swoimi pracami – wiankami 
i flowerboksami – oczarowały nie 
tylko nas. Ich prace można było zo-
baczyć na kanale YouTube znanej 
prezenterki. Cieszymy się ogromnie, 
że przy okazji naszego projektu, Po-
poWianki zadebiutowały w Popowie 
jako prowadzące warsztaty. A te były 
naprawdę kolorowe i kwiatowe. Wy-
zwoliły w uczestnikach prawdziwy 
talent artystyczny, a wykonane prace 
były powodem naszych zachwytów.  
Oczywiście i na tym spotkaniu 
nie mogło zabraknąć kodów 
QR. Prowadzące otrzymały pa-
miątkowy dyplom z własnym 
kodem QR, zaś uczestnicy 
również mieli okazję, po zeska-
nowaniu kodu, odwiedzić arty-
stycznie ukwiecony profil FB.

W cieniu pandemii udało nam 
się również spotkać ze wspa-
niałym twórcą wielu obrazów, 
ukazujących urocze zakątki na-
sielskiej gminy, miejsca dobrze 
nam znane i te ukryte, prawie 
nieznane. Pan Jacek Gałężew-
ski, bo o nim tu mowa, znalazł 
wolną chwilę, aby przybyć na 
przygotowaną, w popowskiej 
szkole, wystawę jego prac 
„Piórkiem i sercem malowane”. Było 
to spotkanie kameralne, ze względu 
na ograniczenia związane z pande-
mią, jednak pan Gałężewski miał oka-
zję opowiedzieć o swojej twórczości 
i pracach zarówno nauczycielom, 
jaki i burmistrzowi Nasielska, który 
również odwiedził tę wystawę. Wy-
śmienite prace plastyczne również 
zostały wykorzystane przez nas do 

pokazania młodzieży szkolnej uro-
ków gminy za pomocą zakodowa-
nych wiadomości.

Niestety, z biegiem czasu,  pan-
demia coraz bardziej rzucała cień 
i ograniczała nasze działania. Spo-
tkania z lokalnymi twórcami zosta-
ły przeniesione w tryb zdalny. W ten 
sposób udało nam się przedstawić 
sylwetkę pani B. Barcińskiej - Ekler, 
która w obiektywie swojego aparatu 
uchwyciła wiele pięknych scen oraz  
wspaniałych nasielszczan. 

Zwieńczeniem projektu była organi-
zacja szkolnej gry terenowej „Qltural-
nie zakodowani”, która przypominała 
nieco swoją formą escape room. Za-
daniem uczestników było odnalezie-

nie kodu – szyfru, który składał się 
z liter i liczb. Poszczególne elemen-
tu były zakodowane pod prawidło-
wymi rozwiązaniami zagadek. Te zaś 
ukryto na terenie szkoły. Podczas gry 
nawet najmłodsi uczestnicy nauczyli 
się skanować kody QR i odczytywać 
ukryty pod nim tekst. Mamy nadzie-
ję, ze taka formuła gry na stałe wej-
dzie do szkolnych konkursów, gdyż 

wyzwoliła w uczniach wiele 
pozytywnych emocji. 

Na tym zakończyły się „Qltu-
Rowe spotkania w Popowie”. 
Dzięki pozyskanym środkom 
finansowym mogliśmy zre-
alizować wiele działań, które 
uatrakcyjniły nasze szkolne 
życie. Dla początkującej gru-
py stowarz yszeniowej to 
pierwszy sukces. Przy oka-
zji dziękujemy za wsparcie 
pracownikom Nasielskiego 
Ośrodka Kultury. Nabraliśmy 
wiatru w żagle i nie zamie-
rzamy na tym poprzestać. 
Mamy nadzieję, że spełnią się 
życzenia uczestników pro-

jektowych spotkań: „To widzimy 
się wkrótce!” 

I.Ł. 
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Nagroda MMES dla WTZ Świeszewo

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Wolontariuszki z Europejskiego Korpusu Solidarności 
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Kon-
stytucji 3 Maja od czterech lat działa 
Szkolny Klub Wolontariatu. Naszym 
głównym celem jest rozwijanie 
wśród młodzieży postawy zaanga-
żowania na rzecz potrzebujących 
pomocy, życzliwości i bezinteresow-
ności. Wolontariusze z naszej szkoły 
podejmują wiele akcji na rzecz śro-
dowiska szkolnego i lokalnego.

W 2019 roku nawiązaliśmy współ-
pracę z Centrum Międzynarodowej 
Wymiany Młodzieży i Wolontaria-
tu w Pułtusku. Dzięki tej współpra-
cy powstał projekt, który przeszedł 

weryfikację przeprowadzoną przez 
Narodową Agencję Europejskiego 
Korpusu Solidarności. W kwietniu 
2020 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
otrzymała Znak Jakości Europej-
skiego Korpusu Solidarności w za-
kresie wolontariatu jako organizacja 
goszcząca. 

Od października tego roku, dzięki 
dofinansowaniu z funduszy euro-
pejskich, gościmy w Nasielsku dwie 
dziewiętnastoletnie wolontariuszki 
- Rozalie z Niemiec i Sarę z Hiszpa-
nii. Dziewczyny wspierają pracę na-

uczycieli w oddziale przedszkolnym 
i w świetlicy szkolnej. Obie są bardzo 
kreatywne i uzdolnione artystycznie. 
Dzieci za nimi przepadają. Zyskały 
sobie również sympatię nauczycie-
li i pracowników szkoły. Dzięki kon-
wersacjom prowadzonym w języku 
polsko – angielskim Rozalie i Sara 
coraz lepiej mówią po polsku, a nasi 
uczniowie przełamują barierę języ-
kową i chętnie mówią po angielsku. 

W o l o n t a r i u s z k i  m i e s z k a j ą 
w Nasielsku, w wynajmowanym 
przez Agencję mieszkaniu. Pozna-
ją polską kulturę i zwyczaje, a także  

nasze miasto i środowisko lokalne. 
Dużo i chętnie opowiadają o trady-
cjach krajów, z których przyjecha-
ły. Rozalie i Sara zostaną z nami do 
końca roku szkolnego. 
Mamy nadzieję, że dla 
nich i całej społeczno-
ści uczniowskiej będzie 
to bardzo pożyteczny 
czas – wzajemnego po-
znawania się, wymiany 
wiedzy i doświadczeń 
oraz rozwijania moty-
wacji do nauki języków 
obcych. 

Same wolontariuszki o pobycie 
w Nasielsku i w naszej szkole mówią, 
że czują się jak w rodzinie. 

(sp)

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świe-
szewie zostały laureatem konkur-
su „Mazowiecka Marka Ekonomii 
Społecznej” w kategorii: reintegra-
cja. Jego organizatorem jest od kil-
ku lat Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej w Warszawie. W ponie-
działek, 7 grudnia br., Bogumiła 
Szlaska kierownik WTZ i prezes Sto-
warzyszenia Wsparcia Społecznego 
odebrała wyróżnienie w Warszawie. 
Działalność tej placówki już po raz 
kolejny została doceniona przez 
jury konkursu „Mazowiecka Mar-
ka Ekonomii Społecznej”. Laure-
atem „Marki” była ona także w 2017 
i 2018 roku. Konkurs MMES 2020  r. 
odbywał się w trzech kategoriach: 
rozwój, reintegracja i odpowiedzial-
ność. W sumie znakiem „Marki” na-
grodzono 15 podmiotów.

- Dla całego środowiska WTZ Świe-
szewo przyznanie MMES 2020, 
to ogromne wyróżnienie i doce-
nienie codziennego wysiłku, jaki 
wkładamy w pracę z osobami z 
niepełnosprawnościami, aby mogły 
realizować się w życiu społeczno – 
zawodowym na równi z osobami 
zdrowymi. Dlatego naszym celem 
jest reintegracja jako forma akty-
wizacji zawodowej uczestników. 
Nasza placówka została uznana 
za jeden z 6 najciekawszych przy-
kładów wsparcia i upowszech-
niania dobrych praktyk w ramach 
działalności warsztatowych oraz 
społecznego zaangażowania z ca-
łego województwa mazowieckiego  
w kategorii: reintegracja. Doce-
niono nasze podmiotowe podej-
ście w relacjach z uczestnikami 
oraz działalność na rzecz lokalne-

go środowiska – informuje Bogu-
miła Szlaska. – Nagroda MMES ma 
charakter prestiżowy i jest dowo-
dem na pozytywny obraz naszej 
placówki w przestrzeni publicznej. 
Znak „Marki” możemy przez cały 
rok wykorzystywać marketingowo 
zamieszczając go na naszej stronie 
internetowej, profilu FB czy w me-
diach – dodaje.

W warsztatach w Świeszewie 
miejsce znalazło 40 osób z nie-
pełnosprawnościami, które są 
mieszkańcami trzech powiatów 
(pułtuskiego, nowodworskiego 
i płońskiego), w tym 24 z gminy 
Nasielsk. Zajęcia terapeutyczne od-
bywają się tu codziennie w sześciu 
pracowniach: krawieckiej, multi-
medialnej, muzyczno-teatralnej, 
ogrodniczo-przyrodniczej, pla-
stycznej oraz pracowni gospodar-
stwa domowego. 

Zadaniem placówki jest reintegracja 
społeczna i zawodowa uczestników 
oraz ich rehabilitacja zdrowotna. 
Ich aktywizacja odbywa się tu wie-
lokierunkowo i dotyczy zarówno 
systematycznej nauki samodziel-
ności, rozwijania zainteresowań, jak 
i umiejętności pracy w grupie. Oso-
by z niepełnosprawnościami uczą 
się tu współpracy i funkcjonowania 
w większej społeczności, a także są 
przygotowywane do podjęcia pracy 
zawodowej. W 2020 r. zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy znalazły 4 
osoby spośród uczestników WTZ. 

Od lipca 2018 r. przy WTZ działa 
również Klub Absolwenta, który li-
czy 36 osób. Są to byli uczestnicy 
warsztatów, którzy podjęli zatrud-

nienie oraz osoby oczekujące w ko-
lejce na przyjęcie do WTZ (z terenu 
gminy Nasielsk 31).

Jak w okresie pandemii wygląda pra-
ca warsztatów? Od 26 października 
2020 roku z uwagi na sytuację epi-
demiologiczną działalność placówki 
decyzją Wojewody Mazowieckie-
go jest zawieszona do odwołania. 
W tym czasie realizowana jest praca 
zdalna. Na komunikatorze społecz-
nym powstały dwie grupy WuTeZe-
ciaków i Klubowiczów. Dzięki temu 
uczestnicy pozostają w stałym kon-
takcie z instruktorami terapii zaję-
ciowej. Tą drogą przekazywane są 
instrukcje do wykonywania zadań. 
Materiały do prac dostarczają kie-
rowcy placówki do domów uczest-
ników.

- Musimy sobie radzić w tych nieco-
dziennych okolicznościach. Dzię-
ki kreatywności pracowników, za 
pośrednictwem komunikatorów 
społecznych, powstały ciekawe sce-
nariusze do słuchowiska „Orzeł Bia-
ły” oraz bajki „WuTeZelandia”, które 
można obejrzeć na naszym profilu 
FB. Regularnie też umieszczamy pra-
ce wykonywane przez uczestników 
w domach. O tym, jak trudno jest 
zmotywować do pracy zdalnej naj-
lepiej wiedzą nauczyciele. Nam się 
to doskonale udaje dzięki pomocy i 
zaangażowaniu rodzin naszych pod-
opiecznych - mówi Bogumiła Szlaska. 
- Dla osoby z niepełnosprawnością 
najważniejsze jest wyjście z domu 
i przebywanie wśród ludzi. Dlatego 
też staramy się jak najczęściej prowa-
dzić wideo rozmowy podtrzymujące 
zbudowane na WTZ relacje. Naj-
ważniejsze jest motywowanie osób 

z niepełnosprawnością do dalszego 
rozwoju, aby nie zaprzepaścić do-
tychczas wypracowanych postępów 
w rehabilitacji – podkreśla kierownik 
WTZ. – Nadal pozostała nam możli-
wość prowadzenia rehabilitacji lecz-
niczej w formie stacjonarnej. Rodziny 
dowożą uczestników na indywidual-
ną rehabilitację medyczną i fiziote-
rapię. W ten sposób zabezpieczamy 
utrzymanie formy fizycznej przez 
naszych uczestników oraz umożli-

Wyróżnienie „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” zostało usta-
nowione przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2016 roku. 
Ma ono na celu budowanie pozytywnego klimatu na Mazowszu oraz 
wspieranie dobrych inicjatyw o charakterze obywatelskim.

W konkursie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” wziąć mogą 
udział zarówno podmioty ekonomii społecznej, jak i osoby, a także in-
stytucje wspierające oraz zaangażowane w rozwój ekonomii społecz-
nej na Mazowszu. Jak podaje organizator: Konkurs adresowany jest do 
wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzy-
szeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów inte-
gracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii 
zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zare-
jestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, 
a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

wiamy im, choć przez krótką chwilę 
realny kontakt z placówką – dodaje.

Reportaż opowiadający o działalności 
świeszewskiej placówki przygotowa-
ny w ramach zgłoszenia na konkurs 
„Mazowiecka Marka Ekonomii Spo-
łecznej 2020” zobaczyć można na 
FB warsztatów.

Gratulujemy nagrody!
(i), www.es.mcps-efs.pl
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Dekoracje świąteczne
Chcąc stworzyć w swoim domu bożonarodzeniowy nastrój, warto przy-
gotować dekoracje świąteczne. Zakupione stroiki tak nie cieszą, jak te 
przygotowane we własnym zakresie wspólnie z rodziną.

Inspiracji możemy poszukać w naturze. Dary natury do ozdabiania stro-
ików i choinek znajdziemy na pewno w swoim ogrodzie czy podczas 
spaceru, np. w lesie. Możemy wykorzystywać szyszki, żołędzie, kasztany, 
liście i gałązki zimozielonych roślin, skorupki orzechów, owoce różnych 
roślin np. róży, dziurawca itp.

Przynosząc do domu dary natury, należy zwrócić uwagę, by były one 
wolne od szkodników. Zebrane skarby, które są wilgotne, powinny być 
wysuszone przed przystąpieniem do pracy.

Chcąc wykonać stroik na bazie żywych gałązek, warto zaopatrzyć się 
w gąbkę florystyczną, którą należy namoczyć w wodzie, przed umiesz-
czeniem w niej żywych roślin – ostrokrzewu, jodły, tui, jałowca czy 
świerka, który jest mniej trwały niż jodła. Mocząc gąbkę, nie należy jej 
przewracać i przyciskać. Gdy sama opadnie na dno naczynia z wodą, 
to oznacza, że jest dobrze namoczona. Tak przygotowaną gąbkę należy 
umieścić na talerzu, podstawce pod doniczkę, w koszyku itp. i dopiero 
wbijać w nią świecę i ukośnie do środka gąbki wbijać gałązki roślin i kwia-
tów, czy też bombek i innych ozdób. Doskonałym dodatkiem do samo-
dzielnie wykonanych stroików będą np. orzechy czy drewniane ozdoby.

Z długich szyszek świerkowych można wykonać bardzo ładne osłonki 
pojemnika, w którym np. posadzimy karłowe drzewko iglaste. Szyszki 
warto przykleić do osłonki klejem na gorąco.

Minidrzewkami ozdobionymi lampkami czy drewnianymi dekoracjami 
możemy przystroić też taras. Na takie dekoracje nadają się jodełki zaku-
pione w doniczkach czy żywotniki np. „Szmaragd”.

Kierując się trendami obowiązującymi w danym roku, można łączyć de-
koracje nowoczesne z tradycyjnymi. 

Czasami zastanawiamy się, jakie kolory są najmodniejsze do stosowania 
w tworzonych dekoracjach w tym sezonie. Zauważa się powrót złotych 
dodatków i ciemnych kolorów. Bardzo modnym połączeniem kolory-
stycznym tego sezonu jest biel i złoto, a także złoto, granat i czerń. Ład-
ne połączenie uzyskamy, łącząc białe, srebrne i przezroczyste szklane 
bombki czy też wykorzystując światełka białe lub przezroczyste. W in-
nym stylu będzie połączenie bombek i ozdób w kolorze zielonym, 
miętowym, szmaragdowym i seledynowym. Uroku tak przystrojonej 
choince dodadzą też położone pod nią prezenty zapakowane w papier 
w kolorach dekoracji choinki. Dzieci natomiast lubią choinki kolorowe. 
Wykorzystując do przystrojenia choinki posiadane już bombki i dołącza-
jąc ozdoby przez nich wykonane też stworzymy świąteczny i na pewno 
dający radość dzieciom niepowtarzalny nastrój.

Wykonując stroiki ważne są też materiały, z których wykonano wyko-
rzystywane do nich ozdoby. Do takich należy zaliczyć ozdoby w stylu 
ekologicznym. Zaleca się w nim wykorzystanie w maksymalny sposób 
tego, co daje nam natura (nie niszcząc przy tym środowiska). Warto jest 
tworzyć z szyszek, kory, orzechów, świeżych gałązek roślin wiecznie 
zielonych (jodły, jałowca, cisa, tui, cyprysów, gałązki z owocami róży, 
bluszczu, eukaliptusa itp.) Jako dodatki warto też wykorzystywać produk-
ty zakupione w sklepie, np. gwiazdki, reniferki drewniane itp. korek, jutę, 
trawę drewno kulki ratanowe. Można też ozdobić suszonymi laskami cy-
namonu, anyżu, czy innych zakupionych roślin egzotycznych np. lotosu.

Przygotowane samodzielnie świąteczne dekoracje stworzą niepowta-
rzalną oprawę uroczystości świątecznych i wyjątkowej, miłej bożonaro-
dzeniowej atmosfery.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Szczeniaki czekają na dobre domy
Sunie mają ok. 2 miesięcy, docelowo nie powinny przekroczyć 15 kg. Aktualnie są po pierwszym szczepieniu. 
Dziewczyny są bardzo towarzyskie i ciekawe świata.

Szukają kochających domów.

Obowiązuje procedura adopcyjna.

1. Zaczynamy od ankiety przedadopcyjnej – wysyłamy ją na maila. 

2. Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie – na jej podstawie będziemy się kontaktować z zainteresowanymi. 

3. Obowiązuje wizyta przed adopcją. 

4. Podpisujemy umowę adopcyjną.

Kontakt przez wiadomość prywatną.

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

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Jak uczymy szczeniaka czystości cz.2
Jeśli tylko mamy zielone światło od 
lekarza weterynarii, że nasz szcze-
niak może już zacząć wychodzić na 
zewnątrz, nie odkładajmy tego na 
później. Nie dość, że zaburzy to nie-
zbędny do psychicznego rozwoju 
proces socjalizacji psa, to spowoduje, 
że z każdym dniem będzie on sobie 
bardziej utrwalał możliwość wysiusia-
nia się na podkład. Wielu właścicieli, 
zwłaszcza małych ras psów, przez 
opieszałość czy też zwykłe wygod-
nictwo opóźnia naukę załatwiania się 
na zewnątrz w nadziei, że jak pies bę-
dzie starszy, szybciej się nauczy. Nic 
bardziej mylącego. Pamiętamy jak 
boom jednorazowych pieluch dla 
dzieci spowodował, że rodzice dużo 
później zaczęli uczyć swoje pocie-
chy do czego służy nocnik. Dzie-
ciom trzyletnim znacznie trudniej 
przestawić się z pieluchy na nocnik 
niż rocznym. Podobnie jest z podkła-
dami, na które uczymy załatwiać się 
szczenięta w ich pierwszych dniach 
pobytu w naszych domach. Jeśli bę-
dziemy przedłużać ten proces silnie 
utrwalimy w maluchu przekonanie, 
że to jedyne właściwe miejsce na siu-
siu i kupę. Trawa czy piasek, nieznane 
podłoża o obcym zapachu mogą nie 
znaleźć tak szybko jego uznania. Na-
uka czystości jest możliwa w każdym 
wieku, jednak jeśli zabierzemy się do 
tego za późno, będzie ona na pewno 
trwała znacznie dłużej i narazi psa na 
dodatkowy, niepotrzebny stres. 

Przestawiając psa z sikania na pod-
kład na sikanie na naturalnym pod-
łożu na zewnątrz warto pamiętać 
o następujących zasadach:

 – przesuwajmy podkład coraz bli-
żej drzwi, tak by w dniu wyjścia na 
spacer można go było zabrać ze 
sobą (czasem ułatwia to maluchowi 
skojarzenie, że to, co robił na pod-
kład, teraz powinien zacząć robić 
na zewnątrz),

 – możemy elementy na-
turalnego podłoża, jak tra-
wa czy ziemia przynosić 
i kłaść na podkład, by zbu-
dować skojarzenie,

 – podobnie, jak począt-
kowo na podkład teraz 
wynośmy szczenię na ze-
wnątrz po każdym posiłku, 
przebudzeniu i zabawie,

 – nagradzajmy każde siusiu i kupę 
zrobione na zewnątrz (jeśli zaczęli-
śmy szkolenie klikerowe, możemy 
zaznaczać to klikerem, co znacznie 
ułatwi nagradzanie),

 – powoli, obserwując szczenia-
ka i jego możliwości, próbujmy 
zwiększać odstępy czasowe mię-
dzy spacerami. Warto pomyśleć 
o regularnych godzinach wyjść – 
nasz pupil przyzwyczai się do kon-
kretnych pór załatwiania potrzeb 
f izjologicznych. Jeśli będziemy 
czekać aż pies sam da nam znać, że 
chce wyjść, możemy mimowolnie 
nauczyć go, iż piszczenie czy dra-
panie w drzwi są skuteczną prośbą 
o wyjście,

 – nadal nie karzmy psa za wpad-
ki w domu. Układ wydalniczy 
młodego osobnika nie jest w peł-
ni dojrzały, maluchom ciężko jest 
od razu kontrolować pory i miej-
sce wypróżniania. Każdy organizm 
w swoim tempie nabiera zdolności 
do kontroli fizjologii. Jest to natu-
ralne i nie ma nic wspólnego z po-
ziomem inteligencji psa. Każda 
wpadka do szóstego miesiąca ży-
cia mieści się w granicach normy. 
Zamiast więc złościć się na szcze-
niaka, być może należy jeszcze 
na jakiś czas wrócić do schematu 
częstszego wyprowadzania go lub 
doczyścić podłogi w miejscach, 
które upodobał on sobie do tego 
typu czynności.

 – jeśli oprócz szczeniaka mamy 
w domu starszego psa, warto wy-
prowadzać go na spacery razem 
z maluchem. Obserwując doro-
słego kolegę – autorytet psich za-
chowań, szczeniak może szybciej 
przyswoić sobie naukę czystości.

Kiedy Wasz szczeniak już dorośnie 
i będzie nauczony czekać cierpli-
wie na porę spaceru, by pozbyć 
się zbędnego balastu, zachęcam  
do podtrzymywania regularnych 
pór wyprowadzania go, co najmniej 
cztery razy na dobę. Pamiętajmy, 
że nawet jeśli wytrzymuje on wię-
cej czasu bez możliwości załatwie-
nia się, to nie znaczy, że pęcherz 
lub jelita nie domagają się swoje-
go. Wyobraźcie sobie, że jesteście 
w miejscu, gdzie nie możecie sko-
rzystać z toalety. Nie zrobicie tego 
na dywan, ale komfort Waszego sa-
mopoczucia będzie znacznie obni-
żony.

Jeśli mimo zastosowania powyż-
szych porad zachowanie Twojego 
psa nadal Cię niepokoi, powinieneś 
skontaktować się ze specjalistą. Przy-
czyny braków postępów w treningu 
czystości mogą mieć podłoże za-
równo medyczne jak i psychiczne. 
Zawsze należy pamiętać, że każdy 
organizm jest inny i może wymagać 
indywidualnego podejścia.

Anna Gadomska
Psychoterapeutka psów, 

behawiorysta COAPE i DOI
www.psyhauterapia.pl
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Odpady komunalne w 2021 r.
Jakie zmiany czekają nas w gospodarce odpadami komunalnymi w nowym roku? Jaka firma będzie świadczyła usługę odbio-
ru odpadów komunalnych naszej gminie? Co zmieni się w harmonogramie odbioru odpadów i w końcu ile za nie zapłacimy? 
Na pytania ŻN odpowiadają pracownicy nasielskiego magistratu. 

postowniku przydomowy, kwota ta 
jest pomniejszona o wysokości 10% 
z miesięcznej opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
W przypadku niewypełnienia obo-
wiązku selektywnego zbierania od-
padów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości opłata ta wynosi 104 
zł od osoby miesięcznie. 

Co się zmieni w 2021 roku? 

Podczas sesji 26 listopada 2020 r. 
Rada Miejska w Nasielsku uchwali-
ła nowe stawki za odbiór i zagospo-
darowanie odpadami komunalnych 
z terenów Gminy Nasielsk, będą one 
obowiązywały od 1.01.2020 r. i będą 
wynosiły 31 zł od osoby. Dla właści-
cieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednoro-
dzinnymi kompostujących bioodpa-
dy stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, 
kwota ta będzie pomniejszona o wy-
sokości 15% z miesięcznej opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Dodatkowo Rada 
Miejska uchwaliła podwyższoną 
miesięczną stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
od właścicieli nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, w przy-
padku niedopełnienia przez nich 
obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w wysoko-
ści 124, 00 zł od osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość.

Ile razy w miesiącu były odbierane 
odpady w 2020 r. – jakie zmiany 
zajdą w 2021 r.?

Zgodnie z  § 3 i  §  4 Uchwa-
ły nr XI/107/2019 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 30 październi-
ka 2019 w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości objętych gminnym syste-
mem gospodarowania odpadami 
w okresie 1.01.2020 r. – 31.01.2020 r.

1. Zabudowa jednorodzinna:

1) Odpady komunalne zmieszane 
(niesegregowane) –  2 razy w mie-
siącu

2) Odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
tworzywa sztuczne, metale i opako-
wania wielomateriałowe – raz w mie-
siącu,

3) Odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
szkło opakowaniowe (butelki i słoiki, 
papier i tektura) – raz na dwa miesią-
ce,

4) Odpady biodegradowalne ze 
szczególnym uwzględnieniem bio-

odpadów – raz w miesiącu w okre-
sie od 1 kwietnia do 30 listopada, 

5) odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny – odbiór mobilny 2 razy 
w roku (wiosną i jesienią)

6) popiół i żużel z palenisk domo-
wych –raz w miesiącu od 1 listopa-
da do 30 kwietnia  

2. Zabudowa wielorodzinna:

1) odpady komunalne zmiesza-
ne (niesegregowane) – co najmniej  
2 razy w tygodniu,

2) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujący 
papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wielomateria-
łowe, szkło opakowaniowe (butelki 
i słoiki)

 – nie rzadziej jednak niż raz w tygo-
dniu,

3) odpady biodegradowalne ze 
szczególnym uwzględnieniem biood-
padów – 2 raz w miesiącu w okresie 
od 1 kwietnia do 30 listopada, w po-
zostałym okresie raz w miesiącu,

4) odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny –2 razy w roku, 

5) popiół i żużel z palenisk domowych 
– raz w miesiącu w od 1 listopada do 
30 kwietnia.

W zabudowie letniskowej lub innej 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe, wykorzystywanej 
jedynie przez część roku odbiór od-
bywać się będzie :

1) Odpady komunalne zmieszane 
(niesegregowane) :

 – w okresie od 1 kwietnia do 31 paź-
dziernika – 2 razy w miesiącu, 

 – w okresie od 1 listopada do 31 mar-
ca  – raz w miesiącu,

2) Odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
tworzywa sztuczne, metale i opako-
wania wielomateriałowe – raz w mie-
siącu,

c) Odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
szkło opakowaniowe (butelki i słoiki, 
papier i tektura) – raz na dwa miesią-
ce,

W roku 2021 system odbioru odpa-
dów przedstawiać się będzie nastę-
pująco:

1. Zabudowa jednorodzinna:

a) odpady komunalne niesegrego-
wane (zmieszane) zabudowa miejska 
i osiedlowa –  raz na 2 tygodnie;

b) odpady komunalne niesegrego-
wane (zmieszane) zabudowa wiejska 
w okresie od kwietnia do październi-
ka – raz na 2 tygodnie w pozostałym 
okresie raz na miesiąc;

c) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
tworzywa sztuczne, metale i opako-

wania wielomateriałowe w okresie 
maj – wrzesień raz na 2 tygodnie, 
w pozostałym okresie raz w miesiącu, 
poza określonymi w harmonogramie 
datami można dostarczyć do PSZOK;

d) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
szkło opakowaniowe (butelki i słoiki, 
papier i tektura) – raz na dwa miesią-
ce, poza określonymi w harmono-
gramie datami można dostarczyć do 
PSZOK;

e) odpady biodegradowalne ze 
szczególnym uwzględnieniem biood-
padów – raz na 2 tygodnie, w okresie 
od kwietnia do października, w pozo-
stałym okresie raz w miesiącu, z wy-
łączeniem nieruchomości, na których 
odpady są kompostowane, a ich 
właściciele korzystają z częściowego 
zwolnienia w opłacie;

f) odpady wielkogabarytowe oraz zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
– odbiór mobilny 2 razy w roku, poza 
określonymi w harmonogramie da-
tami można dostarczyć do PSZOK;

g) popiół i żużel z palenisk domowych 
– odbiór mobilny raz w miesiącu od 
listopada do kwietnia;

h) poświąteczne choinki (natural-
ne) – raz w roku,  poza określonymi 
w harmonogramie datami można 
dostarczyć do PSZOK.

2. Zabudowa wielorodzinna:

a) odpady komunalne niesegregowa-
ne (zmieszane) – co najmniej 2 razy 
w tygodniu;

b) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujący pa-
pier i tektura, tworzywa sztuczne, me-
tale i opakowania wielomateriałowe, 
szkło opakowaniowe (butelki i słoiki)

 – nie rzadziej jednak niż raz w tygo-
dniu;

c) odpady biodegradowalne ze 
szczególnym uwzględnieniem bio-
odpadów –nie rzadziej niż 2 razy 
w tygodniu w okresie od kwietnia do 
października, w pozostałym okresie 
raz w tygodniu;

d) odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny –2 razy w roku;

e) popiół i żużel z palenisk domo-
wych – raz w miesiącu  od listopada 
do kwietnia;

f) poświąteczne choinki (naturalne) 
– raz w roku.

3. Zabudowa  letniskowa:

a) odpady komunalne zmieszane 
(niesegregowane) :

 – w okresie od kwietnia do paź-
dziernika – 2 razy w miesiącu, 
w pozostałym okresie raz w mie-
siącu;

b) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
tworzywa sztuczne, metale i opa-
kowania wielomateriałowe – raz 
w miesiącu;

c) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny obejmujące 
szkło opakowaniowe (butelki i sło-
iki, papier i tektura) – raz na dwa 
miesiące;

d) odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny – odbiór mobilny razy 
w roku.

Jak wyglądały opłaty za nierucho-
mości letniskowe (2019 – 2021) ?

Opłata ryczałtowa za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
za rok od domku letniskowego lub 
innej nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe.

W 2019 roku wynosiły:

 – 140,00 zł za rok, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny,

 – 175,00 zł za rok, jeżeli odpady 
nie są zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny, 

W 2020 roku  wynosiły:

 – 169,00 zł za rok, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny,

 – 338,00 zł za rok, w przypadku nie-
wypełnienia obowiązku selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych,

W 2021 roku będą wynosiły:

 – 181,90 zł za rok, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny,

 – 727,60 zł za rok , w przypadku 
niewypełnienia obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów ko-
munalnych.

Ile kosztował gminę Nasielsk odbiór 
odpadów w kolejnych latach (2019 
– 2021)? Jaka firma w tych latach re-
alizowała to zadanie?

 – W latach 2019 – 2020, jak również 
w roku 2021 Gminę Nasielsk będzie 
obsługiwała firma BŁYSK – BIS Sp. 
z o.o. z  siedzibą w 06-200 Maków 
Mazowiecki, ul. Moniuszki 108.

Opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w okresie 
1.01.2019  r. – 31.12.2019 r.

Naliczenia (należności) na dzień 
31.12.2019 roku – 3 097 307,99 zł;

wpłaty na dzień 31.12.2019 roku –  
648 002, 25 zł;

zaległości – 3 81 598,09 zł.

Wydatki za odbiór i gospodarowa-
nie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Nasielsk przez Firmę BŁYSK – 
BIS Sp. z o.o. do października 2020 
roku wyniosły: 5 668 285, 80 zł.

Jak wyglądała ściągalność opłat 
za odpady od mieszkańców w po-
szczególnych latach (2019 – 2020)?

 – Wpłaty należnych opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
za rok 2019 były na poziomie 88.5%.

W okresie styczeń – listopad 2020  r. 
wpłaty należnych za cały 2020 r. 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi osiągnęły 80,64%.

W stosunku do dłużników, w roku 
2019, gmina skierowała 1 217 upo-
mnień na kwotę 324.480,43 zł. oraz 
przekazała do organu egzekucyjne-
go 264 tytuły wykonawcze na kwotę 
77.111,80 zł. W wyniku prowadzonych 
działań w roku 2019 r. i latach wcze-
śniejszych, w roku 2019 wyegzekwo-
wano 303.036,33 zł. zaległości.

W okresie od 1 stycznia do 30 listo-
pada 2020 r. gmina skierowała do 
dłużników 1 664 upomnienia na kwo-
tę 490.740,72 zł. oraz przekazała  
do organu egzekucyjnego 266 ty-
tułów wykonawczych na kwotę 
101.297 zł. W wyniku prowadzonych 
działań w powyższym okresie i latach 
wcześniejszych, wyegzekwowano 
269.127,97 zł zaległości.

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmie-
niały się wysokości opłat za odpady 
komunalne (2019, 2020)? 

– W okres ie  od 1 .01 .2019 r.  
do 31.12.2019 r. dla nieruchomości 
zamieszkałych obowiązywała stawka 
9,00 zł od osoby miesięcznie w przy-
padku, gdy odpady zbierane były 
w sposób selektywny i 18,00 zł od 
osoby miesięcznie, gdy odpady nie 
były zbierane w sposób selektywny.

W  o k r e s i e  1 . 01 . 2 02 0  r .  d o 
31.12.2020 r. opłata za odbiór i go-
spodarowanie odpadami komu-
nalnymi wynosi 26 zł od osoby 
miesięcznie. Dla właścicieli nieru-
chomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stano-
wiące odpady komunalne w kom-



12 Życie Nasielska nr 26 (568); 11.12.–24.12.2020ROZMAITOŚCI

ZHR

Harcerze  
kontra pandemia
W czasach, gdy cały świat 
skupia większość swoich 
działań na walce z wirusem 
SARS-CoV-2, ruch harcerski 
ciężko znosi rozprzestrzenia-
nie się pandemii i obostrzenia 
będące jej skutkiem. Zgodnie 
z najnowszą uchwałą Związku 
Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej o numerze 396/1 wpro-
wadzony został całkowity 
zakaz organizacji zbiórek po-
legających na bezpośred-
nim kontakcie uczestników. 
Działalność jednostek ZHR 
powinna odbywać się z wy-
korzystaniem możliwości 
i sposobów innych niż spo-
tkania bezpośrednie uczest-
ników.

Nie powstrzymało to jednak naszych „Nasielskich Hallerczyków” w działa-
niach, które na przestrzeni ubiegłych lat są nam wszystkim dobrze znane. Od 
sierpnia br. harcerze rozpoczęli III odsłonę akcji „Czuwamy”, w której druho-
wie uprzątnęli 30 nagrobków na naszym lokalnym cmentarzu – tych najbar-
dziej zaniedbanych i zapomnianych. 30 października, gdy została wydana 
informacja o zamknięciu cmentarzy, druhowie udali się na lokalną mogiłę, 
aby zapalić znicze na uprzątniętych przez siebie nagrobkach oraz wystawi-
li symboliczną 30 – minutową wartę honorową przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

10 listopada, w przededniu odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległo-
ści, kadra 1. Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna Armia” im. gen. J. Hal-
lera, przy pomocy rodziców oraz z zachowaniem wszelkich zasad reżimu 
sanitarnego, rozpaliła ognisko. Całość zaczęła się od przemowy pełniące-
go obowiązki Drużynowego wyw. Bartosza Konerbergera i odśpiewania 
Hymnu Państwowego. Następnie został rozpalony stos ogniskowy i har-
cerze pojedynczo obejmowali przy nim wartę. O godzinie 22:00, 00:00, 
02:00, 04:00 i 06:00 przyboczny drużyny wy. Maksymilian Nojek wraz 
z zastępowymi: mł. Szymonem Chmurskim, mł. Miłoszem Roszakiem i dh. 
Michałem Kalwarą opowiadali gawędy, które były transmitowane online na 
oficjalnej stronie jednostki na Facebooku. Dzięki temu, że w warcie wytrwa-
li do świtu, tegoroczne ognisko także stało się Ogniskiem Niepodległości.

O godzinie 11:00, 11 listopada, nasi druhowie wystawili po raz pierwszy w hi-
storii jednoosobową wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Tym spo-
sobem uniknęli negatywnych konsekwencji i możliwości złamania uchwały 
ZHR-u oraz wprowadzonych obostrzeń. Warty trwały do godziny 13:00. 

W tym czasie p.o. drużynowego wyw. Bartosz Konerberger złożył na GNŻ 
światło pamięci w imieniu całej jednostki.

Pomimo że na naszych ulicach nie widać kolumny maszerujących „Nasiel-
skich Hallerczyków”, druhowie z 1 Nasielskiej Drużyny Harcerzy „Błękitna 
Armia” im. gen. J. Hallera działają. Choć wiek nie pozwala na włączenie się 
do szerszych działań w ramach prowadzonych akcji mających na celu zwal-
czanie wirusa SARS-CoV-2, swoją działalność skupili na organizacji zbiórek 
online i zdobywaniu niezbędnej wiedzy – zarówno harcerskiej, jak i ogólnej.

Pojawia się również światełko w tunelu. Otóż od 6grudnia zgodnie z 
uchwałą Naczelnictwa o nr 399/2 z 4 grudnia 2020r. dopuszcza się 
możliwość organizacji zbiórek w terenie i w harcówkach. Choć te za-
sady mocno ograniczają limit osób, warto docenić fakt, że harcerze 
mogą powracać do harcerskiego życia.

(D.K.)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Spontaniczne działanie  
na rzecz DPS –u
Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II 
ma już ugruntowaną pozycję w Nasielsku. 
Cieszy się nie tylko popularnością, ale i sza-
cunkiem. Rozsławia imię Nasielska w ca-
łej Polsce. To najlepsza promocja naszego 
miasta. Obecny czas zmagania się z groź-
ną pandemią, sprawia, że wiele naszych co-
dziennych działań ulega przewartościowaniu. 
Dotyczy to wszystkich naszych środowisk.

A środowisko nasielskiego DPS -u jest spe-
cyficzne, bowiem żyją tu, na niewielkiej 
przestrzeni ludzie z poważnymi problemami 
zdrowotnymi. Towarzyszą im ludzie, którzy 
jak mogą, tak starają się im pomóc w ich po-
kiereszowanym życiu. W nasielskim Domu 
udało się załodze kierowanej przez panią Agatę Nowak stworzyć prawdziwie rodzinną atmosferę. Wyrazem 
tego jest chociażby zaobserwowane przez wiele osób zachowanie wobec niej wielu pensjonariuszy. Serdecznie 
odnoszą się też do pozostałych członków jej załogi.

Zbliżające się święta są okresem szczególnym. To święta rodzinne, a ich atmosferę podnosi obyczaj obdarowy-
wania się w tym okresie darami i serdecznymi życzeniami. Tak miało być i w roku obecnym, chociaż w nieco 
innej formie. Niemniej serdecznej i bezpiecznej medycznie.

W budowanie całej tej świątecznej atmosfery włączyła się spontanicznie społeczność lokalna. W tym nie tylko 
mieszkańcy gminy Nasielsk, ale i  mieszkańcy powiatów nowodworskiego i legionowskiego. W przeddzień „Mi-
kołajek”, 5 grudnia, w godzinach 10.00 – 12.00 przed DPS podjeżdżały samochody, z których wyładowywano 
szereg upominków i przekazywano je na miejsce zbiórki. Z paczkami przychodziły też dzieci. Przejmowali je 
pracownicy Domu i przedstawiciel pensjonariuszy pan Krzysztof Mackiewicz. Zanim zostaną nimi obdarowani 
mieszkańcy, muszą, niestety, przejść kwarantannę. Pani dyrektor Agata Nowak w poniedziałek podziękowała 
w imieniu własnym, załogi i mieszkańców za wszystkie dary, składając jednocześnie ofiarodawcom w imieniu 
własnym i całej społeczności serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

(az)
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Baran 21.03-20.04
Możesz czuć przemęczenie, a nawet 
zniechęcenie. Dotrwaj do Świąt, rób 
swoje i nie martw się niczym na zapas. 
Stopniowo będzie robić się coraz lepiej, 
a trudności będą mijać. Nie narzekaj! 

Byk 21.04-20.05
Będziesz miał teraz więcej pracy i z tego 
powodu możesz być narażony na stre-
sy. Wyjdą na jaw tajemnice, trzeba będzie 
nadrobić różne zaległości. Działaj zdecy-
dowanie, trzymaj rękę na pulsie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Jeśli chcesz odnieść sukces, nie możesz 
się ciągle rozpraszać. Zajmij się tym, co 
najważniejsze, a będą efekty. Unikaj kłót-
ni z partnerem i nie decyduj o niczym za 
jego plecami.

Rak 22.06-22.07
W sprawach zawodowych zapowiada się 
kilka niespodzianek, które ostatecznie 
okażą się dla Ciebie korzystne. Kontakt z 
przyjaciółmi i spacer na świeżym powie-
trzu pozwolą Ci zachować dobry humor. 

Lew 23.07-23.08
Będziesz często zmieniać zdanie, możesz 
też wycofać się z różnych wcześniejszych 
ustaleń. Nie miej sobie tego za złe i zamiast 
się denerwować, uporządkuj swoje sprawy. 
Wysypiaj się.

Panna 24.08-22.09
Poczujesz, że masz nad wszystkim kontrolę, 
a ludzie są Ci bardziej życzliwi. Wprowadzaj 
zmiany w swoim życiu powoli i z namy-
słem. Rozwijaj swoje pasje i zdobywaj nowe 
umiejętności. 

Waga 23.09-23.10
Masz już dosyć pośpiechu i cudzych 
spraw na głowie. Nadszedł czas, aby za-
trzymać się i spokojnie przemyśleć to, co 
działo się w ostatnich miesiącach. Bądź 
skromny, ale bez przesady!

Skorpion 24.10-22.11
Wcześniej zabierz się za świąteczne po-
rządki, bo to Cię uspokoi. Będziesz teraz 
bardziej skoncentrowany na sobie i swoich 
sprawach. Nie mieszaj spraw towarzyskich 
z zawodowymi.

Strzelec 23.11-21.12
Dasz sobie radę ze wszystkim, jeśli bę-
dziesz punktualny i dobrze zorganizo-
wany. Masz szansę na lepsze stanowisko.  
A najbliższy czas wykorzystaj na dobrą za-
bawę i odpoczynek.

Koziorożec 22.12-20.01
Przestaniesz być cichy i nieśmiały, za to 
będziesz miał więcej energii i entuzjazmu. 
Słuchaj dobrych rad, jakich będą Ci udzie-
lać życzliwe osoby. Dom i rodzina będą 
teraz dla Ciebie najważniejsze.

Wodnik 21.01-19.02
Skup się na sprawach, które nie wyma-
gają pośpiechu i nie obiecuj ludziom 
zbyt wiele. Warto jeszcze przed świę-
tami wyjaśnić nieporozumienia i pogo-
dzić się z tymi, którzy Cię zawiedli. 

Ryby 20.02-20.03
Będziesz popularny i wszędzie mile widzia-
ny. Zanim komuś coś obiecasz, trzy razy się 
zastanów, czy twoje obowiązki na tym nie 
ucierpią. Unikaj ryzyka i mierz swoje siły na 
zamiary. 

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

Sprzedam mieszkanie 44m przy 

ul. Kilińskiego. Dwa pokoje, kuch-

nia,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 

zatrudni 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.

Dotacje PROW 2014-2020. 

„Rozpoczęcie oraz rozwój pozarol-

niczej działalności gospodarczej”. 

Nabór wniosków do 31 grudnia dla 

rolników, domowników w KRUS 

na założenie lub rozwój firmy . 

Bezzwrotna dotacja od 150 do 250 

tys. zł. Ponadto nabór na Rozwój 

Usług Rolniczych (dotacja 500 tys. 

zł na zakup maszyn). Wypełnianie 

wniosków, dojazd do rolników.  

Tel. 795 931 529.

Kupię kawalerkę. Tel. 736 544 022.

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

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.
21.12.–27.12.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.

 28.12.–31.12.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, 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.

TO MIEJSCE  

CZEKA NA 

TWOJĄ  
REKLAMĘ

tel. 23 691 23 43

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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Czym jest bajkoterapia? 
Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się w pracy z dziećmi wymaga-
jącymi wsparcia. Jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, której 
adresatem są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajkoterapia 
może mieć magiczną moc – może wpływać korzystnie na rozwój dziecka, 
motywować do działania czy pomagać w sytuacjach kryzysowych. Bajka może 
stanowić odpowiedź na różne problemy. Oprócz właściwości terapeutycznych 
opowiadane historie mogą również relaksować, uczyć oraz utrwalać wzorce 
pozytywnych zachowań.
Dzieci bardzo chętnie słuchają czytanych im bajek. Same się tego domagają, 
często wracają do pewnych treści kilkukrotnie. Słuchanie opowieści dostar-
cza dzieciom mnóstwo radości, ale daje także możliwość przebywania właśnie 
w świecie wyobraźni, gdzie wszystko jest możliwe i dzieją się niezwykłe rzeczy 
(jest to bardzo charakterystyczne dla okresu dzieciństwa). Dziecko może utoż-
samić się z głównym bohaterem, który przeżywa niezwykłe przygody, zmaga 
się ze swoimi słabościami oraz spotyka na swojej drodze dobrych i złych lu-
dzi. Maluch, słuchając bajki, doświadcza prawdziwych emocji, jest zanurzony 
w świecie wyobraźni, a jednocześnie dziejące się rzeczy dotyczą jakiejś postaci 
z opowieści, nie dotyczą go bezpośrednio. Ten dystans daje poczucie bezpie-
czeństwa i sprawia, że bajka jest dla dziecka ekscytująca, ale mu nie zagraża. Świat 
wyobraźni i bajkowej opowieści zawsze można opuścić i wrócić w dowolnym 
momencie.
Ważne jest, żeby bajki poruszające trudne dla dzieci treści np. rozwód rodziców, 
lęk przed ciemnością itp. nie były czytane bezpośrednio przed snem. Dziecko 
musi mieć czas na przetworzenie tego, co usłyszało z pomocą dorosłego w róż-
nych formach. Nie powinno zasypiać z uczuciem trudnych emocji. Największą 
moc terapeutyczną ma właśnie to, co dorosły i dziecko zrobią po zapoznaniu się 
z treścią opowieści. Ważne jest, aby dorosły porozmawiał z dzieckiem na temat 
poznanej historii. Powinno ono opowiedzieć, jakie emocje odczuwa w związku 
z treścią bajki, jak ocenia postawy i  reakcje bohaterów oraz zaproponować dla 
nich alternatywne sposoby zachowania. Ponadto dorosły powinien wyczerpu-
jąco odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie dziecko postawi w nawiązaniu do 
usłyszanej opowieści. Wskazana jest także dodatkowa aktywność artystyczna 
dziecka odnosząca się do treści bajki. Może to być rysowanie obrazków, lepienie 
figurek z plasteliny, odgrywanie scenek.
Dla skuteczności bajkoterapii niezwykle ważny jest kontekst, w jakim się ona od-
bywa. Powinno się prowadzić ją w atmosferze spokoju i bezpieczeństwa. Najle-
piej, gdy dziecko zna i darzy zaufaniem dorosłego, który przedstawia mu bajkę, 
a osoba ta jest cierpliwa i ma odpowiednią ilość czasu, aby ze zrozumieniem 
wysłuchać dziecka, odpowiedzieć na jego pytania, podjąć wspólnie z nim ak-
tywność artystyczną. 
Wiele bajek terapeutycznych można znaleźć w internecie. Dorosły powinien 
wcześniej sam przeczytać bajkę i zapoznać się z jej treścią. Powinien sprawdzić, 
czy jej zawartość dostosowana jest do wieku dziecka, czy nie ma w niej niezro-
zumiałych dla dziecka stwierdzeń. Czytając opowiadanie wcześniej, dorosły jest 
w stanie sprawdzić, w których momentach bajki dziecko może mieć trudność 
w jej odbiorze lub może zadać pytanie. 
Dlaczego warto stosować bajkoterapię:
 – oswojenie dziecka z sytuacjami trudnymi, przygotowanie na mające nastąpić problemy;
 – lepsze zrozumienie przez dziecko swoich emocji, reakcji, zachowań;
 – rozwój empatii u dziecka, rozumienie emocji innych ludzi;
 – poznanie przez dziecko skutecznych sposobów postępowania w sytuacjach społecznych 
albo dla dziecka trudnych;
 – wzmocnienie samooceny i wiary dziecka we własne możliwości w zakresie pokonywania 
trudności;
 – relaksację dziecka, jego chwilowe zapomnienie o problemach, zdystansowanie się od 
przykrej rzeczywistości.
Oprócz efektów terapeutycznych czytanie dzieciom książek pozwala także uzyskać 
następujące korzyści dodatkowe:
 – umożliwia dorosłym spojrzenie na świat oczyma dziecka i zrozumienie jego przeżyć;
 – pomaga dorosłym wytworzyć więź emocjonalną z dzieckiem;
 – stanowi konstruktywną, przyjemną formę wspólnego spędzania czasu osoby dorosłej 
z dzieckiem;
 – wzmacnia wychowanie poprzez prezentowanie dziecku reguł rządzących światem oraz 
właściwych wzorów zachowań;
 – stanowi dla dziecka pewnego rodzaju rozrywkę;
 – rozwija wyobraźnię i kreatywność dziecka;
 – wzbogaca zasób słownictwa dziecka;
 – rozwija u dziecka umiejętność wnioskowania, porównywania, klasyfikowania;
 – pomaga dziecku w nauce prawidłowego formułowania własnych myśli, opinii;
 – ćwiczy umiejętność koncentracji uwagi dziecka;
 – wyrabia u dziecka nawyki kulturalne, rozwija jego wrażliwość estetyczną i językową;
 – przygotowuje dziecko do samodzielnego czytania.
Polecane bajki terapeutyczne do wykorzystania w domu:
„Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców” red. A.Lewicka-Zelent, 
K. Korona;
„Bajeczne mikstury, czyli bajki psychterapeutyczne, psychoedukacyjne i relaksacyjne” E. 
Śnieżkowska-Białek;
„Emocjonalki-bajki psychoterapeutyczne” M. Parcheta-Kołoszuk;
„Bajkoterapia” opracowanie zbiorowe wyd. Nasza Księgarnia;
„Jesteś ważny Pinku! Książka o poczuciu własnej wartości…” U. Młodnicka, A. Waligóra.
Strona internetowa „Opowieści z Pacynkowa”

Opracowała psycholog
Anna Gródek

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo
Gospodarka odpadami komunalnymi jest obecnie jednym z największych problemów z jakimi 
borykają się Samorządy oraz Spółki Komunalne. Elementami newralgicznymi są tu kwestie do-
tyczące ilości odpadów, ich segregacja oraz wysokie koszty odbioru i składowania, które niestety 
przekładają się na opłaty ponoszone przez Mieszkańców. Jest to problem, nad którym należy się 
pochylić i podjąć zdecydowane działania. Pragnę poinformować, że wraz z sąsiadującymi gminami 
– Gmina Wieliszew oraz Gmina Serock – podjęliśmy działania, które mają na celu wypracowanie 
rozwiązań mających poprawić sytuację związaną z gospodarką odpadami komunalnymi. Współ-
praca zaowocowała powstaniem zespołu składającego się z przedstawicieli ww. samorządów oraz 
przedstawicieli Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o., które jest zarządcą Międzyg-
minnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie. Poniżej przedstawiam Państwu stanowisko Prezesa 
Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z .o.o. dotyczące Międzygminnego Składowiska 
Odpadów w Jaskółowie.

     Z poważaniem

      Burmistrz Nasielska

      Bogdan Ruszkowski

Odbiór odpadów z działek letniskowych GRUDZIEŃ 2020

Informujemy, że odbiór odpadów (resztkowe, plastik, papier, szkło)  
z terenu działek letniskowych odbędzie się 28 grudnia!!! 

Przypominamy, że firma odbiera odpady od godziny 7:00.

     
     Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Klasa okręgowa Keeza 2020/2021, grupa: Ciechanów-Ostrołęka

źródło www.90minut.pl

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

PIŁKA NOŻNA. Podsumowanie rundy jesiennej 2020/2021

Dobra runda Żbika
Cisza i pustka zapanowała na stadio-
nach klasy okręgowej grupy ciecha-
nowsko-ostrołęckiej. Zakończyła się 
runda jesienna sezonu 2020/2021. 
Piłkarze udali się na zasłużony zimo-
wy odpoczynek. Jaka była to runda 
dla Żbika Nasielsk?

Słowa, które w pierwszej kolejności 
przychodzą nam do głowy, myśląc 
o grze Żbika i osiągniętym wyniku, 
to: dobra, solidna, zgodna z oczeki-
waniami. Jakie mamy dowody, aby 
tak ocenić zielono-czerwonych?

Żbik zakończył rundę jesienną 
na pierwszej pozycji w klasie okrę-
gowej. Zagorzali kibice wyliczyli, 
że po raz ostatni Żbik kończył piłkar-

ską jesień w fotelu lidera równo 12 lat 
temu. Nasza drużyna zgromadziła 
w tej rundzie 38 punktów i wyprze-
dza zajmującą drugie miejsce Narew 
1962 Ostrołęka o 1 punkt i trzeci MKS 
Ciechanów o 9 punktów. Na punk-
towy dorobek Żbika złożyło się  
12 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażka. 
Bilans bramkowy to 52 bramki strze-
lone i 16 straconych. Stadion Miejski 
w Nasielsku był w tej rundzie bastio-
nem nie do zdobycia przez druży-
ny przyjezdne – Żbik rozegrał tu  
8 meczów, z których 7 wygrał i 1 zre-
misował (bramki 25-5). Z kolei na wy-
jazdach bilans wyniósł 5 zwycięstw,  
1 remis i 1 porażkę, bramki 27-11. 

Bilans punktowy Żbika (38 punk-
tów na 45 możliwych do zdobycia) 
oznacza, że nasza drużyna zdobyła 
84,4% możliwych punktów. To na-
prawdę dobry współczynnik. Warto 
bowiem zestawić go z wynikami, np. 
z zakończenia sezonu 2018/2019 
i 2019/2020. Na zakończenie se-
zonu 2018/2019 Żbik zanotował 
współczynnik 71,1% (64 punkty na 90 
możliwych), a w sezonie 2019/2020 
– 70,37% (38 punktów na 54 moż-
liwe).

Jak przedstawiali się na tle drużyny 
grający w niej zawodnicy? Jeśli cho-
dzi o bilans rozegranych minut bez-
względnie prym wiedzie tu obecny 
kapitan drużyny Mateusz Bramowicz. 
Grał on we wszystkich 15 meczach 
Żbika i tylko trzy razy był zmieniany 

w drugiej połowie, co dało łącznie 
1.285 minut spędzonych na boisku 
(na 1.350 wszystkich minut). Pozostali 
zawodnicy z największą liczbą roze-
granych minut to: Marcin Świderski 
(1.240 minut), Mateusz Rutkowski 
(1.205 minut), Marcin Chyczewski 
(1.120 minut), Kamil Stańczak (1.105 
minut), Mikołaj Adamski (1.80 minut), 
Maciej Ćwiąkała (1.055 minut) i Jakub 
Zalewski (1.025 minut).

A co ze zdobywcami bramek? Tu też 
zdecydowanie wyróżnia się Mateusz 
Bramowicz. Wynik osiągnięty przez 
Żbika nie byłby możliwy bez jego 25 
goli! Mateusz strzelał gole w 11 z 15 
meczów, w tym zaliczył dwa mecze 
z 4 strzelonymi golami i dwa mecze 

z hat-trickami. Dodając do tego aż  
9 asyst, oznacza to, iż „Brama” miał 
bezpośredni udział w 34 ze wszyst-
kich 52 goli zdobytych przez Żbika 
w tej rundzie! Zatem stwierdzenie, 
że Mateusz był silnikiem napędzają-
cym naszą drużynę, jest w pełni uza-
sadnione i na pewno nie na wyrost. 
Ale niezmiernie ważne są też bramki 
strzelone przez pozostałych zawod-
ników, m.in. 5 goli Kamila Stańcza-
ka, 4 gole Mikołaja Adamskiego czy 
po 3 gole Michała Ernesta, Marcina 
Chyczewskiego i Marcina Świder-
skiego. Asysty zanotowało z kolei 12 
zawodników, w tym również bram-
karz Cezary Duda. 

Jak wyglądała runda jesienna, patrząc 
na poszczególne mecze? Pierwsza 
kolejka to wymiana ciosów z Tę-
czą Ojrzeń, w której prowadzenie 
zmieniało się jak w kalejdoskopie, 
a ostateczny tryumf zapewnił Mate-
usz Bramowicz dopiero na 2 minu-
ty przed końcem spotkania. Kolejne 
spotkanie to mecz, w którym stra-
conych dwóch punktów (1:1 na wy-
jeździe z Iskrą Krasne) teraz żal 
najbardziej, tym bardziej, gdy okazuje 
się, że nie udało się nam wywalczyć 
zwycięstwa z najsłabszą drużyną run-
dy jesiennej. Od III do IX kolejki Żbik 
kroczył droga zwycięstwa, pokonu-
jąc kolejno 7 rywali, strzelając im 27 
i tracąc 7 bramek. W tym miejscu na-
stąpiła jakby druga faza rozgrywek, 
którą można określić jako „chwilo-
wa zadyszka” Żbika – w kolejnych 

dwóch meczach bowiem zielono-
czerwoni zremisowali w Nasielsku 
z MKS Ciechanów 0:0 i ponieśli 
wysoką porażkę na wyjeździe 0:5 
z Narwią 1962 Ostrołęka. Od tego 
momentu w drużynę wstąpił nowy 
duch, jakby otrzeźwienie, „eksplozja 
energii”, co skończyło się 4 zwycię-
stwami i stosunkiem bramek 21-1! Pa-
trząc, w jakim gazie był Żbik na końcu 
rozgrywek, aż szkoda, że się one 
w tym roku zakończyły. Ktoś mógł-
by powiedzieć, że nie ma się co 
ekscytować wysokimi wygranymi 
z drużynami z dolnej połówki tabeli, 
ale zdarzało się wcześniej, że z takimi 
właśnie drużynami nasza nie potrafi-
ła sobie poradzić lub wygrywała nie-

znacznie. Ciekawostką jest natomiast 
to, że Żbik stracił w tej rundzie punkty 
w meczach z drużynami, któ-
re w tabeli końcowej rundy 
jesiennej zajęły 2, 3 i ostatnie 
– 16 – miejsce.

Podsumowując, można po-
wiedzieć naprawdę wiele 
dobrego o seniorach Żbika. 
Widać, że zdecydowanie 
coś „drgnęło”. Widać do-
brą rękę trenera Krzysztofa 
Szymańskiego, dobre prze-
pracowanie okresu przy-
gotowawczego. Chce się 
oglądać Żbika w akcji, gra jest 
ciekawsza, z pomysłem i miła 
dla oka kibiców. Jest zaanga-
żowanie, zaciętość i „ząb” do 
gry – drużyna nie odpuszcza 
po strzeleniu 2-3 goli, ale jak 
ma szansę na jeszcze wię-
cej, to konsekwentnie dąży 
do jak najwyższego wyni-
ku. Pokazuje to skuteczność 
pod bramką przeciwnika – 
strzeliliśmy najwięcej bramek 
spośród wszystkich drużyn w klasie 
okręgowej (52 bramki). Znacząco 
poprawiła się jakość gry obron-
nej – po raz pierwszy od wielu lat 
nasza formacja defensywna nie 
ma się czego wstydzić, bo strata 
16 bramek to drugi wynik w kla-
sie okręgowej (tyle samo, co MKS 
Ciechanów i o 6 więcej od Narew 
1962 Ostrołęka). Nasi bramkarze 
w 5 meczach (czyli 1/3 wszyst-

kich meczów) zachowali czyste 
konto. Drużyna stanowi zgrany 
mechanizm, każdy z zawodników 
jako trybik tej maszyny wie, co ma 
w niej do zrobienia. I taki jest wspól-
ny cel, czyli upragniony awans do 
ligi okręgowej. No i wreszcie ten, 
kto „robi różnicę”, charyzmatycz-
ny lider, prawdziwy przywódca – 
znaczy kapitan. Po prostu „Brama” 
– wiadomo…

Wizja awansu do ligi okręgowej 
powoli pojawia się na horyzon-
cie. Jeszcze dalekim i zamglonym, 
ale zaczyna się zarysowywać. Ale 
jeszcze nie czas na świętowanie. 
Nie jesteśmy jeszcze nawet w po-
łowie drogi, bo przed Żbikiem 
ciężka wiosna, o wiele cięższa niż 
runda jesienna. I 15 ciężkich bojów, 
bo każdy mecz rundy wiosen-
nej będzie właśnie bojem o każdy 
punkt. Nie można pozwolić sobie 
w nich na łatwą stratę punktów. Pa-
nowie, pokazaliście na jesieni cha-
rakter, tak samo, z takim samym 
zaangażowaniem trzeba zagrać 
na wiosnę. A będzie ciężko, bo za-
wsze łatwiej atakować fotel lidera 
niż go bronić. Szczególnie ważne 
będą mecze XXV i XXVI kolejki, 
w których Żbik zmierzy się kolej-
no: na wyjeździe z MKS Ciechanów 
i u siebie z Narwią 1962 Ostrołęka, 
czyli z drużynami obecnie zajmują-
cymi 2 i 3 miejsce. To będą mecze 
decydujące o awansie. Liczymy 
tylko na to, iż sytuacja związana 
ze stanem epidemii koronawirusa 
zmieni się na dobre na tyle, że bę-
dzie możliwy udział kibiców w me-
czach, aby można było wspierać 
naszego Żbika. 

Drodzy Zawodnicy! Dziękuje-
my Wam za radość i powody do 
dumy z bycia „zielono-czerwoną 
rodziną”, jaką daliście nam na jesie-
ni, szczególnie że możemy przez 
całą zimę śpiewać „Mamy lidera, 
w Nasielsku mamy lidera!”. Życzy-
my Wam chwili oddechu, dobrego 
przygotowania do rundy wiosen-
nej, uniknięcia jakichkolwiek kon-
tuzji, no i radosnego zakończenia 
w czerwcu. Życzymy Wam, aby-
ście nie byli tylko lwami jesieni, lecz 
prawdziwymi „rycerzami wiosny”, 
jak niegdyś mówiło się o piłkarzach 
Łódzkiego Klubu Sportowego, kie-
dy to właśnie w rundzie wiosennej 
notowali lepsze wyniki niż na jesie-
ni.

Dziękujemy trenerowi Krzysztofo-
wi Szymańskiemu i całemu sztabo-
wi za to, co już za nami i prosimy 
o jeszcze. Dziękujemy wszystkim 
osobom związanym ze Żbikiem 
za to, że jesteście z nami i wspiera-
cie nas pod każdym względem. 

Szczególnie dziękujemy zielono-
-czerwonym kibicom. Jesteście 
PRAWDZIWYM dwunastym za-
wodnikiem Żbika. To Wy „nakrę-
cacie” nas. Bez Was nie istniejemy. 
Dziękujemy, że jesteście na każ-
dym meczu, choćby, czy właściwie 
– pomimo wszystkiego – za ogro-
dzeniem stadionu w czasie zakazów 
udziału publiczności w meczach. 
Drużyna widzi i czuje Waszą obec-
ność. I wie, że ma dla kogo grać 
i zwyciężać! Do zobaczenia już wio-
sną na boiskach (oby po raz ostat-
ni) klasy okręgowej! Już czas, aby 
w Nasielsku zagościła IV liga!

M.M.


