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WYWIAD

Jakie będą skutki pandemii?
Z Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska rozmawiamy o tym,  
co wydarzyło się w naszej gminie w minionym roku i planach na 2021 rok.

Dobiegający do końca 2020 r. 
z pewnością był trudny dla nas 
wszystkich. Jak Pana zdaniem 
w obliczu pandemii w ostat-
nich miesiącach radził sobie 
nasz gminny samorząd?

 – Wieść o pandemii zaskoczy-
ła cały świat i nasz samorząd 
nie był tu żadnym wyjątkiem. 
Pierwsze skutki pandemii od-
czuliśmy już na początku roku, 
kiedy musiel iśmy odwołać 
międzynarodowy turniej Te-
qball, którego gmina Nasielsk 
miała być gospodarzem. Od 
samego początku staraliśmy 
się być jak najbliżej miesz-
kańców. Ogromną inicjatywą 
wykazali się wtedy nasielsz-
czanie, którzy zorganizowa-
li akcję szycia maseczek, przy 
której staraliśmy się zapewnić 
im materiały. Z naszej stro-
ny zapewnil iśmy maseczki 
najpierw pracownikom sklepów 
wielkopowierzchniowych, a na-
stępnie zakupiliśmy i rozdystrybu-
owaliśmy maseczki dla wszystkich 
mieszkańców. Tu nieocenionym 
wsparciem służyli strażacy oraz 

sołtysi . Najtrudniejszą decyzją 
było dla nas zamknięcie urzę-
du dla interesantów. Obawialiśmy 
się wtedy, że pojedynczy przy-
padek koronawirusa spowoduje 
zamknięcie całego urzędu, a co 
za tym idzie, całkowite wstrzyma-
nie pracy. W tym czasie zorgani-

zowaliśmy dla petentów skrzynkę 
podawczą w przedsionku i starali-
śmy się opracować najlepszą me-
todę powtórnego otwarcia urzędu 
dla mieszkańców, by służyć im jak 
największą dostępnością. Udało się 

Z MIASTA

Kościuszki 
bez drzew
 – Od kiedy pamiętam, zawsze rosły tu drzewa. Teraz ta 
ulica wygląda dziwnie i pusto, drzewa zniknęły, tylko domy 
widać – mówi pani Ewa. – Dlaczego wycięto tyle drzew? 
– pyta. 

W grudniu br., ku zaskoczeniu wielu mieszkańców miasta, 
zniknęły drzewa rosnące przy ulicy Kościuszki (droga wo-
jewódzka nr 571) na odcinku od ronda im. Ks. Śniegockiego 
do skrzyżowania z ulicą Kolejową.

Za wycinkę drzew odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzki, który o stosowne zezwolenie wystąpił do 
nasielskiego magistratu w 2018 r. Uzasadniając, że stare, 
zniszczone i wysokie drzewa, których gałęzie znajdują się 
w pobliżu linii energetycznych, stanowią realne zagrożenie 
dla pieszych i kierowców. 

MZDW zlecił przeprowadzenie wycinki w ramach przetargu 
w wielu miejscowościach, m.in.: w Jabłonnie, Ciechanowie, 
Żurominie i Płońsku. Według dokumentacji przetargowej 
na tym odcinku ul. Kościuszki usunięto: 10 jesionów, 4 lipy 
i 2 klony, a zamówienie zrealizowała firma Drwalex z Biało-
bieli za kwotę niespełna 20 tys. zł. 

Jak się dowiedzieliśmy, w 2021 r. zostaną tam posadzone 
młode rośliny, będą to prawdopodobnie lipy.

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Wigilia
Urząd Miejski nieczynny w czwartek, 24 grudnia br. 

Przypominamy, iż w czwartek, 24 grudnia br., Urząd Miejski w Nasielsku, 
a także Filia Starostwa Powiatowego oraz Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku są nieczynne. 

Czwartek, 24 grudnia br., stanowi dzień wolny od pracy za dzień  
26 grudnia br. (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający 
w sobotę zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/20 Burmistrza Nasielska z dnia 
27 kwietnia 2020 r. Przepraszamy za utrudnienia.

Sylwester
Mając na uwadze wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19.00 zakaz przemieszczania się 
osób (§ 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii) informuję, iż Urząd Miejski 
w Nasielsku w dniu 31 grudnia br. będzie czynny do godz. 14.00.

 Burmistrz Nasielska
 Bogdan Ruszkowski

Z ARiMR

Pieniądze na zakup komputera 
dla dziecka z rodziny rolniczej
Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofi-
nansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (lapto-
pa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszką, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 – w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących 
się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;

 – w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo 
rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;

 – w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer 
identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producen-
tów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płat-
ności;

 – w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., 
podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza 
w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;

 – która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia 
przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będą-
cego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji 
pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego 
wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

 – kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.;

 – kopie zeznań podatkowych za 2019 r.

 – kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego 
lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem 
oraz myszką, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu 
przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r. 

Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w ter-
minie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup 
takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego 
kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13 z rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

za:www.arimr.gov.pl

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
chciałbym podzielić się z Państwem informacją dotyczącą podziału 
środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który 
to powstał na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 
roku. W ramach tegoż Funduszu Rząd przeznaczył łącznie 12 mld zło-
tych na wsparcie inwestycji samorządowych. W pierwszej turze podzia-
łu rozdysponowano kwotę 6 mld zł, która w całości trafiła do wszystkich 
gmin z terenu całej Polski. Gmina Nasielsk otrzymała z tego tytułu środki 
na inwestycje w wysokości 2.313.795,00 zł.

W drugiej turze podziału dla jednostek samorządu terytorialnego 
wszystkich szczebli, rozdysponowano kwotę 4,35 mld złotych. W ra-
mach tej tury podziału Gmina Nasielsk złożyła 4 wnioski obejmujące 
dofinansowanie 80% wartości inwestycji, na następujące przedsięwzię-
cia:

– przedszkole i żłobek w Pieścirogach – wnioskowana kwota 
4.200.000,00 zł,

– stadion miejski w Nasielsku – wnioskowana kwota 4.000.000,00 zł,

– ścieżka rowerowa – wnioskowana kwota 1.600.000,00 zł,

– ulice Podmiejska, Krupka, Łączna (mała obwodnica) – wnioskowana 
kwota 3.800.000,00 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia podziału środków z przykrością pragnę Pań-
stwa poinformować, że nasza Gmina, podobnie jak inne gminy z po-
wiatu nowodworskiego, nie otrzymała żadnych funduszy na wsparcie 
ww. inwestycji.

Ponadto informuję, że w trzeciej turze podziału, na którą właśnie trwa 
nabór, pozostały do rozdysponowania środki o wartości 1,65 mld zł. 
Chcę Państwa zapewnić, że konsekwentnie będziemy wnioskować 
o przyznanie dofinansowania na inwestycje, które będą realizowane 
na terenie naszej Gminy.
     Burmistrz Nasielska
     Bogdan Ruszkowski
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O G Ł O S Z E N I E

to zorganizować na tyle dobrze, 
że obecnie przyjeżdżają do nas na-
wet mieszkańcy innych gmin, rów-
nież Legionowa czy Warszawy, by 
załatwić u nas sprawy podlegające 
pod Urząd Stanu Cywilnego.

Co z zaplanowanych na 2020 r. 
kluczowych inwestycji, przed-
sięwzięć czy inicjatyw udało się 
zrealizować, a co niestety zostało 
odwołane lub przełożone na inny 
termin?

 – Przede wszystkim zrewitalizo-
waliśmy dwa nasielskie zabytki. 
Na początku roku oddany został 
budynek po dawnym Domu Na-
uczyciela, a w ostatnich dniach 
odebraliśmy budynek Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej, 
który przeszedł gruntowny remont 
– poprawione zostały warunki ter-

moizolacyjne, a fasada otrzyma-
ła nowe życie. Ponadto do końca 
roku zainstalowana zostanie plat-
forma przyschodowa w Urzędzie 
Miejskim, dzięki czemu osoby 
dotknięte niepełnosprawnością 
będą miały umożliwiony dostęp 
do wszystkich pięter budynku. 
Sytuacja epidemiczna spowo-
dowała jednak wydłużenie wie-
lu terminów administracyjnych, 
przez co część inwestycji – szcze-
gólnie tych większych, bardziej 
złożonych przedsięwzięć – zo-
stała rozciągnięta w czasie. Mam 
tu na myśli głównie moderniza-
cję Stadionu Miejskiego, budowę 
przedszkola w Pieścirogach czy 
rewitalizację skweru Jana Pawła II.

Czy już wiadomo, jakie będą 
konsekwencje finansowe pande-
mii dla budżetu naszej gminy?

 –  G m i n a  N a s i e l s k  w  2 02 0 
roku wydała około 250 000 zł 
na zwalczanie p andemi i  CO -
VID-19. Są to przede wszystkim 

środki ochrony osobistej dla gmi-
ny oraz jednostek podległych. 
Skutki pandemii da się odczuć 
najbardziej w spadku we wpły-
wach dochodów udziału w po-
datku PIT, który stanowi bardzo 
ważną cześć w budżecie każdej 
gminy. Prognozuje się, że spadek 
wyniesie od 10 do 15 procent, co 
znacznie uszczupli budżet gmi-
ny Nasielsk. Kolejne duże ob-
ciążenie stanowią wciąż rosnące 
wydatki na oświatę, których bu-
dżet państwa nie rekompensuje 
wystarczająco. Z uwagi przede 
wszystkim na te dwa aspekty rela-
cja dochodów bieżących do wy-
datków bieżących diametralnie 
spada, a jest to najważniejszy wy-
znacznik sytuacji finansowej gmi-
ny, czyli nadwyżka operacyjna. 
Niestety gminy w całej Polsce nie 
mają żadnego wpływu na zmia-

ny na tych dwóch płaszczyznach 
i tylko ustawowe rozwiązanie tych 
zagadnień da gminom jakiekol-
wiek szanse na rozwój.

Na jakie inwestycje gminne mo-
żemy liczyć w 2021 roku?

 – Trzy kluczowe inwestycje, któ-
re planujemy zakończyć w przy-
s z ł ym  r o ku  t o  ws p o m n i a n a 
wcześniej budowa przedszkola 
w Pieścirogach, modernizacja sta-
dionu w postaci budowy boiska ze 
sztuczną murawą oraz boisk wie-
lofunkcyjnych, a także rewitaliza-
cja skweru im. Jana Pawła II. Są to 
trzy przedsięwzięcia o dużej skali, 
wymagające nie tylko dużych na-
kładów finansowych, ale również 
obszernej dokumentacji projekto-
wej. Ponadto w przypadku rewita-
lizacji skweru mamy do czynienia 
z pracami na terenie historycz-
nym, objętym opieką konserwa-
tora zabytków. Znaczna większość 
tych prac została już wykonana, 
więc rok 2021 powinien upłynąć 

pod znakiem już fizycznych ro-
bót oraz odbiorów tych obiektów. 
Dodatkowo w dalszym ciągu bę-
dziemy kontynuować rozwój sieci 
kanalizacyjnej w mieście. Tu na-
szym priorytetem jest podłączenie 
południowo-wschodniego obsza-
ru Nasielska, obejmującego jedno 
z najstarszych nasielskich osiedli, 
od ulicy Ogrodowej do ulicy Le-
śnej włącznie z terenami za daw-
nym torowiskiem. Po zamknięciu 
tego etapu będziemy mogli roz-
począć utwardzanie tamtejszych 
nawierzchni. W przyszłym roku 
planujemy również zakończenie 
dokumentacji projektowej doty-
czące ronda przy stacji Orlen, co 
pozwoli na rozpoczęcie także tej 
ważnej inwestycji komunikacyjnej, 
upłynniającej ruch samochodowy 
w tym wrażliwym węźle.

Jak wygląda podsumowanie 
wydatków na oświatę gminną 
w 2020 roku? Jak Pana zdaniem 
będą się kształtowały wydatki 
na ten cel w 2021 roku? Czy po-
wstał plan restrukturyzacji gmin-
nej oświaty?

 – Sądzę, że na podsumowa-
nia przyjdzie czas, gdy ukaże się 
sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy oraz planów finan-
sowych placówek oświatowych 
za rok 2020. Z bieżącej anali-
zy wydatków wynika, że oświa-
ta będzie kosztowała mniej, niż 
planowano w budżecie. Doko-
nując podsumowania roku 2020, 
musimy jednak uwzględnić sytu-
ację oświaty wynikającą ze sta-
nu epidemii . W bieżącym roku 
wdrożono działania zmierzające 
do optymalizacji kosztów utrzy-
mania oświaty. Te działania będą 
kontynuowane, również w roku 
następnym. W budżecie gminy 
na rok 2021 zaplanowano wy-
datki w dziale „Oświata” na kwo-
tę ponad 34 mln zł z czego ok. 
20.500.000,00 zł stanowi sub-
wencja oświatowa. W kwocie  
34 mln zł znajdują się również do-
tacje dla placówek niepublicznych 
(dwa przedszkola i jedna szko-
ła). Co do planów restrukturyza-
cji to na razie nie projektujemy 
radykalnych działań w oświacie, 
gdyż podejmując de-
cyzję, musimy również 
u wz g l ę d n i ć  c z yn n i k 
s p o ł e c zny,  w zwi ąz-
ku z czym na rok 2021 
i  lata następne l iczba 
placówek oświatowych 
pozostanie bez zmian. 
Przypominam, że w or-
ganizacji na rok szkolny 
2020/2021 dokon a-
no łączenia oddziałów 
w dwóch szkołach zgod-
nie z zobowiązującymi 
przepisami prawa. Pod-
jęliśmy również działa-
nia, aby rekrutacja do 
klas I i 0 nie spowodo-
wała zwiększenia liczby 
oddziałów. Nadmienię, 

że jeden dodatkowy oddział kosz-
tuje budżet gminy 100 – 120 tys. 
złotych rocznie. W skali 9 lat edu-
kacji daje to kwotę około miliona 
złotych.

Zakończony został remont bu-
dynku po byłym Domu Nauczy-
ciela, co i od kiedy będzie się 
w nim znajdowało?

 – W budynku po byłym Domu 
Nauczyciela planujemy zorgani-
zować swoistą izbę pamięci ziemi 
nasielskiej. Miejsce, w którym każ-
dy będzie mógł przybliżyć sobie 
przekrój historyczny miasta i gmi-
ny. Pieczę nad tym miejscem bę-
dzie sprawowała Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna. Planujemy 
rozpocząć funkcjonowanie tego 
miejsca już na początku przy-
szłego roku, ale nie chciałbym 
podawać tutaj konkretnej i zobo-
wiązującej daty.

Czy w związku z systematycznie 
rosnącymi stawkami opłat i usług, 
gmina Nasielsk prowadzi działania 
w kierunku obniżenia wysokości 
opłat za odpady komunalne?

 – Oczywiście. Temat ten na-
l e ż y  d o  j e d n e g o  z  n a s z yc h 
p r i o ryte tów,  p o n i eważ c eny 
za zagospodarowanie i odbiór 
odpadów w ostatnim czasie uro-
sły do niebotycznych rozmia-
rów. Dlatego wspólnie z gminami 
Wieliszew i Serock prowadzimy 
rozmowy mające na celu obni-
żenie tych kosztów poprzez uru-
chomienie działalności związanej 
z odpadami komunalnymi w Ja-
skółowie. Obecnie największym 
obciążeniem są odpady biode-
gradowalne. Uważamy, że zago-
spodarowanie ich we własnym 
zakres ie  p rzez mieszkańc ów 
znacznie obniży koszty odbio-
ru odpadów dla wszystkich na-
sielszczan, dlatego też za ich 
kompostowanie przysługuje 15% 
zniżki. Mamy nadzieję, że zachę-
ci to mieszkańców do bycia „eko” 
poprzez organizowanie własnych 
kompostowników, które potem 
mogą posłużyć w ogródku.

Czy Pana zdaniem plany rozbu-
dowy sieci kolejowej przez PKP 

PLK SA są, w którymś z wa-
riantów, korzystne dla gminy 
Nasielsk?

 – Każdy z zaproponowanych 
trzech wariantów zakłada inge-
rencję w istniejący krajobraz, 
dlatego zamiast mówić o najbar-
dziej korzystnym wolałbym skupić 
się na najmniej niekorzystnym. 
Właśnie za najmniej niekorzyst-
ny uważam wariant III, według 
którego nowe torowisko będzie 
położone od granic gminy do 
Studzianek, skąd dalej pobiegnie 
istniejącym już torem. Dziękowa-
łem projektantom za to, że choć 
w tym stopniu przychylili się do 
moich uwag, w których prosiłem 
o nieingerowanie w krajobraz i in-
frastrukturę drogową czy zabudo-
wę mieszkalną. Oczywiście, ten 
wariant również nie napawa mnie 
optymizmem, ale taka jest chyba 
natura kompromisu, że obie stro-
ny są z niego nie do końca zado-
wolone.

Czego ż ycz yłby  Pan  sob ie 
i mieszkańcom naszej gminy 
w Nowym 2021 Roku?

 – Na początku tego ciężkiego roku 
mieszkańcy w trudnym momen-
cie wykazali się niebywałą życzli-
wością, chęcią niesienia pomocy 
i solidarnością. Oddolna akcja szy-
cia maseczek czy rzeczy bardziej 
prozaiczne, jak robienie zakupów 
sąsiadom, pokazały, że w trud-
nych momentach potrafimy się 
zjednoczyć. Na nadchodzący rok 
życzę wszystkim mieszkańcom, 
by ta życzliwość i poczucie jed-
ności z sąsiadami towarzyszyły 
nam również w lżejszych czasach, 
ale przede wszystkim chciałbym 
wszystkim życzyć zdrowia. Jeśli to 
życzenie się spełni, to będzie ozna-
czać nasze zwycięstwo nad pande-
mią. Wiadomo jednak, że życzenia 
się nie spełniają same, jeśli im się 
nie pomoże, dlatego w tym zakre-
sie stoi przed nami wszystkimi dużo 
pracy. Wierzę jednak, że samody-
scyplina i troska o współobywateli 
pomalują rok 2021 w trochę ja-
śniejszych kolorach.
Dziękuję za rozmowę

Iwona Pęcherzewska.

WYWIAD Z…

Jakie będą skutki pandemii?
Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w naszej gminie w minionym roku i pla-
nach na 2021 rok.

fot. M. Orłowskifot. M. Orłowski
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15 grudnia OSP Nasielsk i OSP 

Jackowo prowadziły działania 

w miejscowości Świeszewo - 

powiat Pułtuski, gdzie doszło do 

pożaru stodoły.

Kronika OSP

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Remont biblioteki 
zakończony
W piątek, 18 grudnia 2020 r., komisja odbiorowa, w której skład weszli 

przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Dyrektor Biblioteki, In-

spektor Nadzoru oraz pracownicy Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków dokonali odbioru prac w ramach zadania „Prze-

budowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Nasielsku”.

W ramach prac wykonano m.in.: nową drewnianą stolarkę okienną, reno-

wację elewacji i ścian budynku, naprawę obróbek blacharskich oraz re-

mont pomieszczeń wewnętrznych wraz z instalacjami. 

Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach Narodowego Pro-

gramu Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Wykonawcą prac była firma OK-BUD Piotr Morawski z Nasielska, a łącz-

na wartość robót wyniosła: 761 924,72 zł, w tym kwota dofinansowania: 

260 000 zł.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  

i Programów Strukturalnych

Z MIASTA

Oświetlenie ulic
Druga połowa grudnia to okres, 
kiedy dni są najkrótsze. Szybko 
zapadający zmrok i duże zachmu-
rzenie sprawiają, że szybko robi się 
ciemno na ulicach naszego mia-
sta, a latarnie uliczne nie zapala-
ją się o zmroku. Dlaczego tak się 
dzieje? 

 – Za oświetlenie ulic odpowiada 
operator Energa-Oświetlenie. To 
oni ustawiają czas zaświecenia i 
gaszenia oświetlenia ulicznego. 
Obecnie latarnie zapalają się na 
30 minut przed astronomicznym 
zachodem słońca i gasną 30 minut przed astronomicznym wschodem słońca – tłumaczy Radosław Kasiak, 
Kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. 

Nasielsk, tak jak wiele innych miast nie ma włącznika, który „za jednym pstryknięciem” uruchomi latarnie w mie-
ście. Latarnie zaopatrzone są w programatory, jednak nie są ustawione na każdy dzień z osobna, a na pewien 
okres czasu. Od 22 grudnia dni będą coraz dłuższe, więc i moment zapalania i gaszenia latarni będzie dopaso-
wany do wschodów i zachodów słońca.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKEIGO 

Studnia w Nunie
9 grudnia br. nastąpił odbiór zadania 
„Wykonanie otworu studziennego nr 4 
dla potrzeb gminnego ujęcia wód pod-
ziemnych w miejscowości Nuna”, które 
zostało zrealizowane w ramach podpi-
sanej umowy między Zakładem Studni 
Głębinowych z siedzibą ul. Weteranów 
3, 21-100 Lubartów a Gminą Nasielsk. 

W ramach umowy wykonawca wyko-
nał wiercenia metodą udarową do głę-
bokości 58,5 m ppt., w średnicach 508 
mm do gł. 32,0 m i średnicy 457 mm 
do głębokości końcowej lub metodą 
obrotową (wariant alternatywny).

Wynagrodzenie ryczałtowe wynio-
sło 113 160,00 złotych brutto.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Inicjatywa WiFi4EU
Gmina Nasielsk zakończyła realizację umowy dotacji na ponad 60.000 złotych z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyj-
ności i Sieci Komisji Europejskiej (INEA) na realizację programu WIFI4EU na terenie miasta Nasielsk.

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości Internetu w 
całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych, takich jak: parki, place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności 
publicznej.

W ramach projektu wykonaliśmy sieć 11 hotspotów z bezpłatnym dostępem do Internetu w takich miejscach jak: budy-
nek Urzędu Miejskiego w Nasielsku, budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, budynek Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej, tereny Stadionu Miejskiego, tereny wokół fontanny przy skwerze Bohaterów Wojny 
1920 r., targowisko przy ul. Tylnej oraz ul. Lipowej, tereny przy Skwerze Kapitana Sochaczewskiego i Skwerze Jana Pawła II  
(od strony parkingu), tereny siłowni plenerowej ul. Kościuszki, tereny placu za-
baw „Podwórko Nivea” ul. Staszica.

Inwestycja jest w 100% finansowana ze środków Komisji Europejskiej. Wyko-
nawcą sieci hotspotów jest firma BLUEKOM - Tomasz Waśniewski z Gminy 
Nasielsk

Lista punktów dostępu do Internetu: https://bit.ly/38lR7dm
Wydział Administracji i Nadzoru
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Inwestycje drogowe
D o b i e g a j ą  k o ń c a  p r a -
ce związane z remontem 
ulic w Nasielsku. Nową na-
wierzchnię asfaltową zyskały 
ulice Prosta, Kręta i Staszica 
oraz wybrane odcinki dróg 
na terenach wiejskich.

 – Wykonawcą inwestycji 
pod nazwą „Modernizacja 
wybranych odcinków dróg 
gminnych ” była firma Infra-
struktura Bud-59 z Warsza-
wy, która była jedną z trzech, 
które przystąpiły do przetargu 
– mówi Radosław Kasiak, kie-
rownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Do końca dobiega też pierwszy etap przebudowy ulicy Leśnej. – Etap ten dotyczy wykonania kanalizacji sani-
tarnej przez Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan., Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy z Cie-
chanowa za kwotę niespełna 500 tys. zł. Prace przebiegały sprawnie i zgodnie z harmonogramem  – informuje 
kierownik Radosław Kasiak. – Po Nowym Roku firma Baz-Bruk Marek Bazylewski rozpocznie drugą część za-
dania w ramach „Przebudowy drogi gminnej ul. Leśna w  Nasielsku”. Droga będzie miała nawierzchnię z kostki 
brukowej – dodaje kierownik Wydziału Inwestycji. 9 grudnia 2020 roku podpisana została umowa na realizację 
tego zadania za kwotę ponad 863 tys. zł. Zakończenie prac przewidziano na 15 kwietnia 2021 roku.

***
Na zlecenie Starostwa Powia-
towego w Nowym Dworze 
Mazowieckim zakończyła się 
modernizacja odcinka dro-
gi o długości 1270 metrów 
w miejscowości Kosewo. 
Zadanie zrealizowano w ra-
mach inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa dróg powiato-
wych nr 2414W oraz 2427W 
w ramach programu uspraw-
nienia komunikacji na terenie 
powiatu nowodworskiego”. 
Droga nr 2414W to dwukilo-
metrowy odcinek w gminie 
Pomiechówek od Błędowa, 
przez Pomocnię, Wolę Błędowską do Błędówka. – Wyremontowany odcinek drogi w gminie Nasielsk w cało-
ści znalazł się na terenie miejscowości Kosewo od granic administracyjnych Nasielska do przejazdu kolejowego. 
Wzdłuż nowej nawierzchni asfaltowej wybudowany został także chodnik. Wykonawcą inwestycji wartej około 
1,2 mln zł była firma Prima z Sochaczewa – informuje członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego Radosław 
Kasiak.

Michał B.

Z GMINY

A jak przyjdzie zima?
Zima, przynajmniej ta 
kalendarzowa, już z nami 
jest. Co prawda nie ma 
jeszcze ani mrozu, ani 
śniegu, ale przecież po-
goda może ulec zmianie 
z godziny na godzinę. 
Sprawdziliśmy, czy służ-
by drogowe są gotowe 
na nadejście mroźnej 
i śnieżnej zimy.

 –  J e s t e ś m y  p r z y -
g o t o w a n i ,  a  p r a -
c o w n i c y  c z u w a j ą 
w gotowości – zapewnia 
Lida Rutkowska dyrektor 
Zarządu Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkanio-
wej w Nasielsku. – Mamy 
480 ton mieszanki pia-
skowo – solnej do po-
sypania dróg, w gotowości czekają trzy samochody ciężarowe oraz jeden ciągnik, które zostały wyposażone 
w pługi odśnieżne i solarki oraz dwa pojazdy zostały wyposażone w pługi odśnieżne. Na terenie miasta zostały 
umieszczone pojemniki z piaskiem do posypywania chodników, a studnie deszczowe są na bieżąco przeglą-
dane i udrażniane według potrzeb – wylicza pani Rutkowska.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odpowiada za zimowe utrzymanie dróg gminnych, natomiast 
za drogi powiatowe firma PPHU „ANETKA” z Nowego Dworu Mazowieckiego. 

(red.)

Z GMINY

Zima bez lodowiska
Sytuacja epidemiczna pokrzyżowała wiele planów. Jej „ofiarą” stało się tak-
że nasielskie lodowisko, które rok temu cieszyło się bardzo dużym zain-
teresowaniem.

Rozporządzenia administracji rządowej w zakresie lodowisk nie są  
do końca precyzyjne i nie określają, czy można lodowiska otwierać, czy 
nie. Dlatego w niektórych miejscowościach one funkcjonują pod warun-
kiem uwzględnienia reżimu sanitarnego. W dodatku rząd wprowadza licz-
ne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, a te bywają zaskakujące, 
jak chociażby zakaz poruszania się dzieci do 16 roku życia bez opiekuna 
w godzinach od 8 do 16.

 – Z uwagi na pandemię i niestabilną sytuację epidemiczną w kraju pod-
jęliśmy decyzję o nieotwieraniu w tym roku lodowiska. Nie jesteśmy 

w stanie zagwarantować warunków sanitarnych, aby każdy użytkownik 
mógł w bezpieczny sposób korzystać z tej atrakcji – mówi Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych.

Z danych za rok ubiegły wynika, że z lodowiska łącznie skorzystało prawie 
4 tysiące osób. Połowa z nich wypożyczyła łyżwy. 2/3 użytkowników lo-
dowiska stanowiły dzieci i młodzież szkolna.

Podobne decyzje podjęte zostały w wielu innych miastach, w tym rów-
nież w stolicy. Wszędzie powtarzał się argument, że w przypadku stwier-
dzenia zakażenia Covid-19 trudno byłoby zlokalizować osoby, które miały 
ze sobą styczność.

Michał B.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Platforma 
przyschodowa
W poniedziałek, 21 grudnia br., nastąpił odbiór zadania „Instalowanie plat-
formy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”, któ-
re zostało zrealizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”. Tym samym nasi mieszkańcy i klienci ze szcze-

gólnymi potrzebami będą mogli aktywnie uczestniczyć w sesjach Rady 
Miejskiej, ślubach i bezpośredniej obsłudze na I i II piętrze Urzędu. Dzię-
ki inwestycji zostanie usunięta bariera architektoniczna budynku urzędu  
i zostanie spełniony obowiązek w zakresie dostępności architektonicznej. 
Łączny koszt inwestycji to 80 934 zł, z czego 32 373,90 zł zostało pozy-
skanych z PFRON przez Wydział Administracji i Nadzoru. Za realizację zada-
nia była odpowiedzialna firma Lifts4U Konrad Mrówka z Wręczycy Wielkiej.

Wydział Administracji i Nadzoru
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dziewczyna z pociągu
Wiele osób, które przez 
d ł uższ y czas podró-
żują pociągiem jedną 
i tą samą trasą, szybko 
znajdują sobie ulubio-
ne miejsce. Takie, które 
oglądają o różnej porze 
dnia i roku, i którego nie 
chcą przegapić, za każ-
dym razem wypatrując 
jako coś sobie znanego 
i niejako ,,swojego”. 

Rachel Wattson, boha-
terka książki Dziewczyna 
z pociągu Paula Hawkinsa, też ma takie miejsce. Z powodu 
problemów z alkoholem została wyrzucona z pracy, pomimo 
tego, dla zachowania pozorów poprzedniego życia, codzien-
nie rano rusza w podróż pociągiem do swojego starego miej-
sca pracy i wraca wieczorem. Za każdym razem przygląda się 
pewnej młodej parze, której życie wydaje się idealne i wręcz 
sielankowe. Pewnego dnia widzi kobietę z innym mężczy-
zną, a później dowiaduje się z mediów, że zniknęła i trwają jej 
poszukiwania.

Dziewczynę z pociągu można najłatwiej określić mianem 
thrillera psychologicznego. Główną rolę w nim odgrywa-
ją zwykli ludzie, policja pojawia się gdzieś w tle, a kulisy jej 
śledztwa pozostają dla nich nieodgadnione. Przez to ciężar 
powieści przekłada się z zagadki kryminalnej na relacje mię-
dzy bohaterami i rozliczenia z ich przeszłością. Szczególnie, 
że narrację obserwujemy z punktu widzenia: Rachel, Megan 
(owa zaginiona dziewczyna), a później jeszcze jednej osoby. 
Powoduje to, że opowieść zyskuje niezwykle osobisty wy-
miar.

Książka nie jest łatwa, bo na pierwszy plan wysuwają się oso-
biste tragedie, które wpływają na to, że obecne życie bo-
haterów jest niepełne i rozczarowujące. Rachel popada 
w alkoholizm z powodu problemów z zajściem w ciążę, co 
kończy się rozpadem jej małżeństwa. Megan z kolei nigdy nie 
potrafiła się pogodzić ze śmiercią brata, co popycha ją w kie-
runku szukania coraz mocniejszych bodźców w życiu. Obie 
chcą wypełnić pustkę, która je notorycznie wypełnia. Para-
doksalnie dla Rachel to właśnie zaginięcie Megan i związana 
z tym tajemnica staje się paliwem do próby rzucenia alkoholu 
i wzięcia się w garść.

Powieść zaczyna się leniwie, pierwsze kilkadziesiąt stron 
może ciągnąć się w nieskończoność, ale od pewnego mo-
mentu akcja przyspiesza i nie zwalnia aż do końca niczym 
pociąg ruszający ze stacji kolejowej (porównanie, którego 
w kontekście tytułu nie można sobie podarować). Nie jest 
przy tym zbyt długa, można ją więc pochłonąć w jeden lub 
dwa wieczory. To solidna i często zaskakująca powieść, która 
sprawi radość wszystkim fanom tego typu twórczości. 

Paweł Kozłowski

ROZ(G)RYWKA

Gry z zagadką w tle
„Klub detektywów” to imprezo-
wa gra dedukcyjna, przeznaczona 
dla osób powyżej ósmego roku 
życia, w której uczestnicy wciela-
ją się w detektywów oraz agenta. 
Celem jest zdemaskowanie agen-
ta. Uczestnicy mają do dyspozy-
cji m.in. pięknie ilustrowane karty, 
lupkę oraz notesik. Jeden z graczy 
raz na turę jest aktywny i jego za-
daniem jest wymyślenie hasła, 
które zapisuje we wszystkich, za 
wyjątkiem jednego, notesikach. 
Rozdaje je uczestnikom, po czym 
gracze kolejno wykładają karty pa-
sujące do hasła. Pamiętajmy, że je-
den z graczy nie zna słowa klucza, 
więc kładzie kartę, bazując na ob-
razkach pozostałych osób. Następ-
nym etapem jest dyskusja oparta na 
przytoczeniu argumentów uzasad-
niających wybór wyłożonych kart. 
Po argumentacji, należy wskazać, 
kto według graczy i dlaczego jest 
agentem. Na koniec tury przy-
dziela się punktację zarówno gra-
czom, którzy prawidłowo wskazali 
agenta, jak i agentowi dość dobrze 
blefującemu, aby zachować swoją 
tożsamość w ukryciu. Gra rozwija 
kreatywność, pobudza wyobraźnię 
i uczy sztuki argumentacji. Świet-
na zabawa pozwalająca wcielić się 
w rolę detektywa. 

„Ostatnie chwi-
le. Burzliwe życie 
Billy’ego Kerra” 
wychodzi poza 
ra my  t y p owe j 
gry planszowej 
c z y  ka rc i a n e j . 
Dotyka trudnego 
tematu – ostat-
n i c h  c h w i l  n a 
świecie. Z jednej 
strony gracze wcielający się w per-
sonel medyczny muszą zapew-
nić pacjentowi opiekę medyczną, 
z drugiej zdobyć jego zaufanie, po-
nieważ głównym celem gry jest 
rozwikłanie tajemnic z przeszło-
ści Billy’ego. Jest to gra ze scena-
riuszem podzielonym na dziesięć 
rozdziałów, na który uczestnicy 
mają częściowo wpływ. Tytułowy 
bohater, sześćdziesięcioletni męż-
czyzna trafia na oddział paliatywny 
w skutek zawału doznanego w trak-
cie lotu z Sydney do Londynu. Po-
nadto trapią go wyrzuty sumienia, 
odczuwa potrzebę rozliczenia się 
z przeszłością. Rozgrywka opar-
ta jest na typowej zmianie w szpi-
talu, każdy gracz ma swoją rolę: 
ordynator, lekarz, pielęgniarka, 
asystenci. W sytuacji gdy zabraknie 
lekarzy lub pielęgniarek, pozostali 
pracownicy otrzymują zastępstwo 

lub nadgodziny. Nie powinni jed-
nak zbyt długo pracować w takich 
warunkach, ponieważ mogą się 
przemęczyć, w skutek czego tracą 
wspomnienie Billy’ego lub żeton 
opieki. Braki personelu są jedną 
z głównych przeszkód na drodze  
do rozwiązania zagadki przeszłości 
Kerra i mogą skutkować przegra-
ną. Należy zatem planować dzia-
łania na wielu płaszczyznach, aby 
zdobyć w sumie trzydzieści powią-
zanych ze sobą epizodów z życia 
pacjenta, zanim ten umrze. Ponad-
to w trakcie rozgrywki gracze będą 
czasem współczuli Billy’emu, in-
nym razem gardzili nim. Jest to gra 
skłaniająca uczestników do refleksji, 
pozwalająca uczestniczyć w budo-
waniu jej fabuły, wymagająca za-
równo myślenia strategicznego, jak 
i zmysłu detektywa, a także umie-
jętności współpracy w grupie. 

OI
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Najpiękniejsza Karta 
Bożonarodzeniowa
Adwent – to czas bezpośredniego 
przygotowania do świąt Bożego Na-
rodzenia. Czas, gdy powinniśmy się 
zatrzymać, przemyśleć sens swoje-
go życia. To również wyjątkowy czas, 
gdy możemy zrobić coś dobrego dla 
innych – dla tych, dla których przed-
świąteczny czas jest niezwykle trud-
ny, dla osób starszych i samotnych, 
dla których wizja świąt bez najbliższych 
wiąże się ze łzami i smutkiem.

Mając na celu uwrażliwienie dzie-
ci i młodzieży na potrzeby i sytuację 
podopiecznych domów seniora oraz 
rozwój umiejętności plastycznych, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści 
z klasą” w Ruszkowie zorganizowało 
konkurs pt.: „Najpiękniejsza Karta Bo-
żonarodzeniowa z życzeniami”.

Konkurs adresowany był do dzieci 
i młodzieży w wieku 5-15 lat. Kart-
ki świąteczne mogły być wykonane 
w dowolnych technikach malarskich 
i graficznych. Po rozstrzygnięciu kon-
kursu, kartki zostaną przekazane pod-
opiecznym Domu Seniora „Anna” 
w Smulskach. Dlatego ważne było, 
aby na kartkach zostały umieszczone 
życzenia dla podopiecznych Domu 
Seniora. Uczestnicy mogli dostarczać 
kartki do oznaczonych miejsc na tere-
nie gminy Nasielsk.

We wtorek, 15 grudnia 2020 roku, 
w świetlicy wiejskiej w Ruszkowie od-
było się rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego. Wyboru najładniejszych 
prac dokonało jury w składzie: Iwo-
na Pęcherzewska z „Życia Nasielska”, 
Agnieszka Śliwińska z Koła Gospodyń 

Wiejskich „Optymiści z klasą” w Rusz-
kowie oraz ks. Łukasz Chruściel z para-
fii św. Rocha w Cieksynie.

Przy ocenie kart, jury wzięło pod 
uwagę samodzielność wykonania 
prac, zgodność z tematem oraz zgod-
ność kart z regulaminem konkursu. 
Komisja jednogłośnie zdecydowała 
o przyznaniu nagród następującym 
osobom:

Kat. I: 5-9 lat
1. Ślubowska Martina
2. Ślubowska Karina
3. Kordulewski Kuba
Wyróżnienia: Chodkowska Aleksan-
dra, Krzyczkowska Karolina

Kat. II: 10-15 lat
1. Gajewska Wiktoria
2. Gerasik Bartłomiej
3. Sztabnik Alicja
Wyróżnienia: Stroiński Filip, Kinkow-
ska Anna

Wszystkim uczestnikom konkur-
su serdecznie gratulujemy. Rozda-
nie nagród odbędzie się w niedzielę, 
20 grudnia br.

Wszystkie karty zostaną przed świę-
tami dostarczone do podopiecznych 
Domu Seniora „Anna” w Smulskach. 

 – Mamy nadzieję, że dzięki przekaza-
nym kartom na twarzach podopiecz-
nych zagości uśmiech i wzruszenie. 
Chcemy, aby poczuli, że ktoś o nich 
pamięta. Poprzez organizację kon-
kursu, chcemy, by dzieci i młodzież 
choć przez chwilę zastanowili się nad 
sytuacją osób starszych i samotnych, 
którzy na co dzień żyją z dala od swo-
ich rodzin – mówi Aleksandra Ziółek, 
członkini KGW „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie.

Konkurs odbywał się pod patrona-
tem Burmistrza Nasielska, Parafii pw. 
św. Rocha w Cieksynie, Nasielskie-
go Ośrodka Kultury i Redakcji „Życie 
Nasielska”. 

(red.)
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Warsztaty Dj’skie w Cieksynie
W cieksyńskiej Wiejskiej Scenie 
Kulturalnej odbyły się warsztaty 
DJ’skie dla młodzieży, zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Arty-
styczno-Społeczne „Skafander”. 
Bezpłatne zajęcia zostały sfinanso-
wane z Inicjatywy Lokalnej Gminy 
Nasielsk. 

P rowadzi ł  je Tomasz Konca, 
działający od dawna w branży 
muzycznej jako dj, producent, 
dziennikarz muzyczny, radiowiec 
oraz juror festiwali muzycznych. 
Prowadził programy muzyczne  
m. in. w Polskim Radiu Czwórka 
oraz 1 Programie Polskiego Radia.

W czterodniowych warsztatach 
uczestniczyły dwie grupy wie-
kowe: 9-13 lat oraz 14-19 lat. Ze względu na praktyczny charakter zajęć, pierwotnie przewidywano niewielkie 
grupy, maksymalnie ośmioosobowe, lecz z powodu epidemii, organizator musiał ograniczyć liczbę kursantów  
do 4 osób. Za to uczestnicy mieli więcej czasu na ćwiczenie, próbowanie, eksperymentowanie, a jak wiadomo, 
praktyka czyni mistrza. 

Tomasz Konca zapoznał uczestników z rysem historycznym kultury dj’skiej, podstawowymi zasadami obsługi 
i konfiguracji sprzętu oraz techniką miksowania z użyciem płyt CD. Kursanci także nauczyli się stosować różne 
efekty i triki.  

Na ostatnim spotkaniu, 18 grudnia, nastąpił uroczysty finał. Każdy uczestnik zaprezentował samodzielny miks 
muzyki przed publicznością, niestety nieliczną, ze względu na obostrzenia sanitarne. Młodzi dj’e, mimo lekkiej 
tremy, prezentowali się bardzo profesjonalnie: ze słuchawkami na uszach, w skupieniu operowali pokrętłami 
konsoli. Występy zostały nagrodzone brawami, a świeżo upieczeni adepci udowodnili, że zdobyli praktyczne 
umiejętności pozwalające zagrać samodzielną imprezę. Na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty ukończenia 
szkółki Dj’skiej I  stopnia. 

mj
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Świąteczne wieńce
G r u d z i e ń  to  c z a s ,  
w którym przygoto-
wujemy się na świę-
ta Bożego Narodzenia. 
Oprócz sprzątania i za-
kupu prezentów, war-
to pomyśleć tak że  
o świątecznych de-
koracjach. 16 grudnia 
2020r. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści 
z klasą” w Ruszkowie 
zorganizowało warszta-
ty tworzenia wianków 
świątecznych. Odbyły 
się one w nietypowej formie online. 

Warsztaty poprowadziła Kasia Żbikow-
ska, która ma wieloletnie doświadcze-
nie w branży florystycznej. 

 – Za sprawą naszego super zarządu 
odbyły się kolejne warsztaty zorga-
nizowane przez KGW w Ruszkowie. 
Tym razem nieco w innej formie. Je-
steśmy nowoczesnym kołem i wy-
korzystujemy możliwości techniczne 
w tym trudnym czasie, aby spotykać 
się też wirtualnie. Za pośrednictwem 
aplikacji Zoom prowadząca Kasia 
Żbikowska pokazywała nam tajni-
ki tworzenia świątecznych wianków 
krok po kroku. Mimo trudności spo-
wodowanych ograniczeniami, podo-
łałyśmy zadaniu i w większym gronie 
stworzyłyśmy prześliczne ozdoby 
i myślę, że na tym nie poprzestanie-
my. Atmosfera była iście przedświą-
teczna i tworzenie wianków sprawiało 
wiele przyjemności wszystkim – 
mówi Beata Rzepkowska, uczest-
niczka warsztatów i członkini Koła 
Gospodyń Wiejskich „Optymiści  
z klasą” w Ruszkowie.

Na platformie spotkało się 17 kobiet, 
które wspólnie z prowadzącą wyko-
nywały wianki. Materiały na wianki zo-
stały dostarczone przed spotkaniem. 
Warsztaty florystyczne w formie on-
line były dla wszystkich ciekawym, 
dla wielu osób nowym, doświadcze-
niem. Najpierw dzięki wskazówkom 
Kasi, uczestniczki zaplotły jodłowy 
wieniec, a później udekorowały go 
ozdobami i bombkami.

W rezultacie powstały piękne wianki, 
które będą wspaniałą dekoracją świą-
teczną.

 – Warsztaty organizowane przez 
KGW „Optymiści z klasą” w Rusz-
kowie to wspaniałe zajęcia oraz 
cudowna i przyjazna atmosfera. 
Można spędzić miło czas, przy oka-
zji ucząc się wielu ciekawych rzeczy. 
W Nasielsku brakuje takich inicjatyw, 
dlatego aranżowanie warsztatów dla 
mieszkańców to wartościowa rzecz – 
dodaje Katarzyna Osińska, uczestnicz-
ka warsztatów.

Były to ostatnie warsztaty rękodzie-
ła finansowanie w ramach programu 
Inicjatywy Lokalne Gminy Nasielsk 
2020. W 2020 roku oprócz warszta-
tów tworzenia wieńca świątecznego, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Optymi-
ści z klasą” w Ruszkowie zorganizowa-
ło warsztaty ozdabiania bawełnianych 
toreb metodą filcowania oraz warszta-
ty ceramiczne.

 – Jesteśmy dumni, że mimo wie-
lu przeszkód udało nam się zre-
al izować wszystkie warsztaty. 
Dziękujemy wszystkim uczestnicz-
kom oraz prowadzącym warsztaty! 
Każde warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
gminy Nasielsk. Świadczy to o tym, 
że jest potrzeba organizacji zajęć z rę-
kodzieła. To wspaniała forma spędza-
nia czasu. Dzięki nim możemy nabyć 
nowe umiejętności, które mogą stać 
się naszym hobby albo naszą pracą 
– mówi Aleksandra Ziółek, członkini 
KGW.

(o.z.)

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Betlejemskie Światło Pokoju 
W poniedziałek, 21 grudnia br., do Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. 
Z rąk harcerzy 4 Gromady Zuchowej Poszukiwacze 
Żywiołów Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki Światło 
dla Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Nasielsku 
oraz symbolicznie dla całej wspólnoty samorządo-
wej Gminy Nasielsk odebrał Bogdan Ruszkowski Bur-
mistrz Nasielska. 

Przypomnijmy, iż idea Betlejemskiego Światła Pokoju 
została zainaugurowana w 1986 roku w Austrii. Tam 
najpierw trafia Światło z Groty Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem, a następnie do przedstawicieli organiza-
cji skautowych z krajów europejskich. Związek Har-
cerstwa Polskiego otrzymuje Betlejemskie Światło 
Pokoju skautów słowackich. Hasłem tegorocznego 
Betlejemskiego Światła Pokoju są słowa „Światło służby”. 

Niech to Światło rozpromienia serca nas wszystkich oraz niesie na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy 2021 Rok ciepło, miłość, dobro, optymizm i niegasnącą nadzieję.

Wydział Administracji i Nadzoru
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CHARYTATYWNIE

Weekend Cudów – paczki rozdane
Dla wolontariuszy Szlachetnej 
Paczki, grudzień to czas pracy 
i przygotowania do Weekendów 
Cudów. To właśnie wtedy wolonta-
riusze dostarczają paczki potrzebu-
jącym rodzinom. 

 – Weekend Cudów to wyjątko-
wy czas pełen uśmiechu, radości 
i wzruszeń. Czas, w którym wielu 
ludzi otrzymuje nadzieję na lepsze 
jutro i szczęście, do którego cza-
sem tak niewiele potrzeba – żyw-
ność, lodówka, ciepły koc czy buty 
na zimę. To węgiel, dzięki któremu 
zima nie jest już taka straszna. To 
są marzenia ludzi, którzy na za-
kup takich rzeczy nie mogą sobie 
pozwolić. To uśmiech na twarzy 
dziecka, które otrzymuje wyma-
rzoną zabawkę, na którą nie stać 
rodziców. To radość z tego, że ktoś 
dostrzegł tych ludzi i wyciągnął 
do nich pomocną dłoń. Czasem 
wystarczy kilka minut rozmowy, 
by poczuli, że nie są sami na tym 
świecie, że kogoś interesuje ich los 
– mówi Jolanta Gajewska, wolonta-
riuszka Szlachetnej Paczki.

Finał tegorocznej edycji Szlachet-
nej Paczki odbył się 12-13 grudnia 
2020 r. Tym razem siedziba na-
sielskiego sztabu znajdowała się 
w Niepublicznym Przedszkolu Sa-
kolandia. Tam również znajdował 
się magazyn, do którego Darczyń-
cy przywozili paczki. 

W tym roku w nasielskim szta-
bie Szlachetnej Paczki pracowało 
5 wolontariuszek. To osoby pełne 
zaangażowania i energii, które po-
święciły swój wolny czas, by działać 
charytatywnie. Wolontariuszki od-
wiedziły ponad 20 rodzin miesz-
kających na terenie naszej gminy, 
z którymi przeprowadziły wywia-
dy na temat ich sytuacji rodzinnej 
i materialnej. Rodziny potrzebu-
jące pomocy zostały zgłoszone 
przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, sąsiadów i znajomych. 
Do Szlachetnej Paczki zakwalifiko-
wało się w sumie 13 Rodzin, które 
następnie zostały wprowadzane do 
ogólnopolskiej bazy, gdzie mogli je 
znaleźć Darczyńcy. 

W nasielskiej bazie znalazły się 
osoby starsze, samotne, niepełno-
sprawne, a także rodziny z dziećmi. 
Darczyńcy w bardzo szybkim tem-
pie wybierali potrzebujące rodziny. 
To wspaniałe, że mimo ciężkich 
czasów, mimo pandemii, tak wiele 
ludzi chce pomóc, przygotowując 
paczkę. 

Najczęstszymi potrzebami, któ-
re zgłaszały rodziny była żywność 
z długim terminem przydatności 
do spożycia, odzież zimowa oraz 
opał. Nasze paczkowe rodziny ma-
rzyły również m.in.: o łóżku, lo-
dówce, kuchence gazowej.

Jedna z rodzin, dzięki pomocy dar-
czyńcy, otrzymała naprawę insta-
lacji elektrycznej w mieszkaniu, 
dzięki czemu ma teraz prąd. Nasi 
darczyńcy to pracownicy firm, in-
stytucji, rodziny oraz grupy zna-
jomych, które mają wspólny cel 
– pomoc osobom potrzebującym 
godnie żyć. Darczyńcy spełniają 

marzenia rodzin, pokazują, że jest 
ktoś, komu los innych nie jest obo-
jętny. 

Niestety w tym roku Darczyńcy nie 
mogli dostarczać paczek wspólnie 
z wolontariuszkami, które mogły 
im opisać i zrelacjonować wizytę 
u Rodzin.

Wszystkie wizyty był y bardzo 
emocjonujące, przepełnione wzru-
szeniem i radością. Niektóre osoby 
były oszołomione, nie wiedziały 
co powiedzieć, by wyrazić swoją 
wdzięczność. Inni do samego koń-
ca niedowierzali, że dostaną po-
moc ze Szlachetnej Paczki. 

Wszystkie Rodziny, którym prze-
kazywana pomoc w ramach tej ak-
cji charytatywnej łączy jedno – nie 
poddają się, chcą walczyć o siebie, 
swoje dzieci, wspólną przyszłość. 
A przygotowanie i dostarczanie im 
paczek pokazuje, czym jest czło-
wieczeństwo i bezinteresowna po-
moc. 

 – Jako wolontariusz do Szlachet-
nej Paczki dołączyłam 3 lata temu, 
wtedy też przeprowadziłam się do 
Nasielska. Teraz nie wyobrażam so-
bie okresu przedświątecznego bez 
udziału w tej akcji. To jest dla mnie 
cel, który muszę wykonać i czuję 
się wtedy spełniona. A Weekend 
Cudów powoduje, że jestem pozy-
tywnie naładowana dobrą energią. 
Wzruszenie, łzy szczęścia i wdzięcz-
ność rodzin, które pojawiają się 
podczas Finału Szlachetnej Paczki 
dają mi poczucie, że warto poma-
gać – mówi Julita Łaszcz, wolon-
tariuszka Szlachetnej Paczki. – Tak 
naprawdę żyjemy w takim pośpie-
chu, że nie zauważamy, jak wiele 
rodzin w naszym otoczeniu potrze-
buje pomocy i wsparcia. My jako 
Wolontariusze często poznajemy 
najbardziej skrywane historie ro-
dzin, które często są dramatyczne. 
Dlatego ten czas Szlachetnej Pacz-
ki to czas uwagi dla rodzin, których 
nikt nie zauważa przez cały rok. 
Na swojej drodze poznałam wiele 
wspaniałych rodzin, super wolon-
tariuszy, z którymi utrzymuję cały 
czas kontakt, jak i przecudownych 
darczyńców. Teraz, kiedy wykona-
łam swoją misję, a weekend cudów 
się skończył, mogę poświęcić swój 
czas na rodzinne przygotowywanie 
się do świąt Bożego Narodzenia – 
dodaje.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystk im osobom, które ak-
tywnie włączyły się w tworzenie 
Weekendu Cudów. 

Dziękujemy: 

 – wolontariuszkom oraz darczyń-
com za czas oraz bezinteresowną 
pomoc;

 – Pani Monice Duchnowskiej oraz 
Pani Karolinie Karpińskiej z Niepu-
blicznego Przedszkola „Sakolandia” 
za lokal, w którym znajdował się 
sztab i magazyn nasielskiej Szlachet-
nej Paczki;

 – firmie „Choinkowy kurier” za po-
moc w transporcie i dostarczaniu 
paczek;

 – Urzędowi Miejskiemu w Nasielsku 
za podarunki dla darczyńców;

 – uczniom Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
oraz Szkoły Podstawowej im. Pier-
re’a de Coubertina w Budach Sien-
nickich za przygotowanie kart 

świątecznych i bombek dla darczyń-
ców oraz za zbiórkę darów;

 – uczniom Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej „Pod  Fiołkami” oraz 
Pani Sylwii Narowskiej za przygoto-
wanie świeczników i zbiórkę darów;

 – członkiniom Koła Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie, Kasi Osińskiej oraz 
Beacie Bieżuńskiej za wsparcie przy 
organizacji Weekendu Cudów.

(red.)

CHARYTATYWNIE

Przedświąteczna zbiórka darów
Od kilku już lat na terenie Gminy Nasielsk organizowana jest przed-
świąteczna zbiórka darów, a jej pomysłodawcą jest Dawid Domała. Po-
czątkowo zebrane zabawki, słodycze, przybory szkolne, pluszaki i inne 
rzeczy trafiały do Domu Dziecka w Chotomowie. Jednak z czasem ich 
ilość była na tyle duża, że część z nich organizator postanowił przeka-
zać dla dzieci z terenu naszej gminy (za pośrednictwem MOPS Nasielsk). 
Do tej pory zbiórka odbywała się głównie w szkołach i przedszkolach. 
Jednak w tym roku, ze względu na częściowo zamknięte placówki ak-
cja przybrała nieco inny kształt. Duże kolorowe pudła stanęły w kilku 
sklepach: Guliwer, PSB Mrówka, Merkury, oraz w Nasielskim Ośrodku 
Kultury, Samorządowym Żłobku i Przedszkolu w Nasielsku i w Samo-
rządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach.

 – Długo zastanawiałem się, czy w tym wyjątkowym i trudnym dla nas 
wszystkich roku organizować tę zbiórkę. W wielu domach przez pande-
mię sytuacja finansowa się znacznie pogorszyła, a niektóre osoby straciły 
pracę i zostały pozbawione dochodów na dłuższy czas. Jednak final-
nie postanowiłem wesprzeć najbardziej potrzebujących w tym przed-
świątecznym okresie. Po raz kolejny nasielszczanie pokazali, że mogę 
liczyć na ich wsparcie. Tegoroczna zbiórka przerosła moje najśmielsze oczekiwania, za co z całego serca szczerze 
wszystkim dziękuję. Dziękuję za każdy, chociażby najmniejszy drobiazg, który wrzuciliście do tych kolorowych pu-
deł. Do pudeł, które były wypełnione nie tylko zabawkami, pluszakami czy słodyczami, ale dobrocią, współczu-
ciem, miłością, wsparciem i bezinteresownym oddaniem się dla drugiego człowieka. Za co składam najszczersze 
podziękowania. Dziękuję także właścicielom sklepów, w których ustawiłem pudła, oraz dyrektorom i pracow-

nikom: Nasielskiego Ośrodka 
Kultury, Samorządowych Przed-
szkoli i Żłobka – mówi Dawid 
Domała organizator akcji.

Jeszcze przed Świętami Boże-
go Narodzenia posegregowane 
dary trafiły do podopiecznych 
Domu Dziecka w Chotomowie, 
oraz do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nasielsku. 
Sprawozdanie ze zbiórki bę-
dzie można znaleźć na stronie 
www.zbiorki.gov.pl, wpisując nu-
mer 2020/2975/KS. Pozostałe 
zbiórki Pana Dawida są dostępne 
na w/w stronie pod nazwą „Ko-
mitet Społeczny Z Czystego Ser-
ca”.

(red.)
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Z NOK

VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek rozstrzygnięty

NASZE DZIECI

Spotkanie przy choince 

Tradycyjnie, jak co roku przed 
okresem Świąt Bożego Narodze-
nia Nasielski Ośrodek Kultury wraz 
z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów 
w Kazuniu Nowym organizują festi-
wal kolęd i pastorałek. Konkurs adre-
sowany jest do dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych z powiatu no-
wodworskiego oraz powiatu war-
szawskiego zachodniego. Z każdej 
szkoły może wystąpić ograniczona 

liczba osób, a przegląd podzielony 
jest na trzy kategorie wiekowe: kla-
sy I-III, klasy IV-VI i klasy VII-VIII.

W czasach pandemii, podobnie jak 
większość wydarzeń kulturalnych, 
festiwal ten odbywał się i został roz-
strzygnięty online. Artyści przesyłali 
swoje wideo z nagraniem kolęd i pa-
storałek za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej. Niezależne jury 

w składzie: Daniel Tarasz-
kiewicz, Bartosz Kłosow-
ski, Ks. Rafał Winnicki, 
Leopold Sułkowski-Kor-
naus, Iwona Pęcherzew-
ska, oraz Dawid Domała 
wyłoniło zwycięzców.

Kategoria klas I-III:
1. miejsce: Barbara Od-
rzywolska (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 1 
w Nowym Dworze Maz.);
2. miejsce: Zuzanna Tyc 
(Szkoła Podstawowa w Sta-
rych Pieścirogach);
3. miejsce ex aequo: 
Zuzanna i Alicja Pszczół-
kowskie (Szkoła Podstawo-
wa w Zakroczymiu);
Natalia Piekutowska (Prelu-
dium Niepubliczna Szkoła 

Muzyczna I stopnia w Nowym Dwo-
rze Maz.).

Kategoria klas IV-VI:
1. miejsce: Amelia Musielak (Szkoła 
Podstawowa w Małocicach);
2. miejsce: Eliza Zdanowicz (Szko-
ła Podstawowa w Starych Pieściro-
gach);
3. miejsce: Zuzanna Kuczbor-
ska (Szko ła Podstawowa nr 2 
w Nasielsku);

Wyróżnienie: Małgorzata Odrzywol-
ska (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
1 w Nowym Dworze Maz.

Kategoria klas VII-VIII:
1. miejsce Laura Laskowska (Szko-
ła Podstawowa w Głusku z siedzibą 
w Nowych Grochalach);
2. miejsce Marta Lewandowska 
(Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu);

3. miejsce Julia Tylińska (Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Nasielsku).

Laureaci przeglądu zaprezentowa-
li się też na scenie NOK w piątek,  
18 grudnia br, a ich występy na żywo 
można było obejrzeć na kanale www.
youtube.com Nasielskiego Ośrodka 
Kultury. Zwycięzcy oprócz scenicz-
nego występu w pięknej zimowej 
scenerii przygotowanej specjalnie 
na tę okazję otrzymali także nagro-
dy rzeczowe oraz pamiątkowe dy-
plomy.

dd

O G Ł O S Z E N I E

W końcu nadszedł d ł ugo w y-
czekiwany przez przedszkolaki 
czas pełen magii, radości, pięk-
nych dekoracj i .  Od początku 
grudnia tworzyliśmy wspólnie 
atmosferę świąteczną poprzez 
zdobienie pierniczków, wyko-
nywanie ozdób choinkowych, 
które zawiesiliśmy na choinkach 
w salach, uczyliśmy się kolęd, 
wierszy oraz piosenek świątecz-
nych. Dzieci poznawały tradycje 
bożonarodzeniowe zarówno te 
baśniowe, ludowe, jak i religijne. 

Nie zabrakło oczywiście spotka-
nia ze św. Mikołajem. Choć nie 
przypominał biskupa z Miry, a do 
S amorz ądowe go P rze d szko -
la w Nasielsku przybył saniami 
zaprzężonymi w renifery, po-
dobnie, jak ten średniowieczny, 
spełnił kilka dobrych uczynków, 
przynosząc dzieciom wspania-
łe prezenty. Przedszkolaki ob-
darowały Mikołaja uśmiechem, 
wyrecytowały wiersze oraz za-
śpiewał y piosenki o tematyce 
świątecznej. Z powodu zaostrzo-
nych warunków sanitarnych nie 

odbył y s ię tradycyjne przed-
stawienia bożonarodzeniowe. 
Każda grupa świętowała te nie-
zwykłe chwile w swojej sali bez 
udziału rodziców. Po uroczysto-
ści dzieci pozowały do pamiąt-
kowych zdjęć.

Dziękujemy panom Mirosławo-
wi Świderskiemu oraz Damia-
nowi Podgrudnemu za pomoc 
w organizacji wizyty Św. Mikoła-
ja w Samorządowym Przedszko-
lu w Nasielsku.

SPN
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ABC OGRODNICTWA

Świąteczne drzewko 
w doniczce
Kupując choinkę, zastana-
wiamy się czy zainwesto-
wać w drzewko sztuczne, 
czy kupić choinkę ciętą, 
bez korzeni, czy też zaku-
pić drzewko iglaste w do-
niczce. Zapewne choinka 
sztuczna nie będzie gubiła 
igieł i może być wykorzy-
stywana wielokrotnie. 

Ja jednak zachęcam do 
zakupu drzewka żywego, 
które będzie cieszyło na-
sze oczy naturalną ziele-
nią, nie tylko przez święta. 

Najlepiej kupić choinkę 
z całym systemem korze-
niowym. Takie drzewko 
można wysadzić później 
do ogrodu. Jeżeli nie dys-
ponujemy ogródkiem ani działką, to można nim obdarować znajomych, 
którzy na pewno się ucieszą z takiego prezentu i wysadzą je na swojej 
działce. Coraz częściej w pojemnikach sprzedawane są nie tylko świerki 
i jodły, ale i inne iglaste gatunki roślin. Można wybrać np. cyprysika, sośni-
cę, świerk biały, jałowce kolumnowe, sosnę pospolitą czy kosodrzewinę.

Cyprysy rzadko udaje się uratować i wykorzystać do wysadzenia 
w ogrodzie, gdyż nie są mrozoodporne. Dlatego kupując stroik, warto 
wybrać ten wykonany z jodły, ponieważ jej gałązki zaschną, a nie będą 
gubiły igieł.

Kupując drzewko w donicy, należy wybierać zdrowe i świeże okazy. Na-
leży zwrócić uwagę nie tylko na wygląd jego igieł, ale także na korze-
nie, które powinny przerosnąć bryłę korzeniową i być widoczne przez 
otwory w donicy, ale nie wystawać za bardzo poza nią. Jest to oznaka, 
że drzewko nie było wykopane na kilka dni przed sprzedażą i wsadzo-
ne do doniczki. W czasie wykopywania uszkadzane są korzenie boczne 
i drzewko po kilku dniach gubi igły i zamiera. 

Drzewko, które rosło w donicy, nie będzie narażone na zasychanie, brą-
zowienie i opadanie igieł oraz gnicie korzeni. Zgodne z obowiązującymi 
trendami, przystrojenie takiej rośliny nie wystarczy, by długo wyglądała 
pięknie. Sukces osiągniemy, jeżeli będziemy je odpowiednio pielęgno-
wać. Najpierw należy wybrać dla niej miejsce, które powinno być jak 
najbardziej oddalone od źródeł ciepła. Jeżeli jest to możliwe, to najlepiej 
jest ustawić choinkę w chłodniejszym pomieszczeniu, w którym tempe-
ratura nie powinna być wyższa niż 20 stopni C. Warto też naszego iglaka 
spryskiwać wodą w ciągu dnia, co zapewni mu odpowiednią wilgotność 
powietrza.

Drzewko, które chcemy wykorzystać do wysadzenia wiosną w ogro-
dzie, nie powinno stać długo w ciepłym pomieszczeniu. Długie, powyżej 
7 dni, przetrzymywanie iglaka w cieple może być powodem do pobu-
dzenia wzrostu i wypuszczania młodych pędów. Po Bożym Narodzeniu 
powinno się przenieść drzewko do chłodniejszego miejsca lub stopnio-
wo zmniejszać temperaturę otoczenia drzewka na 10 stopni, później na  
5 stopni i dopiero wynieść drzewko do chłodnego pomieszczenia lub 
odpowiednio zabezpieczone wystawić na taras czy też balkon. Nie za-
leca się wystawienia niezabezpieczonego przed mrozem drzewka z cie-
płego pomieszczenia na mroźne powietrze, ponieważ narażone będzie 
wtedy na szok termiczny. Wystawiając rozebraną z ozdób choinkę na 
balkon, należy zabezpieczyć donicę przed przemarznięciem korzeni, np. 
wstawiając ją do nieco większego pojemnika, wolną przestrzeń wypeł-
niając gazetami, styropianem, słomą, sianem, pakułami lub innym ma-
teriałem. Warto też zabezpieczyć je agrowłókniną lub siatką cieniującą, 
przed bezpośrednim działaniem słońca. 

Odpowiednio pielęgnowane drzewko kupione w donicy, może być wy-
korzystane do ozdoby tarasu, a później ogrodu. Aż do momentu sa-
dzenia choinki, w ciepłe dni trzeba ją klika razy podlać, żeby nie uschła. 
Najlepiej wysadzić roślinę do gruntu w kwietniu lub na początku maja. 

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Gonzo czeka na dom
Gonzalez dla przyjaciół Gonzo, poleca się do adopcji. Gozno to ok. 5 letni psiak, nasz rudy misio, waży ok 
15 kg. Bardzo pragnie kontaktu z człowiekiem, jest spokojny i opanowany. Lubi spacery, bardzo cieszy się na 
każde pieszczoty.

Czeka na osobę, która odwzajemni jego ogromną miłość. Gonzuś to cudowny, przyjacielski psiak. Dogaduje 
się z innymi psami.

Ten przystojniak poszukuje kochającego domu, na który bardzo zasługuje. Obowiązuje procedura adopcyjna. 
Aktualnie przebywa koło Nasielska.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr 735 084 106 lub 570 512 956, jeśli nie odbieramy prosimy 
o SMS.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Samotne Święta 
*Przyjeżdżają całą rodziną – do-
rośli i roześmiane dzieci. Przywo-
żą dary, ciepłe koce i smakołyki. 
Przechadzają się między kojcami. 
„Jaki piękny piesio!”, „Jesteś ślicz-
ny!”, „Mamo, mamo, zobacz, jaki 
kochany!”, „Czy możemy wypro-
wadzić go na spacer?” – słyszysz 
o wszystkich, tylko nie o sobie. 
Szczekasz, by zwrócić na siebie 
uwagę, ale z jakiegoś powodu je-
steś dla nich niewidzialny...

* A jednak zabierają cię na spacer. 
Z ekscytacji, że wreszcie wyszedłeś 
z boksu, biegasz i skaczesz na lince jak 
szczeniak. Twój nos rozsadzają zapa-
chy, chłoniesz je wszystkie naraz. Nie 
przestajesz merdać. Częstują cię sma-
kołykami – chwilo, trwaj! Czy tak już 
będzie zawsze? Spacer cię rozgrzewa, 
ożywia, znów masz energię, chęć ży-
cia, znów stajesz się wesołym psem. 
Wszystko dookoła cię cieszy – wy-
soka trawa, łaskocząca brzuch, zapach 
ziemi i wyszukiwanie ukrytych mysich 
norek, las nad głową, przestrzeń, której 
nie masz na co dzień, a przede wszyst-
kim – obecność ludzi, którzy mówią 
do ciebie, chwalą cię, cieszą się twoją 
obecnością... Ty też się cieszysz, ogon 
sam chodzi jak szalony, jesteś tą chwi-
lą, jesteś radością! 

* To zawsze trwa tylko chwilę. Wra-
casz do kojca, jeszcze nie całkiem 
rozumiejąc, co się stało. Znów kra-
ty, znów buda, znów jesteś sam 
w zgiełku przechowalni. Odchodzą, 
wsiadają do ciepłego auta, mama 
obiecuje gorące kakao i ciasto 
drożdżowe, dzieci się śmieją, może, 
gdzie indziej znajdą wymarzonego 
pieska. Wszyscy Twoi kumple do-
okoła szczekają, jest harmider, a ty 
patrzysz przez chwilę za ludźmi, któ-

rzy cię nie chcieli, po czym spusz-
czasz głowę i chowasz się do budy. 

* Zimno. Wilgoć zamarza na rzę-
sach, chłód przenika do kości. Jest 
grudzień, to tak naprawdę dopiero 
początek zimy. Będzie gorzej. Bę-
dzie wiatr i śnieg albo zamarzający 
deszcz. Będzie ciemno i samot-
nie. Wolontariusze odwiedzą cię, 
sprzątną kojec, dadzą jeść, wypro-
wadzą na spacer – ale przecież nie 
mogą być z tobą non-stop. Znów 
zostaną ci kraty i buda. Szczeka-
nie innych psów, ciągły harmider. 
Dzień za dniem, miesiąc za miesią-
cem – nie wiadomo, kiedy mijają 
kolejne zimy. Jesteś coraz starszy, 
coraz gorzej je znosisz... Ile jeszcze 
wytrzymasz?

* Wprawdzie budy, które zapewniamy 
naszym podopiecznym, są ociepla-
ne, ale to wciąż tylko budy w kojcach 

w stowarzyszeniowej przechowalni. 
Kolejny rok spędzają w ten sposób: 
Albi, Ciastek, Karmel, Majek i Migot-
ka. Kolejny rok bez nadziei na dom 
i miłość człowieka. Kolejny rok bez 
ciepłej przystani, własnego kąta. Dla-
czego niektóre psy są niewidzial-
ne? Co sprawia, że choć garną się do 
człowieka, są pomijane przy adop-
cjach? Codziennie dziwimy się temu, 
że mimo wspaniałych charakterów te 
psy wciąż zimują w przechowalni. Nie 
pozwólmy im spędzić kolejnej zimy 
za kratami! Jesteśmy przeciwni daro-
wywaniu psów, zwłaszcza szczeniąt, 
w prezencie świątecznym – ale może 
święta to dobry moment, by podaro-
wać psom kochający dom? Zaintere-
sowanych adopcją prosimy o kontakt: 
570 512 956.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2021, składa-
my serdeczne życzenia , zdrowia, 
wszelkiej pomyślności. Stowarzy-
szenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt 
Nasielsk
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HARMOGRAM WYWOZU ODPADÓW 

I KWARTAŁ 2021

ZE SZKÓŁ. Stawiamy na bezpieczeństwo w SP nr 2

Profilaktyka on - line
W naszej szkole, niezależnie od etapu edukacyjnego, bardzo ważną rolę przywiązujemy do bezpieczeństwa 
uczniów. W każdym roku szkolnym, w ramach Programu Profilaktycznego, podejmowane są różnorodne działania 
mające na celu wykształcenie u uczniów odpowiednich nawyków, które zapewnią im bezpieczeństwo na drodze. 

Spotkania z policjantem są jedną z takich form. W listopadzie i pierwszym tygodniu grudnia uczniowie klas star-
szych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez policjantów Sekcji Profilaktyki Społecznej 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. W sumie odbyło się aż 14 spotkań on – line dla uczniów 
z przedziału klas IV – VIII.

Ich głównym celem spotkań było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa, 
a także przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Policjanci zwracali uwagę 
na bezpieczeństwo na drodze i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Spotkania propagowały wiedzę o bezpieczeństwie w codziennym życiu, czyli w domu, w szkole, podczas zabaw. 
Uczniowie poznali również konsekwencje dotyczące łamania prawa związane np. z udziałem w niebezpiecznych 
zabawach czy stosowaniem agresji wobec innych.

Z uwagi na to, iż młodzież w obecnym okresie bardzo dużo czasu spędza przed ekranami komputerów czy te-

lefonów, policjanci podczas prelekcji poruszali temat bezpieczeństwa w sieci. Funkcjonariusze uwrażliwiali na od-
powiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji czy fotografii na portalach 
internetowych.

Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem, a nasi podopieczni przypomnieli sobie zasady bezpiecznego 
zachowania nie tylko na drodze, ale również w życiu codziennym.

W obecnym czasie żyjemy w nowej, jakże odmiennej rzeczywistości, stąd inna forma komunikacji. Nie mniej jed-
nak bardzo pożyteczna i potrzebna.

Cieszymy się, że nasze poczynania są wspierane przez Policję i zawsze możemy liczyć na współpracę i zaanga-
żowanie z ich strony.

Monika Paluszek

ZHR

Co słychać u nasielskich  
harcerek i zuchenek?
Tak, jak dla wielu z nas, również dla 
drużyn harcerskich działających 
na terenie naszego miasta, nie jest 
to łatwy okres. Jednak nie podda-
jemy się i działamy w nieco zmie-
nionej formie, ponieważ zbiórki 
odbywają się online lub w małych 
grupach. Mimo wszystko plan pra-
cy śródrocznej jest realizowany  
i dostosowany do obecnej sytu-
acji. Ze względu na przepisy pań-
stwowe nie organizujemy w tym 
roku wyjazdu w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej. 

W ostatnim czasie zaangażowałyśmy się w Akcję 
Paczka 2020 organizowaną przez ZHR. Do ostat-
niej chwili nie było wiadomo, czy w tym roku będzie 
możliwa pomoc naszym rodakom na Ukrainie. Zbiór-
ka żywności trwała tylko jeden dzień, a mimo to uda-
ło się zebrać dary, które wraz z kartkami wykonanymi 
przez zuchenki w czasie zbiórki, zostaną przekazane 
najbardziej potrzebującym rodzinom w Zdołdunowie 
na Ukrainie. 

Wszystkim, którzy wspierają harcerskie działania bar-
dzo dziękujemy i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT Bo-
żego Narodzenia! 

EK

Z PKP

Nowy rozkład jazdy 
pociągów
Od 13 grudnia br. obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Według 
niego do Warszawy Zachodniej odjedzie łącznie 29 pociągów Kolei 
Mazowieckich, pierwszy o 3:57, a ostatni o 22:45. Ponadto w rozkładzie 
znajdziemy 6 składów kursujących do Warszawy Gdańskiej w dni po-
wszednie. Do samego Działdowa z Nasielska dojedzie łącznie 9 składów, 
Mława jest stacją końcową dla czterech połączeń, a Ciechanów dla je-
denastu połączeń.

Nasielsk jest też przystankiem dla czterech połączeń pośpiesznych relacji 
Olsztyn Główny – Kraków Główny tam i z powrotem (IC Warmia, IC Or-
łowicz, IC Kolberg, IC Żeromski) oraz jednym dla relacji Olsztyn Główny 
– Katowice – Polanica-Zdrój (TLK Kormoran) również w obu kierunkach. 
To ostatnie połączenie uruchomione będzie dwuetapowo. Od 13 grud-
nia Kormoran będzie kursował na odcinku Olsztyn Główny – Katowice, 
a na odcinku Olsztyn Główny – Polanica-Zdrój od 11 stycznia 2021 r.

Szczegóły dotyczące wszystkich połączeń znaleźć można na stronie 
www.portlapasazera.pl/Plakaty, podając nazwę stacji.

Cicha likwidacja połączenia do Torunia
Jeszcze kilka lat temu z Nasielska można było dojechać pociągiem do 
Torunia, oczywiście z małą przesiadką w Sierpcu. Niestety w związku 
z zagrożeniem epidemicznym, który spowodował znikome zaintereso-
wanie tą trasą, przewoźnicy zdecydowali o odwołaniu wszystkich kur-
sów. Nie wróciły one ani na okres wakacyjny, ani wraz z nowym rokiem 
szkolnym. Według aktualnych założeń połączenie na odcinku Sierpc – 
Toruń nie wróci do grudnia 2021 roku. Czy to cichy koniec kursowania 
pociągów na tym odcinku?

Połączenia Nasielsk - Sierpc zostają bez zmian – w rozkładzie widnieje 
po sześć połączeń w obu kierunkach.

Zmiany w Warszawie
Nowy rozkład wiąże się także ze zmianami odjazdów pociągów z in-
nych niż dotychczas dworców. Niektóre pociągi dalekobieżne odjeż-
dżają z dworca Gdańskiego, Głównego i Śródmieścia.

Dotychczas Dworzec Gdański obsługiwał połączenia lokalne Kolei Ma-
zowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej, a tylko sporadycznie zatrzymy-
wały się tam pociągi dalekobieżne. Od połowy marca 2021 roku z tego 
dworca będzie można dojechać do Trójmiasta, Bydgoszczy, Kołobrzegu, 
Krakowa, Szczecina, Piły, Częstochowy, Katowic, Wrocławia, Olsztyna, 
Jeleniej Góry, a nawet za granicę do czeskiego Bohumina, białoruskiego 
Brześcia i niemieckiego Frankfurtu nad Odrą.

Do łask wróci Warszawa Główna, która nie funkcjonowała od 1997 roku, 
a w ostatnich latach przeszła generalny remont. Od 14 marca odjeżdżać 
stamtąd będą wybrane pociągi w kierunku Sochaczewa, Łowicza, Żyrar-
dowa, Skierniewic i Płocka oraz przyspieszone składy do Łodzi.

Na obsługującym dotychczas połączenia lokalne dworcu Warszawa 
Śródmieście zatrzymywać się będą natomiast połączenia do Olsztyna, 
Krakowa i Lublina.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach PKP PLK przyczyną 
zmian jest rozpoczynający się generalny remont Dworca Zachodniego 
i związana z tym mniejsza przepustowość torów.

W najbliższych latach planowana jest też odnowa linii średnicowej oraz 
wchodzącego w jej skład tunelu ciągnącego się wzdłuż Alei Jerozolim-
skich.

Michał B.
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Baran 21.03-20.04
Znajdziesz się w centrum ważnych wyda-
rzeń. Będziesz musiał decydować, a nawet 
rozsądzać spory. W potrzebie najchętniej 
pomogą Ci te osoby, którym Ty kiedyś 
pomogłeś. Uważaj za kierownicą.

Byk 21.04-20.05
W najbliższym czasie będziesz miał jesz-
cze więcej do zrobienia, więc planuj za-
dania, żeby na wszystko wystarczyło Ci 
czasu. Musisz być pewny siebie i bezkom-
promisowy. Uważaj na przeziębienia.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nadchodzi czas nowych pomysłów, po-
szukiwania lepszej pracy czy nawiązywania 
nowych znajomości. Zadbaj o osoby, które 
są słabsze od Ciebie. Przeznacz więcej cza-
su na swoje hobby.

Rak 22.06-22.07
Staniesz się teraz zdecydowany, odważny 
i nie dasz się teraz wykorzystywać innym. 
Warto choć na krótko oderwać się od co-
dziennych obowiązków i zająć się tylko 
sobą. Unikaj stresów.

Lew 23.07-23.08
Jeśli czujesz się przemęczony, to wykorzy-
staj kilka dni urlopu. Musisz naładować aku-
mulatory nową porcją pozytywnej energii. 
To dobry czas, by odstawić cukier i inne 
używki.

Panna 24.08-22.09
Poświęcaj więcej czasu rodzinie, ktoś bli-
ski czeka, aż pomożesz mu rozwiązać pro-
blem lub trudną sprawę. Bałagan i opóźnienia 
mogą Cię denerwować, ale nie daj tego 
po sobie poznać. 

Waga 23.09-23.10
Jeśli masz kłopoty, pamiętaj, że warto po-
rozmawiać z kimś, kto ma doświadczenie 
i autorytet. Rozwiązania mogą być prost-
sze, niż myślałeś. Twoje zdrowie wymagać 
będzie więcej troski.

Skorpion 24.10-22.11
Pozostaw trudne sprawy własnemu biegowi 
i nikomu się nie tłumacz ze swoich decyzji 
i poglądów. Będziesz roztargniony, dlatego 
notuj wszystko w kalendarzu, bo zapomnisz 
o czymś ważnym.

Strzelec 23.11-21.12
Zrozumiesz, że musisz podjąć ważne de-
cyzje i będziesz chciał uporządkować swo-
je sprawy. Masz dobrą rękę do pieniędzy. 
Twoje nowe pomysły wydadzą się ryzy-
kowne, ale będą się podobać.

Koziorożec 22.12-20.01
Dobrze Ci teraz zrobi odrobina samotno-
ści i wyciszenia. Zaufaj potrzebom wła-
snego organizmu, nie bierz na siebie zbyt 
wielu nowych obowiązków. Kończ ważne 
zawodowe zadania.

Wodnik 21.01-19.02
Praca będzie teraz dla Ciebie bardzo 
ważna, możesz wreszcie więcej zarobić 
i udowodnić wszystkim, że wiele potrafisz 
osiągnąć. Zasłużysz na uznanie, a kom-
plementy poprawią Ci humor.

Ryby 20.02-20.03
Nie daj się wplątać w towarzyskie intrygi. 
Niech znajomi, którzy się kłócą, sami roz-
strzygają swoje problemy. W pracy czeka 
Cię bardzo pracowity i aktywny czas, na-
uczysz się wielu nowych rzeczy.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

22-24 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

27-28 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.

22-24 stycznia godz. 17:00 2D

27-28 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.

22-24 stycznia godz. 19:00 2D

27-28 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

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.

Sprzedam działkę w Nasielsku  
ul. Ogrodowa 1164 m. Tel. 504 178 
711.

Malowanie wnętrz. Tel. 516 699 
012. 

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 
513 556 774.

Kupię kawalerkę. Tel. 736 544 022.

Sprzedam samochód Lublin 3, 1999 
r. Tel. 508 979 992.

Sprzedam sianokiszonkę, pszenży-
to, owies. Tel. 663 579 261.

Sprzedam dom wykończony 
180m2. Działka 680m2 zagospo-
darowana, garaż + pomieszczenie 
gospodarcze na osiedlu Krupka. 
Tel. 509 089 355.

Sprzedam samochód Toyota 
Corolla E15 z 2009 r. Kolor srebrny, 
przebieg 207tys. km. Cena 18.900 
zł do małej negocjacji. Tel. 694 483 
709.

Sprzedam wózek elektryczny 
w bardzo dobrym stanie technicz-
nym. Wymienione nowe akumu-
latory. Więcej informacji udzielę 
telefonicznie. Tel. 693 739 118.

Sprzedam komplet wypoczynkowy 
Baron (2 fotele, kanapa z możli-
wością spania). Tel. 503 626 426.

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

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.
01.01.–03.01.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

04.01.–10.01.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

uchwała nr XXIII/155/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 listopada 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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10 kroków ku temu,  
by stać się lepszym rodzicem

Miłość jest najważniejszą potrzebą wszystkich dzieci
Jest także istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej oka-
zujesz dziecku miłość, przytulając je, całując i mówiąc mu „kocham Cię”, 
tym bardziej będzie chciało udowadniać, że na nią zasługuje. Miłość po-
zwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości. 

Słuchaj uważnie tego, co mówi Twoje dziecko
Interesuj się tym, co robi i co czuje. Zapewnij je, że silne uczucia nie są 
czymś złym, jeżeli wyraża je w odpowiedni sposób. Im częściej będzie to 
robić, tym rzadziej będziesz musiał(a) je dyscyplinować.

Granice są potrzebne
Nawet w najbardziej kochającym się związku granice są niezbędne. Bycie 
rodzicem polega miedzy innymi na wyznaczaniu granic. Pamiętaj, że jest 
to czymś naturalnym i normalnym. Dziecko testuje owe granice. To nie 
jest niesforność, ale część procesu uczenia się. Dzieci czują się bezpiecz-
niej, jeśli trzymasz się granic, które wyznaczyłeś(aś) (pod warunkiem, że są 
realistyczne), nawet jeśli od czasu do czasu na nie narzekają.

Śmiech pomaga rozładować napięte sytuacje
Czasami rodzice stają się tacy poważni, że rodzicielstwo przestaje dawać 
im radość. Dostrzegaj zabawne strony bycia rodzicem i pozwól sobie 
na śmiech, kiedy tylko jest to możliwe. 

Postrzeganie świata z perspektywy dziecka
Wyobrażanie sobie, co czuje Twoje dziecko i jak rozumie świat, jest klu-
czem do zrozumienia jego zachowania. Przypomnij sobie, jak się czułe-
ś(aś), kiedy byłeś(aś) dzieckiem, i jak niezrozumiały wydawał Ci się świat 
dorosłych, kiedy miałeś(aś) poczucie, że potraktowano Cię niesprawie-
dliwie.

Chwal i zachęcaj swoje dziecko
Oczekuj, że dziecko będzie się dobrze zachowywało i zachęcaj je do po-
dejmowania wysiłków. Chwal je za dobre zachowania i staraj się ignorować 
te niewłaściwe. Im częściej będziesz „zrzędzić”, tym rzadziej Twoje dziec-
ko będzie Cię słuchać.

Szanuj swoje dziecko tak, jak szanowałbyś (szanowała-
byś) innego dorosłego
Pozwól dziecku uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, 
które go dotyczą. Uważnie wysłuchaj jego zdania. Jeśli masz zamiar po-
wiedzieć mu coś przykrego, zastanów się, jakby to brzmiało, gdybyś po-
wiedział(a) to komuś dorosłemu. Przeproś, jeśli postąpiłeś(aś) niewłaściwie.

Ustal porządek dnia
Małe dzieci będą się czuły bezpieczniej i łatwiej będzie Wam uniknąć kon-
fliktów, jeśli ustalisz jasny porządek dnia. Będą się czuły lepiej, jeśli wpro-
wadzisz stałe pory posiłków, snu i głośnych zabaw, itp.

W każdej rodzinie potrzebne są pewne zasady
Staraj się jednak zachowywać elastyczność w przypadku bardzo małych 
dzieci. Kiedy już ustalisz zasady obowiązujące w Twojej rodzinie, bądź 
konsekwentny(a). Dzieci mogą się poczuć bardzo niepewnie, jeśli jedne-
go dnia wprowadzisz jakąś zasadę, a następnego dnia ją odwołasz. 

Nie zapomnij o własnych potrzebach
Jeśli wychowanie i prowadzenie domu zaczyna za bardzo przypominać 
ciężką pracę i czujesz, że brakuje Ci cierpliwości, przeznacz trochę czasu 
tylko dla siebie. Zrób coś, co sprawia Ci przyjemność. Jeśli kiedykolwiek 
poczujesz, że tracisz panowanie nad sobą, albo, że w każdej chwili możesz 
krzyknąć na dziecko, poniżyć je lub uderzyć, odejdź na chwilę, uspokój 
się, policz do dziesięciu. Nie reaguj emocjonalnie.

Opracowano na podstawie materiałów Fundacji Dzieci Niczyje (aktualnie 
fundacja Dajemy Dzieciom Siłę).

Opracowała psycholog
Anna Gródek
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Podsumowanie rundy jesiennej  
– piłka nożna kobiet

W SKRÓCIE

Sportowcy Żbika 
pomagają
W grudniu br., tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, zawodnicy 
Żbika postanowili wspomóc potrzebujących. Drużyna piłkarek z tego 
klubu zebrała i przekazała żywność dla psiaków znajdujących się pod 
opieką nasielskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Zwierząt. 

Do podopiecznych Domu Dziecka w Płońsku z prezentem świątecz-
nym udali się przedstawiciele MKLS Żbik: Marek Prusinowski prezes 
klubu i Marek Osiński. Na ręce Urszuli Drzewaszewskiej, dyrektor tej 
placówki, przekazali konsolę do gier. 

Natomiast piłkarze Żbika rocznik 2007, którzy są pod opieką trene-
ra Rafała Załogi, postanowili wesprzeć Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Świeszewie. 

Delegacja tej drużyny wraz z rodzicami odwiedziła placówkę WTZ, 
spotkała się z uczestnikami i przekazała im zebrane prezenty. Była  
to również doskonała okazja do obejrzenia obiektu, jak i do podziwia-
nia prac wykonanych przez uczestników. 

W ramach podziękowania drużyna otrzymała jedno z takich dzieł – 
słoik ze świąteczno-zimową dekoracją.

Jak widać cała społeczność MKLS Żbik poza ogromnym potencjałem 
sportowym ma też ogromne serce!

Kalendarz 
Żbika
Właś n ie uka za ł  s ię 
pierwszy kalendarz 
ścienny ze zdjęcia-
mi wszystkich drużyn 
Żbika. To prawdziwa 
gratka dla sympaty-
ków i  k ib iców klu-
bu sportowego Żbik 
Nasielsk. Kalendarze 
można nabyć w bu-
dynku Stadionu Miej-
skiego w Nasielsku 
w każdą środę w go-
d z i n a c h  17: 0 0  – 
20:00.

(red.)

Za nami runda jesienna sezonu 
piłkarskiego 2020-2021. Jak się 
spisała drużyna dziewczyn Żbika 
Nasielsk, która występuje w IV li-
dze mazowieckiej? 

Zanim przejdziemy do krót-
kiej analizy rundy, na wstępie 
zdecydowanie należy złożyć 
podziękowania każdej z dziew-
czyn. Coraz trudniej jest zna-
l e ź ć  z a wo d n i c z k i  g o to we  
do poświęcania pr y watne-
go czasu dla gry w piłkę noż-
ną, natomiast Nasz zespół ma  
to szczęście, że liczba dziew-
czyn chętnych do gry w dru-
żynie rośnie. Trener Łukasz 
Zalewski w trakcie całej rundy miał 
do dyspozycji 20 zawodniczek. 
Zespół od początku przygotowań 
nastawił się nie tylko na to, żeby 
w każdym meczu walczyć o zdo-
bywanie punktów, ale również na 
to, aby w szatni dało się wyczuć je-
dynie atmosferę przyjaźni i zdrową 
rywalizację o pierwszy skład. Duża 
frekwencja na treningach sprawia-
ła, że zespół z tygodnia na tydzień 
wyglądał coraz lepiej. Dziewczyny 
– cała społeczność Żbika jest z Was 
dumna!

Nasza drużyna rozegrała 9 meczy 
ligowych. Zdobyliśmy 8 punk-
tów. Pokonaliśmy Vulcan Wólka 
Mlądzka (3-1) oraz Pogoń Siedlce 
(8-0). Zremisowaliśmy z rezerwa-
mi KS Raszyn (4-4) oraz Ostrovią 
Ostrów Mazowiecką (3-3). Musieli-
śmy uznać wyższość drużyn: Fuks 
Brix Pułtusk (0-5), KS Wilanów (0-
1), Jantar Ostrołęka (0-1), Gosirek 
Piaseczno (2-4) oraz Legia Soccer 
Schools Warszawa (2-5). 

Dwie zawodniczki, które rozegrały 
wszystkie minuty na boisku to Karina 
Wodeńska (810 minut) oraz Patrycja 
Komornicka (810 minut). Niewiele 
mniej grała Angelika Chrzanowska 
(739 minut), Zuzia Kamińska (720 mi-
nut), Oliwia Komornicka (720 minut) 
oraz Paulina Sobczyńska (710 minut).

W całej rundzie strzeliliśmy 22 bram-
ki. Straciliśmy natomiast 24 bramki. 
Najlepszym strzelcem drużyny oka-
zała się Karina Wodeńska, nominalny 
ostatni obrońca, która strzeliła 6 bra-
mek, w tym 5 (!) w domowym me-
czu z Pogonią Siedlce. 

Strzelcy drużyny: 
6 – Karina Wodeńska
4 – Angelika Chrzanowska
3 – Julia Werczyńska, Martyna Sob-
czyńska
2 – Natalia Majewska, Patrycja Sitkie-
wicz
1 – Paulina Sobczyńska 
1 – bramka samobójcza

Minuty strzelonych bramek: 
2 – od 1 do 15 minuty
2 – od 16 do 30 minuty
4 – od 31 do 45 minuty
3 – od 46 do 60 minuty
5 – od 61 do 75 minuty

6 – od 76 do 90 minuty

Minuty straconych bramek: 
5 – od 1 do 15 minuty
2 – od 16 do 30 minuty
4 – od 31 do 45 minuty
6 – od 46 do 60 minuty
4 – od 61 do 75 minuty
3 – od 76 do 90 minuty.

Krótka analiza minut strzelanych i tra-
conych bramek pokazuje, że przesy-
piamy początek meczu oraz drugiej 
połowy. Jest to element, nad którym 
trzeba będzie w zimowym okresie 
przygotowawczym popracować. 
Na plus należy zapisać dużą liczbę 
strzelanych bramek w końcowych  
15 minutach meczu. Wpływ na to 
ma zarówno dobre przygotowanie 
fizyczne zawodniczek, ale również 
silna i długa ławka rezerwowych, któ-
rą bez wątpienia w tej rundzie dyspo-
nowaliśmy. 

Podsumowanie trenera Łukasza Za-
lewskiego:

 – Drużynę objąłem w sierpniu. 
W związku z tym okres poznania 
zawodniczek oraz przygotowań 
letnich był bardzo krótki. Plusem 
jest to, że w szatni nagle znalazła 
się mocna grupa zawodniczek, 
a każda z nich chciała wywalczyć 
miejsce na boisku. Rozegranie tyl-
ko dwóch spotkań kontrolnych 
miało wpływ na powolne zespa-
lanie drużyny. Natomiast wspól-
ne treningi, przy dużej frekwencji, 
spowodowały, że rywalizacja była 
duża, co zaczęło podnosić poziom 
indywidualny, ale przede wszyst-
kim zespołowy. Zmianie uległ pro-
ces treningowy oraz założenia 
meczowe, tak więc potrzeba było 
trochę czasu, wspólnego zaufa-
nia i przekonania, że obrana przez 
nas droga jest słuszna. Pierwsze 
mecze ligowe były dla nas trudne 
z powodu „tworzenia się” drużyny, 
ale również klasy poszczególnych 
przeciwników, którą oczywiście 
doceniamy. Każdą porażkę druży-
ny biorę na siebie, bo to ja odpo-
wiadam za wyniki. Każdy tydzień 
wspólnej pracy przynosił efekty. 
Dało się wyczuć atmosferę po-
zytywnej rywalizacji i dążenia do 
wspólnego celu, jakim było zwy-
cięstwo w kolejnych meczach.

Runda jesienna za nami. Wynik 
końcowy pozostawiam do oce-
ny kibicom i Klubowi. Myślę, że 
na minus można zaliczyć licz-
bę zdobytych punktów, bo były 
przegrane mecze, w których nie 
odstawaliśmy od przeciwników 
i nawet pełna pula była w naszym 
zasięgu. Przegrywaliśmy mecze, 
bo często brakowało nam jeszcze 
umiejętności, ale także doświad-
czenia boiskowego, może trochę 
cwaniactwa. Natomiast cieszy to, 
że po każdej porażce potrafiliśmy 
się w następnym tygodniu pozbie-
rać i w kolejnym meczu znowu 
walczyć o zwycięstwo. Jesteśmy 
młodą i ambitną drużyną, a każda 
zawodniczka, która do nas przy-
chodzi w ostatnim czasie podnosi 
naszą jakość sportową. Najlepszym 
przykładem jest Martyna Sobczyń-
ska, która od pierwszego treningu 
i debiutu ligowego wygląda świet-
nie i szybko stała się ważnym ogni-
wem tego zespołu. Cieszy mnie 
też fakt wkomponowania w zespół 
bardzo młodych zawodniczek, bo 
przecież Ola Łyczkowska i Patrycja 
Komornicka mają po 14 lat, Zuzia 
Kamińska ma lat 15, a proszę spoj-
rzeć ile minut w tej rundzie zagra-
ły i proszę mi uwierzyć, że grały 
bez żadnych kompleksów. Nato-
miast proszę też nie odbierać tego 
tak, że ja kogoś wyróżniam, bo tak 
absolutnie nie jest – wielkie brawa 
i podziękowania za rundę jesienną 
należą się każdej z dziewczyn, któ-
ra tworzy tę drużynę. 

Jeśli zostanę z dziewczynami na 
rundę wiosenną, to będę chciał 
przepracować z nimi pełny okres 
przygotowawczy, zagrać 5 a może 
nawet 7 sparingów. Do drużyny na 
pewno dojdą nowe twarze, które 
ten nasz poziom sportowy będą 
podnosić. Wzrośnie rywalizacja, 
a to będzie zastrzykiem do ciężkiej 
pracy w zimowym okresie przygo-
towawczym. Mamy wiele elemen-
tów gry w piłkę nożną do poprawy, 
wiemy o tym i nad tym chcemy 
pracować. Wszyscy nie możemy 
się już doczekać rundy rewanżo-
wej. Natomiast jak to będzie, to 
czas pokaże. Jednego jestem pe-
wien – w szeregach Żbika Nasielsk 
budowana jest kobieca drużyna, 
która na najbliższe lata może być 
dumą tego klubu i miasta.

ŁZ


