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OBRADOWAŁA RADA

Ostatnia sesja RM w 2020 r.
W  środę,  30  grudnia  2020  r., 
w formie zdalnej odbyła się XXIV 
sesja nasielskiej Rady Miejskiej. 
Trad yc yj n i e,   p o  j e j   o t warc iu 
Rada przyjęła przedstawiony po-
rządek obrad oraz przyjęła pro-
tokół z poprzedniej sesji. Swoje 
działania między sesjami przed-
stawili przewodniczący RM Je-
rzy Lubieniecki oraz burmistrz 
Nasielska, Bogdan Ruszkowski. 
Burmistrz nadmienił, że dobiegła 
końca modernizacja dróg gmin-
nych, dokonano odwiertu studni 
w Nunie, ukończono spis rolny 
w Nasielsku. Zauważył również, 
że do końca roku trwało przyj-
mowanie  wniosków  w  sprawie 
sprzedaży  lokali komunalnych. 
Od  stycznia  ich  wykup  będzie 
możliwy  z  100%  odpłatnością 
bez żadnej bonifikaty. 

Następnie radni obradowali nad 
projektem  uchwał y  Wielolet-
niej Prognozy Finansowej gmi-
ny Nasielsk. Skarbnik gminy Rafał 
Adamski przedstawił pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej do przedłożonego 
projektu tej uchwały. Pozytywną 
opinię wydała też komisja budże-
tu i f inansów. O WPF dopytywał 
m.in. radny Tomasz Pietras, któ-
ry chciał wiedzieć, czy burmistrz 
planuje do WPF-u włączyć bu-
dowę cmentarza komunalnego. 
Burmistrz odpowiedział, że bie-
rze  to pod uwagę. Ostatecznie 
przy 12 głosach „za” i 3 osobach 
wstrz ymujących  s ię  od  g łosu 
uchwała została przyjęta. 

Uchwała budżetowa 
W dalszej kolejności podejmowa-
ny był projekt uchwały budżeto-
wej na rok 2021. Regionalna Izba 

Obrachunkowa  w ydała  poz y-
tywną opinię dla  tego projektu 
uchwały. 

Podczas otwartej dyskusji na te-
mat budżetu na rok 2021 radny 
Rodryg Czyż wnioskował o za-
niechanie budowy drogi łączącej 
ul. Elektronową z ul. Warszawską. 
Chcia ł   w  zamian  przeznacz yć  
1 mln zł na ul. Ogrodową i 200 
tys. zł na dofinansowanie wymia-
ny pieców. 

Ostatecznie: 9 głosami przeciw, 
5 „za”  i przy  jednym nieodda-
nym głosie wniosek został od-
rzucony. Wiceprzewodniczący 
RM, Dariusz Kordowski nadmie-
ni ł,   że  w  związku  z  planowaną 
budową drogi  jest  też problem 
dojazdu do kotłowni, ale  inwe-
stycja w jego opinii nie powinna 
być zdjęta, a jedynie przesunięta 
w czasie. 

Radny Marcin Szarszewski, za-
uważył, że jest to kolejny budżet, 
w którym jego obwód jest pomi-
nięty pod względem inwestycji, 
w związku z czym wnioskował 
o przesunięcie kwoty 400 tys. zł 
na przebudowę ul. Bursztynowej 
w Nowych Pieścirogach. Wnio-
sek ten, podobnie, jak poprzed-
ni, został odrzucony (9 głosów 
„przeciw”, 6 było „za”). Również 
radny  Andrzej  Pacocha  zg ło-
sił dwa wnioski do uchwały bu-
dżetowej. Jeden z nich dotyczył 
przeniesienia 900 tys. zł na ka-
nalizację w Nasielsku, a kolejny 
przeniesienia 200 tys. zł z wy-
datków na administrację Urzędu 
Miejskiego  na  dof inansowanie 
do wymiany źródeł ciepła. Żaden 
z wniosków nie uzyskał większo-
ści głosów. 

Radny Rodryg Czyż pytał bur-
mistrza Nasielska, czy zgodnie 
z obietnicą nie będzie wykony-
wał stadionu bez dofinansowania. 
Burmistrz stwierdzi ł, że będzie 
podejmował  ku  temu  starania. 
Z kolei radny T. Pietras pytał o to, 
czy gminie grożą podwyżki za 
śmieci w przyszłym roku. Chciał 
także  wiedzieć,  czym  spowo-
dowana  jest podwyżka za wy-
pożyczenie rowerów miejskich. 
Skarbnik poinformował, że od-
powiedź na pytanie o podwyżki 
odpadów nie jest znana nikomu, 
ponieważ zależy m.in. od ilości 
odebranych śmieci. W sprawie 
rowerów  miejsk ich  Krz ysztof 
Miller kierownik wydziału admi-
nistracji UM wyjaśnił, że wyni-
ka ona z dopasowania oferty do 
wymagań mieszkańców, którzy 
wyrazil i  je za pomocą ankiety. 
Ma być dostępnych więcej  ro-
werów, w tym takie z fotelikami 
dla  dzieci .   Zwiększona  zosta-
nie też  liczba baz rowerowych. 
O potrzebę wspierania dofinan-
sowaniem mieszkańców podczas 
wymiany pieców dopytywał rad-
ny Mirosław Świderski. Burmistrz 
Ruszkowski zapewnił, że podej-
mie  działania  w  tym  kierunku. 
Poinformował, że gmina będzie 
starała się podjąć takie kroki, aby 
było jak najmniej formalności dla 
mieszkańców. 

Radny  R.  Czyż  pytał  o  sposób 
weryfikacji tonażu odpadów, któ-
re wyjeżdżają z naszej gminy. Jak 
poinformował burmistrz Bogdan 
Ruszkowski, śmieciarki mają być 
ważone w Zakładzie Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Rozważany jest też wywóz od-
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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

Zmiany w gospodarce odpadami
Szanowni Mieszkańcy, 

informujemy, że w dniu 26 listo-
pada  2020  roku  Rada  Miejska 
w Nasielsku przyjęła uchwałę Nr 
XXII/211/20, w której określi ła 
nowe stawki opłat za odbiór odpa-
dów w 2021 roku. Stawki te, jeżeli 
odpady będą zbierane i odbierane 
w sposób selektywny będą wyno-
siły 31,00 zł od osoby, a w przy-
padku braku segregacji zostanie 
naliczona stawka w wysokości 124 
zł od osoby. Właściciele posesji 
jednorodzinnych mogą obniżyć 
stawkę opłat o 15% od całej na-
leżnej kwoty, jeżeli odpady bio-
degradowalne zagospodarują we 
własnym zakresie. 

Ci  z Państwa, którzy skorzysta-
ją z obniżonej kwoty, nie mogą 
już wystawiać odpadów bio, ani 
dostarczyć ich do PSZOK. Przy-
pominamy,  że  właściciele  nie-
ruchomości,  którzy  posiadają 
działki o powierzchni 1 000 me-
trów kwadratowych lub większej, 
mają obowiązek zagospodarowy-
wania odpadów we własnym za-
kresie  –  oczywiści  mogą  tym 
samym obniżyć stawkę opłat. Wła-
ściciele nieruchomości o mniejszej 
powierzchni  również mogą za-
gospodarowywać odpady bio we 
własnym zakresie i obniżyć o 15% 
należną opłatę.

Niestety zgodnie z zapisami w usta-
wie o utrzymaniu czystości i po-
rządku  w  gminach  mieszkańcy 
budynków wielolokalowych nie 
mają możliwości zadeklarowania 
zagospodarowywania odpadów 
bio we własnym zakresie, a tym sa-
mym obniżenia opłaty.

Nadmienimy, że zmiana stawek nie 
powoduje konieczności złożenia 
nowej deklaracji. 

Jakie jeszcze zmiany czekają nas 
w 2021 roku? 

Otóż w ramach wnoszonej opłaty 
otrzymacie Państwo od firmy, któ-
ra będzie odbierała odpady w 2021 
roku odpowiednie pojemniki na: 
odpady niesegregowane (zmiesza-
ne), na plastik, na szkło, na bio oraz 
worki na papier i popiół. Pojemniki 
będą wyposażone w transpondery 
(chipy) i będziemy mieli wgląd w to, 
jakie i ile dana posesja oddaje od-
padów. 

Od nowego 2021 roku zgodnie 
z Państwa sugestiami, zwiększamy 
częstotliwość odbioru tworzyw 
sztucznych, metali i odpadów opa-
kowaniowych wielomateriałowych 
(które gromadzimy w jednym żół-
tym pojemniku), a których przy 
właściwej segregacji jest najwięcej 
– w okresie maj – wrzesień odbiór 
raz na 2 tygodnie, w pozostałym 
okresie 1 raz w miesiącu. Na te od-
pady otrzymacie Państwo pojem-
niki o pojemności 240 litrów.

Przy prawidłowej segregacji naj-
mniej wytworzymy odpadów nie-
segregowanych (zmieszanych) tzw. 
resztkowych i dlatego od nowego 
roku te odpady w zabudowie wiej-
skiej będą odbierane w okresie od 
kwietnia do października – raz na 2 
tygodnie, w pozostałym okresie 1 
raz w miesiącu. 

Odpady komunalne niesegrego-
wane  (zmieszane)  z  zabudowy 
miejskiej i osiedlowej – przez cały 
rok będą odbierane raz na 2 tygo-
dnie.

Ponadto:

 – szkło opakowaniowe np. butel-
ki i słoiki, papier i tektura będą od-
bierane jak dotychczas raz na dwa 
miesiące.

 – odpady biodegradowalne ze 
szczególnym  uwzględnieniem 
bioodpadów – raz na 2 tygodnie 
w okresie od kwietnia do paździer-
nika, w pozostałym okresie  raz 
w miesiącu, z wyłączeniem nieru-
chomości, na których odpady są 
kompostowane, a ich właściciele 
korzystają z częściowego zwolnie-
nia w opłacie;

 – odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny – odbiór mobilny 2 razy 
w roku, poza określonymi w har-
monogramie datami można do-
starczyć do PSZOK;

 – popiół i żużel z palenisk domo-
wych – odbiór sprzed posesji od 
listopada do kwietnia – raz w mie-
siącu;

 – poświąteczne choinki (natural-
ne) – raz w roku sprzed posesji, 
poza określoną w harmonogramie 
datą można dostarczyć do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Nasielsku, przy  
ul. Płońskiej 43 

PSZOK czynny od wtorku do so-
boty (włącznie) od godz. 7:00 – 
15:00.

Ponadto do PSZOK można do-
starczyć, w nieograniczonej ilości, 
w ramach złożonej deklaracji od-
pady segregowane: plastik, szkło, 
papier.

 – zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (1x w roku odbiór sprzed 
posesji) w pozostałym okresie do 
PSZOK;

 – meble i inne odpady wielkoga-
barytowe (1x w roku odbiór sprzed 
posesji) oraz do PSZOK maksymal-
nie w ilości do 100 kg z gospodar-
stwa domowego;

 – zużyte opony – osobowe (1x 
w roku odbiór sprzed posesji) oraz 
do PSZOK maksymalnie w ilości  
4 szt. z gospodarstwa domowego;

 – odpady budowlane i rozbiór-
kowe, wyłącznie dostarczane we 
własnym zakresie do PSZOK, mak-

symalnie w ilości do 200 kg z go-
spodarstwa domowego;

 – odpady tekstyliów i odzieży, 
wrzucane do pojemników rozsta-
wionych na terenie miasta i gmi-

ny oraz do pojemnika na terenie 
PSZOK.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiana stawek  
za odbiór odpadów
Szanowni Mieszkańcy,
informujemy, że 26 listopada 2020 roku Rada Miejska w Nasielsku 
przyjęła uchwałę Nr XXII/211/20, w której określiła nowe stawki opłat 
za odbiór odpadów w 2021 roku. Stawki te, jeżeli odpady będą zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny, wyniosą 31,00 zł od osoby, 
a w przypadku braku segregacji zostanie naliczona stawka w wysoko-
ści 124 zł od osoby.

Właściciele posesji jednorodzinnych mogą obniżyć stawkę opłat o 15% 
od całej należnej kwoty, jeżeli odpady biodegradowalne zagospoda-
rują we własnym zakresie.

Ci z Państwa, którzy skorzystają z obniżonej kwoty, nie mogą już wy-
stawiać odpadów bio, ani dostarczyć ich do PSZOKu. Przypominamy, 
że właściciele nieruchomości, którzy posiadają działki o powierzchni 
1 000 metrów kwadratowych lub większej, mają obowiązek zagospo-
darowywania odpadów we własnym zakresie - oczywiście mogą tym 
samym obniżyć stawkę opłat. Właściciele nieruchomości o mniejszej 
powierzchni również mogą zagospodarowywać odpady bio we wła-
snym zakresie i obniżyć o 15% należną opłatę.

Niestety zgodnie z zapisami w ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach mieszkańcy budynków wielolokalowych nie mają 
możliwości zadeklarowania zagospodarowywania odpadów bio we 
własnym zakresie, a tym samym obniżenia opłaty.

Nadmienimy, że zmiana stawek nie powoduje konieczności złożenia 
nowej deklaracji.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Nabór wniosków  
o dofinansowanie  
do odbioru i utylizacji azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2021 roku zamierza złożyć wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie o dofinansowanie do demontażu z dachów i odbioru 
złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie 
płyt eternitowych).

Wnioski o udzielenie dotacji  należy składać na formularzu wniosku (wraz 
z załącznikami) w terminie do 29.01.2021 r. – termin może ulec skró-
ceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

Wnioski do pobrania również w punkcie podawczym na parterze budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Elektronowa 3, w godz.- poniedzia-
łek: 8.00 -17.00, wtorek – czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00. 

W budynku Urzędu Miejskiego można również uzyskać pomoc przy 
wypełnianiu druków.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 69 
33 101 lub 23 69 33 077, adresem e-mail: srodowisko@nasielsk.pl

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez 
Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.

Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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padów  biodegradowalnych  na 
gminne wysypisko w Jaskółowie. 

Radny Dawid Domała zaintere-
sowany był losami planowanego 
placu zabaw, który miał powstać 
n a   d z i a ł c e   o b o k   ro n d a   p r z y 
Domu Pomocy Społecznej. Te-
mat poruszył także radny M. Świ-
derski, który zauważył, że  lider 
nasielskiego PiS-u, radny Andrzej 
Pachocha,  deklarował  pomoc 
przy pozyskaniu dofinansowania 
na ten cel. Burmistrz poinformo-
wał, że nie planuje budowy placu 
zabaw w tym miejscu, a powsta-
nie on przy stadionie. Stwierdził 
również, że nie posiadając pełnej 
dokumentacji, z powodów for-
malnych, nie można było złożyć 
w tej sprawie wniosku o dofinan-
sowanie. 

Przewodniczący RM Jerzy Lu-
bieniecki zwrócił się do radnych 
z miasta z zarzutem, że nie inte-
resują się losami rozbudowy na-
sielskiej przychodni. Stwierdził, 
że na plac zabaw nie będą cho-
dziły chore dzieci, tylko muszą 
mieć najpierw możliwość sko-
rzystania z porad  lekarzy. Rad-
ny  T.   Cz yż  zauważ ył,   że  prz y 
stadionie planowany jest malut-
ki placyk zabaw, dla młodszych 
dzieci, które z rodzicami czekać 
będą na trenujące rodzeństwo, 
natomiast przy DPS-ie miał po-
wstać duży kompleks. Radny Da-
riusz Kordowski zwrócił uwagę,  
że wskazane byłoby wspomóc 
rozbudowę SP ZOZ w Nasielsku. 
Radny  M.  Świderski  zauważył,  
że nikt nie jest przeciwko rozbu-
dowie przychodni, ale skoro była 
możliwość sięgnięcia po środki 
zewnętrzne na budowę placu za-
baw, to należało to zrobić. Rad-
ny Marcin Szarszewski podkreślił, 
że radni nie interweniują w spra-
wie przychodni, ale czuwają nad 
projektem budowy placu zabaw.

Ostatecznie radni przyjęli uchwa-
łę budżetową gminy Nasielsk na 
rok 2021: 11 głosami „za” przy  
4 przeciwnych.

Blok uchwał
W dalszej części Rada głosowała 
nad zasadami przyznawania diet 
sołtysom. Radny R. Czyż błędnie 
zinterpretował przyznaną kwotę, 
którą uważał za podwyżkę. Oka-
zało się, że podwyżki nie było, 
a  suma  była  kumulacją  dwóch 
diet. Rada podjęła uchwały m.in. 
w sprawie Regulaminu utrzyma-
nia czystości  i porządku na te-
renie  Gminy  Nasielsk.  A  także 
w sprawie szczegółowego spo-
sobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
ko m u n a l nyc h   o d   wł a ś c i c i e l i 
nieruchomości  i zagospodaro-
wania  tych  opadów,  w  zamian 
za  uiszczoną  przez  właścicie-
l a   n i e r u c h o m o ś c i   o p ł a t ę   z a 
gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

Wi ę k sze   e m o c j e   w y wo -
ł a ł a   u c h w a ł a   w   s p r a w i e 
pozostawienia bez rozstrzy-
gnięcia  skargi na działania 
burmistrza  w  sprawie  rze-
kome go  naruszen ia   wła-
s n o ś c i   s p o wo d o wa n e g o 
budową  chodnika  na  pry-
watnej działce. Sprawa nie 
została rozstrzygnięta, po-
nieważ komisja skarg popro-
siła skarżącego o uzyskanie 
p e ł n o m o c n i c t wa   p o z o -
stał ych  właściciel i   dzia łk i, 
a   tak że  o  dokonanie  po-
m i a r ó w   g e o d e z y j n yc h , 
co  nie  zosta ło  dokonane. 
G łos  w  tej   sprawie  zabra ł 
m.in. wiceprzewodniczący RM,  
D. Kordowski, który zauważył,  
że  chodnik  we  wspomnianym 
miejscu istniał od lat, a  jedynie 
zosta ł   w ymieniony  na  now y. 
Radny  M.  Świderski  zauważył, 
że forma zakończenia tej sprawy 
przez Urząd Miejski nie jest roz-
wiązaniem problemu. O szcze-
góły dopytywał się także radny 
R. Czyż. Wątpliwości wyjaśniał 
obecny podczas sesj i prawnik, 
któr y  zauważ ył,   że  wsz ystk ie 
w ykonane  przez  gminę  krok i 
są prawidłowe w świetle prawa. 
Uchwałę podjęto przy 9 głosach 
„za”, 3 przeciwnych i 3 wstrzy-
mujących się. 

W dalszej części radni głosowali 
nad petycjami w sprawach inte-
resu publicznego oraz zajmowali 
się rozpatrzeniem skarg na bur-
mistrza Nasielska. Radni wyrazili 
uchwałą  również zgodę na za-
warcie umowy w sprawie trans-
portu  publ icznego.  G łosowal i 
nad projektem uchwały dotyczą-

cym kryteriów oceny i realizacją 
wniosków w związku z inicjatywą 
lokalną. Głos w tej sprawie zabrał 
radny Dawid Domała, który mó-
wił, iż w jego opinii tegoroczny 
konkurs nie był przeprowadzo-
ny w sposób właściwy. Jego zda-
niem kryteria oceny wniosków 
były niezrozumiałe. Mieszkańcy 
złożyli mnóstwo wniosków i za-
miast podzielić pieniądze dla jak 
największej  i lości,  z 50  tys.  zł, 
30  tys .  zł  przyznano  jednemu 
wnioskodawcy, pozostałych po-
zostawiając bez żadnej pomocy 
finansowej. Przy 13 głosach „za” 
i 1 przeciwnym projekt uchwały 
został przyjęty.

Radni głosowali także nad przy-
jęc iem  i   przedł użeniem  pro-
gramu  rewital izacj i   dla  gminy 
Nasielsk. Radny M. Świderski  za-
uważył,  że  jednym  z  punktów 
rewitalizacji była budowa placu 
zabaw przy rondzie. Wyraził na-
dzieję na pozyskanie dofinanso-

wania na ten cel i wykonanie tej 
inwestycji.

Sprawy różne
W punkcie sprawy różne radny 
Rodryg Czyż wskazał na ogrom-
ną kałużę na wjeździe do bloku, 
przed którym niedawno wykona-
no nową nakładkę. W odpowie-
dzi Radosław Kasiak, kierownik 
wydziału inwestycji UM wyjaśnił, 
że problem ten został zgłoszony 
wykonawcy. Radny Tomasz Pie-
tras dopytywał, na czyj wniosek 
został y  wycięte  drzewa  w  chr-
cyńskim lesie i czy powstanie tam 
droga ze ścieżką rowerową. Bur-
mistrz Ruszkowski powiedział, że 
drzewa wycięto w porozumieniu 
z nadleśnictwem w Płońsku. Pla-
nowane jest tam wykonanie dro-
gi, jednak bez ścieżki rowerowej. 
Rady Pietras zainteresowany był 
także poczynaniami burmistrza 
w kierunku obniżenia kosztów za 
zarządzenie stadionem miejskim. 

Burmistrz wyjaśnił, że w jego gestii 
może być tylko ogłoszenie prze-
targu.  Jeśli obiekt zostanie  roz-
budowany  i powołany zostanie 
NOSiR, będzie generował jeszcze 
większe koszty za zarządzanie. Do 
tematu porządku w gminie i dzia-
łań Strażnika Miejskiego, a także 
konieczności składania raz na pół 
roku raportu odniósł się radny M. 
Świderski. Burmistrz zapewnił, że 
stosowną dokumentację z rapor-
tem  radni  otrzymają.  Radny  A. 
Pacocha zainteresowany był losa-
mi figurki, która znajdowała się tuż 
obok obecnego ronda im. Śnie-
gockiego. Burmistrz poinformował,  
że krzyż znajduje się w ZGKiM, na-
tomiast zarządca drogi nie zgadza 
się na  jego instalowanie. Na ko-
niec dyskusji radny T. Pietras zwró-
cił się z prośbą o udzielenie głosu 
mieszkańcom  uczestniczącym 
w zdalnym posiedzeniu,  jednak 
wiceprzewodniczący Dariusz Kor-
dowski zamknął XXVI sesję Rady 
Miejskiej w Nasielsku.

E.G.

OBRADOWAŁA RADA

Ostatnia sesja RM w 2020 r.
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4 stycznia br., przy ul. Starzyń-

skiego, nasielscy strażacy bra-

li  udział  w  akcj i  polegającej 

na udzieleniu kwalif ikowanej 

pierwszej  pomocy  do  czasu 

przyjazdu ZRM.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

Z POLICJI

Likwidacja nielegalnej linii 
do wyrobu papierosów
Dzięki działaniom funkcjonariuszy z czosnowskiego komisariatu Policji zli-
kwidowano nielegalną linię produkcyjną służącą do wyrobu papierosów. 

Znajdowała się ona w jednej z hal wynajmowanych w gminie Czosnów. 
Wewnątrz magazynu policjanci zabezpieczyli linię służącą do produkcji 
wyrobów tytoniowych w postaci maszyn, sztabek filtrowych i opakowań 
różnego typu. Ponadto znaleźli krajankę organiczną o zapachu tytoniu, 
znajdującą się w opakowaniach kartonowych na naczepie auta zaparko-
wanego w rejonie hali.

W sumie zabezpieczono 6600 kilogramów tytoniu. Podejrzany w tej 
sprawie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a dowody do magazynu.

53-latek z powiatu sochaczewskiego usłyszał przedstawione mu przez 
czosnowskich dochodzeniowców zarzuty nabycia i przewożenia wyro-
bów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Swoim dzia-
łaniem mógł narazić Skarb Państwa na straty ponad 3 milionów złotych.

Podejrzanemu grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Dochodze-
nie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem nowodworskiej proku-
ratury.

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

Z POLICJI

Policjantka pomogła ofierze wypadku
W piątkowy wieczór, 11 grudnia 2020 r., tuż po godzinie 21.00 w Pomie-
chówku na ul. Modlińskiej 1 doszło wypadku drogowego. 20-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierując volkswagenem, na przejściu dla pieszych 
potrącił dwóch mężczyzn. W wyniku zdarzenia 20- latek z Pomiechówka 
doznał obrażeń głowy i nogi.

Świadkiem tego wypadku była asp. sztab. Wioletta Szubska, funkcjonariuszka 
z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, która natychmiast 
zabezpieczyła miejsce zdarzenia, po czym zaczęła udzielać pierwszej pomo-
cy uczestnikom oraz wezwała na miejsce służby ratunkowe. Policjantka mo-
nitorowała funkcje życiowe poszkodowanego w wyniku wypadku 20- latka, 
aż do przyjazdu służb medycznych.

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

Z POLICJI

Z promilami  
na rowerze
W środę, 23 grudnia 2020 r. policjanci z wydziału ruchu drogowego KPP 
w Nowym Dworze Maz. przeprowadzili w Cieksynie kontrolę drogową 
dwóch rowerzystów. 

Po przeprowadzonym na miejscu badaniu okazało się, że pierwszy z nich, 
55- latek z gminy Nasielsk, znajdował się w stanie nietrzeźwości. W wy-
dychanym powietrzu miał 1, 4 promila alkoholu. Funkcjonariusze nałożyli  
na niego mandat w wysokości 500 zł.

Natomiast 56- letni mieszkaniec gminy Nasielsk znajdował się w stanie  
po użyciu alkoholu. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie 
0,48 promila alkoholu. Został przez funkcjonariuszy ukarany mandatem 
karnym w kwocie 300 zł.

Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialność.
(red.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Z POLICJI

Skasował sygnalizator
W niedzielę, 27 grudnia 2020 r., po godz. 20.00, w Nasielsku na ul. Ko-
ściuszki, doszło do zdarzenia drogowego. Na miejsce przybyli policjanci 
wydziału ruchu drogowego KPP Nowy Dwór Maz. Ustalili oni, iż kierują-
cy focusem 18- latek z gminy Załuski uderzył przodem pojazdu w znak 
drogowy, a następnie w znajdujący się przy przejściu dla pieszych sygna-
lizator pulsacyjny.

Mundurowi wyczuli od młodego mężczyzny silną woń alkoholu.  
Po sprawdzeniu alkomatem stanu trzeźwości 18- latka okazało się, że w 
wydychanym powietrzu ma on blisko 1,5 promila alkoholu. Mieszkaniec 
powiatu płońskiego nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.

Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności  
i grzywna.

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

23.12.2020 r. nasielscy policjanci, 
w Starych Pieścirogach zatrzymali 
35- latka, poszukiwanego celem 
odbycia kary 1 roku pozbawienia 
wolności. Trafił do jednostki peni-
tencjarnej.

Z MIASTA

Pożar na Słonecznej
Dzień przed Wigilią, w środę, 23 grudnia br., przed południem, kiedy 
wszyscy kończyli przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia w domu 
jednorodzinnym znajdującym się przy ulicy Słonecznej w Nasielsku wy-
buchł pożar. 

W tym czasie w budynku znajdowała się młoda kobieta z malutkim 
dzieckiem, a pozostali domownicy, czyli jej mąż i rodzice byli w pracy. 
Będąc na parterze, zorientowała się, że z piętra wydobywa się dym. Szyb-
ko zabrała dziecko i wyszła z domu, po czym zadzwoniła po straż pożar-
ną. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, trawiąc dach i całe piętro. 
Strażacy przyjechali na miejsce zdarzenia już po 13 minutach. W sumie 
w akcji udział brały następujące jednostki: OSP Nasielsk, OSP Jackowo, 
WSP Pomiechówek, 5x JRG Nowy Dwór Mazowiecki (2x gaśnicze, dra-
bina, dowódca JRG NDM i Komendant PSP w Nowym Dworze Mazo-
wieckim), KP Nasielsk. Dzięki sprawnym działaniom straży, ogień został 
szybko ugaszony i nie rozprzestrzenił się na sąsiednie zabudowania. 

Prawdopodobnie przyczyną pożaru, który strawił znaczną część domu, 
było zwarcie instalacji elektrycznej. Zniszczeniu uległ dach i piętro budyn-
ku wraz z całym wyposażeniem, zaś parter został zalany wodą podczas 
akcji gaśniczej. Dwie rodziny zostały niemal doszczętnie pozbawione do-
robku swojego życia i dachu nad głową. W tych dramatycznych chwilach wiele osób, w tym sąsiadów i przyjaciół, a także 
nieznajomych okazało pogorzelcom pomoc. 

 – Najpierw była rozpacz i mnóstwo stresu, bo ten dom budowaliśmy własnymi siłami, to jakby świat nam się zawalił. Ale 
przecież na szczęście nikomu nic się nie stało. A pomoc nadeszła bardzo szybko. Ludzie przynosili nam ubrania, różne 
rzeczy materialne, proponowali nocleg. Córka wraz z mężem i dzieckiem pojechała do teściów, my zostaliśmy w na-
szym domu, baliśmy się powtórnego pożaru – mówi pani Ania.

Tego samego dnia do właścicieli zniszczonego domu trafiły pieniądze ze składki zorganizowanej wśród przyjaciół i zna-
jomych. Nadeszła też pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składki organizowano również w miejscach 
pracy domowników. Wszystko to jednak kropla w morzu potrzeb.

 – Cały nasz dom wymaga generalnego remontu. Wiele osób dzwoniło i pytało, jak może nam pomóc, w jaki spo-
sób przekazać pieniądze. Dlatego zięć założył w internecie 
oficjalną zrzutkę na remont domu po pożarze, a jej efek-
ty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania – opowiada 
pani Ania. – Po tym wszystkim, co się stało, wróciła mi wia-
ra w ludzi, że w tak trudnym czasie pandemii okazali nam 
tyle dobra. Cały czas ktoś proponuje nam pomoc, za co 
jesteśmy ogromnie wdzięczni – dodaje.

Fundusze na odbudowę domu po pożarze są zbierane jesz-
cze za pośrednictwem strony internetowej zrzutka.pl.

(red.)

Dziękujemy wszystkim darczyńcom:  
firmom i osobom prywatnym  

za okazaną nam pomoc materialną i finansową.  
Dzięki Państwa wsparciu  
możemy odbudować to,  

co straciliśmy w wyniku pożaru. 

Z wyrazami wdzięczności

Rodzina Górków i Lijewskich
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HARMOGRAM WYWOZU ODPADÓW 

I KWARTAŁ 2021

SPIS POWSZECHNY - GMINA NASIELSK

Dobry wynik
30 listopada br. zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020. Na terenie 
Gminy Nasielsk z 1336 gospodarstw za pomocą platformy internetowej 
spisało się samodzielnie 231 gospodarstw, w sumie od 1 września 2020 r. 
do 30 listopada 2020 r. z 1336 gospodarstw znajdujących się na terenie 
Gminy Nasielsk, które były zobowiązane do wzięcia udziału w Powszech-
nym Spisie Rolnym, spisanych zostało 1317 gospodarstw, co stanowi 
98,58% wszystkich gospodarstw z terenu gminy. Za organizację spisu 
rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe:

Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski,

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Sekretarz Marek Maluchnik,

Koordynator Gminnego Biura Spisowego – Kierownik Wydziału ŚROW 
Jadwiga Szymańska,

Członek Gminnego Biura Spisowego – pracownik Wydziału ŚROW Bar-
tosz Tomczyk.

Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wspar-
cia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów, radnych i innych 
liderów społeczności lokalnych, którym składamy serdeczne podzięko-
wania.

To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwa-
niem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika na Ma-
zowszu. Dlatego tak istotne było, żeby informację o obowiązku spisania 
gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się 
autorytetem w społeczności lokalnej.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie 
i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas 
wszystkich „Liczy się rolnictwo”!

Gminny Komisarz Spisowy
Bogdan Ruszkowski

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Lokalne przewozy 
pasażerskie
Miło nam poinformować, iż Wydział Administracji i Nadzoru uzyskał do-
finansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie  842,430,00 zł  
na realizację lokalnych przewozów pasażerskich na rok 2021. Jest to pro-
gram rządowy dotyczący rozwoju przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej, na mocy którego Wojewoda i Gmina 
dokładają środki finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować. 
Przewoźnikiem, który będzie realizował lokalne przewozy jest: Gminna 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku. Aktualne rozkłady jazdy znaj-
dą Państwo na stronie internetowej Urzędu: www.nasielsk.pl w zakładce 
lokalne przewozy pasażerskie.

Z CUW

Informacja  
o pozyskaniu środków
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku informuje, że zostały 
pozyskane środki w ramach - ,,Kryteria podziału rezerwy części oświato-
wej subwencji ogólnej na rok 2020, dofinansowanie z tytułu wzrostu za-
dań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów 
przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia al-
gorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.” w kwocie 
133.728,00 zł.

WYWIAD 

SPZOZ z Akredytacją 
Ministra Zdrowia
Z Marią Michalczyk dyrektor SPZOZ w Nasielsku rozmawiamy o uzyskanej 
przez jednostkę Akredytacji Ministra Zdrowia, bieżącej pracy przychodni, 
testach na COVID – 19 oraz planowanych szczepieniach.
Proszę powiedzieć, dlaczego pod-
jęła Pani decyzję o przystąpieniu 
do procedury akredytacyjnej? 
Czy to jest konieczny wymóg, by 
placówki służby zdrowia mogły 
funkcjonować?

 – Akredytacj a Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Samodziel-
nym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Nasielsku to kolejny, 
po wdrożeniu Systemu Zarządza-
nia Jakością wg normy ISO 9001, 
krok na ścieżce ciągłego dosko-
nalenia jakości świadczeń zdro-
wotnych dla naszych pacjentów. 
Akredytacja POZ wpływa na dal-
sze usprawnienia i poprawę opieki 
nad pacjentami, a także motywuje 
i mobilizuje zespół pracowników. 
Jest także szansą na wyższe finan-
sowanie NFZ. Jednym z podstawo-
wych założeń systemu akredytacji 
jest jej dobrowolność.

Czym jest akredytacja Ministra 
Zdrowia i jakie z niej płyną, poza 
prestiżem, korzyści dla placówki? 

 – Akredytacja ministra zdrowia jest po-
twierdzeniem kompetencji podmiotu 
leczniczego. Odbywa się to w ramach 
przeglądu akredytacyjnego dokony-
wanego przez centrum monitorowania 
jakości w ochronie zdrowia, które opra-
cowało standardy akredytacyjne pro-
gramu akredytacji podstawowej opieki 
zdrowotnej, zatwierdzone 7 kwietnia 
2011 r. (dz. Urz. Mz z dnia 14 kwietnia 
2011 r.). Zestaw standardów akredyta-
cyjnych dla poz zawiera 123 punktowa-
ne standardy, zgrupowane w 8 działach: 

Wszechstronność opieki, prawa pa-
cjenta, poprawa jakości, bezpieczeń-
stwo opieki, zespół współpracowników, 
dokumentacja medyczna, organizacja 
jednostki i infrastruktura. 

Wdrożenie standardów akredyta-
cyjnych przyczynia się do jeszcze 
lepszego uporządkowania proce-
sów, a przez to do poprawy jakości 
i bezpieczeństwa opieki nad pa-
cjentami. 

Ile jednostek medycznych w naj-
bliższej okolicy posiada taki cer-
tyfikat?

 – Obecnie w Polsce tylko 231 
placówek POZ posiada akredy-
tację Ministra Zdrowia, z tego  
32 placówki w województwie ma-
zowieckim.

Na czym polegało i jak długo 
trwało przygotowanie pracowni-
ków i całego SP ZOZ – u do egza-
minu akredytacyjnego? 

 – Przygotowania do przeglądu 
akredytacyjnego w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Nasielsku  trwały oko-
ło 12 miesięcy, przy czym należy 
podkreślić, że okres przygotowań 
przypadł na trudne dla wszystkich 
miesiące pandemii COVID-19.

Przygotowania do akredytacji 
w SPZOZ w Nasielsku były prowa-
dzone w ramach projektu „Wspar-
c ie podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej we wdrażaniu 
standardów jakości i bezpieczeń-
stwa opieki” realizowanego przez 
Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia w ramach 
Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój 2014-2020 
(PO WER), do którego zostaliśmy 
zakwalifikowani w 2019 r. i dzięki 
czemu nie ponosiliśmy kosztów 
wsparcia szkoleniowo-konsulta-
cyjnego w procesie przygotowa-
nia do akredytacji, jak również nie 
ponosiliśmy kosztów przeprowa-
dzenia przeglądu akredytacyjnego.

Czy akredytacja dotyczy tylko 
przychodni w Nasielsku, czy także 
przychodni w Cieksynie i Starych 
Pieścirogach?

 – Akredytacja POZ obejmuje 
przychodnię w Nasielsku, jak rów-
nież przychodnię w Starych Pieści-
rogach i filię w Cieksynie. 

Kto przeprowadzał egzamin akre-
dytacyjny i jak on wyglądał? 

 – Przegląd akredytacyjny został 
przeprowadzony 9 grudnia br. 
przez zespół trzech wizytatorów 
Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia. Podczas wi-
zyty akredytacyjnej przeglądowi 
podlegała dokumentacja SPZOZ, 
w tym dokumentacja medyczna, 
a także prowadzone były wizyta-
cje w miejscach świadczenia usług. 

Na ile lat przyznawana jest akre-
dytacja? Czy po upływie jej waż-

ności placówkę czeka kolejny, 
równie wymagający egzamin?

 – Certyfikat akredytacji POZ przy-
znawany jest na 3 lata. Podczas 
tego okresu placówka medyczna 
powinna utrzymać zakładany po-
ziom jakości usług i spełnienia wy-
mogów akredytacyjnych, po czy 
podlega kolejnemu przeglądowi 
akredytacyjnemu. 

Na jakim etapie jest obecnie kon-
cepcja rozbudowy nasielskiej 
przychodni? Czy zostały podjęte 
już jakieś konkretne działania w tej 
kwestii?

 – W kwestii rozbudowy przychod-
ni Gmina Nasielsk opracowała 
projekt architektoniczno-budowla-
ny oraz dokonane zostały uzgod-
nienia środowiskowe.

Przyzwyczailiśmy się już do te-
leporad i wizyt u lekarzy w wy-
ją tkow ych sy tuac jach ,  cz y 
w najbliższym czasie czekają pa-
cjentów jakieś zmiany dotyczące 
zasad korzystania z pomocy me-
dycznej w przychodni?

 – Obecnie około 30% realizowa-
nych wizyt to wizyty stacjonarne. 
Pozostałe wizyty są realizowane 
jako teleporady. Każdy pacjent 
wymagający wizyty stacjonarnej 
ma możliwość skorzystania z niej. 
Na bieżąco realizowane są także 
wizyty domowe. Dotyczy to także 
pacjentów chorych na COVID – 19.

Jakie badania na obecność COVID 
– 19 można aktualnie wykonać 
w nasielskiej przychodni przy ul. 
Sportowej?
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WARTO PRZECZYTAĆ

Rzecz  
o pewnym tekściarzu 
Rzadko, wręcz incydentalnie, zdarza mi się sięgnąć po jakąś książkę bio-
graficzną i przeczytać ją do końca. Bynajmniej nie dlatego, że osoby, 
które są jej bohaterami nie są godne uwagi. Najczęściej zniechęca mnie 
do lektur tego typu forma przekazu. Choć przyznać trzeba, że jest wiele 
bardzo ciekawie napisanych biografii. Interesująca, z uwagi na bohatera, 
ale także ze względu na autorów, wydała mi się książka pt. Młynarski. 
Rozmowy napisana przez dzieci Wojciecha Młynarskiego: Agatę, Pauli-
nę i Jana. Wydawałoby się, że najbliższym łatwiej jest rozmawiać na każ-
dy temat, ale w tym wypadku nie było to proste zadanie. Młynarski był 
bardzo inteligentnym człowiekiem z ogromnym poczuciem humoru, 
a także wymagającym interlokutorem, co widać w rozmowach prowa-
dzonych przede wszystkim przez najstarszą córkę, Agatę. 

Fantastycznie opowiadał i żartował, choć nie był gadułą. Ważył słowa. 
Cenił milczenie. Uważał, że w słowach mniej znaczy więcej. Nie tole-
rował bylejakości – wspominają autorzy biografii, przytaczając też frag-
ment utworu ojca traktujący o rozmowie:

(…)Doceń też jak ważną rzeczą jest rozmowa
Dialog erudycją oraz żartem tchnący
potwierdź, że wśród ścian zacisza
Ciągle się znajduje nisza
Skromna nisza przeznaczona dla myślących…
Wojciech Młynarski mówił o sobie, że jest „tekściarzem”, choć prze-
cież wiele z jego utworów można określić mianem poetyckich. Choć 
wielu artystów i zespołów muzycznych śpiewało piosenki jego autor-
stwa, to zapamiętany zostanie przede wszystkim dzięki swoim „śpie-
wanym felietonom”. Posiadał dar obserwacji, analizy i słuchania innych 
oraz wyjątkową łatwość pisania dobrych tekstów ironiczno – satyrycz-
nych z zacięciem publicystycznym. Pisał szybko, ale bywało, że praca 
nad tekstem trwała przez wiele miesięcy. Młynarski traktował ją jako rze-
miosło i wielką wagę przykładał do tego, co robił, cyzelując swoje utwo-
ry. W książce tej znajdziemy całe ustępy na temat warsztatu pisarskiego 
i żmudnej pracy twórcy tekstów poetyckich i tłumacza. Kiedy musiał 
zmierzyć się z cenzorem, co w XX wieku było rzeczą oczywistą, patent 
miał prosty: Pisałem językiem ezopowym. Sprawdzały się przypowiastki, 
bajeczki, rzeczy pozornie odległe od rzeczywistości, których struktura, 
wymowa, puenta były aluzją.

Czerpał inspiracje m.in.: z twórczości Juliana Tuwima, Mariana Hemara, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Ka-
baretu Starszych Panów. 

Cenił utwory Georga Brassensa, Jacques’a Brela, Bułata Okudżawy, czy 
Włodzimierza Wysockiego, wiele z nich zresztą przetłumaczył na język 
polski. 

W tej książce bogato opatrzonej zdjęciami satyryka – poety, jego zapi-
skami, wycinkami z czasopism znajdziemy też wiele anegdot i ciekawo-
stek ze świata kultury XX wieku. Z czasów kiedy w tzw. rozrywce triumfy 
święcili: Kabaret Starszych Panów, Hybrydy - kabaret studencki, Dudek 
- kabaret artystyczny, Agnieszka Osiecka i Wojciech Młynarski, a na Kra-
jowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu śpiewano same przeboje.

W Rozmowach poruszony został także temat choroby afektywnej dwu-
biegunowej, na którą cierpiał Młynarski. Przypomnieć warto, że jest on 
autorem ok. 3 tysięcy różnego rodzaju tekstów, w tym wierszy, piose-
nek, scenariuszy, felietonów, itp. W tym takich przebojów jak: Lubię wra-
cać tam, gdzie byłem już; Jeszcze się tam żagiel bieli; Walc na tysiąc pas, 
Truskawki w Milanówku, Ogrzej mnie, Prześliczna wiolonczelistka, czy 
też Róbmy swoje, W Polskę idziemy, Jesteśmy na wczasach, Nie ma jak 
u mamy, W co się bawić, Tupot białych mew i wielu innych.

Jeszcze w końcu lat 90. ubiegłego stulecia tak konstatował ówczesną 
rzeczywistość (a myśl ta, o zgrozo, nadal nie straciła na swej aktualności): 
Czasy, w których żyjemy, to czasy niebywałego postępu technicznego, 
ale i postępującej głupoty, chamstwa, upadku moralnych autorytetów 
i powtórnej wewnętrznej emigracji ludzi prawdziwie mądrych, ale skraj-
nie zrezygnowanych. W skromnej, skrótowej formie, jaką jest piosenka, 
nawołuję do zdrowego rozsądku, do aktywnego, myślowego uczestnic-
twa w zachodzących zmianach. Kończę mym ulubionym aforyzmem: 
tekst kabaretowy winien prowokować do myślenia, ale niestety samo-
dzielnego myślenia zastąpić nie może!

W. Młynarski, jak podkreślał wielokrotnie, swoją twórczość kierował za-
wsze do określonego odbiorcy, do polskiego inteligenta. I to właśnie tej 
grupie odbiorców szczególnie polecam tę książkę. 

Iwona Pęcherzewska

ROZ(G)RYWKA

Wiejska sielanka  
czy średniowieczna forteca?
Kiedy po raz pierwszy graliśmy 
w „Wilki i owce” (Granna), myślałam, 
że będzie to kolejna kafelkowa gra 
nie zasługująca na większą uwagę. 
Jak bardzo mogłam się mylić oka-
zało się wtedy, gdy zabawa pochło-
nęła nas na kilka godzin i chcieliśmy 
grać bez końca. Gra przeznaczo-
na dla 2-4 graczy od 7 roku życia. 
Wcielamy się w pasterzy, którzy 
budują zagrody dla swoich owiec. 
Z dzianinowego woreczka losuje-
my dwustronne żetony, aby ułożyć 
je najkorzystniej dla własnego stada. 
Uczestnicy do pewnego momentu 
nie zdradzają, jakiego koloru owce 
posiadają – pozwala to zmylić prze-
ciwników. Teren można zamknąć 
kaflami z płotem, fragmentem wio-
ski lub lasem. Dodatkową przeszko-
dą jest postać wilka - zwierz pojawia 
się w lesie i sprawia, że zagroda ata-
kowana przez niego nie jest punkto-
wana. Na szczęście na wilka można 
położyć myśliwego, który neutrali-
zuje działanie drapieżnika. Gra koń-
czy się w momencie, gdy jeden 
z uczestników spasuje (otrzymuje za 
to dodatkowe punkty) lub wszystkim 
skończą się kafle albo nie mogą do-
łożyć do planszy żetonów. Należy 
pamiętać, że punkty otrzymujemy 
wyłącznie za zamknięte zagrody. 

Jeśli jednak wiejska sielanka wyda-
je nam się zbyt banalna, polecam 
bardzo popularną grę „Carcasson-
ne”. Zasady rozgrywki są zbliżone 
do „Wilków i owiec”, ale są bardziej 
rozbudowane: zmienia się miejsce 

oraz bohaterowie, a wielkim plu-
sem są dodatki, dzięki którym gra 
będzie bardzo długo cieszyła użyt-
kowników. Układamy swoje kafle 
tak, aby otaczać murami miasta, 
których pilnują pionki – rycerze, 
a także klasztory pod opieką opa-
ta, czy pola pilnowane przez chło-
pów. W momencie, gdy uda nam 
się zamknąć dany obszar, pionek 
wraca do nas i możemy podbijać 
kolejne ziemie. Historia rozgrywa 
się w średniowieczu i jak na wieki 
średnie przystało, nie może zabrak-
nąć zbójów. Jeśli chcemy przejąć 
teren przeciwnika, możemy wy-
słać naszego zbója i poszerzyć wła-

sne terytorium. Gra  nie  wydaje 
się zbyt skomplikowana,  jednak 
wymaga myślenia strategiczne-
go oraz umiejętności planowania, 
aby zdobyć jak najwięcej punk-
tów. Na rynku pojawiło się wiele 
dodatków, które możemy kupić 
oddzielnie, jak i w wersji big box 
zawierającej podstawową wersję 
oraz 12 rozszerzeń (np. Karczmy 
i katedry, Maszyny latające, Mag 
i wiedźma, Kurierzy, Kopalnie 
złota itp.). Ponadto zabawkę wie-
lokrotnie nagradzano na całym 
świecie. W tej chwili jest uznawana 
za klasykę gatunku.

OI 

Z BIBLIOTEKI

Szanowni Czytelnicy!

Uprzejmie informujemy, iż od poniedziałku, 4 stycznia 2021 r. Miejsko - gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Nasielsku biblioteka wznawia swoją działalność po remoncie budynku.

Placówka dla czytelników czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Istnieje również możliwość wcześniejszego umówienia telefonicznego (23) 69 12 552.

Zapraszamy!
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Spotkania  
z Filharmonią  
w wersji on-line
Ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią Filharmonia Narodowa 
w ramach cyklu „Spotkania z Muzyką” postanowiła swoje programy zareje-
strować we wnętrzach Filharmonii Narodowej w formie nagrań audio-wideo. 
Dzięki temu będziemy mogli je udostępniać wybranym szkołom w naszej 
gminie (zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2020/2021) w wersji on-
-line. Spotkania w tej formie zaczynamy już od lutego 2021 r., a potrwają one 
do czerwca 2021 r. W sumie odbędzie się pięć spotkań.

Harmonogram:
Luty – Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku, koncert pt. Od liryki do gro-
teski (dla młodzieży) i Cuda i dziwy (dla dzieci);

Marzec – Szkoła Podstawowa w Dębinkach, koncert pt. Wizyta u Królowej 
Bony (dla dzieci) i Muzyka na dworze Jagiellonów (dla młodzieży);

Kwiecień – Szkoła Podstawowa w Cieksynie, koncert pt. Dzikie Jabłka – 
etniczne wariacje;

Maj – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku, koncert pt. Taneczny świat 
Fryderyka Chopina;

Czerwiec – Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach, koncert pt. W cie-
niu Big Bena (dla dzieci) i Muzyczne metropolie – Londyn (dla młodzieży).

Celem „Spotkań z Muzyką” jest rozwijanie muzycznych zainteresowań 
dzieci i młodzieży. Pozwalają one obcować dzieciom i młodzieży z mu-
zyką różnych okresów historycznych, poznawać jej gatunki i style, a także 
specyfikę instrumentów, na których grają filharmonicy. Koncerty pozwa-
lają nie tylko na obserwowanie gry muzyków, ale także na poznanie sztuk 
współistniejących z muzyką, takich jak taniec. 

(ks)

CHARYTATYWNIE

Finał WOŚP przesunięty
Ze względu na ogólnopolskie obostrzenia związane z pandemią 29 finał WOŚP wyjątkowo odbędzie się później niż 
to było planowane – 31 stycznia br. Na chwilę obecną wszelkie działania będą skupione na zorganizowaniu finału on-
line. Na portalu społecznościowym www.facebook.com zostało utworzone wydarzenie pod nazwą „29 finał WOŚP 
w Nasielsku”, gdzie można znaleźć wszelkie informacje, w jaki sposób wesprzeć Fundację i sztab w Nasielsku. Już dziś 
można dokonywać wpłat na rzecz WOŚP, klikając w podany link do „Eskarbonki” utworzonej przez szefa nasielskiego 
sztabu Dawid Domałę. W wydarzeniu zostaną także opublikowane linki do licytacji przedmiotów przekazanych przez dar-
czyńców na rzecz WOŚP.

Oprócz działań internetowych w niedzielę, 31 stycznia br., ponad 30 wolontariuszy z zachowaniem wszelkiej ostrożności będzie 
kwestować na ulicach naszej gminy, a siedzibą sztabu po raz kolejny będzie Nasielski Ośrodek Kultury. Tym razem Fundacja WOŚP 

skupi się 
na  zakupie 
sprzętu  dla  la-
ryngologii i diagnostyki 
głowy, stąd hasło prze-
wodnie „Finał z głową”.

(red.)
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Naciąganie na mieszkanie
Masz mieszkanie do wynajęcia? To 
świetna okazja, żeby zasilić swój 
budżet, ale… uważaj, bo jeśli trafisz 
na nieuczciwego lokatora, to cze-
kać może Cię szereg nieprzyjem-
nych niespodzianek. Oto przykład 
z naszego, nasielskiego podwórka. 

Historia pierwsza 
Małżeństwo, pani Ela  i pan Mar-
cin mieszkają w Nasielsku całe ży-
cie. Przed laty mieszkali w jednym 
z nasielskich bloków. Obecnie mają 
swój własny dom na jednym z na-
sielskich osiedli. W końcu postano-
wili, że mieszkanie w bloku będą 
wynajmować, co będzie swego 
rodzaju zabezpieczeniem na przy-
szłość. 

Nie musieli szukać lokatorów zbyt 
długo, bo zgłosiło się do nich mał-
żeństwo z dwójką dzieci. W sumie 
widywali się wcześniej, więc zaufali.

 – Trudno nie zaufać osobom, któ-
re się zna z widzenia – mówi pani 
Ela. Szczegóły wynajmu zosta-
ły ustalone ustnie. – Chcieliśmy 
im pomóc. Na początku wszystko 
było w porządku. Za pierwszy mie-
siąc dostaliśmy pieniądze, za dru-
gi dostaliśmy je w ratach. Za trzeci 
miesiąc była już tylko część kwo-
ty i zaczęły się problemy – dodaje 
właścicielka mieszkania, która zo-
rientowała się, że ma do czynienia 
z nieuczciwymi najemcami.

Najpierw były prośby i propozycja, 
żeby rodzina lokatorów zapłaciła 
należność w późniejszym terminie. 
Tłumaczyli się opóźnieniami w wy-
płatach lub tym, że przelew został 
już zrobiony, w dniu, gdy pani Ela 
odzywała się z prośbą uregulowa-
nia płatności. Niestety, z każdym 
kolejnym miesiącem rosły kwoty 
niezapłaconego najmu. 

Później okazało się, że może być 
jeszcze gorzej. Najemcy wymie-
nili zamki w drzwiach, a w dodatku 
zalali sąsiadkę z dołu. Pani Ela i pan 
Marcin, jako właściciele mieszka-
nia, musieli pokryć koszt remontu 
łazienki sąsiadki.

 – Bez żadnych ograniczeń za-
częli korzystać z mediów. Za prąd 
i wodę zaczęły przychodzić wyższe 
rachunki. Nieuczciwe małżeństwo, 
choć z naszych informacji wynika, 
że on pracuje, unika z nami kon-
taktu i nie chcą uregulować na-
leżności. Nie odpisują na SMSy. 
W dodatku z relacji sąsiadów wie-
my, że najemcy dokonali zna-
czących „remontów” w naszym 
mieszkaniu – mówią właściciele 
mieszkania. 

Pan Marcin rozwiązał umowę z do-
stawcą energii elektrycznej do tego 
mieszkania. Jednak najemcom uda-
ło się jakoś obejść ten problem i na-
dal korzystają z prądu. – Będziemy 
wyjaśniać tę sprawę z zakładem 
energetycznym – mówi pan Mar-
cin. 

W listopadzie 2020 r. właścicie-
le mieszkania zgłosili  też sprawę 

na policję, ale na razie nie podjęto 
żadnej interwencji. 

Małżeństwo  postanowiło  także 
wyjść z inicjatywą ugody. – Na po-
czątku listopada napisałam SMSa 
do najemczyni, że jeżeli opu-
ści mieszkanie do 15 listopada, 
to nie będziemy dochodzić żad-
nych roszczeń finansowych, któ-
re obecnie wynoszą już ponad  
10 tys. zł. Były też wysyłane pisma 
za potwierdzeniem odbioru z na-
szą prośbą o opuszczenie mieszka-
nia, ale nie były w ogóle odbierane 
– mówią właściciele mieszkania.

Pierwsze rozmowy z prawnikiem, 
do którego poszkodowani małżon-
kowie udali się po pomoc nie po-
zostawiły złudzeń, że może to być 
długotrwały proces. 

Małżonkowie czują się zmęczeni 
i bezsilni wobec zaistniałej sytuacji, 
choć z pewnością podejmą kroki 
prawne w stosunku do nieuczci-
wych lokatorów. Przypadek pani Eli 
i pana Marcina nie jest odosobnio-
ny. Z małżeństwem nieuczciwych 
najemców kłopotliwą znajomość 
zawarło już kilka osób w naszym 
mieście. 

Historia druga
Batalię sądową z tymi samymi nie-
uczciwymi lokatorami mają za sobą 
już inni mieszkańcy Nasielska.

 – Małżeństwo z dwójką dzie-
ci wzbudziło nasze zaufanie. Nie 
znaliśmy ich wcześniej. Mieliśmy 
do wynajęcia mieszkanie w jed-
nym z bloków na osiedlu przy ulicy 
Warszawskiej. Temu małżeństwu 
wynajęliśmy je w kwietniu 2016 
roku i przez pierwsze miesiące 
wszystko było w porządku – opo-
wiada pani Joanna.

Bezproblemowo było jednak tylko 
do wakacji. – Na przełomie lipca 
i sierpnia pojawiły się informacje 
od najemców, że zapłacą za wy-
najem z opóźnieniem, ponieważ 
mają problemy zdrowotne. We 
wrześniu nadal nie było uregulo-
wanych opłat, więc w październiku, 
kiedy zaległości sięgały już około  
4 tys. zł, wypowiedzieliśmy im 
umowę najmu – mówi pani Joanna. 

Mąż pani Joanny wielokrotnie pró-
bował też porozmawiać z najem-
czynią, ale ta skuteczni go unikała. 
A do tego próbowała go zastraszać 
i przedstawiała właścicieli mieszka-
nia w złym świetle.

 – Twierdziła, że mój mąż chciał ją 
pobić, innym razem zgwałcić, bo 
to my jesteśmy ci niedobrzy, któ-
rzy próbują się ich pozbyć – rela-
cjonuje pani Joanna.

W między czasie do właścicielki 
mieszkania docierały informacje 
od sąsiadów, o tym, że najemcy, 
choć mają dzieci, prowadzą dość 
imprezowy tryb życia. 

Pani Joanna znalazła jednak sposób, 
na nieuczciwych najemców. Poin-
formowała ich, że ma chętnych do-
datkowych lokatorów, którzy chcą 
wynająć jej mieszkanie i nie będzie 

im przeszkadzać obecność rodziny 
dotychczasowych najemców. Na 
oglądanie mieszkania pani Joanna 
przybyła z rosłymi mężczyznami. 
Nie obyło się bez przybycia dziel-
nicowego, który nie wiele mógł 
zrobić, ale akt notarialny rozwiał 
wszelkie wątpliwości. Przy oka-
zji okazało się, że mieszkanie jest 
w opłakanym stanie.

 – Ściany były poniszczone, karni-
sze połamane, płytki potłuczone 
– wylicza właścicielka mieszkania 
przy ul Warszawskiej. W styczniu 
kolejnego roku uciążliwi lokatorzy 
opuścili lokal. – Nie pozostało nam 
nic innego, jak skierowanie sprawy 
do sądu. Zgromadzone materiały 
i dokumenty złożyliśmy do sądu 
i założyliśmy sprawę cywilną. Oka-
zało się, że sąd sprawą zajął się bły-
skawicznie. Wygraliśmy, sąd orzekł 
spłatę zadłużenia, odsetek i obcią-
żył najemców kosztami sądowymi 
– wylicza.

Jak do tej pory pani  Joannie nie 
udało odzyskać się pieniędzy. Nie 
pomogła nawet firma windykacyj-
na. – Odzyskali tyle, że trzeba było 
im jeszcze dopłacić, ale odzyskali-
śmy mieszkanie. W porę też uda-
ło nam się ostrzec kilku znajomych 
przed tymi oszustami – podsumo-
wuje pani Joanna.

Historia trzecia
Więcej „szczęścia” w starciu z tymi 
samymi najemcami miała pani Mo-
nika. Mieszkanie wynajmowała po 
raz kolejny, więc tym bardziej nie 
spodziewała się problemów. Pani 
Monika ma mieszkanie w jednym 
z nowych bloków w naszym mie-
ście, atrakcyjnie usytuowanym, 
w pobliżu sklepu. Warunki bardzo 
dobre. 

 – Małe problemy zaczęły się już 
w pierwszych miesiącach, kiedy 
mimo zapisanej w umowie najmu 
ceny za wynajem, lokatorka nie 
płaciła pełnej kwoty. Oczywiście 
były różne tłumaczenia. Dosta-
wałam je nawet na piśmie. Wspo-
minała też o rozwodzie z mężem 

– mówi pani Monika, właścicielka 
lokalu, w którym przez prawie rok 
mieszkała rodzina najemców. 

Ta historia nie wiąże się jednak ze 
zniszczeniami. – O mieszkanie ta 
pani dbała, być może było to spo-
wodowane jakimiś innymi plana-
mi wobec tego miejsca. Chciała 
bowiem założyć działalność go-
spodarczą na ten adres. Składała 
też propozycje remontu miesz-
kania w zamian za uregulowanie 
płatności, na co oczywiście zgody 
nie było. Odgrażała się też prawni-
kami, oskarżając nas o nachodze-
nie – relacjonuje pani Monika, która 
napisała kilka wypowiedzeń najmu.

Nieuczciwi lokatorzy prowadzili też 
bardzo rozrywkowy tryb życia. Pani 
Monika z relacji sąsiadów często do-
wiadywała się o imprezach, kłót-
niach i głośnej muzyce dobiegającej 

z mieszkania, które wynajmowała. – 
Sprawę szybko skierowałam do sądu, 
który wydał nakaz eksmisji. Pomogły 
też wizyty mojego ojca. Nieuczciwa 
najemczyni wyprowadziła się nagle, 
bez uprzedniej informacji.  Długu za 
mieszkanie, które wynosi około 8 tys. 
zł, jednak do tej pory nie udało się od-
zyskać – podsumowuje pani Monika. 

Prawdopodobnie oszukanych w ten 
sam sposób osób w Nasielsku jest 
więcej. Oszukani właściciele miesz-
kań zwierają szyki i poszukują innych 
poszkodowanych, ponieważ planują 
złożyć pozew zbiorowy przeciwko 
nieuczciwym lokatorom. 

Każdy właściciel mieszkania, który 
planuje je wynająć, powinien zasta-
nowić się nad spisaniem z najemcą 
umowy tzw. najmu okazjonalnego.

Michał B.
(imiona zostały zmienione)

Z PARAFII

Wizyta 
duszpasterska
Pandemia koronawirusa ma wpływ na decyzję o przeprowadzeniu tegorocz-
nej kolędy. Diecezja płocka obwieściła swoje wskazania i sugestie dotyczące 
tegorocznych wizyt duszpasterskich, jeśli nie są one możliwe w tradycyjnej 
formie. 

Do sugestii o przesunięciu kolędy dostosowały się: parafia pw. św. Wojciecha 
w Nasielsku oraz parafia św. Rocha w Cieksynie. Wierni na mszach św. usłyszeli 
wśród ogłoszeń parafialnych, że tradycyjna wizyta kolędowa nie odbędzie się 
i jej organizacja planowana jest po Wielkanocy. Ostatecznie jednak wszystko 
będzie zależało od sytuacji epidemicznej w kraju. 

Natomiast w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Starych Pieścirogach 
podjęto decyzję, aby tegoroczna kolęda składała się z dwóch części: mszy 
świętej w kościele i celebracji w rodzinie. Na msze święte w określonych ter-
minach na godzinę 17.00 zapraszani będą mieszkańcy poszczególnych ulic, 
po jednej osobie z każdego domu, gdyż obecny limit osób w kościele to 
40 osób. Msze święte transmitowane będą także w serwisie YouTube, dzię-
ki czemu mogą w nich uczestniczyć pozostali domownicy. Po mszy świętej 
uczestnicy mają udać się do swoich domów i celebrować kolędowy wieczór. 
Szczegółowy program kolędy i wytyczne jej organizowania parafianie znajdą 
na stronie www.piescirogi.com

Tradycyjna kolęda odbędzie się natomiast w parafii pw. błogosławionego 
księdza Jerzego Popiełuszki. Tam jednak, jeśli ktoś ze względu na epide-
mię nie zdecyduje się na przyjęcie księdza w domu, wtedy duchowny 
poświęci go tylko z zewnątrz.

Michał B.
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dokończenie ze str. 5
 – Obecnie w przychodni może-
my wykonywać trzy rodzaje badań 
dotyczących COVID-19:

Test genetyczny PCR – wykrywa-
jący materiał genetyczny wirusa 
SARS-CoV-2. 

Test wykrywający przeciwciała Ig-
G+IgM. – świadczący o przebyciu 
zakażania wirusem z grupy koro-
nawirusów. 

Test antygenowy wykrywający an-
tygeny SARS-CoV-2 (wykonywany 
po uprzednim badaniu fizykalnym 
w celu diagnostycznym o pacjen-
tów objawowych w 2-7 dobie).

Każdy z testów może być wyko-
nywany na życzenie pacjenta od-
płatnie. Koszt tych badań wynosi 
odpowiednio 450 zł, 80 zł i 100 zł.  

W przypadku podejrzenia zakaże-
nia wirusem SARS-CoV-2 zarówno 
test PCR i test antygenowy są wy-
konywane nieodpłatnie w ramach 
świadczeń gwarantowanych.

Skierowania na wyżej wymienio-
ne testy wystawią lekarze POZ ce-
lem diagnostyki w kierunku COVID 
– 19. Test antygenowy jest wyko-
nywany w Medycznym Labora-
torium Diagnostycznym w SPZOZ 
w Nasielsku, natomiast test PCR 
w wyznaczonych punktach pobrań 
(drive-thru) m.in. w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim, Pułtusku, Płoń-

sku i innych miastach powiatowych 
na terenie całego kraju.

 Czy nasielski SP ZOZ będzie wy-
konywał szczepienia na COVID 
– 19? Czy wiadomo już, kiedy 
szczepionka będzie dostępna? 
Według jakich zasad pacjenci 
będą mogli się o nią ubiegać? Czy 
będzie płatna?  Czy przed szcze-
pieniem pacjenci będą przecho-
dzić badania?

 – W SPZOZ w Nasielsku będą wy-
konywane bezpłatne szczepienia 
przeciw COVID-19 w ramach Na-
rodowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19:

Etap 0 – pracownicy sektora 
ochrony zdrowia, Domów Po-
mocy Społecznej i pracownicy 
Miejskich Ośrodków Pomocy Spo-
łecznej oraz personel pomocniczy 
i administracyjny.

E t a p  I  –  p e n s j o n a r i u -
s ze  D P S - ó w  o r a z  Z a kł a d ó w 
Opiekuńczo-Leczniczych, pielę-
gnacyjno-opiekuńczych i innych 
miejsc stacjonarnego pobytu; oso-
by powyżej 60. roku życia w ko-
lejności od najstarszych; służby 
mundurowe; nauczyciele.

Etap II – osoby w wieku poni-
żej 60. roku życia z chorobami 
przewlekłymi zwiększającymi ry-
zyko ciężkiego przebiegu CO-
VID-19 albo w trakcie diagnostyki 
i leczenia wymagającego wielo-
krotnego lub ciągłego kontaktu 

z placówkami ochrony zdrowia; 
osoby bezpośrednio zapewniają-
ce funkcjonowanie podstawowej 
działalności państwa i narażone 
na zakażenie ze względu na częste 
kontakty społeczne.

Etap III – przedsiębiorcy i pracow-
nicy sektorów zamkniętych na 
mocy rozporządzeń ws. ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii; 
powszechne szczepienia pozosta-
łej części populacji dorosłej.

Pacjenci przed szczepieniem zo-
bowiązani są do wypełnienia Kwe-
stionariusza wstępnego wywiadu 
przesiewowego przed szczepie-
niem osoby dorosłej przeciw 
COVID -19 oraz oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na szczepienie. 
Wszyscy pacjenci przed szczepie-
niem podlegają lekarskiemu ba-
daniu przedmiotowemu w ramach 
kwalifikacji do szczepienia.

Szczepienie w ramach Etapu 0 re-
alizowane są w kraju od 27 grud-
nia 2020r., natomiast w ramach 
Etapu I i kolejnych będą realizo-
wane w kraju, w tym w SPZOZ 
w Nasielsku najprawdopodobniej 
od połowy stycznia 2021r.

Szczegółowe informacje nt. reali-
zacji programu szczepień przedsta-
wimy w najbliższych tygodniach.

Dziękuję za rozmowę  
Iwona Pęcherzewska

SPZOZ z Akredytacją 
Ministra Zdrowia

Z ŻYCIA PARAFII

Uroczystość 
wprowadzenia relikwii 
W niedzielę, 13 grudnia br., w parafii św. Katarzyny w Nasielsku – Starych 
Pieścirogach odbyła się ważna dla całej wspólnoty uroczystość. 

Tego dnia nastąpiło wprowadzenie do świątyni relikwii osób, które upo-
wszechniały w swoim życiu ideę Bożego Miłosierdzia: św. siostry Faustyny 
Kowalskiej, bł. ks. Michała Sopoćki oraz św. Jana Pawła II. 

Powitali je przedstawiciele wspólnoty parafialnej wraz z proboszczem  
ks. Sławomirem Wiśniewskim.

Poświęcenia relikwiarzy dokonał biskup pomocniczy diecezji płockiej,  
Mirosław Milewski, który przewodniczył też mszy św. i wygłosił podczas 
niej homilię. Biskup wskazał, jak wielką rolę odegrało Miłosierdzie Boże 
w życiu świętych, których relikwie powitano i w jaki sposób ich ono po-
łączyło.

Mówił o tym, że po raz pierwszy Jezus Miłosierny objawił się siostrze 
Faustynie, w 1931 roku w Płocku. Wtedy też otrzymała ona polecenie 

namalowania, znanego dziś powszechnie, obrazu „Jezu ufam Tobie”. Prze-
bywając w Wilnie, siostra Faustyna spotkała ks. Michała Sopoćkę, który był 
spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i opowia-
dała mu o swoich wizjach. Początkowo podchodził do nich sceptycznie, 
ale z czasem stał się propagatorem idei Miłosierdzia Bożego. Biskup Mi-
lewski zaznaczył, że w okresie od 1959 do 1978 r. Kongregacja Świętego 
Oficjum zakazała propagowania obrazów i pism przedstawiających kult 
Bożego Miłosierdzia w formach przedstawianych przez siostrę Faustynę. 
Do cofnięcia tego zakazu przyczynił się  Jan Paweł II, który jako biskup 
krakowski zabiegał o to w Watykanie. Był on wielkim orędownikiem Mi-
łosierdzia Bożego, a w 2000 r. kanonizował siostrę Faustynę. Natomiast  
ks. Michał Sopoćko został ogłoszony błogosławionym w 2008 r. 

 – Korzystajcie jak najczęściej z orędownictwa świętych, którzy odtąd 
są wśród was obecni w znaku relikwii. W życiu codziennym wybierajcie 

miłosiernego Boga. Niech Boże miłosierdzie będzie wyznacznikiem wa-
szego postępowania. Niech święci i błogosławieni, których u siebie macie, 
służą wam duchową pomocą i wspierają w trudnościach dnia codzien-
nego – mówił biskup Milewski do nasielskich wiernych. 

W relikwiarzach, które znajdują się w parafii św. Katarzyny umieszczo-
no relikwie pierwszego stopnia: fragmenty kości św. Faustyny i bł. ks. Mi-
chała oraz włosy papieża Polaka. Pierwsze do parafii trafiły relikwie bł. ks. 
Michała Sopocki, które w lipcu przywieziono z białostockiego sanktu-
arium. W sierpniu ks. Waldemar Turek przekazał wspólnocie relikwie św. 
Jana Pawła II, które podarował postulator jego procesu kanonizacyjnego,  
ks. Sławomir Oder, a we wrześniu parafianie przywieźli z Łagiewnik reli-
kwie św. s. Faustyny.

(red.) za: www.plock.gosc.pl

Z GMINY

LOWE – oferta zajęć
Gmina Nasielsk uzyskała możliwość 
realizacji projektu, którego głów-
nym celem jest stworzenie oferty 
w zakresie edukacji osób dorosłych: 
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji 
nowe oblicze edukacji dla dorosłych. 

Celem projektu jest aktywizowanie 
dorosłych i społeczności lokalnych 
na rzecz rozwoju umiejętności sta-
nowiących podstawę dla uczenia się 
przez całe życie, przydatnych do po-
ruszania się na rynku pracy, dla roz-
woju osobistego i rozwoju wspólnot. 
Głównym ośrodkiem realizacji pro-
jektu jest Szkoła Podstawowa w Ciek-
synie. Placówka ta w partnerstwie 
ze Szkołą Podstawową w Popo-
wie Borowym będzie organizować 
szkolenia i warsztaty zgodnie z zapo-
trzebowaniem społeczności lokal-
nej. Grant w wysokości 175.000,00 
zł pozwoli na utworzenie Lokalne-
go Ośrodka Wiedzy i Edukacji dla 
mieszkańców Gminy Nasielsk.

Podstawą do planowania działań edu-
kacyjnych, które będą prowadzone 
w ramach projektu, była diagnoza 
potencjału i potrzeb edukacyjnych 
osób dorosłych w środowisku lo-
kalnym. Ze względu na dynamicznie 
rozwijającą się sytuację pandemicz-
ną, ankieta częściowo przepro-
wadzona została w formie online. 
Wyniki ankiety, w połączeniu z ze-

branymi informacjami z wywiadów 
z przedstawicielami instytucji gmin-
nych i organizacji pozarządowych, 
pozwoliły organizatorom nakreślić 
ramy działań na najbliższe miesiące.

Wstępna faza projektu i przepro-
wadzone szkolenia dla nauczycie-
li gminnych szkół podstawowych, 
pozwoliły na częściowe przygoto-
wanie do zdalnej formy nauki i pracy 
szkół.  Celem spotkań było dosko-
nalenie umiejętności prowadzenia 
zajęć lekcyjnych w trybie online,  
a także poznanie i wykorzystanie 
platform edukacyjnych, dzięki któ-
rym nauczyciele mogą opracować 
materiały do lekcji. 

Kolejne działania zostały zaplanowa-
ne z myślą o podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa mieszkańców gmi-
ny. W wyniku przeprowadzonych 
rozmów, 6 przedstawicieli gminnych 
jednostek OSP, rozpoczęło kursy 
prawa jazdy na samochody strażac-
kie. 

Następne warsztaty są w przygo-
towaniu, a do zapoznania się z ich 
szczegółową tematyką, zapraszamy 
właśnie w tym miejscu.

Więcej informacji na plakacie (s.16). 
Zapraszamy do kontaktu tel. (23) 
693 50 02.

* WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE:
 – Rozwój przez całe życie – jak dbać o swój 
mózg (warsztaty z zakresu uczenia się i za-
pamiętywania)
 – Jak nie dać sobie w kaszę dmuchać? 
(trening asertywności)
 – JA jestem OK i TY jesteś OK ( rozwijanie 
komunikacji międzyludzkiej)
 – Kto zabrał mój ser? (trening zarządzania 
zmianą)
 – Trening antystresowy z elementami tre-
ningu uważności
 – Rozwiązywanie konfliktów na podsta-
wie komunikacji bez przemocy Marshalla 
Rosenberga (rozwiązywanie konfliktów 
rodzic – dziecko)

*JĘZYKOWE ZMAGANIA – kurs języka 
angielskiego dla poczatkujących

*WARSZTATY Z TECHNIKI HAFTU SUTASZ 
(techniki robienia biżuterii)

*KOMPUTER I INTERNET BEZ TAJEMNIC 
– kurs komputerowy

*WARSZTATY KULINARNE:
 – Jak zmodyfikować menu, aby dania były 
zdrowe i ciekawe?
 – Nakrywanie i dekoracja stołu na każde 
okazje
 – Kuchnia Fusion – łączenie przepisów ze 
wszystkich zakątków świata
 – Podstawy przygotowania sushi
 – Pomysły na szybkie dania
 – Przygotowanie tapas czyli przekąsek
 – Kiszonki a zdrowie. Różne sposoby ki-
szenia.

*WARSZTATY WIZAŻU I STYLIZACJI

*ZRÓB TO SAM – warsztaty z dekora-
torstwa

*ZAJĘCIA SPORTOWO – TANECZNE
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Rośliny  
kwitnące zimą
W czasie, kiedy większość roślin zakończyła wegetację, inne właśnie ją 
rozpoczynają. Niektóre z nich kwitną już w styczniu, czy też szykują się 
do kwitnienia. Zdobiąc nasz szary ogród, upiększając często strefę wokół 
domu. Do takich roślin zaliczają się krzewinki np. ciemierniki, wrzośćce 
(nie należy mylić ich z wrzosami), czy też krzewy i drzewa np. jaśmin na-
gokwiatowy, kalina wonna, oczar pośredni czy wirginijski. 

Oczar pośredni jest krzewem 
dorastającym do wysokości  
3 m odpornym na niskie tem-
peratury. Kwitnie od stycznia 
do marca. Jego żółte, poma-
rańczowe  efektowne  kwia-
ty najbardziej pokazują swój 
urok, gdy krzewy te posadzo-
ne są na tle zimozielonych igla-
ków. Krzew ten jest też ozdobą 
ogrodu jesienią ze względu na 
bardzo ładnie przebarwiające 
się na żółto, pomarańczowo 
i czerwono liście. 

Oczar wirginijski to niewielkie drzewo, które kwitnie od jesieni do zimy. 
Płatki kwiatów zwijają się do środka w chłodniejsze dni, by ponownie 
rozwinąć się, gdy nadejdzie ocieplenie. Mniej znane oczary to kwitnące 
w styczniu i lutym, a nawet w grudniu i marcu oczar omszony i oczar 
japoński. Jedną z roślin, która kwitnie zimą jest ciemiernik. W zależności 
od odmiany różnią się okresem kwitnienia. Ciemiernik biały zwany różą 
Bożego Narodzenia rozkwita już w grudniu. Gdy jednak nastanie silny 
mróz, to rozwój kwiatów zatrzyma się w oczekiwaniu na lepszą pogodę, 
żeby wznowić rozwijanie się kwiatów. Ozdobą rabaty bylinowej są nie 
tylko kwiaty, ale i ciemnozielone skórzaste liście, spod których wychy-
lają się białe kwiaty. W trakcie przekwitania ciemiernika białego zmienia 
się kolor jego płatków na lekko różowy, a spod płatków na seledyno-
wy. Ładnie wygląda posadzony w ogrodzie. Jest to roślina zimozielona, 
której kwiatki ładnie wyglądają na tle śniegu. Ciemiernik należy do bylin 
najlepiej rosnących w półcieniu. Można go posadzić pod drzewami lub 
krzewami liściastymi. W pierwszych latach rośnie wolno, ale w następ-
nych latach rozkrzewia się. Roślina ta nie lubi przesadzania, dlatego nale-
ży zastanowić się dobrze nad wyborem dla niej miejsca. Swoją kolekcję 
ciemierników można powiększyć rozmnażając je przez podział dużej 
kępy korzeniowej lub wysiew nasion. Trzeba pamiętać, że zdobią one 
ogród zimą, ale są roślinami trującymi. U niektórych osób kontakt z so-
kiem ciemierników może spowodować pęcherze na skórze, a ich zje-
dzenie może spowodować zatrucie.

Inną rośliną ubarwiającą szary krajobraz bez śniegu jest wrzosiec. Jest 
to zimozielona wieloletnia krzewinka 15-40 cm wysokości. Wrzośce 
ze względu na długi okres kwitnienia są ozdobą ogrodu od stycznia do 
kwietnia. Bardzo ładnie też wyglądają na tle warstwy śniegu. Najładniej 
prezentują się posadzone w grupach po kilkanaście sztuk jednej odmia-
ny. Najwcześniej kwitnącą odmianą jest wrzosiec krwisty, który dorasta 
do 15-20 cm.

Do wyjątkowych, nielicznych roślin kwitnących zimą zalicza się wol-
no rosnący, rzadko spotykany zimokwiat wczesny. Ten niewielki krzew 
o żółtych, pięknie pachnących dzwonkowatych kwiatostanach pojawia-
jących się w krótkie, mało słoneczne dni w okresie bezlistnym.

Zimokwiat nie jest rośliną całkowicie mrozoodporną i w bezśnieżne ostre 
zimy może przemarzać, dlatego warto jest zabezpieczyć ten krzew na 
zimę np. agrowłókniną. Należy też zabezpieczyć ściółką jego korzenie. 
Innym krzewem bardzo ładnie kwitnącym zimą w lutym i marcu jest 
wawrzynek wilczełyko. Chociaż atrakcyjnie wygląda w czasie kwitnie-
nia, to jest rośliną silnie trującą, zwłaszcza jego owoce. Nie jest polecany  
do ogrodów, gdzie przebywają dzieci. 

Chociaż nie jest łatwo zgromadzić w ogrodzie rośliny kwitnące zimą, 
to warto zadbać o to, żeby ich kwiaty rozweselały nasze oczy w czasie 
zimowej pory.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Willma czeka na nowy dom
Nową podopieczną Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk jest 
Willma. Sunia trafiła do nas prosto z łań-
cucha. Willma ma około 4 lat i jest żywym 
srebrem. Nieźle radzi sobie ze smyczą, 
jednak jest psem mającym w sobie spo-
ro genów psa myśliwskiego. Co oznacza,  
że na spacerach, gdy złapie trop może 
pociągnąć. Willma jest bardzo przyjaciel-
ska. Uwielbia ludzi i okazuje swoją miłość 
całą sobą. Rozrabiara waży obecnie oko-
ło 25 kg. Jeśli chodzi o inne psy, to obec-
nie ma jednego psiego psyjaciela. Jednak 
wciąż się poznajemy.

Ze względu na jej gabaryty oraz wylew-
ność nie polecamy adopcji do domu 
z małymi dziećmi.

Willma będzie za to doskonałą towarzysz-
ką dla osób aktywnych fizycznie.

Sunia jest WYKASTROWANA, zaczipo-
wana oraz zaszczepiona.

Zainteresowanych adopcją zapraszamy 
do kontaktu pod nr 570 512 956 lub 508 
607 080 (jeśli nie odbieramy prosimy 
o smsa z imieniem psa).

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Podsumowanie działalności 
Stowarzyszenia w 2020 r.
Szanowni Państwo, w dzisiejszym 
wydaniu gazety chcemy przedsta-
wić krótkie podsumowanie z naszej 
działalności w roku 2020. Rok ten 
był szczególnie trudny dla wszyst-
kich,  ze  względu  na  pandemię  
i obostrzenia z tym związane, ale 
stowarzyszenie działało bez prze-
rwy, nie zwalniając tempa. Wręcz 
przeciwnie, w 2020 roku doszło 
do nas kilka wspaniałych młodych 
osób z Nasielska, za co jesteśmy 
ogromnie wdzięczni. 

Przypominamy, że wszystkie nasze 
prace wykonywane były bezpłatnie 
w ramach wolontariatu. Reasumując, 
w ostatnim roku zabezpieczyłyśmy 
około 175 bezdomnych dorosłych 
psów z naszej gminy, dodatkowo 
pod opieką Stowarzyszenia było 
około 48 szczeniąt. Wszystkie zwie-
rzęta były na naszym utrzymaniu 
tzn. karma, transport, opieka beha-
wioralna i gospodarcza, częściowo 
stowarzyszenie pokrywało również 
leczenie weterynaryjne. Dotyczyło 
to przypadków szczególnie ciężkich, 
wymagających kierunkowej diagno-
styki. Większa część zwierząt znalazła 
domy stałe. Również i w tym roku 
zorganizowałyśmy akcję „Kastracja”, 
która ma na celu ograniczenie nie-
kontrolowanego rozmnażania zwie-
rząt, a co za tym idzie - liczby psów 
bezdomnych. 

Z funduszu inicjatyw obywatelskich 
gminy Nasielsk przeznaczyła na po-
wyższy cel 10 000 zł, co wystarczy-
ło na kastrację 40 suk właścicielskich. 
Dodatkowo na cele kastracji zwierząt 
właścicielskich stowarzyszenie otrzy-
mało 20 000 zł, z Urzędu Marszał-
kowskiego Mazowsza, gdzie zabiegi 
przeszło 86 zwierząt właścicielskich. 
Stowarzyszenie, jak co roku, po-

magało w sytuacjach trudnych, gdy 
właścicieli nie było stać na leczenie 
swoich podopiecznych.

W 2020 roku również dostarczali-
śmy karmę, właścicielom zwierząt 
znajdującym się w ciężkiej sytuacji 
finansowej. Rozdaliśmy około 3 500 
kg karmy dla psów i kotów. Udało się 
też poprawić warunki bytowe kilku-
nastu psów właścicielskich, wyposa-
żyć w nowe budy, dłuższe łańcuchy 
i obroże. 

Wszystko to udało nam się zdobyć 
i zrealizować dzięki osobom pry-
watnym, prywatnym firmom oraz 
instytucjom. Gdyby nie ich wspar-
cie finansowe i rzeczowe, zwierzę-
ta musiałyby trafić do schroniska, 
co jest niekorzystne dla zwierząt, jak  
i kosztowne dla gminy. 

Dziękujemy również mieszańcom 
gminy Nasielsk za coraz większe ich 

zaangażowanie, świadomość i reago-
wanie na sytuacje patologiczne, któ-
re zagrażały życiu i zdrowiu zwierząt.

Jesteśmy bardzo wdzięczni i ser-
decznie dziękujemy w imieniu bez-
bronnych zwierząt, które znalazły 
schronienie w naszych domach 
tymczasowych oraz punkcie adop-
cyjnym. 
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Baran 21.03-20.04
Nie bój się zmian, bo zyskasz na nich wię-
cej niż inni. Sprawa, która wydawała się 
przegrana, obróci się na Twoją korzyść. 
Wyjdziesz w końcu z zaległości, które 
nagromadziły się przed świętami.

Byk 21.04-20.05
Masz wrażenie, że wszyscy wokół wtrąca-
ją się w Twoje życie? Może warto nabrać 
do wszystkiego trochę dystansu. W pra-
cy Twoje pomysły zyskają szacunek szefa 
i współpracowników.

Bliźnięta 21.05-21.06
Uważaj podczas zakupów albo przeme-
blowania, bo grożą Ci domowe awantury. 
Będziesz w dobrej formie fizycznej i psy-
chicznej. Będziesz teraz większym niż zwy-
kle domatorem. Pozwól sobie na lenistwo. 

Rak 22.06-22.07
Skup się na pracy i domowych obowiąz-
kach. Warto zmodyfikować dietę i zrezy-
gnować z nadmiaru kawy. Powiodą się 
Twoje przemyślane i starannie przygoto-
wane plany. Zaufaj swojej intuicji. 

Lew 23.07-23.08
Musisz pilnować terminów i zobowiązań, 
które dotyczą spraw domowych. Będziesz 
teraz bardziej empatyczny i wrażliwy niż za-
zwyczaj. Inni będą się czuli przy Tobie bez-
piecznie. Nie stresuj się.

Panna 24.08-22.09
Czeka Cię dużo dodatkowych obowiązków, 
ale nie buntuj się, tylko postaraj im sprostać. 
Bądź dla wszystkich serdeczny i wyrozumia-
ły. Czeka Cię dobra passa w pracy, ale w fi-
nansach bądź ostrożny. 

Waga 23.09-23.10
Nie bierz wszystkiego do siebie i nie wątp 
w swoje zdolności. W końcu odkryjesz 
nowe powody, dla których warto się do-
kształcać. Postaraj  się unikać spotkań 
z osobami, które Cię drażnią.

Skorpion 24.10-22.11
W pracy zachowaj zimną krew i uważnie 
słuchaj szefa. Pilnuj swoich pieniędzy, bo 
bliscy mają pomysły, jak naciągnąć Cię na 
spore wydatki. Kontroluj emocje i nie pal za 
sobą żadnych mostów.

Strzelec 23.11-21.12
W pracy nie poświęcaj się dla innych, bo 
nie będziesz miał czasu na własne sprawy. 
Tematy finansowe w Twojej rodzinie będą 
wymagały dyplomacji. Swoje plany trzy-
maj w tajemnicy. 

Koziorożec 22.12-20.01
Działaj spokojnie i rozważnie, a sam dasz 
sobie ze wszystkim radę. Twoja ambicja 
przysporzy Ci wielu wrogów w miejscu 
pracy. Dzięki rodzinie z pewnością nie bę-
dziesz się teraz nudzić.

Wodnik 21.01-19.02
Nie upieraj się przy swoich pomysłach 
i nie krytykuj bliskich. Pomagaj innym, 
pamiętaj też o sobie. Postaraj się składać 
innym realne obietnice. Nie bagatelizuj 
bólu zęba, zatok ani uszu. 

Ryby 20.02-20.03
Zanim zdecydujesz w ważnej kwestii, zapytaj 
o zdanie innych. Musisz przeprowadzić po-
ważne rozmowy i dojść do porozumienia ze 
starymi przyjaciółmi. Nie bagatelizuj swoich 
spraw finansowych.

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



14 Życie Nasielska nr 2 (570); 8.01.2021–21.01.2021OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

Malowanie wnętrz. Tel. 516 699 

012. 

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel.: 513 556 774.

Kupię kawalerkę. Tel. 736 544 022.

Sprzedam samochód Lublin 3, 

1999r. Tel. 508 979 992.

Sprzedam dom wykończony 

180m2. Działka 680m2 zagospo-

darowana, garaż + pomieszczenie 

gospodarcze na osiedlu Krupka. 

Tel. 509 089 355.

Sprzedam pług zagonowy  

4 skibowy UNIA VARIO S Tur, Rok 

2018, stan jak nowy , hydraulicz-

na regulacja szerokości skiby do 

50cm, cena brutto 23.900 zł do 

uzgodnienia. Tel. 605 956 920, 

Ostrzeniewo.

USŁUGI ASENIZACYJNE (wywóz 

szamba) TANIO. Tel. 530 101 951. 

Sprzedam dom do remontu, 2km 

od Nasielska. Tel. 502 618 988.

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.

Kupię ziemię pod inwestycję od 5 

do 15 hektarów, klasa ziemi 4-5. 

Tel. 537 411 996.

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

04.01.–17.01.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.
18.01.–24.01.2020 r. Apteka z Uśmiechem,  
ul. Wojska Polskiego 20, Nowy Dwór Maz.

25.01.–31.01.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie
ul. Morawicza 2a, 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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Sposób na małego 
buntownika i złośnika
Krnąbrne dziecko, które na każde nasze słowo mówi „nie”, potrafi doprowa-
dzić do silnych emocji każdego rodzica. Zrozumienie, dlaczego tak się ono za-
chowuje, jest pierwszym i najważniejszym krokiem do poradzenia sobie z nim. 

Agresja (słowna i fizyczna) jest dla malucha sposobem osiągnięcia celu. Dzięki 
niej zwraca na siebie uwagę dorosłych, dostaje to, na czym mu zależy. Powta-
rzając tego typu zachowania, przy niekonsekwencji i uleganiu rodziców, uczy 
się, że dostanie to, czego chce, jeśli będzie krzyczeć odpowiednio głośno. Cała 
sztuka polega na tym, żeby od pierwszych miesięcy życia dawać dziecku czu-
łość i uwagę, a jednocześnie stanowczo pokazywać mu, że w pewnych spra-
wach krzykiem nic nie załatwi. 

Rodzice nie mogą ulegać histerii dziecka. Ono potrzebuje czytelnych granic, 
bo to daje mu poczucie bezpieczeństwa.

Histeria dziecka w wieku ok 2 lat jest próbą wymuszenia pewnych rzeczy. Ono 
bada granice, jak daleko może się posunąć. Bunt dwulatka jest bardzo ważnym 
etapem w rozwoju dziecka, ale powinien się zakończyć, wygasnąć w sposób 
naturalny. Jeżeli tak nie jest i bunt przedłuża się (dziecko starsze), to trzeba bliżej 
przyjrzeć się dziecku oraz relacjom panującym w rodzinie.

Rodzice starają się wychowywać swoje dzieci bez przemocy. Faktycznie agresji 
fizycznej może dziecko nie doświadczać, ale nie oznacza to, że nie ma w ich 
domach innego rodzaju agresji. Zachowania agresywne to także ubieranie 
dziecka na siłę, wpychanie jedzenia, a także padające w złości epitety, nie tyl-
ko wobec dziecka. Nieprzyjemną atmosferę w domu z powodu kłótni dzieci 
będą odczuwały. Ważne jest, żeby rodzic poradził sobie ze swoją złością, jeżeli 
jej doświadcza. Spokojna rozmowa oraz szacunek dla drugiej osoby to pod-
stawy w relacjach międzyludzkich. Pamietajmy, że dzieci nas obserwują i uczą 
się poprzez naśladownictwo.

Równie ważne jak to, jak reagują rodzice i jak się zachowują wobec siebie, i wo-
bec dziecka, ile czasu mu poświęcają. Czas spędzony z dzieckiem pownien 
być „wysokiej jakości”. Poczucie bezpieczeństwa daje dziecku bliskość rodzica. 
I kiedy tej bliskości jest za mało, często reaguje ono złością i frustracją skiero-
waną na cały świat. 

Sposoby na małego buntownika:
1.  Pozwól dziecku na samodzielność 
Kilkulatek odkrywa, że jest odrębną osobą. Więcej już przecież rozumie i potrafi, nie 
chce wyręczania. Należy dać dziecku szanse, by się wykazało, ale w granicach rozsądku. 
Dwu-, trzylatek nie potrafi przewidzieć wielu sytuacji. Ale w niektórych świetnie poradzi 
sobie bez twojej pomocy! Sam się ubierze, wybierze, w co chce się bawić, jaką książeczkę 
zabrać do przedszkola.
2.  Postaraj się uprzedzić malucha o zmianach decyzji
Dziecko często wybucha złością, gdy nagle przerywasz mu jakieś miłe zajęcie, np. oglądanie 
bajki. Należy wcześniej zasygnalizować dziecku, że za kilka minut będziecie musieli np. 
zakończyć fajną zabawę. Przy oglądaniu bajek nie należy przerwać ich ogladania w trak-
cie akcji. Należy poczekać do końca bajki, a przed jej zakończeniem wcześniej uprzedzić 
dziecko. (My też jako dorosli nie chcielibyśmy, aby ktoś wyłączył mam film w trakcie jego 
trwania). Maluchy źle znoszą gwałtowne zmiany. Trzeba więc dać im czas na oswojenie 
się z myślą, że wkrótce nastąpią.
3.  Stwarzaj okazje do wyboru
Choć dziecko tak bardzo chce decydować o wszystkim, co je dotyczy, Ty nie zawsze możesz 
się na to zgodzić. Postaw na swoim, ale tak by szkrab odniósł wrażenie, że ostatnie słowo 
należy do niego. Należy pozwolić dziecku na wybór w aprobowanych przez siebie granicach.  
Zamiast: „Umyj ręce”, spróbuj zapytać: „Czy chcesz umyć ręce w łazience czy w kuchni?”. 
4.  Kiedy trzeba, bądź stanowczy/a i ukróć złe zachowanie
Są sytuacje, gdy nieodpowiednie zachowanie trzeba poskromić natychmiast. Zwłaszcza 
w momentach, gdy może być zagrożone czyjeś bezpieczeństwo. Twój zdecydowany 
sprzeciw to dla malucha ważna lekcja wyznaczania granic. Powiedz dziecku, co nie po-
doba Ci się w jego zachowaniu (np. „Nieładnie popychać kolegę”). Ostrzeż, że gdy to się 
powtórzy, doprowadzisz do zakończenia zabawy. Jeśli znów do tego dojdzie, dotrzymaj 
słowa: mimo płaczu i protestów małego urwisa zabierz go z miejsca zabawy. Rozzłoszczone 
dziecko powinno się wyciszyć i uspokoić. Rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego 
zachowania powinna być przeprowadzona, gdy jest ono już spokojne. 
5.  Nigdy nie odpowiadaj agresją na agresję!
W trudnych sytuacjach wyjdź na moment z pokoju, ale nie krzycz i nie używaj agresji. 
Dziecko właśnie teraz potrzebuje Twojego opanowania. 
6.  Skup się na ofierze, a nie na sprawcy. 
Jeżeli dziecko kogoś uderzyło lub opluło, skup się w pierwszej chwili na ofierze, a nie na 
sprawcy. W ten sposób pokażesz dziecku, że nie zdobędzie Twojej uwagi, walcząc o to 
w taki sposób. 
7.  Ucz dziecko mówić o emocjach i rozładowywać je w sposób akcepto-
wany społecznie.
Trzeba nazywać swoje uczucia, np. jestem zdenerwowany/a albo smutny/a. Maluch nauczy 
się, że emocje negatywne nie są niczym złym, ale trzeba uczyć się nad nimi panować. Baw 
się z dzieckiem w sytuacje, które wywołują u niego frustrację, np. poprzez odgrywanie sce-
nek, np. lalka uderzyła misia. Jest to wspaniała okazja do nauki aprobowanych społecznie 
zachowań. Dobrym pomysłem może okazać się „kącik złości”, gdzie dziecko może mieć 
swobodę wyrażania własnych uczuć, ale nie będzie stanowić zagrożenia dla innych (np. 
rysowanie złości, darcie gazet, itp.)

opracowała psycholog
Anna Gródek
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Brydż
KOŃCOWA KLASYFIKACJA BRYDŻOWEGO 

„GRAND PRIX” NASIELSKA`2020:

1. Janusz Wydra 87 pkt

2.  Janusz Muzal 73 pkt

3.  Mariusz Figurski 71 pkt

4-5. Piotr Kowalski 71 pkt

 Grzegorz Nowiński  71 pkt

6. Waldemar Gnatkowski  68 pkt

7. Paweł Wróblewski 67 pkt

8. Robert Truszkowski 57 pkt

9-10. Krzysztof Brzuzy 56 pkt

 Józef Dobrowolski  56 pkt

11. Krzysztof Michnowski 53 pkt

12. Alicja Bartosik 46 pkt

13. Krzysztof Morawiecki  45 pkt

14. Marek Olbryś 43 pkt

15. Kazimierz Kowalski  38 pkt

16. Zbigniew Michalski 28 pkt

17. Jacek Jeżółkowski 23 pkt

18. Emilian Tysa 20 pkt

19. Dariusz Biedrzycki 15 pkt

20. Andrzej Lenart 14 pkt

21. Józef Skrzypczak 11 pkt

22. Adam Banasiuk 8 pkt

23. Andrzej Szczepański 4 pkt

24-26. Jerzy Krzemiński 3 pkt

 Wojciech Palmowski 3 pkt

 Piotr Turek 3 pkt

27-29. Anna Czarna 2 pkt

 Małgorzata Humeniuk 2 pkt

 Marek Prusinowski 2 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.

PK

NA SPORTOWO

Treningi tylko z zaświadczeniem
Jak informuje PZPN, wszystkie drużyny dziecięce i młodzieżowe klubów będących członkami PZPN i da-
nego WZPN biorące jednocześnie udział w rozgrywkach sportowych mogą powrócić na boiska w czasie 
kwarantanny narodowej, jednak pod pewnym warunkiem.

Jest nim uzyskanie stosownego zaświadczenia od Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. Do jego wy-
stawienia WZPN zostały upoważnione przez PZPN na podstawie uchwały Komisji ds. Nagłych z dnia  

29 grudnia 2020 r. Zaświadczenia umożliwią organizację zajęć, meczów, turniejów i innych wydarzeń pił-
karskich. Brak dokumentu sprawi, że organizowane wydarzenia zostaną uznane za niezgodne z prawem.

Jak dodaje PZPN, wszelkie wydarzenia, zajęcia i rywalizacje sportowe mogą odbywać się jedynie bez udzia-
łu publiczności.

Według rozporządzenia ministra podczas tegorocznych ferii nie można organizować wypoczynku za grani-
cą. Możliwa jest jedynie organizacja półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I-IV szkoły podstawowej 
lub obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego, które określa Prawo oświatowe. 

Jak informuje klub MLKS Żbik Nasielsk, z uwagi na obowiązujące obostrzenia, treningi boksu wstrzymane 
są do 17 stycznia, a o ewentualnych zmianach klub informować będzie na bieżąco.

Michał B.

fot. Archiwumfot. Archiwum


