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Sprostowanie
W odniesieniu do artykułu pt. „Ostatnia sesja RM w 2020 r.”, zamieszczonego w nr 2 ŻN, informujemy, że radny 
Andrzej Pacocha złożył 3 wnioski do uchwały budżetowej gminy Nasielsk na rok 2021. W relacji z sesji Rady 
Miejskiej omyłkowo podana została kwota w jednym ze składanych przez radnego A. Pacochę wniosków, 
a jeden z nich został pominięty. Dlatego cytujemy pełną wypowiedź radnego A. Pacochy wraz w wynikami 
głosowań: – Mam trzy wnioski formalne. Pierwszy dotyczy przeniesienia 1mln 200 tys. zł z działu 600, budo-
wa drogi łączącej Elektronową z Warszawską na rozbudowę kanalizacji w Nasielsku. Ta inwestycja dotyczy 
bezpośrednio mojego okręgu, a z rozmów z mieszkańcami wiem, że nie są zainteresowani, żeby ten odcinek 
drogi wykonywać. Więc nie wiem, czemu radni na siłę chcą wykonać tę inwestycję. Natomiast bardzo po-
trzebna jest kanalizacja. Wynik głosowania tego wniosku był następujący: 6 „za”, 9 przeciw.

 – Drugi wniosek formalny to przeniesienie 400 tys. zł z działu 750 administracja urzędy gmin, do działu  
600 budowa drogi, to by była budowa ulicy Bursztynowej w Pieścirogach – mówił radny Pacocha. Wynik gło-
sowania: 8 przeciwnych, 5 „za”, 1 głos wstrzymujący się, 1 głos nieoddany. Na temat kolejnego wniosku radny 
A. Pacocha mówił: – Trzeci wniosek, chciałbym 200 tys. zł z działu 750 administracja urzędy gmin, przenieść 
do działu 900 dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Wynik głosowania: 6 „za”, 8 przeciw, 1 głos nie-
oddany. Dwa ostatnie wnioski radny A. Pacocha uzasadnił następująco: – Ministerstwo Finansów zaleca, żeby 
w tym roku nie podnosić wydatków na administrację, natomiast w gminie Nasielsk wydatki te są zwiększone 
o 700 tys. zł. Z kolei rok wcześniej wydatki na administrację były zwiększone o 1,2 mln zł.

Za podanie nieścisłych informacji przepraszamy.
Redakcja Życia Nasielska

Z GMINY

Nowy radiowóz  
dla naszych policjantów
W środę, 13 stycznia br., na parkingu przed Komisariatem Policji w Nasielsku odbyło się uroczy-
ste przekazanie nowego, oznakowanego pojazdu marki KIA Ceed dla miejscowej jednostki policji. 
W krótkim spotkaniu uczestniczyli: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, podinsp. Dariusz Lesz-
czyński komendant nasielskiego komisariatu oraz pracujący tu funkcjonariusze policji.

Burmistrz Nasielska dokonał symbolicznego przekazania nowego radiowozu, ponieważ został on 
zakupiony dzięki przekazanej przez naszą gminę dotacji na ten cel w wysokości 50 tys. zł.

– Dziękuję w imieniu swoim i policjantów. Radiowóz przyda nam się niezmiernie, a poprzez naszą 
pracą będzie służył także mieszkańcom gminy Nasielsk. Tak naprawdę to jest dar wyczekiwany 
szczególnie teraz w okresie pandemii, kiedy nasze samochody robiły dziesiątki tysięcy kilometrów 
miesięcznie – mówił podinsp. Dariusz Leszczyński komendant Komisariatu Policji w Nasielsku. – Tyl-
ko gmina Nasielsk, jako jedyna w powiecie nowodworskim wykazała się inicjatywą i przeznaczyła 
pieniądze na zakup radiowozu – podkreślił podinsp. Leszczyński wskazując, że swoje podziękowa-
nia kieruje nie tylko do burmistrza Bogdana Ruszkowskiego, ale także jego zastępcy Andrzeja Waldemara 
Kordulewskiego oraz do całej Rady Miejskiej w Nasielsku pod przewodnictwem Jerzego Lubienieckiego. 
Komendant zauważył, że z uwagi na rozległy teren naszej gminy, w przyszłości nasielskiej jednostce policji 
do pracy potrzebny byłby także samochód terenowy, którym byłoby łatwiej dojechać w miejsca trudno 
dostępne. 

 – Nasza współpraca jest na tyle owocna, że przynosi wymierne korzyści dla społeczeństwa – mówił ko-
mendant, przekazując podziękowania na ręce burmistrza Nasielska. 

Natomiast Bogdan Ruszkowski podziękował policjantom za trudną służbę w obecnej sytuacji, życzył cier-
pliwości i spokoju. – Życzę, żeby ten radiowóz służył Wam jak najdłużej i jak najlepiej. Z pewnością do tej 
decyzji o przekazaniu środków na zakup radiowozu przyczyniła się również pandemia, bo dla nas wszyst-

kich jest to teraz trudny czas 
– mówił burmistrz Nasielska 
dodając, że pomysł zakupem 
wyższego auta dla nasielskiej 
policji  jest słuszny i wart roz-
ważenia przy pracach nad ko-
lejnym budżetem gminy. 

Burmistrz  Ruszkowski  prze-
kazał Komendantowi Komi-
s ar ia tu   p o d z i ękowan ia   d la 
nasielskich  funkcjonariuszy 
komisariatu za utrzymywanie 
porządku  w  gminie  i  s łużbę 
obywatelom, życząc jak naj-
mniej zdarzeń wymagających 
ich interwencji.

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

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 Wodnej 
w Warszawie o dofinansowanie do demontażu z dachów i odbioru złożo-
nych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eter-
nitowych).
Wnioski o udzielenie dotacji  należy składać na formularzu wniosku (wraz 
z załącznikami) w terminie do 29.01.2021 r. – termin może ulec skróceniu 
lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.
Wnioski do pobrania również w punkcie podawczym na parterze budynku 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, Elektronowa 3, w godz.- poniedziałek: 8.00 
-17.00, wtorek – czwartek: 8.00-16.00, piątek: 8.00-15.00. 
W budynku Urzędu Miejskiego można również uzyskać pomoc przy wy-
pełnianiu 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.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Jak zmniejszyć opłaty  
za odbiór odpadów?
Możliwość zmniejszenia opłat za 
odbiór odpadów daje zagospo-
darowywanie odpadów BIO we 
własnym zakresie i wpisanie tego 
sposobu w deklarację. Pamiętajmy, 
że od stycznia 2021 roku opłata 
wynosi 31 zł od osoby. 

W przypadku kompostowania bio 
wyliczoną kwotę dla danej nie-
ruchomości można pomniejszyć 
o 15% (np. rodzina 4-osobowa – 31 
zł od osoby x 4 to daje wynik 124 
zł, ale minus 15% od tej kwoty, daje 
nam kwotę 105,40 zł., co daje nam 
miesięcznie 18,60 zł oszczędności).

Poniżej obliczenia dla różnej liczby 
osób:

1-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 31 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 26,35 zł.

2-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 62 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 52,70 zł.

3-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 93 zł – pomniejszona 
o 15% o zapłaty – 79,05zł.

4-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 124 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 105,40 zł.

5-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 155 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 131,75 zł.

6-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 186 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 158,10 zł.

7-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 217 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 184,45 zł.

8-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 248 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 210,80 zł.

9-osobowe gospodarstwo – opła-
ta bez zniżki 279 zł – pomniejszona 
o 15% do zapłaty – 237,15 zł.

10 -osobowe  gospodarstwo  – 
opłata bez zniżki 310 zł – pomniej-
szona o 15% do zapłaty – 263,50zł.

Niestety, ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach dała 
możliwość skorzystania z ulgi wy-
łącznie nieruchomościom jedno-
rodzinnym. Drugim sposobem na 
zmniejszenie opłat w przyszłości 
jest ograniczenie ilości wytwarza-
nych odpadów i jest to najbardziej 
korzystne dla naszych kieszeni i dla 
środowiska. Obecnie płacimy za 
tonaż wytworzonych odpadów 
i produkując coraz więcej, więcej 
przyjdzie nam też za odpady płacić 
w kolejnych latach.

Nie podchodźmy do podwyżek 
opłat  w  ten  sposób:  płacę  wię-
cej, żądam więcej – jest obecnie 
np. mniejsza częstotliwość odbio-
ru odpadów z terenów wiejskich 
w chłodniejszych okresach, a staw-
ki poszły w górę. Musimy pamię-
tać, że na pewno poszłyby jeszcze 
wyżej, jeśli odpady byłyby odbie-
rane częściej. Nie zapominajmy, że 
altany śmietnikowe na osiedlach 
są czasami kilkadziesiąt metrów 
od siebie, a mieszkańcy zabudo-
wy wielolokalowej nie mają żadnej 
możliwości pomniejszenia kosztów.

Wydział Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 18 stycznia 2021 r. Filia Wydziału Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nasielsku 
przy ul. Elektronowej 3 przywróciła bezpośrednią obsługę.

Osoby mające sprawy w wydziale obowiązuje noszenie ma-
seczki i rękawiczek, zachowanie odpowiedniego dystansu 
oraz dezynfekcja. Obowiązuje zasada jedna osoba na jedno 
obsługujące okienko.

Godziny obsługi:

• poniedziałek 8.00-12.30 i 13.00-16.00

• od wtorku do czwartku 8.00-12.30 i 13.00-15.00

• piątek 8.00-12.30 i 13.00-14.00

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Konkursy ofert
Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski informuje, że 12.01.2021 r. ogło-
szone zostały otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, z zakresu:

 – wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

 – wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień;

oraz

 – w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z pro-
gramem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych za-
jęć sportowych.

Oferty można składać do 2 lutego 2021r. do godz. 16:00. Zapraszamy do 
składania ofert!

Więcej informacji na www.nasielsk.pl
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,
W związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 
Burmistrz Nasielska podjął działania umożliwiające mieszkańcom gminy 
sprawne zapisywanie się na szczepienie oraz mające na celu zapewnienie 
możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, mających poważny problem z sa-
modzielnym dotarciem do punktu szczepień.

Wszystkich tych z Państwa, którzy chcą się zaszczepić, informujemy, iż 
w celu zapisania się na szczepienie realizowane w dwóch punktach na 
terenie gminy tj. Przychodnia w Nasielsku lub Filia Przychodni w Ciek-
synie, należy kontaktować się bezpośrednio z Przychodnią w Nasielsku, 
tel. 23 691 25 03 wew. 22. 

Zapisy ruszają w dniu 15.01.2021 o godz. 00:00.

Ponadto na szczepienie w wybranym punkcie można zarejestrować się:
1. Poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – nr 989

2. Elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl (IKP)

Harmonogram rejestracji:
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
 – od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat;
 – od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Na szczepienia przeciw COVID-19 NIE OBOWIĄZUJE rejonizacja, tzn., 
że możemy zapisać się na szczepienie do dowolnego punktu szczepień 
w kraju (nie musi być to „nasza przychodnia”).

Osoby starsze, z niepełnosprawnością, które kwalifikują się do za-
pewnienia bezpłatnego transportu, zapraszamy do kontaktu tel. 23 69 
33 121, pod który można telefonować od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8:00 – 15:00. 

Uwaga! Przed zgłoszeniem dyspozycji zorganizowania transportu ko-
nieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na szczepienie w Przy-
chodni w Nasielsku pod tel. 23 691 25 03 wew. 22 !

Ponadto informujemy, iż prośby o transport należy zgłaszać na dzień 
przed zaplanowanym szczepieniem, a w przypadku osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich – dwa dni wcześniej!

Ze względu na fakt, iż szczepionki dystrybuowane są do każdego punktu 
szczepień w kraju po 30 sztuk, szczepienia w naszej gminie będą odby-
wały się w następujących dniach tygodnia:
 – Przychodnia w Nasielsku – środy od godziny 9:00
 – Filia Przychodni w Cieksynie – czwartki od godziny 10:00

W przypadku zwiększenia przez Ministerstwo Zdrowia liczby dostarcza-
nych do punktów szczepionek, SPZOZ w Nasielsku zmodyfikuje i posze-
rzy terminarz szczepień, o czym poinformujemy niezwłocznie.

Uwaga! Każda osoba przy szczepieniu musi posiadać dowód tożsamo-
ści oraz wypełnioną ankietę, którą można pobrać na www.nasielsk.pl 
lub na stronie internetowej SPZOZ. Wersję papierową mogą Państwo 
otrzymać w Biurze Obsługi Klienta UM oraz w Przychodni w Nasielsku 
i w Cieksynie. Ankietę wypełniamy z datą szczepienia – jest ważna 24 
godziny! W przypadku wątpliwości podczas wypełniania ankiety należy 
zostawić puste pole, które zostanie uzupełnione podczas szczepienia.
Szczepienie nie jest obowiązkowe. 
Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na 
stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Mamy nadzieję, że akcja szczepień będzie dla naszych mieszkańców 
jak najmniej kłopotliwa. Jednocześnie życzymy wszystkim Państwu nie-
ustającego zdrowia i pogody ducha!

OŚWIATA

Wraca nauka stacjonarna
Drugi  semestr  ubiegłego  roku 
szkolnego, z racji pandemii koro-
nawirusa, był pełen niepewności 
i strachu oraz zaskakujących zwro-
tów akcji zarówno dla uczniów, ich 
rodziców, jak i nauczycieli. Był też 
prawdziwą próbą przetrwania dla 
oświaty w kwestii organizacji nauki 
zdalnej tudzież hybrydowej. 

Po wakacjach, w pierwszym seme-
strze roku szkolnego 2020/2021, 
nauczanie stacjonarne trwało za-
ledwie kilka tygodni. Wtedy też na 
COVID – 19 zaczęli chorować na-
uczyciele. Uczniowie przychodzili 
do szkół we wrześniu i w paździer-
niku 2020 r., aż do momentu ogło-
szenia, pod koniec tego miesiąca, 
że szkoły ponadpodstawowe i kla-
sy IV – VIII szkół podstawowych 
przechodzą na nauczanie zdalne. 
Od listopada również klasy I – III nie 
miały już zajęć stacjonarnych. Zdal-
na nauka odbywała się do Świąt Bo-
żego Narodzenia, potem wszyscy 
uczniowie w całym kraju w jednym 
terminie (4 – 17.01) odpoczywali na 
zimowych feriach. 

Od poniedziałku, 18 stycznia br., do 
normalnych zajęć w placówkach 
dydaktycznych powrócili ucznio-
wie klas  I –  III  szkół podstawo-
wych, a pozostali uczniowie nadal 
korzystają ze zdalnego nauczania. 
Stacjonarne zajęcia dla uczniów 
najmłodszych klas podstawówek 
odbywać się mają przez dwa tygo-
dnie (do 31.01) i przebiegać zgodnie 
ze specjalnie opracowanymi wy-
tycznymi MEiN, MZ i GIS w sprawie 
reżimu sanitarnego. 

  –  Wszystkie gminne placówki 
oświatowe są odpowiednio przy-
gotowane zgodnie z wytycznymi, 
a zajęcia lekcyjne odbywają się 
bez przeszkód. Uczniowie mają 
zapewniony transport do szkół – 
zapewnia Hanna Pietrzak, dyrektor 
nasielskiego Centrum Usług Wspól-
nych.

W Szkole Podstawowej w Nasielsku 
tak  rozplanowano  lekcje,  żeby 
uczniowie się ze sobą nie kontak-
towali:

 – Pracujemy zgodnie z zalece-
niami w ścisłym reżimie sanitar-
nym. Uczniowie poszczególnych 
klas wchodzą do budynku i z nie-
go wychodzą dwoma wejściami 
o różnych godzinach. Zajęcia lek-

cyjne odbywają się w czterech sek-
torach szkoły, do tego o różnych 
godzinach są ustalone przerwy lek-
cyjne. Zapewniamy uczniom posił-
ki, ale one również są tak ustalone, 
żeby poszczególne grupy dzieci 
spożywały je o stałych godzinach, 
podobnie uregulowana jest praca 
świetlicy, a wszystko po to, by dzie-
ci nie spotkały się ze sobą – mówi 
Mariusz Kraszewski, dyrektor Szko-
ły Podstawowej im. S. Starzyńskie-
go w Nasielsku. – Frekwencja na 
zajęciach jest dobra. Ale nie ma 
możliwości, żeby uczniowie mieli 
przez cały dzień zajęcia tylko z jed-
nym nauczycielem, ponieważ są 
takie przedmioty jak język angiel-
ski i religia. Na szczęście przy kla-
sach młodszych możemy spełnić 
nakładane na placówki oświato-
we wymagania, ale jeśli wrócą do 
nauki stacjonarnej klasy starsze nie 
będzie to proste – dodaje. 

W Szkole Podstawowej w Popowie 
Borowym również nauka stacjo-
narna przebiega bez zakłóceń. 

 – Jesteśmy zadowoleni, że naj-
młodsi uczniowie wrócili do szko-
ły i muszę przyznać, że frekwencję 
mamy zadowalającą. U nas nie 
ma szalonych różnic w organi-
zacji pracy z uwagi to, że jeste-
śmy w specyficznej sytuacji, bo 
uczniowie klas II i III mają zajęcia 

łączone. Staramy się również za-
chowywać odpowiednie odległo-
ści. Nauka przebiega bez zakłóceń, 
ale uważam, że stosowanie tych 
wszystkich obostrzeń związanych 
z pandemią koronawirusa wpływa 
zarówno na kadrę nauczycielską, 
na uczniów i na atmosferę w szkole 
– mówi Iwona Łyczkowska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Popowie 
Borowym. 

Na razie nie ma konkretnych infor-
macji na temat szczepień przeciw-
ko COVID – 19 dla nauczycieli. 

Nie wiadomo też jak będzie wyglą-
dała edukacja od 1 lutego br. Czy 
pozostali uczniowie szkół podsta-
wowych (IV – VIII), szkół średnich 
i studenci będą mogli mieć zajęcia 
stacjonarne, czy też powróci nauka 
zdalna dla wszystkich. 

Co prawda dyrektorzy szkół mogą 
organizować uczniom klas ósmych 
oraz klas maturalnych konsultacje 
indywidualne lub w małych gru-
pach (do 5 osób), ale już wiadomo, 
że zostanie obniżony poziom tego-
rocznych egzaminów.

Warto dodać, że przez cały czas 
stacjonarnie działają żłobki i przed-
szkola oraz zajęcia w tzw. zerów-
kach w szkołach podstawowych. 

(red.)

NASZE SPRAWY

Czas na  
warianty obwodnicy
W listopadzie ubiegłego roku poznaliśmy dokładniejszy przebieg warian-
tów kolejowych wytyczonych na podstawie konsultacji, które w marcu 
przeprowadzała spółka CPK. Pod koniec ubiegłego roku przeprowadze-
nie konsultacji zlecono już firmie Database. Wówaczas okazało się też, 
że PKP PLK przejęła od spółki CPK projekt przebudowy linii kolejowych 
na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk.

Teraz konsultacje w sprawie budowy obwodnicy aglomeracji warszaw-
skiej zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Pod 
koniec stycznia br. odbyć ma się spotkanie informacyjne w sprawie bu-
dowy drogi ekspresowej na odcinku Centralny Port Komunikacyjny 
– Wyszogród – Serock – Mińsk Mazowiecki. GDDKiA przedstawi do-
tychczasowe efekty pracy nad przyszłym możliwym przebiegiem in-
westycji. Ponadto uczestnicy mają zebrać opinie, uwagi i sugestie, które 
GDDKiA będzie mogła wykorzystać w dalszych pracach koncepcyjno-
projektowych. Spotkanie to skierowane jest na razie do starostów, bur-
mistrzów, wójtów oraz przewodniczących rad gmin i powiatów. Weźmie 
w nim udział ponad 100 osób z dziesięciu powiatów.

Michał B. 
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18 stycznia podczas realizacji 
transportu żywności dla nasiel-
skiego MOPS’u strażacy z OSP 
Nasielsk udzielili pomocy star-
szemu mężczyźnie w Nowym 
Dworze Mazowieckim.
Starszy  pan,  prawdpodobnie 
w wyniku poślizgnięcia, stoczył 
się z karpy. Widoczne było już 
wychłodzenie organizmu. Stra-
żacy niezwłocznie przystąpi-
li do działań, m.in. zabezpieczyli 
miejsca zdarzenia, poinformo-
wali dyżurnego PSK o zaistnia-
łej sytuacji. Na miejsce przybyły 
dwa zastepy z JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki, OSP Ratownictwo-
-Wodne Modlin, Straż Miejska 
i ZRM.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

Z POLICJI

Kłótnia sąsiedzka
Przed północą, 30 grudnia 2020 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, 
w jednym z osiedlowych bloków doszło do kłótni między sąsiadami. 42 
– latek zwrócił uwagę 32 – latkowi, że zakłóca ciszę nocną petardami. 
Doszło do awantury, w trakcie której 42 – latek został kilkukrotnie ugo-
dzony nożem w okolice klatki piersiowej i grzbietu. 

Pomimo natychmiastowej pomocy, jakiej udzielili poszkodowanemu 
przybyli na miejsce policjanci, a następnie ratownicy medyczni, 42 – 
latka, nie udało się uratować.

Zebrane przez mundurowych ślady wskazywały, że mogło dojść do 
przestępstwa. Funkcjonariusze od razu przystąpili do działań.

Z informacji, jakie uzyskali wynikało, że w mieszkaniu, gdzie przebywał 
32-latek i jego 35 – letni kolega, prawdopodobnie doszło do kłótni po-
między nim a zmarłym 42-latkiem, w trakcie której został śmiertelnie 
ugodzony nożem.

32-latek i jego 35-letni kolega zostali przez nowodworskich policjantów 
zatrzymani i umieszczeni w policyjnej celi. Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało u pierwszego z nich ponad 1,7, a u drugiego ponad 1 promil alko-
holu w wydychanym powietrzu. Mężczyźni zostali przesłuchani i złożyli 
wyjaśnienia.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim 
przedstawił 32 – latkowi zarzut zabójstwa 42-latka, a jego 35 – letniemu 
koledze zarzut pomocy sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowie-
dzialności karnej. Sąd przychylił się też do wniosku prokuratora, stosując 
wobec 32-latka i jego 35 – letniego kolegi najsurowsze środki zapobie-
gawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za 
popełnienie tego przestępstwa 32 – latkowi grozi kara nawet dożywot-

niego pozbawienia wolności, zaś 35 – latkowi do 5 lat więzienia.

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

Zwłoki w piwnicy
Ponad 3 lata mieszkaniec gminy Świercze trzymał w piwni-
cy zwłoki swojego ojca. Jak informuje Prokuratura Rejonowa 
w Pułtusku postawiono mu zarzut popełnienie przestępstwa 
znieważenia zwłok ludzkich w okresie do sierpnia 2017 r. 
do 27 grudnia 2020 r. oraz oszustwa na szkodę Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach.

27 grudnia 2020 r. w piwnicy domu jednorodzinnego 
w miejscowości Ś. ujawnione zostały szczątki ludzkie. W toku 
śledztwa ustalono, że są to zwłoki Stanisława O., który tam 
mieszkał wspólnie z synem Waldemarem O. Nie był jednak 
widziany od około 3 lat. Podejrzany informował sąsiadów, że 
ojciec z uwagi na stan zdrowia, zamieszkuje u siostry. Rodzi-
nie przekazywał informację, że ojciec mieszka razem z nim. 
Jak ustalono Waldemar O. po śmierci ojca w sierpniu 2017 
r., ukrył jego zwłoki w piwnicy. Jednocześnie mając świado-
mość, że Stanisław O. nie żyje, wyłudził z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Świerczach świadczenia z opieki spo-
łecznej na zakup żywności na rzecz ojca w kwocie 1.825zł.

W celu ustalenia przyczyny zgonu Stanisława O., w Zakładzie 
Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Warszawie, została przeprowadzona sekcja zwłok.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Waldemar O przy-
znał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył 
wyjaśnienia, które należy zweryfikować w toku czynności 
procesowych.

Wobec Waldemara O. zastosowany został izolacyjny środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 3 miesięcy. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 8 lat 
pozbawienia wolności.

(red.) www.ostroleka.po.gov.pl

Z POLICJI

Dzielnicowy zatrzymał 
poszukiwanego
Dzielnicowy i patrolowiec nasielskiego komisariatu policji udali się 6 stycz-
nia br. na jedną z posesji w Nasielsku. Funkcjonariusze pozyskali informa-
cje i na ich podstawie dotarli do miejsca, gdzie przebywał poszukiwany 
mężczyzna.

Mundurowi zastali 56-latka skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za 
uporczywe uchylanie się od alimentacji. Zatrzymany ukrywał się przed 
wymiarem sprawiedliwości, gdyż do odsiadki miał 105 dni aresztu.

Zgodnie z dyspozycją pułtuskiego sądu 56-latek trafił do aresztu, gdzie 
spędzi najbliższe miesiące.

za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

6.01.2021  r.  w  Nasielsku  funk-
cjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego  KP  Nasielsk 
dokonali legitymowania 55-letnie-
go mężczyzny. Podczas wykony-
wanych czynności okazało się, że 
jest poszukiwany przez Sąd Rejo-
nowy w Pułtusku do odbycia kary 
pozbawienia wolności. Mężczyzna 
ten zgodnie z dyspozycją Sądu zo-
stał osadzony we wskazanym zakła-
dzie karnym.

11.01.2021 r. w Nasielsku funkcjo-
nariusze Zespołu Patrolowo-Inter-
wencyjnego KP Nasielsk podczas 
interwencji domowej dokonali legi-
tymowania 37-letniego mężczyzny. 
Podczas wykonywanych czynno-
ści okazało się, że jest  poszukiwany 
przez Sąd Rejonowy w Pułtusku do 
odbycia kary pozbawienia wolności. 
Mężczyzna ten zgodnie z dyspozy-
cją Sądu został osadzony we wska-
zanym zakładzie karnym. 

15.01.2021 r. w godzinach wieczor-
nych w miejscowości Siennica funk-
cjonariusze Referatu Kryminalnego 
KP Nasielsk wykonując czynności 
operacyjne dokonali kontroli dro-
gowej pojazdu marki Audi. Podczas 
czynności u dwóch młodych męż-
czyzn znajdujących się w samo-
chodzie zostały ujawnione środki 
odurzające. Sprawcy zostali zatrzy-
mani i w trakcie przesłuchania przy-
znali się do zarzucanego czynu.

16.01.2021  r.  w  miejscowości 
Siennica funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej motorower, którym kie-
rował 46-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk znajdujący się w stanie nie-
trzeźwości z wynikami 0,46 mg/l 
i 0,47 mg/l alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

17.01.2021 r. w Nasielsku funkcjo-
nariusze Zespołu Patrolowo-Inter-
wencyjnego KP Nasielsk zatrzymali 
do kontroli samochód marki Nissan, 
którym kierował 28-letni mieszka-
niec gminy Nasielsk posiadający 
obowiązujący zakaz prowadzenia 
pojazdów kategorii B.

Sporz. RW

Z powodu śmierci

Pana Stanisława Kownackiego
 Strażnika Straży Miejskiej  

w Nasielsku w latach 2009-2011

  

najszczersze kondolencje  
i wyrazy głębokiego współczucia 

dla rodziny i znajomych 
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 składają 

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 
Jerzy Lubieniecki

Z MAZOWSZA

Zmiany lokalizacji 
dyspozytorni pogotowia 
Od 1 stycznia tworzenie i prowadzenie dyspozytorni na Mazowszu 
przejął wojewoda mazowiecki. Do te pory było to zadanie samorządu 
województwa mazowieckiego. Z dotychczasowych pięciu pozostaną 
tylko trzy lokalizacje. Do likwidacji wyznaczone zostały dyspozytornie 
znajdujące się w północnej część województwa, Ostrołęce i Płocku, 
a ich zadania przejęły jednostki w Siedlcach i Radomiu. Przeciwko ta-
kim zmianom w czasie pandemii protestował m.in. sejmik wojewódz-
twa mazowieckiego. 

Z informacji zamieszczonych na stronie www.mazowia.pl wynika, że 
likwidacji dyspozytorni w Płocku i Ostrołęce bezskutecznie sprzeciwili 
się radni województwa mazowieckiego i władze pogotowia. 

Wojewoda mazowiecki, Konstanty Radziwiłł, zaznacza, że od począt-
ku 2021 roku nic się nie zmieni w obsłudze zgłoszeń z punktu widze-
nia pacjentów. Jego zdaniem najważniejszy jest czas dojazdu karetki, 
a nie lokalizacja osoby, która kieruje zespół ratownictwa medycznego 
na miejsce zdarzenia. A jest to możliwe dzięki działającemu od 2017 
r. jednolitemu dla całego kraju systemowi informatycznemu (System 
Wspomagania Dowodzenia Państwowe Ratownictwo Medyczne). 
Służby prasowe wojewody informują: Obecne zmiany są kontynuacją 
procesu rozpoczętego przed wieloma laty. Proces zmniejszenia licz-
by dyspozytorni w województwie mazowieckim rozpoczął się w 2011 
roku, kiedy z 43 rejonów pozostało - 29, w 2012 r. pozostało – 6, 
a w 2017 r. zmniejszono liczbę dyspozytorni do 5. Tak więc zmiana ja-
kościowa dotycząca funkcjonowania dyspozytorni rozpoczęła się już 
prawie 10 lat temu. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat w woje-
wództwie mazowieckim liczba Zespołów Ratownictwa Medycznego 
wzrosła ze 187 do 200.

O tym, czy wprowadzane właśnie w życie zmiany wyjdą pacjentom na 
zdrowie z pewnością dowiemy się niebawem.  

(red.) za: www.mazowia.pl, www.gov.pl
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Koczują na klatkach 
 – W listopadzie na korytarzu na-
szego bloku koczowało nocami 
dwóch panów. Mówili, że chcą się 
ogrzać, więc początkowo nie re-
agowaliśmy na niezbyt przyjemny 
zapach. Ale kiedy zaczęli zosta-
wiać po sobie butelki, sterty petów 
i inne fizjologiczne pozostałości po 
prostu zamykamy drzwi wejściowe 
na klucz. Nie wiem czy są to oso-
by bezdomne  – mówi mieszkanka 
jednego z bloków przy ulicy Sta-
rzyńskiego. – Podobno panowie 
teraz nocują na klatkach innych 
bloków, szczególnie tych, które nie 
mają domofonów – dodaje. 

Ostatnie bardzo mroźne dni sprawi-
ły, że jak informują nas czytelnicy, 
na klatkach schodowych bloków 
pojawili się bezdomni. Choć wie-
le osób im współczuje to jednak 
często okazuje się, że bezdomni są 
pod wpływem alkoholu, pozosta-
wiają po sobie śmieci, nieczystości, 
a zapach ich obecności utrzymuje 

się bardzo długo. Bywają też agre-
sywni. 

 – Zdarzają się sytuacje, że pano-
wie dobijają się do drzwi, zakłó-
cając spokój mieszkańców bloku. 
Zaczepiają ludzi na klatce i bywają 
agresywni. Palą także papierosy na 
klatce schodowej. Aż strach wyjść 
z dzieckiem – relacjonuje jedna 
z naszych czytelniczek. 

Kiedy spotkamy takiego bezdom-
nego  człowieka  najlepiej  było-
by zawiadomić policję lub Miejski 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w Nasielsku. 

 – Zawsze kiedy dostaniemy takie 
zgłoszenie, sprawdzamy je. Jeśli 
okazuje się, że taka osoba zgo-
dzi się na naszą pomoc, działamy, 
szukamy miejsca w schronisku dla 
bezdomnych – mówi Monika Noj-
bert, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nasielsku. 
– Nawet dziś (20.01.br. – przyp. 
red.) mamy taki przypadek, jest 
pan, który zgodził się pojechać 
do schroniska. Jednak w związku 

z pandemią najpierw musi mieć 
wykonany test na COVID – 19. 
Wydajemy więc decyzję na zasiłek 
celowy, potem zawieziemy go na 
umówiony wcześniej test do na-
sielskiej przychodni, poczekamy 
na wynik, a później zawieziemy 
go do schroniska do Pokrzywni-
cy. Ale może być tak, jak zdarzało 
się już wielokrotnie, że taka osoba 
bezdomna odmówi wykonania 
testu, może też już po jego wyko-
naniu odmówić wyjazdu do noc-
legowni. A nawet jeśli już tam trafi, 
to w każdej chwili  może napisać 
oświadczenie, że nie wyraża zgo-
dy na pobyt w schronisku i wrócić. 
W schronisku nie wolno spożywać 
alkoholu i często ten warunek jest 
najtrudniejszy do spełnienia. To są 
wolni ludzie, nie są ubezwłasno-
wolnieni i robią co chcą, my mo-
żemy im pomóc, ale  tylko wtedy, 
jeśli tego chcą – wyjaśnia dyrektor 
Nojbert. 

Z informacji uzyskanych w nasielskim 
MOPS wynika, że problem bezdom-
ności, widoczny szczególnie zimą, 
utrzymuje się dawna. Okazuje się, że 

dotyczy ok. 5 osób, są to mężczyź-
ni w różnym wieku, którzy funkcjo-
nują na terenie miasta i do niedawna 
również dworca PKP. MOPS nie ma 
żadnych zgłoszeń o takich osobach 
z terenów wiejskich. 

W mieście bezdomni mężczyź-
ni spędzają noce na korytarzach 
w blokach, w których nie ma do-
mofonów, a często także proszą 
o jedzenie i pieniądze pod mar-
ketami. Prawdopodobnie z tego 
„urobku” pochodzą środki na al-
kohol i papierosy. 

– Warto dodać, że nie zawsze pa-
nowie nocujący na klatkach scho-
dowych to osoby tak dosłownie 
bezdomne, czasem mają domy 
i rodziny, to jest ich wybór, że tak 
żyją. Nie pracują, często są uzależ-
nione od alkoholu. Zapewniamy 
im ciepłe posiłki, mogą, po wcze-
śniejszych ustaleniach, umyć się 
w klubie seniora, przed pandemią 

proponowaliśmy oferty pracy, na 
ogół bez rezultatu – stwierdza M. 
Nojbert.

(red.)

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Przebudowa Leśnej
We wtorek, 5 stycznia br., 
Radosław Kasiak, Kierow-
nik  Wydziału  Inwestycji, 
Zamówień  Publ icznych 
i  Programów  Struktural-
nych  –przekazał  wyko-
nawcy plac budowy pod 
realizację inwestycji „Prze-
budowa drogi gminnej ul. 
Leśna w Nasielsku”. Zakres 
prac obejmie m.in.: roboty 
przygotowawcze (rozbiór-
ka istniejącej nawierzchni, 
regulacja i zabezpieczenie 
istniejących  elementów 
infrastruktury technicznej, 
roboty  ziemne,  wymia-
na przepustu i oczyszcze-
n i e   rowu  p r z y  dro d ze 
wojewódzkiej), wykona-
nie podbudowy drogi i zjazdów, wykonanie nawierzchni drogi i zjazdów, 
wprowadzenie stałej organizacji ruchu, uporządkowanie przyległego te-
renu.

Koszt inwestycji – 863 925,56 zł.

Planowany termin zakończenia robót – 15.04.2021 r.

Za wykonanie prac będzie odpowiadało przedsiębiorstwo Baz-Bruk Ma-
rek Bazylewski.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Rusza budowa
W piątek, 15 stycznia br. Radosław Kasiak Kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych przekazał wykonaw-
cy plac budowy pod realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj” dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”. Za-
kres prac obejmie m.in.: 

– opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy bu-
dynku przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzenia-
mi technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, zapewniającymi 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (przyłą-
cza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia) oraz zagospo-
darowaniem terenu na działce budowlanej (budowa placu zabaw, budowa 
ogrodzeń, bram, furtek, budowa nawierzchni utwardzonych, w tym chod-
ników, dróg wewnętrznych czy parkingu; 

– zagospodarowanie terenów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krze-
wów; 

– realizację inwestycji obejmującą budowę budynku przedszkola i żłob-
ka w systemie tradycyjnym, wykonanego wraz z niezbędną infrastrukturą 
i urządzeniami technicznymi związanymi z obiektem budowlanym, za-
pewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przezna-
czeniem (przyłącza wodne, kanalizacyjne, gazowe, instalacje, urządzenia); 

– sporządzenie dokumentacji pozwalającej na rozbiórkę istniejącego bu-
dynku w drugim etapie inwestycji – po oddaniu do użytkowania nowego 
budynku.

Koszt inwestycji 5 701 050,00 zł (w tym 1 200 000,00 zł dofinansowania 
z programu „Maluch+”).

Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2021 r.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała firma NAFIBUD S.A. z Bielska 
Podlaskiego.

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych  
i Programów Strukturalnych

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

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gmi-
ny, chcę zaapelować do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na za-
grożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na 
potrzeby osób znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Aktywna po-
stawa mieszkańców, szczególnie wobec osób bezdomnych być może 
przyczyni się do tego, że uratują Państwo życie drugiemu człowiekowi.

O wszystkich sytuacjach wymagających udzielenia pomocy lub inter-
wencji należy powiadomić służby publiczne, działające na terenie gmi-
ny:

 – 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.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Mroczna przeszłość
Polska kryminałem stoi, 
a na naszym rynku wy-
dawniczym  regular-
nie pojawiają się nowi 
autorzy.  Przemysław 
Piotrowski zadebiuto-
wał w 2015 roku entu-
zjastycznie przyjętym 
thrillerem Kod Himm-
lera, następnie wykre-
ował  mroczny  świat 
w  ciężkiej  gatunko-
wo Drodze do piekła. 
W międzyczasie napisał 
także kontrowersyjne 
książki o islamie. Nato-
miast Piętno wydał w 2020 roku, co zapoczątkowało wspa-
niałą trylogię z komisarzem Igorem Brudnym. Kontynuacją 
jest Sfora i Cherub, które mam zamiar przeczytać w najbliż-
szym czasie. Trylogia zbiera pozytywne opinie wśród czytel-
ników. W sieci zrobiła również niemałe zamieszanie.

Piętno Przemysława Piotrowskiego przedstawia nam historię 
komisarza Igora Brudnego, który postanowił odciąć się od 
swej przeszłości. Zmienił nazwisko i zaczął nowe życie, zo-
stawiając za sobą sierociniec Hieronimek w Zielonej Górze, 
w którym się wychował. Zapomniał o wszystkim, ale wyda-
rzenia z przeszłości sprawiły, że jest nieco wycofany, mil-
czący, ale równocześnie jest dobrym śledczym i twardym 
warszawskim gliną z zasadami. Przeszłość puka do jego drzwi 
w momencie, kiedy w Zielonej Górze ktoś popełnia maka-
bryczną zbrodnię, a morderca ma twarz identyczną jak on, 
Igor Brudny. Komisarz musi powrócić do miejsc swojego 
dzieciństwa i rozwiązać zagadkę, która odmieni całe jego ży-
cie.

Piętno to kryminał z elementami dreszczowca, a jego fabu-
ła jest ciekawa i trzymająca w napięciu. Mamy tu serię mor-
derstw i wspaniały zespół śledczych do zadań specjalnych. 
Mamy także zagadkę z przeszłości. Lecz nie tylko – w Piętnie 
mamy element niewyjaśnionego; jest tutaj coś, co przyprawia 
o ciarki, czego nie da się do końca wytłumaczyć, ale samo 
morderstwo, śledztwo i fabuła są klasycznie kryminalne. 

Dlaczego ta powieść zyskuje same najwyższe noty? Wiele 
plusów opisałam powyżej, jednak to, na co czytelnik zwraca 
szczególną uwagę to fakt, że autor zadbał nie tylko o samą 
opowieść, ale także o stronę językową utworu. Powieść czyta 
się z przyjemnością, z zaciekawieniem i z narastającą fascy-
nacją, a także z przerażeniem, gdyż zagadka, jaką przedstawił, 
jest nie tylko niezwykle ciekawa, ale także mroczna. Zakoń-
czenie Piętna zwiastuje nam już kolejne tomy, które z pew-
nością będą równie ciekawe.

Warto poznać świetne pióro Przemysława Piotrowskiego. 
Piętno to jeden z najmocniejszych tytułów poprzedniego 
już, 2020 roku.

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

W pogoni za skarbem
„Brzdęk!” to dwustronna planszów-
ka oparta na deckbuildingu (budo-
waniu talii). Gracze ścigają się, aby jak 
najszybciej zdobyć największą liczbę 
Punktów Zwycięstwa. W tym celu 
wędrują podziemnymi korytarzami, 
zbierając artefakty oraz skarby, a po 
drodze walczą z potworami. Jedno-
cześnie muszą poruszać się bardzo 
cicho, żeby nie zbudzić głównego 
rezydenta lochów – smoka. Wspo-
mnianą talię uczestnicy budują, ku-
pując karty, dzięki którym zdobywają 
nowe umiejętności i przedmioty. 

Stają się w ten sposób silniejsi, szyb-
si oraz sprawniejsi. Karty mają trzy 
wartości: sprawność (pozwala na 
rozbudowanie talii), miecze (poma-
gają w walce z wrogami) oraz buty 
(usprawniają przemieszczanie się). Są 
dwie możliwości tworzenia własnej 
talii kart poprzez zakup z głównej ta-
lii Lochów, jest to jednak ryzykowne, 
bo można rozdrażnić smoka lub kup-
no kart bezpiecznych, ale słabszych.

Złoto zdobywa się za pokonanie 
wrogów. Służy do zakupu ekwi-
punku, a część graczy zachowuje je 
do końca gry i wymienia na Punkty 
Zwycięstwa. Tura polega na zagraniu 
przez każdego uczestnika pięciu kart 
i wykonaniu ich akcji. Niektóre karty 

wywołują hałas (stąd na-
zwa „Brzdęk!”), co powo-
duje przebudzenie smoka. 
Gracze wówczas powinni 
opuścić głębokie pieczary 
i udać się na powierzchnię, 
by przeliczyć skarby.

Jeśli  jednak nie obudzą 
smoka, gra kończy się, 
gdy pierwszy z graczy 
wyjdzie na powierzch-
nię, zdobywszy co naj-
mniej jeden artefakt oraz 
jak  najwięcej  skarbów. 
Warto dodać, że proces 
zakończenia  gry  trwa 
aż cztery tury. Podczas rozgrywki 
uczestnikom towarzyszy nieustan-
nie nieprzewidywalność, szacowa-
nie ryzyka oraz niepewność, co 
budzi wiele emocji; szczególnie 
umykanie smokowi i próba bezsze-
lestnego poruszania się po lochach. 
Jest to zabawka przeznaczona dla 
osób powyżej 12 roku życia, choć 
dziesięciolatki powinny  już so-
bie poradzić bez problemu. Rów-
nież zasady gry są dość intuicyjne, 
a dodatkowym plusem jest duża 
regrywalność. Czas rozgrywki to 
30 – 60 minut. Wydawca Lucrum 
Games oferuje kilka ciekawych do-

datków, dzięki czemu użytkowni-
cy mogą pozostać przez długi czas 
w klimacie „Brzdęk!”, przeżywając 
nowe przygody. 

W dodatku „Ekspedycje: Świątynia 
Małpich Królów” gracze przeno-
szą się do gęstej tropikalnej dżun-
gli, gdzie walczą ze starożytnym 
strażnikiem,  przemierzają  dro-
gę pośród ruchomych korytarzy 
w celu zdobycia skarbu małpich 
królów. W „Klątwie Mumii” prze-
nosimy się do starożytnego Egiptu, 
a w „Mokrej Robocie” zanurzamy 
się w mroczną głębinę, gdzie mie-
rzymy się ze… Złotą Rybką.

OI

Z MGBP

Biblioteka wznawia  
swoją działalność
Jest nam niezmiernie miło 
poinformować,  iż  prace 
remontowe budynku bi-
blioteki zostały zakończo-
ne w grudniu minionego 
roku, tym samym placów-
ka wznowiła swoją działal-
ność w dotychczasowych 
godzinach  pracy  tj .,   od 
poniedziałku  do  piątku 
w godzinach 9-17, z wyłą-
czeniem sobót.

Cieszymy  się,  że  mamy 
nowe, poddane rewitaliza-
cji wnętrza. Otrzymujemy 
pozytywne komentarze od 
czytelników i mieszkańców 
miasta i gminy.

Najmłodszych czytelników cieszy 
fakt,  iż dokonaliśmy zmiany po-
mieszczeniach oddziału dla dzie-
ci i młodzieży na większe, bardziej 
przestronne. Dzięki dobrej, wie-

loletniej współpracy z przedsta-
wicielem wydawnictwa Egmont 
udało nam się pozyskać kolorowe 
regały na książki dla dzieci. Ponad-
to w obydwu oddziałach: dla doro-
słych i dla dzieci, zostały zakupione 

lady biblioteczne. Zmianie uległo 
również wyposażenie: pomiesz-
czenia gromadzenia zbiorów i ga-
binet dyrektora.

Czytelników obsługujemy z zacho-
waniem reżimu sanitarnego, nadal 
obowiązują maseczki i dezynfek-
cja rąk oraz zachowanie dystan-
su społecznego, a nasze książki 
zwracane przez czytelników zo-
stają poddane 7 dniowej kwaran-
tannie. Przy stanowisku obsługi 
czytelnika może przebywać jed-
na  osoba.  Istnieje  możliwość 
wcześniejszego telefonicznego 
(23 69 12 552) zarezerwowania 
książek. Jednocześnie informuje-
my, iż z powodu pandemii nadal 
nieczynna jest pracownia kom-
puterowa i czytelnia, co wynika 
z zaleceń Biblioteki Narodowej.

(bibl.)
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Z MGBP. Biblioteka poleca

Dziewczyny z…
W ubiegłym roku dużą popular-
nością cieszyły się książki z serii 
Prawdziwe historie. Dziewczy-
ny z… autorstwa m.in. Anny 
Herbich - Zychowicz: Dziew-
czyny z powstania, Dziewczyny 
z konspiry, Dziewczyny z Sy-
berii, Dziewczyny z Wołynia, 
Dziewczyny z solidarności, czy 
też Dziewczyny z Dubaju Piotra 
Krysiaka oraz wiele innych cie-
kawych pozycji. Uzupełniliśmy 
nasz księgozbiór o kolejne tytu-
ły. Zapraszamy naszych Czytel-
ników do korzystania z utworów 
znajdujących się na naszej spe-
cjalnej półce z lekturami na sty-
czeń i luty br. 

(bibl.)

Z NOK

Spotkanie  
z afrykańską przyrodą
Scena Nasielskiego Ośrodka Kultury, w środę, 13 stycznia br., zamieniła się 
w dżunglę, w której gościliśmy podróżnika Roberta Gondka. Opowiadał 
o swoich niezwykłych podróżach po Afryce.

Podczas „Spotkania z afrykańską przyrodą” dowiedzieliśmy się wielu 
ciekawych rzeczy o żyjących tam zwierzętach. Zobaczyliśmy też krót-
kie filmy oraz zdjęcia goryli górskich z Rwandy, szympansów z Ugandy, 
mandryli, słoni, bawołów, lwów, zebr, hipopotamów i przepięknych, ko-
lorowych ptaków. Wraz z panem Robertem odwiedziliśmy również ma-
sajskie wioski w Tanzanii. 

Wędrowaliśmy po najwyższych górach kontynentu: Kilimandżaro i Mount 
Kenya. Podczas naszej wirtualnej podróży dowiedzieliśmy się wielu cieka-
wostek o tym, jak żyją mieszkający tam ludzie z różnych grup etnicznych, 
jakie mają zwyczaje i co jedzą. Zgodnie z powiedzeniem podróże kształcą 
poznaliśmy język suahili. Już wiemy, że cześć w języku suahili to jambo, 
jak się masz? to habari gani?, zaś do zobaczenia –baadaye, a znane z pew-
nego słynnego kinowego przeboju filmowego dla dzieci  hakuna matata 
to po prostu  nie martw się.

Dowiedzieliśmy się, czym bawią się afrykańskie dzieci i jak wyglądają ich 
szkoły. Zaskakującym widokiem był wulkan Elta Are w Etiopii – to jedno 
z 6 miejsc na świecie, gdzie w kraterze znajduje się bulgoczące jezioro 
lawy.

Podróżowanie po Afryce to wielka przygoda. Autobusy są wypełnione po 
sufit bagażami i ludźmi, zaś szutrowe drogi są pełne niespodzianek.

 – Podróżuję od wielu lat po całym świecie. Moim celem są przede 
wszystkim afrykańskie kraje (do tej pory odwiedziłem ich 20). W ciągu 

ostatnich 5 lat poprowadziłem ponad 500 pokazów podróżniczych 
i kilkanaście spotkań on-line. Gościłem na największych festiwalach 
podróżniczych: Kolosy w Gdyni, Włóczykij w Gryfinie, Festiwal Slaj-
dów Podróżniczych TERRA w Warszawie, Na Szage w Poznaniu, Explo-
rers Festival w Łodzi, czy Travenalia w Krakowie. W marcu 2017 roku 
za realizację projektu „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” otrzy-
małem wyróżnienie w kategorii WYCZYN ROKU na największym festi-
walu podróżniczym w Polsce (Kolosy). Jestem również autorem wydanej 
w październiku 2017 roku książki/albumu fotograficznego pod tytułem 
„W drodze na najwyższe szczyty Afryki”. Oprócz tego organizuję wypra-
wy na afrykański kontynent i uczę się języka Suahili – mówi o sobie Ro-
bert Gondek. 

Pamiętajcie, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jeszcze 
przez kilka dni na FB Nasielskiego Ośrodka Kultury znajdziecie link do 
obejrzenia filmu z tego spotkania. 

(ksz)

Z NOK

Pan Ząbek w akcji
W czwartek, 7 stycznia br., przybył 
do Nasielskiego Ośrodka Kultury 
znany mistrz sztuk magicznych Pan 
Ząbek, czyli Marcin Połoniewicz. 
Widzowie, z uwagi na pandemię 
koronawirusa, mogli on–line po-
dziwiać jego sztuczki w programie 
pt. „Magiczne show”. Występ prze-
znaczony był przede wszystkim dla 
dzieci, ale z pewnością dorośli, któ-
rzy mieli okazję go zobaczyć, też 
dobrze się bawili. Z pomocą małych 
asystentek Pan Ząbek zaprezentował 
kilka bardzo ciekawych sztuczek. 
Były pełne emocji i zaskakujących 
zwrotów akcji - numery m.in.: ze 
znikającą chusteczką, połykaniem 
papieru  toaletowego, czy odga-
dywaniem kart oraz pluszowym 
skunksem.

Grozą powiało, kiedy magik bez 
większych problemów połknął ba-
lon, który jakimś cudem przeisto-
czył się później w pudelka. Niemałym wyczynem było też zakucie go w kajdany, z których, jak na prawdziwego 
iluzjonistę przystało, momentalnie się uwolnił. Ogromną zaletą show były humorystyczne komentarze Pana 
Ząbka, które uatrakcyjniały występ i rozśmieszały publiczność przed ekranami komputerów. 

Artysta, który gościł na nasielskiej scenie, ma za sobą udział w kilku programach telewizyjnych m.in. „Mam ta-
lent”. Zasłynął kilka lat temu numerem z gwoździem, który utkwił w dłoni pewnej prezenterki telewizyjnej, co 
sprawiło, że stał się ogromnie popularnym magikiem. Być może z tego powodu do dziś jego występy są pełne 
czarnego humoru. 

Mówi o sobie, że jest profesjonalnym iluzjonistą, więc umie doskonale odnaleźć się na małej, jak i dużej sce-
nie, w telewizyjnym show, czy na imprezie firmowej. Występ Pana Ząbka bardzo spodobał się naszym widzom. 

(i.)

fot. K. Szczypekfot. K. Szczypek
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CIEKSYN

Przewodnik po Cieksynie  
- szlakiem Kolorowych Drzew
Wieś Cieksyn, szczególnie w se-
zonie letnim, przyciąga wielu tu-
rystów,  amatorów  kajakarstwa 
i plażowania. Stowarzyszenie Arty-
styczno – Społeczne „Skafander” 
postanowiło przybliżyć odwiedza-
jącym walory poznawcze Ciek-
syna,  które  z  braku  informacj i 
i odpowiedniej promocji mogłyby 
pozostać niezauważone. Myśle-
liśmy o projekcie, który umożli-
wiłby zapoznanie się z historią wsi 
i wieloma ciekawymi obiektami do 
zwiedzania na jej terenie. W tym 
celu zabiegaliśmy o fundusze na 
odbudowę  Różowego  Drzewa, 
brakującego ogniwa w Szlaku Ko-
lorowych Drzew oraz przewodnik 
po Cieksynie i mapę plenerową. 
Chcieliśmy opracować trasę spa-
cerową umożliwiającą zwiedzanie 
według konkretnego planu i zaofe-
rować atrakcyjne źródło informacji 
dla zwiedzających.

Fundusze na ten cel pozyskaliśmy 
z konkursu ofert w obszarze „Tu-
rystyka i Krajoznawstwo”, zadanie 
„Produkt Turystyczny. Konkurs 
ofert ogłosił Departament Kultury, 

Promocji i Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego. Realizacja zadania 
trwała od 1 września do 31 grudnia 
2020 r.

Zależało  nam  na  z większeniu 
atrakcyjności  turystycznej  wsi 
Cieksyn, naszej gminy i powiatu 
oraz promocji lokalnych walorów 
krajobrazowych, historycznych 
i kulturowych. Nigdzie na terenie 
Polski nie można zobaczyć po-
dobnych rzeźb-drzew w naturalnej 
scenerii. Są to oryginalne instalacje 
artystyczne w formie drzew, wyko-
nane z metalu i drewna przez uzna-
nego polskiego artystę Jarosława 
Urbańskiego oraz Mirosława i Kin-
gę Szczypek. Rzeźby mają od 4 do 
7 m wysokości. Ożywiają one wiej-
ski krajobraz i wnoszą do niego ele-
ment twórczości i inspiracji. Istotne 
dla projektu jest zrozumienie zna-
czenia drzewa, jako nieformalnego 
symbolu Cieksyna - wsi położonej 
w otulinie lasów mieszanych.

Na „Szlaku Kolorowych Drzew” 
rozmieszczenie  rzeźb-instalacji 

zaplanowano  tak, by 
spacerowicz odwiedził 
najbardziej  urokliwe 
i najcenniejsze miej-
sca wsi. Trasa składa się 
z sześciu głównych sta-
cji: 1. plaża nad Wkrą,  
2 .   P o m a r a ń c z o we 
Drzewo w centrum wsi, 
3. Turkusowe Drzewo 
nad  stawem,  4.  Ró-
żowe Drzewo w lesie,  
5. Kościół św. Doroty, 
6. Cytrynowe Drzewo 
przy stacji kolejowej. 
Trasę można przebyć 
również  na  rowerze, 
gdyż biegnie ona do-
stępną  dla  rowerów 
drogą polną oraz asfal-
tową przez wieś. 

Trasa z mapą i zazna-
czonymi  ob iektami 
została  szczegółowo 
opisana w przewodni-
ku po Cieksynie, w któ-
rym można przeczytać 
o historii wsi, miejscach 
pamięci,  przyrodzie  czy organizacjach działających na 

jej terenie. Została także zamon-
towana  duża  mapa  plenerowa 
z przebiegiem trasy i miejscami do 
zwiedzania.

Warto wspomnieć jeszcze o od-
budowie Różowego Drzewa, któ-
ra była możliwa dzięki funduszom 
z  konkursu,  a  także  społecznej 
zbiórce datków i darowiźnie z Nad-
leśnictwa Płońsk. Nowe Różowe  
Drzewo zostało zrobione z meta-
lowych części, z pewnością będzie 
bardziej trwałe niż jego poprzednie 
formy. 

Trasa „Szlak Kolorowych Drzew” 
posiada potencjał rozwojowy, po-
nieważ może w przyszłości zostać 
wzbogacona o takie udogodnienia 
jak spacer z przewodnikiem, usługa 
audioguide, tablice informacyjne, 

drogowskazy pokazujące odległo-
ści do danych atrakcji.

Kolorowe przewodniki po Cieksy-
nie można otrzymać bezpłatnie. Są 
one dostępne w Wiejskiej Scenie 
Kulturalnej w Cieksynie, Nasielskim 
Ośrodku Kultury, Urzędzie Miasta, 
Bibliotece oraz w Ośrodku Wypo-
czynkowym Wiosełko. 

M.J.
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W dniu 80. urodzin 

Alinie Lipskiej

serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności 
oraz Błogosławieństwa Bożego 

przesyłają: 
syn Leszek oraz przyjaciele z Warszawy, Płocka i USA

NASZE SPRAWY

W stare mury wraca życie
Był  taki czas w historii dawnego 
Domu Nauczyciela, kiedy to wyda-
wało się, że opuścił to stare domo-
stwo Genius Loci. Budynek popadł 
w zupełną ruinę, nie miał dachu, 
a w starych murach hulał wiatr, ścia-
ny były nasiąknięte wodą i budynek 
niszczał w zastraszającym tempie. 
Jednakowoż okazało się, że bóstwo 
opiekuńcze ponownie wróciło w sta-
re mury. W 2020 roku rozpoczęto 
i zakończono prace remontowe. 
Dawny Dom Nauczyciela wpisa-
ny jest do rejestru zabytków, zatem 
jego remont nie należał do najła-
twiejszych. Na początku br. obiekt 
ten został przekazany w trwały za-
rząd nieruchomości zabudowanej 
zabytkowym budynkiem „domu 
nauczyciela” na czas nieoznaczo-
ny Miejsko-Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Nasielsku przez burmistrza 
Nasielska Bogdana Ruszkowskiego.

Autorem projektu budynku był Zdzi-
sław Rabik, prężnie działający na tere-
nie Północnego Mazowsza w okresie 
II Rzeczypospolitej. Reprezentuje on 
tzw. typ dworkowy budownictwa, 
nawiązujący do dawnych siedzib 
ziemiańskich okresu staropolskie-
go. Była to typowa forma zabudowy 
małych miast i miasteczek prefero-
wana w okresie międzywojennym. 
Budynek jest posadowiony na na-
rzucie kwadratu, posiada charakte-
rystyczny dla stylu epoki przykryty 
dachówką „karpiówką” dach.

Projekt rewaloryzacji obiektu wy-
szedł spod ręki Pani Anny Szydlik 
z Pracowni Architektonicznej w Cie-

chanowie. Zaprojektowała ona nie-
tuzinkową antresolę, z której  jest 
ciekawy widok na kolekcję muze-
alną.

Aktualnie dokonano aranżacji naj-
większego pomieszczenia w bu-
dynku, w którym mieści się wystawa 
„Nasielsk w Średniowieczu”, gdzie 
prezentowane są zarówno artefakty, 
jak i rekonstrukcje dotyczące histo-
rii miasta w wiekach średnich. Pla-
nowane są kolejne wystawy m.in. 
„Nasielska diaspora żydowska w fo-
tografii” oraz  „Wojna 1920 roku na 
ziemi nasielskiej”.

Pod koniec 2020 roku złożony zo-
stał wniosek do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na dofi-
nansowanie nasielskiego muzeum 
w kwocie 52 000 zł. Przy założeniu, 
iż wniosek zostanie rozpatrzony po-
zytywnie, kwotę tę przeznaczymy na 
zakup gablot muzealnych, podestów 
do eksponowania zbiorów oraz rolet 

okiennych. Z chwilą otrzymania tych 
środków pomocowych przystąpimy 
do realizacji zamierzonych planów.

Obecnie pod zarządem biblioteki 
znajdują się dwa zabytkowe, cenne 
pod względem architektonicznym 
budynki – świeżo wyremontowa-
ny budynek biblioteki oraz budy-
nek dawnego Domu Nauczyciela.

Mamy nadzieję, że Genius Loci 
wróci na stałe do tego budynku, 
a wraz z nim nowe życie.

b

S E R D E C Z N O Ś C I

Z NOK

Świat na różowo
Na nasielskiej scenie, w mi-
nioną sobotę, 9 stycznia br., 
ze spektaklem dla dzieci pt. 
„Tu Ziemia” wystąpiła Funda-
cja Sztuka Ciała. To ciekawe, 
bardzo oryginalne przed-
stawienie łączące elementy 
działania ruchowego i teatru 
cieni  z  muzyką  na  żywo, 
oglądać można było on-line. 

Jego  akcja  rozgr y wa  się 
w zadziwiającej czasoprze-
strzeni, gdzie wszystko jest 
koloru różowego, nawet tra-
wa. Żyje w niej tylko jedna dziewczyna, Jo, która podróżuje w kapsule cza-
su wraz z roślinami ocalonymi z planety Ziemia. Opiekuje się ostatnim 
we Wszechkosmosie drzewem, kilkoma ziołami i kępką trawy. To takie 
międzygalaktyczne muzeum z nietypowymi eksponatami, których czas 
dobiega końca, ponieważ w kapsule kończy się tlen i niebawem wszyscy 
zakończą życie. 

Za pośrednictwem tej artystycznej formy wyrazu twórcy zwracają uwagę 
na piękno i wartość przyrody oraz naszej planety. W codziennym zabie-
ganiu zapominamy, że właśnie od niej zależy istnienie i niewiele robimy, 
by o nią dbać i ją chronić. Życie w różowej, syntetycznej kapsule, wcale 
nie napawa optymizmem i choć powstało tylko w wyobraźni artystów, jest 
wiszącą nad nami i naszą planetą groźbą zagłady.

W postać Jo wcieliła się Joanna Płóciennik, zaś o stronę muzyczną spek-
taklu zadbał Bart Pałyga, który grał m.in. na instrumencie o nazwie shah 
kaman – współczesnej wersja irańskiego kemancze.

(red.)
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Kompozycje roślinne  
w słoiku
Rośliny doniczkowe w pomieszczeniu tworzą mikroklimat, pochłaniają dwu-
tlenek węgla, a wydalają tlen. Przebywając w otoczeniu żywych roślin, relaksu-
jemy się. Jednak nie każdy potrafi o rośliny doniczkowe odpowiednio zadbać, 
by pięknie wyglądały i zdobiły nasze mieszkania przez wiele lat. Największymi 
błędami popełnianymi w czasie pielęgnacji roślin doniczkowych są: zalewa-
nie ich wodą lub zapominanie o podlewaniu. Dla osób, którym uprawa roślin  
doniczkowych nie udaje się, polecam kompozycje stworzone w szklanych 
naczyniach zwane „las w słoiku”. Takie kompozycje nie wymagają wielu 
zabiegów pielęgnacyjnych. Jest to idealne rozwiązanie dla osób zapomni-
nalskich, czy mających problem z podlewaniem z braku czasu lub dłuższej 
nieobecności w domu czy biurze.
Zabierając się za tworzenie lasu w słoiku, należy zgromadzić potrzebne ma-
teriały i rośliny. Należy przygotować szklane naczynie z zamknięciem lub bez 
(w zależności od tego, jakie rośliny chcemy wykorzystać: czy te lubiące wilgoć, 
czy te lubiące pustynny klimat, np. sukulenty. Do stworzenia takiej kompozy-
cji możemy wykorzystać np. słoje o średnicy 20 cm i wysokości 30 cm lub 
większe nawet do 50 cm średnicy), rośliny wolno rosnące, keramzyt ogrodni-
czy lub żwirek, mieszankę ziemi wymieszanej z węglem aktywnym kupionym 
w postaci granulek lub tabletek w aptece oczyszczającym powietrze z tok-
syn wewnątrz słoja i zapobiegającym nieprzyjemnemu zapachowi pleśni, ka-
mienie, żwir, kawałki kory, szyszki, mech stabilizowany chrobotek, czy mech 
wolno rosnący, np. bielistkę siwą można kupić w kwiaciarni lub sklepie ogrod-
niczym czy sklepie internetowym.
Bardzo ważny jest odpowiedni dobór roślin. Muszą to być rośliny miniaturki 
o podobnych wymaganiach pielęgnacyjnych zwłaszcza, co do wilgotności 
powietrza. Wszystkie rośliny używane w tym celu muszą być wolno rosnące, 
aby zbyt szybko nie wyrosły poza słoik. Ważne też, by w jednej kompozycji 
sadzić nie więcej niż 3-4 rośliny. Gdy posadzimy więcej roślin, to słój szybko 
zarośnie.
Kompozycja zamknięta tworzona jest w naczyniach z zamknięciem, np. kor-
kiem, pokrywką czy nakrętką. We wnętrzu takiego pojemnika stworzy się sa-
mowystarczalny mikro ekosystem. Zamykając go, ograniczymy parowanie 
wody. Słoje zamknięte nadają się dla roślin potrzebujących większej wilgotności 
powietrza. Do takich należą szybko regenerujące się po uszkodzeniach 
i szybko rozrastające się paprocie o smukłych liściach “niekropień”, ”maran-
ta” o liściach pod spodem purpurowych, “episcia”, “fittonia”, pasiatka zwykła, 
skrytokwiat, “skrzydłokwiat”, “orliczka kretańska”, mchy, porosty, niskie rośliny, 
trzykrotki, pilee.
W naczyniu szklanym można też posadzić storczyki, czy hiacynty tworząc 
wiosenną kompozycję. Pojemnik ze storczykiem falenopsis mini powinien 
być zamknięty, ale niekoniecznie szczelnie. Jako podłoże należy wykorzystać 
korę do storczyków ewentualnie na wierzch można wykorzystać mech do 
dekoracji.
Kompozycja otwarta przeznaczona dla roślin wymagających niskiej wil-
gotności powietrza np. Sukulentów. Do tworzenia słoja pustynnego, 
w którym można stworzyć różniące się kształtem barwne kompozycje, 
wykorzystując eszewerie o fiolotowozielonych rozetach, grubosz drzewiasty 
o pionoworosnących pędach, żywe kamienie, czyli litopsy o walcowatych 
liściach, hatiorę, żyworódkę, opuncję czy edithcoleę grandis o długich kol-
czastych pędach. Do takich słoi nie dajemy mchu, tylko kamienie. Pojemnik 
z takimi roślinami powinien być otwarty cały czas. Słój otwarty to też miejsce 
dla rosiczki o jasnozielonych liściach, muchołówki o czerwono zielonych 
pułapkowatch liściach, tłustosza o różnych kolorach kwiatów i kapturnicy.
Tworząc „las w słoiku”, należy zacząć od ułożenia pierwszej 3-5 cm warstwy 
odsączającej usypanej z keramzytu stanowiącej drenaż. Warstwę ziemi z do-
datkiem węgla aktywnego (1 łyżka na 8 cm warstwy ziemi w słoju o średni-
cy 20 cm) należy układać na przemian z różnymi rodzajami żwirku i piasku, 
różniących się kolorem i wielkością kamyków. Ładnie wygląda żwirek sypany 
przy ściance naczynia. Wierzchnia warstwa powinna być większa, żeby można 
było głębiej wsadzić rośliny.
Rośliny wyjęte z doniczki najczęściej można podzielić na kilka sadzonek. Wte-
dy można je wykorzystać do kilku kompozycji. Po posadzeniu roślin dopiero 
należy ułożyć warstwę dekoracyjną. Do tego celu można użyć żwirku, piasku, 
większych kamyków oraz kory, pnącza, szyszek itp. Trzeba pamiętać, że rośliny 
nie powinny dotykać listkami ścianek naczynia.
Pielęgnując swoją kompozycję w słoiku, należy obserwować rośliny i glebę.  
Po posadzeniu roślin kompozycja powinna być podlana (najlepiej strzykaw-
ką). Na naczynie o średnicy 20 cm i warstwie podłoża 10 cm wystarczy 150 
ml wody. Im większy słój i większa warstwa podłoża, tym więcej trzeba wody. 
Ale nadmiar wody dla tego typu kompozycji jest gorszy niż jej niedomiar. Gdy 
woda intensywnie się skrapla i spływa po ściankach, otwieramy naczynie na 
kilkanaście minut i ponownie je zamykamy. Parowanie w słojach jest rzeczą 
naturalną. Po kilku tygodniach warunki w słoju powinny się ustabilizować. 
Następnie podlewamy po kilku tygodnich, a potem po kilku miesiącach. Je-
stem przekonana, że tak wykonana kompozycja będzie piękna i utrzyma się 
przez długi czas.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Oto nasz nasielski miś Yogi!
Postanowił porzucić koszyczki piknikowe 
w parku Yellowstone i przeprowadził się do 
domu w okolicy Nasielska. Niestety, szczę-
ście Yogiego nie trwało długo. Rodzina, która 
się nim opiekowała, z dnia na dzień go porzu-
ciła…

Od tamtej pory Yogi żył pozostawiony sam 
sobie - bez dachu nad głową, ciepłego po-
słania, jedzenia i dostępu do wody. Błąkał się 
całymi dniami i nocami po okolicznym Mo-
gowie z nadzieją, że ktoś go zauważy, poko-
cha i zabierze do domu. Niestety, tak się nie 
stało... W końcu trafił pod opiekę Stowarzysze-
nia Na Rzecz Ochrony Zwierząt w Nasielsku 
i przebywa tam od dłuższego czasu.

Yogi jest radosnym psiakiem, pragnącym 
uwagi i pieszczot. Chętnie chodzi na długie 
spacery oraz z łatwością dogaduje się z in-
nymi psiakami. Dodaje otuchy wycofanym 
psom, swoją otwartością i przyjacielskim 
charakterem sprawia, że jego psi towarzysz 
szybciej otwiera się na człowieka. Yogi jest 
psem średniej wielkości, waży około 25 kg 
i ma około 3 lata. Z utęsknieniem czeka na 
własny dom i właściciela, który da mu wie-
le miłości. Nie pozwólmy, aby taki cudowny 
pies marnował swoje życie w kojcu!

Zainteresowanych adopcją prosimy o kon-
takt: 735 084 106 lub 570 512 956 . Obo-
wiązuje procedura adopcyjna!

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Znalazłam psa – i co dalej?
Kręci się wzdłuż drogi. Ogon pod-
winął pod siebie, uszy przytulił do 
głowy. Oblizuje nerwowo pyszczek, 
gdy ktoś przechodzi obok niego. 
Trochę się trzęsie – nie wiem, czy 
drży z zimna, czy jednak bardziej 
ze strachu. Chyba z zimna, bo kie-
dy go wołam i cmokam na niego, 
nieśmiało merda – jeszcze skulo-
ny, niepewny, ale spragniony kon-
taktu z człowiekiem. Zachęcam go 
parówką, którą po chwili łapczywie 
połyka. „Skąd jesteś, piesku, zgubi-
łeś się?” Oczywiście, nie odpowie 
– a szkoda! - ale patrzy tymi ciem-
nymi ślepkami, jakby czekał na ratu-
nek. „Co ja mam z tobą zrobić?” No 
właśnie. Co zrobić, gdy znajdziemy 
zbłąkanego psa?

Przełom roku to trudny moment
Okres  świąteczno-noworoczny 
to dla psów (i w ogóle dla zwierząt) 
trudny czas. Problemem są pe-
tardy i fajerwerki, które większość 
psów po prostu przerażają. Nieje-
den psiak pod koniec grudnia sta-
je się nerwowy i niespokojny, nie 
chce spacerować lub przez cały 
spacer jest czujny i poddenerwo-
wany. Część psów może chować 
się gdzieś w mieszkaniu, osowiała, 
albo głośno szczekać i wyrywać się, 
wyprowadzona na zewnątrz. Nie-
stety, części psiaków pod wpływem 
strachu, paniki i instynktu, każącego 
uciekać przed zagrożeniem, uda-
je się zerwać ze smyczy na odgłos 
wystrzałów i pognać na oślep przed 
siebie. Dlatego początek stycznia 
obfituje w ogłoszenia o zaginionych 
pieskach – oraz w interwencje, akcje 
ratunkowe lub po prostu zgłoszenia 
o znalezieniu wystraszonego zwie-
rzaka. To i tak dobrze, jeśli chociaż 

udało się uciekiniera zlokalizować, 
całego i zdrowego!

Niestety, grudzień to także świę-
ta. „Niestety”, bo wciąż wielu oso-
bom wydaje się, że szczeniak to 
wspaniały gwiazdkowy prezent. 
Poświąteczne  tygodnie  nie  raz 
budzą zapał, gaszą miłość i ogól-
nie przynoszą zderzenie z  rze-
czywistością. W niejednym domu 
okazuje się, że żywy, energiczny 
„podarunek” wymagający opie-
ki i uwagi to jednak nie to samo, 
co wyobrażenie o „grzecznym, 
cichym piesku”. Takie „prezen-
ty” lądują później w lesie albo na 
śmietniku, czasami w przydroż-
nym rowie –  i  tak,  to też trzeba 
powiedzieć – a czasem tracą ży-
cie w nieznanych okolicznościach. 
Niechciane szczeniaki mają dużo 
szczęścia,  jeśli ktoś  je zauważy 
i postanowi uratować.

Co zrobić, gdy znajdzie się zagu-
bionego lub porzuconego psa?
Przede wszystkim pamiętajmy: 
jeśli pies  jest wystraszony, spa-
nikowany,  trzyma się z dala od 
człowieka – nie wolno go gonić 
ani tym bardziej usiłować złapać! 
Można  tym  wyrządzić  większą 
szkodzę  niż  pomóc.  Pies  w  ta-
kim wypadku ucieknie i prawdo-
podobnie nie wróci w  to samo 
miejsce, co utrudni jego odszu-
kanie i zabezpieczenie. Co gorsza, 
mógłby, uciekając na ślepo, wpaść 
pod samochód lub w inny sposób 
zrobić sobie krzywdę. Najlepiej 
w takim razie zawiadomić poli-
cję, ekopatrol lub – jeśli w okolicy 
widziało się ogłoszenia o zaginio-
nym psiaku – zadzwonić pod nu-
mer wskazany w ogłoszeniu.

Zagubione i/lub porzucone zwie-
rzęta podlegają pod ustawę o rze-
czach znalezionych. Jeżeli ustalenie 
opiekuna zwierzaka jest możliwe, 
mamy obowiązek zgłosić mu znale-
zienie pupila i poprosić go o odbiór 
psa. Jak ustalić tożsamość właścicie-
la? Jeśli pies garnie się do człowieka, 
sam nas zaczepia – warto sprawdzić, 
czy nie ma adresówki z numerem 
telefonu opiekuna. To oszczędzi 
wszystkim stresu. Można też po-
dejść z psiakiem do weterynarza. 
Jeśli zwierzę zostało zaczipowane 
(zawsze zachęcamy, by to zrobić - 
dla bezpieczeństwa pupila!), pracow-
nicy kliniki weterynaryjnej łatwo 
sprawdzą dane kontaktowe i psiak 
wróci do domu.

N ie stet y,   n ie   zawsze  zb łąka-
ne psy mają adresówkę, czip czy 
w ogóle obrożę. Ich ufność może 
wskazywać  na  to,  że  mieszkały 
z człowiekiem, lecz ustalenie jego 
tożsamości bywa trudne. Zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt w ta-
kim przypadku zapewnienie psu 
bezpiecznego miejsca i pożywienia, 
dopóki nie odnajdzie się właściciel, 
spoczywa na gminie. Dlatego taką 
zgubę w pierwszej kolejności zgła-
szamy do gminy właśnie.

Adopcja znalezionego psa
Gmina ma obowiązek wezwać wła-
ściciela do odebrania znalezione-
go psa. Jeśli właściciel nie zgłosi się 
w ciągu roku od wezwania, gmina 
może wydać psa do adopcji osobie 
zainteresowanej na podstawie umo-
wy adopcyjnej. Jednym z warun-
ków, przewidywanych w umowie, 
jest kastracja zwierzęcia (na koszt 
gminy) w ciągu miesiąca od adopcji.

Paulina Boguta-Miller
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Dla właścicieli działek letniskowych 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO. Gospodarka odpadami

Zasady składania deklaracji 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO. Gospodarka odpadami

Zasady uiszczania opłat 
Zasady te zostały określone Uchwa-
łą nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 r. 
w sprawie terminu, częstotliwości i try-
bu uiszczenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Nasielsk i nie uległy one zmia-
nie, ale przypominamy:
1. Opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi należy uiszczać wy-
łącznie na indywidualny numer konta, 
który jest przypisany i wysyłany drogą 
pocztową do osoby składającej dekla-
rację. 
2. Opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi wnosić należy bez 
wezwania, w kwocie wynikającej ze 
złożonej deklaracji w terminach:
1. Właściciele nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, nieru-

chomości na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady ko-
munalne oraz nieruchomości miesza-
nych, położonych na obszarze Gminy 
Nasielsk:
a. miesięcznie do 15 dnia następ-
nego miesiąca kalendarzowego, 
po  miesiącu  w  którym  powstał 
obowiązek ponoszenia opłaty (tj. 
za styczeń – do 15 lutego danego 
roku, za luty – do 15 marca danego 
roku, itd.);
b. dopuszcza się możliwość wno-
szenia kilku opłat (w ramach roku 
kalendarzowego) ze wskazaniem 
w tytule płatności, za  jaki okres 
opłaty są wnoszone (np. opłata za 
śmieci I-III danego roku).
2. Właściciele nieruchomości, na 
których znajdują się domki  let-
niskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, wykorzy-
stywane jedynie przez część roku 
– jednorazowo do dnia 15 listopa-
da za dany rok  kalendarzowy.
Nie wniesienie opłaty w wyżej wy-
mienionych terminach skutkować 
będzie naliczeniem odsetek.
Opłatę można wnieść bezgotów-
kowo przelewem lub gotówkowo 
na poczcie, w banku lub  w kasie 
Banku Spółdzielczego mieszczącej 
się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku ul. Elektronowa 3 (par-
ter). Kasa czynna w godz. 8.00 – 
15.00.
Informacje szczegółowe w sprawie 
płatności można uzyskać pod tele-
fonem 23 693 31 03.
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Ważne dla właścicieli nieruchomości, 
na której znajduje się domek letni-
skowy lub innej nieruchomości wy-
korzystywanej na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe.

W 2021 roku odpady niesegregowa-
ne (zmieszane) z tego typu zabudowy 
w okresie od kwietnia do październi-
ka odbierane będą 2 razy w miesiącu, 
w pozostałym okresie raz w miesiącu.

Odpady komunalne zbierane w spo-
sób selektywny obejmujące two-
rzywa sztuczne, metale i odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe - 
raz w miesiącu. 

Odpady komunalne zbierane w spo-
sób selektywny obejmujące szkło 
opakowaniowe (butelki i słoiki, papier 
i tektura) – raz na dwa miesiące.

Odpady wielkogabarytowe oraz zu-
żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
– odbiór mobilny raz w roku w wy-
znaczonym miejscu.

Odpady zmieszane oraz segregowa-
ne będą odbierane po wystawieniu 
przed posesję na chodnik lub pobo-
cze w dniu odbioru, ustalonego har-
monogramem, do godziny 7:00, 
przy czym brak wystawienia odpa-
dów skutkuje brakiem odbioru.

ZMIANA STAWKI: w 2021 roku obo-
wiązuje stawka 181,90 zł przy segre-
gowaniu odpadów i 727,60 zł przy 
braku segregacji.

Prosimy zwrócić uwagę na zapis 
w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, „nierucho-
mości, na których znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyj-
no – wypoczynkowe”. Czyli opła-
ta z działki letniskowej odbywa się na 
podstawie definicji i nie ma znaczenia 
czy działka jest zabudowana czy też 
nie. Znaczenie ma w tym przypadku 
czy działka wykorzystywana jest re-
kreacyjnie, czy całoroczne albo wię-
cej niż 7 miesięcy w roku. Wiemy, że 
z uwagi na panującą pandemię, nie-
które działki rekreacyjne WYKORZY-
STYWANE SĄ JAKO ZAMIESZKAŁE 
i należy w takim przypadku zmienić 
deklarację i wnosić opłatę w wyso-
kości 31 zł od osoby za każdy miesiąc 
w przypadku segregowania odpa-
dów. O tym, czy działka jest wyko-
rzystywana jako zamieszkała, będzie 
świadczyła ilość miesięcy, z ilu odpa-
dy zostaną odebrane.
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Kto składa deklarację?
Deklarację składa właściciel nieru-
chomości. Obowiązek ten doty-
czy również:
• współwłaścicieli,
• użytkowników wieczystych,
• jednostek organizacyjnych lub 
osób posiadających nieruchomo-
ści w zarządzie lub użytkowaniu,
• innych podmiotów władających 
nieruchomością.
Jeżeli obowiązek złożenia deklara-
cji może jednocześnie dotyczyć 
kilku właścicieli nieruchomości, to 
wykonuje go ten podmiot, który 
faktycznie włada nieruchomością. 
Obowiązujący  termin  złożenia 
pierwszej deklaracji – do 10 dnia 
kolejnego miesiąca od zamieszka-
nia na danej nieruchomości.

TERMIN I FORMA SKŁADANIA 
ZMIANY DEKLARACJI 
• W terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu w któ-
rym nastąpiła zmiana stanowią-

ca podstawę do naliczenia opłaty 
(np. zmniejszenie lub zwiększenie 
liczby mieszkańców – decyduje 
faktyczne zamieszkanie na nieru-
chomości, a nie zameldowanie). 
Opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana  (np. 
wprowadzenie się lokatorów, wy-
jazd/powrót studentów, urodze-
nie się dziecka, zmiana miejsca 
zamieszkania, sprzedaż nierucho-
mości). Przykładowo, zmianę de-
klaracji za luty należy złożyć do 10 
marca – w tym przypadku już za 
luty należy wnieść pomniejszoną 
lub powiększoną opłatę. 
• Zgłoszenie zmiany w później-
szym terminie wiąże się z brakiem 
możliwości pomniejszenia opłaty 
za okres od wystąpienia faktycznej 
zmiany do daty złożenia deklaracji. 
W takim przypadku zmiana zosta-
nie przyjęta od miesiąca, w któ-
rym zostanie złożona deklaracja. 

• W terminie do 6 miesięcy od 
dnia zdarzenia w przypadku zgo-
nu  mieszkańca  nieruchomości 
właściciel nieruchomości może 
złożyć deklarację zmniejszającą 
wysokość zobowiązania z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
• Mieszkańcy nieruchomości wie-
lorodzinnych, zgłaszają zmiany 
liczby osób w swoim lokalu do za-
rządcy budynku, który w imieniu 
swoich lokatorów jest zobowiąza-
ny złożyć deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
• W przypadku, gdy w danej nie-
ruchomości mieszkaniec zamiesz-
kuje tylko przez część miesiąca, 
opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana, uisz-
cza w gminie, w której dotychczas 
zamieszkiwał. W nowym miejscu 
dopiero od następnego miesiąca.
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KOMUNIKACJA

Zima zaskoczyła PKP
Jak można było przypuszczać, atak zimy sparaliżował ruch na kolei. Od-
czuli to także pasażerowie z Nasielska i okolic. W niedzielę, 17 stycznia 
i w poniedziałek,18 stycznia, kiedy skończyły się ferie, awarie na wielu 
stacjach w Polsce m.in. w Działdowie i w okolicach Dworca Wschodnie-
go w Warszawie doprowadziły do licznych opóźnień pociągów.

Zaczęły się one już w niedzielę (17.01) w godzinach popołudniowych. 
Pociąg osobowy Kolei Mazowieckich, który z Działdowa miał odjechać 
o godzinie 17:37 ruszył dopiero o godzinie 21:55 i do Nasielska zamiast 
na godzinę 18:43 dotarł o 23:10!

Jadący punktualnie pociąg IC Orłowicz z Krakowa (15:13) do Olsztyna, 
z Warszawy Wschodniej odjechał z ponad 70-minutowym opóźnie-
niem. Do Nasielska dojechał o 22:17 zamiast o 21:06, a do miejsca do-
celowego dotarł opóźniony o sto minut. 

O wiele trudniejszą podróż mieli pasażerowie pociągu IC Warmia z Olsz-
tyna do Krakowa, który ze stacji początkowej odjechał z ponad 3-go-
dzinnym opóźnieniem, a w Nasielsku zamiast na godzinę 21:25 dojechał 
na godzinę 0:55; do Krakowa zamiast na 0:55 dojechał na 4:35.

Wieczorny pociąg Kolei Mazowieckich z Mławy do Warszawy Zachod-
niej, zatrzymujący się w Nasielsku według rozkładu o 22:44, dojechał do 
naszego dworca z 24-minutowym opóźnieniem. Utrzymało się ono do 
stacji docelowej. 

Zimowe utrudnienia dały się we znaki również nad ranem w poniedzia-
łek (18.01). Choć pierwszy poranny pociąg odjechał według rozkładu, to 
napotkał problemy na stacji Warszawa Praga. Tu opóźnienia jednak nie 
były duże – około 8 minut. Rozczarowanie przeżyli pasażerowie, którzy 
chcieli skorzystać z pociągu o godzinie 5:06. Został on odwołany. Brak 
dworca kolejowego przy kilkunastostopniowym mrozie mocno odczuli 
pasażerowie wsiadający na stacji Nowy Dwór Mazowiecki.

Tego dnia, w godzinach wieczornych, z powodu pękniętej szyny odwo-
łano pociąg na odcinku Raciąż – Sierpc, a dla pasażerów zorganizowano 
komunikację zastępczą.

Kolejne przykłady można byłoby mnożyć. Oficjalne komunikaty, które 
przekazywały władze kolei to: złe warunki atmosferyczne, awaria taboru, 
czy opóźnienia z winy innego zarządcy infrastruktury. Zalecano pasaże-
rom także sprawdzanie aktualnych utrudnień w kursowaniu pociągów.

Przewoźnicy, wychodząc naprzeciw pasażerom, wprowadzili wzajemne 
honorowanie wszystkich ważnych biletów, poza EIP Pendolino, a w War-
szawie również dodatkowo w autobusach linii 521 i 702.

Warto zauważyć, że w przypadku opóźnień pociągów powyżej 60 mi-
nut można ubiegać się o wypłatę rekompensaty od przewoźnika. Urząd 
Transportu Kolejowego informuje także, iż pasażerowie wszystkich  ro-
dzajów pociągów mogą dochodzić odszkodowań z tytułu naprawy 
szkody powstałej w wyniku opóźnienia pociągu. W przypadku opóź-
nień wynoszących od 60 do 119 minut można otrzymać 25% ceny bi-
letu jednorazowego, a w przypadku opóźnienia ponad 120 minut można 
otrzymać 50% ceny wartości biletu jednorazowego.

Michał B.

Z PRAC RADY

Zmiany  
w statucie gminy
15 stycznia br. w trybie zdalnym obradowała Komisja Statutowa Rady Miej-
skiej w Nasielsku. Radni omawiali ewentualne poprawki do statutu. Niektó-
re z nich wynikają ze zmiany przepisów. 

Obecnie jeden z zapisów mówi o 7-dniowym terminie publikacji nagrania 
z sesji Rady Miejskiej. Po wprowadzeniu obowiązku transkrypcji i umiesz-
czenia napisów dla osób niesłyszących, termin ten może ulec wydłużeniu 
z racji czasu potrzebnego do przygotowania transkrypcji. Jest ona zlecana 
firmie zewnętrznej, a następnie jeszcze weryfikowana przez pracowników 
Urzędu Miejskiego.

Obecnie uwagi do statutu trafić mają do biura prawnego, który ma zaopi-
niować zgodność proponowanych zmian z Uchwałą o samorządzie gmin-
nym oraz spójność z całym statutem.

(red.)
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Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz zdyscyplinowany i pewny 
siebie. Uda Ci się zrealizować postano-
wienia, z którymi dotychczas miałeś pro-
blem. Ludzie zaczną ci bardziej pomagać, 
poczujesz się doceniany i potrzebny.

Byk 21.04-20.05
Z większym optymizmem podejdziesz do 
swoich spraw i obowiązków. Uważaj, aby 
nie czepiać się drobiazgów. Nie wtrącaj się 
w sprawy, na których się dobrze nie znasz. 
Zadbaj też o swoje zdrowie.

Bliźnięta 21.05-21.06
Możesz  mieć  wrażenie,  że  wydarze-
nia zwolniły i nic nowego nie dzieje się 
w Twoim życiu. Lepiej spokojnie robić 
swoje i nie przejmować się zanadto humo-
rami zwierzchników. Unikaj kłótni.

Rak 22.06-22.07
Twoje pomysły spowodują sporo zamiesza-
nia i głośnych dyskusji. nie decyduj o waż-
nych sprawach pod wpływem nerwów lub 
emocji. Możesz być roztargniony, a nawet 
zapomnieć o szczegółach ważnej sprawy.

Lew 23.07-23.08
W sprawach zawodowych zapowiada się 
trochę spokoju. Inni ludzie będą się wtrącać 
w Twoje prywatne sprawy. Nie bierz sobie 
tego do serca. Postaraj się nie przenosić do 
domu zawodowych stresów! 

Panna 24.08-22.09
Odważnie broń swoich spraw i interesów, nie 
daj się wpędzić w żadne kompleksy. Zamiast 
wszystkim się przejmować, warto wreszcie 
trochę odpocząć. Wystrzegaj się zazdro-
snych znajomych i intrygantów.

Waga 23.09-23.10
Powodzenie będzie Ci sprzyjać w sprawach 
zawodowych i finansowych. Twoim wro-
giem jest jednak pośpiech i zamieszanie, 
dlatego zrób dobry plan i nie daj się roz-
praszać. Inwestuj w swoje hobby. 

Skorpion 24.10-22.11
W pracy będziesz otwarty na nowe pomy-
sły i szybko nauczysz się nowych rzeczy. 
Bądź bardziej taktowny i uprzejmy, a unik-
niesz zawodowych kłopotów i niepotrzeb-
nych nieporozumień.

Strzelec 23.11-21.12
W pracy skoncentruj się na tym, co ak-
tualnie robisz. Postaraj się nie dopuścić 
do opóźnień i zaległości. Bądź odważny 
i walcz o te projekty, które wydają Ci się 
przyszłościowe. Dopuść innych do głosu!

Koziorożec 22.12-20.01
Pociągać Cię będą ambitne pomysły, które 
jeszcze niedawno uznałbyś za bardzo ry-
zykowne. Wygrasz, jeżeli sam od począt-
ku do końca będziesz pilnować wszystkich 
spraw finansowych. Zadbaj o kondycję.

Wodnik 21.01-19.02
Twoja kreatywność i optymizm sprawią, 
że różne trudne sprawy wreszcie ruszą 
z miejsca. Pojawi się też możliwość zara-
biania dodatkowych pieniędzy. Korzystaj 
ze szkoleń, kursów i studiów.

Ryby 20.02-20.03
W domu czeka Cię teraz więcej obowiąz-
ków i ważnych spraw do rozstrzygnięcia. 
W pracy również nie uda Ci się uciec przed 
planowaniem i zarządzaniem. Postaraj się 
znaleźć trochę czasu dla siebie.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

12-14 lutego godz. 15:00 2D dubb.

17-18 lutego 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.

12-14 lutego godz. 17:00 2D

17-18 lutego 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.

12-14 lutego godz. 19:00 2D

17-18 lutego 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 3 (571); 22.01.2021–4.02.2021OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA  

DROBNE

Malowanie wnętrz. Tel. 516 699 

012. 

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel.: 513 556 774.

Sprzedam dom wykończony 

180m2. Działka 680m2 zago-

spodarowana, garaż + pomiesz-

czenie gospodarcze na osiedlu 

Krupka. Tel. 509 089 355.

USŁUGI ASENIZACYJNE (wy-

wóz szamba) TANIO. Tel. 530 

101 951. 

Sprzedam dom do remontu, 

2km od Nasielska. Tel. 502 618 

988

Kupię ziemię pod inwestycję od 

5 do 15 hektarów, klasa ziemi 

4-5. Tel. 537 411 996.

Sprzedam 2 ha ziemi ornej przy 

trasie 571. Tel. 666 295 207.

Wynajmę ziemię pod farmę fo-

towoltaiczną . Tel. 517 099 737.

Sprzedam stodołę drewnianą, 

krytą blachą (21x8,5). Tel. 23 

693 52 32.

Zatrudnię pomocnika budow-

lanego do przyuczenia oraz 

murarza i cieśle. Tel. 601 817 363.

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
25.01.–31.01.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie

ul. Morawicza 2a, Nowy Dwór Maz.
1.02.–7.02.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.

8.02.–14.02.2020 r.  Apteka Dbam o zdrowie
ul. Spacerowa 2, 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
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Postawy rodzicielskie 
(wg Marii Ziemskiej)
Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko doświadcza swych pierwszych kontak-
tów z otoczeniem, a rodzice są wzorem, z którym dzieci się indentyfikują. Od 
momentu narodzin, aż do pełnej dojrzałości, rodzina ponosi główną odpowie-
dzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci i ich wychowanie. Od tego, jak rodzice 
rozumieją swoje role wobec dziecka w procesie wychowania, zależy, czy stwa-
rzane przez nich warunki służą prawidłowemu rozwojowi czy też negatywnie 
oddziałują na kształtowanie się osobowości małego człowieka. Problematyką 
zależności postaw rodzicielskich i ich wychowawczych oddziaływań na dziecko 
zajmują się specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki oraz psychiatrii.
Potrzeba bezpieczeństwa zaspokajana jest wówczas, gdy dziecko postrzega 
i odczuwa świat wokół siebie jako przyjazny, uporządkowany i przewidywalny. 
Dziecko czuje się bezpiecznie, gdy ma jasno określone granice i reguły postę-
powania. 
Potrzeby akceptacji i miłości są szczególnie ważne. Bezwarunkowa akcepta-
cja i miłość osób znaczących w życiu dziecka są niezbędne dla prawidłowego 
rozwoju. Dzieci z rodzin niezapokajających potrzeb miłości i akceptacji często 
szukają jej poza rodziną, np. w grupach rówieśniczych czy niakceptowanych 
społecznie związkach partnerskich.
Potrzeba niezależności zaspokajana jest w rodzinie poprzez stwarzanie dziecku 
możliwości do realizowania właściwych dla wieku zadań rozwojowych. Nad-
mierne ograniczanie samodzielności dziecka, nadopiekuńczość, stała kontrola 
wywołują u dziecka bunt bądź nadmierną uległość, brak samodzielności i od-
powiedzialności.
Zaangażowanie rodziców w sprawy wychowania ma decydujące znaczenie dla 
przyszłych losów dziecka, dla kształtowania się jego osobowości oraz specyficz-
nych cech charakteru. Właściwe postawy rodzicielskie będą działały na dzieci 
pozytywnie, a niewłaściwe będą wpływać ujemnie na kształtowanie się jego 
osobowości i inne sfery jego funkcjonowania. Postawa rodzicielska to tenden-
cja do zachowania się w pewien specyficzny sposób w stosunku do dziecka na 
poziomie uczuć, myśli i działania.
Do właściwych postaw rodzicielskich należą:
Akceptacja dziecka – czyli przyjęcie go takim, jakie jest wraz z jego cechami, 
usposobieniem i zachowaniem. Rodzice, którzy akceptują swoje dziecko, lubią 
je i nie ukrywają swoich uczuć przed dzieckiem. Przebywanie z nim daje im 
przyjemność. Taka postwa daje dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz poczu-
cie własnej wartości.
Współdziałanie z dzieckiem – postawa ta przejawia się zaangażowaniem i zain-
teresowaniem rodziców pracą i zabawą dziecka oraz zaangażowaniem dziec-
ka w sprawy domu. Angażowanie to musi być dostosowane do fazy rozwoju 
dziecka.
Dawanie dziecku właściwej do jego wieku swobody – dziecko w miarę rozwo-
ju staje się coraz mniej zależne pod względem fizycznym od swoich rodziców, 
natomiast pod względem psychicznym rodzice nadal są dla dziecka szanowa-
nym autorytetem.
Uznanie praw dziecka – jako równych, bez przeceniania lub niedoceniania jego 
woli. Aktywność dziecka oceniana jest w sposób swobodny, bez oznak dykta-
torstwa. Rodzice pozwalają dziecku na odpowiedzialność za własne działanie 
i oczekują, aby dziecko przejawiało dojrzałe na swój wiek zachowanie. Takie 
postępowanie jest wyrazem szacunku dla indywidualnych cech dziecka. Jest 
podsuwaniem mu sugestii, a nie narzucaniem bądź przymuszaniem do okre-
ślonego postępowania. 
Każdej z postaw właściwych odpowiada postawa przeciwna, stanowczo niewła-
ściwa. Nieprawidłowe postawy rodzicielskie w sposób pośredni lub bezpośredni 
wpływają na występowanie u dzieci różnego rodzaju zaburzeń.
Niewłaściwe postawy rodzicielskie:
Postawa unikająca – cechuje ją ubogi stosunek uczuciowy lub zupełna obojęt-
ność względem dziecka. Przebywanie z dzieckiem sprawia rodzicowi trudność 
i nie należy do przyjemności. Przy tej postawie następuje zaniedbywanie dziecka 
pod różnymi względami – zarówno jego potrzeb uczuciowych, jak i w zakresie 
opieki nad nim. Potrzeby dziecka nie są zaspokajane lub są zaspokajane w mi-
nimalnym stopniu.
Postawa odtrącająca – charakteryzuje się nadmiernym rygoryzmem, jawną 
wrogością lub zaniedbywaniem, stosowaniem nadmiernych kar, oschłością, 
agresywnością werbalną lub/i fizyczną. Rodzic jest rozczarowany dzieckiem, 
a opieka nad nim w oczach rodzica przekracza jego siły. 
Postawa nadmiernie wymagająca – przejawia się w stawianiu dziecku zbyt wyso-
kich wymagań, w żądaniu sukcesów. Postawę tę cechuje wymuszanie zachowa-
nia dziecka według wytworzonego przez rodziców wzoru, bez liczenia się z jego 
możliwościami i indywidualnymi cechami. Dziecko cały czas znajduje się pod 
presją sprostania wygórowanym wymaganiom. Częste są zakazy, ograniczanie 
swobody i aktywności dziecka oraz stosowanie sztywnych reguł.
Postawa nadmiernie ochraniająca – to bezkrytyczne podejście do dziecka, 
a ono uważane jest za wzór doskonałości. Rodzic traktuje dziecko pobłażliwie, 
z nadmierną opiekuńczością, stara się rozwiązać za dziecko wszystkie proble-
my, nie pozwala na samodzielność. Tę postawę cechuje nadmierny lęk rodzica 
o bezpieczeństwo dziecka.

Opracowała psycholog
Anna Gródek

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany w gospodarce odpadami
Szanowni Mieszkańcy, 
informujemy, że w dniu 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 zbiera-
ne i odbierane w sposób selektywny 
będą wynosiły 31,00 zł od osoby, 
a w przypadku braku segregacji zo-
stanie naliczona stawka w wysokości 
124 zł od osoby. Właściciele pose-
sji jednorodzinnych mogą obniżyć 
stawkę opłat o 15% od całej należnej 
kwoty, jeżeli odpady biodegrado-
walne zagospodarują we własnym 
zakresie. 

Ci z Państwa, którzy skorzystają z ob-
niżonej kwoty, nie mogą już wysta-
wiać odpadów bio, ani dostarczyć ich 
do PSZOK. Przypominamy, że wła-
ściciele nieruchomości, którzy po-
siadają działki o powierzchni 1 000 
metrów kwadratowych lub większej, 
mają obowiązek zagospodarowywa-
nia odpadów we własnym zakresie 
– oczywiści mogą tym samym ob-
niżyć stawkę opłat. Właściciele nie-
ruchomości o mniejszej powierzchni 
również mogą zagospodarowywać 
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 samym 
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 odpa-
dów. 

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 pojemni-
ki 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 niesegregowa-
ne (zmieszane) z zabudowy miej-
skiej i osiedlowej – przez cały rok 
będą odbierane raz na 2 tygodnie.

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 dostar-
czyć 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 sobo-
ty (włącznie) od godz. 7:00 – 15:00.

Ponadto do PSZOK można dostar-
czyć, w nieograniczonej ilości, w ra-
mach złożonej deklaracji odpady 
segregowane: plastik, szkło, papier.
 – zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (raz w roku odbiór sprzed 
posesji) w pozostałym okresie do 
PSZOK;
 – meble i inne odpady wielkoga-
barytowe (raz w roku odbiór sprzed 
posesji) oraz do PSZOK maksymal-
nie w ilości do 100 kg z gospodar-
stwa domowego;
 – zużyte opony – osobowe (raz 
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. Gospodarka odpadami

Nieruchomości niezamieszkałe 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy i wa-
runkami określonymi w przetargu na odbiór odpadów w 2021 roku, nieruchomości niezamieszkałe (zakłady pracy, 
wszelka działalność gospodarcza, szkoły, przedszkola, gastronoma, sklepy itp.) do końca stycznia zostaną wyposażo-
ne w pojemniki na odbiór każdego rodzaju odpadów przez firmę świadczącą odbiór odpadów w Gminie Nasielsk.
Przypominamy, że odbiór dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych, a nie dotyczy jakichkolwiek odpadów powsta-
łych w procesie prowadzenia działalności.
„Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, czyli związane bezpośrednio z nieprze-
mysłową działalnością człowieka. Odpady komunalne nazywane są też odpadami bytowymi. Do odpadów komu-
nalnych zalicza się również te pochodzące od innych wytwórców, ale mające charakter i skład podobny do odpadów 
produkowanych w gospodarstwach domowych”.
Wszystkie pojemniki będą wyposażone w chipy, dzięki czemu będziemy wiedzieli, jakie frakcje i ile odpadów trafia 
z każdej nieruchomości niezamieszkałej.
WAŻNE: do opłat nadal stosujemy przeliczniki odpadów na worki 120 litrowe lub 240 litrowe.
ZMIANA STAWEK: za worek o pojemności 120 litrów – koszt od 2021 r. wynosi 18,19 zł.
za worek o pojemności 240 litrów – koszt od 2021 r. wynosi 36,38zł.
Przy braku segregacji stawkę podstawową mnożymy razy cztery tj. 72,76 zł – za 120 litrów i 145,52 zł za 240 litrów.
ZMIANA STAWEK NIE WYMAGA ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI – trzeba tylko dokonywać wpłat od stycznia 2021 
roku według nowych stawek. 
Przypominamy, że wpłaty za odpady obowiązują na podstawie ordynacji podatkowej i na podstawie tych przepisów 
zaległości nie przedawniają się przez okres 5 lat.
Przedsiębiorca, który nie złożył deklaracji, może być pociągnięty do opłat do 5 lat wstecz. Niestety nie można 
domniemywać segregacji, a ma ona wynikać z deklaracji złożonej i podpisanej przez właściciela nieruchomości, 
wobec czego stawki naliczane „z urzędu” wynoszą: kwota podstawowa w danym roku razy cztery.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Młodzi wiceliderzy
Powoli swoje umiejętno-
ści w Żbiku szlifują kandy-
daci do drużyny seniorów. 
W  lidze ciechanowsko-
-ostrołęckiej trampkarze 
w grupach C1 i C2 rundę 
jesienną sezonu 2020/21 
zakończyli na pozycji wi-
celiderów. Drużyna C1 to 
rocznik 2006 prowadzo-
ny przez trenera Dariusza 
Kordowskiego, a drużyna 
C2 prowadzona jest przez 
trenera Rafała Załogę.

Rocznik 2006

W grupie trampkarzy C1 znajduje się 
pięć drużyn. Zwycięzcą rundy je-
siennej został w tej grupie MKS Prza-
snysz, który zdobył 22 punkty, przy  
7 wygranych meczach  i  jednym 
remisie. Drugie miejsce przypadło 
Żbikowi Nasielsk, który zdobył 16 
punktów, wygrywając 5 meczów, 
jeden remisując. Dwa spotkania oka-
zały się być dla nasielskiej drużyny 
przegrane. Na podium znalazła się 
jeszcze Wkra Żuromin, która zdoby-
ła 12 punktów w czterech wygranych 
meczach. Drugie cztery spotkania 
Wkra Żuromin przegrała. 

Drużyna trenera Dariusza Kordow-
skiego liczy 18 osób. W rundzie je-
siennej rozegrała 6 spotkań. Dwa 
mecze przeciwnicy z KS Wąsewa 
oddali walkowerem.

Najlepszym pod względem zdoby-
tych bramek było spotkanie w ra-
mach drugiej kolejki z Młodymi 
Orłami Nadnarwianki Pułtusk, w któ-
rym Żbik Nasielsk zdobył osiem bra-
mek, a przeciwnicy ani jednej. Mecz 

rewanżowy z tą drużyną był także 
zwycięski dla Żbika Nasielsk, lecz tym 
razem zakończył się wynikiem 5:2. 

Z liderem grupy, czyli MKS Prza-
snysz pierwsze spotkanie w rundzie 
jesiennej Żbik Nasielsk zremisował 
1:1, a w rewanżowym uległ tej dru-
żynie 4:0.

Trudnym przeciwnikiem okazała 
się też być drużyna Wkry Żuromin. 
W pierwszej kolejce rundy jesiennej 
Żbik Nasielsk zdobył tylko dwa gole, 
a rywale aż 7. W spotkaniu rewan-
żowym padła natomiast tylko jedna 

bramka, lecz szczęśliwie był to gol 
zdobyty na konto Żbika Nasielsk. 

- Podstawą gry w meczach jest re-
gularny i aktywny trening. Wszyscy 
zawodnicy grają na podobnym po-
ziomie i co najważniejsze z pasją. 
Na szczególną pochwałę zasługują: 
Marcin Gogolewski, Kacper Jaglarski, 
Bartek Kucharski i Bartek Kobrzyński 
– mówi trener Dariusz Kordowski.

Drużyna swoje treningi odbywa za-
równo na powietrzu na stadionie 
miejskim, jak i w hali sportowej. Jak 
zapowiada trener, niektórzy z zawod-
ników mają szansę zagrać wkrótce 
w B klasie.

Rocznik 2007/2008

W grupie trampkarzy C2 okręgu 
ciechanowsko-ostrołęckiego gra 
łącznie sześć drużyn. Grają w niej 
chłopcy roczników 2007 i 2008 
pod wodzą Rafała Załogi, który 
przez kontuzję nogi nie może obec-
nie grać w drużynie seniorskiej.

Zwycięzcą w grupie został MKS Cie-
chanów, który na 10 rozegranych 

meczów, wygrał 9, a jeden przegrał. 
9 wygranych zagwarantowało tej 
drużynie łącznie 27 punktów. Żbik 
Nasielsk, który znalazł się na drugim 
miejscu, wygrał 6 z 10 meczów. Je-
den (z Mławianką Mława) zakończył 
się remisem. Trzy mecze okazały 
się dla podopiecznych Rafała Za-
łogi przegrane. Na podium znalazła 
się jeszcze Mławianka Mława, która 
wygrywając pięć spotkań i remisu-
jąc jedno, zdobyła 16 punktów.

Sezon w rundzie jesiennej chłopcy 
rozpoczęli zwycięstwem z drużyną 
Iskry Krasne i wynikiem 3:2. Spo-

tkanie rewanżowe w szóstej kolejce 
także zakończyło się zwycięstwem, 
lecz przy wyniku 2:1. Drużynę Wkry 
Sochocin Żbik Nasielsk także pokonał 
dwukrotnie nie pozwalając rywalom 
zdobyć żadnej bramki. W pierwszym 
spotkaniu pięcioma golami, a w spo-
tkaniu rewanżowym trzema golami.

Pozostali rywale okazali się trud-
niejsi. GKS Strzegowo w pierwszym 
spotkaniu pokonało Żbika Nasielsk 
wynikiem 2:1, ale już w spotkaniu re-
wanżowym to Żbik Nasielsk pokazał 
swoją siłę zdobywając 5 goli, podczas 
gdy rywale oddali tylko jeden hono-
rowy strzał. 

W przypadku Mławianki Mławy 
pierwsze spotkanie okazało  się 
zwycięskie dla podopiecznych Ra-
fała Załogi, którzy pokonali rywa-
li dwoma golami i nie pozwolili im 
zdobyć ani jednego. Rewanżowe 
spotkanie zakończyło się remisem, 
w którym po dwa gole zdobyła 
każda z drużyn.

Najtrudniejszym rywalem okazała 
się być drużyna, która zwyciężyła 

całą rundę jesienną, czyli MKS Cie-
chanów. W pierwszym spotkaniu 
liderzy pokonali Żbika aż 10 gola-
mi i nie pozwolili naszej drużynie 
zdobyć, chociażby jednej honoro-
wej bramki. W rewanżu padło mniej 
bramek, bo tylko cztery, w tym trzy 
dla ciechanowskich liderów.

Wśród zawodników najwięcej goli 
w tej drużynie zdobyli: Jakub Pru-
sinowski, Bartosz Łyczkowski i Bar-
tosz Cichewicz. Chłopcy również 
trenują zarówno na stadionie miej-
skim, jak i w hali sportowej.

Michał B.

NA SPORTOWO

Stawiają  
na tenis stołowy 
W naszej gminie działają mniej lub bardziej prężnie stowarzyszenia spor-
towe, które mają na celu promocję zdrowego stylu życia oraz utrzymania 
dobrej formy fizycznej. Jednym z nich jest Stowarzyszenie Młodzieżowy 
Klub Sportowy. Powstało ono w listopadzie 2018 r. 

 – Założyliśmy nasze stowarzyszenie w odpowiedzi na potrzeby miesz-
kańców gminy Nasielsk, którzy poszukują aktywnych form spędzania 
wolnego czasu, chcą poznawać różne dyscypliny sportu i brać udział 
w sportowej rywalizacji – mówi Marek Stamirowski prezes Stowarzysze-
nia MKS. – Nasze stowarzyszenie liczy obecnie 30 członków. Większość 
z nich bierze udział w zajęciach sportowych, które odbywają się dwa razy 
w tygodniu i prowadzone są przez instruktorów tenisa stołowego – do-
daje. 

Obecnie działalność Klubu skupia się na tenisie stołowym i posiada sprzęt 
sportowy niezbędny do prowadzenia treningów z tej dyscypliny sporto-
wej. W najbliższych planach jest również upowszechnianie innych dyscy-
plin, takich jak badminton i speed badminton. Stowarzyszenie cały czas się 
rozwija. Poza regularnymi treningami organizuje także zawody na szczeblu 
gminnym. Swoją działalność Klub prowadzi na terenie Szkoły Podstawowej 
w Popowie Borowym. 

 – Tenis stołowy jest dyscypliną, która wymaga dużej przestrzeni. Jedno 
pole gry to min. 6x4 m. Początkowo treningi odbywały się w budynku 
na Stadionie Miejskim. Tam mieściły się trzy stoły, ale chętnych do tre-
nowania było znacznie więcej. Wynajem hali sportowej w Nasielsku nie 
wchodził w grę ze względu na wysokie koszty – wyjaśnia Marek Stami-
rowski. – Dlatego, kiedy została otwarta nowa hala przy Szkole Podstawo-
wej w Popowie Borowym, zwróciliśmy się do dyrekcji placówki z prośbą 
o pomoc. Pomysł prowadzenia zajęć sportowych przez nasze Stowarzy-
szenie spodobał się pani Iwonie Łyczkowskiej, dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Popowie Borowym. W organizowanych tu zajęciach w większości 
biorą udział tutejsi uczniowie, ale również dzieci i młodzież z terenu całej 
naszej gminy – dodaje. 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na składkach członkowskich (50 zł 
na miesiąc), środkach pozyskanych z projektów oraz środkach przeka-
zanych od sponsorów. Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie 
ubiegało się o środki zewnętrzne na upowszechnianie sportu i kultury 
fizycznej, małe granty oraz konkurs na inicjatywę lokalną. Dzięki pozy-
skanym środkom udało się zakupić m.in.: stoły do tenisa stołowego, co 
pozwala na profesjonalne prowadzenie zajęć oraz przeprowadzanie za-
wodów.

Miłośnicy tenisa stołowego, chcąc rozwijać swoją sportową pasję, mają 
szansę trenować w Popowie Borowym.

red.

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy zajmuje się przede wszystkim 
promocją tenisa stołowego. W tej dyscyplinie sportu zarówno jego prezes 
Marek Stamirowski, jak i jego rodzeństwo: Iwona Żyła i Krzysztof Stamirowski 
mają duże osiągnięcia. 

Marek Stamirowski przez wiele lat uprawiał z sukcesami tę dziedzinę sportu 
(m.in. w był Kadrze Polski, grał w ekstraklasie) oraz trenował młodzież na tere-
nie Mazowsza. Jeden z jego wychowanków, Mateusz Zalewski, reprezentu-
je nasz kraj na zawodach międzynarodowych (Klub ZKS Palmiarnia Zielona 
Góra), jest obecnie zawodnikiem sklasyfikowany na 5 miejscu w Europie.
Iwona Żyła – od 1996 roku jest członkiem Polskiego Związku Niesłyszących 
i reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Od ponad 20 lat zdoby-
wa medale w Mistrzostwach Polski, Europy, Świata i Igrzyskach Olimpijskich, 
reprezentując Polskę. 
Krzysztof Stamirowski – jest zawodnikiem pierwszoligowej drużyny ZKS II 
Palmiarnia Zielona Góra i trenerem w Ośrodku Szkolenia Sportowego Mło-
dzieży w Drzonkowie. W latach 1999-2002 występował w Ekstralidze teni-
sa stołowego w barwach Gaz - Polski Zielona Góra. W latach 2005-2008 
i 2017 był zawodnikiem w niemieckich klubach: TSV Eintracht Felsberg, TSV 
Jahn Kassel, VFL Schwwerin. Przez 5 sezonów reprezentował barwy pierw-
szoligowej Warty Kostrzyn nad Odrą. Jest wielokrotnym medalistą Mistrzostw 
Polski w kategoriach młodzieżowych.


