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Z PUP 

Nabór wniosków  
na dotacje  
dla mikro i małych 
przedsiębiorców
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 
ogłasza w dniach od 1 lutego 2021r. do 31 maja 2021 r. - nabór wnio-
sków na jednorazową dotację w wysokości 5 tys. zł na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębior-
ców i małych przedsiębiorców określonych branż.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie drogą elektroniczną (poprzez 
platformę www.praca.gov.pl – wniosek).

Więcej informacji na temat wsparcia można uzyskać pod numerem tel. 
530 805 106, adresem e-mail: tarcza@ndm.praca.gov.pl, na stronie inter-
netowej: www.ndm.praca.gov.pl (link: dotacja dla mikro i małych przedsię-
biorców – nabór wniosków) oraz Facebooku Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

(r.)

czytaj na str. 8, 9

Działaj lokalnie  Działaj lokalnie  
– współpraca mieszkańców z samorządem– współpraca mieszkańców z samorządem
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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

Informacja o nagrodach w UM w 2020 roku
Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej Gminy Nasielsk rozgorzała dyskusja dotycząca nagród przyznanych przeze mnie pracownikom Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku w 2020 roku. Dodajmy, dyskusja wywołana przez środowiska nieprzychylnie nastawione i negujące działania podejmowane przeze mnie 
jako Burmistrza Nasielska oraz przez kierowany przeze mnie Urząd. Dlatego chciałbym przedstawić Państwu informację z pierwszej ręki, opatrzoną rzetelnym 
i obiektywnym komentarzem.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie ini-
cjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody 
i wyróżnienia. Nagroda ma charakter uznaniowy – oznacza to, iż jej przyznanie zależy od swobodnej decyzji pracodawcy. Nagrody uznaniowe mogą być 
przyznawane w formie świadczenia pieniężnego lub rzeczowego; w administracji publicznej, w tym samorządowej, stosowana jest forma pieniężna. Przy-
znawanie nagród jest jedną z bardziej skutecznych metod motywowania pracowników.

Jako Burmistrz Nasielska, będący kierownikiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku i pracodawcą dla zatrudnionych tu pracowników, mam swobodę odnośnie 
przyznawania pracownikom nagród jako dodatkowych składników wynagrodzenia. Podjąłem więc decyzję o przyznaniu w 2020 roku nagród w łącznej 
kwocie 145.478,38 zł brutto. Nagrody otrzymało 69 pracowników. Spośród tych osób:

Zastępca Burmistrza Nasielska w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 8.930,00 zł brutto.

Sekretarz Nasielska w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 3.410,00 zł brutto.

Skarbnik Nasielska w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 24.500,00 zł brutto.

Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 4.000,00 zł brutto.

Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.

Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.

Kierownik Wydziału Podatki i Opłaty Lokalne w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.

Kierownik Wydziału Środowiska i Obszarów Wiejskich w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.

Kierownik Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.000,00 zł brutto.

Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego , Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej w roku 2020 otrzymał nagrody w łącznej kwocie 2.550,00 zł brutto.

Najważniejsza informacja: Burmistrz Nasielska w roku 2020 nie otrzymał żadnej nagrody.

W kontekście nagród podkreślenia dodatkowo wymaga fakt, iż Burmistrz Nasielska, Zastępca Burmistrza Nasielska oraz Skarbnik Nasielska nie otrzymali 
w 2020 roku żadnej podwyżki wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż od 2009 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązujące-
go (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych) nie zostało zwiększone maksymalne wynagrodzenie osób 
pełniących te funkcje.

Nagrody dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku były przyznane zgodnie z prawem, w ramach moich kompetencji. Były one wstępnie planowa-
ne podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy Nasielsk na 2020 rok. Realizacja budżetu Gminy w ciągu 2020 roku pozwoliła na podjęcie decy-
zji o przyznaniu nagród, które są też docenieniem wielkiego wkładu pracy, jaki wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku włożyli w swoją pracę 
w trudnych warunkach panującej cały czas epidemii koronawirusa, z którymi przyszło nam się zmierzyć w minionym roku. Nowa sytuacja, w jakiej przyszło 
nam realizować zadania w 2020 roku, wymagała nowych rozwiązań, w których pracownicy zdali jak najlepiej swój egzamin, wychodząc poza swoje stan-
dardowe działania, mówiąc językiem psychologii: „wychodząc poza strefę komfortu”. 

Szanowni Państwo, pragnę również zaznaczyć, iż wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne nie są informacjami utajnionymi. Corocznie do dnia  
30 kwietnia, Burmistrz Nasielska, Zastępca Burmistrza Nasielska, Sekretarz Nasielska, Skarbnik Nasielska, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk 
oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Nasielska składają oświadczenia majątkowe według stanu na 31 grudnia roku po-
przedniego. Wszystkie te oświadczenia są na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (umnasielsk.bip.org.
pl) w zakładce „Oświadczenia majątkowe pracowników”. Z oświadczeń tych można pozyskać wiedzę odnośnie wysokości dochodów osiąganych przez 
wspomniane osoby z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej. Szczególnie warto pokusić się o porównanie oświadczeń majątkowych osób 
zatrudnionych w Gminie Nasielsk z oświadczeniami majątkowymi osób zatrudnionych na analogicznych stanowiskach w innych gminach. Wielu mieszkań-
ców Gminy Nasielsk kontestujących rzeczywistość nieustannie i z wielkim upodobaniem porównuje naszą Gminę z innymi, aby pokazać, że praktycznie we 
wszystkich aspektach gdzie indziej poza Nasielskiem jest lepiej zgodnie z powiedzeniem: „Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Tym osobom proponuję za-
tem porównanie, które do tej pory nie było przeprowadzone – dokonanie analizy wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne w Gminie Nasielsk oraz 
w gminach o podobnej wielkości. 

Chciałbym dodać ze swojej strony jedno małe, ale jakże istotne porównanie. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  
9 lutego 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5.167,47 zł. Tymczasem średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miej-
skim w Nasielsku w 2020 roku wyniosło 4.230,19 zł brutto (licząc bez wynagrodzeń Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika) lub 4.484,73 zł 
brutto (licząc z wynagrodzeniami Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika).

Ceniąc jawność i transparentność oraz wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom w zakresie przyznawanych przeze mnie nagród, podjąłem decy-
zję, iż od tego roku każdorazowo na koniec każdego roku kalendarzowego będę publikował na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu informację o nagrodach przyznanych w danym roku pracownikom podległego mi Urzędu.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Zmiana organizacji pracy kasy Banku 
Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego 
Informujemy, że w związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa, do odwołania zmieniają się zasady 
funkcjonowania kasy Banku Spółdzielczego w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3.

Od poniedziałku, 22.02.2021 r., z obsługi kasy będą mogli skorzystać wyłącznie interesanci Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku oraz Filii Starostwa Powiatowego w Nasielsku w sprawach wymagających uiszczenia opłaty na 
miejscu. Osoby, które chciałyby opłacić w kasie pozostałe rachunki, np. za zakupy, prąd, telefon itp. będą mu-
siały skorzystać z usług Banku Spółdzielczego przy ul. Kościuszki 19 lub innych banków znajdujących się na 
terenie miasta.

Decyzja ta podyktowana jest troską o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku Urzędu Miejskiego 
i koniecznością zminimalizowania liczby osób przebywających na parterze budynku.

Jednocześnie informujemy, iż dla interesantów opłacających podatki lub uiszczających inne opłaty związane 
z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego bądź Filii Starostwa Powiatowego kasa czynna jest nieprzerwanie w go-
dzinach: poniedziałki 8:00 – 16.30, wtorki – czwartki 8:00 – 15:30, piątki 8:00 – 14:30.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

OBRADOWAŁA RADA

Zestaw uchwał 
X X V  s e s j a  R a d y  M i e j s k i e j 
w Nasielsku odbyła się w formie 
zdalnej, w czwartek, 18 lutego br. 
Jej wnioskodawcą był burmistrz 
Nasielska.

Przed przyjęciem planu posie-
dzenia najpierw radny R. Czyż 
zgłosił prośbę o rozszerzenie po-
rządku obrad o punkt, w którym 
głos mogliby zabrać mieszkań-
cy, a później radny A. Pacocha 
chciał złożyć wniosek formalny 
zmieniający uchwałę budżetową. 
Wnioskodawca sesji nie zgodził 
się na wprowadzenie zmian do 
zaplanowanego porządku sesji . 
Ostatecznie Rada przyjęła porzą-
dek obrad 10 głosami „za”, przy 
2 głosach „przeciw” i 3 osobach 
wstrzymujących się od g łosu. 
W związku z problemami tech-
nicznymi podczas sesji wszystkie 
głosowania były imienne. 

Radni jednogłośnie przyjęli kolej-
no kilka uchwał. Dotyczyły one: 
wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy na czas 
oznaczony do lat 3 z dotychczaso-
wym dzierżawcą; wyrażenia zgody 
na sprzedaż udziałów w nierucho-
mości oraz ustalenia bonifikaty od 
ceny sprzedaży, zarządzenia wy-
borów Sołtysa sołectwa Krogule 
oraz trybu i szczegółowych kryte-
riów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach ini-
cjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk.

Zainteresowanie radnych wzbu-
d z i ł  p r o j e k t  u c h wa ł y  d o t y-
cząc y z wolnienia z  op łat y za 
korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych. 

Przewodniczący RM Jerzy Lu-
b ien ie c k i  j e szc ze p rze d roz-
p oc zę c iem dyskusj i  nad n im 
wyjaśnił, że w jego uzasadnieniu 
jest błąd, ponieważ zmiana doty-
czy przedsiębiorców, a nie orga-
nizacji pozarządowych. 

B urm i s t rz  N a s i e l ska ,  B ogdan 
Ruszkowski przedstawił Radzie 
z a s a d n o ś ć  p o d j ę c i a  u c h wa -
ł y zwalniającej z dwóch op łat 
przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż alkoholu z możliwością 
spożycia go na miejscu. Podkre-

śli ł też, że każdy może indy-
widualnie zwrócić się o takie 
zwolnienie, jeśli ma problemy. 

R a d ny  M .  Św i d e r s k i  c h c i a ł 
wiedzieć, jakie będą skutki tej 
decyzji dla budżetu. – Z tych 
środków realizowane są róż-
n e  p r o g r a my  ws p i e r a j ą c e 
rodziny, działania służące pro-
filaktyce, czy na tę chwilę je-
steśmy w stanie powiedzieć, 
o i le będzie mniejszy wpływ 
do budżetu z tzw. pieniędzy 
ko rkowyc h ?  –  py t a ł  ra d ny 
Świderski. 

Natomiast radny R. Czyż za-
pytał, czy w ubiegł ym roku, 
kiedy lokale był y zamknięte,  
przedsiębiorcy występowali 
o umorzenie tych opłat. Bur-
mistrz odpowiedział, że nie.

Skarbnik R. Adamski wyjaśnił, że 
projekt uchwał y dotyczy tylko 
lokali, gdzie prowadzona jest na 
miejscu sprzedaż alkoholu, a nie 
sklepów i będzie to skutkowało 
kwotą ok. 10 tys. zł. 

Uchwałę przyjęto: 14 g łosami 
„za” ,  prz y jednym głosie nie 
oddanym. W dalszej części se-
sji radny Domała zadeklarował, 
że również jest za przyjęciem 
uchwał y,  a z  powodów tech-
nicznych nie mógł wziąć udziału 
w głosowaniu. 

Wiceprzewodniczący RM Da-
riusz Kordowski przedstawił ko-
lejno czter y projekt y uchwał 
w sprawie przekazania petycj i 
zgodnie z właściwością. Oba do-
tyczyły akcji szczepień i podję-
te został y jednogłośnie. Jedną 
z nich była petycja mieszkańców 
osiedla Traugutta.

W tej sprawie g łos zabrał rad-
n y  R .  C z y ż ,  k t ó r y  o d c z y t a ł 
fragment listu burmistrza Rusz-
kowskiego do premiera RP M. 
Morawieckiego na temat obo-
wiązków samorządu gminnego 
wob ec s woich mieszkańców, 
w tym inwestycji. Radny zwrócił 
szczególną uwagę na fragment 
dotyczący standardu funkcjo-
nowania mieszkańców, którym 

jest m.in. utwardzona i przejezd-
na droga lokalna. 

 – Panie burmistrzu, w imieniu 
mieszkańców osiedla Traugut-
ta proszę o przejśc ie od s łów 
do czynów. Mieszkańcy tego 
osiedla od 40 lat czekają na te 
podstawowe standardy funkcjo-
nowania – mówił radny Czyż.

Następnie Rada rozpatrywała dwa 
projekty uchwał dotyczące skarg 
na działalność burmistrza. Pierw-
szy projekt uchwały dotyczący 
rozpatrzenia skargi mieszkańca 
Nasielska został przyjęty jedno-
głośnie. Natomiast drugi projekt 
uchwał y dotyczący rozpatrze-
nia skargi mieszkańca Popowa 
Borowego przyjęto większością 
głosów: 10 „za”, 4 osoby wstrzy-
mały się od głosu, jeden głos nie 
został oddany. Radny Czyż, po-
wołując się na statut, monitował, 
żeby mieszkaniec uczestniczący 
w sesji mógł zabrać głos jako au-
tor skargi. Wiceprzewodniczący 
RM wyjaśnił: – Mieszkaniec był 
na komisji i składał wyjaśnienia, 
a Rada Miejska ma obowiązek 
powiadomić go o sposobie roz-
strzygnięcia skargi. 

Ostatnim punktem XXV posie-
dzenia Rady Miejskiej było pod-
jęcie stanowiska w sprawie uwag 
do projektu Umowy Partnerstwa 
dla realizacji polityki spójności 
2021-2027 w Polsce.

Radny R. Czyż chciał wiedzieć, 
k to  by ł  a u to re m  p o s t u l a tów 
w tym stanowisku, skoro nie było 
spotkania Rady w tej sprawie. 

Burmistrz wyjaśnił, że był life bur-
mistrzów z prezydentem warsza-
wy i marszałkiem województwa, 
podczas którego rozmawiano 
na ten temat dofinansowania ze 
środków unijnych w ubiegł ych 
latach na obszar Warszawy i me-
tropoli i warszawskiej , czyli dla 
drugiego obszaru statystycznego. 
Zapewniał też, że radni otrzymali 
szereg dokumentów na ten temat 
i dokładne wyliczenia przygoto-
wane przez Urząd Marszałkowski 
i prezydenta Warszawy.

Radny M. Świderski chciał wie-
dzieć, czy dyskutowane stano-
wisko to sugestie naszej gminy, 
czy są one spójne z działaniami, 
które chcą podejmować też inne 
gminy. – Czy to, o czym dzisiaj 
mówimy, jes t  w uzgodnien iu 
z innymi powiatami, innymi gmi-
nami, czy to jest nasza inicjaty-
wa? – pytał M. Świderski. 

Burmistrz Ruszkowski zaznaczył, 
że było to uzgadniane z innymi, 
ponieważ część samorządów, 
w tym też Nasielsk, doświadczy-
ła podziałów. – Cały powiat no-
wodworski, w tym też Nasielsk, 
został odcięty od środków, które 
dzielił wojewoda i rząd, ta uzna-
niowość jest widoczna. 

B. Ruszkowski  powoła ł  s ię na 
swój list do premiera Morawiec-
kiego, który cytował radny Czyż, 
że wskazywał w nim, iż 65 % spo-
łeczeństwa gminy Nasielsk opo-
wiedziała się za partią rządzącą, 
za PiS, a ze środków covidowych, 
które są na wsparcie gospodarki, 
pomoc przedsiębiorcom  nasza 
gmina nic nie dostaje. – To moja 
subiektywna ocena, na Nasielsk, 
ani na powiat nie spłynęła nawet 
złotówka – podkreślił. 

 – To bardzo subiektywna oce-
na pana burmistrza. Kiedyś padła 
deklaracja ze strony pana wice-
przewodniczącego D. Kordow-
skiego, żeby udostępnić chociaż 
jeden wniosek, który został zło-
żony dobrze, a który został ne-
gatywnie rozpatrzony. Myślę, że 

ta uchwała przyjęta byłaby prze-
ciwko gminie Nasielsk. Jeżeli my 
chcemy zadbać o finanse War-
szawy, to również Rada Miasta 
Warszawy powinna taką dekla-
rację złożyć, że chce wspomóc 
gminę Nasielsk, a takiej dekla-
racji na razie jeszcze nie było – 
stwierdził radny A. Pacocha.

Burmistrz stwierdził, że Nasielsk, 
podobnie jak Warszawa, znajduje 
się w tej samej strefie. – Nie cho-
dzi o samorządy, chodzi o przed-
siębiorców, instytucje naukowe, 
które zostaną odcięte od tych 
środków. Jeśli chodzi o wnioski, 
wszystkie mogą zostać udostęp-
nione. Dam jako przykład wnio-
sek przedszkola, które budujemy 
w Starych Pieśrogach, Puł tusk 
dostał – my nie. Inny przykład: 
mamy projekt ścieżki rowerowej 
razem z Winnicą, Winnica dosta-
ła do Poniat, a od Poniat Nasielsk 
n ie dosta ł .  Wszystkie wnioski 
mają pozwolenia na budowę, 
zgody, wszystkie dokumentacje, 
wszystkie instytucje wydały po-
zytywna decyzję. Nie ma innej 
możliwości, tylko dać lub nie dać 
– mówił B. Ruszkowski. 

O konieczności precyzyjnego 
wskazania potrzeb naszej gminy 
w postulatach mówili radni: M. 
Świderski i M. Szarszewski. Bur-
mistrz wyjaśnił, iż sprawa doty-
czy środków unijnych i chodzi 
o spójność stanowiska dla wszyst-
kich podmiotów. Zauważył też, że 
można przygotować stanowisko 
dotyczące naszej gminy i rozesłać 
je do różnych instytucji. Stanowi-
sko zostało przyjęte większością 
głosów: 13 „za”, przy jednej oso-
bie wstrzymującej się od głosu 
i jednym głosie nie oddanym. Na 
tym obrady zakończono. 

W trakcie sesj i  uczestniczący 
w niej mieszkaniec Popowa Bo-
rowego pokazywał kartki z na-
pisami i zdjęciami dotyczącymi 
m.in. spotkania mieszkańców na 
lodowisku w Cieksynie, w tym 
radnego Gersa. Radny odniósł 
się do tej sytuacj i  informując, 
że odśnieżał lodowisko w Ciek-
synie, zaznaczając przy tym, że 
jest zaszczepiony na Covid – 19. 

(red.)
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24 lutego pożar budynku drew-
nianego w Popowie Borowym.
Do akcji zadysponowano za-
stępy z OSP Nuna, OSP Nasielsk 
i PSP Nowy Dwór Mazowiecki.
28 lutego udzielenie pomocy 
policji w otwarciu mieszkania 
przy ulicy Młynarskiej. Do akcji
zadysponowano zastępy z OSP 
Nasielsk, OSP Jackowo i PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

15.02.2021 r. w Lelewie policjan-
ci zatrzymali do kontroli drogowej 
46-letniego rowerzystę z Cieksy-
na. Mężczyzna kierował rowerem 
po drodze publicznej, znajdując 
się w stanie po użyciu alkoholu,  
w organizmie miał 0,46 promila. 
Policjanci nałożyli na niego man-
dat karny w wysokości 300 zł.

18 .02 .2021 r.  nowodworsc y 
kryminalni, w Cieksynie ujaw-
nili 46-latka z tej miejscowości, 
poszukiwanego celem ustalenia 
miejsca  pobytu.

23.02.2021 r. nasielscy policjanci, 
w Wągrodnie zatrzymali 69-let-
niego mieszkańca tej miejscowo-
ści. Mężczyzna był poszukiwany 
celem odbycia kary 4 miesięcy 
pozbawienia wolności. Trafił do 
jednostki penitencjarnej.

25.02.2021 r. nasielscy policjanci, 
w Nowych Pieścirogach odnaleź-
li dwóch zaginionych 11- latków 
z Nasielska. Zostali oni przekazani 
opiekunom prawnym.

Z POLICJI

Wjechał  
w ogrodzenie
W środę, 17 lutego br., około godz. 14:30 na terenie gminy Nasielsk do-
szło do zdarzenia drogowego z udziałem mitsubishi. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wydziału ruchu drogowego wynika, że kierujący pojazdem 
32-letni obywatel Ukrainy na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji w Psucinie.

Na miejscu natychmiast pojawili się mundurowi z nasielskiego komisa-
riatu policji. Policjanci upewnili się, że mężczyzna nie odniósł obrażeń 
ciała zagrażających jego zdrowiu i przystąpili do standardowych działań. 

Funkcjonariusze wyczuli od 32-latka silny zapach alkoholu. Badanie stanu 
trzeźwości potwierdziło, że mężczyzna jest pijany. W wydychanym po-
wietrzu miał blisko 2,7 promila alkoholu.

Kierujący mitsubishi został zatrzymany i przewieziony do nowodworskiej 
komendy policji, gdzie spędził noc. Funkcjonariusze nowodworskiej dro-
gówki zatrzymali też 32-latkowi prawo jazdy. Pojazd, którym kierował zo-
stał odholowany.

Teraz, zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu, znajdując się 
w stanie nietrzeźwości, mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

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

Z POWIATU

Obradowała Rada Powiatu
W piątek, 26 lutego, po raz 
XXVII odbyła się, w trybie 
zdalnym, sesja Rady Powia-
tu Nowodworskiego. Wzię-
ło w niej udział 18 radnych. 
Nieobecny był radny Kamil 
Szafrański.

Najpierw Rada zajęła się 
blokiem uchwał i bezdy-
skusyjnie przyjęła uchwałę 
w sprawie zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej 
Powiatu Nowodworskiego 
17 głosami, przy jednym 
wstrzymującym się. Na-
stępnie radni przyjęli zmia-
nę uchwały budżetowej na 
rok 2021. Za było 16 rad-
nych, jeden głos nie zo-
stał oddany, a jedna osoba 
wstrzymała się od głosu.

Trzecia uchwała dotyczyła 
gminy Nasielsk i mówiła o wyra-
żeniu zgody na zbycie w drodze 
darowizny nieruchomości grunto-
wych położonych w obrębie miej-
scowości Mogowo, to jest działek 
wchodzących w skład ulicy Mor-
gowskiej. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie 18. głosami.

Kolejnym punktem w planie sesji 
były: sprawozdanie z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku w 2020 r., informacja o reali-
zacji zadań w roku 2020 przez 
Wydział Inwestycji i Dróg Powiato-
wych oraz informacja o złożonych 
wnioskach, pozyskanych środkach 
i przyznanych dotacjach z fundu-
szy zewnętrznych w 2020 roku. 
W przypadku dwóch pierwszych 
zagadnień pytań nie było. W kwe-
stii trzeciej informacji radna Anna 
Małecka zapytała, kiedy został zło-
żony wniosek do Prezesa Rady 
Ministrów o dofinansowanie w ra-
mach przeciwdziałania COVID-19 
na rozbudowę budynku Starostwa 
w kwocie 2,4 mln i kiedy można 
spodziewać się informacji o ewen-
tualnym przyznaniu środków na 
ten cel. Zapytała także o kompute-
ry zakupione dla szkoły w Nasielsku 
przez Urząd Marszałkowski i brak 
zapisu kwoty. Starosta Krzysztof 
Kapusta zapewnił, że wszystko zo-
stało zrealizowane zgodnie z za-
mierzeniami. Brak kwoty wynika 
z faktu, że starostwo nie występo-
wało o konkretną kwotę, a o sprzęt. 
Dodał, że w przypadku dofinan-
sowania na rozbudowę budynku 
starostwa wydział monitoruje i do-
wiaduje się na bieżąco o wynikach 
naboru.

Przewodniczący Rady poinformo-
wał również, że nie wpłynęła na pi-
śmie żadna interpelacja.

W trakcie obrad w punkcie „Spra-
wozdanie z prac Zarządu” padło 
pytanie radnej Katarzyny Kręźle-
wicz o stację dializ. Dyrektor NCM 
Jacek Kacperski odpowiedział, że 
jest to potrzebna inicjatywa, ale 
na ten moment Nowodworskie 
Centrum Medyczne jest na etapie 
rozbudowy bloku operacyjnego, 
chirurgii i OIOM-u, lecz jeśli nie zo-
staną one zakończone, to Sanepid 
grozi zamknięciem szpitala. Stacja 

dializ jest jednak w planach. Radna 
Anna Maliszewska zapytała o pla-
ny na zagospodarowanie jednego 
z budynków szpitala, o przekształ-
cenie placówki opiekuńczo-wy-
chowawczej typu rodzinnego 
w placówkę typu socjalizacyjnego 
oraz o dołożenie ponad 80 tys. zł 
do WTZ w Świeszewie i czy zosta-
ną one zwrócone  np. z PFRON-u.

Starosta Krzysztof Kapusta w kwe-
stii zagospodarowania jednego 
z budynków odpowiedział, aby 
zlokalizować tam archiwum sta-
rostwa i jednostek, choć byłaby 
to lokalizacja przejściowa, gdyż 
docelowo mógłby to być budy-
nek z przeznaczeniem dla dzieci 
i PCPR. O przekształceniu placów-
ki opiekuńczo-wychowawczej 
mówił dyr. PCPR Marek Rączka, iż 
wynika to z możliwości przyjęcia 
większej liczby dzieci (z ośmiorga 
do czternaściorga), co wynika z za-
potrzebowania oraz informacji od 
Fundacji, która prowadzi tego typu 
placówki. Dodał, że jest też zgoda, 
aby utworzyć tam 3 miejsca inter-
wencyjne. Na ostatnie pytanie od-
powiedź padła później od skarbnik 
Ewy Kałuzińskiej, iż z PFRONu 
wróci większa część kwoty, a wkład 
powiatu wynosi 16,8 tys. zł.

Temat powstania stacji dializ konty-
nuował też radny Marcin Manow-
ski, lecz starosta Krzysztof Kapusta 
powiedział, że problemem obec-
nie może też być pozyskanie spe-
cjalistów do jej obsługi, a dyrektor 
NCM dodał, że w ostatnich latach 
w ogóle nie utworzono żadnej no-
wej takiej stacji, gdyż jest to trudne. 
Podkreślił, że sąsiednie powiaty po-
siadają stacje dializ, które obsługują 
mieszkańców powiatu nowodwor-
skiego.

Pojawił się także temat Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Świeszewie, 
których kierownik złożyła wniosek 
do Starostwa Powiatowego w Puł-
tusku z prośbą o zwiększenie liczby 
miejsc o 10 osób, z czego 9 mia-
łoby pochodzić z terenu powiatu 
nowodworskiego. Dyrektor PCPR 
podkreśli ł,  że rozmawiał z pa-
nią kierownik WTZ w Świeszewie 
o przeniesieniu niektórych pod-
opiecznych przebywających po-
nad 10-15 lat do Środowiskowego 

Domu Samopomocy, który skupia 
się na aktywizacji społecznej. Dodał 
także, że rozmowy między powia-
tami trwają.

W punkcie „Sprawy różne” radna 
Elżbieta Kapałka poprosiła o inwen-
taryzację dróg w gminie Leoncin, 
gdyż po zimie pojawiły się dziury 
i poprosiła o wycenę oraz zakres 
napraw.

Radna Anna Małecka zapropono-
wała spotkania wyjazdowe do pla-
cówek oświatowych, aby poznać 
ich problemy i potrzeby. Jednak 
przewodniczący tej komisji stwier-
dził, że na razie z uwagi na panującą 
pandemię należałoby się wstrzy-
mać od takich spotkań. Wtórowa-
ła mu radna Katarzyna Kręźlewicz, 
która stwierdziła, że dyrektorzy 
szkół mogliby nagrać filmiki tele-
fonami, przedstawiając sytuację 
placówek. O wyjazdowych po-
siedzeniach Komisji Infrastruktury 
wspomniał radny Marcin Manowski. 
Zapytał on również o zabezpiecze-
nie środków finansowych na wspo-
mniany wcześniej remont szpitala.

Dyrektor NCM odpowiedział, że 
jest to proces wieloletni, ale na 
tę chwilę środki są zapewnione 
z Urzędu Marszałkowskiego i Staro-
stwa Powiatowego, jednak na do-
kończenie inwestycji brakuje około 
8 mln zł.

Radni Marcin Manowski i Anna 
Maliszewska wywołali także temat 
rozbudowy budynku starostwa, 
uważając to obecnie za niepotrzeb-
ne, gdyż są aktualnie pilniejsze wy-
datki. Starosta Krzysztof Kapusta 
zaapelował, aby nie wprowadzać 
w błąd mieszkańców, gdyż nie jest 
to rozbudowa starostwa, a budowa 
„covidowego” punktu przyjęć in-
teresanta, aby w trudnych czasach 
zgodnie z zasadami bezpieczeń-
stwa móc funkcjonować. W dużej 
mierze dotyczy to mieszkańców, 
którzy wyczekują rano przed bu-
dynkiem starostwa. Rozmowy 
z mieszkańcami oczekującymi na 
wejście do budynku potwierdzają 
słuszność tej decyzji - argumento-
wał starosta. Przyznał też, że w bu-
dżecie jest określona pewna kwota, 
ale będzie ona optymalizowania. 
Dodał także, że wielu spraw nie 
można załatwić drogą elektronicz-

ną, lecz potrzebne są wizyty celem 
ich omówienia np. spraw geode-
zyjnych, które często wiążą się 
z podawaniem informacji rodzin-
nych. Wicestarosta Paweł Calak do-
dał, że obecna obsługa petentów 
odbiega znacząco od jakichkol-
wiek standardów, a Punkt Obsługi 
Klienta nie spełnia żadnych wa-
runków sanitarnych, a po moder-
nizacji będzie zapewniona obsługa 
dla dziecka, będzie zapewniony 
dystans, zainstalowany system ko-
lejkowy, różnicowanie spraw, co 
zapewni bezpieczeństwo.

Na tym temacie przewodniczący 
Zbigniew Szmytkowski zamknął 
XXVII Sesję Rady Powiatu.

Michał B.
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Pamiętamy
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto zostało 
ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II 
wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy ko-
munistycznej. W naszej Gminie uroczystości te odbywają się zawsze w nie-
dzielę poprzedzającą lub następującą po 1 marca – w bieżącym roku było to 
28 lutego. Niestety, ze względu na trwającą pandemię COVID-19 oraz ograni-
czenia i zakazy, tegoroczne obchody nie miały tak uroczystej formy, do jakiej 
się przyzwyczailiśmy.

O godz. 10:45 przy pomniku w Popowie Borowym, na którym jest umiesz-
czona tablica upamiętniająca śmierć czterech żołnierzy Narodowego Zjed-

noczenia Wojskowego, ks. Waldemar Marciniak – proboszcz parafii pw. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki w Nunie odmówił modlitwę za poległych. Po złożeniu 
kwiatów i zapaleniu zniczy m.in. przez rodziny poległych żołnierzy oraz dele-
gację społeczności lokalnej Gminy Nasielsk w osobach Burmistrza Nasielska 

– Bogdana Ruszkowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Dariu-
sza Kordowskiego, radnego Rady Miejskiej w Nasielsku – Rafała Dłutowskie-
go oraz ks. proboszcza Waldemara Marcinaka, zebrani udali się na mszę św. 
w intencji Żołnierzy Niezłomnych do kościoła parafialnego w Nunie. Na po-
czątku nabożeństwa delegacja władz Gminy Nasielsk w osobach Burmistrza 
Nasielska – Bogdana Ruszkowskiego, Sekretarza Nasielska – Marka Maluchnika 
i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Dariusza Kordowskiego wraz z ks. 
proboszczem Waldemarem Marciniakiem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
tablicą upamiętniającą poległych, której odsłonięcia i poświęcenia dokonano 
dokładnie rok temu. 

Jeszcze przed złożeniem kwiatów pod krzyżem w Popowie Borowym 
pamiątkowe znicze zapalili i oddali hołd poległym przedstawiciele Związ-
ku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 

Choć w okrojonej formie, to jednak mogliśmy jak co roku powiedzieć: 
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Wydział Administracji i Nadzoru

Z GMINY

Bywa, że sołtys jest kobietą
Już niebawem, 8 marca obchodzić 
będziemy Międzynarodowy Dzień 
Kobiet. Kilka dni później – 11 mar-
ca swoje święto obchodzić będą 
sołtysi. Warto zwrócić uwagę, że 
z roku na rok urząd sołtysa obej-
muje coraz więcej kobiet.

Tradycja urzędu sołtysa sięga okre-
su średniowiecza. Samorząd wiejski 
najczęściej był podporządkowany 
właścicielowi wsi. Przez lata sołtysi 
wykonywali zadania samorządowe 
(np. zwoływali zebrania wiejskie), 
administracyjne (np. pobierali po-
datki) oraz organizacyjno – spo-
łeczne (np. inicjowanie czynów 
społecznych). Sołtysi uczestniczyli 
formalnie lub nieformalnie w nego-
cjacjach dotyczących przydziałów 
dóbr, które były trudno dostępne, 
np. nawozów lub materiałów bu-
dowlanych. 

W świetle obowiązujących prze-
pisów sołtys jest organem wyko-
nawczym sołectwa jako jednostki 
pomocniczej gminy. Są oni wybie-
rani spośród stałych mieszkańców 
sołectwa. Sołtys to reprezentant 
mieszkańców wsi i tzw. łącznik 
między mieszkańcami, a władzą 
lokalną wyższego szczebla. Do 
ustawowych obowiązków sołtysa 
należą m.in.: zwoływanie zebrań 
wiejskich i posiedzeń rady sołec-
kiej, działanie zgodnie z ustale-
niami zebrania wiejskiego, rady 
gminy i wójta/burmistrza, moty-
wowanie mieszkańców do działań 
służących poprawie gospodarki 
i warunków życia w sołectwie, re-
prezentowanie mieszkańców so-
łectwa, uczestniczenie w sesjach 
rady gminy, pobieranie podatków 
i opłat lokalnych.

W perspektywie historycznej za-
angażowanie w lokalne życie pu-
bliczne na wsi stanowiło domenę 
mężczyzn. Aktywność kobiet w sa-
morządzie wiejskim należała do 
rzadkości. Poniższa tabela przed-
stawia udział kobiet wśród ogółu 
sołtysów w Polsce w latach 1958, 
1967, 2009, 2011, 2019.

W gminie Nasielsk liczba kobiet 
sprawujących urząd sołtysa od kil-
ku kadencji jest porównywalna. 
W obecnej kadencji na lata 2019-
2024 w 65 sołectwach rządzi 25 
kobiet i 40 mężczyzn. Dla po-
równania w poprzedniej kadencji 
w latach 2015-2019 na stanowisku 
sołtysa działało 26 kobiet i 39 męż-
czyzn, a w kadencji w latach 2011-
2019 – 24 kobiet i 41 mężczyzn. 

Społeczność lokalna postrzega ko-
biety już nie tylko jako gospodynie 
domowe. Docenia ich przedsię-
biorczość, wielozadaniowość, wy-
trwałość, komunikatywność oraz 

chęć podejmowania inicjatyw na 
rzecz aktywizacji i integracji miesz-
kańców. To dlatego coraz częściej 
daje kobietom mandat zaufania 
w postaci urzędu sołtysa.

Od kilkunastu lat urząd sołtysa wsi 
Kosewo pełni Hanna Rusin. Została 

wybrana na sołtysa w 2009 roku. 
Sprawuje ten urząd nieprzerwanie 
od 12 lat. Pani Hanna jest otwarta 
na sugestie i problemy mieszkań-
ców. – Mieszkańcy zwracają się 
do mnie najczęściej z problemami 
dotyczącymi naprawy dróg oraz 
czyszczenia krzewów przy drogach 
oraz rowach  – mówi pani Hanna. 
Jako sołtys pani Hanna stara się 
dbać o bezpieczeństwo mieszkań-
ców stąd zabieganie o wykonanie 
oświetlenia ulicznego oraz chod-
ników. Ostatnio udało się zmienić 
nawierzchnię asfaltową na głównej 
ulicy Kosewa. Pani Hanna podkre-
śla, że bycie sołtysem to ogrom-
ne wyróżnienie. – W pracy sołtysa 
najważniejsze jest przekazywanie 
wiadomości między mieszkań-
cami a władzą lokalną, współpra-
ca z mieszkańcami oraz pomoc 
ludziom w rozwiązaniu różnych 
problemów – zaznacza pani sołtys 
Kosewa.  

Kolejną kobietą sołtysem w gminie 
Nasielsk jest Bogumiła Rębecka, 
sołtys wsi Nowe Pieścirogi.

Pani Bogumiła została wybrana soł-
tysem w wyborach uzupełniają-

cych w czerwcu 2019 
roku. – Nigdy nie my-
ślałam, żeby pełnić tę 
zaszczytną funkcję, 
ale pomyślałam, że 
jak ludzie obdarza-
ją mnie zaufaniem to 
nie mogę ich zawieść 
– mówi pani Bogu-
miła. Mimo pandemii 
pani Bogumiła aktyw-
nie uczestniczy w ży-

ciu społecznym mieszkańców. 
W 2019 roku w ramach funduszu 
sołeckiego zakupiono 7 podwój-
nych urządzeń siłowni zewnętrznej 
jako doposażenie do Skate Parku 
w Starych Pieścirogach. Co roku 
część środków z funduszu sołec-
kiego jest przeznaczona na za-
kup pomocy dydaktycznych do 
przedszkola w Starych Pieściro-
gach. W 2020 roku sfinansowano 
dalszą budowę chodnika przy ulicy 
Diamentowej ok. 100 m. Kolejną 
inicjatywą podjętą przez panią Bo-
gumiłę było doświetlenie ulic oraz 
pozyskanie pieniędzy z funduszy 
lokalnych na oznakowanie ulic. Pani 
sołtys razem z mieszkańcami chęt-
nie włącza się w akcje charytatyw-
ne. – Ludzie zwracają się do mnie 
z różnymi problemami. Głównie 
zwracają uwagę na dziury w dro-
gach, zwłaszcza po deszczach oraz 
nie świecące lampy uliczne. Zimą 
przychodzą z problemem nieod-
śnieżonych i nieposypywanych 
piaskiem i solą dróg – kontynuuje 
pani sołtys. Przy sprawowaniu urzę-
du sołtysa ważna jest komunikacja 
międzyludzka oraz otwartość na 
problemy mieszkańców. 

 – Lubię ludzi i pragnę im poma-
gać jak tylko mi na to pozwala czas 
i możliwości. Jeszcze wiele muszę 
się nauczyć, ale praca ta daje mi 
wiele satysfakcji. Mam możliwość 
poznawać swoich sąsiadów i ich 
problemy. Będę starała się jak naj-
lepiej wykonać powierzoną mi 
funkcję – zaznacza Pani Bogumiła. 

Ostatnio wybraną na stanowisko 
sołtysa kobietą jest Jolanta Gajew-
ska, która została sołtysem wsi Mal-
czyn na początku 2021 roku. 

Pani Jolanta jest mieszkanką Mal-
czyna od 14 lat. Przez kilka kadencji 
była członkiem rady sołeckiej. Jest 
pierwszą kobietą, która objęła funk-
cję sołtysa w Malczynie – wcześniej 
sołtysami zawsze byli mężczyźni. 
– Mimo, iż niejednokrotnie byłam 
namawiana przez swoich sąsia-
dów, aby wziąć udział w wyborach, 
nigdy jednak, aż do tego roku, się 
na to nie zdecydowałam. Myślę, że 
wszystko ma swoje miejsce i swój 
czas. Do pewnych decyzji trzeba po 
prostu dojrzeć – mówi pani Jolan-
ta. – Będę godnie reprezentować 
sołectwo na zewnątrz i będę do-
brym pośrednikiem między gmi-
ną a mieszkańcami wsi – zaznacza. 
Pani Jolanta zauważa, że niezwykle 
istotna dla niej jest również współ-
praca z sąsiednimi sołectwami, 
szczególnie Ruszkowem i Mokrzy-

Rok
Liczba 

sołtysów 
ogółem

Liczba  
sołtysek 
ogółem

Udział  
kobiet 
wśród 

sołtysów
1958 40589 317 0,8
1967 39288 1099 2,8
2009 40306 12160 30,2
2011 40389 14009 34,7
2019 40607 17542 43,2

Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych

cami Dworskimi. – Naszym wspól-
nym celem jest remont świetlicy 
wiejskiej w Ruszkowie. Chcemy, aby 
mogła służyć mieszkańcom tych 3 
sołectw. W chwili obecnej z fun-
duszy sołeckich powstała łazienka 
i zostały wymienione drzwi wej-
ściowe. Następnie zostaną wymie-
nione okna – kontynuuje. – Liczę, 
że nie zawiodę swoich wyborców, 
a nasza współpraca będzie układać 
się pomyślnie – nadmienia sołtys 
Malczyna.

Nieważne, czy kobieta czy męż-
czyzna – sołtys musi umieć słuchać 
i rozmawiać z ludźmi, motywo-

wać do działania społecznego, bu-
dować porozumienie w kwestiach 
drażliwych i konfliktowych. Taka 
osoba musi mieć też czas na pracę 
społeczną. Sołtys nie ma wyzna-
czonych godzin urzędowania. I co 
najważniejsze – społeczność lokalna 
musi wspierać swojego sołtysa. Sam 
niczego nie dokona, jeśli nie będzie 
miał wsparcia w mieszkańcach.

Wszystkim soł tysom życzymy 
dużo motywacji do pracy, owoc-
nej współpracy z władzą lokalną 
oraz wspaniałego kontaktu i poro-
zumienia z mieszkańcami. 

o.z.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zło czai się w lesie
Zrobiłam tak, jak obiecałam przy re-
cenzji Piętna i niemal natychmiast 
wzięłam się za czytanie Sfory, czyli 
drugiego tomu tej genialnej trylogii. 
Po pierwszej części byłam zacieka-
wiona i zachwycona nie tylko książką, 
ale i autorem. Cóż, nie będę ukrywać 
tego, iż Przemysław Piotrowski jest 
moim odkryciem roku 2020 i co za 
tym idzie, jednym z ulubionych au-
torów. To oznacza tylko jedno: będę 
wyczekiwała jego nowości książko-
wych niemal jak każdej nowej pozycji 
Stephena Kinga.

Do czytania książek tego autora za-
brałam się dopiero wtedy, gdy cała 
trylogia została już wydana. W związ-
ku z tym nie musiałam czekać na publikację kontynuacji Piętna i mogłam 
się zabrać za Sforę od razu. Za chwilę czeka mnie kolejna część, Cherub. 
Jeśli macie w planach czytanie tej serii, pamiętajcie o tej kolejności, po-
nieważ te historie są ze sobą powiązane.

Ostatnie śledztwo w Zielonej Górze zostało zakończone, jednak w oko-
licach wciąż dzieje się wiele złego. Mieszkańcy plotkują między sobą, iż 
w lasach grasuje wilkołak, a atmosfera w mieście zagęszcza się. Tym bar-
dziej wtedy, kiedy w lesie zostaje odnaleziona ręka, na której widać ślady 
ludzkich zębów. Czy to oznacza, iż pojawił się tam kanibal? Po ręce od-
nalezione zostaje pierwsze ciało: ktoś zamordował zakonnicę. To jedynie 
początek gęstniejącej od mroku atmosfery. Tym samym, na prośbę in-
spektora Czarneckiego, którego ściągnięto z urlopu, powraca nasz komi-
sarz Igor Brudny – główny bohater powieści, wraz z całą ekipą śledczych. 
Jednak nawet oni, po tych wszystkich przeżyciach nie spodziewają się 
tego, co wkrótce nastąpi. Autor przedstawia nam duże miasto, w któ-
rym funkcjonuje mała społeczność od lat ukrywająca swoją przerażającą 
działalność. Przeszłość jednak powraca i daje o sobie znać.

Lepszej kontynuacji o inspektorze Czarneckim i komisarzu Brudnym 
nie mogłam się spodziewać. Przemysław Piotrowski kolejny raz zanu-
rza nas w zielonogórskich tajemnicach i prowadzi w meandry przeszło-
ści, by wyjawić sekrety, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. 
Wszystkie te tajemnice wypływają na wierzch, a wraz z nimi ujawnia się 
odwieczne zło, którego nie można się pozbyć.

Sfora to kryminał z elementami grozy. Jeśli lubicie mroczne, pełne se-
kretów i tajemnic opowieści, w których główny prym wiedzie zbrodnia 
i śledztwo, wtedy koniecznie sięgnijcie po ten utwór. To dobra powieść! 
I szkoda, że już skończyłam Sforę, gdyż to była cudowna i niezapomnia-
na przygoda. Przede mną jeszcze trzecia i (niestety!) ostatnia już część. 
Wtedy to dopiero będzie kac książkowy! A Przemysław Piotrowski kolej-
ny raz wysoko postawił poprzeczkę. Jego książki są mocne, a momenta-
mi nawet mroczne i krwawe, ale takie thrillery lubię najbardziej. Czekam 
na więcej utworów tego autora, ponieważ tak świetnie napisanych i skon-
struowanych książek nigdy za wiele.

Jeżeli jeszcze nie czytaliście – polecam z całego serca. Czeka was nie-
zwykła, pełna wrażeń lektura. 

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Królewski wyścig
W baśniowym królestwie Ewalii, raz 
na sto lat odbywa się Wielki Wyścig 
między klanami rycerzy, ludzi lasu, 
goblinów i czarodziejów. Każdy 
z nich wyznacza czterech reprezen-
tantów, którzy być może przyniosą 
swojemu ludowi chwałę i będą mo-
gli dokonać wyboru nowego króla. 
Wydawnictwo „Muduko” przygoto-
wało polską wersję tej francuskiej gry 
familijnej przeznaczonej dla graczy 
od 7 roku życia.

Gra przyciąga ciekawą, kolorową i za-
bawną grafiką. Choć celem jest jak 
najszybsze doprowadzenie swojej 
drużyny do mety, nie jest to typowy 
wyścig, ponieważ każdy uczestnik 
dysponuje czterema pionkami, któ-
re prowadzi przez wyznaczoną trasę. 
Plansza składa się z pięciu elementów 
z możliwością dowolnej modyfikacji 
ułożenia, co sprzyja regrywalności 
„Królewskiego Wyścigu”. W zestawie 
znajdziemy cztery kości opatrzone 
różnymi symbolami oznaczający-
mi akcje wykonywane przez graczy. 

Zawsze należy wypełnić je wszyst-
kie, jednak w dowolnej kolejności. 
Nie można wykonać danej akcji wię-
cej niż dwa razy na turę, co oznacza, 
że gdy wypadnie nam ten sam sym-
bol trzy razy, wykonujemy polece-
nie tylko dwa razy. Wśród możliwości 
mamy przeskok do najbliższego je-
ziora lub wyjście z wody, zabranie in-
nemu graczowi żetonu zwycięstwa, 
przyciągnięcie jednego zawodnika 
na pole, na którym stoi inny pionek, 
usypianie lub wybudzenie uczest-
nika, kopiowanie akcji i ruch na inne 
pole. Autorzy gry proponują cie-
kawe rozwiązanie zakończenia roz-
grywki. Meta składa się z ośmiu pól 
o różnej punktacji. W praktyce po-
zwala to na wygranie wyścigu nawet 
jednym pionkiem, ale gracz, który 
ukończy grę jako drugi, doprowa-
dzając więcej pionków jednocześnie, 
może tym sposobem zdobyć pierw-
sze miejsce. Dlatego warto budować 
strategię tak, aby koncentrować się 
na całej drużynie, a nie jedynie na 
jednym pionku. Nie jest to łatwe, po-

nieważ po drodze spotykamy wiele 
przeszkód, również ze strony prze-
ciwników, którzy będą próbowali 
utrudnić nasze działania, np. poprzez 
przesuwanie naszego pionka na nie-
korzystne dla nas pole. Po zakoń-
czeniu zabawy, podliczamy punkty 
za wszystkich zawodników, również 
pozostałych poza linią mety oraz 
punkty z żetonów zwycięstwa. Po 
tej czynności dopiero wyznaczamy 
miejsca na podium. Atutem gry jest 
dość krótki czas rozgrywki – od 15 
do 20 minut, modułowość planszy 
oraz przemyślana i dynamiczna me-
chanika gry o różnorodności bardzo 
dobrze wyważonych akcji. Oprócz 
myślenia strategicznego, uczestni-
cy muszą wykazać się podzielnością 
uwagi, aby planować najkorzystniej-
sze zagrania dla czterech pionków 
jednocześnie i dodatkowo obser-
wować ruchy przeciwników, usiłując 
spowolnić ich bieg. Jest to doskonała 
zabawa dla całej rodziny.

OI

Z BIBLIOTEKI. Nasza historia 

To i owo o wsi Jackowo
Jackowo to stara wieś szlachecka 
o średniowiecznym rodowodzie. 
Nazwa odimienna, dość powszechna 
w skali całego kraju. Wieś powstała na 
tzw. prawie rycerskim – ius militarne, 
czyli pochodziła z nadania panujące-
go na Mazowszu księcia w zamian za 
obowiązek służby wojskowej. Pół-
nocne Mazowsze z uwagi na ciągłe 
zagrożenie najazdami ze strony Pru-
sów, Litwinów, Jaćwingów, a od XIII 
w. Krzyżaków wymagało ustawicz-
nej obrony, stąd też panujący książę-
ta osiedlali tu rycerzy z obowiązkiem 
obrony, za co z reguły otrzymywali 
oni kilkanaście łanów ziemi do zago-
spodarowania. W czasach staropol-
skich, w okresie stanisławowskim 
Jackowo należało do bliżej nieznane-
go Łempickiego, zapewne wywodzą-
cego się z Łempic w ziemi pułtuskiej.

W połowie XIX w. Jackowo liczące 
przeszło 600 ha gruntów nabyła 
rodzina Grzebskich, ród znany i ce-
niony na Mazowszu Północnym, do 
którego ongiś należało miasteczko – 
Grzebsk. Z rodu tego wyróżniał się 
m.in. Leon Grzebski, który był sędzią 
ziemskim, dobrym gospodarzem, 
społecznikiem i spółdzielcą. Poślu-
bił on Konstancję z Waśniewskich, 
z którą miał m.in. syna Feliksa (1873-
1943). Feliks Grzebski urodził się 

w Jackowie, tu spędził dzieciństwo 
i wczesną młodość. Po ukończeniu 
rządowego gimnazjum w Pułtusku, 
studiował rolnictwo w Warszawie 
i Zurychu w Szwajcarii. Jego kole-
gą ze studiów był Zygmunt Chmie-
lewski, późniejszy wybitny działacz 
spółdzielczy. Po powrocie do kra-
ju Feliks odziedziczył po ojcu ma-
jątek Jackowo i rozwinął szeroko 
zakrojoną działalność oświatową 
i spółdzielczą. Był założycielem Pro-
gimnazjum Filologicznego i Koedu-
kacyjnej Szkoły Handlowej Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Nasielsku. An-
gażował się też w działalność Kasy 
Przemysłowców Pułtuskich. Był 
głównym założycielem Spółdziel-
ni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” 
w Nasielsku, w której pełnił funkcję 
przewodniczącego rady nadzorczej 
od chwili jej powstania w 1904  r. aż 
do okupacji niemieckiej. W latach 
I wojny światowej prowadził działal-
ność niepodległościową, współpra-
cując z Komendą Obwodu Polskiej 
Organizacji Wojskowej w Pułtu-
sku. W 1919 r. mianowany został 
Komisarzem Ludowym Powiatu 
Pułtuskiego, a w czasie wojny pol-
sko-bolszewickiej był członkiem 
Powiatowego Komitetu Obrony 
Narodowej w Pułtusku i ofiarował 
znaczne środki pieniężne na rzecz 
Rady Obrony Państwa. W latach 30. 
został powołany na stanowisko dy-
rektora Kasy Komunalno-Oszczęd-
nościowej w Pułtusku. Tam też pełnił 
funkcję prezesa Związku Strzelec-
kiego. W pierwszych dniach okupa-
cji niemieckiej został wraz z rodziną 
wyrzucony ze swojego majątku 
i zamieszkał w Jackówku. W 1942 r. 
zmarła jego żona, on zaś zginął 30 
grudnia 1943 r. w tragicznych oko-
licznościach podczas pożaru zaj-
mowanego mieszkania. Pochowany 
został w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu parafialnym w Nasielsku.

Innym znanym reprezentantem 
rodu Grzebskich był niewątpliwie 
Witold (1921 – 2011) syn Leona i jego 
drugiej żony Oktawii z Czyhirynów, 
urodzony w Jackowie. Szkołę śred-
nią ukończył w Nakle nad Notecią, 
naukę kontynuował w Bydgoszczy, 
gdzie zastała go II wojna światowa. 
Od 1940 r. działał w strukturach kon-
spiracji niepodległościowej powiatu 
pułtuskiego. Najpierw był szerego-
wym żołnierzem, potem szefem 
wywiadu Tajnej Armii Polskiej, a od 
1941 r. komendantem i szefem orga-
nizacyjnym w sztabie powiatu płoń-
skiego. Potem działał w szeregach 
Związku Walki Zbrojnej przekształ-
conym później w AK. Od listopada 
1942 r. przeszedł do Narodowych 
Sił Zbrojnych i został komendantem 
powiatu płońskiego NSZ. Po ogło-
szeniu amnestii w 1947 r. ujawnił się, 
obawiając się aresztowania przeniósł 
się do Wrocławia, gdzie podjął studia 
na miejscowej politechnice. Prze-
śladowany był przez aparat represji 
PRL-u, m.in. pracował w kamienio-
łomach, wielokrotnie był też więzio-
ny, aż do 1955 r. Jego grób znajduje 
się na warszawskich Powązkach.

Z rodu Grzebskich pochodziła rów-
nież Katarzyna Leokadia, urodzona 
w 1890 r. w Jackowie, była młodszą 
siostrą Feliksa. Po ukończeniu tzw. 
pensji w Warszawie odbyła prakty-
kę ogrodniczą w zakładzie w Żbi-
kowie w powiecie przasnyskim. Zaś 
w 1914 r. rozpoczęła studia w Wyż-
szej Szkole Ogrodniczej w War-
szawie. Po zakończeniu studiów 
w Polsce wyjechała do Czecho-
słowacji, gdzie odbywała praktykę 
w tamtejszych zakładach rolniczych 
i ogrodniczych. Po powrocie do 
kraju została dyplomowaną instruk-
torką rolnictwa i ogrodnictwa przy 
Związku Kółek Rolniczych w po-
wiecie płockim. W 1922 r. nasza bo-
haterka wyszła za mąż za Stanisława 

Henryka Karola Bergera, nauczy-
ciela hodowli zwierząt. Ślub odbył 
się w jej rodzinnym Nasielsku. Mło-
da para wkrótce przeniosła się do 
Trzepowa k. Płocka, gdzie powstała 
ludowa szkoła rolnicza dla dziewcząt 
pod egidą Ministerstwa Rolnictwa. 
Organizację merytoryczno-dy-
daktyczną tej placówki powierzono 
Katarzynie i Stanisławowi Berge-
rom. W latach 1923–1929 szkołę tę 
ukończyło ponad 500 uczennic. 
Od 2002 r. szkoła nosi nazwę: „Ze-
spół Szkół im. Leokadii Bergerowej”.

Dziś niewiele pozostało mate-
rialnych śladów po tej znakomi-
tej i godnej naśladowania rodzinie. 

Jedynie okazał y grobowiec na 
nasielskim cmentarzu wzmianko-
wany wcześniej. Dwór Grzebskich 
w Jackowie został rozebrany na po-
czątku lat 70-tych XX w. Pozostały 
jedynie pojedyncze drzewa daw-
nego parku krajobrazowego oraz 
układ wodny jako jeden z elemen-
tów dawnego romantycznego za-
łożenia. Oparła się również zębowi 
czasu kamienna figura w Jackowie-
-Oktawinie, ale okazałe jesiony po-
szły pod topór. Pozostała legenda, 
biała legenda o tym zacnym rodzie, 
zasłużonym dla nasielszczan i ziemi 
nasielskiej. 

Stanisław Tyc
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PROJEKTOWANIE GRAFICZNE - bezpłatne szkolenia
Nasielski Ośrodek Kultury bie-
rze udział w projekcie SIEĆ NA 
KU LT U R Ę  W  P O D R E G I O N I E 
WARSZAWSKIM ZACHODNIM - 
projektowanie graficzne z wyko-
rzystaniem aplikacji cyfrowych. 
Organizatorem projektu jest FUN-
DACJA WSPIERANIA ZRÓWNO-
WAŻONEGO ROZWOJU, a jego 
finansowanie pochodzi ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

(działanie 3.2 „Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cy-
frowej”). Projekt skierowany jest 
do Gminnych Samorządowych In-
stytucji Kultury - GSIK (obejmuje 
instytucje kultury prowadzone na 
szczeblu gminnym, wyłącznie takie 
jak: ośrodki kultury, centra kultury, 
domy kultury i biblioteki). Celem 
projektu jest podniesienie kom-
petencji i kwalifikacji cyfrowych 
pracowników gminnych samorzą-
dowych instytucji kultury (GSIK) 

poprzez organizację szkoleń, oraz 
dostęp do materiałów edukacyj-
nych. A także rozwijanie kompe-
tencji cyfrowych dzieci i młodzieży 
w wieku 10-14 lat poprzez prowa-
dzenia atrakcyjnych i perspekty-
wicznych szkoleń. Jest to ciekawa 
forma zajęć pozalekcyjnych i moż-
liwość spędzania wolnego czasu. 
A jednocześnie możliwość uzy-
skania wiedzy na temat wykorzy-
stywania technologii w różnych 
sferach życia i nabycie umiejętno-

ści z praktycznego wykorzystania 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych.

Pierwszym etapem projektu było 
szkolenie online przeprowadzone 
przez trenera z Fundacji Wspiera-
nia Zrównoważonego Rozwoju, 
w którym udział wzięli pracowni-
cy ośrodków kultury z rejonu war-
szawskiego zachodniego  - w tym 
Dawid Domała reprezentujący 
NOK. Uczestnicy oprócz wiedzy 
teoretycznej i praktycznej otrzy-
mali także komplet materiałów 
edukacyjnych.

Drugim etapem projektu będzie 
przeprowadzenie 31 godzin dy-
daktycznych szkoleń z grupą dzieci 
w wieku 10-14 lat z gminy Nasielsk. 
Szkolenia odbędą się w następują-
cych terminach:

17.03.2021 (środa) godz. 15:00-16:30
19.03.2021 (piątek) godz. 15:00-16:30
24.03.2021 (środa) godz. 15:00-16:30
26.03.2021 (piątek) godz. 15:00-16:30
31.03.2021 (środa) godz. 15:00-16:30
02.04.2021 (piątek) godz. 15:00-16:30
07.04.2021 (środa) godz. 15:00-16:30
09.04.2021 (piątek) godz. 15:00-16:30
14.04.2021 (środa) godz. 15:00-16:30
16.04.2021 (piątek) godz. 15:00-16:30
21.04.2021 (środa) godz. 15:00-16:30
23.04.2021 (piątek) godz. 15:00-16:30
28.04.2021 (środa) godz. 15:00-16:30
30.04.2021 (piątek) godz. 15:00-16:30

05.05.2021 (środa) godz. 15:00-16:30 
07.05.2021 (piątek) godz. 15:00-15:45
(daty i godziny szkoleń mogą ulec zmianie)

Szkolenia odbędą się online za 
pomocą programu „Teams”. Do 
wzięcia udziału każdy uczestnik 
musi posiadać własny komputer 
lub tablet z dostępem do interne-
tu i zainstalowanymi następują-
cymi programami: przeglądarka 
internetowa (np. Internet Explo-
rer, Chrome, Mozilla Firefox), Pa-
kiet Microsoft Office lub bezpłatne 
programy mu odpowiadające: 
Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 
Podczas szkolenia zostaną omó-
wione możliwości pozyskiwania 
grafik i zdjęć, oraz wykorzystania 
ich w różnych projektach. A także 
jakie są dostępne narzędzia do ob-
róbki graficznej i tworzenia projek-
tów. Uczestnicy zdobędą również 
umiejętności związane z zasadami 
projektowania wizualnego, oraz 
dowiedzą się co to są prawa autor-
skie i jakie mają znaczenie w co-
dziennym życiu. Udział w szkoleniu 
jest BEZPŁATNY.

Szczegóły dotyczące projektu oraz 
informacje o zapisach dostępnie są 
na stronie www.noknasielsk.pl

Pożegnanie zimy  
- konkurs na ekologiczną Marzannę

Czy tęsknicie już za wiosną, słońcem i soczystą zielenią? Jeśli tak, to wy-
padałoby z honorami pożegnać zimę, która w tym roku dała nam dużo 
frajdy w postaci mrozu, śniegu i możliwości wspólnej zabawy na świeżym 
powietrzu. 

Zachęcamy do udziału w konkursie na wykonanie eko marzanny - sym-
bolu odchodzącej zimy. Kukła ma być wykonana wyłącznie z surowców 
naturalnych (papier, słoma, drewno, len, sznurek konopny, bawełna, juta, itp.) 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat z te-
renu gminy Nasielsk.

Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Na-
sielskiego Ośrodka Kultury do 17 marca do godz.17.00. Regulamin i karta 
zgłoszeniowa do pobrania na www.noknasielsk.pl
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Z URZĘDU MIEJSKIEGO. Inicjatywa lokalna

Działaj lokalnie  
– współpraca mieszkańców z samorządem
Rozwój każdej gminy możliwy jest 
przede wszystkim dzięki mieszka-
jącej na jej terenie społeczności 
– aktywnym mieszkańcom i orga-
nizacjom. To oni w sposób szcze-
gólny ożywiają, integrują i inspirują 
wspólnotę. Niestety, bardzo często 
pomysły mieszkańców pozostają 
jedynie w sferze marzeń – braku-
je wsparcia, zaplecza finansowego 
lub wiedzy, skąd pozyskać środki. 

Narzędziem do urzeczywistnienia 
pomysłów może być, nadal rzad-
ko wykorzystywana, inicjatywa 
lokalna. To dzięki niej wiele inspi-
rujących i potrzebnych projektów 
może ujrzeć światło dzienne. 

Inicjatywa lokalna, czyli…
Inicjatywa lokalna to nic innego jak 
forma współpracy mieszkańców 
z samorządem lokalnym w celu 

wspólnego realizowania, na zasa-
dach partnerskich, ważnych dla tej 
społeczności zadań publicznych. 
Jej istotą jest to, że mieszkańcy nie 
tylko zgłaszają pomysł na konkret-
ne przedsięwzięcie, ale również 
deklarują i biorą udział w jego re-
alizacji oraz odpowiadają za przy-
jęte zobowiązania. Współpraca ta 
jest regulowana Ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności po-

żytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. z 2020 
r., poz. 1057 z późn. zm.). 

 – Można powiedzieć , 
że inicjatywa lokalna jest 
narzędziem efektywnego 
kierowania wsparcia przez 
samorząd w te miejsca, 
gdzie jest ono najbardziej 
potrzebne z perspektywy 
mieszkańców. Jest też je-
dynym sposobem w na-
szej gminie na realizację 
tych zadań publicznych, 
których chcą podjąć się 
podmioty nieposiada-
jące osobowości praw-
nej – podkreśla Burmistrz 
Nasielska Bogdan Rusz-
kowski. Należy wskazać, 
iż samorząd nie ma prawa 
przekazać mieszkańcom 
środków finansowych na 
realizację zadania w ra-
mach inicjatywy lokal-
nej, ale może ich wspierać 
w sposób organizacyjny, 
czy rzeczowy (np. uży-
czenie terenu, zakup spe-
cjalistycznych usług czy 
sprzętu). 

Rekordowy rok
Mimo tego, że inicjaty-
wa lokalna została uregu-
lowana przepisami ww. 
ustawy, to możliwość sko-
rzystania z niej w naszej 
gminie istnieje stosunko-
wo od niedawna, bo od 
2016 roku. 

– Ideą, która przema-
wiała za tym, żeby wpro-
wadzić to rozwiązanie, 
było pobudzenie obywa-
teli do tego, aby wspól-
nie rozwiązywać ważne 
dla społeczności lokal-
nej sprawy – tłumaczy 
Burmistrz Nasielska Bog-
dan Ruszkowski. Na prze-
strzeni lat uległa ona wielu 
zmianom. Przede wszyst-
kim zyskała na popularno-
ści. W 2016 roku wpłynął 
tylko 1 wniosek. W 2017 
roku z łożono 2 wnio-
ski .  Natomiast w 2020 
roku aż 22, a do realiza-
cji  (przyp. red.: w 2021 
roku) zostało wybranych 
6 na łąc zną kwotę 50 
000 zł. Jest to dotych-
czasowy rekord. – Świad-
czy to o coraz większej 
popularności i skutecz-

ności inicjatywy lokalnej wśród 
społeczności gminnej oraz po-
kazuje wielki potencjał w dia-
logu pomiędzy mieszkańcami, 
a samorządem. Dzięki niej reali-
zowanych jest wiele pomysłów, 
które powstają oddolnie, przez 
naszych obywateli, a Urząd jest 
tak naprawdę wykonawcą tych 
zadań – podsumowuje Kierownik 
Wydziału Administracji i Nadzoru 
Krzysztof Miller.    

Nowa uchwała,  
nowy wniosek,  
nowe kryteria oceny  
Duże zainteresowanie tą for-
mą współ pracy mieszkańców 
z Urzędem zaowocowało zmia-
nami, które musiały znaleźć swo-
je odzwierciedlenie w przepisach 
prawnych. 18 lutego 2021 roku 
Rada Miejska w Nasielsku zmie-
ni ła uchwałę w sprawie tr ybu 
i szczegółowych kryteriów oce-
ny wniosku o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy 
lokalnej. Celem aktualizacji doku-
mentu było ułatwienie korzystania 
z instrumentu współpracy miesz-
kańców z Gminą przy realizacji 
zadań oddolnych oraz wzmoc-
nienie procesu aktywizacji spo-
łeczeństwa na rzecz wspólnoty 
lokalnej. – Wszystkie osoby i orga-
nizacje chcące ubiegać się w tym 
roku o środki z inicjatywy lokal-
nej zachęcam do zapoznania się 
ze zmianami, które wprowadziła 
Uchwała nr XXIV/241/21, a do-
tyczą one m.in.: formy składania 
wniosku, terminu czy wkładu wła-
snego – wylicza Krzysztof Miller.

Realizacja  
inicjatywy lokalnej
Staranne zaplanowanie budże-
tu każdej inicjatywy lokalnej oraz 
zabezpieczenie na ten cel środków 

to podstawowe kwestie niezbęd-
ne do jej realizacji. – Mieszkańcy 
nie zawsze rozumieją procedury, 
którymi musi posługiwać się sa-
morząd i bardzo często chcą, aby 
reakcja ze strony Urzędu była na-
tychmiastowa. Niestety, nie jest to 
możliwe, gdyż zwłaszcza kwestie 
wydatkowania środków wyma-
gają stosowania odpowiednich 

przepisów. Właśnie z tego wzglę-
du zapraszamy mieszkańców do 
składania wniosków w okresie 
tworzenia założeń budżetowych 
na następny rok – wyjaśnia Bur-
mistrz Nasielska.

Wachlarz możliwości
Zakres inicjatywy lokalnej jest 
bardzo szeroki. Może ona do-
tyczyć zarówno działań inwe-
stycyjnych, służących poprawie 
bezpieczeństwa (remont dróg, 
kanalizacji, małej architektury), ale 
też edukacji, kultury czy ochrony 
środowiska. Ważne, aby pomysł 
mieszkańców mieścił się w kata-
logu zadań publicznych określo-
nych art. 19b ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontaria-
cie oraz dotyczył zadań, których 
realizacja należy do obowiązków 
samorządu. – Z roku na rok cie-
kawych pomysłów na inicjatywy 
lokalne przybywa. We wnioskach 
dostrzegamy wiele kreatywności, 
pracy i zaangażowania. Budu-
jące jest to, jak grupy mieszkań-
ców chcą działać dla dobra swojej 
społeczności. Należy to doceniać, 
szanować i pielęgnować – dodaje 
Krzysztof Miller.

200 000 zł w 4 lata
Do tej pory zrealizowano łącz-
nie 20 projektów, na kwotę blisko 
200 tys. zł. Wśród nich były dopo-
sażenia świetlic wiejskich, warszta-
ty czy nasadzenia. Warto przyjrzeć 
się niektórym z nich bliżej.

Edukacja poprzez zabawę
Analizując wnioski w ramach ini-
cjatywy lokalnej można zauważyć, 
że mieszkańcy w dużej mierze 
stawiają na edukację oraz rozwój 
fizyczny dzieci i młodzieży. Cie-
kawym projektem była inicjaty-
wa, którą złożyli rodzice dzieci 
z Samorządowego Przedszkola 

w Starych Pieścirogach – „Edu-
kacja poprzez zabawę: współ-
f inansowanie zakupu dy wanu 
interaktywnego wraz z zestawem 
gier dla Samorządowego Przed-
szkola w Starych Pieścirogach ”  
– Dzięki dywanowi oprócz roz-
rywki, w naturalny sposób prze-
mycane są treści edukacyjne. 
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Dzieci podczas zabawy zdoby-
wają nowe umiejętności, rozwi-
jają kreatywność, koordynację 
wzrokowo-ruchową, spostrze-
gawczość oraz ćwiczą pamięć 
– tłumaczy nauczycielka z Samo-
rządowego Przedszkola w Starych 
Pieścirogach Monika Chrzanow-
ska. 

Na uwagę zasługuje także inicja-
tywa Stowarzyszenia Artystycz-
no-Społecznego SKAFANDER, 
które w ramach Wiejskiej Sce-
ny Kulturalnej zrealizowało aż  
4 działania: warsztaty muzyczne 
Wiejskiej Spec Kapeli, warsztaty 
teatralno-szczudlarskie „Z głową 
w chmurach ”, warsztaty DJ-skie 
oraz paradę uliczną. – Inicjaty-
wa społeczna daje możliwości 
przeprowadzenia różnorodnych 
działań, dzięki którym następuje 
wymiana doświadczeń, wspól-
ne inspirowanie się w tworzeniu 
i co najważniejsze zacieśnieniu 
relacji międzyludzkich i między-
pokoleniowych w atmosferze 
swobody i radości .  Warszta-
ty są też kuźnią talentów. Pod-
czas spotkań szczudlarskich  
i DJ-skich ujawnił się wśród mło-
dzieży wielki potencjał w tych 
dziedzinach sztuki. Tego rodzaju 
inicjatywy nie są jednorazowy-
mi wydarzeniami, tylko począt-
kiem twórczej i pasjonującej 
drogi młodych ludzi . Pomimo 
niezwykle trudnego 2020 r. uda-
ło nam się zachęcić mieszkańców 
naszej gminy do wspólnego spę-
dzania czasu. Jest to także przy-
kład tego, że przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
da się podtrzymać więzi mię-
dzyludzkie i wspólnie działać na 
wielu płaszczyznach. Wierzę, że 
wszyscy gdzieś w głębi serca od-
czuwamy tęsknotę za dawnym 
poczuciem więzi społecznych, 
tradycjami, zwyczajami i chcie-
libyśmy doświadczać radości ze 
wspólnej pracy i zabawy. Chcę też 
udowodnić, że działając razem 
możemy mieć si lny, pozytyw-
ny wpływ na najbliższe otocze-
nie, dbać o nasza małą ojczyznę 

– zauważa Prezes Stowarzyszenia 
Artystyczno-Społecznego SKA-
FANDER Kinga Szczypek.

„Czysty las”…
…to inicjatywa zrealizowana przez 
Stowarzyszenie Nasielsk Baszta 
Team, która polegała na zamon-
towaniu tablic informacyjnych 
propagujących dbanie o środowi-
sko oraz zwiększenie świadomo-

ści społeczeństwa w tym zakresie. 
– Nasze stowarzyszenie od lat 
organizuje akcje ploggingu, czyli 
połączenia aktywności i zbiera-
nia śmieci. Niestety wciąż poja-
wiają się nowe śmieci wyrzucane 
wprost do lasu lub na pobocza 
dróg. Tymczasem to tu, w cieniu 
drzew oraz w bliskości z natu-
rą wielu mieszkańców Nasielska 
lubi oderwać się od męczącej 
codzienności spacerując i upra-
wiając sport .  Postanowi l i ś my 
zatem skorzystać ze środków 
Gminy Nasielsk i wykonać tabli-
ce o charakterze edukacyjno-in-
formacyjnym. Przedstawione na 
nich treści informują o uroczysku  
Chrcynno: jego funkcji i poło-
żeniu, występujących roślinach, 
zwierzętach czy wyjątkowym kra-

jobrazie, a umieszczone na nich 
hasła i zdjęcia propagują dbanie 
o środowisko i są apelem o nie za-
śmiecanie tego miejsca. Inicjaty-
wa lokalna to jeden ze sposobów 
na najlepsze wydanie pieniędzy, 
bowiem trafiają one tam, gdzie 
potrzebuje tego społeczeństwo – 
komentuje Prezes Stowarzyszenia 
NBT Robert Sierzputowski.

Zielony zakątek
Maj ubiegłego roku był bardzo 
pracowity dla mieszkańców wsi 
Studzianki, którzy postanowi-
li zadbać o estetykę obszaru wo-
kół świetlicy wiejskiej. – Wspólnie 
z mieszkańcami posadzi l i śmy 
drzewka, krzewy i posialiśmy tra-
wę. Był to miło spędzony czas, 
a praca społeczna sprzyjała in-
tegracji i poczuciu zadowolenia 
z wpływania na swoje otocze-
nie. Te zabiegi sprawiły, że miej-
sce sołectwa stało się piękniejsze, 
przyjemniejsze dla oczu podczas 
spotkań i spędzania czasu. Popra-
wa estetyki wpłynęła na wyższe 
walory wizualne wsi. Warto mieć 
pomysły i korzystać z możliwości, 
jakie daje Urząd Miejski w ramach 
inicjatywy lokalnej. Potem wystar-

czy działać i realizować projekty. 
Każdy z nich podwyższa jakość 
życia w naszej gminie – tłumaczy 
sołtys wsi Studzianki Renata Szprę-
giel.

Psucin stawia na sport
W Psucinie dzięki inicjatywie lokal-
nej udało się poprawić infrastruktu-
rę rekreacyjno-sportową poprzez 
zakup i montaż stołu do tenisa oraz 

organizację turnieju. – Przy współ-
pracy z gminą, która użyczyła teren 
oraz zakupiła stół, udało nam się 
stworzyć fajne miejsce do spędza-
nia wolnego czasu. A sam pomysł 
spotkał się z dużą aprobatą ze stro-
ny mieszkańców, którzy pracowa-
li w czynie społecznym. Przez całe 
lato przy korzystnych warunkach 
pogodowych, stół był w ciągłym 
użyciu, zarówno przez mieszkań-
ców jak i inne osoby przyjeżdżają-
ce spoza Psucina, czasem trafiały 
się kolejki do stołu. Stan nawierzchni 
„trawiastej” jest najlepszym dowo-
dem na to. Zwieńczeniem inicjaty-
wy był turniej tenisowy, który odbył 
się we wrześniu 2020 roku. Ry-
walizacja była zacięta, a poziom 
rozgrywek wysoki, w końcu 2-mie-
sięczne treningi przyniosły efekt. 
Pozytywnym efektem prac przy re-
alizacji inicjatywy lokalnej był kolej-
ny czyn społeczny w postaci boiska 
do siatkówki plażowej. Mieszkańcy 
we własnym zakresie uprzątnęli te-
ren, wyłożyli teren włókniną oraz 
położyli nowy piasek. Dodatkowo 
cieszy fakt, że bardzo w ten projekt 
zaangażowała się młodzież, której 
nie trzeba było specjalnie nama-
wiać do pracy. Realizacja inicja-
tywy lokalnej pokazała, że tego 
typu projekty są źródłem integracji 
mieszkańców. Stworzona baza re-
kreacyjno-sportowa rozwija kon-
takty międzyludzkie oraz kondycję 
sportową – mówi inicjatorka Mał-
gorzata Kowalska.

Jak widać jakość życia miesz-
kańców zależy głównie od nich 
samych. Rozwijanie zdolności 
drzemiących w ludziach, ciekawe 
zagospodarowanie terenu w ele-
menty małej architektury, działania 
ekologiczne czy rozwój fizyczny to 
tylko niektóre pomysły zrealizowa-
ne na naszym terenie. A kolejnych 
propozycji przybywa…. i bardzo 
dobrze!

Wydział  
Administracji i Nadzoru

Działaj lokalnie  
– współpraca mieszkańców z samorządem

18 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Nasielsku zmieniła uchwałę 
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 
Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
1. Formy składania wniosku: obecnie dopuszcza się złożenie wniosku za pomocą poczty 
tradycyjnej, e-maila, ePUAP.
2. Termin składania wniosku: obecnie wnioski można składać od 23 września do 30 
września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym ma być realizowana 
inicjatywa lokalna.
3. W przypadku, gdy wniosek składany jest za pośrednictwem organizacji pozarządowej 
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) obecnie nie wymaga się dołączania listy 
mieszkańców, w imieniu których składany jest wniosek.
4. Wkład własny wnioskodawcy w realizację zadania  może polegać na: środkach 
pieniężnych, świadczeniach pracy społecznej oraz świadczeniach rzeczowych. Przy 
realizacji zadań inwestycyjnych nie wymaga się już wkładu własnego, który stanowił 
nie mniej niż 50% wartości inwestycji.
5. Za przygotowanie, podpisanie oraz realizację umowy na realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej, w tym przyjęcie i akceptację sprawozdania odpowiedzialny 
jest wydział adekwatny do charakteru inicjatywy. Sprawuje on także kontrolę na pra-
widłową realizacją zadania.

UWAGA! Zmiana wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicja-
tywy lokalnej (załącznik nr 1 do uchwały) oraz szczegółowych kryteriów oceny wniosku 
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnej (załącznik nr 2 do uchwały).

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team podczas realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej.

Młodzież podczas warsztatów DJ-skich zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
Artystyczno-Społeczne SKAFANDER.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Studziankach.
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ABC OGRODNICTWA

Projektowanie 
ogrodu 
Wiosna to czas kiedy zmieniamy zagospodarowanie swoich ogród-
ków. Sadzimy nowe rośliny lub przesadzamy istniejące. Swoją przygodą 
z amatorskim projektowaniem ogrodu należy zacząć od przygotowania 
projektu koncepcyjnego w skali 1:100, w którym wydzielimy strefy na-
szego ogrodu. Projektując go warto przygotować sobie mapkę geode-
zyjną, Jeśli takiej nie posiadamy to można zrobić sobie szkic granic działki 
na kartce w kratkę lub papierze milimetrowym przyjmując, że 1 cm = 1 
m. Następnie zrobić analizę stanu istniejącego na działce. Nanieść na ten 
szkic budynki drzewa i krzewy istniejące. Planowane rabaty, architekturę 
małą typu altana, ławeczki itp. Wyznaczyć sobie podział działki na strefy. 
Na ile stref podzielimy nasz ogród zależy od jego wielkości. Wydzielenie 
ich pozwoli na stworzenie funkcjonalnej przestrzeni w naszym ogrodzie. 
Na małej działce zapewne ograniczymy się do wydzielenia części repre-
zentacyjnej i wypoczynkowej. Warto też wyznaczyć strefę komunikacyj-
ną, gdzie zaplanowane zostaną podjazdy i ścieżki, po których najczęściej 
będziemy poruszać się po naszym ogrodzie. Strefa reprezentacyjna to 
ta znajdująca zastosowanie przed domem od strony wjazdu. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na dobór roślin na tym obszarze. Powinny one 
być dekoracyjne cały rok, mało wymagające i odporne na niesprzyja-
jące warunki glebowe i atmosferyczne. Warto wykorzystać takie rośliny 
do tworzenia kompozycji uzupełnionych bylinami lub do tworzenia ob-
wódek rabat, żywopłotów czy zadarniania powierzchni rabat. Planując 

swój ogród najczę-
ściej wykorzystuje-
my drzewa i krzewy 
iglaste, których igli-
wie jest atrakcyjne 
i utrzymuje się przez 
cał y rok.  Rośl iny 
iglaste nie zrzucają 
igieł na zimę. Wyją-
tek stanowi jedynie 
modrzew. Wśród 
roślin liściastych też 
istnieją rośliny atrak-
cyjne cały rok krze-
wy, krzewinki, które 

posadzone wśród roślin iglastych urozmaicą nasze rabaty kształtem i ko-
lorem liści czy kwiatów dodając im uroku. Planując zagospodarowanie 
działki warto uwzględnć w nim rośliny istniejące już w ogrodzie. Na więk-
szej działce można wyznaczyć strefę wypoczynkową, która zlokalizo-
wana w ustronnej części ogrodu pozwoli na wypoczynek i spotkania 
z bliskimi. W strefie tej można zaplanować altany, pergole, trejaże, kra-
townice, kratownice, oczka wodne itp.

Planując rabaty i wybierając rośliny do ogrodu należy zwrócić uwagę na 
odpowiedni dobór roślin pod względem warunków panujących w da-
nym miejscu. Rośliny lubiące słońce gorzej będą rosły w cieniu i odwrot-
nie rośliny wymagające cienia gorzej będą rosły na słońcu.

Do roślin iglastych atrakcyjnych cały rok polecanych do małych ogro-
dów warto wykorzystać te o powolnym wzroście np. sosnę górską, cy-
prysy o różnych kolorach i pokrojach, jałowce wolno rosnące. Rośliny te 
warto wykorzystać jako tło dla roślin liściastych, które urozmaicą rabaty 
dodając uroku rabacie ze względu na kształt czy kolor liści. Wśród roślin 
liściastych jest też wiele atrakcyjnych cały rok np. bukszpan pospolity, 
pieris, laurowiśnia, mahonia, ostrokrzew, ognik szkarłatny. Rabaty stwo-
rzone z roślin iglastych i liściastych można wypełnić krzewinkami np. 
barwinkiem pospolitym, ubiorkiem wiecznie zielonym, golterią rozesła-
ną czy bylinkami np. dąbrówką rozłogową, runianką japońską, konwalni-
kiem, trawami ozdobnymi czy też sadząc kwitnące zimą ciemierniki czy 
rośliny cebulowe dodające uroku wiosną.

Sposób wykorzystania roślin w aranżacji ogrodu zależy od wielu czyn-
ników np. barwy i kształtu liści, kwiatów, owoców, wymagań co do gleby 
i stanowiska, odporności na niskie temperatury Krzewinki zimozielone 
zimują w gruncie. Większość z nich jest łatwa w uprawie. Dlatego godne 
są polecenia. Bardzo łatwo można je też rozmnożyć i powiększyć w ten 
sposób swoją kolekcję. Wzbogacenie rabat o rośliny cebulowe i byliny 
spowoduje, że będą kolorowe i atrakcyjne cały rok.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Nieduży piesek czeka na dom
Brzusio to około 4 miesięczny szczeniak, po pierwszych 
szczepieniach. Waży niecałe7 kg, docelowo będzie śred-
niaczkiem (15 kg). Z początku Brzusio był bardzo zestreso-
wany nową domową rzeczywistością. Dzięki tymczasowej 
opiekunce młody zaaklimatyzował się całkiem nieźle. Jed-
nak wciąż boi się nowych sytuacji i wymaga cierpliwości. 
Jeśli już kogoś pozna, to odwdzięcza się ogromem miłości. 

Szukamy mu wyjątkowej rodziny, która obdarzy go mi-
łością, empatią oraz da przestrzeń na zaakceptowanie no-
wych bodźców. Jednym słowem szukamy kogoś, kto chce 
zdobyć przyjaciela, a nie uzyskać gotowy produkt. Brzusio 
świetnie się odnajdzie w domu z psim rezydentem.

Zainteresowanych adopcją prosimy o kontakt pod nr 570 
512 956 lub 508 607 080 (gdybyśmy nie odbierały pro-
simy o smsa z imieniem psa). Obowiązuje procedura ad-
opcyjna.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Ostatnio tyle się dzieje…
Ostatnio tyle się dzieje, że prze-
oczyliśmy nasze TRZECIE URO-
DZINY! Tak, właśnie 8 lutego 2018 
roku założyliśmy nasze Stowarzy-
szenie. 

Niebywałe, ile od tamtej pory się 
zmieniło. Z dwóch „Pań od pie-
sków” – jak nas zwykle nazywano, 
zrobiła się większa grupka wolonta-
riuszy. Całe szczęście ta liczba dalej 
rośnie! Łączy nas bezwarunkowa 
miłość do zwierząt i brak obojęt-
ności na ich cierpienie. Serce się 
raduje kiedy wspominamy psy 
i koty, którym znaleźliśmy kochają-
ce domy. Nie da sie opisać słowami 
tego uczucia. Spotkaliśmy na swo-
jej drodze wielu wspaniałych ludzi, 
gotowych poświęcić czas i kawałek 
duszy, by pomagać. Napotkaliśmy 
też przeszkody w naszej, stosunko-
wo krótkiej przygodzie, ale i za to 
jesteśmy wdzięczni. Każda historia 
daje nam szansę do wyciągnięcia 
wniosków.

Z każdym dniem, z każdym napo-
tkanym przypadkiem uczymy się 
i rozwijamy. Wszystko po to, aby 
zwierzęta z naszej okolicy miały 
swoją przystań, punkt, w którym 
mogą rozpocząć nowe, wspanial-
sze życie z tylko swoim człowie-
kiem. Taki jest nasz cel od zawsze 
i na zawsze! Dobro tych małych, 
bezbronnych istot jest naszym 
priorytetem. Niezmiernie cieszy 
nas fakt, że coraz więcej ludzi zdaje 
sobie sprawę z tego, że zwierze też 
czuje, rozumie i potrzebuje god-

nych warunków do życia. To do-
daje nam sił i utwierdza, że nasza 
praca nie idzie na marne.

Mówiąc o pracy...
Nie poddajemy się, wciąż działamy.

Do tej pory udało nam się prze-
prowadzić dwie „Akcje Kastracja” 
ze środków gminnych, w których 
wykastrowaliśmy 80 psów i kotów. 
Trzecia taka akcja została przepro-
wadzona ze środków pozyska-
nych z Urzędu Marszałkowskiego, 
dzięki którym zabieg przeszło 91 
zwierząt. Były to zwierzęta mają-
ce właścicieli. Na bieżąco przepro-
wadzamy kastracje psów i kotów 
przebywających pod naszą opieką, 
wyadoptowanych szczeniąt i odło-
wionych suk. W ten sposób ograni-
czamy rozmnażanie bezdomności. 
Nie wspominając już o leczeniu 
chorych, porzuconych zwierząt, 
dokarmianiu dzikich, ale i wła-
ścicielskich psów i kotów. Widzi-
my również zdecydowany wzrost 
świadomości społeczeństawa, na 
czym polega bezdomność i jakie 
jest głowne źródło jej powstawania. 
W wyniku naszych działań i ciągłej 
współpracy z gminą ,w nowym 
roku 2021 Gmina Nasielsk prze-
znaczy dodatkową dużą kwotę dla 
mieszkańców gminy, będacych 
właścicielami zwierzat domowych. 
Pieniądze będą przeznaczone wła-
śnie na kastrację zwierząt, za co 
bardzo dziękujemy. O szczegółach 
akcji w kolejnych informacjach.  

Możemy być dumni z tego, co ro-
bimy, zwierzęta utrzymujemy je-
dynie z darowizn, pomocy rodziny, 
przyjaciół, ale i nieznajomych. My 
wolontariusze nie jesteśmy w stanie 
opisać wdzięczności. Najwspanial-
szym podziękowaniem jest radość 
i szczęście naszych podopiecz-
nych, w nowych domach stałych. 

Nie możemy też nie wspomnieć 
o Fundacji Zwierz. Ogromnie dzię-
kujemy za nieocenione wsparcie 
w działaniu, a zwłaszcza możliwość 
przewożenia naszych podopiecz-
nych.

Stowarzyszenie to nie tylko zde-
klarowani wolontariusze… Każdy, 
kto w jakikolwiek sposób wspo-
mógł nasze działania może czuć się 
współodpowiedzialny za niesienie 
pomocy zwierzętom. Serdecznie 
Wam dziękujemy. Dzięki domom 
tymczasowym, odwiedzającym, 
adoptującym, darczyńcom, wo-
lontariuszom na odległość i tym na 
naszym podwórku, możemy robić 
więcej i więcej. Obiecujemy, że na 
tym nie poprzestaniemy! 

Agnieszka Kniołek  
i Weronika Kalewska

Jeśli chcecie uczcić nasze uro-
dziny to prosimy o prezent w po-
staci wpłaty na rzecz naszych 
podopiecznych:

Numer konta: 08 1020 1026 
0000 1902 0311 7926

Tytułem: darowizna na cele statu-
towe. 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że 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 zapew-
nienie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści, mających poważny problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień.
Wszystkich tych z Państwa, którzy chcą się zaszczepić, informujemy, iż w celu zapisania się na szczepienie reali-
zowane w dwóch punktach na terenie gminy tj. Przychodnia w Nasielsku lub Filia Przychodni w Cieksynie, należy 
kontaktować się bezpośrednio z Przychodnią w Nasielsku, tel. 23 691 25 03 wew. 22. Jednocześnie informujemy, 
iż w celu usprawnienia obsługi pacjentów Dyrektor Przychodni w Nasielsku uruchomiła dodatkowy numer, pod 
którym można zapisywać się na szczepienia: 510 648 690.
Osoby starsze, z niepełnosprawnością, które kwalifikują się do zapewnienia bezpłatnego transportu, zapraszamy 
do kontaktu tel. 23 69 33 121, pod który można telefonować od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
Uwaga! Przed zgłoszeniem dyspozycji zorganizowania transportu konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie 
się na szczepienie w Przychodni w Nasielsku pod tel. 23 691 25 03 wew. 22 lub 510 648 690! 
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!
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„Nie żyjemy, aby umierać, ale umieramy, aby żyć wiecznie”

[Michael Buchberger]

Z powodu śmierci

naszej koleżanki 

Iwony Dełęgowskiej
pracownika Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku

najszczersze kondolencje  
i wyrazy głębokiego współczucia 

dla rodziny i znajomych

składają

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku 
Hanna Pietrzak 

wraz z pracownikami

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” 
[Wisława Szymborska]

Z powodu śmierci

Pani Iwony Dełęgowskiej
Pracownika Centrum Usług Wspólnych

najszczersze kondolencje  
i wyrazy głębokiego współczucia 

dla rodziny i znajomych

składają

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz 
w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku 

Jerzy Lubieniecki Przewodniczący Rady

ZE SZKÓŁ. SP nr 2 w Nasielsku

Uczniowie apelują do kierowców
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w  Nasielsku uczniowie biorą udział w licznych działaniach, 
których celem jest  popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po-
niżej przedstawiamy listy uczniów, będące apelami młodych ludzi do kierowców z prośbą o rozważną i odpo-
wiedzialną jazdę.

wybierze się na wycieczkę rowe-
rową lub pieszą. Czy chciałby Pan 
być na naszym miejscu?

Panie Kierowco, mam nadzieję, że 
ten list dotrze do Pana. Kiedyś spo-
tkamy się na drodze i zamiast naci-
skać klakson wraz z pedałem gazu 
uśmiechnie się Pan do mnie, a ja 
uśmiechem Panu odpowiem. Po-
zdrawiam i życzę szczęśliwej po-
dróży.

Piotr Uszyński
uczeń klasy 5a, Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku

Drogi Kierowco!

Mam nadzieję, że dobrze się masz 
w tych ciężkich czasach i potrafisz 
cieszyć się z życia. Piszę do Ciebie 
ten list, aby prosić Cię o rozwagę 
na drodze. Wiele osób ginie w tych 
czasach. Nie tylko umierają chorzy 
na koronawirusa, ale też codziennie 
giną kolejne osoby w wypadkach 
na drodze. Chciałabym udzielić 
Ci kilka rad, aby postępować bez-
piecznie i uchronić przed śmiercią 
wielu ludzi.

Zwalniaj i unikaj gwałtownych ma-
newrów. Pamiętaj, że pośpiech za 
kierownicą jest złym doradcą. Nie 
przyspieszaj. Najgorzej jest teraz 
– podczas zimy. Lód czy mokry 
śnieg wydłużają drogę hamowa-
nia. Możesz nie zdążyć zareago-
wać albo nawet wpaść w poślizg. 
Przewiduj zachowania innych kie-
rowców. Przewiduj to, co może się 
zdarzyć na drodze. Skup się na tym, 
co robisz w danej chwili. Odrobina 
cierpliwości i skupienia pomoże Ci 
bezpiecznie dotrzeć do celu. Stosuj 
zasadę: ,,Gdy do samochodu wsia-
damy, wszystkie problemy w domu 
zostawiamy”. Nie myśl o tym, co 
się wydarzyło. Skup się na dro-
dze, poza nią w tym momencie nie 
ma nic ważniejszego. Rozmyślanie 

podczas jazdy może doprowadzić 
do wypadku. Pamiętaj, aby zacho-
wać szczególną ostrożność. Pieszy 
albo rowerzysta może niespodzie-
wanie wtargnąć na jezdnię. Inny 
samochód, który wyjedzie z drogi 
podporządkowanej może być o tej 
porze roku zagrożeniem. Szcze-
gólna ostrożność zmniejsza ryzyko 
stłuczki albo potrącenia. Dbaj o stan 
techniczny auta, ponieważ ciężko 
mówić o bezpiecznej jeździe, gdy 
poruszasz się niesprawnym samo-
chodem. Rób przeglądy i zmieniaj 
opony. Musisz mieć pewność, że 
twój pojazd zapewni ci bezpiecz-
ne warunki jazdy. Oceniaj swoje 
możliwości za kierownicą. Pokuś 
się trochę o odrobinę samokrytyki 
i nie mniej o sobie zbyt wysokiego 
mniemania. Najważniejsza rzecz 
– Nigdy nie kieruj po alkoholu!!! 
W 2019 roku odnotowano już 2717 
wypadków drogowych, które były 
spowodowane pod wpływem al-
koholu, a we wcześniejszych latach 
było ich nawet ponad 4 tysiące. Za 
jazdę pod wpływem alkoholu grozi 
nie tylko utrata prawa jazdy, ale też 
można zabić niewinnego człowie-
ka. Pamiętaj ,,Na próżno żałujesz, 
gdy nie myślisz i nie przewidujesz”. 
Twoje wybory nie mają tylko kon-
sekwencji dla Ciebie, ale też dla 
wszystkich dookoła. Rzadko kiedy 
człowiek może przeżyć taki wypa-
dek. Przeważnie ludzie nie mają siły 
walczyć i umierają.

Mam nadzieję, że weźmiesz so-
bie do serca moje rady i będziesz 
uważał na drodze. Wszyscy pra-
gniemy czuć się bezpiecznie. Im 
więcej kierowców zastosuje się do 
tych wskazówek, tym mniej będzie 
wypadków samochodowych i nie 
będzie ginąć aż tylu ludzi. Liczę 
na Ciebie. Życzę Ci dużo zdrowia 
i szczęścia.

Julia Polańska
uczennica klasy 7d, Szkoły 

Podstawowej nr 2, im. Stefana 
Starzyńskiego w Nasielsku

Szanowny Panie Kierowco!

Jak Pan się dziś miewa? Zdążył pan 
do pracy, na uczelnię, do sklepu 
na wyprzedaż, a może do urzędu? 
Dokądkolwiek Pan zmierzał, bez-
piecznie Pan dojechał?

Co u mnie? U mnie bywa różnie, 
chodzę do szkoły, mam wielu ko-
legów, z którymi lubię się spotykać, 
boję się też, że nie dotrę do szko-
ły lub domu, gdzie mama czeka 
z obiadem. Codziennie widzę, gdy 
Pan gna przed siebie, włącza piąty 
bieg, mija mnie i pędzi. Czy to mia-
sto, czy to wieś, teren zabudowany 
czy też nie, Pan pędzi. Dokąd Pan 
zmierza, Panie Kierowco? Jestem 
pewien, że ma Pan bardzo ważne 
sprawy, niecierpiące zwłoki. Być 
może zaspał Pan dziś do pracy, za-
pomniał kupić urodzinowego pre-
zentu dziecku i boi się Pan, że nie 
zdąży przed zamknięciem skle-
pów albo dostał Pan ważny telefon 
z wezwaniem z urzędu. Ale czy na 
pewno Pan zdąży? A może stanę na 
Pana drodze a Pan mnie nie zauwa-
ży? Co wtedy się stanie? Czy do-
trę na obiad do domu, do mamy? 
Czy Pana syn czy córka zdmuchną 
świeczkę tego dnia na torcie? Czy 
będzie to radosny dzień, a może 
nie?

Bardzo Pana proszę, Panie Kie-
rowco kochany, niech Pan zdej-
mie nogę z gazu i zamiast piątego 
biegu w aucie włączy szósty bieg 
wyobraźni. Niech Pan zwolni przed 
zebrą namalowaną na jezdni i w te-
renie zabudowanym przestrzega 
zasad ruchu, niech Pan odłoży te-
lefon i skupi się na jeździe. Widzi 
Pan znaki ustawione przy drodze? 
To listy do Pana, krótkie wiadomo-
ści, informacje, prośby, nakazy, a te 
na czerwono to zakazy. To ważne 
wiadomości, dzięki nim wszyscy 
na drodze są bezpieczni. Panie Kie-
rowco, pamiętaj proszę o innych na 
drodze, szanuj nas pieszych i rowe-
rzystów, być może kiedyś to Pan 

Z PKP

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów
Przewoźnicy kolejowi przypomi-
nają, że od 14 marca ulega zmia-
nie rozkład jazdy pociągów. Istotna 
zmiana dotyczy rozpoczęcia ko-
lejnej fazy remontu stacji Warsza-
wa Zachodnia. Ruch pociągów na 
odcinku Warszawa Centralna - War-
szawa Zachodnia będzie odbywać 
się jednotorowo, a część pocią-
gów Kolei Mazowieckich skończy 
i rozpocznie bieg na stacji Warsza-
wa Główna lub Warszawa Centralna.

Bezpośrednią konsekwencją re-
montu stacji Warszawa Zachod-
nia dla pasażerów dojeżdżających 
z Nasielska do Warszawy będzie 
fakt, że w najbliższych miesiącach 
część pociągów będzie kursowała 

w skróconej relacji do stacji War-
szawa Gdańska lub Warszawa Wola.

Koleje Mazowieckie proszą, aby 
pasażerowie zapoznawali się ze 
szczegółowym rozkładem jazdy 
dla poszczególnych linii.

Ponadto modernizacja stacji War-
szawa Zachodnia sprawi, że część 
pociągów TLK i IC będzie przez 
stolicę jeździć trasami zmieniony-
mi. Aż 40 skierowanych będzie 
przez Warszawę Gdańską. Na sta-
cji tej bieg będzie rozpoczynać lub 
kończyć 14 relacji, dla kolejnych 
17 będzie stacją dla pociągów ja-
dących w kierunku Warszawy 
Wschodniej i z powrotem. Dla  
9 połączeń tranzytowych Warsza-

wa Gdańska będzie jedyną stacją 
warszawską, w tym dla IC Żeromski 
relacji Olsztyn - Kraków Główny, 
który zatrzymuje się w Nasielsku. 
Kilka połączeń zamiast na stacji 
Warszawa Centralna zatrzyma się 
na stacji Warszawa Śródmieście. 
Dla części połączeń natomiast je-
dyną stacją postojową w stolicy 
będzie Warszawa Wschodnia. Nie-
które połączenia EIC, TLK i IC będą 
także zawieszone na pewien czas, 
choć PKP InterCity nie informuje na 
jak długo.

Pociąg IC Żeromski z Olsztyna 
w kierunku Krakowa Głównego 
z Nasielska odjeżdżać będzie o go-
dzinie 15:10, a w Warszawie Gdań-

skiej będzie o 15:46. Pociąg ten 
jadący w przeciwnym kierunku 
w Nasielsku się nie zatrzymuje.

Pozostałe połączenia IC relacji 
Kraków Główny - Olsztyn Głów-
ny, czyli Orłowicz, Warmia, Kol-
berg oraz Kormoran relacji Olsztyn 
- Polanica-Zdrój przez Często-
chowę i Katowice kursować będą 
tradycyjnie przez stacje: Warszawa 
Wschodnia, Warszawa Centralna 

i Warszawa Zachodnia, zatrzymu-
jąc się w Nasielsku w obie strony.

Nowy rozkład obowiązywać bę-
dzie do 12 czerwca. W tym okre-
sie będą zmieniać się nieznacznie 
odjazdy niektórych połączeń, 
w związku z tym należy na bieżąco 
sprawdzać dokładne godziny przy-
jazdów i odjazdów pociągów.

Michał B.
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Maria Konopnicka jako patron szkoły
Ani ja wasza, ani ja wam znana,

Wszystkim ja obca je-
stem na tym świecie

Maria Konopnicka, Imagi-
na, pieśń 13, w.185-186

Od listopada 2020 r. Szkoła Pod-
stawowa w Popowie Borowym 
nosi imię Marii Konopnickiej i jako 
społeczność uczniowska, rodzi-
cielska i nauczycielska jesteśmy 
z tego niezwykle dumni. Maria Ko-
nopnicka to literatka nieco ,,nie-
modna i zapomniana”, stąd należy 
nieco przybliżyć jej postać: zarów-
no rodzinę i jej związki z najbliższą 
okolicą, jak też to, o czym pisała. 
Przede wszystkim łączy się ją z pa-
triotycznym wierszem Rota, który 
przez wiele lat był nieformalnym 
hymnem Polaków w czasie, gdy 
Polska nie istniała na mapach Eu-
ropy i świata. Starsze pokolenie pa-
mięta wiele pięknych wierszyków, 
jak choćby o Stefku Burczymusze, 
Janku Wędrowniczku i pięknych 
kwiatkach „z bajki”, czyli niezapo-
minajkach. Wydawałoby się, że po-
ezja Marii Konopnickiej jest prosta 
i naiwna, skoro dla dzieci, o ptasz-
kach, kwiatkach, zimie. 

A tymczasem badacze twórczo-
ści Marii z Wasiłowskich Konop-
nickiej stwierdzają jednoznacznie, 
że jej utwory, szczególnie dla dzie-
ci: były wolne od nachalnego dy-
daktyzmu i rezonerstwa, budziły 
wrażliwość estetyczną adresatów, 
opierając się na łączeniu autenty-
zmu i baśniowej fanta styki, tonacji 
poważnej i humorystycznej. Miały 
charakter nowatorski, inicjując au-
tonomię twórczą Konopnickiej.

Przebijała się do literatury o wła-
snych siłach. Była nie tylko pisarką, 
lecz i działaczką społeczną. Kosz-
tem wielu wyrzeczeń samotnie 
wychowywała sześcioro dzieci. 
Przez wiele lat tułała się po Europie, 
nie zrywając kontaktów z krajem 
– w tym czasie była jedną z czo-
łowych organizatorek protestu 
światowej opinii publicznej prze-
ciw okrucieństwom Prus wobec 
strajkujących dzieci Wrześni. Na 
srebrny jubileusz pisarstwa Poet-
ka otrzymała od rodaków dworek 
w Żarnowcu na Podkarpaciu. Spę-
dziła tam kilka ostatnich lat swoje-
go życia. W tym dworku mieszkały 
jej dzieci i zaprzyjaźniona z Ko-
nopnicką malarka M. Dulębianka. 

Dworek w Żarnowcu pozostawał 
w posiadaniu rodziny poetki do 
1956 roku. Do tego czasu miesz-
kały w nim dwie córki Marii: Zofia 
i Laura. O ile pomysłów do pisania 
nigdy Marii nie brakowało, to już 
pieniędzy i stałego miejsca pobytu 
wciąż było mało. Nie jest tajemnicą, 
że samotnie zmagała się z trudami 
macierzyństwa i wychowaniem 
dzieci. Zarabiała na utrzymanie 
rodziny nie tylko wierszówką, co 
przynosiło niewielkie dochody, 
ale udzielaniem korepetycji. War-
to wspomnieć, że Maria Konop-
nicka znała biegle sześć języków: 
włoski, francuski, angielski, czeski, 
rosyjski, niemiecki, co pozwoliło 
jej tłumaczyć na język polski wiele 
dzieł znanych poetów i krytyków 
literackich. 

Los nie szczędził Konopnickiej ra-
zów. Powszechnie znane były jej 
problemy z córkami: chorobą cór-
ki Heleny, nieakceptowanym ak-
torstwem Laury. Potomstwo Marii 
to sześcioro dzieci, a wnuków po-
etka doczekała między innymi od 
najmłodszego syna Jana, przez wie-
le lat związanego z Ciechanowem, 
gdzie prowadził działalność gospo-

dar-
c z ą . 
R o -
d z i n a 
Konopnic-
k ich miesz-
kała w majątku 
Przedwojewo. Poet-
ka odwiedzała Jana i jego drugą 
żonę Jadwigę z Rajkowskich oraz 
ich dzieci. Jako babcia była wy-
magająca, ale opiekuńcza i troskli-
wa. To dla swojej wnuczki napisała 
wiersz Niezapominajka i zrobiła to, 
podczas spaceru, o czym często 
wspomina prawnuczka poetki Jo-
anna Modrzejewska. Oprócz tej 
krewnej Marii Konopnickiej żyje 
jeszcze praprawnuczka, Monika 
Modrzejewska-Świgulska, pracow-
nik naukowy na Uniwersytecie 
Łódzkim. Obie panie pielęgnują 
pamięć o swej antenatce. 

Wy-
b ó r 

patrona 
szko ł y to 

nie jest łatwa 
decyzja, a decydu-

je o tym cała społeczność 
szkolna. W przypadku naszej szkoły 
to wyniki ankiety przeprowadzonej 
wśród rodziców, uczniów i sympa-
tyków szkoły zdecydowały o wy-
borze Marii Konopnickiej. Młodzież 
szkolna poznaje twórczość Patron-
ki w czasie zajęć, w trakcie przy-
gotowań do konkursów i prac nad 
tworzeniem prezentacji o życiu 
i działaniach Marii Stanisławy Ko-
nopnickiej. Chcemy popularyzo-
wać spuściznę literacką, bo warto 
poznać twórczość poetki, która 
o sobie napisała dwuwiersz, będą-
cy mottem do niniejszych słów.

(sp)
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Baran 21.03-20.04
Wymagasz teraz więcej troski i świętego 
spokoju. Dlatego dla obcych osób nie bę-
dziesz miał ani wyrozumiałości, ani czasu. 
Trudno będzie porwać Cię na zakupy czy 
plotki. Uporządkuj swoje sprawy. 

Byk 21.04-20.05
W pracy będziesz miał mocne wejście 
w nowe środowisko. Wątpliwości i pro-
blemy pozostawisz teraz za sobą, podej-
miesz mądre decyzje i osiągniesz swoje 
cele. Możliwy przypływ gotówki.

Bliźnięta 21.05-21.06
Będziesz miał doskonałe pomysły, ale mo-
żesz mieć mniej sił i okazji, aby je zrealizo-
wać. Ustalenia mogą się zmieniać, terminy 
przesuwać, a współpracownicy wybiorą 
się na zwolnienie lub urlop.

Rak 22.06-22.07
Pomagaj innym i udzielaj się towarzysko, 
ale w pracy najwyższy czas zadbać o swo-
je interesy. Ważny dla Ciebie projekt zno-
wu stanie się aktualny i całą swoją energię 
skupisz na jego realizacji. 

Lew 23.07-23.08
W weekend skup się na sprawach rodzin-
nych. Ktoś oczekiwać będzie nie tylko do-
brej rady, ale i konkretnej pomocy. Ambitne 
zadania zawodowe odłóż na później. Zrese-
tuj się, czytając książki. 

Panna 24.08-22.09
Nie musisz zawsze być perfekcjonistą. Po-
zwól sobie na więcej luzu i swobody. Nie 
musisz wszystkim się przejmować. Przełóż 
niektóre obowiązki na później, żeby wresz-
cie choć trochę odpocząć.

Waga 23.09-23.10
Nie obawiaj się ryzyka i rywalizacji, bo 
szczęście Ci teraz sprzyja. Bez trudu zdo-
będziesz potrzebne informacje i przeko-
nasz innych do swoich planów. Jak zwykle 
możesz też liczyć na pomoc rodziny.

Skorpion 24.10-22.11
Przyjaciele zachęcą Cię do dalszej nauki, 
rozwoju i spotykania się z ciekawymi ludź-
mi. Szukaj możliwości rozwoju osobistego. 
Przestaniesz tolerować to, co Ci przeszkadza 
i powiesz o tym głośno.

Strzelec 23.11-21.12
Unikaj sporów, nie słuchaj plotek. Warto 
teraz pogodzić się z przyjaciółmi, wyjaśnić 
różne stare nieporozumienia. Problemy 
w pracy odbijają się negatywnie na Twojej 
relacji partnerskiej.

Koziorożec 22.12-20.01
Inwestuj w siebie i szukaj lepszej posady. 
W miłości nie bądź zazdrosny i otwarcie 
rozmawiaj o swoich uczuciach. Sporo się 
dowiesz o sprawach, które są ważne dla 
Twojego partnera. Wróć do swojego hobby.

Wodnik 21.01-19.02
Ktoś namówi Cię do udziału w szkoleniu 
lub internetowej konferencji. To będzie nie-
zwykle zajmujące i inspirujące. Jeśli możesz, 
to więcej odpoczywaj i nie żałuj pieniędzy 
na własną wygodę i przyjemności. 

Ryby 20.02-20.03
W pracy nawet drobne zmiany będą wy-
trącać Cię z równowagi. Za to ustabilizuje 
się sytuacja w sprawach osobistych, pozbę-
dziesz się negatywnych emocji. Spędzaj 
więcej czasu w plenerze. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

5-7 marca godz. 15:00 2D dubb.

10-11 marca godz. 15:00 2D dubb.

Filonek Bezogonek

Animacja, Familijny; Szwecja; Czas trwania 1 godz. 7 min.

Życie bez ogonka pełne jest wyzwań. Zwłaszcza w zu-

pełnie obcym miejscu! Czy zagubiony Filonek od-

najdzie się wśród obcych w wielkim mieście? Bycie 

innym to na szczęście nie tylko trudności!

Kiedy w domu Birgitty pojawia się kotek - Filonek, dziewczynka nie posiada się 

z radości. Jednak Filonek, jak każdy kot, chodzi własnymi ścieżkami i pewnego 

dnia gubi się w lesie. Niebezpieczna wędrówka prowadzi go do wielkiego miasta, 

gdzie poznaje całą zgraję kolorowych postaci. Może znajdzie się ktoś, kto wskaże 

mu drogę do domu? Jednak zanim to nastąpi Filonek stanie się gwiazdą estrady, 

pomoże kociakom w tarapatach, zaprzyjaźni się z pewną siebie Mają i stanie oko 

w oko z gangiem psów.

5-7 marca godz. 17:00 2D nap.

10-11 marca godz. 17:00 2D nap. 

Klub rozwodników

Komedia; Francja; Czas trwania 1 godz. 48 min.

Ben odkrywa, że żona go zdradza, a następnie wno-

si pozew o rozwód. Upokorzony oraz przygnębiony 

spotyka przyjaciela sprzed lat, który proponuje za-

mieszkanie razem i korzystanie z życia bez zahamo-

wań. Kowalskiej.

5-7 marca godz. 19:00 2D nap.

10-11 marca godz. 19:00 2D nap.

Palm Springs

Komedia; USA; Czas trwania 1 godz. 30 min.

Dwoje gości weselnych zostaje uwięzionych w pętli 

czasowej. Pomiędzy skazanymi na siebie ludźmi za-

czyna rodzić się uczucie.

12-14 marca godz. 17:00 2D nap.

17-21 marca godz. 17:00 2D nap.

24-25 marca godz. 17:00 2D nap.

OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA.

Dramat, Kryminał; USA, Wielka Brytania; Czas trwania 

1 godz. 53 min.

Po tym jak tragiczne wydarzenia przekreśliły przy-

szłość Cassandry, młoda kobieta szuka zemsty na tych, 

którzy stają jej na drodze. 

12-14 marca godz. 19:00 2D nap.

17-21 marca godz. 19:00 2D nap.

24-25 marca godz. 19:00 2D nap.

OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA.

Dramat, Romans; USA; Czas trwania 2 godz.

Opowieść o losach pary, która z dnia na dzień musi 

zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrotnie zmieniają-

cym ich życie.

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

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

Głównego Inspektora Sanitarnego Głównego Inspektora Sanitarnego 

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

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

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

Sprzedam dom wykończony 

180m2. Działka 680m2 zago-

spodarowana, garaż + po-

mieszczenie gospodarcze na 

osiedlu Krupka. Tel. 509 089 

355.

Wynajmę ziemie pod farmę fo-

towoltaiczną . Tel. 517 099 737

Zatrudnię pomocnika budow-

lanego do przyuczenia oraz 

murarza i cieśle. Tel. 601 817 

363.

Kupię kawalerkę. Tel. 736 537 

110.

S p r z e d a m  d z i a ł k ę  u l i c a 

Topolowa. Tel. 733 679 795. 

Mycie dachów, elewacji, kostki 

brukowej, malowanie dachów 

i elewacji. Tel. 507 567 910.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 

905 435.

Sprzedam mały dom do re-

montu 2km od Nasielska.  

Tel. 502 618 988.

Sprzedam mieszkanie 72 m2 

II piętro w Nasielsku. Tel. 23 

69 12 015.

Małżeństwo bez dzieci, zwie-

rząt poszukuje mieszkania lub 

domku do wynajęcia, Nasielsk 

i okolice. Tel. 531 15 15 26.

Oddam dużo grubego drzewa 

za porządek na działce. Tel. 607 

687 306.

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
1.03.–7.03.2020 r.  Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.

8.03.–14.03.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.
15.03.–21.03.2020 r.  Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
22.03.–28.03.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

29.03.–4.04.2020 r.  Apteka, ul. Czarnieckiego 4, 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.

www.MARCO.com.pl
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Europejski Dzień 
Logopedy – 6 marca
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Filia 
w Nasielsku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy podemuje szereg przedsię-
wzięć wspierających rozwój mowy najmłoszych dzieci. 

Innowacja pedagogiczna – Mówię Ja, mówisz TY, komunikujemy się My – 
ma na celu wspieranie rozwoju mowy małego dziecka od 0-3 roku życia. Pro-
jekt logopedyczny skierowany w tym roku do placówek, które sprawują opiekę 
nad najmłodszymi dziećmi. 

Nie wiem dlaczego, ale nie jeden raz w swojej pracy logopedy spotkałam  się 
z opinią, że do 3 roku życia dziecko ma czas na to, by pojawiły się u niego pierw-
sze słowa. Jednak rozwój mowy u dziecka rozpoczyna się już w okresie prena-
talnym. W późnej ciąży maluch reaguje na dźwięki, wiercąc się w brzuchu. Po 
urodzeniu do około 3-6 miesiąca życia dziecko wydobywa z siebie odgłosy 
w postaci krzyku i płaczu. Następnie przychodzi okres głużenia. Kolejny etap 
pojawiający się około 6. miesiąca życia to gaworzenie, a następnie okres me-
lodii. Dziecko zaczyna łączyć ze sobą sylaby, początkowo nie rozumie jednak 
jeszcze ich znaczenia. Roczne dziecko zna już zazwyczaj sens słów i potrafi ze 
zrozumieniem wypowiadać pierwsze z nich. Po 1 roku życia zaczyna łączyć 
sylaby w pełne wyrazy. Jeśli dziecko wymawia dwa słowa na dwa latka to około 
270 słów za mało. Oczywiście każde dziecko rozwija się w swoim tempie. To, 
kiedy dziecko zaczyna mówić, zależy od wielu czynników, m.in. od wpływu 
środowiska czy kontaktów malucha z otoczeniem. Mimo to pewne sygnały 
powinny zwrócić uwagę rodziców.

Kiedy dwulatek nie mówi, warto odbyć konsultację logopedyczną. Jest ona 
szczególnie wskazana, jeśli dziecko:
• urodziło się jako wcześniak;
• oddycha przez usta i ślini się obficie,
• mało gaworzy (albo wcale);
• jest nadpobudliwe bądź przeciwnie – apatyczne;
• długo było karmione butelką;
• ciągle ssie smoczek;
• stwierdzono u niego nieprawidłowe napięcie mięśniowe;
• nie rozwija się harmonijnie;
• nie reaguje na dźwięki otoczenia.

Drodzy rodzice, jeśli coś Was niepokoi w rozwoju mowy Waszego dziecka, nie 
czekajcie. Korzystajcie z porad logopedy.  

W ramach Dnia Otwartego – 9.03.2021 od 14.00-18.00 na terenie poradni 
odbędą się konsultacje, porady dla rodziców, których niepokoi rozwój mowy 
dziecka. Dla nieco starszych dzieci, w wieku przedszkolnym zaplanowany został 
Konkurs Logopedyczny. Projekt zakłada realizacę działań adresowanych do ro-
dziców/opiekunów, wychowawców i specjalistów zajmujących sie pracą z ma-
łym dzieckiem. 

Rodzicu, jeśli masz wątpliwości  
dotyczące wymowy dziecka  

umów się na konsultację/poradę. 
Zadzwoń do 8.03.2021r – 23 6912647 i zgłoś dziecko. 

Liczba miejsc ograniczona.  
Pierszeństwo podczas zapisów mają dzieci  

nie korzystające z pomocy logopedy.
Serdecznie zapraszam 

Pedagog-logopeda PP-P 
Ewa Ślesik

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Rozliczenie PIT - informacja  
dla emerytów i rencistów
Trwa akcja składania zeznań PIT za 2020 r.
Z urzędem skarbowym można się rozliczyć do 30 kwietnia 2021 r., np. w serwisie e-Urząd Skarbowy.

Przypominamy emerytom i rencistom, jak mogą przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego i jak najszybciej otrzymać zwrot podatku.

W tym roku osoby, które otrzymały z organu rentowego PIT-11A, mogą:
• złożyć samodzielnie zeznanie roczne, albo
• nic nie robić do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., automatycznie 

wygenerowane w usłudze Twój e-PIT.

Zwrot nadpłaty
Zwrot nadpłaty podatku trwa do 45 dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane albo złożone elek-
tronicznie - najłatwiej w usłudze twój e-PIT, dostępnej w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

Ważne:
aby uzyskać zwrot nadpłaty, zgłoś swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego – możesz to zrobić w ze-
znaniu podatkowym lub na formularzu ZAP-3. Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej i jest aktualny, nie musisz 
nic robić.

Przekazanie 1% na rzecz OPP
Emeryci lub renciści, którzy otrzymali z organu rentowego PIT-40A i chcą przekazać 1% podatku na rzecz wy-
branej organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w ze-
znaniu podatkowym.

Emeryci i renciści, którzy otrzymali jeden PIT-40A i chcą, by wskazana w ubiegłym roku OPP otrzymała ich 
1% podatku, również nie będą musieli nic robić, jeśli do 31 marca 2021 r. nie zostanie odwołany stan epidemii.  

Jeśli podatnik otrzymał PIT-11A i chce przekazać 1% na tę samą organizację, co w ubiegłym roku, nie musi nic 
robić. Urząd skarbowy zrobi to za niego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT w automatycznie zatwierdzonym 
zeznaniu podatkowym.

Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż rok wcześniej, to wskazuje ją w ze-
znaniu, które składa do swojego urzędu skarbowego.

Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wykazie OPP,

• gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy złożysz je sam, czy zeznanie zostanie auto-
matycznie zaakceptowane przez KAS – nie składaj PIT-OP.

Z MOPS

ŚWIADCZENIE 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od 1.02.2021 r. rozpoczął się okres składa-
nia wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 
wyłącznie drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektro-
niczna). 

Natomiast od 1.04.2021 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można skła-
dać osobiście w formie papierowej w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

Okres składania powyższych wniosków trwać będzie do 30.06.2021 r. 

W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zachęca do zapisywania się od 1.02.2021 r. :
• telefonicznie pod nr (23) 693 30 05 lub
• osobiście w pok. nr 5 MOPS w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, w celu ustalenia daty i godziny złożenia 

wniosków na wyżej wskazane świadczenie. 

Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych kolejkach, co obecnie jest bardzo 
istotne w związku z epidemią COVID-19.

W pierwszej kolejności będą obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę 
złożenia wniosku. 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Medale  
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi 
mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzymaniem medali Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia o ich przyzna-
nie. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2021 Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński 
i nie zostały dotychczas odznaczone medalami. 
Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń proszę o wcześniej-
sze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje 
w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.
Informacje o kandydatach należy zgłaszać do 15 marca 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywil-
nego  w Nasielsku, pokój nr 213. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 
23 69 33112.
WNIOSEK - F/USC/04 znajduję się w Biuletynie Informacji Publicznej

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Ewa Mikulska



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

CIEKSYN

Nordic walking z Doliną Wkry
Podczas pandemii trudno efektywnie zadbać o odpowiednią dawkę ak-
tywności fizycznej. Dlatego Stowarzyszenie Dolina Wkry z Cieksyna po-
stawiło na sport, proponując mieszkańcom ciekawą ofertę zajęć nordic 
walking.

Działania tego Stowarzyszenia skupiają się m.in. na sferze ekologicznej – co 
roku jego członkowie porządkują wybrany teren wzdłuż rzeki Wkry w ra-
mach akcji sprzątanie świata. Z ich inicjatywy w 100. rocznicę odzyska-
nia niepodległości w Cieksynie został wybudowany pomnik, przy którym 
odbywają się uroczystości patriotyczne. Jedną z głównych idei Stowarzy-
szenia jest także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku 
lokalnym. 

 – Z inicjatywy Stowarzyszenia Dolina Wkry wybudowano otwartą strefę 
aktywności sportowej zlokalizowaną przy Szkole Podstawowej w Cieksy-
nie, sfinansowaną przez Gminę Nasielsk oraz Ministerstwo Sportu – mówi 
Marek Gerasik, prezes stowarzyszenia. – Ponadto organizowaliśmy za-
wody sportowe w siatkówce plażowej i tenisie stołowym – kontynuuje. 

Nie tylko aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, ale także integrację 
lokalnej społeczności mieli na celu członkowie Stowarzyszenia, organi-
zując treningi nordic walking. Przypomnijmy, że jest to zyskująca coraz 
większą popularność dyscyplina sportowa polegająca na maszerowaniu 
ze specjalnymi kijkami. W porównaniu do zwyczajnego marszu, podczas 
treningów nordic walking angażowanych jest więcej partii mięśni, chociaż 
mniej intensywnie. Mięśnie (m.in. klatki piersiowej, tricepsy, bicepsy, ra-
mion i brzucha) są również inaczej stymulowane niż w zwykłym marszu, 
a to prowadzi do większego ich wzmocnienia. 

 – Pierwsze spotkanie odbyło się pod kierunkiem trenera – relacjonuje 
Marek Gerasik. – Zależało nam na tym, aby wyrobić właściwe nawyki 
i technikę chodzenia. Jest to bardzo ważne, żeby uchronić się przed kon-
tuzjami – zaznacza.

W styczniu br. odbyły się dwa sobotnie treningi (16 i 30 stycznia). Wtedy to 
20 osobowa grupa pokonała 4 kilometrową trasę wiodącą wśród terenów 
rekreacyjnych Cieksyna. Mimo siarczystego mrozu, na treningach pano-
wała ciepła i pełna energii atmosfera. Stowarzyszenie planuje realizację ko-
lejnych treningów nordic walking. 

 – Podejmiemy działania w celu wyznaczenia stałych tras do uprawia-
nia tego, wbrew pozorom ciekawego, sportu. Zapraszamy do wspólnego 
chodzenia i śledzenia naszej strony FB – będziemy się ogłaszać – zapew-
nia Marek Gerasik.

Stowarzyszenie Dolina Wkry angażuje się w rozwój swojego terenu: – 
Oprócz działań sportowych, członkowie stowarzyszenia wciąż będą za-
biegać o gazyfikację m.in. Cieksyna, Borkowa, Ruszkowa ale też Dębinek, 
Studzianek, Zaborza, Miękoszyna, Morgów. Planujemy również wydać 
opracowanie mieszkanki Cieksyna pt. „Ćwierćwiecze Cieksyna” – dodaje 
prezes Gerasik. 

Pozostaje trzymać kciuki za realizację planów i zaprosić chętnych na ko-
lejne treningi sportowe. 

O.Z.

PIŁKA NOŻNA

Wkra Cieksyn na boisku
Po zimowej przerwie do gry na 
boisku wróciła Wkra Cieksyn. 
Drużyna jest mocno zdetermino-
wana do gry w rundzie wiosennej 
z nastawieniem na zdobywanie 
bramek i wygrywania meczów, 
choć poprzeczka jest wysoko.

W lutym zawodnicy prężnie dzia-
łającej i reaktywowanej niedawno 
drużyny Wkry Cieksyn rozegrali dwumecz sparingowy z Opią Opinogóra. 
Oba zostały rozegrane w Kraszewie. Pierwsze spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 5:6 dla Opii. Autorem trzech bramek był Miłosz Kaczor, a po jednym 
golu strzelił Patryk Purzycki i Łukasz Gortat.

Rewanżowe spotkanie rozegrane tydzień później, czyli 27 lutego, także za-
kończyło się zwycięstwem rywali. Jednak inny był wynik meczu, a mianowicie 
4:6. Tym razem po jednej bramce strzelili Patryk Purzycki, Kamil Łyczkowski, 
Miłosz Kaczor i Robert Sagan.

 – Mimo trudnych warunków związanych z zimą i trwającą pandemią, nie 
poddajemy się i mocno przygotowujemy się do zbliżającej rundy wiosennej 
– mówi prezes Wkry Cieksyn Daniel Śmigasiewicz.

Kolejne spotkania sparingowe w najbliższe weekendy – 7 marca o godzinie 
15:00 w Kraszewie z Impetem Łajski, a 13 marca o godzinie 17:00 w Radzy-
minie z Mazurem II Radzymin. 

Runda wiosenna w B klasie Keeza okręgu ciechanowskiego rozpocznie się 
w ostatni weekend marca. Pierwszym rywalem Wkry Cieksyn na wyjeździe 
będzie Żak Szreńsk.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Rocznik 2011/2012 na turnieju „Pegaz Cup”
W sobotę, 20 lutego, podopieczni Piotra Kosztowniaka i Mariu-
sza Chrzanowskiego, czyli rocznik 2011/12, po raz kolejny wzięli 
udział w turnieju „Pegaz Cup”. Rozgrywki odbyły się w hali spor-
towej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Drobinie.

W turnieju wzięły udział: Pegaz I Drobin, Pegaz II Drobin, Unia 
I Boryszew, Unia II Boryszew, MB 10 Lipno, KS Piłkarz Golub-
-Dobrzyń, Young Champions Płock, Żak Żbiczno oraz żeńska 
drużyna dziewcząt 2009 Żak Żbiczno.

Turniej był okazją do rywalizacji i doskonalenia umiejętności. Nie 
brakowało emocji, goli i walki w duchu 
Fair Play. 

Spotkania Żbika Nasielsk zakończyły 
się następującymi wynikami:
MB 10 Lipno – Żbik Nasielsk 1 – 1
Żbik Nasielsk – Żak Żbiczno (dziew-
częta) 1 – 1
Unia II Boryszew – Żbik Nasielsk 1 – 4
Pegaz I Drobin – Żbik Nasielsk 0 – 0

Ostatecznie drużyna Żbika Nasielsk 
zajęła V miejsce, pokonując drużynę 
z KS Piłkarz Golub Dobrzyń 4-0.

Zwycięstwo w turnieju wywalczyli 
sobie zawodnicy Young Chamipins, 
którzy pokonali w finałowym, wy-
równanym meczu Unię Boryszew 
w rzutach karnych. 

Michał B.


