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XXVII sesja nasielskiej Rady Miejskiej odbyła się w formie zdalnej w czwartek, 25 marca br. Obrady prowadził 
Dariusz Kordowski, wiceprzewodniczący RM. Rada zaakceptowała wniosek burmistrza o wprowadzenie do po-
rządku obrad projektu uchwały w sprawie realizacji przez gminę Nasielsk projektu o dostosowaniu czterech 
szkół zgodnie z wymogami ustawy o dostępności. Po uchwaleniu porządku posiedzenia Rada przyjęła kolejno 
protokoły z ostatnich trzech sesji RM.

O swojej pracy w okresie pomiędzy sesjami Rady poinformowali kolejno: Dariusz Kordowski wiceprzewodni-
czący RM oraz Burmistrz Bogdan Ruszkowski. 

Następnie radni bez zastrzeżeń przyjęli: sprawozdanie za rok 2020 z realizacji „Gminnego programu wspierania 
rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021” oraz Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie miasta i gminy Nasielsk w 2020 roku. 

Do sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Nasielsku w 2020 roku padło 
kilka pytań. Radny Rodryg Czyż chciał wiedzieć, ile Strażnik Miejski odbył inter-

KOMUNIKAT SPZOZ

Zapisy na szczepienia 
Szanowni Pacjenci,
w związku z podpisaniem nowej oferty na zamówienia szczepionek Comirnaty Pfizer dla pacjentów 70-80+ 
i dla pacjentów z chorobami przewlekłymi (Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dn. 10.03.2021r.) oraz na Astrę 
Zenecę dla pacjentów poniżej 70 roku życia dysponujemy wolnymi terminami dla pacjentów powyżej 70 
roku życia (Pfizer) na kwiecień - maj oraz dla pacjentów poniżej 70 roku życia (Astra Zeneca) w maju. 

Zachęcamy Państwa do zapisu na szczepienia telefonicznie pod numerem tel. 510 648 690 oraz osobiście w 
siedzibie SPZOZ Nasielsk II piętro, ewentualnie przez infolinię pod numerem 989. 

Dyrektor SPZOZ Nasielsk 

Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 jest dostępna pod numerem telefonu:

23 691 25 03 wew. 22 lub 510 648 690.
W kwietniu uruchomiono zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z następu-
jącym harmonogramem:

15 kwietnia – rocznik 1965,
16 kwietnia – rocznik 1966,
17 kwietnia – rocznik 1967,
19 kwietnia – rocznik 1968,
20 kwietnia – rocznik 1969,

21 kwietnia – rocznik 1970,
22 kwietnia – rocznik 1971,
23 kwietnia – rocznik 1972,
24 kwietnia – rocznik 1973.

OBRADOWAŁA RADA

Będzie więcej inwestycji 
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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

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

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 publicznego 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 zezna-

nie 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 elektronicznie - 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 skar-
bowego – możesz to zrobić w zeznaniu 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 wybranej organizacji pożytku publicznego 
(OPP), mogą wskazać wybrane OPP w oświadczeniu PIT-OP lub w zeznaniu 
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 ze-
znaniu podatkowym.
Jeżeli natomiast podatnik chce przekazać 1% podatku na rzecz innej OPP niż 
rok wcześniej, to wskazuje ją w zeznaniu, które składa do swojego urzędu 
skarbowego.
Ważne:
• wskazana w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym Wy-

kazie OPP,
• gdy w systemie znajduje się zeznanie – niezależnie od tego, czy zło-

żysz je sam, czy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 
przez KAS – nie składaj PIT-OP.

Wizyta w urzędzie skarbowym  
tylko po wcześniejszej rezerwacji

Zadzwoń lub umów wizytę on-line na 

wizyta.podatki.gov.pl
+ 48 22 765 90 47
+ 48 22 765 90 50
+ 48 22 765 90 17
+ 48 22 765 90 40

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Chcesz wymienić piec  
- weź dotację z gminy
Informujemy Państwa, że 12 kwietnia br., Rada Miejska w Nasielsku,  
na wniosek Burmistrza Nasielsk, który zabezpieczył kwotę w budżecie  
na ten cel, podjęła uchwałę o dofinansowaniu do wymiany użytkowanych 
źródeł ciepła. 

Ze środków budżetu Gminy Nasielsk będą udzielane dotacje na realizację 
przedsięwzięć polegających na wymianie bezklasowych lub posiadają-
cych 3. lub 4. klasę kotłów na:

1) ogrzewanie gazowe;

2) ogrzewanie olejowe;

3) ogrzewanie elektryczne;

4) pompy ciepła;

5) kotły na paliwa stałe lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa 
stałe spełniające wymagania ekoportalu.

Przewidziana kwota dotacji wynosi:

Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - 5 000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawio-
nych faktur.

2) Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym - 4 000,00 zł 
(słownie: cztery tysiące złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikająca 
z przedstawionych faktur.

3) Dla budynku mieszkalnego wielolokalowego, w którym lokale miesz-
kalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania - 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), jednak nie więcej niż kwota wynikają-
ca z przedstawionych faktur.

4) Dla budynku usługowego - 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), 
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

5) Dla lokalu usługowego w budynku mieszkalnym z wyodrębnionym 
źródłem ogrzewania – 4 000 zł, (słownie: cztery tysiące złotych), jednak 
nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Osoby, które chciałyby skorzystać z dotacji do wymiany kotła, muszą pa-
miętać, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed zakupem nowego kotła 
muszą złożyć wypełniony: WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY IST-
NIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO i dopiero po weryfikacji wniosku 
i po podpisaniu umowy można zakupić i wymienić źródło ciepła. 

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia wraz z wyma-
ganymi załącznikami przyjmowane będą w trzech naborach, gdyż dotacja 
przewidziana jest na lata 2021- 2023.

w ciągu roku tj.:

1. pierwszy nabór: 1 – 28 lutego,

2. drugi nabór: 1 – 31 maja,

3. trzeci nabór: 1 – 31 sierpnia.

W bieżącym roku będą tylko dwa nabory: 4.05- 31.05 i drugi 1 – 31 sierp-
nia.

WNIOSEK O DOTACJĘ DO WYMIANY ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU GRZEW-
CZEGO w chwili obecnej jest w opracowywaniu. 

Poinformujemy Państwa, kiedy taki wniosek będzie można pobrać w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego, ul. Elektronowa 3. Postaramy się, żeby po kilka 
sztuk wniosków dotarło też do Sołtysów poszczególnych sołectw. Będzie-
my Państwa informować też na bieżąco poprzez Nasielski Informacyjny 
System SMS. Zachęcamy do zapisania się: 

https://nasielsk.pl/aktualnosci/system-powiadomien-sms

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 (prosić kierownika Wydziału Środowiska  
i Rozwoju Obszarów Wiejskich), telefonicznie - 23 69 33 108,  
e-mail: j.szymanska@nasielsk.pl
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OBRADOWAŁA RADA

Będzie więcej inwestycji 
wencji wraz z pracownikami wydzia-
łu środowiska w celu identyfikacji 
tzw. kopciuchów, czyli pieców za-
nieczyszczających powietrze. 

Burmistrz Bogdan Ruszkowski za-
pewnił, że interwencje strażnika są 
prowadzone na bieżąco i dotyczą 
głównie odpadów komunalnych, 
często kończące się pouczeniami, 
bądź mandatami. Dodał, że w kwestii 
kontrolowania poziomu zanieczysz-
czenia powietrza istnieje potrzeba 
zakupu odpowiednich urządzeń do 
tego celu. O swojej współpracy ze 
strażnikiem miejskim w Cieksynie 
wspomniał radny Janusz Gers. Osta-
tecznie sprawozdanie przyjęto. 

Dwa pierwsze projekty uchwał do-
tyczyły finansów gminnych i Rada 
podjęła je jednogłośnie. Pierwszy 
dotyczył zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Nasielsk, 
zaś drugi zmiany Uchwały Budże-
towej Gminy Nasielsk na 2021 r.

Wiceprzewodniczący RM Dariusz 
Kordowski wyraził swoje uznanie dla 
proponowanych zmian w budżecie 
gminy, zmniejszenie długu o 6 mln 
zł i wprowadzeniu szeregu ważnych 
dla mieszkańców inwestycji.

Radny Michał Brodowski pytał, na 
jaki odcinek ul. Krupki jest przezna-
czona ta kwota i czy jest szansa na 
jakieś dofinansowanie?

Skarbnik Nasielska Rafał Adam-
ski mówił o pozyskanych z urzędu 
marszałkowskiego środkach w wy-
sokości 900 tys. zł. na dofinanso-
wanie przebudowy ulicy Krupki. 
Więcej szczegółów na ten temat 
przedstawił Radosław Kasiak kie-
rownik Wydziału Inwestycji nasiel-
skiego UM.

 – Planowana do przebudowy jest 
ulica Krupki na odcinku od dro-
gi wojewódzkiej, czyli od ulicy 
Kościuszki aż do mostku na ulicy 
Podmiejskiej. Będzie to odcinek 
o długości ok. 800 m. W ramach 
zadania przewidziany jest remont 
istniejącej nawierzchni na tym znisz-
czonym odcinku ulicy Krupki oraz 
wykonanie nowej nawierzchni as-
faltowej na odcinku nieutwardzo-
nym. Planowana szerokość jezdni 
to 5 m. Będzie także wykonane od-
wodnienie oraz remont istniejących 
chodników na odcinku utwardzo-
nym – wyjaśnił R. Kasiak. 

Radny M. Brodowski stwierdził: – 
To kolejny krok, który przybliży 
Nasielsk do finalizacji tej potrzeb-
nej inwestycji. Wielu mieszkańców 
zwracało się do mnie w aspekcie tej 
drogi, pytając kiedy będzie remon-
towana i zaznaczając jej strategicz-
ne znaczenie, jako łącznika między 
osiedlem Krupki a Nową Wsią i sta-
nowiącą pewną alternatywę ob-
jazdu, która z pewnością będzie 
stymulowała rozwój budownictwa 
jednorodzinnego w tym rejonie.

Radny Rodryg Czyż wskazał inwe-
stycje, które szczególnie go ucie-
szyły. Były to m.in.: remont łazienek 
w Szkole Podstawowej nr 1, projekt 

kanalizacji, projekt ulicy Ogrodowej, 
ulica Bursztynowa w Pieścirogach, 
ulica Krupki, ścieżka rowerowa, lo-
kale komunalne, boiska przyszkol-
ne, dofinansowanie na wymianę 
pieców oraz środki na zabezpiecze-
nie i remont domu modlitwy w Ma-
zewie. 

Zmiany budżetowe pozytywnie 
ocenili także m.in. radni: Rafał Dłu-
towski, Mirosław Świderski, Krzysz-
tof Fronczak. Radny Świderski 
wyraził nadzieję, że burmistrz tak 
podzieli środki, żeby mieszkańcy 
ze wszystkich okręgów mieli okazję 
z nich skorzystać. 

Radny Andrzej Pacocha dopyty-
wał, czy zostały już wybrane chod-
niki i drogi do remontu. Burmistrz 
Ruszkowski wyjaśnił, że ani drogi, 
ani chodniki nie zostały jeszcze wy-
brane, a w tej kwestii będzie bazował 
na opinii ZGKiM.

Radny Czyż był zainteresowany 
sprawą koncepcji kompostowni 
w Jaskółowie, na którą w budżecie 
zapisano 40 tys. zł. Podkreślił rów-
nież że jego zdaniem skarbnik nie 
zmniejszył długu, tylko nie wyko-
rzystał limitu obligacji.

 – Rozmawiamy z gminą Wieliszew, 
szukamy rozwiązań, żeby nie wzra-
stała cena odpadów komunalnych. 
Najdroższe są odpady biodegra-
dowalne, a my mamy swój teren 
– mówił burmistrz w sprawie kom-
postowni. 

Skarbnik Nasielska Rafał Adamski 
wyjaśnił, że na chwilę obecną dług 
jest zmniejszony.

 – Planowany, a wykonany dług to 
są dwie różne sprawy. W przypadku, 
gdy rada podejmuje uchwałę o za-
ciągnięciu obligacji na 17 400 tys. zł 
ten dług jest już wpisywany w WPF 
(Wieloletnia Prognoza Finansowa) 
planowany, my musimy go wpisać. 
Wykonany dług to co innego. W tej 
chwili zmniejszamy ten dług o 6 mln 
zł. Odsetki nie są płacone dopó-
ki tych obligacji nie wyemitujemy, 
więc ten dług nic nas nie kosztu-
je, ale w WPF on musi być wpisa-
ny jako dług, bo to jest planowany 
dług do zaciągnięcia, jeżeli teraz 
w uchwale budżetowej zdejmuje-
my przychody z emisji obligacji to 
z automatu ten dług się zmniejsza 
– tłumaczył skarbnik dodając, że sa-
morząd pracuje w oparciu o ustawę 
o finansach publicznych.

Radny Marcin Szarszewski zabrał 
głos w sprawie ulicy Bursztynowej. 
Jego zdaniem 250 tys. zł, to zbyt 
mało na remont drogi. Burmistrz 
Ruszkowski powiedział, że remon-
towany będzie odcinek od Kolejo-
wej do Złotej.

Następnie radny przedstawił kolej-
ne etapy starań mieszkańców o jej 
przebudowę, w tym podkreślił dzia-
łania sołtys Bogumiły Rębeckiej 
i całego sołectwa, których intencją 
była modernizacja całej ulicy. Za-
uważył też, że przy drugim odcin-
ku ulicy Bursztynowej – od Złotej 
do Szmaragdowej, mieszka więcej 

osób, pod prośbą o modernizację 
ulicy też z tego odcinka podpisa-
ło się zdecydowanie więcej miesz-
kańców. Radny Szarszewski zgłosił 
wniosek formalny o przeznacze-
nie 400 tys. zł na modernizację uli-
cy Bursztynowej i zdjęcie tej kwoty 
z zadania „Modernizacja wybranych 
odcinków dróg gminnych”. Wnio-
sek nie uzyskał poparcia większości 
radnych. Głosowano następująco:  
5 za, 9 przeciw, 1 osoba wstrzymała 
się od głosu. 

Radni M. Świderski i A. Pacocha do-
pytywali o boiska wielofunkcyjne, 
które mają powstać przy szkołach. 
Na ten cel przeznaczono w bu-
dżecie 1,5 mln zł na dwa boiska. 
Burmistrz zapewnił, że jeśli gmina 
otrzyma dofinansowanie, będą one 
wykonywane przy wszystkich szko-
łach.

Radny Dawid Domała mówił o sze-
regu dobrych inwestycji, które zna-
lazły się w budżecie, przypomniał 
jednak o potrzebie budowy chod-
nika na ulicy Tylnej.

Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że 
nadal nie została uregulowana kwe-
stia własności nieruchomości, ale 
jeśli tylko ta kwestia zostanie wy-
jaśniona, to ta inwestycja, czyli 
chodnik, oświetlenie i kilka miejsc 
parkingowych zostanie wykonana.  

Radny Krzysztof Fronczak pytał 
o to, czy pozostaną fundusze so-
łeckie. 

 – Fundusz sołecki będzie, dopó-
ki nie będzie uchwały o likwidacji 
funduszu sołeckiego, która po-
winna być głosowana do końca 
marca. Nie ma jej, więc fundusz zo-
staje. W tamtym roku otrzymaliśmy 
zwrot 250 tys. zł na 1 mln zł wyda-
nych, czyli ok. 25% – mówił skarbnik 
Nasielska.

Uchwałę w sprawie zmian Uchwa-
ły Budżetowej Gminy Nasielsk na 
2021 r. radni podjęli jednogłośnie. 

Szereg kolejnych uchwał Rada rów-
nież przyjęła jednogłośnie i bez dys-
kusji przy pozytywnych opiniach 
merytorycznych komisji. Były to: 

 – uchwała w sprawie ustale-
nia maksymalnej kwoty dof i-
nansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli w 2021 r. zatrudnionych 
w gminnych placówkach oświato-
wych; 

 – uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXI/191/20 Rady Miej-
skiej w Nasielsku z dnia 29 paździer-
nika 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie na lata 
2021-2025;

 – uchwała w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przy-
znawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze;

 – uchwała w sprawie przyjęcia 
przez Gminę Nasielsk do realizacji 
w 2021 roku zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmenta-

rzy wojennych na terenie Gminy 
Nasielsk;

– uchwała w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Nasielsk;

 – uchwała w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na ternie 
Gminy Nasielsk.

Projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania dotacji ce-
lowych ze środków budżetu Gminy 
Nasielsk na przedsięwzięcie służące 
ochronie powietrza na terenie Gmi-
ny Nasielsk ucieszył wielu radnych, 
w tym radnego R. Czyża, który, jak 
podkreślił w swoim wystąpieniu, 
rozpoczął dyskusję na ten temat 
jeszcze w 2019 r.

 – Każdy z radnych widział problem 
zanieczyszczenia powietrza w na-
szej gminie – stwierdził wiceprze-
wodniczący Rady D. Kordowski. 
– Chciałbym podziękować burmi-
strzowi, że przeznaczył 500 tys. zł, 
a nie 200 tys. zł, o które wniosko-
wali radni z klubu NSZ na dofinan-
sowania na zmianę pieców dla 
naszych mieszkańców – dodał. 

Jak zauważyła Jadwiga Szymań-
ska, kierownik Wydziału Środo-
wiska nasielskiego magistratu, 
uchwała została przygotowana po 
inwentaryzacji źródeł ciepła i musi 
być po uzgodnieniach. Wskazała też,  
że burmistrz wystąpił do wojewódz-
kiego funduszu o utworzenie punktu 
konsultacyjnego na ten cel. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie.

Rada przyjęła też trzy uchwały do-
tyczące petycji. Pierwsza uchwała 
uznająca petycję odnośnie polityki 
zarządzania konfliktem interesów za 
niezasadną została przyjęta większo-
ścią głosów (12 za, 1 przeciw, 2 oso-
by wstrzymały się od głosu). Rada 
uznała za niezasadną również pety-
cję od Komitetu Tymczasowej Rady 
Stanu Narodu Polskiego Społecz-
nego Komitetu Konstytucyjnego  
(14 za, 1 głos nieoddany). Jednogło-
śnie zdecydowano o przekazaniu 
petycji mieszkańca Nasielska zgod-
nie z właściwością. 

Następnie radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku 
na rok 2021.

Kolejna uchwała dotyczyła przyję-
cia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Nasielsku na 2021 
rok. Podczas dyskusji radny R. Czyż 
zgłosił wniosek, który wcześniej nie 
został zaakceptowany przez komisję 
rewizyjną, o zajęcie się przez komi-
sję rewizyjną weryfikacją budowy 
łącznika między ulicą Elektrono-
wą a ulicą Warszawską pod kątem 
potrzeby realizacji tej inwestycji 
i jej ekonomicznego uzasadnienia. 
Wniosek nie został przyjęty (5 za, 9 
przeciw, 1 głos nieoddany).

Radny Mirosław Świderski zauwa-
żył, że wnioski do komisji rewizyj-
nej można składać na każdej sesji 

RM. Ostatecznie większością gło-
sów uchwałę przyjęto (11 za, 1 prze-
ciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu  
i 2 głosów nie oddano).

Rada przyjęła sprawozdanie z pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Nasielsku za 2020 rok. Do działań 
komisji krytycznie odniósł się czło-
nek komisji, radny R. Czyż.

Zatwierdzone bez dyskusji zostały 
sprawozdania z działalności mery-
torycznych Komisji Rady za 2020 
rok. Bez zastrzeżeń przyjęto też pla-
ny pracy komisji na 2021 rok.

Ponadto radni jednogłośnie przyję-
li uchwałę dotyczącą realizacji przez 
gminę Nasielsk projektu „Dostępna 
szkoła, innowacyjna szkoła – inno-
wacyjne rozwiązania w kreowaniu 
przyjaznej przestrzeni edukacyjnej 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów 
oraz otoczenia”. Jak poinformowała 
radnych Hanna Pietrzak, kierownik 
CUW, pozyskano ok. 1,5 mln środ-
ków m.in. na niwelowanie barier 
architektonicznych dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Projekt bę-
dzie realizowany w SP nr 1, SP nr 2, 
SP w Cieksynie oraz SP w Pieściro-
gach Starych. Burmistrz Ruszkowski 
podkreślił, że praca zespołowa przy-
niosła świetne efekty i podziękował 
wszystkim osobom zaangażowa-
nym w przygotowanie projektu.

W dalszej kolejności radni mieli za-
jąć stanowisko w sprawie zakupu na 
rzecz Gminy Nasielsk działki położo-
nej w Nasielsku. Komisja infrastruktu-
ry negatywnie wypowiedziała się na 
temat wykupu tej nieruchomości (ul. 
Podmiejska). W głosowaniu za zaku-
pem działki radni opowiedzieli się na-
stępująco: 10 radnych było przeciw,  
1 radny za, 2 osoby wstrzymały się 
od głosu, 2 głosy nie zostały oddane.

Prowadzący obrady Dariusz Kor-
dowsk i  wiceprzewodnicząc y 
RM poinformował uczestników,  
iż wszystkie złożone interpelacje 
zostały zamieszczone na BIP –ie. 
Powiedział również że do Rady 
Miejskiej wpłynęły 43 pisma i są one 
dostępne w Biurze Rady. 

W kolejnym punkcie posiedzenia 
– „sprawy różne” – rozmawiano 
m.in. na temat gazyfikacji Pieści-
rogów i budowy przedszkola w tej 
miejscowości, rozpoczęcia prac 
przy budowie skweru im. Jana Paw-
ła II, sortowni gruzu w Pieścirogach. 
Wiceprzewodniczący Kordowski 
przedstawił radnym porównanie 
gminy Nasielsk do gmin sąsiednich 
w kwestii m.in. wysokości podatku 
od nieruchomości, wodociągów, 
kanalizacji, długu. Dyskutowano tak-
że na temat, wzbudzających wiele 
emocji wśród internautów, nagród 
za 2020 r. w nasielskich jednostkach 
samorządowych. 

Prośba mieszkańca gminy Nasielsk, 
który chciał zabrać głos podczas se-
sji nie została uwzględniona. 

Pełne nagranie XXVII sesji nasielskiej 
Rady Miejskiej można zobaczyć na-
nasielsk.sesja.pl.

(i.)
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1 kwietnia pożar sadzy w komi-
nie w budynku przy ulicy Leśnej. 
Do akcji zadysponowano OSP 
Nasielsk i PSP Nowy Dwór Ma-
zowiecki. 

1 kwietnia pożar traw i zarośli 
w miejscowości Chrcynno. Spa-
leniu uległo ok. 500m2. W ak-
cji uczestniczyły zastępy z OSP 
Nasielsk, OSP Nuna, PSP Nowy 
Dwór Mazowiecki.

13 kwietnia zdarzenie drogowe 
z udziałem dwóch samocho-
dów na skrzyżowaniu ulic POW 
i Warszawskiej. Do akcji zadyspo-
nowano OSP Nasielsk.

Kronika OSP

KRONIKA  
POLICYJNA

6.04.2021 r. nasielscy kryminalni 
zatrzymali 33-latka, który był po-
szukiwany, celem doprowadzenia 
do pułtuskiej prokuratury.

9.04.2021 r. dzielnicowy i kry-
minalny z Nasielska zatrzymali 
22-letniego nasielszczanina, któ-
ry posiadał przy sobie marihuanę. 
Grozi mu kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

1 0 . 0 4 . 2 0 21  r .  p o l i c j a n c i 
z Nasielska, na terenie miasta za-
trzymali 39-latka z tej miejsco-
wości, który dokonał kradzieży 
rozbójniczej w jednym ze skle-
pów. Grozi mu kara do 10 lat wię-
zienia.

11.04.2021 r. policjanci wydziału 
ruchu drogowego, w Studzian-
kach zatrzymali ujętego przez 
obywateli 54-latka z tej miejsco-
wości, który kierując pojazdem 
microcar uderzył najpierw w znak 
drogowy, a następnie w zaparko-
wany pojazd hyundai. Mężczyzna 
miał zakaz prowadzenia pojazdów 
i ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Grozi mu teraz kara do  
5  l a t  p ozb awi e n i a  wo l n o ś c i 
i grzywna. 

POLICJA. Kadry

Zastępca komendanta KP

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Podziękowania  
dla wszystkich zaangażowanych  
w dystrybucję masek
Szanowni Państwo,

W naszej gminie odbyła się w ostatnich dniach dystrybucja maseczek 
ochronnych przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego dla miesz-
kańców. Chciałbym szczególnie serdecznie podziękować za włożoną 
pracę Strażakom z OSP Nasielsk i OSP Psucin - Wasze zaangażowanie 
jest nieocenione.

Strażacy nie tylko (pracując od wczesnych godzin porannych) w krót-
kim czasie uporali się z tysiącami maseczek, ale także dystrybuowali 
ulotki dotyczące Narodowego Programu Sczepień przeciw COVID-19. 
Ulotki te dostarczali do naszych domów strażacy ze wszystkich jedno-
stek OSP z terenu gminy Nasielsk, za co bardzo dziękuję. 

Warto w tym miejscu podkreślić fakt, iż dzięki działaniom straży wszy-
scy czujemy się bezpieczni. Ja również zawsze mogę na naszą straż 
liczyć, bez względu na rodzaj działań. Bez różnicy, czy jest to proś-
ba o udrożnienie przepustu na drodze, uwolnienie zwierzęcia, akcje 
charytatywne, zabezpieczenie terenu czy wiele innych – Wy, drodzy 
strażacy, zawsze jesteście blisko mieszkańców, czujni, gotowi, by nieść 
pomoc - za to ogromnie DZIĘKUJĘ. Wasze akcje niezmiennie są na 
najwyższym poziomie.

Jednocześnie dziękuję także wszystkim Państwu Sołtysom za dostar-
czenie maseczek w swoich sołectwach, mimo trudnego czasu, Pań-
stwo również nie pozostawiają mieszkańców bez opieki. 

To zaszczyt współpracować z Państwem. Jeszcze raz dziękuję.

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Od 1 marca br. nowym zastępcą 
Komendanta Komisariatu Policji  
w Nasielsku podinsp. Dariusza Lesz-
czyńskiego jest podkom. Małgo-
rzata Młynarska. 

P a n i  p o d k o m i s a r z  p r a c u j e  
w nasielskim Komisariacie Policji 
od stycznia 2017 r. Do lutego br. 
na stanowisku kierownika referatu 
kryminalnego.

Pracę w policji rozpoczęła w maju 
2005 roku. Najpierw w Komen-
dzie Rejonowej Policji  Warszawa 
IV, później pracowała w PP Zakro-
czym (2006 – 2009), gdzie peł-
niła służbę patrolową, a następnie 
prowadziła postępowania przygo-
towawcze. Od 2009 r. jako do-
chodzeniowiec trafiła do wydziału 
dochodzeniowo – śledczego no-
wodworskiej Komendy Powiatowej 
Policji. W wydziale tym od sierpnia 
do grudnia 2016 r. była zastępcą 
naczelnika.

– Do tej pory w referacie krymi-
nalnym nasielskiego Komisariatu 
Policji kierowałam pracą 7 osobo-
wego zespołu, teraz bezpośrednio 
podlega mi 9 osób, w tym kierow-
nik wraz z referatem kryminalnym 
oraz policjant zajmujący się wy-
kroczeniami. Generalnie dla mnie 
dużo się nie zmieniło, bo nadzo-
ruję pion kryminalny, ale muszę 
się jeszcze wdrożyć i przyzwy-
czaić do większego zakresu pracy 
oraz większej odpowiedzialności 

– mówi podkom. Małgorzata Mły-
narska.

Przez ostatnie pięć lat pani podko-
misarz zapoznała się ze specyfiką 
naszej gminy i jak podkreśla, wy-
różnia się ona na tle innych jed-
nostek, w których pracowała tym, 
że nasielscy policjanci pracują na 
bardzo rozległ ym terenie. Pod 
względem przestępczości w całym 
powiecie nowodworskim sytuacja 
wygląda podobnie. 

– Warto podkreślić, że w ostat-
nich latach charakter przestęp-
czości ulega zmianie. Jest mniej 
kradzieży, rozbojów, ale zdecydo-
wanie zwiększyła się liczba prze-
stępstw internetowych, oszustw 
np. na tzw. wnuczka, czy policjanta,  
w których przestępcy wykorzystu-
ją zaskoczenie, niepokój o bliskich, 
brak ostrożności ludzi i okradają 
ich – stwierdza pani podkomisarz 
Młynarska. – Od zawsze chcia-
łam pracować w policji i prowa-
dzić sprawy kryminalne. Ale jak 
skończyłam szkołę średnią, to nie 
chcieli przyjmować kobiet do po-
licji. Ukończyłam więc studia, po-
szłam do pracy i w końcu trafiłam 
do policji. Dziś mam szczęście, że 
robię to, co lubię – dodaje. 

Pani Małgorzata ma wykształcenie 
wyższe: administracja publiczna, 
administracja w stanach nadzwy-
czajnych, mieszka w powiecie no-
wodworskim. Jest mężatką, mamą 
dwóch chłopców. W wolnym cza-

sie lubi czytać książki, jeździć na ro-
werze, tańczyć i słuchać muzyki. 

Kobiety na wyższych stanowiskach 
w służbach mundurowych to cią-
gle rzadkość, aktualnie w powiecie 
nowodworskim nasielski Komisa-

riat Policji jest pod tym względem 
wyjątkiem. 

Pani podkom. Małgorzacie Młynar-
skiej gratulujemy awansu i życzy-
my wielu sukcesów!

(i.)
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Z URZĘDU MIEJSKI

Dofinansowanie patroli 
ponadnormatywnych
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Nasielsk, Ko-
mendant Komisariatu Policji w Nasielsku - podinsp. Dariusz Leszczyński 
wyszedł z inicjatywą podjęcia dodatkowych patroli pieszych przez funk-
cjonariuszy policji. Działania podejmowane w ramach ww. patroli mają na 
celu zapobieganie nietrzeźwości w miejscach publicznych, zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń, przeciwdziałanie wczesnej inicjacji 
alkoholowej wśród młodzieży, profilaktykę i prewencję w zakresie spoży-
wania alkoholu i używania środków odurzających itp. 

Dbając o dodatkowe bezpieczeństwo naszych mieszkańców, Burmistrz 
Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski dofinansował patrole ponadnorma-
tywne „prewencyjno-profilaktyczne” w kwocie 10 000zł, które rozpocz-
ną się od maja 2021 roku.

Patrole odbywać się będą w piątki i soboty w godz. 19:00-3:00, 18:00-
2:00 oraz podczas festynów, imprez sportowych i innych uroczystości. 

Oficjalne przekazanie umowy nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2021 r. pomię-
dzy Zastępcą Burmistrza Nasielska – Panem Andrzejem Waldemarem 
Kordulewskim a Komendantem Policji w Nasielsku – Panem podinsp. 
Dariuszem Leszczyńskim. 

Wydział Administracji i Nadzoru
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Pieniądze dla wybranych 
samorządów
Rząd kolejny raz rozdysponował 
wśród samorządów w całej Polsce 
środki finansowe w ramach Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Niestety ponownie na liście 
beneficjentów zabrakło m.in. gmi-
ny Nasielsk, a także powiatu nowo-
dworskiego.

W skali całego kraju rozdyspono-
wano ponad 1,8 mld zł, a w skali 
województwa mazowieckiego to 
228 mln zł. 

Na 42 powiaty mazowieckie (5 
grodzkich i 37 ziemskich), dofinan-
sowanie dostały tylko 23 powiaty 
ziemskie, a na 314 gmin dofinanso-
wanie otrzymało jedynie 108.

Wśród powiatów pokrzywdzone 
zostały wszystkie powiaty grodz-
kie. Ponadto w rządowych dofi-
nansowaniach pominięto wnioski 
m.in. z powiatów: nowodworskie-

go, ciechanowskiego, przasnyskie-
go, makowskiego, warszawskiego 
zachodniego czy piaseczyńskiego. 

Analizując wsparcie finansowe dla 
gmin w poszczególnych powia-
tach, zauważyć można, że najbar-
dziej pokrzywdzonym jest powiat 
piaseczyński, w którym również 
żadna gmina nie otrzymała pienię-
dzy rządowych.

Rekordowym wsparciem może 
pochwalić się miasto Otwock. Jako 
gmina miejska Otwock otrzymał 
łącznie 11 mln zł, w tym 3 mln zł 
na bezpieczne przejścia dla pie-
szych, a po 4 mln na budowę 
kompleksu sportowego oraz na 
budowę nowoczesnego schro-
niska dla bezdomnych zwierząt. 
Ponadto powiat otwocki na inwe-
stycje drogowe w mieście Otwock 
otrzymał dodatkowo 4,5 mln zł. 
Czy fakt, że wiejska gmina Małki-

nia Górna, która otrzymała łącznie 
15 mln zł, w tym na budowę sieci 
kanalizacyjnej w gminie 13 mln zł, 
a na przebudowę Stacji Uzdatniania 
Wody 2 mln zł. 

Co ciekawe, dofinansowania nie 
otrzymała żadna gmina z okręgu 
Legionowa. Jednak jako powiat, 
Legionowo otrzymało 2 mln zł 
na zakup sprzętu medycznego dla 
tamtejszego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej oraz 4 miliony na przebu-
dowę prawie 4 kilometrowego 
odcinka drogi powiatowej Jabłon-
na-Wieliszew.

Imponującą kwotą może poszczy-
cić się powiat radomski, który 
otrzymał jako jedyny niezaokrą-
gloną i wnioskowaną kwotę 14 538 
186,11 zł na rozbudowę i moderni-
zację SPZZOZ w Pionkach im. Le-
cha i Marii Kaczyńskich. 10 mln zł 
otrzymał też powiat pruszkowski, 

który na przebudowę dróg po-
wiatowych w mieście otrzymał  
4 mln zł, a pozostałą kwotę na 
wykonanie prac projektowych, 
budowlanych oraz zakup nowo 
wybudowanego pawilonu SPZZOZ 
w Pruszkowie.

Wśród gmin najwyższe wsparcie 
otrzymały gminy z okolic Rado-
mia. Gmina wiejska Gózd otrzy-
ma łącznie 3,4 mln zł. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na instala-
cje fotowoltaiczne na budynkach 
szkół i Urzędu Gminy w Goździe  
(800 tys. zł), na modernizację 
oświetlenia ulicznego w gminie 
za kwotę 1,5 mln zł oraz na kom-
pleksowe uregulowanie gospo-
darki ściekowej za kwotę 1,1 mln zł. 
Wiejska gmina Wolanów otrzyma  
2,7 mln zł na przebudowę dwóch 
dróg w gminie o łącznej dłu-
gośc i  2 ,25 km. Nowe Miasto 
nad Pilicą otrzymało prawie 2,5 

mln zł na budowę bieżni lekko-
atletycznej z infrastrukturą oraz  
100 tys. zł na zagospodarowa-
nie terenu nad brzegiem rzeki Pi-
lica. Wiejska gmina Stara Błotnica 
otrzyma 2,3 mln zł na budowę 
świetlicy wiejskiej, strażnicy oraz 
na termomodernizację budynku 
gminnego. 2,2 mln na budowę sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalnię ście-
ków oraz na dokończenie budowy 
Centrum Społecznego otrzymała 
wiejska gmina Wieniawa, a prawie  
2,2 mln zł otrzyma gmina Przytyk 
na rozbudowę budynku Ośrod-
ka Zdrowia. Jedyną gminą spo-
za regionu radomskiego, która 
otrzymała ponad 2 mln zł wspar-
cia jest gmina Radzanów w po-
wiecie mławskim. Do gminy trafi  
2,5 mln zł na przebudowę rynku 
w Radzanowie.

Z ciekawszych inwestycji, które 
otrz ymało do-
f i n a n s o w a n i e 
w  w y s o k o ś c i  
6 mln zł jest bu-
dowa tunelu dro-
gowego w gminie 
Halinów (powiat 
miński), który ma 
usprawnić system 
komunikacyjny.

W powiecie no-
w o d w o r s k i m 
jedynymi gmina-
mi, które otrzy-
ma ł y wsparc ie 
jest Nowy Dwór 
M a z o w i e c k i  
na modernizację 
systemu drogo-
wego na zabyt-
kowym osiedlu 
Modlin Twierdza 
w zak re s ie  re -
wital izacj i  tego 
ob sz aru .  C h o ć 
m i a s to  s t a ra ł o 
się o 10 mln zł,  
to otrzymało je-
dynie 750 tys. zł. 
Na rewitalizację 
m i a s t a  Z a k r o -
czym polegającą 

na wykonaniu nowych nawierzch-
ni i montażu stylowego oświetlenia 
wartości 5 mln zł gmina ta otrzy-
mała także 750 tys. zł.

Gmina Nasielsk wnioskowała o do-
finansowanie budowy przedszko-
la w Starych Pieścirogach, ścieżkę 
rowerową do Winnicy i na budowę 
drogi gminnej w mieście. Starostwo 
powiatowe w Nowym Dworze 
Maz. natomiast wystąpiło między 
innymi na środki na rozbudowę 
szpitala oraz na modernizację dro-
gi powiatowej Nasielsk – Żabiczyn.

Jaki był klucz przyznawania środ-
ków? – Tego nie wiadomo. Strony 
rządowe nie podały informacji na 
ten temat. Wiele samorządów, któ-
re nie dostało pieniędzy, zarzuca 
brak jasnych kryteriów i stosowa-
nie klucza politycznego. 

Michał B.

URZĄD MIEJSKI

Światowy  
Dzień Ziemi 2021
Światowy Dzień Ziemi w 2021 roku przypada na czwartek, 22 kwietnia. 
Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. 
Coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środo-
wiska, rozszerzenia świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

Obchody Światowego Dnia Ziemi w tym roku będą szczególne – w związ-
ku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu epidemii koronawirusa 
SARS-Cov-2, tradycyjne sadzenie drzew lub zbieranie zalegających od-
padów nie jest możliwe na dużą skalę.

Niemniej jednak osoby chętne, które małymi grupami zechcą wziąć udział 
w naszej corocznej akcji „Nasz Czysty Nasielsk” zapraszamy do udziału 
w akcji sprzątania swojej najbliższej okolicy. Jak co roku zapraszamy do 
akcji sołectwa, stowarzyszenia oraz wszystkich, którym na sercu leży śro-
dowisko naturalne. Akcję sprzątania organizujemy w dniach 19.04-25.04. 
Sprzątającym grupom zorganizowanym zapewniamy rękawiczki, worki 
na odpady oraz odbiór zgromadzonych odpadów. Odbiór worków i ręka-
wic w punkcie podawczym, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu 
akcji, ustaleniu sprzątanego terenu i podaniu ilości osób biorących udział.

Jeżeli obawiasz się przebywania w grupie, spróbuj zadbać o środowisko, 
nie wychodząc z domu. Każdy z nas w Dzień Ziemi robiąc nawet małą 
rzecz, może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety.

Oto kilka podpowiedzi :

 – Segregujmy śmieci;

 – Kupujmy mniej i nie marnujmy żywności;

 – Wybierajmy produkty lokalne;

 – Oszczędzajmy wodę;

 – Ograniczmy zużycie plastiku;

 – Kupujmy towary wielokrotnego użytku;

 – Oszczędzajmy energię.

Kontakt z Wydziałem Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (tel. 23/ 
69-33-077), mail: srodowisko@nasielsk.pl

INFORMACJA
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym 
Dworze Mazowieckim informuje, iż orzeczenia, których termin waż-
ności upłynął od 8.03 2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dni 
od dnia odwołania stanu pandemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania 
nowego orzeczenia.

Karty parkingowe wydane na podstawie tych orzeczeń także ulegają 
wydłużeniu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 568).

Z powodu śmierci

Pana Wiesława Zawadzkiego
wieloletniego kierownika  

Obwodu Drogowego w Nasielsku 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

najszczersze kondolencje  
i wyrazy głębokiego współczucia 

dla rodziny i znajomych 
w imieniu całego samorządu w Nasielsku

 
składają 

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Kordulewski

oraz

w imieniu Radnych Rady Miejskiej w Nasielsku 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Jerzy Lubieniecki



6 Życie Nasielska nr 9 (577); 16.04.2021–29.04.2021KULTURA

WARTO PRZECZYTAĆ

Horror w Himalajach
Wspinanie się na Mount Eve-

rest, najwyższy szczyt Himala-

jów, to miesiące przygotowań, 

zarówno sprzętu jak i swojego 

ciała, nie jest bowiem łatwo 

oddychać na wysokości po-

nad 8800 metrów nad po-

ziomem morza, a co dopiero 

przeć naprzód. A jak do tego 

wszystkiego dodamy zagro-

żenie nadnaturalnego typu to 

mamy… Abominację.

Dan Simmons może kojarzyć 

się czytelnikom chociażby za sprawą wspaniałego Hyperiona czy ze-

kranizowanego jakiś czas temu przez HBO Terroru. Opisywanej poniżej 

Abominacji bliżej do tego drugiego dzieła bowiem i ona jest osadzona 

w prawdziwym okresie historycznym i zahacza o rzeczywiste postacie 

i wydarzenia. 

Zanim przejdziemy do fabuły, to muszę przyznać, iż książka Simmonsa 

jest pierwszą, w której tak bardzo spodobała mi się… przedmowa. Zanim 

rozpoczyna się właściwa część, autor snuje opowieść o tym, jak przy-

padkiem udaje mu się odkryć, że w pewnym domu spokojnej staro-

ści w USA przebywa Jacob „Jake” Perry, mężczyzna, który od młodości 

zajmował się zdobywaniem górskich szczytów i który, wierząc w jego 

opowieści, brał udział w każdej możliwej znanej wyprawie podróżniczej 

w mroźne i odległe terytoria z pierwszej połowy XX wieku. Pisarz, po-

czątkowo nieufny, z biegiem historii Perry’ego staje się coraz bardziej 

zafascynowany jego postacią. Czemu warto o tym wspomnieć? Ponie-

waż, jak podaje Dan Simmons, parę lat po tym pamiętnym spotkaniu 

otrzymuje on solidną garść dzienników Jake’a Perry’ego, które stają się 

dla niego kanwą do snucia pewnej niezwykłej i mrożącej krew w żyłach 

opowieści. 

Muszę przyznać, że zostałem „kupiony” tym wstępem. Chociaż nie 

jest to motyw nieznany wcześniej literaturze to, nawet jeżeli spotkania 

i dzienników nigdy nie było, to mocno pozytywnie nastraja on do lektu-

ry (to zdarzyło się naprawdę!). Trzeba jednak na wstępie dodać, że właści-

wa część opowieści rozwija się bardzo długo i duża jej część poświęcona 

jest… historii alpinistyki w pierwszej połowie XX wieku. Kolejne strzępy 

fabuły Dan Simmons podaje niespiesznie. Trzeba mieć dużo cierpliwości 

i nie liczyć na to, że niesamowite rzeczy będą atakować czytelnika od 

pierwszych stron.

A o co w tym wszystkim chodzi? Otóż Jacob Perry wraz z dwoma do-

świadczonymi kolegami, brytyjskim szlachcicem i francuskim eks-

-żołnierzem i weteranem Wielkiej Wojny otrzymują od angielskiej 

arystokratki lady Bromley zadanie – odnalezienie jej syna, który zaginął 

podczas wyprawy na Mount Everest. Trzech górołazów postanawia przy 

tej okazji samemu zdobyć ten szczyt, co dałoby im poczytne miejsce 

w historii bycia pierwszymi na tym niezdobytym dotąd szczycie. Jednak 

z czasem odkrywają coraz dziwniejsze szczegóły z wyprawy młodego 

Bromleya, w którą zamieszane zdają się być siły nieczyste… i rodzący 

się niemiecki nazim.

Chociaż Abominacja nie jest książką typową awanturniczą/przygodo-

wą/mrożącą krew w żyłach, to potrafi zaintrygować i wciągnąć. Zdecy-

dowanie dla fanów alpinistyki i górskich klimatów.

Paweł Kozłowski

ROZ(G)RYWKA

T.I.M.E. Stories – podróże w czasie
W dalekiej przyszłości podróże 
w czasie są osiągalne dla miesz-
kańców naszej planety. Jednak 
mogą one wpł ywać na zmia-
nę wydarzeń, a w konsekwencji 
zmienić również przyszłość. Aby 
zapobiec załamaniu kontinuum 
czasoprzestrzennego, powoła-
no międzynarodową agencję 
T.I.M.E., której celem jest wy-
chwytywanie anomalii wywoła-
nej śladami pozostawionymi przez 
podróże w czasie. 

Gra „T.I.M.E. Stories Azyl” jest 
połączeniem RPG z planszów-
ką - nie wymaga jednak długiego 
przygotowania się do rozgrywki, 
a jednocześnie posiada ciekawą 
fabułę. „Azyl” jest podstawowym 
scenariuszem do gry, w której 
uczestnicy wcielają się w grupę 
świeżo wyszkolonych agentów. 
Ich pierwszą misją, a jednocześnie 
ostatecznym sprawdzianem, jest 
podróż do Paryża w 1921 r. Prze-
mieszczenie się w czasie polega na 
przeniesieniu świadomości agen-
ta do ciała osoby, która żyła w da-
nym czasie. Grupa pracowników 
T.I.M.E.  trafia do ciał pacjentów 
szpitala psychiatrycznego i wła-
śnie tam musi wykryć i naprawić 
anomalię w czasie. W białym pu-
dełku, opatrzonym ilustracją futu-
rystycznej maszyny znajdziemy 
bogato ilustrowaną planszę, cieka-
we, dopracowane w szczegółach 
karty postaci, znaczniki (większość 
z nich przyda się w realizacji sce-
nariuszy z dodatków do gry) oraz 
kostki. Opakowanie zaprojektowa-

no celowo minimalistycznie, aby 
podkreślić tajemniczą atmosferę 
i wzbudzić ciekawość użytkownika. 
Całość prowadzona jest przez sce-
nariusz, który gracze odtwarzają, 
aby wykonać misję. Nie znają jed-
nak wszystkich szczegółów, natkną 
się na wiele przeszkód oraz zwro-
tów akcji, rozwiążą zagadki, a po 
drodze będą zbierali przedmioty 
o nieoczywistym i niejednoznacz-
nym przeznaczeniu. Cena gry nie 
należy do najniższych, ale przekła-
da się na jakość wykonania. Gra jest 
dopracowana, z dużym nakładem 
finansowym zarówno w wykona-
nie, jak i promocję. Jej zwiastuny 
mogłyby być zapowiedzią dobre-
go filmu czy książki. Wykonanie 
samej misji jest na tyle trudne, że 
niewielu udało się przejść przez grę 
za pierwszym razem, a dopiero po 
kilkukrotnym rozegraniu. Ponadto, 
na rynku dostępne są dodatki, czy-
li kolejne scenariusze z zupełnie 
nowymi misjami, niestety do roz-

grywki niezbędna jest wersja pod-
stawowa, czyli „Azyl”. Ze względu 
na sporą zawartość tekstu oraz ko-
nieczności opowiadania pewnych 
fragmentów pozostałym uczest-
nikom, jest to propozycja dla osób 
lubiących czytać. Jednocześnie 
dzięki bogatej treści tworzy się nie-
powtarzalna atmosfera gry, owiana 
tajemniczością, a czasem grozą.

Ceny dodatków nie są aż tak wy-
sokie, jednak do najniższych nie 
należą. Wśród nich na polskim 
rynku pojawiły się m.in: „Bractwo 
Wybrzeża”, „Proroctwo smoków”, 
„Tajemnica maski”, „Madame”, 
„Aleja gwiazd” czy „Sprawa Mar-
cy”. Seria „T.I.M.E. Stories” wydana 
została w polskiej wersji w 2016 r. 
i nadal cieszy się dużą popularno-
ścią, a na rynku pojawiają się cały 
czas nowe scenariusze, przeno-
szące agentów do różnych epok 
i miejsc na Ziemi.

OI

Z BIBLIOTEKI

Rok 2021 rokiem Lema
We wrześniu 2021 roku przypada 
setna rocznica urodzin Stanisława 
Lema - jednego z najbardziej po-
czytnych polskich pisarzy scien-
ce-fiction. Jego twórczość jest 
zaliczana do kanonu światowej 
klasyki gatunku. Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej docenił jego pisar-
stwo i ustanowił rok 2021 między 
innymi rokiem Stanisława Lema.

W ofercie nasielskiej biblioteki 
mamy ponad sto pozycji książ-
kowych tego autora. Zachęcamy 
Państwa do wypożyczania jego 
książek, a także do wirtualnego 
obejrzenia wystawki wykona-
nej przez pracowników Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku.

Książki Stanisława Lema wyróżnia-
ją się bogatym i niezwykłym ję-
zykiem, wartościowym doborem 
słów i różnymi ciekawostkami. 
Jego utwory także charaktery-
zują się piękną polszczyzną. Zda-
jemy sobie sprawę, iż literatura ta 
nie należy do najłatwiejszych. Ale 
może jest to dobry moment na 
przypomnienie sobie znanych już 
utworów lub zapoznanie się z do-
robkiem pisarskim tego autora. 
Najbardziej popularnymi książka-
mi Stanisława Lema są „Bajki robo-
tów” i „Solaris”. Obok tych tytułów 

polecamy min.: „Wysoki zamek”, 
„Obłok Magellana”, „Opowieści 

o pilocie Pirxie”, „Cyberiada”, „Po-
wrót z gwiazdą”.

(b)
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Z NOK
Konkurs na logotyp Kina Niwa
Nasielski Ośrodek Kultury za-
prasza do udziału w konkursie 
na stworzenie znaku identy-
fikacji graficznej (logo) Kina 
Niwa. 

Każdy projekt logo musi speł-
niać następujące warunki:
– sk ładać s ię z naz w y in-
stytucji, jej skrótu lub znaku 
graficznego kojarzącego się z kinem lub dowolnej kombinacji po-
wyższych,
– działać jako symbol,
– budzić dobre skojarzenia z Kinem Niwa,
– być oryginalny, ale łatwy do zapamiętania,
– być łatwo skalowalny,
– być czytelny w wersji kolorowej i czarno-białej.

Projekt logo powinien jednoznacznie kojarzyć się z kinem Niwa, 
w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter, zadania i aspiracje.

Zwycięzca otrzyma nagrodę w formie vouchera dla dwóch osób  
do Kina Niwa na cały rok. Termin ważności vouchera od 23 kwietnia 
2021 do 30 czerwca 2022.

Z NOK

44. edycja Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka
Jak co roku, Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Nasielsk do udziału w Kon-
kursie Recytatorskim WARSZAWSKA SYRENKA. 

Konkurs ma długoletnią tradycję. Jego celem jest wyłonienie młodych talentów recytatorskich oraz propagowanie i po-
pularyzacja literatury wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursu jest również pobudzenie aktywności artystycznej .

21 kwietnia br. odbędą się gminne eliminacje w Nasielskim Ośrodku Kultury. Karty zgłoszeń uczestników finału na-
leży dostarczać do NOK do 19 kwietnia br. Regulamin oraz Karta Zgłoszeń jest dostępna na stronie internetowej: 
www.noknasielsk.pl.

Zapraszamy do udziału.

ZE SZKÓŁ

Gminny konkurs plastyczny 
o świętym Janie Pawle II 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Dębinkach zaprasza do udziału w VIII 
już edycji gminnego konkursu plastycz-
nego o wielkim Polaku - św. Janie Paw-
le II! 

Konkurs pod nazwą „Święty Jan Paweł 
II – patron mojej rodziny” odbędzie się 
pod patronatem honorowym Burmi-
strza Nasielska - Bogdana Ruszkowskiego 
i adresowany jest do dzieci z przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych oraz uczniów 
szkół podstawowych z terenu gminy 
Nasielsk.

Prace należy składać osobiście lub drogą pocztową do sekretariatu Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach, w terminie do 7 maja 2021 r. 

Serdecznie zachęcamy Państwa pociechy do udziału! 
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ROZMOWA Z…

Sezon wędkarski rusza pełną parą!
z wielką pasjonatką połowów ryb Luizą Pyrzyńską o tym, co powinniśmy wiedzieć o wędkarstwie.

Czy są jeszcze inne reguły – de-
kalog wędkarski? Na przykład, czy 
wszystkie ryby możemy łowić?  

– Tak, istnieje regulamin ama-
torskiego połowu ryb, ustawa 
o rybactwie śródlądowym oraz 
regulamin połowu ryb na terenie 
danego okręgu. Z takimi regulami-
nami powinien zapoznać się każdy 
wędkarz. Nie każde ryby możemy 
łowić i zabierać. Istnieją limity ilo-
ściowe oraz coś takiego jak okresy 
ochronne ryb. Wszystkie informa-
cje są zawarte w powyższych re-
gulaminach. 

Co jest najtrudniejszego w węd-
karstwie?

 – Wędkarstwo amatorskie jest re-
kreacyjnym sposobem na spędze-
nie wolnego czasu na łonie natury. 
Warto poświęcić jeden wieczór 
i zapoznać się z regulaminami, nie-
przestrzeganie ich może wiązać się 
z upomnieniem lub mandatem. Do 
wędkarstwa jest potrzebna cierpli-
wość. Nie można się zniechęcać 
po jednym nieudanym wypadzie, 
na którym nie uda nam się nic zło-
wić. 

Co musi przygotować osoba, któ-
ra chce zacząć wędkować – jakie 
akcesoria, sprzęty?

 – Wyróżniamy kilka metod węd-
kowania np.: spławik, grunt/fedder, 
spinning. Metoda spławikowa i fe-
ederowa jest dobra do złowienia 
ryb niedrapieżnych np.: płoci, lesz-
cza bądź karpia. Natomiast meto-
da spinningowa posłuży nam do 
złowienia drapieżnika np.: szczu-
paka, okonia lub sandacza. 

Do każdej z tej metody na pewno 
potrzebujemy wędki, kolejne akce-
soria różnią się trochę. Łowiąc na 
spławik i Fedder, potrzebujemy za-
nęty i przynęty: pinka, białe robaki 
lub kukurydza. Do budowy zesta-
wu na wędce przydadzą się rów-
nież żyłki, spławiki, ołów, koszyczki 
i haczyki. W spinningu stosujemy 
przynęty sztuczne: blaszki i gumo-
we przynęty. 

Czy istnieje tylko amatorskie węd-
kowanie? Czy jest też zawodowe? 
Czy są jakieś egzaminy na „zawo-
dowego wędkarza”?

 – Zawodowego wędkarstwa nie 
ma. Wyróżniamy wędkarstwo 
wyczynowe. Do wędkarstwa wy-
czynowego zaliczymy wędka-
rzy, którzy regularnie biorą udział 
w zawodach wędkarskich. Aby być 
takim zawodnikiem nie potrzebu-
jemy żadnego egzaminu, lecz 
musimy zapoznać się zasadami 
organizacji sportu wędkarskiego. 

W jakiej formie odbywają się za-
wody wędkarskie? Czy dużo osób 
w nich uczestniczy? Czy mogą 
w nich wziąć udział laicy? 

– Zawody wędkarskie dzieli-
my na towarzyskie oraz mi-
strzowskie, które odbywają się 
na każdym szczeblu: Kołowe, 
Okręgowe, GrandPrix Polski i Mi-
strzostwa Polski. W zawodach 
kołowych mistrzowskich może 
wziąć udział każdy członek koła. 
W zawodach o wyższej randze 
od Okręgu w górę, wyłaniani są 
mistrzowie w każdej kategorii 
i w każdej dyscyplinie wędkar-
skiej (spławik, spinning, Fedder, 
wędkarstwo muchowe i podlo-
dowe). W zawodach towarzy-
skich może wziąć udział każdy, 
nawet laik. Zawody towarzyskie 
organizowane przez znane oso-
by ze świata wędkarskiego są 
bardzo oblegane i lista startowa 
zapełnia się w ciągu kilku godzin. 
Opłata wpisowa jest uzależnio-
na od organizatora i nagród, 
jakie zawodnicy mogą wygrać. 
Warto dodać, że na takich za-
wodach jest bardzo duża konku-
rencja i zawodnicy startujący na 
nich posiadają wyspecjalizowa-
ny sprzęt wędkarski. 

Skąd wzięło się Twoje zamiło-
wanie wędkarstwem? 

– Pasją do wędkarstwa zaraził mnie 
tata. Jako dziecko często towarzy-
szyłam mu nad wodą. Moja po-
ważna przygoda z wędkarstwem 
tak naprawdę zaczęła się, gdy 
miałam 16 lat, gdy po raz pierw-
szy uczestniczyłam w szkółce 
wędkarskiej. Organizował ją Pre-
zes Koła PZW Cieksyn pan Ryszard 
Brzozowski, znakomity pasjonat 
wędkarstwa z ogromną wiedzą 
i doświadczeniem. W szkółce po-
znałam Pawła Daaba, który był 
jej współorganizatorem. Paweł 
wprowadził mnie w zawody, które 
bardzo mnie zainteresowały. Od 
tamtej pory nie opuszczam żad-
nych zawodów kołowych. Obec-
nie mam 23 lata i przez ten czas 
udało mi się kilka rzeczy w świe-
cie wędkarskim osiągnąć. Kilka 
razy z rzędu zostałam Mistrzynią 
Okręgu  Ciechanowskiego w ka-
tegorii Kobiet w wędkarstwie spła-
wikowym. Reprezentowałam kilka 
razy Okręg na Mistrzostwach Pol-
ski, kwalifikowałam się dwukrotnie 
do najlepszej 25 – wędkujących 
kobiet w Polsce. Złapałam bakcy-
la i uwielbiam wędkować. Uwiel-
biam uczestniczyć w zawodach, 
poznawać nowych ludzi i nowe ło-
wiska na terenie całej Polski.  Pra-
gnę rozwijać się w tym sporcie 
i w przyszłości osiągnąć upragnio-
ne mistrzostwo. Najważniejsze to 
czerpać przyjemność z tego, co 
się kocha i nie poddawać się, gdy 
będą słabsze momenty. 

Czym zajmujecie się w Fishing_
Our_Passion?

– Portal Fishing _Our_Passion 
na Facebooku założyłam wraz 
z moim chłopakiem Pawłem Daab 
w 2019 roku. Od tego roku do na-

szego Teamu dołączył nasz kole-
ga Sebastian Szuper z Koła PZW 
Sochocin. Na portalu dzielimy się 
z innymi relacjami z wędkowania. 
Opowiadamy o zanętach i sprzę-
cie wędkarskim, który naszym 
zdaniem jest najlepszy, a także 
opisujemy nasze sukcesy i porażki 
w wędkarstwie wyczynowym (za-
wody). Jako portal pragniemy pro-
pagować tę wspaniałą pasję, jaką 
jest wędkarstwo. Organizujemy  
zawody okręgowe dla wędkarzy 
z Okręgu Ciechanowskiego. Cie-
szymy się, że do grona sponsorów 
na zawodach zaliczają się firmy 
z Nasielska, między innymi Berta & 
Gravomach, którym bardzo dzię-
kujemy. 

W planach na przyszłość mamy 
założenie kanału YouTube, bę-
dziemy tam zamieszczać filmiki 
instruktażowe dla początkujących 
wędkarzy oraz relacje z wypadów 
nad wodę. Przez pandemię i za-
mknięte szkoły, w tym momen-
cie nie możemy spełnić naszych 
wszystkich planów związanych 
z propagowaniem wędkarstwa 
wśród młodzieży. Jeśli będzie to 
już wykonalne, chcemy odwiedzić 
szkoły w gminie Nasielsk i zorgani-
zować szkółki wędkarskie. Podczas 
nich młodzież pozna, jak ważne 
jest dbanie o środowisko oraz co 
jest prawdziwą istotą wędkarstwa. 
Wędkarstwo to nie tylko łowienie 
ryb, to także zawieranie mocnych 
przyjaźni. Znam to z własnego do-
świadczenia. Z Pawłem poznaliśmy 
się właśnie na szkółce wędkarskiej 
i od tamtej pory rozpoczęła się 
moja przygoda z wędkarstwem 
wyczynowym.  

Zapraszamy do kontaktu z nami 
Czytelników zainteresowanych 
tematyką wędkarstwa. Z przyjem-

nością pomożemy z wyborem 
sprzętu i taktyki wędkarskiej oraz 
odpowiemy na inne nurtujące py-
tania. Szczególnie zapraszamy naj-
młodszych, podpowiemy, jak krok 
po kroku mogą rozwinąć swoje 
zamiłowanie do wędkarstwa. War-
to obserwować nas na Facebooku, 
często organizujemy konkursy 
z wędkarskimi nagrodami. 

Na terenie gminy Nasielsk ist-
nieje Społeczna Straż Rybacka.  
Od niedawna należymy do niej 
wraz z Pawłem. Celem SSR jest 
db anie o środowisko, ochro-
na wód przed kłusownikami oraz  
pilnowanie porządku nad wodą 
(sprawdzenie wśród wędkują-
cych przestrzeganie regulaminów 
wędkarskich).  Warto dodać, że 
Społeczna Straż Rybacka , działa 
całkowicie społecznie, nie pobie-
ra wynagrodzenia finansowego za 
poświęcony czas. Wykonują zada-
nia z zamiłowania do wędkarstwa. 
Jeśli ktoś chciałby wesprzeć strażni-
ków z naszej gminy, proszę o kon-
takt z komendantem SSR Nasielsk: 
519 485 388.

Dziękuję za rozmowę.
Aleksandra Ziółek 

Co to jest Polski Związek Węd-
karstwa? Jaka jest jego struktura? 
Czym się zajmują koła wędkar-
skie?

 – Polski Związek Wędkarstwa jest 
to organizacja zrzeszająca węd-
karzy z całej Polski. Istnieje podział 
terytorialny PZW na Okręgi, pod 
Okręgami znajdują się koła. W na-
szej gminie znajdują się dwa koła 
wędkarskie : Koło PZW Nasielsk 
i Koło PZW Cieksyn. Oba nale-
żą do Okręgu Ciechanowskiego. 
Koło w Cieksynie, do którego na-
leżę istnieje od 2013 roku. Zrzesza 
około 300 wędkarzy. Koło PZW 
w Cieksynie zajmuje się propago-
waniem sportu wędkarskiego, dba-
niem o czystość podlegających 
pod Koło zbiorników wodnych. 
Do zadań Koła należy również: 
udział w zarybieniach, rozwijanie 
pasji z młodzieżą wędkarską, za-
sad koleżeństwa i etyki wędkarskiej, 
szkolenie członków Koła z zakresu 
ochrony przyrody i środowiska 
wodnego. Najciekawszą jednak 
częścią jest  organizacja zawodów 
wędkarskich. 

Gdzie można łowić ryby? Czy są 
jakieś wyznaczone miejsca?

 – Mamy do swojej dyspozycji 
zbiorniki należące do PZW oraz 
zbiorniki komercyjne/prywat-
ne. W zezwoleniu wędkarskim na 
wody PZW, znajduje się rozpiska 
zbiorników. W naszej okolicy rze-
ka Wkra, Narew, Wisła należą pod 
PZW, możemy na nich wędkować 
tylko, posiadając odpowiednie ze-
zwolenie, czyli kartę wędkarską. 

Gdzie można wyrobić kartę węd-
karską? Jaki jest koszt jej wyrobie-
nia?

– Kartę wędkarską możemy wy-
robić i opłacić u skarbnika Koła, do 
którego chcemy należeć. Dzieci 
wyrabiające kartę po raz pierwszy 
do lat 14, nie ponoszą żadnej opła-
ty. Roczna opłata karty wędkarskiej 
dla osoby dorosłej to koszt około 
250 zł (dokładny koszt zależy od 
ilości dodatkowych zezwoleń na 
inne okręgi oraz zbiorniki dodat-
kowo płatne). Opłata dla osób do 
24. roku jest pomniejszona o 50%. 
Szczegółowe informacje możecie 
nabyć, dzwoniąc do skarbników kół 
lub na stronie internetowej www.
pzw.org.pl

Co się stanie, jeśli będziemy łowić 
w niedozwolonym miejscu? Czy 
grozi nam mandat? 

– Za łowienie na zbiornikach PZW 
bez wymaganego zezwolenia gro-
zi nam mandat, który mogą wysta-
wić między innymi: policja i straż 
rybacka. Jeśli złamiemy jakiś z za-
kazów znajdujących się w regu-
laminie, również możemy dostać 
mandat podczas kontroli. 
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KONKURS 

Najaktywniejsze 
sołectwo
Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie 
mazowieckim organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze so-
łectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”! 
Wydarzenie objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konkurs jest adresowany do sołectw w województwie mazowieckim, któ-
re wyróżniają się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności. 
Każda gmina może zgłosić do konkursu tylko jedno sołectwo. Wymaga-
ne jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci: kronik, 
sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum  
10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs jest jednoetapowy  
i będzie polegał na ocenie zgłoszeń oraz dokumentacji fotograficznej.  
Dla najlepszych przewidziane są nagrody finansowe.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.mazo-
wieckie.ksow.pl.

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wy-
słać lub dostarczać osobiście do 30 kwietnia 2021 r.

(red.) za:www.mazowieckie.ksow.pl

MAZOWSZE

Są środki  
dla aktywnych gospodyń
Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich i innych organi-
zacji działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na Mazowszu. Na ten cel z budżetu województwa 
przeznaczono w tym roku niemal 2,5 mln zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 kwietnia.

W ramach konkursu można starać się o środki na zakup m.in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, 
sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych. W zgłoszeniu należy wskazać, jak zakup danych sprzętów 
przyczyni się do rozwoju organizacji i możliwości działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

Konkurs ma przede wszystkim wesprzeć aktywność kobiet na wsi i sprzyjać rozwojowi lokalnych społeczności. 
Adresowany jest do aktywnych działaczek z terenów wiejskich – kół gospodyń, stowarzyszeń, kółek rolniczych 
i innych organizacji pozarządowych. W zeszłym roku, mimo nietypowego czasu pandemii, z dofinansowania 
skorzystało 471 organizacji, realizując projekty za w sumie ponad 2,3 mln złotych.

W tym roku jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna wysokość dofinansowania 
wynosi 5 tys. zł. Kwota jest w całości przeznaczona na zakupy. Organizacja nie musi wnosić wkładu własnego. 
Dzięki dodatkowym środkom mazowieckie gospodynie będą mogły bez przeszkód zorganizować jeszcze 
więcej przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

Oferty należy składać do 16 kwietnia br. przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny 
na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

(red.) za:www.mazovia.pl

Z PCPR 

Zostań rodzicem 
zastępczym 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowiec-
kim poszukuje osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dzieć-
mi jako zawodowa rodzina zastępcza lub osoby prowadzące rodzinny 
dom dziecka.

Rodzice zastępczy będą mieli zapewnione odpowiednie warunki loka-
lowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz zatrudnienie w ra-
mach umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane (samotne lub małżeństwa), po przejściu wstęp-
nych kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych, rozpoczną szkolenie 
dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Podstawowe warunki, jakie muszą spełniać kandydaci:
 – nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzi-
cielska nie jest im ograniczona, ani zawieszona;

 – wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obo-
wiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

 – nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;

 – są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało 
potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej;

 – przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 – zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożli-
wiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: 
rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej eduka-
cji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

 – nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoby zainteresowane pełnieniem roli rodziny zastępczej zachęcamy 
do kontaktu z PCPR: tel. 22 365 01 29 oraz 22 365 01 26, email: sekre-
tariat@pcprndm.pl.

NASZE SPRAWY

Ponowne konsultacje?
Spółka Databout,  która 
przeprowadzała konsulta-
cje społeczne celem wy-
znaczenia korytarzy dla 
nowych linii kolejowych 
zapowiada przeprowadze-
nie dodatkowych konsul-
tacji. W czasie konsultacji, 
które odbyły się w grudniu, 
okazało się, że spółka ta nie 
otrzymała od CPK doku-
mentów z pierwszych kon-
sultacji przeprowadzanych 
na przełomie lutego i marca 
2020 roku. A te wywołały 
ogromne emocje w lokal-
nych społecznościach.

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że dodatkowe kon-
sultacje społeczne w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej na odcinku CPK - Warszawa - Olsztyn zostaną 
przeprowadzone jeszcze w kwietniu br.

Według informacji pojawiających się w mediach internetowych Spółka Databout ma przedstawić nowe korytarze 
kolejowe na podstawie przedstawionych uwag i potrzeb mieszkańców.

Konsultacje dla gmin: Nasielsk, Pomiechówek i Świercze odbędą się on-line 19 kwietnia o godz. 18:00 na plat-
formie MS Teams.

Więcej informacji https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

Michał B.

OBRADOWAŁA RADA

Uchwała w sprawie  
ochrony powietrza
W poniedziałek, 12 kwietnia br., na wniosek burmistrza Nasielska zwołana została XXVIII sesji Rady Miejskiej  
w Nasielsku. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, a prowadził je Dariusz Kordowski wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Z uwagi na problemy techniczne wszystkie głosowania 
były imienne. Po przyjęciu porządku obrad radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Bu-
dżetowej Gminy Nasielsk na 2021 r. Drugi projekt uchwały dotyczył zasad udzielania dotacji celowych ze środ-
ków budżetu Gminy Nasielsk na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk. Radny 
Andrzej Pacocha zapytał, dlaczego Rada ma ponownie głosować nad tą uchwałą. 

Sprawę tę wyjaśnił skarbnik Nasielska, Rafał Adamski, mówiąc, że niektóre zapisy uchwały zakwestionowała Re-
gionalna Izba Obrachunkowa wskazując, że nie są one delegacją Rady Miejskiej, a burmistrza. - Burmistrz może 
pewne warunki określić w umowie dotacji. Dlatego musimy zmienić tę uchwałę, żeby zdążyć przed naborem, 
przed 1 maja, żeby została ogłoszona w Dzienniku, żeby poprawki zostały naniesione uchwała musi zostać 
podjęta w trybie pilnym – dodał skarbnik. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. Na tym obrady zakończono. 
(i.)
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Rośliny ozdobne 
kwietnia
Kwiecień to miesiąc, w którym kwitną m.in. fiołki wonne, krokusy, pusz-
kinie, cebulice, narcyzy, cesarskie korony, stokrotki, prymulki, niektóre 
odmiany tulipanów, pierwiosnki, bratki, omiegi, a także miodunki. 

Fiołki to niskie rośliny wieloletnie dorastające do 15-20 cm. Ich inten-
sywnie pachnące kwiatki najczęściej fioletowe lub białe pojawiają się na 
tych roślinach również jesienią. Bardzo ładnie wyglądają posadzone, 
tworząc większe plamy na rabacie.

Inną rośliną kwitnącą w kwietniu jest szachownica cesarska zwana po-
tocznie koroną cesarską. Uprawianych jest wiele odmian tej rośliny, 
różniących się kolorem kwiatów, siłą wzrostu i terminem kwitnienia. Jej 
kwiaty w kolorze żółtym lub pomarańczowym ułożone są po 6-8, na 
szczycie każdej łodygi, pod pióropuszem z lancetowatych liści. Niestety 
te atrakcyjne kwiaty mają niezbyt miłą woń, co zniechęca do jej uprawy. 
Ten nieprzyjemny zapach odstrasza nawet gryzonie. Cebule cesarskich 
koron są odporne na niskie temperatury i nie wymagają wykopywania 
na zimę. Jedynie przymrozki w okresie kwitnienia mogą powodować 
pokładanie, czy wyginanie się grubych łodyg, które szybko regenerują 
się po zmianie temperatury otoczenia. 

Wieloletnią rośliną odporną na niskie temperatury jest miodunka .  
Na około 30 cm łodyżce już na początku kwietnia pojawiają się zmien-
nobarwne, lejkowate, zebrane w grona niebiesko-różowo-fioletowe 
kwiatki. Roślina ta ma dekoracyjne liście w srebrzyste plamki. Kolor liści 
i kwiatów zależny jest od odmiany. Miodunki można sadzić pod drzewa-
mi i krzewami owocowymi, gdyż jak sama nazwa wskazuje, jest to rośli-
na miododajna, lubiana przez pszczoły i inne owady zapylające. Ładnie 
wygląda posadzona np. z białymi tulipanami, hostami, zawilcami, bo-
dziszkami, paprociami.

Inną rośliną kwitnącą w kwietniu jest przylaszczka. Jest to roślinka odpor-
na na niskie temperatury otoczenia. Ta dorastająca do 10-15 cm wyso-
kości roślina uprawiana jest najczęściej przez hobbystów. W zależności  
od odmiany przylaszczki kwitną one na niebiesko, biało, różowo, purpu-
rowo. Kwiaty przylaszczki pojawiają się na tej roślinie przed pojawieniem 
liści. Dobrze rośnie zarówno na stanowisku słonecznym, jak i zacienio-
nym. Rozmnażana jest przez podział. 

W kwietniu rozpoczynają też kwitnienie prymule. Wśród bogactwa od-
mian, na uwagę zasługuje pierwiosnek gruziński wcześnie i długo kwit-
nący jest jedną z najniższych odmianą prymuli. Kwiaty koloru różowego, 
liliowego, fioletowego osiągają wysokość 5-15 cm. Utrzymują się na tej 
roślinie do ok. pięciu tygodni. Chętnie jest sadzony w ogrodzie ze wzglę-
du na wczesne kwitnienie i mało kłopotliwą uprawę. Zaleca się sadzenie 
w cieniu lub półcieniu. Wytrzymuje nawet -40 stopni. Bardzo dobrze się 
rozrasta przez rozłogi, tworząc gęste kępy, które można bardzo łatwo 
podzielić, uzyskując nowe, młode sadzonki. 

Śnieżyca wiosenna to roślina cebulowa o kwiatach podobnych do 
przebiśniegów. Charakteryzują ją pojedyncze, białe, zwisające kwiaty 
w kształcie dzwonków, które osadzone są po jednym na łodydze, oto-
czonej dwoma podłużnymi ciemnozielonymi liśćmi.

Niezawodną rośliną cebulową jest m.in. krokus wiosenny. Występuje 
w kolorze białym, fioletowym, różowo-liliowym, niebieskim, pomarań-
czowym i żółtym czy żółtobrązowym. Krokusy pozostawione w jed-
nym miejscu rozmnażają się bardzo szybko i w czasie kwitnienia tworzą 
gęste plamy z kwiatów. Sadząc je, warto zadbać o to, by w jednej kęp-
ce posadzić po kilka cebulek. Kwiaty te bardzo ładnie wyglądają posa-
dzone jako obwódka rabaty czy też w kompozycji z trawą i żurawkami,  
czy w towarzystwie niskich krzewów płożących.

Kwitnące w kwietniu rośliny dodają uroku wiosennym rabatom. Ich 
kwiaty ożywiają nasze ogrody całą gamą kolorów. Rośliny te często 
wykorzystywane są w kompozycjach pojemnikowych na balkonach 
i tarasach.

Elżbieta K.

DO ADOPCJI

Nero jest wielkości jamnika
Na dobry dom czeka mło-
dziutki ok. roczny piesek – 
Nero. Jest bardzo wesoły,  
a także przyjazny dla ludzi 
i innych zwierząt (toleruje 
koty!). W domu zachowu-
je czystość. Wielkością jest 
zbliżony do jamnika. 

Zainteresowanych adop-
cją zapraszamy do kon-
taktu poprzez wiadomość 
prywatną lub kontakt te-
lefoniczny: 735 084 106; 
570 512 956. Obowiązuje 
procedura adopcyjna. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZWIERZĄT NASIELSK

Relacja z domu tymczasowego
Dlaczego warto być do-
mem tymczasowym dla 
bezdomnego psa? Wiecie, 
co jest niezwykłe w tym-
czasowaniu psów? Obser-
wowanie, jak psiak, który 
trafia do domu tymczaso-
wego, otwiera się, ośmiela 
i uczy nowych rzeczy. 

I ,  z drugiej strony, ś le-
dzenie reakcji Zoi – psiej 
r e z yd e n t k i  –  i  z m i a n 
z a c h o d z ą c y c h  w  j e j 
zachowaniu wobec tym-
czasowanego psa. Bobby, 
którego zwiemy również 
Robercikiem Mordecz-
kiewiczem, Robertem Ba-
ratheonem, Bobiczkiem 
czeskim piesiczkiem, Bo-
b erk iem, Bobkiem i td . 
(listę można przedłużać w nieskoń-
czoność) – jest z nami tydzień, ale 
mam wrażenie, że czuje się już 
kompletnie zadomowiony. Za-
stanawiałam się, jak z nim będzie, 
ponieważ w przeciwieństwie do 
poprzednich tymczasów nie jest 
już szczeniakiem – choć to nadal 
młody pies. Bardzo szybko oswoił 
się z sytuacją i przyjął za coś nor-
malnego, że z nami mieszka. Moim 
zdaniem ogromna w tym zasłu-
ga Zoi – sama obecność psiej re-
zydentki, nawet jeśli nie robi nic 
specjalnego i nie integruje się in-
tensywnie, stanowi dla tymczasa 
oparcie i pomoc. Obserwując ją 
i naśladując, Bobby szybko przy-
zwyczaił się do życia w bloku. Dwa 
dni zajęło mu wyjście ze skorupki 
onieśmielonego pieseczka. Kiedy 
do nas przyszedł, jego świat ogra-
niczał się do prostokąta, utwo-
rzonego przez kocyk, z którym 
przyjechał. Przez dwa dni w miesz-
kaniu praktycznie nie opuszczał 
pokoju, do którego wszedł prosto 
z drzwi wejściowych – to była jego 
przystań i azyl, potrzebował chwili, 
by poczuć się na tyle bezpiecznie, 
aby nabrać ochoty na eksplorację 
pozostałych pomieszczeń. Naj-
pierw wyszedł do przedpokoju, 
węszył i obserwował z poziomu 
pierwszego kafelka za progiem. 
Nieśmiało odkrył kuchnię, a po-
tem sypialnię, ale salon najwyraź-
niej przerażał go wielkością.

Obraliśmy taktykę nienarzucania 
się – Bobby mógł zdecydować 
sam i w swoim czasie, kiedy prze-
sunie granicę. Zachowywaliśmy 
się normalnie, aż w końcu zaczął 
sam z siebie kręcić się za nami i za 
Zoją pomiędzy pokojami, drugie-
go dnia wieczorem znał już każdy 
zakamarek salonu i przywłaszczył 
sobie jedno z licznych posłań, roz-
łożonych po całym mieszkaniu. 
Nim się obejrzeliśmy, wskakiwał 
na kanapę, wybierał sobie sam za-
bawki z koszyka i ogólnie sprawiał 
wrażenie nie mniejszego księciunia 
niż pani na włościach Zoja. Na po-
czątku przerażała go również klatka 
schodowa, o windzie nie wspomnę. 
Przyznaję, że wnosiłam go wtedy 
na rękach – zapoznawał się z za-
pachem i obserwował Zoję z wy-
sokości. To działało w obie strony 
tak samo – przed spacerem bał się 
wyjść z mieszkania, po spacerze 
zapierał się przed wejściem do klat-
ki. Zachęcałam go na różne sposo-
by, ale niechęć do współpracy była 
początkowo wielka. 2-3 dni później 
sam wszedł do klatki. 

Wiecie, jaka to radość, gdy tym-
czasik dokona tak prostej z pozoru 
rzeczy? Następny był próg miesz-
kania. Najdłużej oswajał się z ideą 
windy, ale już czwartego dnia pchał 
się do niej przed Zoją. Taki sukces! 
Dziś zachowuje się już tak, jakby 
nie było na świecie niczego zwy-
czajniejszego. Widzę zmianę w nim 
w każdym jego ruchu – inna posta-
wa ciała, inna śmiałość w zabawie, 

węszeniu i eksploracji, powiedzia-
łabym wręcz, że zaczął się rozzu-
chwalać. To, oczywiście, nie jest 
tak, że nie trzeba z nim pracować 
– np. emocje go rozpierają i uczy-
my go cierpliwości – ale zdumiewa 
mnie i zachwyca, jak się otworzył. 
Dosłownie – zmienił się jego wy-
gląd. Jakby otworzył szerzej oczy, 
a sierść zrobiła się bardziej błysz-
cząca. Co do Zoi, w niej też widzę 
pewną przemianę. Z każdym ko-
lejnym tymczasowym lokatorem 
szybciej przystosowuje się do jego 
obecności. Łatwiej godzi się z tym, 
że dzieli z nim przestrzeń i czas. 
To naprawdę dużo, ponieważ ma 
problem z bronieniem zasobów, 
w tym nas – swojego panciostwa. 
Obserwowanie, jak sama zachę-
ca Bobby’ego do zabawy, jak leżą 
razem na jednym kocu, wśród za-
bawek, jest wzruszające. Jesteśmy 
domem tymczasowym tylko od 
czasu do czasu, ale to i tak wiele 
nauczyło mnie o tym, jak ważna 
jest ta forma wolontariatu – i jakie 
przemiany dzięki temu dokonują 
się w psach. Wyobraźcie sobie, ja-
kie to musi być wspaniałe uczucie, 
gdy taka zmiana następuje w przy-
padku psa lękowego, po trauma-
tycznych przeżyciach! 

Dzięki pomocy domów tymcza-
sowych takie psiaki dostają lepszy 
start i rośnie ich szansa na udaną 
adopcję. 

Paulina Boguta-Miller
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!
1 kwietnia rozpocznie się najwięk-
sze i najważniejsze badanie polskiej 
statystyki publicznej, czyli Naro-
dowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy 
się, m.in., ilu nas jest, jacy jesteśmy 
i w jakich warunkach mieszkamy. 
Dane spisowe mają ogromne zna-
czenie dla przyszłości naszego kra-
ju, województwa i gminy, dlatego 
tak ważne jest, żeby spisał się każ-
dy z nas. 

Spisy powszechne są przeprowa-
dzane na całym świecie, a ich rola 
jest nie do przecenienia. Właśnie 
dzięki spisom władze państwowe, 
regionalne i lokalne mają dostęp 
do informacji i danych niezbędnych 
do podejmowania działań na rzecz 
społeczeństwa. Spisy ludności mają 
długą tradycję – w Polsce tego ro-
dzaju przedsięwzięcia są realizowa-
ne od ponad 200 lat!

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności 
i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi 
spisowemu podlegają: 

 – Polacy mieszkający w Polsce 
mający miejsce zamieszkania (ro-
zumiane jako miejsce zameldo-
wania stałego lub czasowego, bądź 
jako miejsce zamieszkania stałe lub 
czasowe) w mieszkaniach, zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebędą-
cych mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania,

 – cudzoziemcy mieszkający 
w Polsce na stałe oraz przebywają-
cy w Polsce czasowo (bez względu 
na to czy są zameldowani, czy nie) 
w mieszkaniach, zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących 
mieszkaniami lub obiektach zbio-
rowego zakwaterowania,

 – Polacy, którzy przebywają cza-
sowo za granicą (bez względu na 
okres przebywania), którzy nie 
wymeldowali się z pobytu stałego 
w Polsce w związku z wyjazdem na 
stałe za granicę,

 – osoby bezdomne bez dachu nad 
głową – obywatele polscy i cudzo-
ziemcy,

mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania oraz 
zamieszkane pomieszczenia nie-
będące mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich 
spisu w ich imieniu dokonują rodzi-
ce lub prawni opiekunowie. 

Dlaczego spis  
jest tak ważny?
Spisy powszechne odbywają się 
w Polsce co 10 lat. Na tyle często, 
by dane spisowe były aktualne, ale 
jednocześnie możliwie rzadko, by 
minimalizować koszty i ograniczać 
konieczność angażowania czasu 
i uwagi mieszkańców . 

Dane zebrane podczas Narodowe-
go Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 będą służyć do 
planowania i podejmowania działań 
we wszystkich najważniejszych dla 
kraju sferach: w polityce rodzinnej, 

mieszkaniowej, edukacyjnej, zdro-
wotnej, a nawet transportowej. 

P r z y k ł a d ?  W  t r a k c i e  s p i -
su p owsze c hne go b ę d ziemy 
proszeni o podanie miejsca za-
mieszkania oraz lokalizację miej-
sca pracy. Dzięki temu, statystycy 
sprawdzą, jak wyglądają dojazdy 
do pracy na poziomie kraju, woje-
wództwa, a nawet gminy. To z kolei 
pozwoli władzom lokalnym poznać 
potrzeby transportowe mieszkań-
ców i organizować połączenia 
w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Po-
wszechnemu poznamy dokładnie 
przede wszystkim sytuację demo-
graficzną polskiego społeczeństwa 
i naszej gminy, a także przyjrzymy 
się najważniejszym wyzwaniom 
związanym z tym tematem: z jed-
nej strony urodzeniom i dzietności, 
z drugiej zaś coraz intensywniej-
szemu starzeniu się naszego spo-
łeczeństwa. Spis to również jedyne 
badanie dające pełny obraz po-
ziomu wykształcenia wszystkich 
mieszkańców, niepełnosprawności, 
wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet 
– w domu lub w Urzę-
dzie
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i  Mieszkań 2021 będzie 
pierwszym w historii polskich spi-
sów ludności, w którym POD-
STAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ 
metodą będzie samospis inter-
netowy. W ten sposób statystyka 
publiczna wychodzi naprzeciw 
społecznym oczekiwaniom doty-
czącym możliwości elektroniczne-
go załatwiania spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można 
się spisać wygodnie i bezpiecznie 
w domu o dowolnej porze dnia, 
a nawet nocy. Aplikacja spisowa 
będzie dostępna na stronie inter-
netowej: https://spis.gov.pl/ od 
1 kwietnia do końca spisu.  

Osoby, które nie mają w domu 
komputera i Internetu, powin-
ny zgłosić się do Urzędu Gminy/
Miasta. W każdej gminie w Polsce 
będzie funkcjonować miejsce do 
samospisu internetowego, będzie 
też można liczyć na wsparcie wy-
znaczonego pracownika Urzędu. 
Ze względu na ograniczenia epide-
miczne, warto wcześniej zadzwonić 
do Urzędu Gminy/Miasta i zapytać 
o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście 
lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez 
Internet, skontaktuje się rachmistrz 
spisowy. Osoby będące rachmi-
strzami przeszły specjalne szkolenie 
zakończone egzaminem. Musiały 
też złożyć przysięgę zachowania ta-
jemnicy statystycznej – nie wolno 
im pod żadnym pozorem ujawniać 
i przekazywać informacji uzyskanych 
podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych bę-
dzie się odbywać na dwa sposoby: 
poprzez wywiad bezpośredni i tele-

foniczny. Forma prowadzonych wy-
wiadów będzie zależeć od sytuacji 
epidemicznej oraz preferencji rach-
mistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamo-
ści rachmistrza warto skontaktować się 
z infolinią spisową pod numerem 22 
279 99 99 (

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub za-
dzwoni rachmistrz spisowy, musimy 
się zgodzić na rozmowę i nie może-
my już poprosić o możliwość samo-
dzielnego spisania się przez Internet. 
Dlatego warto jak najszybciej sko-
rzystać z aplikacji spisowej i wypełnić 
obowiązek spisowy w dogodnym dla 
siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany 
majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie 
będą zbierane ŻADNE informacje 
dotyczące majątku, oszczędno-
ści czy posiadanych kosztowności. 
Również w części formularza do-
tyczącej zasobów mieszkaniowych 
NIE BĘDZIE pytań o wartość nieru-
chomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania 
WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu 
spisowym. Nie ma zatem np. prawa 
sprawdzać, czy mamy w domu od-
biornik radiowy lub telewizyjny i czy 
opłacamy za niego abonament. 

Jeśli ktoś mimo wszystko ma ja-
kieś wątpliwości i woli mieć sa-
modzielną kontrolę nad treścią 
odpowiedzi w formularzu spiso-
wym, powinien wybrać aplikację 
spisową i jak najszybciej ją wypeł-
nić. 

Mieszkańców województwa ma-
zow i e c k i e go z a c h ę c a my do 
ś ledzenia strony internetowej 
Urzędu Statystycznego w War-
szawie – będą na nich czekać 
ciekawe konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się na 
stronie https://spis.gov.pl
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Nowa Wieś na przestrzeni wieków
Wbrew nazwie, Nowa Wieś ma pra-
stary rodowód sięgający początków 
młodszej epoki kamiennej (neolitu) 
– czyli ponad 5 tys. lat. Świadczy to 
o istnieniu tu osadnictwa najstarszych 
grup ludności trudniącej się hodowlą 
i uprawą roli. Ziemia ciągle odkrywa 
ślady ceramiki wstęgowej rytej, pu-
charów lejkowatych i amfor kulistych. 
Można śmiało powiedzieć, że ziemia 
jest jak archiwum. 

Odkładają się w niej kolejne warstwy 
historii, jak w kronikach. Trzeba tylko 
umieć je czytać. Per analogiam ma ta 
zasada zastosowanie również w przy-
padku ziemi nasielskiej, będącej tere-
nem bardzo wczesnego osadnictwa. 
Powstawały tu i ścierały się różnora-
kie wpływy kulturowe. W czasach 
wczesnośredniowiecznych wystą-
piło znaczne nasilenie się procesów 
osadniczych. Ze zjawiskiem tym wią-
zał się ściśle stale postępujący rozwój 
stosunków gospodarczych i spo-
łeczno-politycznych. Konsekwencją 
zachodzących przemian ziemia na-
sielska, a tym samym Nowa Wieś, już 
w okresie wczesnego średniowiecza 
należała do obszarów dość dobrze 
zasiedlonych i już w XI w. stanowiła 
zwartą jednostkę osadniczą. 

Jeszcze przed 1155 r. część miasta 
Nasielska została przekazana be-
nedyktynom z klasztoru czerwiń-
skiego i w dokumentach nazwana 
została Wsią Nasielskiem lub Nową 
Wsią w odróżnieniu od miasta 
Nasielsk. Nadanie to zatwierdził ów-
czesny papież Adrian IV stosowną 
bullą. Pół wieku później, z począt-
kiem XII stulecia biskup Aleksander 
uposażył tymi dobrami sprowadzo-
nych do Czerwińska kanoników re-
gularnych laterańskich. Ich przybycie 
do Nasielska miało znaczny wpływ 
na dalsze losy nasielskiej parafii, bo-
wiem już w 1257 r. książę Siemowit 
I przekazał klasztorowi czerwińskie-
mu trzecią część Nasielska oraz gra-
niczącą z miastem wieś Kosewo. Od 
tej pory otrzymane nadanie zaczęto 
nazywać Poświętnem. Za panowa-
nia Kazimierza Wielkiego klasztor 
czerwiński otrzymał prawo średzkie 
(1361 r.), rzadko występujące na Ma-
zowszu. 

Tym samym część Nasielska nale-
żąca do klasztoru otrzymała nowo-
czesne prawo, różniące się tym od 
magdeburskiego, że było przystoso-
wane do naszych lokalnych warun-
ków. I co najważniejsze – w sprawach 
spornych nie trzeba było odwoływać 
się do dalekiego Magdeburga. Dobra 
klasztoru czerwińskiego stanowi-
ły istotny element gospodarki ziemi 
nasielskiej. Wystarczy powiedzieć , 
że w ich skład wchodziły takie wsie 
jak: Lubomin, Miękoszyn, Głodowo 
Klasztorne, Kosewo i Nowa Wieś. 
Ta ostatnia była wsią „zarobną”, czyli 
miała w założeniu generować duże 
dochody. 

W XV w. nastąpił pewien niewielki 
ubytek dóbr duchowych, a miano-
wicie w ręce szlacheckie m. in. prze-
szła część wsi (3 włóki) Nowa Wieś, 
którą nabył Maciej zwany Chomąt-
kiem, sprzedając ją wkrótce z zy-
skiem marszałkowi dworu księcia 
Janusza I – Ściborowi. Miało to miej-

sce w 1404 r., a już w 1425 r. Ści-
bor odsprzedał część Nowej Wsi za  
5 0  ko p  g r o s z y  P r z e c ł a wo -
wi z Choszczna. W 1462 r. Miko-
łaj z Kosewa zamienił Nową Wieś 
z Tomaszem ze Szczypiorna w za-
mian otrzymując Kosewo. Następ-
nie w 1474 r. owe trzy włóki z dóbr 
Nowa Wieś, nabył Jan z Czajek za  
42 kopy groszy. Fakty te świad-
czą o obrocie ziemią na dużą ska-
lę zarówno przez szlachtę, jak 
i duchowieństwo, co należy łączyć 
z panującą w XV i XVI wieku tenden-
cją kleru i możnego rycerstwa do 
wykupowania ziemi w celu maksy-
malizacji dochodów.

W źródłach pisanych z 1474 r. zna-
leźć można wzmiankę o młynarzu 
Zygmuncie rodem z Pułtuska, któ-
ry posiadał młyn we wsi opackiej 
Nowa Wieś. Roczny przerób zboża 
szacowano na 360 korcy jęczmie-
nia, 300 korcy żyta i 20 korcy psze-
nicy. Świadczy to o dużej produkcji 
wzmiankowanego młyna, a tym sa-
mym o dużych dochodach.

Już u schyłku 1386 r. doszło do spo-
ru granicznego pomiędzy Jakubem 
z Radzanowa dziedzicem Nasielska 
a opatem czerwińskim rozstrzy-
ganym przed sądem ziemskim za-
kroczymskim. Od tego roku spory 
o Nową Wieś stanowiły trwały ele-
ment w relacjach pomiędzy Ko-
ściołem a własnością rycerską aż do 
upadku Rzeczypospolitej. W 1523 r. 
sąd rozjemczy komisarski rozstrzygał 
spór klasztoru czerwińskiego z Jaku-
bem Nosielskim dotyczący młyna 
w Nowej Wsi oraz uregulował roz-
liczenia finansowe wynikające z za-
stawu klasztorowi 10 włók przez 
dziedzica Nasielska.

XVII wieczne źródła archiwalne prze-
kazują nam wiedzę o katastrofalnej 
sytuacji po potopie szwedzkim zie-
mi nasielskiej, łącząc nierozerwalnie 
dwie główne przyczyny tego stanu, 
mianowicie: wojnę i pomór będący 
jej konsekwencją. 

(…) Po nieprzyjacielu… ani budyn-
ków chłopskich, ani dworskich, ani 
bydeł, stada owiec i żadnego sprzętu 
domowego nie zostało, ale wszyst-
ko z gruntu przez ogień nieprzyja-
ciel zniósł i tak same pola gołe bez 
zasiewów zostały. Poddanych poza-
bijano, drudzy powietrzem pomarli, 
a drudzy się porozchodzili. 

Na zniszczenia wojenne nakładały 
się powszechnie występujące rabun-
ki i rekwizycje dokonywane zarów-
no przez wojska nieprzyjacielskie jak 
i własne, zwłaszcza sprzymierzonych 
Tatarów. Podobnie rzecz się miała 
podczas wojny północnej, kiedy to 
w Nowej Wsi stacjonowali żołnierze 
sascy. Jak relacjonował biskup płoc-
ki Ludwik Załuski: Sasi gęsto po róż-
nych wsiach duchownych stali i lubo 
sub specie de propiro życia, przecież 
w wielu miejscach po części było 
przez nich szkody. 

Sytuacja uległa pogorszeniu wraz 
przybyciem złodziejskiej Litwy. Do-
chodziło do rabunków i gwałtów, 
jakby nastał już – jak podawał biskup 
płocki – … supremum indici dies.

W czasach staropolskich wło-
ścianie z Nowej Wsi pańsz-
czyznę odrabiali w folwarku 
Nasielsk, wieś zaś wchodzi-
ła w skład dóbr Golądkowo, 
stanowiących własność bi-
skupów płockich. W czasach 
pruskich posiadłości kościel-
ne objęto zarządem państwa, 
a proboszczom lub prepo-
zytom przyznano w zamian 
tzw. „kompetencję”, wy-
noszącą 50% czystego do-
chodu z administrowanych 
przez państwo majątków ko-
ścielnych. Nowa Wieś weszła 
wówczas w skład Ekonomii 
Golądkowo. 

W 1808 r. przeprowadzo-
ny został po raz pierwszy po-
wszechny spis ludności, który 
objął wszystkie stany spo-
łeczeństwa Księstwa War-
szawskiego. Według spisu 
w Nowej Wsi zamieszkiwało wtedy  
112 mieszkańców, w tym  
36 mężczyzn i 45 kobiet. 
W tym samym roku prefektura 
płocka oczynszowała nowo-
wiejskich włościan, oznaczając 
wysokość czynszu na 716 złp. 
W 1815 r. w folwarku w Nowej 
Wsi stacjonował oddział ro-
syjskich wojsk okupacyjnych, 
zaspokajając potrzeby apro-
wizacyjne przez powszechnie 
stosowane rekwizycje oraz poprzez 
egzekwowanie podatku zbożowego 
na utrzymanie wojska zwanego kon-
tyngensen liwerunkowym. W czerw-
cu 1815 r. tuż przed opuszczeniem 
folwarku przez Rosjan doszło do 
groźnego pożaru, który strawił całą 
zabudowę. Po tej klęsce elementarnej 
grunty folwarczne połączono z grun-
tami włościańskimi, odłączono je od 
gruntów kościelnych i utworzono na 
1224 morgach 13 zagród, w tym 1 
zagroda młynarska i 1 zagroda karcz-
marza z karczmą w Nasielsku. Wyso-
kość czynszu  oszacowano na 1664 
złp i 14 groszy rocznie. Był to wyso-
ki czynsz, dla porównania budżety 
roczne Nasielska w okresie Księstwa 
Warszawskiego kształtowały się na 
poziomie 3200 złp, a wynagrodzenie 
ówczesnego burmistrza Nasielska - 
Macieja Żochowskiego wynosiło 400 
złp rocznie. Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego Filipa Sulimier-
skiego z 1886 r. podaje, że w 1821 r. 
Nową Wieś zamieszkiwało 42 męż-
czyzn i 55 kobiet. Natomiast w 1827 r. 
Nowa Wieś liczyła 14 domostw i 133 
mieszkańców. Wieś określono mia-
nem wsi włościańskiej, o folwarku nic 
Sulimierski nie wspomina. 

W XIX w. ukształtował się sposób za-
budowy wsi w formie tzw. uliców-
ki, czyli domostwa mieszkańców 
zostały posadowione wzdłuż drogi 
wiodącej do Siennicy. Z mapy z tego 
okresu wynika, że Nowa Wieś liczy-
ła 21 posesji. Zabudowa mieszkal-
na zwrócona była z reguły frontem 
do drogi, a od strony rzeczki Nasiel-
skiej skupiona była zabudowa go-
spodarcza. Z przeprowadzonego w  
1886 r. spisu mieszkańców wynika, 
że wieś zasiedlały następujące rodzi-
ny: Filipowiczów, Kaczyńskich, Bia-
łoruckich, Branickich, Murawskich, 

Wysockich, Więcławskich, Bandow-
skich, Zawistowskich, Drwęckich, 
Kobrzyńskich, Kopczyńskich i Do-
browolskich. Niektóre z tych nazwisk 
wymienione są kilka razy. 

Czynnikiem, który wpłynął na dyna-
mizację rozwoju Nowej Wsi w trze-
ciej tercji XIX wieku, była niewątpliwie 
budowa Kolei Nadwiślańskiej prze-
prowadzona w latach 1874 – 1877. 
Kolej stała się wkrótce największym 
pracodawcą mikroregionu, zatrud-
niając więcej osób niż cały sektor 
rządowy i wypuszczając obligacje 
w wysokości 5 mln rubli. Bliskość 
dworca kolejowego powodowała, 
że parcelowano ziemię dla zatrud-
nionych w branży kolejowej. Cena 
morgi ziemi w Nowej Wsi wynosiła 
wtedy 130 rb. Parcelacja spowodo-
wała dynamiczny rozwój ruchu bu-
dowlanego, który z powodu braku 
opracowanych planów regulacyj-
nych rozwijał się na ogół żywioło-
wo. Była to typowa forma zabudowy 
przedmieść o małej skali architektu-
ry – banalna w formie, a nawet wręcz 
tandetna, granicząca z tzw. bieda – 
budownictwem. Nasielsk jako or-
ganizm miejski czynił starania, aby 
niejako przybliżyć się do stacji kolejo-
wej. Przejawem tej tendencji w oma-
wianym czasie była dynamiczna 
zabudowa terenów w Nowej Wsi 
w stronę dworca kolejowego. W po-
czątkach XX w. liczba zabudowanych 
posesji wynosiła już 48, czyli wieś 
powiększyła się ponad dwukrot-
nie. W 1931 r. przeprowadzono spis 
ludności w Polsce oraz spis budyn-
ków mieszkalnych. Jak z niego wy-
nika w Nowej Wsi było wówczas 
56 domów, w tym już 8 domostw 
murowanych krytych materiałem 
ogniotrwałym. Liczba mieszkańców 
wynosiła 286 osób a obszar wsi wy-
nosił przeszło 320 ha. 

Pierwsze udokumentowane próby 
włączenia Nowej Wsi do Nasielska 
miały miejsce w maju 1928 r., kiedy 
to Rada Miejska w Nasielsku podjęła 
uchwałę w tej sprawie. Sprawa trafiła 
jednak na zdecydowany opór miesz-
kańców. 5 marca 1930r. odbyło się 
zebranie sołeckie, zwołane przez 
wójta gminy Nasielsk – Józefa Kani-
gowskiego, na którym zapadała de-
cyzja o odmowie włączenia Nowej 
Wsi w obszar miasta. Argumento-
wano, że bliżej gospodarczo i men-
talnie jest mieszkańcom do gminy 
niż do miasta. Podobnie rzecz mia-
ła się na zebraniu w dniu 14 czerwca  
1930 r., którego uczestnicy jedno-
głośnie sprzeciwili się zamiarowi in-
korporacji do obszarów miejskich. 
Władze samorządowe wspierane 
przez administrację rządową były 
jednak stanowcze i  12 październi-
ka 1933 r., Rozporządzeniem Rady 
Ministrów „o zmianie granic miasta 
Nasielska w powiecie nasielskim, 
województwie warszawskim”, Nowa 
Wieś stała się dzielnicą Nasielska. De-
cyzja ówczesnych władz różnych 
szczebli o włączeniu przedmieść 
w obszar administracyjny miasta, 
obok wzrostu znaczenia Nasielska 
jako ośrodka miejskiego, powodo-
wana była m.in. troską o zabezpie-
czenie terenów pod przyszły jego 
rozwój przestrzenny, ale też chodzi-
ło o zmianę struktury narodowościo-
wo-wyznaniowej w zdominowanym 
przez Żydów Nasielsku. 

Ciąg dalszy  
w następnym wydaniu ŻN

Dr Stanisław Tyc  
– Historia Nowej Wsi.

Anna Kotarbińska  
- zbiór i opracowanie relacji 

mieszkańców Nowej Wsi  
z czasów wojny i późniejszych.

Zdjęcia, archiwa prywatne.

Plan Nowej Wsi 1886 r.
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Baran 21.03-20.04
Ostrożnie z obietnicami. Nie deklaruj się, 
że komuś pomożesz, dopóki nie do-
wiesz się, o co konkretnie chodzi. Prze-
staniesz pomagać tym, którzy potrafią 
sami sobie ze wszystkim poradzić.

Byk 21.04-20.05
Najpierw zapłać rachunki, a potem pla-
nuj wydatki. Bądź czujny i przewidujący, 
ale nie wyolbrzymiaj swoich problemów. 
W finansach zdecydowana poprawa. Jedz 
zdrowe posiłki.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie przegap swojej szansy i bądź odważ-
ny, a następne miesiące przynosić będą 
zyski. Najbliżsi nie pozwolą Ci się nudzić 
i zawsze znajdą dla Ciebie jakieś zajęcie. 
Potrzebujesz więcej witamin.

Rak 22.06-22.07
Dzięki umiejętności pracy pod presją uda 
Ci się wyjść zwycięsko z sytuacji kryzy-
sowych. Będziesz teraz kreatywny, a to 
sprzyja zawodowym sukcesom. Nie or-
ganizuj wszystkim wolnego czasu. 

Lew 23.07-23.08
Trzymaj się z daleka od remontów, maj-
strów i rachunków, bo dasz się oszukać. Na-
ucz się odróżniać rzeczy naprawdę ważne 
od drobiazgów i spokojnie rozmawiać z in-
nymi. Ogranicz słodycze.

Panna 24.08-22.09
Popatrz na zawodowe sprawy z dystansu, 
wtedy przestaniesz się denerwować na lu-
dzi, którzy nie zasługują na Twoją uwagę. 
Weekend sprzyja odpoczynkowi tylko we 
dwoje.

Waga 23.09-23.10
Uda Ci się ubić korzystny interes lub spo-
tkać z kimś, od kogo zależy wiele Twoich 
spraw. Zadbaj o swoje zdrowie, bo nie-
regularny tryb życia może odbić się na 
Twojej kondycji. 

Skorpion 24.10-22.11
Uda Ci się znaleźć wyjście ze starych kło-
potów, uparcie drąż trudne tematy i do-
kładnie czytaj umowy, które podpisujesz. 
Nie ulegaj jednak wpływom innych i miej 
zawsze własne zdanie.

Strzelec 23.11-21.12
Zdobędziesz informacje, na jakich od 
dawna Ci zależało. W sprawach osobistych 
bądź bardziej ostrożny. Staraj się być bar-
dziej samodzielny i nie uzależniaj swoich 
planów od innych. 

Koziorożec 22.12-20.01
Trzymaj nerwy na wodzy, bo możesz 
podejmować błędne decyzje. Nie słuchaj 
plotek. Uwierz w siebie i śmiało realizuj 
swoje plany. Nie bagatelizuj swojego złe-
go samopoczucia. 

Wodnik 21.01-19.02
Ktoś może przekonywać Cię do inwe-
stycji, na którą jest jeszcze za wcześnie. 
Unikaj dyskusji związanych z pieniędz-
mi. Pochłoną Cię nowe zainteresowania 
i pasje. Nie jedz tyle fast foodów.

Ryby 20.02-20.03
W pracy okaże się, że jesteś szybszy, by-
strzejszy i lepiej zorganizowany od swoich 
konkurentów. Uważaj, co i komu mówisz, 
bo Twoje żarty ktoś weźmie na poważnie. 

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA

14-16 maja godz. 15:00 2D dubb.

19-20 maja godz. 15:00 2D dubb.

Co w duszy gra

Animacja, Komedia, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz. 46 min.

Co sprawia, że ty to jesteś TY? Zapraszamy na 

premierę nowego filmu Pixar Animation Studios 

„Co w duszy gra”. Joe Gardner, nauczyciel mu-

zyki w szkole, dostaje życiową szansę, aby zagrać 

w najlepszym jazzowym klubie w mieście. Ale 

jeden nieostrożny krok sprawia, że prosto z no-

wojorskiej ulicy dostaje się w Przedświaty - nie-

zwykłe miejsce, gdzie nowe dusze, zanim zejdą 

na Ziemię, otrzymują osobowość, dziwactwa 

i pasje. Zdeterminowany, żeby odzyskać swoje 

życie, Joe zaprzyjaźnia się z młodą duszą – 22, 

która nie rozumie, dlaczego doświadczenie bycia człowiekiem jest aż tak pociąga-

jące. Podczas gdy Joe stara się przekonać 22, że życie jest wspaniałe, sam znajduje 

odpowiedzi na najważniejsze pytania.

14-16 maja godz. 17:00 2D nap.

19-20 maja godz. 17:00 2D nap.

OBIECUJĄCA. MŁODA. KOBIETA.

Dramat, Kryminał; USA, Wielka Brytania; Czas trwania 1 godz. 53 min.

Wszyscy mówili, że Cassie (Carey Mulligan) była 

obiecującą, młodą kobietą dopóki tajemnicze 

wydarzenie nagle nie zakłóciło jej przyszłości. Ale 

nic w życiu Cassie nie jest tym, czym się wyda-

je. Cassie jest niesamowicie inteligentna, kusząco 

przebiegła, a nocą prowadzi sekretne, podwójne 

życie. Nieoczekiwane spotkanie da dziewczynie 

szansę naprawienia błędów z przeszłości w tej 

bardzo zabawnej historii.

Na portalu Rotten Tomatoes film otrzymał aż 97 

procent  pozytywnych recenzji, krytycy są zachwyceni wyjątkową kreacją Ca-

rey Mulligan. Reżyserką i autorką scenariusza  filmu jest Emerald Fennell (serial 

„Killing Eve”)

14-16 maja godz. 19:00 2D nap.

19-20 maja godz. 19:00 2D nap.

SOUND OF METAL

Dramat, Romans; USA; Czas trwania 2 godz.

Jeden z najbardziej fascynujących filmów, jakie 

zobaczycie w tym roku. Poruszająca, pełna emo-

cji opowieść o losach pary, która z dnia na dzień 

musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrot-

nie zmieniającym ich życie. W rolach głównych 

znakomici Riz Ahmed i Olivia Cooke, a jednym 

z twórców filmu jest Derek Cianfrance, reżyser 

Blue Valentine.

Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym 

pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy 

ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wy-

ciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, 

które dotąd znał i kochał, legnie w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiado-

mą. Jego dziewczyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, 

by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło.

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

Wypożyczalnia samochodów oso-
bowych Nasielsk i okolice. Tel. 793 
793 666.

Wynajem samochodów od 100 zł/
doba. Tel. 793 793 666.

Sprzedam domki rekreacyj-
ne nowoczesne w Adamowie.  
Tel. 570 380 800.

Zatrudnię pomocnika budowlanego 
do przyuczenia oraz murarza i cieśle. 
Tel. 601 817 363.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 
435.

Mycie dachów, elewacji, kostki bru-
kowej, malowanie dachów i elewa-
cji. Tel. 507 567 910.

Pranie dywanów i tapicerek.  
Tel. 513 556 774. 

Sprzedam Traugutta 13. Tel. 736 
544 022.

Dotacje PROW 2014-2020. 
„ R e s t r u k t ur y z a c j a  M a ł y c h 
Gospodarstw ” – 60 tys. zł. - rów-
nież dla osób nie ubezpieczonych 
w KRUS. Ponadto ,,Premia dla 
Młodych Rolników” – 150 tys. zł. 
Nabory wniosków do 29 maja. 
Wypełnianie wniosków, dojazd do 
rolników. Tel. 795 931 529.

Sprzedam bloczki ogrodzeniowe+ 
daszki szarografitowe. Tel. 510 147 
860.

Mieszkanie do wynajęcia w bloku 
(Nasielsk). Tel. 606 805 265.

Sprzedam siano w belach, źrebicę 
2-letnią, wagę elektroniczną do 
3ton. Tel. 664 801 963.

Sprzedam rodziny pszczele na ram-
ce wielkopolskiej. Tel. 607 784 929.

Posadzki Maszynowe mixokretem, 
chudziaki, ocieplanie stropów, płyty 
betonowe pod garaże, ocieplanie 
pianą PUR. Tel. 696 438 415, 510 
600 730.

Sprzedam wózek elektryczny  
w bardzo dobrym stanie technicz-
nym - nowe akumulatory. Więcej 
informacji tel. 693 739 118.

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
29.03.–4.04.2020 r.  Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.,

5.04.–11.04.2020 r.  Apteka Przy Stacji, ul. Modlińska 18, Pomiechówek.
12.04.–18.04.2020 r.  Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek.
19.04.–2.05.2020 r.  Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

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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Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Pierwsza wizyta  
z dzieckiem u psychologa
Wielu rodziców zadaje sobie pytanie, jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego w poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej? Jak należy przygotować się do wizyty i kiedy w ogóle powinniśmy się zgłosić  
do psychologa dziecięcego? 

Drogi rodzicu rozważ wizytę u psychologa dziecięcego, kiedy zauważysz jedno lub kilka następujących obja-
wów:

• zachowanie twojego dziecka radykalnie się zmieniło;

• oceny w szkole pogorszyły się – warto sprawdzić, co jest tego przyczyną, bo wielu z nas ma tendencję  
do przypisywania dziecku lenistwa, a niekiedy spadek osiągnięć szkolnych związany jest z emocjami;

• gdy dziecko ma bardzo niską samoocenę, ciągle porównuje się do innych, zgłasza, że nic mu nie wychodzi, 
a życie według niego jest bez sensu;

• gdy dziecko ma trudności w kontaktach z rówieśnikami, wstydzi się innych, bądź reaguje zbyt agresywnie;

• gdy słyszysz od innych znaczących osób (nauczyciele, rodzina), że coś niedobrego dzieje się z twoim dziec-
kiem;

• gdy dziecko boi się wielu sytuacji, np. jest wysoko wrażliwe,

• masz trudności wychowawcze – ciągle się kłócicie, trudno się wam dogadać;

• chcesz po prostu sprawdzić rozwój emocjonalny i intelektualny pociechy i zadbać o jego dobrostan psychicz-
ny w bieżących problemach i wyzwaniach.

Jak przygotować się do wizyty u psychologa dziecięcego?
Warto wcześniej zaplanować, co chcemy powiedzieć – pomogą wcześniej sporządzone notatki, w których moż-
na napisać najważniejsze punkty. Pomocne będą też dokumenty dotyczące dziecka, np. wcześniejsze opinie 
psychologiczne, opinie ze szkoły, oceny opisowe, książeczka zdrowia, historia choroby. Warto też przypomnieć 
sobie ważne informacje o rozwoju dziecka, historii rodzinnej, aby o niczym istotnym nie zapomnieć. Pamiętaj, 
że bez tego przygotowania również sobie poradzisz – przecież dobrze znasz swoje dziecko, a psycholog  dopyta 
o ważne dla niego informacje.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa dziecięcego?
Pierwsza wizyta szczególnie, gdy zgłasza się rodzic małego dziecka, przeważnie odbywa się z samym rodzicem 
w celu ustalenia kierunku diagnozy. Małe dziecko absorbuje swoim zachowaniem uwagę rodzica. Psycholog 
zbiera wywiad – pyta o zdrowie dziecka, zgłaszane problemy. Wszelkie informacje udostępnione psychologowi 
są chronione tajemnicą zawodową i profesjonalista nie przekaże ich nikomu innemu. Pamiętaj, że możesz po-
wiedzieć specjaliście o wszystkim, co cię martwi – w końcu po to tam przychodzisz, aby powiedzieć prawdę, 
bo tylko wtedy pomoc będzie efektywna.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem?
Psychologowi bardzo zależy na tym, aby mieć prawidłową relację z dzieckiem, stąd potrzebuje czasem kilku spo-
tkań z pociechą. W sytuacjach szczególnych, np. gdy dziecko doświadcza lęku separacyjnego pierwsze spotkanie 
z dzieckiem może odbywać się w obecności rodzica. Czasem dzieci bardziej wycofane społecznie i nieśmiałe 
wymagają wizyty adaptacyjnej, na której nie będą przeprowadzane próby diagnostyczne. W czasie spotkania 
z psychologiem najczęściej jest spokojna, luźna atmosfera, podczas których się rozmawia, bawi, rysuje i gra. Psy-
cholog zawsze dobiera metody do konkretnego dziecka. Jeżeli wskazane jest przeprowadzenie diagnozy pozio-
mu rozwoju psychomotorycznego lub intelektualnego, to w przypadku małych dzieci odbędzie się ona w trakcie 
zabawy z dzieckiem. U starszych dzieci ma ona formę proponowania dziecku kolejnych prób diagnostycznych. 

Podsumowanie diagnozy
Po skończonym cyklu spotkań z dzieckiem, rodzice zostaną zaproszeni, aby otrzymać informacje dotyczące 
diagnozy stworzonej przez psychologa. Najlepszym rozwiązaniem wówczas jest rozmowa nie przy dziecku, żeby 
nie stwarzać niekomfortowej dla wszystkich sytuacji. Podsumowując, psycholog zbierze wszystkie dane zdoby-
te podczas rozmów i zabaw z dzieckiem i stworzy interpretację zachowania się i problemów dziecka i rodziny. 
Specjalista przekaże wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w domu i przedstawi wszelkie możliwe sposoby na 
pomoc – może zalecić terapię indywidualną, grupową, uczestniczenie w grupach dla dzieci/rodziców, a nawet 
terapię małżeńską, czy rodzinną. Może również skierować na diagnozę medyczną przyczyn trudności w rozwoju 
czy do innych specjalistów np. logopedy, pedagoga. Na tym spotkaniu warto zadawać wiele pytań, aby upew-
nić się, czy dobrze wszystko zrozumieliśmy. Na wniosek rodzica poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda 
opinię w sprawie wyjaśnienia przyczyn trudności dziecka i/lub oceny rozwoju psychoruchowego. Opinię warto 
przekazać do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko w celu jego wsparcia. 

Po wizycie u psychologa – praca z dzieckiem w domu
Psycholog często prosi rodziców o podjęcie różnorodnych działań sprzyjających poprawie dobrostanu psy-
chicznego dziecka. Przekaże instruktaż do pracy z dzieckiem, udzieli wskazówek wychowawczych. Ćwiczenia 
w domu wymagają konsekwencji i zaangażowania rodziców.

Opracowała psycholog 
Anna Gródek

Drodzy rodzice, aktualnie podczas pandemii stacjonarne przyjmowanie klientów w poradni psychologicz-
no-pedagogicznej jest ograniczone adekwatnie do ogólnokrajowych obostrzeń. Od 12 kwietnia 2021 r.  
do 16 kwietnia 2021 r. pracownicy poradni dostępni będą w systemie dyżurowym w godzinach 8.00-15.00 
WYŁĄCZNIE pod numerem telefonu 23 69 12 647.

Miejmy nadzieję, że sytuacja w najbliższym czasie ulegnie zmianie i powrócimy do pracy stacjonarnej w bez-
piecznych warunkach.

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Nabór wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich i obszarowych 
z PROW za 2021 rok 
W ślad za pismem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy-
pominamy: 

Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet. 15 marca ru-
szył nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych 
z PROW za 2021 rok. Od tego roku rolnicy mogą składać je jedynie za 
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Przypominamy, że od tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpo-
średnich i obszarowych z PROW można złożyć wyłącznie w formie 
elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Oznacza to, że nie są 
przesyłane do rolników papierowe wnioski spersonalizowane. Nie ma tak-
że możliwości składania oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku 
ubiegłego. Rolnicy, którzy nie posiadają komputera lub obawiają się, że nie 
poradzą sobie z wypełnieniem e-wniosku, mogą liczyć na pomoc pra-
cowników ARiMR. 

Wszelkie wątpliwości związane z naborem można konsultować, dzwoniąc 
pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 
7.00-19.00 oraz w sobotę 10.00-16.00) lub bezpośrednio do właściwego 
miejscowo biura powiatowego. 

Ponadto, w placówkach Agencji znajdują się specjalne stanowiska do wy-
słania wniosku, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych.  
Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzej-
mie prosimy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, 
uprzednio umówili się telefonicznie na konkretny, wyznaczony termin. 
Pozwoli to uniknąć kolejek przed naszymi placówkami i zadbać o bezpie-
czeństwo zarówno beneficjentów jak i pracowników ARiMR.

W tym roku Rolnicy wnioski o dopłaty mogą składać do 17 maja (ze 
względu na to, że 15 maja br. przypada w sobotę). Możliwe jest również 
złożenie wniosku po tym terminie, nie później jednak niż do 11 czerwca 
2021 roku. Spowoduje to jednak sankcje w postaci obniżenia kwoty płat-
ności o 1 procent za każdy dzień roboczy zwłoki. Zgłoszenia zmian we 
wnioskach można składać do 31 maja 2021 roku.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy, by nie pozostawiać złożenia wniosków o dopłaty bezpo-
średnie na ostatnią chwilę. Warto zadbać o to, aby mieć czas na do-
konanie ewentualnych poprawek czy zmian, bez ryzyka utraty części 
należnych dopłat.
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Zostań członkiem 
klubu Żbik
W tym roku upływa kadencja Prezesa Klubu MLKS Żbik Nasielsk. Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w czasie którego wybrany miał być 
nowy Prezes Klubu, odbyć się miało pod koniec lutego, jednak z uwagi na 
obowiązujące obostrzenia związane z epidemią Covid-19 nie było możli-
wości jego zorganizowania. 

Jak zapowiada Prezes Żbika Marek Prusinowski zebranie odbędzie się  
w pierwszym możliwym terminie po zniesieniu obostrzeń zakazujących 
spotkań w większych grupach.

Bez względu na panującą sytuację epidemiczną, cały czas można zostać 
członkiem klubu Żbik. W tym celu należy wypełnić deklarację członkow-
ską i opłacić składkę wynoszącą 100 zł/rok. Członkostwo w klubie jest 
jednoroczne. Po upływie roku wystarczy wpłata składki członkowskiej, 
bez konieczności ponownego wypełniania deklaracji.

Członkowie klubu mają możliwość podejmowania decyzji dotyczących 
klubu i mają możliwość udziału w wyborach oraz zgłaszania swoich po-
mysłów, które mogą być poddawane pod głosowanie.

Członkowie klubu to fundament funkcjonowania Żbika Nasielsk. Chętni 
mogą zgłaszać się do siedziby MLKS Żbik Nasielsk przy ulicy Dębowej 2.

Michał B.

NA SPORTOWO

Nordic walking  
- nowa sekcja sportowa Żbika
W ostatnim wywiadzie dla Życia 
Nasielska prezes klubu Marek Pru-
sinowski zapowiadał tajemniczo 
utworzenie nowej sekcji sportowej. 
Po kilku tygodniach ziściły się te za-
powiedzi i wszystko stało się jasne. 
Nowa sekcja, czyli nordic walking, 
dedykowana jest dla różnych grup 
wiekowych, od najmłodszych do 
seniorów.

Spacerowanie z kijkami cieszy się 
coraz większą popularnością w ca-
łym kraju. Również po nasielskich 
ulicach, chodnikach i drogach spa-
ceruje w ten sposób coraz więcej 
osób. Okazuje się, że używanie 
kijków nie jest sprawą oczywistą, 
a nieodpowiednia technika może 
prowadzić do kontuzji np. stawów 
łokciowych.

Pierwsze spotkanie zapoznawcze 
osób zainteresowanych udziałem 
w zajęciach nordic walking odbę-
dzie się w piątek, 23 kwietnia, o go-
dzinie 18:00 na stadionie miejskim 
w Nasielsku.

W planach jest utworzenie 3 grup 
wiekowych - najmłodsi (od 6 do  
10 roku życia, młodzież i dorośli od 
10 do 50 roku życia oraz seniorzy 
powyżej 50 roku życia. Wszystko 
zależy od zainteresowania.

Trenerką tej dyscypliny będzie 
Kinga Rakowska - certyfikowana 

instruktorka i sędzina nordic wal-
king. - Jestem osobą, która przez 
siedzącą pracę za biurkiem oraz 
nieumiejętne uprawianie spor-
tu, nabawiła się otyłości i kontuzji 
kolan. Najtrudniejsze były space-
ry czy jazda na rowerze, który tak 
lubię! Ledwie wdrapywałam się na 
4. piętro w bloku po treningu. Ruch 
sprawiał mi dyskomfort. Doszłam 

do ściany i powiedziałam STOP! 
Wybuchałam złością, płaczem 
i śmiechem naprzemiennie. Za-
częłam siebie nienawidzić, bo nie 
mieściłam się już w żadne ubranie 
- opowiada o początkach przygo-
dy z nordic walking Kinga Rakow-
ska. - Światełko w tunelu ujrzałam 
na YouTube, kiedy to przypad-
kiem zobaczyłam film o technice 
Nordic Walking, którą pokazywał 
Mistrz Polski i Europy, Pan Krzysz-
tof Człapski. Po nitce do kłębka, 
przy pomocy wskazówek Krzyśka 
Człapskiego doszłam do tego, jak 
poprawić mój stan.

Nordic walking z dnia na dzień stało 
się codziennym stylem życia Kin-
gi. - Pierwsze spotkanie z profesjo-
nalistą oko w oko odbyło się dwa 
lata temu w Sochocinie na jednym 
z treningów. Wtedy poczułam sza-
leństwo, endorfiny mi szalały na 
plus i otworzyło się coś nowego 

przede mną! To był najbardziej bo-
lesny „masaż” w moim życiu.

Wiosna to doskonały czas na roz-
poczęcie czegoś nowego, jak na 
przykład treningi nordic walking. 
- Nie odkładajcie treningu na póź-
niej, bo jesteś zmęczeni po pracy, 
bo nie macie nastroju, bo dzieci 
płaczą… - zachęca Kinga.  - Przy-

chodząc na moje treningi, może-
cie mieć pewność, że zrozumiem 
Wasze problemy zdrowotne, wąt-
pliwości i okaże Wam dużo ciepła 
i wsparcia. Znam Wasze obawy 
związane ze zdrowiem, znam tak-
że wiele procesów, które wynikają 
z naszych słabości. Byłam po tam-
tej stronie lustra.

Czy Kinga zarazi swoją pasją i „kij-
kowym” stylem bycia Nasielsz-
czan? Spróbować zawsze warto. Na 
spotkanie można wybrać się bez 
kijków. Wybór na rynku jest szeroki 
i zróżnicowany, również cenowo. 
Warto więc może dowiedzieć się 
przed zakupem, na jakie kijki zwró-
cić uwagę, by dobrać odpowiednie 
do własnych potrzeb.

Szczegóły w postaci terminów za-
jęć czy składek członkowskich zo-
staną uzgodnione z trenerką, Kingą 
Rakowską, na dwóch pierwszych 
zajęciach zapoznawczych.

Michał B.
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Piłka wraca do gry
Wracają rozgrywki piłkarskie. W środę, 14 kwietnia br., Minister Zdrowia 
Adam Niedzielski poinformował o decyzji zezwalającej na wznowienie 
rozgrywek od 19 kwietnia br. Rząd dopuścił możliwość uprawiania sportu 
w obiektach sportowych na świeżym powietrzu do 25 osób, jak również 
uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym, pro-
wadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy. Jak poinformował 
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, oficjalna decyzja o wznowieniu zostanie 
podjęta po opublikowaniu stosownego rozporządzenia.

MZPN poinformował także, że w przypadku zniesienia obostrzeń me-
cze Lig Okręgowych zaplanowanych na dzień 21 kwietnia br. (przełożone 
z weekendu 20-21 marca 2021), czyli II kolejka rundy wiosennej, odbędą 
się zgodnie z założeniami. Żbik Nasielsk podejmie wówczas o godzinie 
17:30 gości z Iskry Krasne. Pozostałe rozgrywki ruszą w ostatni week-
end kwietnia. Na 24 kwietnia Żbik Nasielsk ma zaplanowany mecz z Soną 
Nowe Miasto. Natomiast terminy zaległych meczów zostaną podane 
w oddzielnych komunikatach MZPN.

Miejmy nadzieję, że decyzje Rady Ministrów nie zostaną zmienione.

Niestety nadal zamknięte pozostają siłownie, kluby fitness, stoki narciar-
skie, baseny, sauny i solaria. Natomiast wszelkie wydarzenia sportowe od-
bywać się będą bez udziału publiczności.

Michał B.


