
30 grudnia 2021 roku Rada Miejska uchwaliła Budżet Gminy Nasielsk na 
2022 rok. Decyzją radnych na tegoroczne inwestycje przeznaczonych 
zostanie 25 292 269,01 zł. Wśród najważniejszych zadań planowanych do 
wykonania w tym roku znalazły się:

1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw 
w Jackowie Dworskim – wartość zadania 270.000 zł (w tym dofinanso-
wanie 169.096 zł)

2. Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obsza-
rze miasta i gminy Nasielsk (obwodnica) – wartość zadania 6.900.000 zł 
(w tym dofinansowanie 6.500.000 zł)

W ramach zadania wybudowana będzie droga o nawierzchni asfaltowej 
i szerokości 5,5 m, łącząca Chrcynno z Siennicą. Ponadto nawierzchnią 
asfaltową mają zostać pokryte w całości ul. Łączna i ul. Podmiejska, która 
zostanie również poszerzona.

3. Budowa kanalizacji sani-
tarnej w Nasielsku – war-
tość zadania 2.992.042,44 
z ł  ( w  t y m  s u b we n c j a 
2.522.076,95 zł)

W ramach zadania sie-
cią kanalizacyjną objęte 
zostaną ulice: Miodowa, 
Ogrodowa, O wocowa, 
Wielokwiatowa, Chmielna 
i Piłsudskiego. Dzięki temu 
cała południowo-wschodnia część miasta będzie mogła odprowadzać 
nieczystości płynne bezpośrednio do oczyszczalni.

4. Rewitalizacja skweru im. 
Jana Pawła II w Nasielsku 
–  w a r t o ś ć  z a d a n i a 
5.000.000 zł (w tym dofi-
nansowanie 4.000.000 zł)

W ramach tej długo wy-
czekiwanej inwestycji od-
nowiony zostanie teren 
zielony w centralnej części 
miasta, przebudowane zo-
staną parkingi, a zmodernizowaniu ulegnie sieć energetyczna i oświetle-
nie miejskie.

5. Rozbudowa Nasielskie-
go Ośrodka Kultury – war-
tość zadania 12.000.000 
zł (w tym kwota dofinanso-
wania 4.000.000 zł).

W ramach zadania dobu-
dowane ma być nowe pię-
tro oraz nowy pion NOK-u. 
Powiększona zostanie sala 
kinowa/teatralna, na par-
terze pojawi się miejsce na gastronomię, a warsztaty dla podopiecznych 
Ośrodka Kultury będą mogły odbywać się w dedykowanych salach. Po-
nadto zrewitalizowany zostanie Skwer Bohaterów Wojny 1920 r.

Wydział Organizacji i Promocji

R E K L A M A

ciąg dalszy na str. 3

OBRADOWAŁA RADA

Budżet na 2022 r. przyjęty 
W czwartek, 30 grudnia 2021 
r o ku  o d b ył a  s i ę  X X X V I I  s e -
sja Rady Miejskiej w Nasielsku. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, 
a obrady prowadzono w trybie 
zdalnym. 

Jeszcze przed przyjęciem po-
rządku obrad Jerzy Lubieniec-
ki poinformował o śmierci pani 
Urszuli Dąbrowskiej, byłej sołtys 
Nowej Wsi. Radni uczcili jej pa-
mięć minutą ciszy.

Następnie g łos zabrał  Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, 
wnioskując o zmianę do p o -
rządku obrad.  Dot ycz yła ona 
wycofania załącznika projektu 
uchwały RM z 26 sierpnia 2021 
r. w sprawie powołania Młodzie-
żowej Rady Miejskiej i  jedno-
cześnie wprowadzenie projektu 
uchwał y dotyczącej ustalenia 
wykazu wydatków niewygasają-
cych w roku 2021.

Zarówno o zmianach w porząd-
ku obrad (13 głosów), jak i za jego 
przyjęciem (14 głosów) radni za-

decydowal i  jedno-
głośnie „za”.

W dwóch kolejnych 
głosowaniach Rada 
p r z y j ę ł a  p ro to ko -
ł y  z  p o p r z e d n i c h 
sesj i  RM. W kwesti i 
przyjęcia protokołu 
z XXXV sesji RM gło-
sowało 13 radnych – 
12 było „za”, 1 osoba 
ws t r z yma ł a  s i ę  o d 
głosu; w głosowaniu 
protokołu z X X XVI 
sesji RM brało udział 
14 radnych – 12 było 
„za” i 2 osoby wstrzymały się od 
głosu. 

Najpierw Przewodniczący RM, 
a później Burmistrz w skrócie 
przedstawili swoje działania po-
między sesjami.

Kolejny punkt obrad dotyczył 
Wieloletniej  Prognoz y F inan-
sowej gminy Nasielsk na 2022 
rok.  Do projektu tej  uchwał y 
burmistrz zgłosił autopoprawki, 

które przedstawił Rafał Adamski 
skarbnik Nasielska. 

W głosowaniu nad autopoprawką 
do WPF na 2022 r. udział wzięło 
14 radnych – 12 osób było „za”, 
zaś 2 wstrzymał y się od głosu. 
Skarbnik odczytał pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej (RIO) w sprawie WPF 
gminy Nasielsk na 2022 r. 

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Gminne inwestycje w 2022 r.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Szanowni Państwo,
przypominamy, że w dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania 
z bezpłatnego transportu na szczepienia przeciw COVID-19. Z transpor-
tu mogą skorzystać osoby starsze, z orzeczeniem o niepełnosprawno-
ści, mające poważne problemy z samodzielnym dotarciem do punktu 
szczepień. 

Osoby, które kwalifikują się do zapewnienia bezpłatnego transportu, za-
praszamy do kontaktu tel. 23 69 33 121, pod który można telefonować 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Uwaga! Przed zgłoszeniem dyspozycji zorganizowania transportu ko-
nieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się na szczepienie w Przychodni 
w Nasielsku pod tel. 23 691 25 03 wew. 1 lub 510 648 690! 

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

Informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 znajdują się na 
stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Wydział Administracji i Nadzoru

Z UM

Poradnictwo obywatelskie
Informujemy, że punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 
w tym mediacji w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, odbywać się będą zgod-
nie z poniższym harmonogramem: 
• poniedziałek 13.00-17.00, 
• wtorek 12.00-16.00 
• środa 12.00-16.00, 
tel. 733 134 153, e-mail: t.sowa@fundacjaepb.pl 
• czwartek 12.00-16.00,
• piątek 11.00-15.00, 
tel. 884 800 253, e-mail: d.sobon@fundacjaepb.pl

Usługi pomocy prawnej realizowane przez Powiat Nowodworski w cza-
sie obowiązywania stanu epidemii odbywają się za pomocą środków po-
rozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach 
pracy punktów.

Z PUP

Nabór na dotację 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowiec-
kim od 1 stycznia 2022r. do 15 kwietnia 2022r. ogłasza nabór wnio-
sków o przyznanie jednorazowej dotacji w wysokości do 5.000,00 zł. 
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, 
na podstawie Rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lu-
tego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego po-
szkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371 z późn. zm.) 
na zasadach określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wy-
wołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 poz. 2095, z późn. 
zm.).

Z dotacji mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, 
o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 
2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działal-
ności, kodami zgodnymi z:

1. Kod PKD 56.30.Z  - Przygotowywanie i podawanie napojów.

2. Kod PKD 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, 
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji or-
ganizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej 
przestrzeni.

3. Kod PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

- których przychód z działalności w rozumieniu przepisów po-
datkowych uzyskany w  grudniu 2021 r. był niższy co najmniej 
o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesią-
cu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub 
listopadzie 2021 r.

- którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsię-
biorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Dodatkowo działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorcy i małego 
przedsiębiorcy nie może być zawieszona w dniu składania wniosku 
o udzielenie dotacji.

Przedsiębiorca wylicza spadek przychodów w odniesieniu do całości 
przychodów z działalności gospodarczej, a nie jedynie z „części” ozna-
czonej określonym kodem PKD.

Zgodnie z § 7a ust. 2 rozporządzenia oceny spełnienia warunku w zakre-
sie prowadzonej działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych 
zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31 marca 2021 r. To 
oznacza, że zmiany przeważającego kodu PKD po tej dacie (nawet jeśli 
zmiana PKD obejmie dzień 31 marca 2021 r.) nie będą uwzględniane.

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie 
zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej będzie bezzwrotna pod warunkiem wykonywania tej dzia-
łalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elek-
tronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pra-
cy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy 
i małego przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy tylko jeden raz.

Więcej informacji na ten temat uzyskać można:  tel.: 530 865 166 (od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14.00 ), e-mail: tarcza@ndm.
praca.gov.pl

(r) za: www.ndm.praca.gov.pl

PROJEKTY

Poprawa jakości życia 
osób starszych
W ramach projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” można zgła-
szać pomysły, rozwijać je z grupą ekspertów, a następnie otrzymać grant 
do 50 tys. zł na ich przetestowanie.

Inkubowane pomysły muszą odpowiadać na jeden z trzech celów:

1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z po-
mocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawo-
dowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.

2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci 
wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia 
i zwiększać dobrostan.

3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej pod-
miotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, 
jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne 
oraz ułatwiać dostęp do nich.

Wnioski mogą składać: osoby indywidualne, grupy nieformalne, podmio-
ty prywatne, podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spół-
dzielnie socjalne, firmy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego br. Szczegóły: https://sieciwspar-
cia.pl/
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Pozytywną opinię dla tego pro-
jektu uchwały wyraziła także ko-
misja budżetu i finansów. 

W dyskusji nad WPF na 2022 r. 
jako pierwszy głos zabrał radny 
Mirosław Świderski, który wska-
zał, że niektóre, planowane teraz, 
inwestycje będzie real izowała 
następna Rada np. rozbudowę 
ośrodka zdrowia. Radny wyraził 
nadzieję, że zaakceptuje i uzna za 
słuszne te decyzje. 

Radny Andrzej  Pacocha mó-
wił o zadłużeniu gminy. Zauwa-
żył, że w projekcie WPF z 2019 r. 
była planowana kwota zadłużenia 
na 27 mln zł na koniec 2022 r., 
a w projekcie z WPF 2021 było 
już prawie 45 mln zł. Pytał, czy 
biorąc pożyczkę, czy też obliga-
cje brany jest pod uwagę wzrost 
stóp procentowych, który może 
nastąpić w 2022 r., co będzie dla 
gmin dużym utrudnieniem. 

Skarbnik zapewnił, że brany jest 
pod uwagę wzrost stóp procen-
towych. 

Radny Marcin Szarszewski pytał, 
czy nasza gmina ma limit pro-
centowy zadłużenia w stosunku 
do budżetu i i le on wynosi. In-
teresowało go też, co będzie się 
działo z programem „500 plus”, 
które ma być obsługiwane przez 
ZUS. 

B u r m i s t r z  o d p o w i e d z i a ł ,  ż e 
zmieniła się ustawa i nie ma limi-
tu procentowego, ponieważ te-
raz jest algorytm. 

O szc ze gó ł ac h  do t yc z ąc yc h 
zadł użenia mówi ł  R.  Adamski 
– Gmina nie ma limitu zadłuże-
nia, mamy algorytm wynikający 
z ustawy o finansach publ icz-
nyc h .  W  tym  ro ku  n a s t ą p i ł a 
zmiana dotycząca liczenia tego 
algorytmu, od przyszłego roku 
będzie liczony według średniej 
trzyletn iej .  W tym roku,  j ako 
organ wykonawczy, mogliśmy 
wybrać, czy liczymy tę średnią  
z trzech lat wstecz czy z siedmiu 
lat wstecz. My wybraliśmy opcję 
siedmioletnią, dlatego, że była 
dla nas dużo bardziej korzyst-
na, z uwagi na to, że we wcze-
śniejszych latach mieliśmy dużo 
większe nadwyżki operacyjne – 
wyjaśnił skarbnik.

W kwestii „500 plus” odpowie-
dział, że od 2022 roku znika ono 
z budżetu gminy, ale jeszcze do 
maja 2022 roku gmina będzie 
je wypłacać zgodnie ze starymi 
decyzjami. Natomiast od maja 
nowe decyzje będą w ydawa-
ne przez ZUS i już również ZUS 
przejmie wypłatę „500 plus”. 

Radny Rodryg Czyż pytał o to, 
jaki jest próg z tego algorytmu 
wynikający dla naszej gminy. 

Burmistrz wyjaśnił, że próg jest 
zmienny, bo zmieniają się dane. 
Stwierdził, że jako gmina jeste-
śmy po środku, nie jesteśmy ani 

najbardziej, ani najmniej zadłu-
żoną gminą. 

 – Te inwestycje, które planu-
jemy, są naprawdę ważne dla 
mieszkańców np. modernizacja 
kina, dlatego zmierzamy w kie-
runku obl igacj i ,  żeby się nimi 
wesprzeć i  mamy dofinanso-
wania lub będziemy o nie wnio-
skować – mówił B. Ruszkowski . 
– Jeśli chodzi uchwały i kwestie 
prawne jest wojewoda, RIO. Nie 
ma żadnych zagrożeń, jeśli cho-
dzi o finanse naszego samorzą-
du – dodał. 

Radny Marcin Szarszewski chciał 
poznać konkretne dane doty-
czące zadł użenia w ynikające 
z algorytmu. – Jaka kwota z tego 
algorytmu wychodzi na dzień 
dzisiejszy, jakie możemy mieć 
m aksym al n e zad ł użen i e ,  j e -
śli zadłużenie naszej gminy do 
końca 2022 roku się-
gnie prawie 45 mln 
złotych.

Skarb nik s t wierdzi ł , 
że dopuszczalny limit 
mamy 11, 49%, a w tej 
chwil i  jest ok. 2, 59 
%, czyli jest duży bu-
for bezpieczeństwa, 
jeżeli chodzi o spła-
tę. Zauważył też, że 
wysokość długu nie 
o dno s i  s ię  do te go 
wzo r u .  N a j w i ę k sz y 
wp ł y w ma b owiem 
ko r e l a c j a  n a d w y ż-
ki operacyjnej, czyli 
dochody bieżące do 
wydatków bieżących 
oraz sp łat y na dany 
rok, czyl i  rozchody 
danego roku, sp łaty 
rat. Stąd też wynikała 
decyzja, jak twierdził 
skarbnik, że te spłaty nie będą aż 
takie duże i będą troszkę bardziej 
rozciągane. – Z uwagi na takie 
skoki dochodów budżetu gminy, 
np. mieliśmy „500 plus”, nagle 
go nie mamy, my też próbuje-
my ten bufor bezpieczeństwa 
zachować, żebyśmy zmieści l i 
się w tym wskaźniku – tłumaczył. 

Radny R. Czyż pytał o to, co się 
stanie, jeśli nadwyżka operacyjna 
bardzo spadnie, że to zadłużenie 
będzie powyżej naszych możli-
wości.

B u r m i s t r z  w yj a ś n i ł ,  że  j e że -
li współczynnik będzie bardzo 
nisk i  to RIO zablokuje budżet 
gminy i ono będzie o nim decy-
dować.

W głosowaniu nad uchwała WPF 
gminy Nasielsk na 2022 r. wraz 
z autopoprawką uczestniczyło 
14 radnych – 10 osób głosowa-
ło „za”, 1 „przeciw”, a 3 osoby 
wstrzymały się od głosu. 

N a s t ę p n i e  p r z y s t ą p i o n o  d o 
p ra c  n a d  p ro j e kte m  u c h wa -
ł y budżetowej gminy Nasielsk 
na 2022 rok, w której zaplano-
wano: dochody w w ysokości 
95.683.410,00 zł, wydatki w wy-

sokości 108.533.410,00 zł i de-
f icyt 12.850.00,00 zł (pokryty 
on zostanie przychodami z emi-
sji obligacji).

W pierwszej kolejności skarbnik 
R. Adamski przedstawił autopo-
prawkę do tego projektu. 

Większością głosów Rada zdecy-
dowała o przyjęciu autopopraw-
ki: 13 osób głosowało „za”, a 2 
osoby wstrzymały się od głosu. 

Następnie R. Adamski odczytał 
opinię RIO w sprawie projektu 
uchwał y budżetowej na 2022 
rok oraz możliwości deficytów. 
Była ona pozytywna, podobnie 
jak opinie komisji merytorycz-
nych nasielskiej RM. 

W dyskusj i  nad projektem tej 
uchwał y radni odnosi l i  s ię do 
planowanych inwestycji. 

Radny Rodryg Czyż pytał, czy w 
uchwale budżetowej na 2022 r. 
nie powinna się znaleźć zmiana 
dotycząca ulicy Przechodniej, 
która n ie b ędzie real i zowana 
w takim zakresie, w jakim była 
ogłoszona w przetargu. P ytał, 
o ile będzie pomniejszona kwo-
ta przeznaczona na tę inwestycję.

Burmistrz Ruszkowski zapewniał, 
że wniosek dotyczący ul. Prze-
chodniej, na realizację którego 
otrzymano dotację od wojewo-
dy, zostanie rozliczony. A sporny 
odcinek tej drogi będzie wyko-
nany w ramach tzw. małej ob-
wodnicy. 

Natomiast Radosław Kasiak kie-
rownik wydziału inwestycji od-
powiedział na pytanie radnego 
Cz yża,  że kwota,  o którą po-
mniejszone zostało wynagro-
dzenia wykonawcy to 161 tys. zł.

Radny Mirosław Świderski wy-
raził swoją opinię na temat bu-
dżetu na 2022 r., zaznaczając, że 
cieszą go planowane trzy duże 
inwestycje, ale w jego okręgu 
wyborczym po raz kolejny nie 
zaplanowano żadnej inwestycji. 
– Prosi łem wielokrotnie o za-
projektowanie i realizację ścież-

ki spacerowej ulicą Kwiatową, 
ulicą Świerkową z kładką przez 
rzekę Nasielną, potem Brzozo-
wą i powrotem ulicą Młynarską 
do ulicy Rynek. Mówiłem także 
o wyasfaltowaniu odcinka dro-
gi między drogą wojewódzką 
a drogą gminną. Mówiłem tak-
że o infrastrukturze dynamicznie 
rozwijających się osiedli Brzozo-
wa, Pniewska Górka. Mówiłem 
o kanalizacji ulicy Warszawskiej, 
by fekalia nie płynęły do rzeki . 
Moje sugestie nie spotkały się 
z akceptacją – wyliczał rozgory-
czony radny Świderski, uznając, 
że zdaniem mieszkańców tego 
rejonu burmistrz jest obrażony 
za wynik wyborczy.

Burmistrz Ruszkowski stwierdził, 
że nie wie, kto jak głosował i ni-
gdy nie kierował się takimi kry-
teriami. – Te inwestycje, które 

wpisaliśmy do budżetu, 
takie jak: kino, skwer, 
p rzedszkole ,  s tad ion 
b ędą s łużył y wszyst-
kim mieszkańcom na-
szej gminy – podkreślił. 
Dodał również, że dalej 
będzie prowadzona ka-
nalizacja. 

Na argument radnego 
Świderskiego dotyczą-
cy braku zrównoważo-
nego rozwoju gminy, 
burmistrz przypomniał 
o funduszu sołeckim, 
który pozwala na wy-
ko ny wa n i e  i n we s t y-
cj i,  choćby drobnych 
w każdej miejscowości 
naszej gminy. 

Radny Michał Brodow-
ski pytał o pismo skie-
rowane przez radnych 
z Koła Radnych Nieza-

leżni, Skuteczni, Zaangażowani 
do wojewody mazowieckiego 
z prośbą o kontrolę inwest y-
cj i prowadzonej w ulicy Prze-
chodniej. Na jej realizację gmina 
Nasielsk otrzymała prawie 2 mln 
zł od wojewody. Radny Brodow-
ski chciał wiedzieć, jakie są losy 
tego pisma i czy jest zagrożenie, 
że dotacja zostanie cofnięta.

Kierownik Wydziału Inwestycji 
wyjaśni ł,  że w ś lad za pismem 
kilku radnych wojewoda wystąpił 
do gminy o udzielenie wyjaśnień 
i otrzymał je. Ale nie ma jeszcze 
żadnych zwrotnych informacji ze 
strony wojewody.

Po krótkiej wymianie zdań mię-
dzy radnym R. Czyżem i burmi-
strzem B. Ruszkowskim na temat 
f inansowania inwest ycj i  w ul . 
Przechodniej swoją opinię na te-
mat budżetu na nowy rok wyraził 
radny Dawid Domała. 

 – W kwestii inwestycji, na któ-
re są wykonane projekty, jak: 
rozbudowa NOK i rewitalizacja 
skweru, mam nadzieję, że będą 
realizowane, bo są dla wszyst-
kich mieszkańców nie tylko mia-
sta, ale i wsi. I mam nadzieję że 

się rozpoczną, nie trafią do szu-
flady. Cieszę się także z innych 
inwestycj i ,  jak budowa kana-
l izacj i ,  która jest bardzo waż-
na w naszym mieście, trwającej 
rozbudowy stadionu miejskiego, 
budowy małej obwodnicy, bu-
dowy przedszkola wraz ze żłob-
kiem w Starych Pieścirogach. To 
bardzo ważne inwestycje – pod-
kreśli ł radny Domała, dziękując 
za budżet.

W głosowaniu nad uchwałą bu-
dżetową wraz z autopopraw-
ką ud zia ł  wzię ło 14 radnych . 
Uchwała została podjęta 11 gło-
sami „za”, przy 2 głosach prze-
ciwnych, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu. 

Następnie radni przystąpi l i  do 
procedowania  b loku uchwa ł . 
B ez dyskusj i  prz yjęta zosta ła 
zmiana uchwały budżetowej na 
2021 r. (14 głosów „za”). Więk-
szością głosów przyjęto uchwa-
łę dotyczącą diet dla sołtysów za 
ich udział w sesji w kwocie 1 tys. 
zł – 10 radnych głosowało „za”,  
4 osoby wstrzymały się od głosu. 
Jednogłośnie (14 głosami) przy-
jęto uchwałę dotyczącą nadania 
nazwy ulicy Aroniowa w Cieksy-
nie. Większością głosów przyjęta 
została uchwała o ustaleniu wy-
datków niewygasających w 2021 
roku – 13 „za” i 1 osoba wstrzy-
mała się od głosu. Jednogłośnie 
(15 głosów „za”) Rada przyjęła 
uchwałę w sprawie objęcia przez 
gminę Nasielsk udziałów w Spół-
dzielni Socjalnej „NASIELSZCZA-
NIE”. Radni większością głosów 
p o d j ę l i  u c h wa ł y  d o t yc z ą c e 
wniosków: w sprawie powołania 
komisj i  etyki (14 radnych gło-
sowało: 7 osób „za”, 2 przeciw 
i 5 osób wstrzymało się od gło-
su), w sprawie opieki medycznej 
na sesjach RM (14 radnych głoso-
wało: 10 za, 1 przeciw, 3 osoby 
wstrzymały się od głosu).

P rowad z ąc y ob rad y,  Dar iusz 
Kordowski wiceprzewodniczą-
cy RM poinformował Radę, że 
nie wpł ynęł y żadne interpela-
cje i zapytania radnych. Następ-
nie przedstawił i odczytał tytuły 
6 pism, które wpłynęły do Rady 
od 25 listopada 2021 r. Był y to 
m . in .  p i sma:  mie szkańc a Po -
powa Borowego o powołanie 
komisj i  etyki; mieszkańca Po-
powa Borowego o zapewnienie  
na sesji opieki medycznej; mazo-
wieckiego urzędu wojewódzkie-
go w sprawie okresowej oceny 
przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków przez organy jedno-
stek samorządu terytorialnego; 
mieszkańca Nasielska o udostęp-
nienie informacji publicznej.

W punkcie spraw y różne rad-
ni omawiali bieżące problemy, 
m.in. odbioru odpadów komu-
nalnych, funkcjonowania komu-
nikacji podmiejskiej. 

Na tym obrady zakończono. 
(red.)

OBRADOWAŁA RADA

Budżet na 2022 r. przyjęty 
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29.12.2021 r. Nasielsk, ul. Słoneczna, Zakład Kam-Pol - alarm czujki PPOŻ  

(1 zastęp OSP Nasielsk)

30.12.2021 r. Nasielsk, ul. Płońska - uwięziony pies w studzience. (1 zastęp OSP 

Nasielsk)

1.01.2022 r. Nowe Pieścirogi, ul. Turkusowa - według zgłoszenia pożar domu, 

po przyjeździe straży okazało się, że pożar w garażu udało się ugasić właści-

cielom. (2 zastępy OSP Nasielsk)

Nasielsk, ul. Rynek - otwarcie mieszkania, w którym mogła przebywać 

osoba potrzebująca pomocy medycznej. Po otwarciu mieszkania, został 

wezwany lekarz, który stwierdził zgon mężczyzny. (1 zastęp OSP Nasielsk)

Nowosiółki - zalana piwnica w budynku mieszkalnym (2 zastępy OSP 

Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z POLICJI

Zmiany w prawie 
o ruchu drogowym
O skutkach zmian w taryfikatorze mandatów, już w pierwszych dniach 
stycznia przekonali się kierowcy, którzy podróżowali drogami naszego 
powiatu. Jeden z nich jechał 105 km/h w obszarze zabudowanym, drugi 
pędził drogą krajową nr 7 w Zakroczymiu 144 km/h przy ograniczeniu 
do 70 km/h. Pierwszy otrzymał mandat karny w wysokości 1 500 zł 
oraz zatrzymano mu prawo jazdy na trzy miesiące, drugi – mandat kar-
ny w wysokości 2 500 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa Prawo o ru-
chu drogowym oraz zmiany w Kodeksie Wykroczeń. Wyższe kwoty 
mandatów, dodatkowe przepisy chroniące pieszych, czy też dotkliw-
sze restrykcje wobec nietrzeźwych kierowców, to tylko niektóre zmiany 
obowiązujące w Nowym Roku.

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku 
i jazdę z dozwoloną prędkością, wciąż zdarzają się kierujący, którzy w ra-
żący sposób łamią przepisy ruchu drogowego.

Przypominamy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych 
jest między innymi niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. 
Dlatego każdego dnia, przez okrągły rok, policjanci nowodworskiej 
„drogówki” działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym.

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa Prawo o ru-
chu drogowym oraz zmiany w Kodeksie Wykroczeń. Wyższe kwoty 
mandatów, dodatkowe przepisy chroniące pieszych, czy też dotkliw-
sze restrykcje wobec nietrzeźwych kierowców, to tylko niektóre zmiany 
obowiązujące w Nowym Roku.

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku 
i jazdę z dozwoloną prędkością, wciąż zdarzają się kierujący, którzy w ra-
żący sposób łamią przepisy ruchu drogowego.

Przypominamy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych 
jest między innymi niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. 
Dlatego każdego dnia, przez cały rok, policjanci nowodworskiej „dro-
gówki” działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nowe stawki mandatów za przekroczenie prędkości:

 – do 30 km/h – do 400 zł

 – od 31 do 40 km/h – co najmniej 800 zł

 – od 41 do 50 km/h – 1 000 zł

 – od 51 do 60 km/h – 1 500 zł

 – od 61do 70 km/h – 2 000 zł

 – od 71 km/h i więcej – 2 500 zł.

Trzeba też zwracać szczególną uwagę na pieszych, zwłaszcza, że manda-
ty za nieustąpienie pierwszeństwa są naprawdę wysokie. 1 500 zł – tyle 
zapłacimy za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który już znajduje 
się na przejściu lub na nie wchodzi. Tyle samo zapłacimy za wyprzedza-
nie na przejściu. Jeśli prowadząc auto, rozmawiamy przez telefon, trzy-
mając aparat przy uchu – zapłacimy 500 zł mandatu. Za co jeszcze?

 – 800 zł – za zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.

 – 2 000 zł – za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku prze-
ciwnym niż wskazują znaki drogowe.

 – 2 500 zł – za brak zachowania ostrożności w strefach zabudowanych, 
drogach publicznych, czy za spowodowanie zagrożenia przez kierowcę 
znajdującego się pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

 – Za wyprzedzanie na zakazie – 1 000 zł,

 – Za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 1 
500 zł,

 – Wjazd na szlabany kolejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych 
zapór czy półzapór kolejowych, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory, 
jeśli opuszczanie szlabanów już zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie 
zakończone, wjeżdżanie lub wchodzenie na tory w sytuacji, w której nie 
ma miejsca, by opuścić przejazd – 2 000 zł,

 – Wzrośnie maksymalna kara, którą sąd może nałożyć na sprawcę 
z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych. Policjant będzie mógł na 
miejscu ukarać sprawcę maksymalnym mandatem do 5 tysięcy zło-
tych, a w przypadku zbiegu wykroczeń koszt mandatu zwiększy się do 6 
tysięcy złotych.

(r.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z POWIATU

Sesja budżetowa
28 grudnia 2021 roku odbyła się 
XXXVIII sesja Rady Powiatu. Obrady 
odbyły się w trybie zdalnym, wzięło 
w nich udział 19 radnych i poprowa-
dził ją wiceprzewodniczący Rady Ma-
riusz Kraszewski. W planie obrad było 
łącznie 15 uchwał - w tym podjęcie 
uchwały budżetowej na rok 2022. 

Pierwszą było uchwalenie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2022-
2028 wraz z autopoprawką. Projekt 
został przyjęty 18 głosami poparcia.

Następnie radni zajęli się podjęciem 
uchwały budżetowej na 2022 rok. 
Radna Anna Małecka zapy-
tała o to, które drogi powia-
towe zapewniające dojazd 
pojazdów ciężkich do cen-
trów logistycznych zostaną 
przebudowane za kwotę 
3 mln zł. Od wicestarosty 
Pawła Calaka uzyskała od-
powiedź, że będą to drogi 
przy Strefie Ekonomicznej 
w Pomiechówku oraz przy 
Wirelesie i planowane jest złożenie 
wniosków o subwencję na ten cel. 
Randa Anna Maliszewska zapytała 
m.in. o kwotę, jaką dołoży burmistrz 
Nasielska na budowę drogi powiato-
wej Nasielsk - Strzegocin. Wicestarosta 
odpowiedział, że nie było tutaj wspar-
cia. Do uchwały budżetowej zosta-
ła też wprowadzona autopoprawka 
przyjęta 17. głosami. Uchwała budże-
towa na rok 2022 uzyskała poparcie 
13 radnych. Sześcioro radnych wstrzy-
mało się od głosu.

Następnie radni uchwalili zmiany  
w WPF na lata 2018-2028 i zmiany  
w uchwale budżetowej na rok 2021.

Przyjęto uchwałę dotyczącą prze-
kazania przez powiat zadania miastu 
Nowy Dwór Mazowiecki i udziele-
nia pomocy finansowej miastu Nowy 
Dwór Maz. na zakup silnika zaburto-
wego dla jednostki WOPR. Kolejna 
uchwała dotyczyła ustalenia wykazu 
wydatków, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego 2021 oraz 
określenia ostatecznego terminu do-
konania każdego wydatku ujętego  
w tym wykazie w następnym roku 
budżetowym. Wśród zadań jest po-
prawa bezpieczeństwa na przejściach 
dla pieszych w ciągu dróg powiato-

wych, przebudowa jednej z dróg po-
wiatowych w Nowym Dworze Maz., 
wsparcie dla OSP w Nowym Dworze 
Maz oraz rozbudowa NCM wraz z bu-
dową bloku operacyjnego. Uchwała 
przyjęta została jednogłośnie 18 gło-
sami.

W dalszej kolejności radni jednogło-
śnie wyrazili zgodę na nabycie nieru-
chomości w drodze darowizny oraz 
przyjęli uchwałę dotyczącą określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji osób nie-
pełnosprawnych, które finansowane 
będą z zaliczki przekazanej z PFRON 
w 2022 roku.

Także jednogłośnie podjęto uchwa-
łę określającą rozkład godzin pra-
cy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu nowodworskiego. 
Radna Katarzyna Kręźlewicz zaape-
lowała o informację dla mieszkańców 
w tej sprawie. Starosta nowodworski 
Krzysztof Kapusta zauważył, że wła-
ściciele aptek zgłaszają, iż otwierają 
apteki, a nie mają klientów, więc ich 
na to nie stać. Dlatego poszukiwane są 
optymalne rozwiązania.

Kolejną uchwałą, którą zajęli się radni, 
było uznanie skargi za bezzasadną na 
dyrektora NCM w Nowym Dworze 
Maz., w związku z brakiem podjęcia 
działań mających na celu wyegze-
kwowanie przestrzegania prawa przez 
dzierżawcę przyszpitalnego prosekto-
rium. Radni 17 głosami poparcia uznali 
skargę za bezzasadną, natomiast jedna 
radna wstrzymała się od głosu.

Na ostatniej sesji radni podjęli także 
uchwały dotyczące zatwierdzenia pla-
nu pracy wszystkich komisji oraz Rady 
Powiatu Nowodworskiego.

W punkcie Sprawozdania z prac Za-
rządu Powiatu radna Katarzyna Kręź-
lewicz zapytała o to, na jakim etapie 
jest przejęcie Liceum im. Iwaszkie-
wicza w Nasielsku. Starosta Krzysztof 

Kapusta przyznał, że trwają rozmowy, 
pojawiają się nowe pomysły i trwa-
ją analizy finansowe. Członek Zarzą-
du Radosław Kasiak zapowiedział,  
że Burmistrz Nasielska będzie chciał 
spotkać się z Zarządem, aby dopre-
cyzować różne kwestie, by później 
mógł przedstawić cały projekt przeję-
cia LO. Radna Anna Małecka zapytała, 
czy Zarząd zastanawia się nad innymi 
rozwiązaniami dotyczący nasielskie-
go liceum, jak rozbudowa szkoły ze 
wsparcia Polskiego Ładu, przeniesienia 
tam Filii Urzędu Pracy. Starosta Krzysz-
tof Kapusta przyznał, że brane są też 

inne opcje pod uwa-
gę i będą one wkrótce 
przedstawione.

W sprawach różnych 
radna Anna Maliszew-
ska zapytała m.in., czy 
Zarząd przychylił się 
do przyznania pod-
wyżek pracownikom 
instytucji podległym 
starostwu. Radna za-

uważyła też, że we wszystkich gmi-
nach w powiecie poza Leoncinem  
i Czosnowem będą wykonane drogi. 
Wicestarosta Paweł Calak wymienił 
inwestycje, które zostały zrealizowa-
ne w ostatnim czasie we wskazanych 
przez radną gminach. Starosta Krzysz-
tof Kapusta natomiast odpowiedział, 
że część pracowników już otrzy-
mała podwyżki, a część dopiero je 
otrzyma. Głos zabrała też m. In. radna 
Anna Małecka, która podziękowała za 
otwarcie poradni alergologicznej i za-
pytała, kiedy można spodziewać się 
poradni endokrynologicznej. Zapytała 
też o zagrożenia dla nowodworskiego 
szpitala związane z otwarciem nowe-
go szpitala w sąsiednim Legionowie 
budowanym ze środków rządowych. 
Dyrektor NCM Jacek Kacperski 
przyznał, że jest to trudna sprawa ze 
względu na trudności z pozyskaniem 
lekarza i kosztami z tym związane.  
W aspekcie szpitala dyrektor powie-
dział, że nie będzie to duży i pełnopro-
filowy szpital, bez bloku dziecięcego, 
jednak są próby podkupywania per-
sonelu medycznego. Odszedł między 
innymi jeden z ordynatorów, kilka pie-
lęgniarek i anestezjologów.

Michał B. 
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Informacje dotyczące 
dodatku osłonowego
W związku z otrzymaną 3 stycznia br. od Ministerstwa Klimatu i Środowi-
ska wiadomością dotyczącą dodatku osłonowego, przekazujemy Państwu 
najważniejsze informacje dotyczące tego dodatku.

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen 
gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wpro-
wadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na któ-
re przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko  
7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne do-
chody nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 
1.500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  
(Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowa-
niem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. W Gminie 
Nasielsk obsługą realizacji tych zadań będzie zajmować się Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Nasielsku (ul. Elektronowa 3). 

Kon t akt  te le fon ic zny z  M ie j sk i m O ś ro dk iem Pomo c y S p o -
łecznej w Nasielsku w sprawie wniosku o dodatek osłonowy –  
tel. (23) 69-33-006.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie 
w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie 
realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubie-
gać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zre-
alizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki, jak wypełnić wnio-
sek o dodatek osłonowy znajdą Państwo na stronie www.nasielsk.pl .

Z UM

Mobilny Punkt Informacyjny  
o Funduszach Europejskich 
28 stycznia (piątek) br. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Pro-
gramów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europej-
skich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możli-
wości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.
Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk I piętro (sala konferencyjna)
Termin spotkania: 28 stycznia 2022 r., godz. 10.00-13.00
Serdecznie zapraszamy mieszkańców (przedsiębiorców, przedstawicieli ngo, osoby fizyczne, przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych) naszej gminy do skorzystania z porad ekspertów.
Na spotkanie obowiązują zapisy!
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy – tel. /23/ 69 33 123, e-mail: promocja@na-
sielsk.pl

Wydział Organizacji i Promocji 

U NAS

Drastyczny wzrost zgonów 
Od kilku lat sukcesywnie spada 
liczba mieszkańców naszej gminy. 
Jest to tendencja ogólnokrajowa, 
gdyż ogólna liczba mieszkańców 
Polski także spada. Jednak do tej 
pory liczba urodzeń mieszkań-
ców naszego kraju była 
tylko nieznacznie niższa 
od liczby zgonów. Ostat-
ni rok był jednak drama-
tyczny.

W latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku licz-
ba mieszkańców naszej 
gminy sukcesywnie rosła 
z 18 286 osób w 1988 
roku, poprzez 19 301  
w roku 1996, aż do roku 
20 0 0,  gd y o s ią g n ę -
ła – 19 480 mieszkań-
ców. Związane było to 
z dodatnim przyrostem 
naturalnym, czyli różni-
cą między liczbą urodzeń a zgo-
nów, wynoszącym kilkadziesiąt 
osób rocznie oraz rosnącą dodat-
nim saldem migracji, kiedy to wię-
cej osób osiedlało się na terenach 
naszej gminy. Później, w latach 
2000-2004, nastąpił spadek licz-
by ludności o prawie 100 osób.

Sytuacja zaczę ła się zmieniać  
w 2005 roku i mimo niepełnych 
danych należy uznać kolejne lata za 
trend wzrostowy, gdyż ponownie 
zaczęło nas przybywać i w połowie 
pierwszej dekady XXI wieku liczba 
mieszkańców gminy wyniosła już 
19 477 osób, a w 2012 roku 19 676 
osób. Od tego momentu, zauwa-

żyć można tendencję spadkową 
w liczbie mieszkańców mieszczą-
cą się w granicach między 21 a 59 
osób rocznie. 

Mimo spadku ogólnej liczby ludno-

ści w gminie Nasielsk od 2016 roku 
wyraźnie można było zauważyć 
dodatni trend, choć wynoszący 
zaledwie kilkanaście osób rocznie, 
przyrostu naturalnego. Warto za-
uważyć, że 1 kwietnia 2016 wpro-
wadzony został program „500+”. 

Liczba urodzeń w stosunku do licz-
by zgonów w 2016 roku wyniosła 
213 do 200, w 2017 roku 221 do 
202, w 2018 roku 253 do 235  
i w 2019 roku 217 do 201 osób.

Sytuacja zmieniła się zdecydowa-
nie w 2020 roku wraz z epidemią 
Covid-19. Wtedy na świat przyszło 
195 Nasielszczan, a zmarło 219 

mieszkańców naszej gminy i od-
notowany został ujemny przyrost 
naturalny, wynoszący 24 osoby. 
Jak się okazało, był to tylko pro-
log tego, co wydarzyło się w 2021 
roku. 

W minionym roku różnica 
między zgonami a urodzenia-
mi zarejestrowanymi na terenie 
gminy Nasielsk wzrosła ponad 
czterokrotnie i osiągnęła dra-
matyczną liczbę 103 osób.  
W roku 2021, według infor-
macji uzyskanych z Wydziału 
Spraw Obywatelskich w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku, 
urodziło się tylko 178 osób, 
a zmarło aż 281 osób.

Jest to niestety potwierdze-
nie ogólnokrajowego trendu. 
W pierwszych dniach Nowe-
go Roku media ogólnopolskie 
informowały o największej od 

pół wieku dziurze demograficz-
nej, która jest efektem ubocznym 
epidemii koronawirusa w naszym 
kraju. Z jednej strony wciąż spa-
da liczba urodzeń, a jednocześnie  
w ostatnich miesiącach drastycznie 
wzrasta liczba zgonów.

W skali całego kraju w 2020 roku 
zmarło 479 tys. Polaków, czyli  
o około 70 tys. więcej niż rok wcze-
śniej. Z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego, tylu zgonów w cią-
gu 12 miesięcy w Polsce nie było od 
1946 roku, czyli od momentu, gdy 
GUS prezentuje takie dane.

Michał B.

Z POWIATU

Poprawa bezpieczeństwa  
na przejściach dla pieszych
22.12.2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie zosta-
ły podpisane umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Uroczystość 
podpisania umów odbyła się z udziałem Wicewojewody Artura Standowi-
cza. Powiat Nowodworski reprezentował Starosta Nowodworski Krzysztof 
Kapusta.

Nasz powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 723 697,20 zł  
na realizację inwestycji, której łączna wartość to 1 197 107,64 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę:

• 3 przejść dla pieszych w Nasielsku na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, 
ul. Polnej i ul. Sokolnickiego, na drodze powiatowej nr 2409W oraz dro-
gach gminnych.

• 1 przejścia dla pieszych w Leoncinie na ul. Partyzantów na drodze  
powiatowej nr 2401W.

• 1 przejścia dla pieszych w Zakroczymiu na ul. Warszawskiej na drodze 
powiatowej nr 3001W.

• 1 przejścia dla pieszych w Pomiechówku na ul. Nasielskiej na drodze 
powiatowej nr 2409W.

• 1 przejścia dla pieszych w Nowym Dworze Maz. na ul. I. Paderewskiego 
na drodze powiatowej nr 2431W.

• 1 przejścia dla pieszych w Czosnowie na ul. Warszawskiej na drodze  
powiatowej nr 2433W.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dobroć serca
Książka Zanim wyznasz mi miłość to ciekawa obyczajowa powieść.

Magdalena Kordel to autorka wielu książek, które podbijają serca czy-
telników już od pierwszych stron. Jest to pierwszy tom serii Tajemnice. 
A jego akcja dzieje się w małym miasteczku pod Wrocławiem. To mia-
steczko niezwykle przypominało mi naszą skromną miejscowość; każ-
dy poniekąd zna każdego i myślę, że na więcej przyjaźni można liczyć 
w małym miasteczku, niż w wielkim świecie. Tak było też w przypadku 
tej powieści. Główną bohaterką książki jest Ewelina, 32-letnia singielka, 
która kocha zwierzęta i książki. Kobieta w młodości straciła rodziców 
w wypadku samochodowym i wychowywała ją babcia Adela, zamiesz-
kująca dworek. 

Ewelina, mając problem, spaceruje wieczorem po nadrzecznych przed-
mieściach, gdzie w krzakach spotyka 4-letnią, przemarzniętą dziewczyn-
kę, tulącą do siebie cztery pieski, które wyłowiła z rzeki, gdzie sąsiedzi 
chcieli je utopić. Podstępem zostawia szczeniaki i ucieka. W całej tej akcji 
towarzyszy Ewelinie nieznajomy mężczyzna, Jasiek. Pomaga on kobiecie 
przewieźć szczenięta do weterynarza i tak nawiązuje się ich znajomość. 
Mężczyzna co i rusz pojawia się w jej życiu, a ich relacja nabiera rozpę-
du. Jednak z drugiej strony można się domyślić, iż to był mały podstęp. 
Jakie zamiary ma Jasiek? Kiedy Ewelina dowie się całej prawdy? Co się 
stanie ze szczeniakami i z chorą, 4-letnią Amelią? Musicie dowiedzieć 
się tego sami!

Zanim wyznasz mi miłość to urocza historia. Jestem „psiarą”, zatem wą-
tek szczeniąt zrobił na mnie ogromne wrażenie i pozwolił uroić niejedną 
łzę nad bestialstwem ludzkim. W tle towarzyszy nam ciekawe miasteczko 
i fajni, rodzinni bohaterowie, którzy z otwartym sercem zapraszają nas do 
swojego domu i częstują świeżą, aromatyczną drożdżówką i gorącym 
mlekiem. W dodatku rozkwita tu miłość, niosąca nadzieję na lepsze jutro.

Wszystko w powieści kończy się happy endem, ale emocji tu co niemia-
ra. Autorka nie pozostawia czytelnika z setką pytań i z nierozwiązanymi 
sprawami, jednakże w ostatnich słowach tejże dzieje się coś, co każe nam 
czekać na dalszy ciąg; jest to totalna bomba emocjonalna, która swoją 
kontynuację będzie miała w kolejnym tomie. Książkę polecam wszyst-
kim romantyczkom. Nie jest to ambitna powieść, z której możemy do-
wiedzieć się jakichś historycznych ciekawostek, natomiast to utwór ku 
pokrzepieniu serc, niezwykle nam potrzebny w czasach kryzysu. To taka 
powieść, która otuli nas niczym koc. Dobra na smutki, niosąca nadzieję 
na lepsze jutro. Teraz czas na drugi tom Ty albo żadna. Jestem ciekawa, 
jak potoczą się dalsze losy Eweliny i Jaśka, a także babki Adeli, szczeniąt 
i innych mieszkańców podwrocławskiego miasteczka. Zdecydowanie 
polecam, jeśli również potrzebujecie takiej powieści – pięknej i nieoczy-
wistej, a przede wszystkim pełnej optymizmu.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Z BIBLIOTEKI

Lektury  
dla najmłodszych
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku serdecznie poleca serię 
książek dla dzieci i młodzieży  Nazywam się… Jest to cykl przedstawiający 
biografie postaci znanych osobistości na całym świecie. W każdej ksią-
żeczce osoba, która odegrała istotną rolę w historii, nauce, sztuce, kultu-
rze, literaturze bądź historii idei w przystępny i ciekawy sposób, opowiada 
o swoim życiu i dokonaniach, a także o czasach, w których żyła. Autor 
używa pierwszoosobowej formy narracji. 

Dzięki serii Nazywam się można poznać ciekawostki z życia Mikołaja Ko-
pernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Williama Szekspira, Pabla Picasso, Al-
berta Einsteina, Fryderyka Chopina, Matki Teresy z Kalkuty, Jana Pawła II 
i wielu innych sławnych, wybitnych postaci. Można się też dowiedzieć, 
skąd czerpali inspiracje do swoich odkryć, które raz na zawsze zmieniły 
ludzkość.

Seria Nazywam się to także spojrzenie na codzienne życie osób, które są 
kojarzone z wielkimi czynami. To szansa, by dowiedzieć się również, jacy 
byli prywatnie. Bogato ilustrowane, inspirowane stylem i estetyką epoki 
książki, pozwalają nam lepiej poznać czasy, o których opowiada bohater. 
Serdecznie zapraszamy do lektury.

(b)

ROZ(G)RYWKA

Bazyliszek
Gdy zobaczyłam grę „Ba-
zyliszek” od Granny, za-
intr ygowało mnie, cz y 
można stworzyć coś cieka-
wego na podstawie znanej 
polskiej legendy. Gra, choć 
posiada planszę i pion-
ki stanowiące jedynie tor 
punktacji, opiera się głów-
nie na bogato zdobionych 
kartach. Zilustrowano na 
nich komnaty w lochach 
Bazyliszka. 

Obrazki celowo zawierają 
podobne elementy, cza-
sem rozstawione w innych 
miejscach pomieszczenia, 
innym razem są dla siebie 
lustrzanym odbiciem. Wszystkie 
utrzymane w tej samej kolorystyce, 
tak, aby utrudnić zapamiętanie ich. 

Zabawa składa się z dwóch iden-
tycznych rund. Po przetasowaniu 
składającej się z 90 elementów talii, 
należy podzielić ją na dwie części 
i pierwszą z nich rozłożyć na stole 
rewersem do góry. Gracze w tym 
samym momencie odkrywają po 
jednej karcie, którą mogą sobie 
zatrzymać lub pozostawić odkry-
tą na stole. Celem jest uzbieranie 
jak największej liczby kart. I tu za-
czynają się schody, ponieważ kar-

ty nie mogą się powtarzać. Jeśli po 
zakończeniu rozgrywki w naszym 
posiadaniu znajdzie się choć jedna 
identyczna para, ulegamy wzroko-
wi Bazyliszka i nie otrzymamy ani 
jednego punktu. Natomiast, ma-
jąc komnaty będące lustrzanym 
odbiciem, zdobywamy aż pięć 
dodatkowych punktów. Dlatego 
uczestnicy za wszelką cenę starają 
się zapamiętać szczegóły przed-
stawione na ilustracjach. Nie jest to 
łatwe zadanie, gdyż elementy na 
obrazkach powtarzają się, ale w in-
nym układzie. 

Po pewnym czasie takiej zabawy, 
czujemy się zdezorientowani i nie-
pewni, czy posiadamy już daną 
kartę, a do stracenia mamy w zasa-
dzie wszystko. W wersji uproszczo-
nej, wprowadza się żetony tarcz, 
chroniące przed działaniem wzro-
ku Bazyliszka. Gra, choć pozornie 
prosta, może wywołać wiele emo-
cji, wymaga również dużej koncen-
tracji i szybkiej reakcji. Na pewno 
nie jest nudna i gwarantuje zabawę 
zarówno młodszym, jak i starszym 
graczom.

OI

101. rocznica urodzin  
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
22 stycznia będziemy świętować 101. 
urodziny poety, Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego. Był on rodowitym 
warszawiakiem i to właśnie za War-
szawę zginął w 1944 roku. Syn Stefanii, 
nauczycielki pochodzącej z zasymilo-
wanej rodziny żydowskiej oraz Stefa-
na Baczyńskiego, krytyka literackiego. 
Początki jego kariery 
jako poety rozpoczę-
ły się już w gimnazjum 
im. Stefana Batorego 
w Warszawie, gdzie za-
czął pisać swoje pierw-
sze wiersze. Z tego 
okresu pochodzi utwór 
„Wypadek przy pracy” 
z 1936 roku. Baczyń-
ski maturę zdał w maju 
1939 roku, kilka miesię-
cy przed wybuchem II 
wojny światowej. Pod-
czas okupacji mieszkał 
przy ulicy Hołówki, a po 
utworzenia getta w 1940 
roku pozostał z matką po 
aryjskiej stronie, ryzykując tym swo-
je i matki życie. W czerwcu 1942 roku 
ożenił się z Barbarą Drapczyńską, stu-
dentką polonistyki, do której kiero-
wał swoje pełne miłości wiersze. Od 
jesieni 1942 roku przez niemal rok 
studiował polonistykę na tajnym Uni-
wersytecie Warszawskim. Ukończył 
również podziemną Szkołę Podcho-
rążych Rezerwy „Agricola”. Krzysztof 
Kamil Baczyński chciał brać czynny 
udział w akcjach zbrojnych, jednakże 
jego dowódca nie chciał narażać ży-
cia słynnego poety, którym już w tym 

okresie był. Baczyński w czasie oku-
pacji niemieckiej napisał cztery tomiki 
wierszy: „Zamknięty echem” (1940), 
„Dwie miłości” (1940), „Wiersze wy-
brane” (1942) i „Arkusz poetycki nr 1” 
(1944). Jego poezja wyraża emocje 
i los tamtego pokolenia, pisał wiersze 
katastroficzne, opisywał czas woj-

ny, kreując okupację jako ogromną, 
niszczycielską siłę, rujnującą dawne 
systemy wartości. Od 1943 roku Ba-
czyński należał do II plutonu „Alek” 2. 
kampanii „Rudy” batalionu Zośka Ar-
mii Krajowej. Jednak rok później zo-
stał  zwolniony z pełnienia tam funkcji. 
Chodziło o odsunięcie poety od walk. 
Baczyński zaczął działać w harcer-
skim batalionie „Parasol”, gdzie przyjął 
pseudonim „Krzyś”. Wybuch Powsta-
nia Warszawskiego zaskoczył go na 
placu Teatralnym, gdzie odbierał buty 
dla oddziału. Krzysztof Kamil Baczyń-

ski zginął w Pałacu Blanka 4 sierpnia 
1944 roku. Trafił go niemiecki snajper 
strzelający z gmachu Teatru Wielkie-
go. Natomiast 1 września zginęła jego 
ukochana Barbara. Oboje pochowa-
ni są na Cmentarzu Wojskowym na 
warszawskich Powązkach. Krzysztof 
Kamil Baczyński napisał łącznie po-

nad 500 wierszy, kilka-
naście poematów i około  
20 opowiadań.

Serdecznie zapraszamy do 
Wypożyczalni dla doro-
słych, gdzie znajdą Państwo 
wiersze Krzysztofa Kami-
la Baczyńskiego. W na-
szych zbiorach znajdują się 
„Wiersze”, „Utwory zebra-
ne”, „Utwory wybrane”, 
„Poezje” i tomik „Po stro-
nie nadziei”, a także bele-
trystyczna biografia poety 
napisana przez Katarzynę 
Zyskowską-Ignaciak pt. „Ty 
jesteś moje imię”. Zachęca-

my Państwa także do obejrzenia fil-
mu dokumentalnego pt. „I powiem: 
nie będąc – jestem/ Krzysztof Kamil 
Baczyński”, „Dzień czwarty” w reży-
serii Ludmiły Niedbalskiej oraz filmu 
fabularnego „Baczyński” z 2013 roku 
w reżyserii Kordiana Piwowarskiego.

W naszej bibliotece, w listopadzie 
br. będziecie mogli państwo po-
dziwiać wystawę „Wyje za mną 
ciemny, wielki czas. Krzysztof Ka-
mil Baczyński 1921-1944”. Już teraz 
serdecznie zapraszamy.

(b)
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Cykl Spotkań z Filharmonią

Opera. Królowa Śniegu
W ramach podjętej współpra-
cy z placówkami oświatowymi 
w gminie Nasielsk, raz w miesiącu 
uczniowie poszczególnych szkół 
biorą udział w koncercie muzy-
ków Filharmonii Narodowej. Nie 
lada gratka czekała tym razem  
na młodych melomanów, we wto-
rek 11 stycznia br., na nasielskiej 
scenie wystawiono przedstawie-

nie operowe „Królowa Śniegu”. 
Zgromadzeni na sali Nasielskiego 
Ośrodka Kultury widzowie, pozna-
wali losy Gerdy i Kaja zaprezen-
towane we współczesnej sztuce 
opartej na znanej i lubianej baśni 
„Królowa Śniegu” Hansa Christiana 
Andersena. Wydarzenie kulturalne 
zapowiadał Jarosław Praszczałek, 
dyrygent, kompozytor, instru-

mentalista, który przedstawił wstęp 
pięknej opowieści o parze przyja-
ciół. Gerda (Anna Parysz – sopran) 
wyruszyła w podróż, aby odnaleźć 
zaginionego Kaja. Po drodze spo-
tkała groźny Powój, w który wcie-
lił się Przemysław Szkodziński (bas). 
Oplótł ją swoimi zielonymi gałęzia-
mi i chciał zatrzymać. Kolejną na-

potkaną postacią był pan tulipan, 
zagrany przez Bartosza Nowaka 
(tenor; muzyk wcielający się także 
w rolę Kaja). Na tym jednak przy-
gody Gerdy się nie zakończyły. 
W czasie swojej wyprawy spotkała 
również promiennego słonecznika, 
zagranego przez Małgorzatę Go-
dlewską (mezzosopran). Zamiesza-
nie na scenie wprowadziła Królowa 
Lodu (M. Godlewska). Swoją obec-
nością dała jednak wskazówkę, 
gdzie szukać Kaja. Gerda wyruszy-

ła wraz z reniferem (P. Szkodziń-
skim) w poszukiwanie przyjaciela 
do mroźnej krainy. Na szczęście, 
tak jak było w klasycznej baśni, 
Gerda odnalazła Kaja i dalej mogli 
się bawić i spędzać wspólnie czas.  
Dzięki śpiewającym aktorom i to-
warzyszącej im muzyce, za którą 
była odpowiedzialna grająca na 
fortepianie Vlasta Traczyk, znana 
wszystkim baśń zyskała wśród słu-
chaczy wielu sympatyków.

E.G. 
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Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii 

O nasielskim Domu Nauczyciela i Szkole Powszechnej 

Z HISTORII. Akcja „Judenrein” 3 – 4.12.1939 r. 

82. rocznica deportacji 
nasielskich Żydów
Żydzi osiedlili się w naszym mieście 
w II połowie XVII wieku, dzięki ro-
dzinie Wesslów, która zaczęła spro-
wadzać osadników żydowskich. 
W ten sposób chcieli zrekompen-
sować straty demograficzne mia-
sta w wyniku Potopu Szwedzkiego. 
Utrzymywali się z handlu i rzemio-
sła, a z czasem, wdrożyli i rozwijali 
lokalną gałąź przemysłu. Swoje to-
wary i wyroby sprzedawali na tutej-
szych targach i jarmarkach. Nasielsk 
stopniowo stawał się ważnym 
ośrodkiem diaspory żydowskiej 
i gospodarczym na północnym 
Mazowszu. W XIX i XX wieku lud-
ność ich przekraczała 60 % popu-
lacji miasta. 

Przyszedł rok 1939 r. i wkroczenie 
Niemców, a tym samym wprowa-
dzenie rządów terroru. Skutkiem 
ich były barbarzyńskie czyny, któ-
re sprawiły, że społeczność ży-
dowska „zniknęła” w ciągu dwóch 
dni, a dokładnie 3-4 grudnia 1939 
r. Nastąpiło wtedy wypędzenie 
wszystkich ok. 3 tys. Żydów miesz-
kających w Nasielsku. 

3 grudnia o 7.30 rano, nakaza-
no wszystkim Żydom zebrać się 
w ciągu 15 minut na rynku. Po po-
dzieleniu ich na dwie grupy, mniej-
szą zaprowadzono do synagogi, 
a większą liczącą ok. 2 tys. osób 
zaczęto przepędzać 4 kilometro-
wą drogą do stacji kolejowej. Jeden 
z uczestników tak opisywał marsz: 

Do stacj i  prowadzono Żydów 
drogą okrężną, gdzie były wielkie 
błota. (Niemcy określali ten teren 
jako Rotes Moor). Po obu stronach 
[drogi] stali oni [żandarmi]. Kaza-
no Żydom biegać przez bagno ze 
śpiewem. Jednocześnie grad batów 
spadał na głowy biegnących. Błota 
były tak wielkie, że w glinie grzęzły 
buty... Z głów, szczególnie męż-
czyzn, broczyła krew strumieniami. 
Tobołki porzucono po drodze, by 
móc dalej biegać... Wreszcie do-
tarli Żydzi do stacji... Rozpoczęła 
się nowa gehenna. Rewizja. Szuka-
no wszędzie. Lepiej wyglądającym 
kazano rozebrać się do naga, a ko-
biety nagie badano szczegółowo... 
Ci, co mieli coś do ukrycia, musieli 

tarzać się nago w błocie (grudzień!). 
Zrewi dowanyc h wp akowan o  
do wagonów. . .  Podróż trwała  
36 godzin.

Grupa pierwsza po przenocowa-
niu w synagodze następnego dnia 
również została zapędzona do sta-
cji. Oba transporty skierowano do 
Królewca. Niemcy znęcali się nad 
Żydami, byli oni bici, poniżani, 
przycinano im włosy, brody, a ich 
mieszkania splądrowano.

W 1939 r. było ok. 7.000 miesz-
kańców Nasielska, a po II wojnie 
światowej w lutym 1946 r. – 4.028 
mieszkańców.

Określenie Rotes Moor z niemiec-
kiego to torfowiska, co by oznacza-
ło zatorfione rozlewiska Nasielnej 
w okolicy Nowej Wsi między Na-
sielskiem a Starymi Pieścirogami.

Dziś Nasielsk – miasto dwóch kultur 
pozostało wspomnieniem.

Ł. M., Nasielski Dom Edukacji  
i Historii

Nasielski Dom Edukacji i Histo-
rii, a dawniej ,,Dom Nauczyciela” 
przy Szkole Powszechnej odda-
no do użytku w 1926 r. Wewnątrz 
znajdowały się dwa mieszkania: 
na parterze dla kierownika szkoły, 
na poddaszu dla ,,samotnego na-
uczyciela”. W okresie międzywo-
jennym do 1937 r. mieszkał w nim 
kierownik szkoły (SP1) Bolesław Uf-
nal, potem jego następcy J. Grabo-
wiecka i Nowakowski (do 1939 r.), 
natomiast po wojnie w latach 1945-
1973 Michał Michalcewicz. Obiekt 
wpisany jest do rejestru zabytków.

Powstanie budynku powiązane 
było z budową szkoły, która była 
dla mieszkańców i władz samo-
rządowych olbrzymim wyzwa-
niem. Mimo święcącej pustkami 
kasy miejskiej Feliks Rostkowski 
burmistrz Nasielska wraz z Komite-
tem Budowy Szkoły zdecydowa-
li o rozpoczęciu prac „sposobem 
gospodarczym”. Ustalono, że naj-

lepszym miejscem na tę inwestycję 
będzie położony między ulicami 
Głowackiego (obecnie Staszica), 
Polną i Nową (obecnie Szkolna) 
plac, na którym znajdował się targ 
zwierzęcy. 

25.04.1925 r. Ministerstwo Robót 
Publicznych zatwierdziło wyko-
nany przez Zdzisława Rabika pro-
jekt budowy bardzo nowoczesnej, 
jak na owe czasy, trzynastoklaso-
wej Publicznej Szkoły Powszech-
nej w Nasielsku. Prawdopodobnie 
trudności finansowe sprawiły, że 
wzniesiony z trudem gmach od-
biegał nieco od założeń projek-
tu. Zrezygnowano z budowy: sali 
gimnastycznej, natrysków, rozbie-
ralni i garderoby. Działalność szkoły 
przerwał wybuch II wojny świato-
wej. Wszelka nauka była wtedy 
zabroniona przez hitlerowskiego 
okupanta. Nauczanie w tym cza-
sie odbywało się w ,,tajnych kom-
pletach”. Pod koniec wojny Armia 

Czerwona urządziła w budynku 
szkoły szpital wojskowy. W latach 
80. i 90. XX w. stopniowo rozbu-
dowywano szkołę m.in. o sanita-
riaty, szatnie, trzykondygnacyjny 
budynek z 6 salami lekcyjnymi, 
kuchnię, stołówkę, pomieszczenia 
gospodarcze i zaplecze magazy-
nowe. 

Autorem projektu dawnego ,,Domu 
Nauczyciela” był również Zdzisław 
Rabik, prężnie działający architekt 
na terenie Północnego Mazowsza 
w okresie II Rzeczypospolitej. Bu-
dynek reprezentuje tzw. typ dwor-
kowy budownictwa, nawiązujący 
do dawnych siedzib ziemiańskich. 
Była to typowa forma zabudowy 
małych miast i miasteczek prefero-
wana w okresie międzywojennym. 
Budynek jest posadowiony na rzu-
cie kwadratu, posiada charaktery-
styczny dla stylu epoki przykryty 
dachówką „karpiówką” dach.

Plac przy szkole powszechnej ist-
niał do 1954 roku, kiedy to udało 
się dobudować salę gimnastycz-
ną z cegieł pozyskanych z roz-
biórki nasielskiej synagogi. Zanim 
to się stało, był miejscem zbió-
rek rozpoczynających pochody, 
przemówienia okolicznościowe, 
defilady w czasie uroczystości 
państwowych i kościelnych. Od-
bywały się tam zawody strzelec-
kie, popisy gimnastyczne, biegi 
krótkodystansowe i gry zespo-
łowe. 

Przed rozpoczęciem remon-
tu w 2020 r. ,,Dom Nauczyciela” 
był niemal ruiną. Po rewitalizacji,  

15 września 2021 r. stał się samorzą-
dową placówką o charakterze mu-
zealnym i edukacyjnym. 

Ekspoz ycję ob iektu stanowią 
w ystaw y tematyczne związa-
ne z przeszłością Ziemi Nasielskiej 
od wczesnego średniowiecza do 
współczesności. Są nimi: ,,Nasielsk 

w średniowieczu”, ,,Wojna 1920 
r. na Ziemi Nasielskiej”, ,,Nasielska 
diaspora żydowska w fotografii”, 
,,Nasielski Węzeł Kolejowy”, ,,Sto 
zdjęć na stulecie”. W obiekcie pre-
zentowane są zbiory odnalezionych 
zabytków, rekonstrukcje przedmio-

tów, kolekcje fotografii, dokumen-
tacje zdjęciowe, artykuły naukowe 
i prasowe. W budynku znajduje się 
również Punkt Informacji Turystycz-
nej z materiałami promocyjnymi, 
publikacjami, folderami i przewod-
nikiem po Gminie Nasielsk.

Ł.M.

Materiał powstał dzięki informacjom uzy-
skanym: 
 – od dra Stanisława Tyca
 – od p. Artura Nojberta, twórcy strony: www.
facebook.com/dawny.nasielsk
 – ze strony http://spnr1.nasielsk.pl/

O G Ł O S Z E N I E
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NASZE SPRAWY

Nasielsk  
w The New York Times
O filmie dokumentalnym 
na podstawie przedwo-
jennego trzyminutowego 
nagrania autorstwa Davida 
Kurtza pisaliśmy już wie-
lokrotnie na łamach Ży-
cia Nasielska. Od września 
2021 r. „Three Minutes: 
A Lenghtening” został po-
kazany na kilku między-
narodowych festiwalach 
filmowych: Giornate de-
gli Autori, Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym 
w Wenecji, Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmo-
wym w Toronto, Festiwalu 
w Telluride, Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych w Am-
sterdamie, DOC NYC (fe-
stiwal w Nowym Jorku), w styczniu 
pojawi się na największym amery-
kańskim festiwalu filmów niezależ-
nych Sundance Film Festival. 

Dokument zbiera bardzo dobre 
recenzje, a ostatnio został zauwa-
żony przez jeden z czołowych 
amerykańskich dzienników, trze-
ci co do nakładu w USA, The New 
York Times. W wydaniu z 3 stycz-
nia br. Nina Siegal opisuje, jak 
z szafy z zakurzonymi pamiątka-
mi, przypadkowe znalezisko staje 
się niezwykle ważnym materiałem 
historycznym, śladem po społecz-
ności żydowskiej żyjącej w małym, 
polskim miasteczku, w przeddzień 
Holokaustu. Tym miasteczkiem jest 
nasz Nasielsk. 

Natomiast sama reżyserka, Bianca 
Stigter, opowiada o silnych emo-
cjach, jakie wywarło na niej krótkie 
nagranie Kurtza, gdzie podekscy-

towani wizytą gościa zza oceanu 
ludzie, uśmiechają się, chcą być 
na nagraniu, nie mają pojęcia, co 
ich czeka za rok. W artykule wspo-
mniano również, że trzyminutowe 
nagranie z Nasielska jest jednym 
z najczęściej zamawianych filmów 
z archiwum Muzeum Holokaustu 
w Waszyngtonie jako ogólny ob-
raz życia społeczności żydowskiej 
w przedwojennej Europie. Stigter, 
natomiast, analizuje szczegółowo 
materiał, próbując przywrócić oso-
bom uchwyconym na nagraniu in-
dywidualność.

Żydzi z Nasielska zostali wywie-
zieni na początku grudnia 1939 r. 
w bydlęcych wagonach do Łu-
kowa i Międzyrzeca, a następnie 
do Treblinki. Z trzytysięcznej spo-

łeczności wojnę przeżyło zaledwie 
osiemdziesiąt osób.

Film „Three Minutes: A Lengh-

Z NUTW

W świecie bajek
We wtorek, 28 grudnia 2021 r., słuchacze Nasielskiego Uniwersytetu  
Trzeciego Wieku odwiedzili PAN Ogród Botaniczny w Powsinie. 

W tym wyjątkowym, o każdej porze roku, miejscu tym razem podziwiali 
wspaniałe instalacje świetlne, których motywem przewodnim była histo-
ria znana z bajki o Piotrusiu Panu. Studenci NUTW wędrowali świetlnymi 
szlakami po Nibylandii, podziwiając bajkowe postacie i wspaniałe dekora-
cje – wśród nich były tunele świetlne, labirynt, ok. 30 instalacji świetlnych 
oraz wiele atrakcji multimedialnych. Pełen emocji i atrakcji wyjazd świą-
teczno – noworoczny do Powsina był podsumowaniem całego roku 2021 
r. Uczestniczyło w nim 35 osób. 

(i.)

tening” w reżyserii Bianki Stigter 
zostanie pokazany na festiwalu 
Millennium Docs Against Gravity 
w Warszawie między 13 a 22 maja 
br. Być może w Nasielsku odbędzie 
się specjalny pokaz dla mieszkań-
ców. O tym będziemy informowa-
li naszych czytelników na bieżąco.

OI
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DO ADOPCJI

Bobik szuka domu
Czy Wy widzicie ten pyszczek? Oto Bobik. Psiak ma około 2-3 lat, ale kto by mu liczył wiek z takim wyglądem? 
Przystojniaczek waży około 7 kg. Na smyczy porusza się z gracją i wprawą godną mistrza. Bobik zachowuje 
czystość i nie wykazuje lęku separacyjnego. 

Obecnie jesteśmy w trakcie rutynowego pakietu „startowego”. To jest: szczepienia, czipowanie i kastracja, ale 
w niczym to nie szkodzi, by już można było rozglądać się za dobrym domem dla Bobika.

Zainteresowanych adopcją zachęcamy do kontaktu pod nr 503 812 771 lub 508 607 080 (w dni powsze-
dnie po godzinie 17)

ABC OGRODNICTWA

Rośliny domowe
Rośliny pokojowe dekorują nasze mieszkania, wnosząc do nich trochę 
natury. Zieleń ładnie komponuje się z meblami i ładnie prezentuje na 
tle ścian. Rośliny produkują tlen, nawilżają powietrze dzięki parowaniu, 
pochłaniają szkodliwe substancje czy promieniowanie, zatrzymują też 
kurz. Niektóre rośliny wydzielają olejki lotne wpływające korzystnie na 
nasz organizm, np. eukaliptus lub rośliny iglaste wspomagają nasze drogi 
oddechowe.

Kupując rośliny do swojego mieszkania, należy przemyśleć, czy chce-
my ozdobić nimi sypialnię, czy może salon. Do pokoju dziennego mogą 
być kupione większe okazy. Do sypialni polecane są rośliny, które do-
brze wpływają na nasze zdrowie, oczyszczają powietrze ze szkodliwych 
związków, nawilżają, uspokajają, poprawiając zasypianie. Mają one od-
wrotną fotosyntezę. Nocą produkują tlen, a pobierają dwutlenek węgla. 
Do takich należą np. papirus wymagający obfitego podlewania, sanse-
wieria, skrzydłokwiat, zielistka, dracena, grudnik, bluszcz pospolity. Warta 
polecenia jest niekłopotliwa w uprawie i bardzo dekoracyjna paprotka. 
Ma ona ujemną jonizację, co przyczynia się do zwiększenia poziomu 
wilgoci w powietrzu, oczyszcza powietrze ze szkodliwych toksyn, tj. for-
maldehyd wydzielany przez meble.

Ale nie należy też przesadzać z liczbą roślin zgromadzonych w sypialni.

Obecność sansewieria w pomieszczeniu ma pozytywny wpływ na bóle 
głowy, wysokie ciśnienie, dobrze też wpływa na drogi oddechowe. Po-
nadto jest łatwy w uprawie, odporny na suszę. Najlepiej jest podlewać 
go, gdy ziemia przesuszy się. Roślina ta lubi stanowiska słoneczne o roz-
proszonym świetle.

Zielistka lubiąca stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, potrzebuje 
obfitego podlewania, chociaż jest mało wymagająca co do temperatu-
ry. Sadzona jest nie tylko w doniczkach, ale i w naczyniach szklanych.

Miłośnikiem czystego powietrza jest skrzydłokwiat. Usuwa z powietrza 
szkodliwe substancje, np. formaldehyd i inne wydzielane przez moni-
tor, telewizor itp. Ma kwiaty podobne do skrzydeł. Zapewniając jej od-
powiednie warunki, jasne naświetlenie i odpowiednią i stałą wilgotność 
podłoża, odwdzięczy się długim kwitnieniem. Dobrze znosi cień, a kwia-
ty wydzielają przyjemny zapach.

Bardzo atrakcyjną, nie lubiącą ostrego nasłonecznienia, znoszącą cał-
kowite zacienienie jest zamiokulkas o mięsistych liściach. Warto dodać,  

że lepiej znosi suszę niż przelanie, podobnie jak aloes. Zbyt częste podle-
wanie powoduje gnicie korzeni i roślina zamiera. Zaleca się przesadzanie 
młodych zamiokulkasów co roku, a starszych co 2  lub 3 lata.

Do salonów poleca się ponownie modną monsterę dziurawą, uważaną 
za niezniszczalną. Najlepiej rośnie w temperaturze 20 stopni celsjusza. 
Jest to pnącze, które zaleca się przesadzić wiosną co 2 lata. Liście ma 
piękne, duże, głęboko powycinane na brzegach. Jednak postawienie jej 
w cieniu spowoduje brak otworów w liściach.

Bardzo ładną rośliną jest filodendron pnący, którego pędy dorastają na 
wiele metrów długości. Ponadto dobrze rośnie na stanowisku słonecz-
nym lub lekko zacienionym, lubi też dużą wilgotność powietrza.

Chcąc wnieść trochę natury do swojego mieszkania, warto uprawiać 
rośliny doniczkowe. Zwłaszcza, że nie tylko zdobią, ale mają też dobry 
wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.

Elżbieta K.

Z UM

OCHRONA ZWIERZĄT  
w Gminie Nasielsk w 2021 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nakłada na 
gminy m.in. obowiązek zapobie-
gania bezdomności zwierząt na za-
sadach określonych w przepisach 
o ochronie zwierząt.

Zgodnie z definicją zawartą w usta-
wie o ochronie zwierząt: „zwierzęta 
bezdomne” – rozumie się przez to 
zwierzęta domowe lub gospodar-
skie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowie-
ka, a nie ma możliwości ustalenia 
ich właściciela lub innej osoby, pod 
której opieką trwale dotąd pozosta-
wały”.

Jak każdego roku w marcu uchwa-
łą Rady Miejskiej w Nasielsku przyj-
mowany jest „Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Nasielsk”. 

W 2021 roku Wydział Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich wy-
konywał zadania określone w ww. 
uchwale, poprzez m.in. zawarcie 
umowy na przyjęcie zwierząt do 
schroniska w Chrcynnie, zawarcie 
umów (z lekarzami, którzy zgło-
sili chęć współpracy, na wykony-
wanie zabiegów weterynaryjnych 
– głównie kastracji czy sterylizacji 
psów i kotów, zarówno bezpań-
skich, jak i właścicielskich), zawarcie 
umowy z lekarzem weterynarii na 
odławianie zwierząt oraz na pomoc 
zwierzętom rannym w wypadkach 

komunikacyjnych.

Poniżej przedstawiamy koszty wy-
datkowane na ten cel w 2021 roku.

W 2021 roku do schroniska w  
Chrcynnie został przekazany tylko 
jeden pies – zwierzę w ciągu bar-
dzo krótkiego czasu trafiło do ad-
opcji.

Ogółem w 2021 wydatkowano na 
ochronę zwierząt:

Na bezdomne zwierzęta będą-
ce pod opieką Stowarzyszenia Na 
Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk 
– ogółem 129 zwierząt – wydatko-
wano na kastrację, sterylizację, czi-
powanie i opiekę medyczną łącznie 
– 25 602,52 złotych.

Zakupiono za 1 000 złotych kar-
mę dla bezdomnych zwierząt, którą 
przekazano dla Stowarzyszenia na 
Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk.

Zlecono Zarządowi Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Nasielsku przewiezienie trzech kla-

tek oraz tonę karmy ze Schroniska na 
Paluchu do Stowarzyszenia Na Rzecz 
Ochrony Zwierząt Nasielsk – prze-
wóz za kwotę 1 500 złotych.

Na kastrację i sterylizację zwierząt 
właścicielskich wydatkowano kwo-
tę – 18 171 złotych.

Na pomoc zwierzętom rannym 
w wypadkach komunikacyjnych  
(8 zdarzeń) oraz na odłowienia bez-
pańskich zwierząt wydatkowano 
kwotę 7 722, 00 złotych.

Ogółem wydatkowano kwotę:  
53 995,52 złotych.Na koniec przy-
pomnimy Państwu zapis z ustawy 
o ochronie zwierząt, który zapew-
ne zna większość z nas:

Art. 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, 
zdolna do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu 
winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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Baran 21.03-20.04
Nie poddawaj się słabościom, tylko skup się 
na swoich celach i bądź cierpliwy. Zaintere-
sujesz się przedsięwzięciami, które wyma-
gają refleksu i mocnych nerwów. Zastanów 
się, na kogo naprawdę możesz liczyć.

Byk 21.04-20.05
Musisz zachować chłodny umysł i my-
śleć w sposób analityczny. Nie rób nic 
zbyt pochopnie. Wszystko, co się będzie 
teraz działo, zależy od Twojej przenikli-
wości umiejętności negocjacyjnych.

Bliźnięta 21.05-21.06
Masz teraz czas, aby docenić to, co uda-
ło Ci się osiągnąć i wspólnie z najbliższymi 
cieszyć się spokojem i stabilizacją. Zostaw 
przeszłość za sobą. Warto odciąć się od 
minionych emocji i przestać się zadręczać.

Rak 22.06-22.07
Pamiętaj, że nie ma sytuacji bez wyjścia, 
na wszystko znajdzie się sposób. Przed 
Tobą czas bardzo intensywnej pracy, dla-
tego postaraj się znaleźć czas na odpoczy-
nek. Daj szansę nowemu wielbicielowi.

Lew 23.07-23.08
Twoje zaległości w pracy narastają i jeśli nie 
zaczniesz działać po prostu Cię przygnio-
tą. Zacznij myśleć realnie. Będziesz miał 
szczęście w interesach. Twoje marzenia 
o podróżach spełnią się.

Panna 24.08-22.09
Pojawi się obok Ciebie fałszywa osoba, 
która będzie się starała zrobić wszystko, 
aby Tobą manipulować. Wyciągnij wnioski 
ze swoich ostatnich niepowodzeń. Humor 
poprawi Ci fitness lub basen. 

Waga 23.09-23.10
Bardzo Cię kusi możliwość pójścia na skró-
ty do zamierzonego celu, ale nie rób tego. 
Koniecznie musisz spojrzeć na siebie kry-
tycznym okiem. Otrzymasz wiadomość, na 
którą czekasz od dłuższego czasu.

Skorpion 24.10-22.11
Skup się na sprawach zawodowych i nie 
ignoruj poleceń szefa, a zostaniesz doce-
niony. Będziesz bardzo dobrym media-
torem między skłóconymi sąsiadami lub 
przyjaciółmi. Unikaj ryzykownych decyzji.

Strzelec 23.11-21.12
Chętniej niż pracą zarobkową zajmiesz 
się teraz domem. Twoją głowę zaprzątną 
myśli o rachunkach i inwestycjach. Posta-
raj się być bardziej elastyczny, a osiągniesz 
swoje cele. Popracuj nad kondycją.

Koziorożec 22.12-20.01
Nie wdawaj się teraz w żadne zatargi czy 
konflikty. Musisz odpuścić i przeczekać ta-
kie nerwowe sytuacje. Nie wyolbrzymiaj 
swoich problemów. Pomoc, jaką okażesz 
innym już niebawem zaprocentuje.

Wodnik 21.01-19.02
Ostatnio jesteś bardzo roztargniony, dla-
tego pilnuj swoich rzeczy osobistych. 
Mogą Ci zginąć ważne dokumenty. Po-
moc, jaką okażesz innym, już niebawem 
zaprocentuje. Zadbaj o swój kręgosłup.

Ryby 20.02-20.03
Poświęć więcej uwagi i czasu na doskona-
lenie umiejętności zawodowych. Uważaj 
na ludzi, którzy podają się za Twoich przy-
jaciół, a tak naprawdę nimi nie są. Zacznij 
realizować swoje marzenia.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
14-16 stycznia godz. 13:30 2D dubb.

19-20 stycznia godz. 13:30 2D dubb.

W 80 DNI DOOKOŁA ŚWIATA

Animacja, Przygodowy; Francja; Czas trwania: 

 1 godz. 23 min.

Obieżyświat i żaba podejmują szalone wyzwanie 

objechania świata w 80 dni w czasach, gdy o sa-

molotach nikt jeszcze nawet nie śnił.

14-16 stycznia godz. 15:15 2D dubb.

19-20 stycznia godz. 15:15 2D dubb.

21-23 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

26-27 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

O CZYM DZISIAJ  

MARZĄ ZWIERZĘTA

Animacja, Familijny; Australia; Czas trwania: 1 godz. 

25 min.

Maggie jest pomysłowym wombatem, a Bradley 

to miłość jej życia i najlepszy przyjaciel, który za-

ginął jakiś czas temu w tajemniczych okoliczno-

ściach. Zaniepokojona, ale i pełna nadziei Maggie 

nie ustaje w poszukiwaniach ukochanego. Pew-

nego dnia natyka się na nietypową sytuację  

i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka – 

niepozornego Ptysia.

14-16 stycznia godz. 17:00 i 19:00 2D

19-20 stycznia godz. 17:00 i 19:00 2D

21-23 stycznia godz. 19:30 2D

26-27 stycznia godz. 19:30 2D

KONIEC ŚWIATA  

CZYLI KOGEL MOGEL 4

Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 34 min.

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak 

Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska ma-

rzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak 

na drodze do szczęścia młodego Zawady staje 

Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie od-

mienić swoje życie i zamiast na seks, tym razem 

stawia na celibat. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy 

nieoczekiwana wizyta... A kiedy wszyscy bohate-

rowie spotkają się w jednym miejscu nastąpi tytu-

łowy koniec świata...

21-23 stycznia godz. 17:00 2D

26-27 stycznia godz. 17:00 2D

KING’S MAN: PIERWSZA MISJA

Akcja, Komedia kryminalna; USA , Wielka Brytania; 

Czas trwania: 2 godz. 11 min.

Najgorsi tyrani i zbrodniarze w historii spiskują, by 

wywołać wojnę, której ofiarą padną miliony lu-

dzi. Tylko jeden człowiek może ich powstrzymać,  

o ile zdąży… Oto opowieść o pierwszej na świecie 

niezależnej, działającej w pełnej tajemnicy agencji 

wywiadowczej.

28-30 stycznia godz. 19:30 2D

2-3 LUTEGO godz. 19:30 2D

GIEREK

Biograficzny; Polska; Czas trwania 2 godz. 20 min.

Historia życia Edwarda Gierka, I sekretarza KC 

PZPR w latach 1970–1980.

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  

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

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeniahttps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

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

Szukam mieszkania do wynajęcia. 

Tel. 513 405 365.

Lokal do wynajęcia o pow. 22 m2 

przy ul. Kilińskiego 1/3  w Nasielsku 

pod działalność gospodarczą.  

Tel. 531 881 222 lub 531 881 555.

Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Jaworowa. Pow.: 1591 m2, nowe 

ogrodzenie. Media przy działce: prąd, 

woda, kanalizacja, gaz i światłowód. 

Cena: 215 tys. zł (do negocjacji).  

Tel.: 506 625 018.

Kupię sadzarkę, kopaczkę, obsypniki 

i wialnię metalową. Tel. 507 330 294.

Dyżury 
aptek

W dni powszednie, niedziele, 
dni świąteczne oraz inne dni 
wolne od pracy dyżur roz-
poczyna się o godzinie 2200 
i trwa do godziny 730 dnia 

następnego pod numerem 
telefonu 572 388 046

10.01.–16.01.2022 r.   
Apteka,  

ul. Młynarska, Nasielsk,

17.01.–23.01.2022 r.   
Apteka,  

ul. Czarnieckiego 4,  
Nowy Dwór Maz.

24.01.–30.01.2022 r.   
Apteka Alma, 

ul. Okulickiego 5,  
Nowy Dwór Maz.

Grupa AA „Powrót do Źródeł”  
zaprasza we wtorki o godz. 19.00  

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl
KOMUNIKAT Z US

Likwidacja  
punktów kasowych
Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. 
zostaną zlikwidowane punkty kasowe.  

Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo 
za pośrednictwem rachunku bankowego albo w formie gotówkowej w placówkach bankowych, pocztowych 
i innych instytucjach płatniczych.  

Równocześnie przypominamy, że podatnicy i płatnicy od 1 stycznia 2020 r. posiadają indywidualne mikro-
rachunki, na które należy dokonywać wpłat m.in. z tytułu podatku PIT, CIT i VAT. 

Rozliczając się elektronicznie za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy (link otwiera się w nowym oknie), 
można również skorzystać z automatycznego przekierowania do swojego banku i szybkich płatności on-line.

Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu innych podatków, opłat i niepodatkowych należności bu-
dżetowych są dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów skarbowych.

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Nasielsku  
SPRZEDA  

zabudowaną nieruchomość  
w miejscowości Popowo Borowe, 

 gmina Nasielsk. 
Działka nr 71/2 o powierzchni 730 m2. 

Budynek murowany  
o powierzchni użytkowej 64 m2. 

Cena 140 tys. zł. 
Kontakt: 531 881 222, 

lub 531 881 555.
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Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję  
do godziny 7.00 rano.

Odpa dy niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane,  
nie zosta ną ode brane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem  
należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego  

najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO
Nowe stawki opłat  
za odbiór odpadów obowiązujące 
od 1 stycznia 2022 r.  
– zmiana nie wymaga złożenia 
nowej deklaracji
Wszyscy mieszkańcy zosta-
ną pisemnie poinformowa-
ni o wysokości należności 
z tytułu odbioru i zagospo-
darowania odpadów komu-
nalnych w 2022 roku

Od stycznia 2022 roku opła-
ta dla gospodarstw domo-
wych wynosi 35 zł od osoby.

Roczna opłata ryczałtowa 
dla dziełek rekreacyjno – 
wypoczynkowych wynosi 
191, 90 zł .

Dla nieruchomości nieza-
mieszkałych opłata za wo-
rek 120 l wynosi – 24,94 zł, 
za worek 240 l – 49,88 zł. 
(w tym przypadku objętość pojemników przeliczana jest na ilość wor-
ków i mnożona przez ilość odbiorów w danym miesiącu).

Mieszkańcy mogą pomniejszyć sobie należną opłatę o 15%, w przypad-
ku zagospodarowywania odpadów BIO we własnym zakresie – nie mo-
żemy wtedy wystawiać ani pojemników, ani worków brązowych i takie 
zobowiązanie musi widnieć w złożonej deklaracji.

Ulga ta, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
może być zastosowana wyłącznie dla właścicieli domów jednorodzin-
nych.

W przypadku zagospodarowywania odpadów bio we własnym zakresie, 
wyliczoną kwotę dla danej nieruchomości można pomniejszyć o 15% 
(np. rodzina 4 osobowa – 35 zł od osoby x 4 to daje wynik 140 zł, ale 
minus 15% od tej kwoty, daje nam kwotę 119,00 zł., co pozwala osiągnąć 
miesięcznie 21 zł oszczędności, a rocznie 252zł.).

 

Poniżej obliczenia dla różnej ilości osób zamieszkałych na danej nieru-
chomości:

 – 1 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 35 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 29,75 zł.

 – 2 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 70 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 59,50 zł.

 – 3 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 105 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 89,25 zł.

 – 4 os. gospodarstwo –opłata bez zniżki 140 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 119,00 zł.

 – 5 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 175 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 148,75 zł.

 – 6 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 210zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 178,50 zł.

 – 7 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 245 z – pomniejszona o 15% 
do zapłaty – 208,25 zł.

 – 8 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 280 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłat – 238,00 zł.

 – 9 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 315 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty–267,75 zł.

 – 10 os. gospodarstwo – opłata bez zniżki 350 zł – pomniejszona o 15% 
do zapłaty– 297,50zł.

W przypadku braku segregacji, pouczymy, jak prawidłowo segregować, 
a jeżeli nadal nie będzie prowadzona prawidłowa segregacja, z urzędu 
wydamy decyzję naliczająca czterokrotność opłaty, czyli 140 złotych 
od osoby.

Przypominamy, że w tych niższych opłatach mieszczą się odbiory od-
padów podlegających segregacji, ale również odbiór odpadów tzw. 
RESZTKOWYCH czyli odpadów, które pozostają po wysegregowaniu 
plastiku, papieru, szkła, BIO i popiołu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „pierwszego”, 30.12.2021 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski 175 pkt (60,76%)

2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    160 pkt (55,56%)

3. Janusz Muzal – Janusz Wydra     147 pkt (51,04%)

4. Marek Prusinowski – Paweł Wróblewski   147 pkt (51,04%)

5. Mariusz Figurski  – Marek Olbryś   135 pkt (46,88%)

6. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   122 pkt (42,36%)

7. Józef Dobrowolski – Józef Skrzypczak   122 pkt (42,36%)

PK

PIŁKA NOŻNA

Druga drużyna Żbika  
 – podsumowanie rundy jesiennej

NA SPORTOWO

Karta  
Zawodnika Klubu
PSB Mrówka Nasielsk, partner Klubu Żbik Nasielsk sprawił niemałą nie-
spodziankę klubowiczom. Osoby związane z klubem, a mianowicie za-
wodnicy, a także trenerzy, członkowie zarządu i klubu mogą odebrać 
w siedzibie Żbika Nasielsk Kartę Zawodnika Klubu. Uprawnia ona do  
6% rabatu na zakupy w sklepie PSB Mrówka Nasielsk.

Karty można odbierać w każdą środę między 17.00 a 20.00.
(m)

Na 8. miejscu wśród dwunastu 
drużyn rundę jesienną w sezo-
nie 2020/21 w B-klasie okręgu 
c iechanowskiego zakończ yła 
druga drużyna Żbika. W 11 roze-
granych meczach piłkarze zdoby-

li łącznie 15 punktów. Lider grupy 
(GKS Boruta 95 Kuczbork) zdobył  
28 punktów, a kolejne dwie dru-

żyny na podium (Orzyc Chorzele 
i Tamka Dzierzgowo) zdobyły po 
22 punkty. Żbik II Nasielsk wygrał 
5 spotkań, a przegrał 6.

Początek sezonu nie należał do 
udanych, gdyż drużyna przegrała 
trzy pierwsze spotkania (z Żakiem 
Szreńsk 6:3, z Gryfem Kownaty 
Żędowe 0:4 i Gladiatorem Słosze-
wo 3:2). Efektowne zwycięstwo 
drużyna odniosła w czwartej ko-
lejce pokonując 5:1 Orzyc Chorze-
le. W piątej kolejce w derbowym 
spotkaniu z Wkrą Cieksyn Żbik za-
liczył przegraną 7:2. Nie udało się 
też wygrać spotkania z Olimpem 
Ciechanów, które zakończyło się 
wynikiem 1:3. Na drugie zwycię-
stwo w rundzie jesiennej trzeba 
było czekać do października, wte-
dy to w pierwszy weekend tego 
miesiąca, Żbik II pokonał na wy-
jeździe Wieczfniankę Wieczfinia 
Kościelna 2:4, a w kolejny week-
end udało się trzema zdobytymi 
golami i bez straty bramki pokonać 
Borutę Kuczbork. Niestety w dzie-
wiątej kolejce drużyna uległa na 
wyjeździe Tamce Dzierzgowo 

2:0. W ostatnim październiko-
wym spotkaniu udało się poko-
nać drugą drużynę PAF Płońsk. 
Drużynę wtedy zasilił gościnnie 
Mateusz Bramowicz, który pod-
wyższył wynik meczu. Płońska 

drużyna zdobyła wtedy jednego 
gola, a Żbik aż 6. Ostatnie spotka-
nie w rundzie jesiennej również 

zakończyło się zwycięstwem na 
własnym boisku, gdy Żbik II poko-
nał Jutrzenkę Unieck 4:2.

Trenerem drużyny, która l iczy 
łącznie około 40 zawodników, jest 
Dariusz Kordowski.

Królem strzelców drugiej druży-
ny Żbika został w rundzie jesien-
nej Łukasz Gałązka, który ma na 
koncie 10 celnych strzałów. Zali-
czył on także dwa hat tricki, czy-
li trzy strzały w jednym meczu 

– w pierwszym spotkaniu z Ża-
kiem Szreńsk oraz w czwartej ko-
lejce z Orzycami Chorzele.

Naj więcej  żó ł t ych 
kartek, bo aż cztery, 
sędziowie pokazali 
Dawidowi Walczako-
wi, a po trzy Łuka-
szowi Gałązce (w tym 
dwie w jednym me-
czu, co skutkowa-
ło czerwoną kartką) 
i Mikołajowi Szypul-
sk iemu.  Naj więcej 
czerwonych kartek, 
bo dwie,  otrz ymał 
Bartłomiej Saliszew-
ski.

O b e c n i e  d r u ż y n a 
przygotowuje się już do nowej run-
dy wiosennej, a pierwszym rywa-
lem w domowym spotkaniu będzie 
Żak Szreńsk.

Michał B.

Klasa B 2021/2022, grupa: Ciechanów

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Boruta Kuczbork 11 28 9 1 1 33-13

2.  Orzyc Chorzele 11 22 7 1 3 38-26

3.  Tamka Dzierzgowo 11 22 7 1 3 39-21

4.  Gladiator Słoszewo 11 22 7 1 3 28-22

5.  Gryf Kownaty 
Żędowe 11 19 6 1 4 29-31

6.  Olimp Ciechanów 11 18 5 3 3 29-15

7.  Wkra Cieksyn 11 16 5 1 5 33-32

8.  Żbik II Nasielsk 11 15 5 0 6 30-31

9.  Żak Szreńsk 11 10 3 1 7 22-30

10.  PAF II Płońsk 11 10 3 1 7 25-34

11.  Jutrzenka Unieck 11 9 2 3 6 25-26

12. Wieczfnianka 
Wieczfnia Kościelna 11 0 0 0 11 6-56

NASZE SPRAWY

Nasielsk znowu 
zagra z WOŚP
W niedzielę, 30 stycznia br., odbędzie się kolejny i to w dodatku jubile-
uszowy finał WOŚP. Ze względu na sytuację związaną z pandemią zagra-
my w podobnej formule, jak w roku ubiegłym. Na chwilę obecną wszelkie 
działania są skupione na zorganizowaniu finału online. Na portalu społecz-
nościowym www.facebook.com zostało utworzone wydarzenie pod na-
zwą „30 finał WOŚP w Nasielsku”, gdzie znajdują się wszelkie informacje, 
w jaki sposób wesprzeć Fundację i nasielski sztab. Już dziś można doko-
nywać wpłat na rzecz Fundacji, klikając w podany link do „Eskarbonki” 
utworzonej przez szefa nasielskiego sztabu Dawida Domałę. W wydarze-
niu są dodawane linki do licytacji przedmiotów (poprzez stronę allegro.pl) 
przekazanych przez darczyńców na rzecz WOŚP. 

Oprócz działań internetowych, w niedzielę, 30 stycznia, ponad 30 wo-
lontariuszy z zachowaniem wszelkiej ostrożności będzie kwestować na 
ulicach naszej gminy, a siedzibą sztabu po raz kolejny będzie Nasielski 
Ośrodek Kultury. 

„Przejrzyj na oczy” – to hasło zbliżającego się 30. finału. Tym razem or-
kiestra będzie zbierać pieniądze dla okulistyki dziecięcej. W roku ubiegłym 
finał zakończył się rekordową dotychczas kwotą 210 813 830 złotych, 
a nasielski sztab dzięki Waszemu wsparciu przekazał prawie 40 tys. zł. 
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