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OBRADOWAŁA RADA

Podatki i opłaty  
pójdą w górę

W czwartek, 28 listopada br., odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Wzięło w niej udział 13 radnych. Najpierw 
Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady, a później Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska przedstawili sprawozdanie  
ze swojej działalności pomiędzy sesjami. 

Burmistrz poinformował zgromadzonych m.in. o odwieszeniu postępowania administracyjnego polegającego na budo-
wie dwóch kurników w Mazewie Dworskim A, o realizacji funduszu sołeckiego czy też o budowie stacji paliw w Starych 
Pieścirogach. Zwrócił uwagę na to, że rozstrzygnięto przetarg na odbiór śmieci komunalnych. Wskazał, że ofertę złożyła 
jedynie firma Błysk-Bis na kwotę niemal 6 mln zł. 

W dalszej kolejności głos zabrał radny Rodryg Czyż, który nie zgadzał się z propozycją tak wysokich, jego zdaniem, pod-
wyżek podatków. Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że od 6 lat stawki podatku nie były zmieniane, a samorządy lokalne  
są zmuszane do takich kroków, np. w związku z ogromnymi nakładami finansowymi gminy na oświatę. 

Przy 9 głosach „za” i 4 przeciwnych radni przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości, które obowiązywać będą  
od stycznia 2020 r.

W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru po-
datku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2020 roku. Kolejny punkt se-
sji dotyczył zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Wpłynęła na to 
m.in. decyzja o zakupie zbroi i akceso-
riów wojów średniowiecznych za 50 tys. zł.  
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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

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

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00

Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.00.

Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113  
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

Z UM

Praca Urzędu Miejskiego 
w grudniu 2019 r.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nasielsk i Drodzy Goście!
W związku z wydanymi przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniami:  
Nr 154/19 z dnia 29 października 2019 roku oraz Nr 174/19 z dnia  
29 listopada 2019 roku, niniejszym przypominamy o zmienionych dniach 
i godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku w grudniu 2019 roku.

I tak:

1). w dniu 14 grudnia (sobota) Urząd jest czynny w godz. 8.00-15.00 (jako 
odpracowanie za wolny od pracy dzień 27 grudnia), jednak mogą wystąpić 
utrudnienia w obsłudze interesantów w godz. 13.00-15.00 w związku z za-
planowanym na ten dzień przeprowadzeniem ćwiczenia z ewakuacji osób 
z budynku Urzędu,

2). w dniu 24 grudnia (wtorek), tj. w Wigilię, Urząd pracuje w godz. 8.00-14.00,

3). w dniu 27 grudnia (piątek) Urząd jest nieczynny,

4). w dniu 31 grudnia (wtorek), tj. w Sylwestra, Urząd pracuje w godz. 8.00-
14.00.

Ponadto informujemy, iż:

1). w sobotę, 14 grudnia, będzie nieczynna mieszcząca się w budynku Urzędu 
Filia Starostwa Powiatowego, zatem nie będzie możliwe załatwianie spraw 
w zakresie komunikacji, geodezji oraz architektury i budownictwa,

2). w sobotę, 14 grudnia, będzie nieczynna mieszcząca się w budynku Urzędu 
kasa Banku Spółdzielczego w Nasielsku, zatem nie będzie możliwe dokony-
wanie w ten sposób jakichkolwiek płatności,

3). w sobotę, 14 grudnia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku 
pracuje w godz. 8.00-15.00 (przy czym analogicznie, jak w przypadku Urzę-
du, mogą wystąpić utrudnienia w obsłudze interesantów w godz. 13.00-
15.00 w związku z zaplanowanym na ten dzień przeprowadzeniem ćwiczenia 
z ewakuacji osób),

4). w czwartek, 19 grudnia, budynek Urzędu jest otwarty dla interesantów 
w godz. 8.00-14.00,

5). we wtorek, 24 grudnia, i we wtorek, 31 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nasielsku pracuje do godz. 14.00, 

6). we wtorek, 24 grudnia kasa Banku Spółdzielczego w Nasielsku będzie 
otwarta do godz. 12.45, zaś we wtorek, 31 grudnia – do godz. 13.45.

W pozostałe dni robocze w grudniu Urząd Miejski w Nasielsku pracuje w zwy-
czajnych godzinach pracy, tj. w poniedziałki w godz. 8.00-17.00, od wtorku 
do czwartku w godz. 8.00-16.00 i w piątki w godz. 8.00-15.00.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o uwzględnienie powyższych informacji 
przy planowaniu wizyt w budynku Urzędu w celu załatwienia swoich spraw.

Z UM
Informacja dotycząca składania 
zgłoszeń o przyznanie medali  
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego w Nasielsku zaprasza wszystkie pary małżeńskie, 
będące stałymi mieszkańcami gminy Nasielsk zainteresowane otrzyma-
niem medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli 
poprzez dokonanie zgłoszenia. Powyższe dotyczy par małżeńskich, które 
będą obchodziły w roku 2020 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały 
odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przy-
znanie odznaczeń proszę o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jed-
nocześnie przypominam, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu 
miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście do końca grudnia 
2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nasielsku, pok. Nr 213. 

(Informacja pod numerem tel.: 23-6933112 )

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
/-/ Ewa Mikulska

Z UM

Mobilny Punkt Informacyjny 
o Funduszach Europejskich
W styczniu 2020 r. na terenie Gminy Nasielsk odbędą się bezpłatne konsul-
tacje z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europej-
skich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów 
Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Podczas spotkania 
będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać 
z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 
jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinanso-
wania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.  

Miejsce spotkania:
Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
I piętro (sala konferencyjna)

Termin spotkania:
8 stycznia 2020 r., godz. 10.00-13.00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy (przedsiębiorców, 
przedstawicieli ngo, osoby fizyczne, przedstawicieli jednostek organiza-
cyjnych) do skorzystania z porad ekspertów.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy  
– tel. /23/ 69 33 123, e-mail: promocja@nasielsk.pl
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RADNI RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 
2018-2023 (reprezentanci gminy Nasielsk)

Radosław Kasiak
Dlaczego zdecydował się Pan wystartować 
w wyborach samorządowych? Czy ma 
Pan jakieś doświadczenie w pracy w or-
ganach samorządu lokalnego bądź pracy 
społecznej?
 – Jestem radnym oraz członkiem zarzą-
du Powiatu Nowodworskiego kolejnej ka-
dencji. Zdobyte dotychczas doświadczenie 
oraz wiedzę, którą posiadam, chciałem wy-
korzystać do dalszej pracy na rzecz rozwo-
ju naszej gminy, której jestem mieszkańcem 
od urodzenia. Znam większość problemów 
naszej gminy, dlatego też będę robił wszyst-
ko, co w mojej mocy, aby na szczeblu po-
wiatowym pomagać rozwiązywać różne problemy, z którymi zgłaszają się  
do mnie mieszkańcy. Jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
od ponad 16 lat, w tym od 10 lat na stanowisku kierownika Wydziału Inwesty-
cji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, co m .in. umożliwi-
ło mi dokładne poznanie funkcjonowania samorządu lokalnego, a zdobytą 
wiedzę i doświadczenie mogę również wykorzystać na rzecz rozwoju naszej 
gminy na szczeblu samorządu powiatowego. Od wielu lat jestem również 
członkiem zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zielone Mosty Narwi”, dzięki 
której wielu mieszkańców naszej gminy miało możliwość ubiegania się o do-
datkowe środki zewnętrzne, na przykład na otwarcie działalności gospodar-
czej bądź rozwój już działających firm.

Jakie inwestycje są Pana zdaniem najważniejsze do zrealizowania w obecnej 
kadencji Rady Powiatu?
 – Jesteśmy obszarowo największą gminą w powiecie i mamy najwięcej dróg 
powiatowych ze wszystkich gmin całego powiatu, niestety jeszcze wiele z nich 
nie  jest w najlepszym stanie technicznym. Z cała pewnością inwestycje dro-
gowe są najbardziej zauważalne i oczekiwane przez mieszkańców, ponieważ 
każdy z nas, każdego dnia z nich korzysta, dojeżdżając na przykład do szkoły, 
pracy itd. W bieżącym roku udało nam się zrealizować przebudowę ul. Prze-
mysłowej w Nasielsku, wykonać brakujące odcinki chodników w Dębinkach, 
Czajkach, Siennicy, a także wykonać nawierzchnię asfaltową na odcinku 700 
metrów w Żabiczynie. Dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami Gminy 
Nasielsk mamy możliwość zrealizowania większej ilości inwestycji powiato-
wych na naszym terenie, za co chciałbym bardzo podziękować Panu Burmi-
strzowi oraz Radzie Miejskiej w Nasielsku.

Co zamierza Pan zrobić konkretnie dla naszej gminy? (niezbędne inwestycje, 
projekty zmiany, działania)
 – Jest bardzo wiele inwestycji potrzebnych do wykonania na tere-
nie naszej gminy w zakresie modernizacji dróg powiatowych, nie mniej 
jednak ich realizacja jest uzależniona od możliwości finansowych po-
wiatu. W obecnej kadencji będę czynił starania, aby w ramach in-
westycji powiatowych na terenie naszej gminy została wykonana 
przebudowa drogi Kosewo – Malczyn, Nasielsk, ul. Piłsudskiego – Żabi-
czyn, brakujący fragment drogi asfaltowej w Pianowie, brakujące odcinki 
chodników w Nunie, Nasielsk, ul. Młynarska – Broninek, Nowe Pieścirogi,  
ul. Kolejowa, Budy Siennickie. Realizacja tych inwestycji jest wynikiem m. in. 
potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowników ruchu drogowego. 

Jakie są Pana zdaniem mocne, a jakie słabe strony naszego powiatu i naszej 
gminy?
 – Do mocnych stron naszej gminy, jak również powiatu, z całą pewnością 
należy zaliczyć dogodną lokalizację w zakresie układu komunikacyjnego. 
Należy tu wskazać linię kolejową Warszawa – Gdynia, bliskość dróg krajo-
wych m.in. droga nr 7 Warszawa Gdańsk, Mazowiecki Port Lotniczy Warsza-
wa – Modlin, jak również bliskość Warszawy. Wszystkie te elementy sprawiają,  
że jesteśmy w bardzo atrakcyjnej lokalizacji pod kątem inwestycyjnym.  
Do słabych stron należy właśnie zaliczyć brak konkretnych terenów, profe-
sjonalnie przygotowanych, z konkretnym przeznaczeniem dla inwestorów 
zewnętrznych. 

Proszę napisać kilka słów o sobie (wykształcenie, praca zawodowa, rodzina, 
zainteresowania itp.)
 – Posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłem również studia podyplomo-
we o specjalności samorządowy menadżer ds. energii. Jestem pracownikiem 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku na stanowisku kierownika Wydziału Inwesty-
cji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych. Mam 39 lat, jestem 
szczęśliwym mężem i tatą trójki wspaniałych dzieci. Moje zainteresowania to 
motoryzacja, sport i łowiectwo. Wolne chwile, których niestety mam bardzo 
mało, staram się spędzać z rodziną.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciał-
bym złożyć wszystkim mieszkańcom serdeczne życzenia, zdrowych i pogod-
nych świąt spędzonych w gronie najbliższych, a w nadchodzącym Nowym 
Roku życzyć wszelkiej pomyślności i spełnienia wszystkich celów i zamierzeń, 
które sobie wyznaczamy.  

Do tej pory były one wyeksponowa-
ne w nasielskiej bibliotece. Dodatkowo 
doszła zmiana związana ze zwiększe-
niem subwencji na doposażeniem 
szkół podstawowych: w Budach Sien-
nickich i Popowie Borowym. Przy  
11 głosach „za”, 1 przeciwnym i  
1 wstrzymującym się uchwała została 
podjęta. W dalszej kolejności uchwala-
no wzór deklaracji za opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
i ustalenia stawki takiej opłaty. Przy  
10 głosach „za” i 3 wstrzymujących 
się, radni przyjęli uchwałę w sprawie 
wysokości opłat.

Oznacza to, że od stycznia 2020 r. 
za odpady segregowane będzie-
my płacili 26 zł, za niesegregowane 
104 zł. Radni jednogłośnie przyjęli 
projekt w sprawie ustalenia szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w schroniskach dla 
osób bezdomnych. Jednogłośnie 
także przyjęto uchwałę w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2020 
rok. Radny Dawid Domała zwró-
cił uwagę na nieproporcjonalność 
rozdysponowywania środków po-
chodzących z tzw. funduszu „kor-
kowego”: 346 tys. zł zabezpieczono 
na działania dotyczące problemów 
alkoholowych, a tylko 4 tys. zł  
na przeciwdziałanie problemom 
z narkomanią. Radny zauważył, że 
w przygotowanym raporcie jest 
mowa o tym, że młodzi ludzie mają 
kontakt z narkotykami, dlatego warto 
zwiększyć środki na niesienie im po-
mocy. Rada podjęła uchwałę „Gmin-
ny program opieki nad zabytkami 
Gminy Nasielsk na lata 2020-2023”. 
Radny Czyż dopytywał burmistrza 
o termin remontu dawnego domu 
modlitewnego w Mazewie. Jak od-
powiedział burmistrz, w chwili obec-
nej nie jest on planowany w związku 
z brakiem środków. W dalszej czę-
ści radni pozytywnie opowiedzieli 
się w sprawie nadania nazwy nowej 
ulicy „Dolna”. Przyjęto też wieloletni 
program gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Nasielsk na 
lata 2020-2024.

Interpelacje radnych i pisma 
mieszkańców
Radny Rodryg Czyż w ramach inter-
pelacji dopytywał o rozliczenia firmy 
wykonawczej w Popowie Borowym, 
która była odpowiedzialna za budowę 
sali sportowej, z podwykonawcami. 
O pismach, jakie wpłynęły do Rady, 
poinformował zgromadzonych Da-
riusz Kordowski, wiceprzewodniczą-
cy RM. Dotyczyły one m.in.: prośby 
mieszkańca Izabelina o zmianę prze-
znaczenia działek w Borkowie, Klub 
Żbik Nasielsk zwrócił się do Rady 
z prośbą o zabezpieczenie na przyszły 
rok 3 mln zł na rozpoczęcie pierwszej 
części rewitalizacji stadionu miejskie-
go. Rada Rodziców dzieci uczęszcza-
jących do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku napisała prośbę o wzrost 
finansowania szkoły, z przeznacze-
niem środków na remont łazienek. 
Radny Rodryg Czyż zwrócił się pi-
semnie z prośbą o dofinansowanie 
w gminie Nasielsk wymiany starych 
pieców. Skierował także swoje zapy-
tanie w sprawie boisk wielofunkcyj-
nych przy placówkach oświatowych. 
Do radnych pisemnie zwrócił się tak-
że burmistrz Ruszkowski w sprawie 
wykupu działki w Miękoszynie, o co 
prosił pisemnie jeden z mieszkańców. 
Sprawę szczegółowo wytłumaczył 
przewodniczący Jerzy Lubieniecki. 
Przy 8 głosach „za”, 4 przeciwnych i  
1 wstrzymującym się radni opowie-
dzieli się pozytywnie za prośbą miesz-
kańca. 

Kolejne pismo także pochodziło od 
burmistrza Nasielska, również doty-
czyło zajęcia przez Radę stanowiska 

w sprawie sprzedaży, panu Marcinowi 
Olszewskiemu, działki, będącej obec-
nie drogą gminną, znajdującej się przy 
ul. Armii Krajowej w Nasielsku. Radny 
Dawid Domała zwrócił uwagę na fakt, 
że mimo różnych względów i sym-
patii do mieszkańców osiedla, gdzie 
znajduje się działka, jako radny myśli 
perspektywicznie i nie zgadza się na 
jej sprzedaż. 

Zwrócił się także do radnych, któ-
rzy być może teraz nie widzą po-
trzeby powstania drogi łączącej ulicę 
Armii Krajowej z ulicą Piłsudskiego, 
żeby swoimi decyzjami nie zamykali 
możliwości wykonania tej strategicz-
nej dla Nasielska drogi w przyszłości, 
np. w kolejnej kadencji. Zauważył też, 
że droga ta byłaby idealnym rozwią-
zaniem i objazdem, w sytuacji gdy-
by w Nasielsku zdarzył się poważny 
wypadek i główna trasa przez mia-
sto byłaby zablokowana. Jak zauwa-
żył, w kierunku Pułtuska, Legionowa 
duże samochody nie mają możli-
wości przejazdu osiedlowymi uli-
cami. Radny Rodryg Czyż również 
kilkukrotnie podkreślał, że jeżeli gmi-
na będzie chciała w przyszłości zro-
bić drogę w tym miejscu, zgodnie 
z przeznaczeniem tego terenu, po-
zostanie tylko do wykupu jedna dział-
ka, a nie dwie, w związku z czym jest 
przeciwny sprzedaniu działki. Tym 
bardziej, że w jego opinii sprzedaż tej 
działki nie przyniesie dużych korzy-
ści materialnych gminie. Radny Miro-
sław Świderski powiedział, że ustawa 
zabrania sprzedaży drogi gminnej, 

OBRADOWAŁA RADA

Podatki i opłaty pójdą w górę
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fot. OSP Nasielsk

KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
1 grudnia o godz. 11.25 w Chr-
cynnie doszło do kolizji 2 samo-
chodów osobowych. W wyniku 
zderzenia 1 osoba została po-
szkodowana. Na miejscu dzia-
łał y następujące zastępy: 2x 
OSP Nasielsk, OSP Nuna, 2x JRG 

Nowy Dwór Mazowiecki, ZRM 
oraz nasielska policja.

2 grudnia o godz. 12.50 w Mię-
koszynku doszło do pożaru 
poddasza w budynku mieszkal-
nym. Na miejscu pracowały jed-

nostki: OSP Psucin, OSP Nasielsk, 
WSP Pomiechówek i 3x JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki.

BEZPIECZEŃSTWO

Debata społeczna 
W środę, 27 listopada br., w nasielskim Klubie Senior+ odbyła się debata spo-
łeczna pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć  
na nie wpływ”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono samorząd lokalny 
oraz przede wszystkim seniorów. W debacie wzięli udział: Komendant Powia-
towy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim mł. insp. Przemysław Suchec-
ki, Komendant Komisariatu Policji w Nasielsku podinsp. Dariusz Leszczyński, 
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku kom. Radosław Miło-
szewski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP Nowy Dwór Mazowiec-

ki podkom. Sebastian Podgórski. Obecni byli także dzielnicowi z Komisariatu 
Policji w Nasielsku: st. asp. Katarzyna Rokicka, asp. Michał Glinka, asp. Ireneusz 
Paliszewski oraz sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik.

Podczas debaty poruszono temat zaistniałych przestępstw na terenie miasta 
i gminy Nasielsk, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Krajowej Mapy Zagro-
żeń i Bezpieczeństwa, oszustw metodą na wnuczka, policjanta oraz program 
„Dzielnicowy bliżej nas”.

Uczestnikom została zaprezentowana aplikacja „Moja Komenda”, za pośred-
nictwem której mogą skontaktować się z dzielnicowym, najbliższą jednostką 
policji. Ponadto po zakończeniu części oficjalnej, każdy mógł indywidualnie 
porozmawiać ze swoim dzielnicowym. Przedstawiono narzędzie komunikacji, 
jakim jest Krajowa Mapa Zagrożen i Bezpieczeństwa, gdzie seniorom zaprezen-
towano instruktaż korzystania z aplikacji i wskazano możliwość samodzielnego 
naniesienia zagrożeń zaistniałych w ich najbliższej okolicy.

Najciekawszym punktem prezentacji była dla seniorów tematyka oszustw do-
konywanych metodą na wnuczka, policjanta, urzędnika. Gościom pokazano 
również filmy obrazujące metody działania oszustów. Zaapelowano o ostroż-
ność i rozwagę.

Po prezentacji wywiązała się między uczestnikami debaty dyskusja i pojawiły 
się pytania do prowadzących. Rozmawiano głównie o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym, spożywaniu alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Wszystkie wnioski i uwagi uczestników debaty zostały zapisane i będą uwzględ-
niane w toku codziennej służby.

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

12.11.2019 r., w Nasielsku, funk-
cjonariusze Zespołu Patrolowo-
-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód marki BMW, którym kie-
rował mieszkaniec gminy Świercze 
znajdujący się w stanie nietrzeź-
wości z wynikami 0,37 mg/l i 0,31 
mg/l alkoholu w wydychanym po-
wietrzu.

1.12.2019 r., w miejscowości Nowe 
Pieścirogi, funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Opel, 
którym kierował mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk znajdujący się w sta-
nie nietrzeźwości z wynikami 1,02 
mg/l i 1,05 mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

Sporz. RW

NA SYGNALE

Poszukiwany 
do odsiadki
W środę, 4 grudnia br., dzielnicowi 
z Nasielska w Starych Pieścirogach 
zatrzymali 23-letniego mieszkań-
ca gminy Nasielsk, poszukiwanego 
do odbycia kary 2 miesięcy po-
zbawienia wolności. Jak informu-
je st. asp. Joanna Wielocha, oficer 
prasowy Komendanta Powiato-
wego Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim, mężczyzna trafił  
do aresztu śledczego Warszawa 
Białołęka.

(red.)

Z GMINY

Czekamy na zimę 
Jak co roku w grudniu wielu mieszkańców zastanawia się, czy zima nas za-
skoczy i jak będzie wyglądało odśnieżanie w mieście. W gminie Nasielsk 
jest prawie 200 km dróg gminnych i około 75 km dróg powiatowych oraz 
około 35 km dróg wojewódzkich.

Każda kategoria drogi ma swojego zarządcę. W gminie Nasielsk o bie-
żące utrzymanie dróg dba ZGKiM, który posiada odpowiednie pojazdy  
do zimowych wyjazdów. – Posiadamy 4 piaskarko-solarki, które mogą 
być dozbrojone i 6 pługów – wyliczała Lidia Rutkowska dyrektor ZGKiM 
na listopadowym posiedzeniu komisji rewizyjnej.

Każdy samochód wyposażony jest w GPS i w razie wątpliwości, że dana 
droga była nieodśnieżona, można to łatwo zweryfikować.

 – W okresie jesienno-zimowym ZGKiM zatrudnia pracownika, który jest 
na całonocnym czuwaniu. Jest on w kontakcie z zarządcami innych dróg 
i nie ma zagrożenia, by w razie nagłych opadów pługi nie przyjechały. 
Nie można jednak oczekiwać, że pojawią się wszędzie natychmiast – tłu-
maczyła dyrektor ZGKiM. Na sezon zimowy ZGKiM zakupił mieszankę 
solno-piaskową.

W przypadku dróg powiatowych dopiero trzeci przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg zakończy się finalizacją. W chwili zamknięcia bieżącego nu-
meru ŻN umowa starostwa powiatowego z firmą „Anetka” jeszcze nie była 
podpisana, ale to właśnie ta firma złożyła najkorzystniejszą ofertę dotyczą-
cą odśnieżania dróg powiatowych.

 – W nagłych przypadkach i konieczności będzie istniała możliwość zle-
cenia w trybie awaryjnym usunięcia śliskości i odśnieżenia – zapewnia 
Radosław Kasiak z wydziału Inwestycji w UM w Nasielsku.

Michał B.

Z MIASTA

Szczury w centrum
W okresie jesienno-zimowym co roku mieszkańcy nasielskich kamienic 
w centrum miasta mają problem ze szczurami. Pojawiają się one najczę-
ściej w piwnicach i na klatkach schodowych domów.

Jak się sprawa przedstawia w tym roku? Nasielskie Budownictwo Mieszka-
niowe Sp. z o.o., do którego zwróciliśmy się z prośbą o informację w tej 
sprawie, informuje, że w 2019 r. otrzymało dwa zgłoszenia dotyczące gry-
zoni. 

 – Jedno ze zgłoszeń zostało nam przekazane w dniu 27.09.2019 r. 
i dotyczyło nieruchomości przy ul. Warszawskiej 52B, drugie zaś jest z dnia  
1.10.2019 r. od lokatora z budynku znajdującego się przy ul. Piłsudskiego 17. 
Nadmieniamy, iż były to zgłoszenia o pojawieniu się gryzoni bezpośrednio 
w lokalach przy czym inni z właścicieli bądź lokatorów nie zgłaszali podob-
nych problemów – wyjaśnia Ewa Roszak-Glinicka, specjalista ds. zarządzania 
nieruchomościami z NBM. – W obydwu przypadkach została zamówiona 
specjalistyczna firma deratyzacyjna, która pojawiła się w danych lokalizacjach 
celem sprawdzenia i rozwiązania ewentualnego problemu. Nadmieniamy, ż 
e liczba zgłoszeń nie zwiększyła się w stosunku do lat poprzednich. Dodatko-
wo na terenach nieruchomości sukcesywnie rozkładane są substancje trujące 
dla gryzoni, aby zapobiec potencjalnemu powstawaniu problemu w zakresie 
zaszczurzenia – dodaje pani Roszak – Glinicka.

(ei.)

NA SYGNALE

Oskarżenie o gwałt 
Prokuratura Rejonowa w Pułtusku, 21 listopada 2019 r., skierowała  
do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko Pawłowi P.  
(41 lat), oskarżonemu o dopuszczenie się przestępstw seksualnych na 
szkodę siedmioletniej dziewczynki. 

Pawłowi P. zarzucono, że w marcu br., dopuścił się na terenie gminy 
Nasielsk, zbrodni zgwałcenia na szkodę małoletniej poniżej 15 roku życia. 
Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. W zło-
żonych wyjaśnieniach zaprzeczył, by kiedykolwiek dopuścił się zacho-
wań seksualnych wobec małoletniej dziewczynki. Wobec podejrzanego 
w toku śledztwa zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania. Zarzucany Pawłowi P. czyn jest zbrodnią, za którą 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

(red). za: www.ostroleka.po.gov.pl/prokuratura3/

fot. OSP Nuna
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R E K L A M A

Z UM

Czemu podwyżka 
podatków?
Ostatnia podwyżka podatków w Gminie Nasielsk miała miejsce w 2012 
roku, czyli blisko osiem lat temu. W porównaniu z gminami ościenny-
mi, Gmina Nasielsk miała podatki na dość niskim poziomie. Niestety, ze 
względu na wzrost płacy minimalnej oraz zmniejszenie dochodów gmin 
z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), gminy zmu-
szone są uzupełniać dochody bieżące poprzez podnoszenie podatków. 
Sytuacji nie poprawia brak odpowiedniego dofinansowania do oświaty 
z budżetu państwa. Dodatkowo uszczuplanie dochodów powoduje, że 
w całym kraju samorządy uciekają się do podnoszenia podatków. 

Z GMINY

Dotacje na wyposażenie 
stołówek
Trzy szkoły z naszej gminy otrzy-
mał y dotacje na doposażenie 
i poprawę standardu funkcjonują-
cych stołówek w ramach rządo-
wego programu „Posiłek w szkole 
i w domu”. 

 – Złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie dla trzech szkół: Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Nasielsku, 
w Cieksynie i Starych Pieściro-
gach – mówi Hanna Pietrzak dy-
rektor Centrum Usług Wspólnych. 
– Wszystkie te szkoły otrzymały 
dofinansowanie. Jednym z naj-
ważniejszych warunków było jed-
nak posiadanie wkładu własnego, 
stanowiącego 20% całej kwoty. 
Wszystkie szkoły otrzymały po 80 
tys. zł – dodaje.

Szkoła Podstawowa nr 1 z przy-
dzielonej dotacji zakupi między 
innymi zamrażarkę skrzyniową, 
szafę chłodniczą, mikser spiralny, 
szatkownicę do warzyw, patelnię 
elektryczną, stół przyścienny z szu-
fladami, trzy kotły warzelne, zmy-
warkę i 300 kompletów zastawy 
stołowej.

Na liście sprzętów wskazanych 
przez szkołę w Cieksynie znalazły 
się m.in. szafa mroźnicza, obierak 
do ziemniaków, patelnia gastrono-
miczna, komplet zastawy stołowej 
– 150 sztuk, stoliki, krzesła, ma-
szynki do mięsa, czajniki, mikro-

falówka, kuchnia elektryczna oraz 
montaż klimatyzatora.

Natomiast szkoła w Pieścirogach 
Starych otrzymane wsparcie prze-
znaczy między innymi na elek-
tr yczny piec gastronomiczny 
konwekcyjno-parowy, kuchnię 
gazową 6-palinikową z piekarni-
kiem gazowym, szafę chłodniczą 
i mroźniczą, mikser ręczny, taboret 
gastronomiczny, szafy nierdzewne, 
a także 100 sztuk kompletu zasta-
wy stołowej. 

Ponadto część pieniędzy prze-
znaczona będzie na wykonanie 
remontu instalacji elektrycznej 
w każdej z tych trzech placówek.

 – Nasza gmina może pochwalić 
się jedną z wyższych kwot dota-

cji. Ponadto szkoły w okolicznych 
gminach n ie dosta ł y takiego 
wsparcia – informuje Hanna Pie-
trzak.

P r o g r a m  „ P o s i ł e k  w  s z ko l e 
i w domu” to program zainicjo-
wany przez Elżbietę Rafalską byłą 
minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej. Ogólna kwota pienię-
dzy na cały okres realizacji całego 
programu w latach 2019-2023 wy-
niesie 2,75 mld zł. 

 – W kolejnych latach również bę-
dziemy ubiegać się o dofinanso-
wanie modernizacji wyposażenia 
kuchennego w kolejnych placów-
kach na terenie naszej gminy – za-
powiada dyrektor Hanna Pietrzak.

Michał B.

Z MIASTA

Plac zabaw
Na początku listopada br. (7.11.br.) 
odbyła się narada konsultacyjna 
w sprawie budowy placu zabaw 
w naszym mieście. Uczestni-
czyli w niej: Bogdan Ruszkowski 
burmistrz Nasielska, pracownicy 
Wydziału IZP oraz przedstawi-
ciele firmy GRIMA ARCHITEK-
TURA i KRAJOBRAZ sp. z o.o. z 
Warszawy.

Jak informuje nasielski magistrat umowa na opracowanie dokumentacji 
kosztorysowo-projektowej zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum 
miasta w ramach realizacji zadania „Budowa placu zabaw w Nasielsku” zo-
stała podpisana z firmą pod nazwą GRIMA ARCHITEKTURA i KRAJOBRAZ 
sp. z o. o. na podstawie przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego. 
Projekt będzie wykonany z Gminnym Projektem Rewitalizacji dla Gminy 
Nasielsk. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 604/2 przy ul. Płoń-
skiej, naprzeciwko DPS-u. Na dzień dzisiejszy nie są znane koszty inwestycji, 
konsultacje społeczne nie są zaplanowane, termin realizacji inwestycji zosta-
nie ustalony w chwili zabezpieczenia środków w budżecie.

(r.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Zapiski codzienne
Jutro będzie. Zemsta. Dzienniki 1984-2005 Andrzeja Łapickiego to cie-
kawa książka o ludziach, zdarzeniach bliskich i znanych czytelnikom. 
Autor książki, pisanej prawie codziennie, ukazuje szeroki wachlarz wy-
darzeń teatralnych, gdyż był znakomitym reżyserem i aktorem. Dużo 
pisze o polityce, był bowiem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Pochodzenie autora, dom rodzinny, miejsca związane z młodością, 
wywarły duży wpływ na jego postawę życiową oraz na stosunki mię-
dzyludzkie. Kochał swoją pracę nade wszystko i w książce wyliczał tych 
ludzi, których lubił i tych, których nie darzył sympatią – nie znosił Gu-
stawa Holoubka

Wspomina ukochaną córkę, a później wnuczkę, rodzinę, opiekuje się 
chorą żoną. Miał też specyficzny stosunek do polityków i polityki. Ubie-
gły tydzień to grypa i Sejm. W Sejmie przymiarki do nowego rządu. […] 
Czasy idą nieciekawe - niepodległe, ale chamskie. Co dalej? Jak żyć? 
– jak mówił Czechow - tak pisał w dzienniku dnia 6 stycznia 1991 roku.  
Na aktorstwo zdecydował  się podczas II wojny światowej, o politykę 
tylko się otarł, ale został posłem w czasach pierwszej Solidarności. Z ak-
torstwa przerzucił się na reżyserię teatralną, został rektorem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej, dyrektorem Teatru Polskiego i prezesem 
ZASP-u. Cenił bardzo twórczość Aleksandra Fredry i dlatego z entu-
zjazmem wystawiał jego sztuki. Andrzej Łapicki był człowiekiem ra-
czej skrytym, starał się zachować dystans wobec ludzi. Często chodził  
do kościoła. Dzienniki 1984-2005 ukazują historię, ludzi, wydarzenia, 
które dla współczesnego czytelnika stanowią panoramę tamtych czasów.

Barbara Modzelewska

Rodzina Konwickich
Zdecydowanie różną od lektu-
ry zapisków A. Łapickiego jest 
książka autorstwa Marii Kon-
wickiej pt. Byli sobie raz . To nie 
jest ani pamiętnik, ani saga rodu 
Konwickich, a przedstawione 
z humorem i dystansem wspo-
mnienie o najbliższych. Rodzin-
ne historie po śmierci rodziców 
i siostry Ani, opowiada Maria, naj-
starsza córka Tadeusza i Danuty 
Konwickich. Przez 30 lat miesz-
kała w USA, a do Polski wróciła  
na kilka lat przed śmiercią ojca. 
Przypomnijmy, że Tadeusz Kon-
wicki (1926 – 2015) był świetnym 
pisarzem (m.in.: Sennik współcze-
sny, Kompleks polski, Mała apo-
kalipsa, Kalendarz i klepsydra, 
Bohiń), reżyserem (np. Ostatni dzień lata, Dolina Issy, Lawa) i scenarzy-
stą filmowym (Matka Joanna od Aniołów, Faraon), zaś jego żona Danuta 
(1930 – 1999), ilustratorką książek dla dzieci. W tej opowieści pocze-
sne miejsce zajmuje pochodząca z Poznania rodzina Leniców, z któ-
rej wywodzi się Danuta. Lenicowie byli bardzo uzdolnieni artystycznie, 
zarówno muzycznie, jak i plastycznie. Z ogromną serdecznością Maria 
wspomina swojego dziadka Alfreda (skrzypek i malarz), babcię Janinę, 
która z ogromnym oddaniem opiekowała się wszystkimi i wujka Jana, 
znakomitego, światowej sławy grafika, autora filmów animowanych. Nie-
co mniej dowiadujemy się o przodkach ojca, których pochodził spod 
Wilna i miał bardzo trudne dzieciństwo. Maria opisuje swoją rodzinę jako 
szczęśliwą i kochającą się gdzie mama stała na straży domowego ogni-
ska, a wszyscy się wzajemnie szanowali. W domu nie było kłótni, ani nie-
chęci, dlatego tak autorka pisze o swojej siostrze: Była niepewna siebie 
i nieśmiała. Ja też taka byłam, i to długo, ale potem mi przeszło, przysto-
sowałam się do otoczenia i nauczyłam się chamstwa. Ten świat należy 
do chamów, bo oni nie mają wątpliwości ani wahań.

Niestety ta konstatacja wciąż jest bardzo aktualna. Ogromnym atutem 
książki jest ukazanie relacji panujących w środowisku artystycznym 
drugiej połowy XX wieku, zarówno w Polsce (Gustaw Holoubek, An-
drzej Łapicki, Andrzej Wajda, Stanisław Dygat, Edward Dziewoński), jak 
i na emigracji (Elżbieta Czyżewska, Jerzy Kosiński, Elżbieta Dudziak, Ja-
nusz Głowacki). Bardzo ciekawą postacią w historii Konwickich jest też 
kot Iwan, czule zwany Wanią, który w siermiężnych czasach PRL-u za-
władnął życiem całej rodziny i jej przyjaciół. W tej pełnej ciepłych wspo-
mnień i anegdot opowieści uwagę przykuwa wyprawa dwóch przyjaciół: 
T. Konwickiego i G. Holoubka do jasnowidza, ojca Klimuszki, który prze-
powiedział im, że naszą ojczyznę czeka ok. 50 lat pomyślności licząc od 
momentu zrywu solidarnościowego. Nie lubię tego typu literatury, ale  
tę książkę czyta się świetnie, więc polecam ją wszystkim. 

Iwona Pęcherzewska

Przemijanie
Wszystko przemija, na nic nie czeka, 
ciągle się toczy dziejów historia,
cała działalność Boga, człowieka,
już jej nie zmieni żadna teoria.

Nigdy nie będziesz w tej samej wodzie, 
to co minęło, nigdy nie wróci, 
ukryte zmarszczki w twojej urodzie, 
chwila ostatnia na pewno skróci.

Nie myśl człowieku, co jest za tobą, 
ceń teraźniejszość, ciesz się z miłości,
serdeczny uśmiech twoją ozdobą,
a stała radość niech w sercu gości.

Patrz na przyrodę i ucz się od niej, 
ceń rozum, mądrość, światło z daleka, 
Pan Bóg prowadzi, żyj bardzo godnie, 
miej w dłoniach ciepło, szanuj człowieka.

Zostaw po sobie ślad, prosty, czysty, 
niech dobre czyny idą za tobą,
bądź, jak ten deszczyk, ciepły, perlisty,

który łagodzi wszystko przed sobą. 

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI
Z NOK

Królowa Zimy
W ostatnich dniach na ekranach kin króluje bajka „Kraina lodu”. Instruk-
tor warsztatów plastycznych, Leszek Gałężewski, zaproponował dzieciom 
narysowanie postaci inspirowanej tą właśnie animowaną bajką oraz nad-
chodzącą zimą. 

We wtorek, 3 grudnia br., każdy uczestnik zajęć, które regularnie odby-
wają się w Nasielskim Ośrodku Kultury, miał za zadanie namalować kró-
lową zimy. Jak wygląda prawdziwa mroźna królowa? To proste: ma długie, 
białe włosy i lodową koronę na głowie. Ubrana jest w niebiesko-grana-
tową suknię, a w dłoni dzierży królewskie berło. Wokół niej wirują płatki 
śniegu. U swojego boku ma zimowego bałwanka. Po zakończonych zaję-
ciach dzieci oceniały swoje prace i na najlepszym rysunku pozostawiały 
ołówek, oddając tym samym swój głos. Aż cztery ołówki zebrała Sylwia, 
która tym samym zwyciężyła w konkursie na najpiękniejszą królową zimy. 
Sylwii, ale także pozostałym uczestnikom, gratulujemy wykonania pięk-
nych i bardzo starannie wykończonych prac.

E.G.

Z BIBLIOTEKI

Andrzejkowe wróżby
W dniach 28-29 listopada 
czytelnia Miejsko-Gmin-
nej Bibl ioteki Publicznej 
w Nasielsku zamieniła się 
w salę wróżb z wróżkami: 
Dzwoneczkiem, Wróżką 
Cekinową i wróżką Lilianą 
(takie imiona nadały naszej 
bibliotecznej wróżce uczest-
nicy). Królowały tajemnicze 
opowieści, wróżby i zaba-
wy „Gra w zawody”, „Prze-
powiadanie przyszłości”, 
„Wędrówka butów”, „Ma-
giczny krąg”, „Mowa kwia-
tów”,  „ Szp i lka prawdy”, 
„Piernikowe wróżby” oraz 
wybór „partnera na całe ży-
cie – imiona z serca”. W zabawach 
uczestniczyli uczniowie klasy II ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 z wycho-
wawczynią Beatą Górecką, ucznio-
wie klasy I ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 z wychowawczynią Joanną Pi-
chalską oraz uczniowie z Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej „Pod 

Fiołkami” z wychowawczyniami: 
Natalią Jerzyńska, Sylwią Narow-
ską, Aleksandrą Konior i Magda-
leną Archutowską. Dzieci zostały 
wprowadzone w tajniki magicz-
nego dnia i wróżb andrzejkowych 
i z dużym zaangażowaniem wzię-
ły udział w zabawach przygotowa-

nych zgodnie z polskimi tradycjami 
przez wróżki. Spotkania andrzej-
kowe przebiegały w atmosferze 
radości i zabawy w odmiennej  
niż zwykle konwencji i barwnej 
scenografii, dostarczyły dzieciom 
wielu nowych wrażeń.

(b.)

Z BIBLIOTEKI

Książki ze świętami w tle
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku przy-
gotowała dla swoich Czytelników świąteczne propozycje 
książkowe. Oprócz tradycyjnych lektur o tematyce bo-
żonarodzeniowej, mamy dla Państwa wiele opowiadań 
i ciekawych powieści ze świętami w tle. Na naszej świą-
tecznej półce znajdą się thrillery, kryminały, a także po-
wieści dla kobiet. Dysponujemy przede wszystkim takimi 
tytułami: Tajemnica pod Jemiołą, Świąteczny list,  Uwierz 
w miłość, Calineczko, Spełnione życzenia, 9 wigilii, Dom 
sióstr i wiele innych ciekawych propozycji książkowych.

Świąteczna półka będzie dla Państwa dostępna już  
16 grudnia. Zachęcamy do odwiedzin.

Wraz ze świątecznymi książkami pracownicy biblioteki 
pragną złożyć wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia wesołych i zdrowych Świąt Bożego Naro-
dzenia. A na Nowy Rok wszystkiego dobrego i spełnienia marzeń.

M.Cz.
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Skrzydlate lampiony
W sobotę, 30 listopada br., w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyły się za-
jęcia kreatywne dla starszej grupy dzieci. Instruktorka warsztatów, Beata 
Olechowicz, przygotowała dla uczestników zadanie wymagające dużej 
cierpliwości i staranności. Najpierw wszyscy otrzymali kilka dużych kar-
tek z pięknymi, kolorowymi grafikami, z których dzieci musiały starannie 
powycinać wszystkie elementy. Później przystąpiono do klejenia poszcze-
gólnych części wedle wskazówek instruktorki.

Efektem końcowym pracy dzieci były piękne lampiony. Dziewczynki 
wykonywały kucyki z fioletowymi grzywami ozdobionymi zielonymi 
gwiazdkami, zaś chłopiec złożył ognistego feniksa. Kolejne zajęcia kre-
atywne odbędą się 14 grudnia br.

(red.)

NASZE SPRAWY

Zmiany kadrowe
Od 2 września br., nowym kierownikiem Fi-
lii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Nasielsku jest Bogusława Słoma. Wcze-
śniej na tym stanowisku pracowała Ewa 
Szatkowska.

Pani Bogusława ukończyła studia wyższe 
na Uniwersytecie Warszawskim na wydzia-
le pedagogicznym w zakresie pedagogiki 
i kurs doskonalący z zakresu terapii mate-
matycznej metodą pani prof. E. Gruszczyk- 
Kolczyńskiej. 

Dwadzieścia trzy lata pracowała w Po-
radni Psychologiczno – Pedagogicznej Nowym Dworze Mazowieckim  
na stanowisku pedagoga diagnosty i pedagoga korekcyjno - kompensa-
cyjnego. Zajmowała się tam diagnozą uogólnionych i specyficznych trud-
ności w nauce w postaci dysleksji czy też dyskalkulii. Ponad dwadzieścia lat 
pracowała jako nauczyciel matematyki. Ukończyła studia podyplomowe  
na Uniwersytecie Warszawskim z Zarządzania Oświatą i kurs kwalifikacyjny 
z zakresu oligofrenopedagogiki. Pełniła też funkcję wicedyrektora gim-
nazjum.

- Trudne przypadki edukacyjne zarówno w poradni, jak i w szkole traktuję 
jak wyzwanie. Ciągłe doskonalenie zawodowe na kursach i szkoleniach 
pozwala mi doskonalić warsztat pracy pedagogicznej. W 2003 roku uzy-
skałam tytuł „Nauczyciel z klasą”. Pracowałam zespołowo nad wieloma 
projektami edukacyjnymi, finansowanymi nie tylko ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Przez siedem kolejnych lat uczestniczyłam z uczniami w akcji 
Świątecznej Zbiórki Żywności. Podejmowałam wiele działań jako wolon-
tariusz na rzecz szkolnego środowiska – mówi pani Bogusława. - Obec-
nie przyjęłam nowe obowiązki związane z organizacją pracy Filii Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nasielsku. Otrzymałam powołanie  
na to stanowisko od Dyrektora Poradni w Nowym Dworze Mazowieckim- 
Pani Beaty Rusek. Bardzo nam zależy, aby Filia wychodziła naprzeciw 
wszystkim potrzebom rodziców, dzieci, młodzieży, nauczycieli i specja-
listów. Oprócz działań diagnostycznych, terapii logopedycznej, zajęć ko-
rekcyjno-kompensacyjnych, konsultacji z psychologami i pedagogami 
prowadzimy dyżury psychologów w szkołach dla nauczycieli i rodziców, 
spotkania, prelekcje i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i dzieci w szko-
łach. W tym roku również powstała Grupa Wsparcia dla Psychologów  
i Pedagogów Szkolnych z gminy Nasielsk – dodaje.

1 września bieżącego roku minęło 30 lat istnienia Poradni w Nasielsku. 
Nie zawsze była to filia poradni z Nowego Dworu Mazowieckiego. Przez 
pewien czas stanowiła też samodzielną jednostkę oświatową, ale o tym 
obszerniej w styczniowym numerze…

(red.)

Z NOK. Warsztaty malarskie

Do szopy hej pasterze…
Wszędzie, na ulicach, w sklepach i centrach handlowych bożonarodze-
niowe dekoracje oraz świąteczne piosenki przypominają nam, że święta 
Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Także podczas na-
szych stałych warsztatów organizowanych w NOK tematem przewodnim  
są święta. W czasie sobotnich (7.12.br.) zajęć malarskich uczestnicy malo-
wali szopkę bożonarodzeniową. Ich wizje artystyczne były bardzo różne. 
Powstała praca, na której widać szopkę nocą, pustą, otuloną jeszcze mgłą. 
Na innej widniały postaci Józefa, Maryi i małego dzieciątka Jezus. Byli też 
tacy, którzy pamiętali o otaczających świętą rodzinę zwierzętach, a także 
o gwieździe Betlejemskiej, która poprowadziła trzech królów do szopki.

Kolejne warsztaty malarskie odbędą się 11 stycznia o godz. 11.15.  
Zapraszamy. 

E.G.

Z NOK

Piniata, czyli Abelard Giza i inni
W poniedzia łkowy wieczór, 
7 grudnia br., do Nasielskiego 
Ośrodka Kultury licznie przybyli 
miłośnicy mocnych żartów. Ta-
kie bowiem zazwyczaj serwu-
ją publiczności stand-uperzy, a 
do grona najlepszych w naszym 
kraju, w tej branży, zaliczyć nale-
ży nasielskich gości. Oczywiście 
niekwestionowaną gwiazdą tego 
wieczoru był Abelard Giza – je-
den z twórców kabaretu Limo, 
autor tekstów do magazynu sa-
tyrycznego „Chichot”, a także 
reżyser teatralny i filmowy, sce-
narzysta. Zaś jako suport wy-
stąpili: Jakub Śliwiński i Mateusz 
Petryka. Młodzi stand-uperzy w 
swoich krótkich „wejściach” sta-
rali się „oswoić” i rozbawić nasiel-
skich widzów luzackimi żartami 
sytuacyjnymi pełnymi odlotowych 
skojarzeń. Jednak to Abelard Giza 
przez ponad godzinę rozmieszał 
wszystkich do łez opowiadając hi-
storie wzięte z życia rodzica dwójki 
dzieci, w tym przynajmniej jedne-
go w wieku przedszkolnym. Czym 
jest piniata wiedzą na pewno wszy-
scy, którzy bywają na urodzinach 
kilkuletnich dzieci. Zwyczaj roz-
bijania specjalnej papierowej kuli 
ze słodyczami przyszedł do nas 
z krajów południowoamerykań-
skich i, jak zauważył nasz gość, wy-
zwala, szczególnie w chłopcach, 
ogrom agresji. Nie tylko życie ro-
dzinne było źródłem inspiracji do 
tego występu. Pojawiły się również 
komentarze do aktualnej sytuacji 
społeczno-politycznej, obyczajo-

wej (pedofilia), a także komentarze 
dotyczące wystroju naszego kina, 
klimatycznego, ale jednak pamię-
tającego czasy PRL-u. Tym samym 
Giza dołączył do szacownego gro-
na artystów, którzy uwzględniając 
w swoich monologach przeszłość 
naszego miasta, podziwiają też nie-
zmienne status quo nasielskiego 
przybytku kultury. 

Nie zabrakło również i interakcji 
z publicznością, która reagowała 
śmiechem na żywiołowe opowie-
ści komika. Trudno ocenić czy była 
to świetna, pełna mocnych tekstów 
i gestów, improwizacja, czy też z 
rozmysłem zaplanowany program 
artystyczny. Bo jednak historia o 
zagadkowym telefonie od Marka 
Sierockiego stała się klamrą okala-
jącą cały program składający się z 
całego szeregu, niekoniecznie aso-
cjacyjnie ułożonych dygresji. 

W każdym razie występ był świet-
ny, bo Giza, posiada to „coś” (ta-
lent),  co wyróżnia go z t łumu 
artystów kabaretowych i stend-
-uperów. Każdy kto był na wy-
stępie i widział Abelarda wie, że 
nie jest to wzrost, a wspaniała vis 
comica. Ta umiejętność rozba-
wiania publiczności sprawia, że 
wystarczy jeden grymas, śmiech 
(chichot), dźwięk wydany przez 
artystę i wszyscy płaczą ze śmie-
chu. Dlatego warto go było zo-
baczyć „na żywo”, zanim jeszcze 
opublikuje swój najnowszy pro-
gram na kanale Youtube. Bilety na 
„Piniatę” sprzedały się, bez żadnej 
reklamy, w ciągu kilku dni, a sala 
dosłownie pękała w szwach. Abe-
lard Giza, podobnie jak stand-up, 
ma się świetnie i ma wielu sym-
patyków.

(i.)
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Nasielscy wolontariusze 
nagrodzeni

Z GMINY

Iwona Żyła  
- Mazowiecką Lady D
W ramach tegorocznego konkursu, organizowanego przez Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej „Mazowiecka Lady D im. Krystyny Boche-
nek”, urzędnicy nasielskiego magistratu z Referatu Promocji Gminy zgłosili 
dwie nasielszczanki: Iwonę Żyłę i Teresę Skrzynecką. 

Tytuł konkursu, Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Di-
sabled (Dama Niepełnosprawna). Jego celem jest uhonorowanie kobiet 
wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz pro-
mocja ich postaw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. 
Nagrody są przyznawane kobietom z niepełnosprawnościami w sześciu 
kategoriach: „Dobry start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, 
„Życie Zawodowe”. Ostatnia kategoria – „Przyjaciółka Niepełnospraw-
nych” – skierowana była do kobiet pełnosprawnych, które podejmują 
działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. 

W czwartek, 5 grudnia br., w Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się wrę-
czenie nagród Mazowieckiej Lady D. Konkurs odbył się pod honorowym 
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, a gale popro-
wadził Jacek Rozenek. W kategorii „Sport” pierwsze miejsce zdobyła 
nasielszczanka, Iwona Żyła. Wśród nominowanych znalazła się także na-

sielszczanka Teresa Skrzynecka, w kategorii „Przyjaciółka osób z niepeł-
nosprawnością”.

Tego samego dnia z nasielskimi laureatkami spotkał się Bogdan Ruszkow-
ski, burmistrz Nasielska , który pogratulował paniom nominacji i wręczył 
upominki.

Iwona Żyła od urodzenia jest osobą niesłyszącą, a tenis stołowy upra-
wia od 10 roku życia, startując w zawodach z pełnosprawnymi. W kate-
goriach młodzieżowych (młodzik, kadet, junior) reprezentowała dawne 
województwo ciechanowskie w turniejach kwalifikacyjnych, makroregio-
nalnych i krajowych. Od 1996 roku jest członkiem Polskiego Związku Nie-
słyszących. Tego samego roku wystąpiła po raz pierwszy na Mistrzostwach 
Polski Osób Niesłyszących w Lublinie, gdzie zdobyła 3 złote medale i zo-
stała powołana do reprezentacji Polski Niesłyszących. Od tego czasu do 
chwili obecnej reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. W tym 
czasie przez ponad 20 lat zdobywała medale w Mistrzostwach Polski i Eu-
ropy. Reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach 
Świata i Igrzyskach Olimpijskich. W sumie zdobyła: 21 złotych Medali Mi-
strzostw Polski indywidualnie w latach 1996-2018; 20 złotych medali 
w deblu w latach 1996-2016; 19 złotych medali w miksta w latach 1996-
2015; srebrny medal Mistrzostw Polski indywidualnie 2017 roku; srebrny 
medal Mistrzostw Polski w miksie 2017 roku; srebrny medal drużynowo 
na Mistrzostwach Świata w Turcji w 2016 roku; brązowy medal w deblu 
i w mikście na Mistrzostwach Świata w Turcji w 2016 roku; 5 miejsce indy-
widualnie na Mistrzostwach Świata w Turcji w 2016 roku; 8 miejsce dru-
żynowo na Igrzyskach Olimpijskich w Turcji w 2017 roku; brązowy medal 
drużynowo na Mistrzostwach Europy w Bułgarii w 2019 roku. Obecnie 
przygotowuje się jako reprezentantka kraju do Mistrzostw Świata, które 
odbędą się w 2020 roku w Austrii.

(ei)

We wtorek, 26 l i stopada br., 
w Centrum Olimpijskim w War-
szawie odbyła się inauguracja  
23 Świątecznej Zbiórki Żywno-
ści. Po raz pierwszy połączono 
ją z uroczystą galą pod patrona-
tem Pary Prezydenckiej. Spośród 
ponad 55 tysięcy wolontariu-
szy, wspierających misję Banków 
Żywności, wyróżnionych zostało 
około stu najbardziej zaangażo-
wanych osób, którym Prezydent 
Andrzej Duda wraz z małżonką 
Agatą Kornhauser-Dudą wręczyli 
medale Banku Żywności.

Od niemal 10 lat Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nasielsku 
współpracuje z Bankiem Żywno-
ści w Ciechanowie, organizując 
coroczne zbiórki żywności w na-
sielskich sklepach. Spośród wielu 
partnerów wspierających ciecha-

nowski Bank Żywności, to właśnie 
nasielski MOPS został zaproszony 
do udziału w gali przez Prezeskę 
Banku Żywności w Ciechanowie 
Dorotę Jezierską. Działania MOPS 
dotyczące świątecznych zbiórek 
żywności od początku wspiera 
młodzież z nasielskich szkół. Tym 

razem, jako wyróżnioną placówkę, 
Monika Nojbert – dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej wskazała Szkołę Podstawową  
nr 1 im Konstytucji 3 Maja. Uczen-
nice tej szkoły wraz z opiekunem 
i pracownikami MOPS dostąpili za-
szczytu tak ogromnego wyróżnie-
nia.

(mops)

Monika Nojbert, Dyrektor MOPS, 
dziękuje wszystkim zaangażowa-
nym w zbiórki żywności wolonta-
riuszom, a także sklepom Guliwer, 
Biedronka i Tesco, w których zbie-
rana jest  ż y wność .  W sposób 
szczególny składa podziękowania 
wszystkim mieszkańcom Gminy 
Nasielsk, którzy hojnie przekazują 
żywność. To właśnie dzięki Pań-
stwu wielu ludzi może na nowo 
uwierzyć w dobro tkwiące w dru-
gim człowieku.

Z POWIATU. IV spotkanie partnerstwa 

Współpraca między powiatami
W środę, 27 listopada br., odbyło się IV spotkanie 
partnerstwa międzypowiatowego na rzecz oży-
wienia społeczno-gospodarczego powiatów no-
wodworskiego i legionowskiego. 

Ostatnie w tym roku warsztaty, które tym razem 
odbyły się w Trębkach Nowych były podsumo-
waniem działań podejmowanych w 2019 roku. 

Przypomnijmy, że zasadniczym celem spotkań jest 
dla obu powiatów budowanie współpracy między-
sektorowej na rzecz poprawy życia mieszkańców 
poprzez podejmowanie działań aktywizujących 
społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia 
ustawicznego oraz zawodowego, wspieranie roz-
woju przedsiębiorczości, zwalczanie bezrobocia. 

Wszystkie tegoroczne spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem bardzo różnych środowisk, samorządowców, 
przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Co dowodzi, że potencjał społeczny i gospodarczy 
mieszkańców obu powiatów znalazł doskonały grunt dla realizacji ciekawych pomysłów. 

W debacie, której moderatorem była Jadwiga Olszowska – Urban, wskazano następujące propozycje projektów 
społeczno – gospodarczych o zasięgu międzypowiatowym: kształcenie i kwalifikacje zawodowe dla młodzieży 
i dorosłych; inwestycje powiatowe/międzypowiatowe i turystyka; przedsiębiorczość lokalna – lokalny biznes mię-
dzypowiatowy; projektowanie i pozyskiwanie środków finansowych; sprawy społeczne i współpraca z samorządem 
lokalnym. 

Podczas spotkania przedstawiony został projekt pt. „Kampinoska Kraina Wisły – łódki – łączą dwa brzegi Wisły”. Z oka-
zji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia o działalności Powiatowych Urzędów Pracy mówiły: Marzenna Boczek, 
dyrektor nowodworskiego PUP i Elżbieta Szczepańska, dyrektor legionowskiego PUP.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele nasielskiego samorządu: Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska, Jerzy 
Lubieniecki – przewodniczący Rady Miejskiej, radni Rady Powiatu Nowodworskiego: Monika Nojbert, Mariusz Kra-
szewski, Radosław Kasiak, a także przedstawiciele nasielskich instytucji, firm i organizacji społecznych. 

W podsumowaniu przyjęto cztery priorytetowe obszary tematyczne: turystyka, rzemiosło, współpraca przedsiębior-
ców, zatrudnianie cudzoziemców, którym przewodniczyć będą wyznaczeni liderzy. Te zadania będą podejmowane 
w ramach Partnerstw Powiatowych i Międzypowiatowego powiatów legionowskiego i nowodworskiego na rok 2020.

(red.)
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U NAS

Gala Wolontariatu
W e  w t o r e k ,  3  g r u d n i a  b r . , 
w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
była się uroczysta Gala Wolon-
tariatu. Wzięli w niej udział m.in. 
radni nasielskiej Rady Miejskiej 
i radni powiatu nowodworskiego, 
przedstawiciele szkół, jednostek 
organizacyjnych współpracują-
cych z MOPS w Nasielsku w zakre-
sie wolontariatu oraz wolontariusze 
i przedsiębiorcy, dzięki którym funk-
cjonuje Nasielska Karta Seniora.

Wszystkich uczestników spotkania 
powitała Monika Nojbert dyrektor 
MOPS dziękując im jednocześnie 
za wrażliwość, wytrwałość i zaanga-
żowanie: – To dzięki Państwa obec-
ności, wielu ludzi na nowo może 
uwierzyć w dobro tkwiące w drugim 
człowieku – mówiła. 

Uroczystą galę uświetniły występy: 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 

w Popowie Borowym, seniorów 
z Nasielskiego Klubu Senior+ i Na-
sielskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

A po części artystycznej nastąpiło 
wręczenie pamiątkowych statuetek 
i wyróżnień dla osób angażujących 
się w pracę społeczną na rzecz 
pomagania osobom potrzebują-
cym. Wyróżnienie i statuetkę z rąk 
Krzysztofa Kapusty, starosty no-
wodworskiego i Bogdana Rusz-
kowskiego burmistrza Nasielska 
otrzymała także Monika Nojbert, 
która koordynuje działania wolonta-
rystyczne na terenie gminy Nasielsk. 

Spotkanie było także okazją do pre-
zentacji Nasielskiej Karty Seniora, 
która funkcjonuje od maja bieżą-
cego roku. Zrobiono to poprzez 
pokaz filmu przybliżającego ideę 
wolontariatu oraz korzyści płyną-

ce z posiadania 
NKS. Zrealizo-
wali go pracow-
nicy Wydziału 
Adminis tracj i 
i Nadzoru Urzę-
d u  M i e j s k i e -
go w Nasielsku 
oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomo-
cy Społecznej 
w Nasielsku.

Po części oficjalnej w holu Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury na uczest-
ników gali czekał poczęstunek 
przygotowany przez partnerów Na-
sielskiej Karty Seniora – Restaurację 
„Stary Młyn”, Restaurację „Na Mły-
narskiej”, Bar „U Kabana”, sklep Gu-
liwer oraz Cukiernię „Ptyś”. Ponadto 
seniorzy mo-
gli wziąć udział 
w loterii i wylo-

sować nagrody ufundowane przez 
partnerów NKS. Wśród nich były 
bony podarunkowe na bezpłatne 
zakupy, kalendarze, toster, zabiegi 
na warz i dłonie, bony do restaura-
cji, wynajęcie domku w Ośrodku 
Wypoczynkowym oraz bezpłatne 
wejściówki do kina.

Gala Wolontariatu zorganizowa-
na została przez Monikę Nojbert 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nasielsku oraz 
Bogdana Ruszkowskiego burmistrza 
Nasielska. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Krzysztof Ka-
pusta starosta nowodworski.

(MB)

U NAS

Spotkanie  
ze Świętym Mikołajem

Z okazji Mikołajek w piątek, 6 grudnia br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie  
ze Świętym Mikołajem. Odbyło się ono w nasielskiej restauracji „Stary Młyn”.

Zaproszone na to spotkanie dzieci wraz ze swoimi mamami najpierw obejrzały jasełka przygotowane przez 
swoich rówieśników z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku. Była świąteczna scenografia w postaci dużej 
stajenki, jak i oprawa muzyczna, czyli wspólne śpiewanie kolęd.

W spotkaniu wzięli udział także dyrektor MOPS Monika Nojbert, sekretarz Nasielska Marek Maluchnik, 
Agnieszka Pałaszewska dyrektor Przedszkola Samorządowego i Żłobka Miejskiego.

Wielkie emocje u dzieci wywołało samo spotkanie ze Świętym Mikołajem. Żadne z nich nie odważyło 
się zaśpiewać piosenki czy powiedzieć wierszyka, ale za to chętnie przybijały „piątkę” i ciągnęły Mikołaja  
za brodę, co podobno ma im przynieść szczęście. Oczywiście każde dziecko otrzymało paczkę, które ufun-
dował, podobnie jak i całe spotkanie, burmistrz Nasielska. Na wszystkich uczestników spotkania czekał także 
poczęstunek. 

Tego dnia Święty Mikołaj zawitał także do klubu „Senior+” i przyniósł seniorom słodkie upominki, czym 
sprawił im dużo radości.

Michał B.
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ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Od skutera  
do Harleya
Michał Morawski, uczeń szkoły podstawowej nr 
1 w Nasielsku, zajął 11 miejsce w VI edycji programu „Od skutera do Harleya”. 
W Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w piątek, 22 listopada 
2019 r., odbył się finał tej edycji programu, w którym wzięło udział 20 uczniów 
wyłonionych spośród 2 tysięcy uczestników.

Organizatorem tego projektu było Stowarzyszenie Warsaw Chapter Poland 
H.O.G. we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Sto-
łecznej Policji, Kuratorium Oświaty w Warszawie i Wojewódzkim Ośrodkiem 
Ruchu Drogowego w Warszawie. Celem programu było zwiększenie świado-
mości uczniów, ich rodziców i wszystkich mieszkańców w zakresie bezpiecz-
nego poruszania się po drogach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem 
poruszania się jednośladami. 

W 30-u szkołach, z terenu miasta stołecznego Warszawy i powiatów około-
warszawskich: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, 
otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodnie-
go i wołomińskiego zostały przeprowadzone prelekcje, na których uczniowie 
poznali: zasady drogowe - Komenda Stołeczna Policji, zasady poruszania się 
jednośladem - Warsaw Chapter Poland, zasady pierwszej pomocy - Fundacja 
Jednym Śladem oraz wiedzę o odpowiedzialności za wypadek - Polska Izba 
Ubezpieczeń. 

Na zakończenie spotkania w każdej szkole zostały przeprowadzane testy ze zna-
jomości przepisów ruchu drogowego. Zakres merytoryczny testów to przepisy 
ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe oraz sygnały i polecenia podawane 
przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, technika kierowa-
nia motorowerem, bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zadaniem uczestnika 
było udzielenie poprawnych odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. 

23.10.2019r. przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 
Policji i Harleyowcy przeprowadzili prelekcję wraz z pokazem multimedialnym 
dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszej szkole. Zaproszo-
no na nią uczniów klas siódmych i ósmych. Dla chętnych, którzy skończyli  
14 lat przeprowadzony został konkurs dotyczący znajomości zasad ruchu dro-
gowego. Całość spotkania uzupełniła prezentacja motocykli Harley-Davidson. 
Spośród wszystkich uczestników konkursu test najlepiej napisał uczeń klasy VIIIB 
Michał Morawski, który reprezentował naszą szkołę w finale. Do finału Michał 
przygotowywał się pod kierunkiem nauczyciela techniki i edukacji dla bezpie-
czeństwa Anny Chmielewskiej.

(sp)

ZE SZKÓŁ. LO Nasielsk

Dawid stypendystą premiera
W środę, 27 listopada br., wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów 
270 uczniom z rejonu warszawskiego, w sumie przyznano je ok. 500 
uczniom. Uroczystość odbyła się w Wyższej Szkole Menedżerskiej 
w Warszawie, a uczestniczyli w niej Dorota Skrzypek oraz Krzysztof 
Wiśniewski – mazowieccy wicekuratorzy oświaty.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, otrzy-
mującym promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyż-
szą w danej szkole średnią ocen lub tym, którzy wykazują szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej 
najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej 
wyniki dobre. 

Podczas tegorocznej uroczystości w Warszawie stypendium odebrał 
Dawid Suwiński, uczeń II klasy LO im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku. 
W tym wyjątkowym wydarzeniu towarzyszyli mu rodzice oraz wy-
chowawczyni Joanna Góralik.

Jak podkreśla pani Góralik: – Dawid to uczeń godny naśladowania dla 
całej społeczności szkolnej, wyróżnia się nieprzeciętną obowiązkowo-
ścią. Jest skromny i wrażliwy. Swoje zdolności i talenty popiera syste-
matyczną pracą. Posiada talenty wokalne i aktorskie. Jest najlepszym 
uczniem w szkole. 

Dawid za swoje wyniki w nauce otrzymał w tym roku szkolnym stypendium starosty nowodworskiego. 
(red.)

CHARYTATYWNIE

Zbiórka żywności

W dniach 29 – 30 listopada 2019 roku mieszkańcy gminy Nasielsk po raz ko-
lejny włączyli się w Świąteczną Zbiórkę Żywności. Akcję na terenie Nasielska 
od prawie 10 lat organizuje nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we 
współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie. W tym roku przy koszach 
na żywność stanęło ponad stu wolontariuszy. Byli to pracownicy Ośrodka Po-
mocy oraz nauczyciele i uczniowie szkół, z którymi MOPS podpisał porozu-
mienie o współpracy w zakresie wolontariatu. 

Wzorem lat ubiegłych zbiórkę przeprowadzono w sklepach Guliwer, Biedron-
ka oraz Tesco. Mieszkańcy Gminy Nasielsk po raz kolejny udowodnili, że los 
drugiego człowieka nie jest im obojętny. Tym razem dzięki ich niezwykłej hoj-
ności udało się zgromadzić 1355 kg żywności, która następnie została roz-
dysponowana przez pracowników MOPS wśród najbardziej potrzebujących.

(mops)
Monika Nojbert – dyrektor MOPS składa serdeczne podziękowania 
koordynatorom oraz wolontariuszom z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku, Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku, Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Nasielsku oraz Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich. 
Dziękuje również sklepom, w których odbywała się zbiórka, a przede 
wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk. Bez Państwa ogromnej ofiar-
ności nie udałoby się pomóc tak wielu  rodzinom.

CHARYTATYWNIE

Orkiestra znów zagra  
w Nasielsku !!!

Z UM

Kontynuacja akcji  
„Warto powracać bezpiecznie” 
W poniedziałek, 2 grudnia br., 
burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski wraz z młodszym 
aspirantem Radosławem Wa-
silewskim z Komisariatu Policji 
w Nasielsku odwiedzili Samo-
rządowe Przedszkole w Sta-
rych Pieścirogach w ramach 
kontynuacji akcji „Warto po-
wracać bezpiecznie”.

Podczas wizyty rozmawiano 
o podstawowych zasadach 
bezpieczeństwa. W podzię-
kowaniu za aktywność dzieci 
otrzymały breloki odblasko-
we oraz kamizelki mające 
poprawić widoczność naj-
młodszych na drodze. 

(u)

Po raz kolejny na terenie gmi-
ny Nasielsk zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. To już 28. fi-
nał ogólnopolskiej akcji pod prze-
wodnictwem Jurka Owsiaka, który 
tym razem odbędzie się 12 stycz-
nia 2020 roku. Orkiestra zagra dla 
zapewnienia najwyższych standar-
dów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiego-
wej. Tak jak w roku ubiegłym tak 
i tym razem lokalny Sztab będzie 
mieścił się w Nasielskim Ośrodku 
Kultury, a jego Szefem jest Dawid 
Domała. 

W dniu finału będzie kwestować 45 
wolontariuszy z niemal wszystkich 
szkół działających na terenie naszej 
gminy. Imprezą towarzyszącą bę-
dzie odbywający się w hali spor-
towej w Nasielsku nocny turniej 

piłki nożnej organizowany przez 
nasielski klub „Żbik”. Od samego 
rana biegacze i cykliści z „Nasielsk 
Baszta Team” będą zachęcać  
do aktywności ruchowej na uli-
cach miasta na rzecz WOŚP. Nato-
miast od godziny 13.00 w budynku 
NOK-u (hol na dole i sala kinowa) 
odbędzie się wspaniałe wydarzenie. 
Koncerty zespołów, pokazy tań-
ca, instrukcje udzielania pierw-
szej pomocy, atrakcje dla 
dzieci, licytacje i wiele 
innych. Tradycyjnie im-
preza o godzinie 20.00 
zakończy się „świateł-
kiem do nieba” w 
parku sąsiadującym 
z budynkiem NOK-u. 
Wszystkie osoby chcą-
ce wesprzeć tę akcję ser-

decznie zapraszamy do kontaktu  
z szefem sztabu.
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dokończenie ze str. 3

DO ADOPCJI

Szczeniaczki czekają 
na dobre domy
Zapraszamy do adopcji naszych szczeniąt. Więcej informacji pod nume-
rami telefonów: 735 084 106 i 570 517 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Podsumowanie 2019 roku
Szanowni Państwo w przedświątecznym wydaniu gazety chcemy przed-
stawić krótkie podsumowanie z naszej działalności w roku 2019. Przypo-
minamy, że wszystkie nasze prace wykonywane były bezpłatnie w ramach 
wolontariatu. Jest nas garstka osób, którym leży na sercu dobro zwierząt, 
jak również dobre imię naszej gminy. Staramy się ze wszystkich sił spro-
stać wyzwaniom, niestety nie zawsze jesteśmy w stanie zdążyć na czas. 

Reasumując, w ostatnim roku zabezpieczyłyśmy około 150 bezdomnych 
dorosłych psów z naszej gminy, dodatkowo pod opieką Stowarzyszenia 
było około 60 szczeniąt. Z tego 90% zwierząt znalazło domy stałe, po-
zostałe nadal przebywają pod opieką naszych wolontariuszy i czekają na 
udaną adopcję. W tym roku zorganizowałyśmy również akcję „Kastracja”, 
na którą, w ramach grantu, z funduszu inicjatyw obywatelskich pozyska-
liśmy od gminy Nasielsk 10000 zł, co wystarczyło na kastrację 40 suk 
właścicielskich. 

Natomiast po naszej stronie było czipowanie zwierząt, wprowadzanie do 
bazy, szczepienia i ewentualny transport, co kosztowało nas około 6 500 
zł. Dodatkowo z pieniędzy tj. darowizn na cele statutowe, udało się nam 
wykastrować około 40 zwierząt właścicielskich na kwotę około 6 000 
zł. Nasze stowarzyszenie starało się również pomagać w sytuacjach trud-
nych, gdy właścicieli nie było stać na leczenie swoich podopiecznych, co 
kosztowało nas około 6 000 zł. Również w tym roku rozdałyśmy około 
4 tony karmy suchej i mokrej dla psów i kotów. 

W listopadzie tego roku udało nam się zakupić trzy kojce w łącznej kwo-
cie 3 600 zł, które stanęły w naszych kolejnych domach tymczasowych  
i gdzie znajdą schronienie potrzebujące zwierzęta. Wszystko to udało nam 
się zdobyć i zrealizować, dzięki osobom prywatnym, prywatnym firmom 
oraz instytucjom. Niezmiernie cieszy nas fakt, iż świadomość naszego 
lokalnego społeczeństwa rośnie. Do akcji pomocowej, tj. zbiórki karmy 
suchej i mokrej, zbiórki kocy, podkładów higienicznych, akcesoriów dla 
zwierząt, jak również budowy bud dla psów, włączają się coraz częściej 
przedszkola, szkoły, OSP Nasielsk oraz sam nasielski Urząd Miasta.

Nie możemy również zapomnieć o naszych domach tymczasowych, 
gdzie zwierzęta znajdują bezpieczne miejsce, pełną opiekę i socjalizację. 
Szczególne wyróżnienie należy się pani Beacie Zakrzewskiej i jej rodzinie. 
W ostatnich miesiącach wzięli pod swoje skrzydła kilka kolejnych miotów, 
całkowicie angażując swoje siły w pełen proces opieki nad maluchami.

Na koniec chcemy wymienić naszych lekarzy weterynarii, bez których 
nasze działania nie miałyby sensu. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie 
dziękujemy. Dobro powraca.

Zapraszamy jednocześnie do udziału w zbiórce datków. Nasze puszki, do 
których możecie Państwo wrzucić przysłowiowy „grosik”, znajdują się:  
w Nasielskim Ośrodku Kultury, w hurtowni Tezivet, w gabinecie kosme-
tycznym „Perfekcyjna Lala” oraz salonie tatuażu BloodyMary Tattoo.

Korzystając z okazji, składamy Państwu Najserdeczniejsze życzenia Świą-
teczne i Noworoczne.

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk

Z MAZOWSZA

Wsparcie dla sołectw  
– MIAS MAZOWSZE 2020
Już po raz trzeci ruszył nabór wniosków do programu wsparcia dla sołectw – MIAS MAZOWSZE 2020. Sa-
morząd województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczy w 2020 r. aż 13,9 mln zł. Wnioski można składać  
do 23 grudnia br.

Dofinansowanie z budżetu Mazowsza gminy będą mogły przeznaczyć m.in. na rewitalizację skwerów, remont 
obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych czy rozwój i promocję twórczości folklorystycznej oraz 
rękodzieła ludowego. Dzięki wsparciu powstaną nowe boiska, parki, place zabaw czy zakupione zostaną nowe 
książki do gminnych bibliotek. Dla mieszkańców wsi i małych miejscowości to ważne inwestycje.

W ramach MIAS MAZOWSZE 2020 o pomoc finansową mogą ubiegać się mazowieckie gminy wiejskie i miej-
sko-wiejskie. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw można uzyskać wsparcie w wysoko-
ści do 10 tys. zł dla jednego projektu. Warto podkreślić, że gminy do 50 sołectw mogą złożyć do 5 wniosków, 
te liczące od 50 do 60 sołectw do 6 wniosków, a mające więcej niż 60 sołectw – maksymalnie 9 wniosków.  
Co ważne, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania. 

Przy realizacji projektów, wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach 
i przestrzeni lub służyć lokalnej społeczności.

W 2019 r. samorząd województwa przyznał dofinansowanie na realizację blisko 1200 inwestycji zrealizowanych 
w 264 mazowieckich gminach. Do najpopularniejszych inicjatyw należały m.in. budowa i wyposażenie boisk, 
siłowni plenerowych czy placów zabaw, doposażenie lub remont wiejskich świetlic i strażnic, a także gminnych 
bibliotek i domów kultury. Środki przeznaczone były też na zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, 
zagospodarowanie skwerów i terenów rekreacyjnych.

(red.) za: www.mazovia.pl

a radni nie powinni się doszukiwać 
kruczków prawnych tylko powinni 
działać zgodnie z literą prawa. A pra-
wo kategorycznie zabrania sprzedaży 
tej działki. Odmienne zdanie miał rad-
ny Krzysztof Fronczak, który twierdził, 
że na prywatnej działce przy ul. Piłsud-
skiego zostały już wylane fundamen-
ty pod dom i gmina będzie musiała 
ponosić duże koszty odszkodowania.  
Tę informację zdementował rad-
ny Dawid Domała, który stwierdził,  
iż posiada dokumentację zdjęciową, 
na której ewidentnie widać, że funda-
ment, który znajduje się na tej działce 
może zostać wykorzystany pod alta-
nę. Radny Świderski dopytywał, czy 
w świetle prawa gmina może panu 
Marcinowi wydzierżawić tę działkę. 
Sprawa ma być konsultowana z praw-
nikiem. Ostatecznie przy 7 głosach 
przeciwnych, 1 wstrzymującym się i  
5 „za” wniosek burmistrza został od-
rzucony. 

Kolejna sprawa, co do której radni 
mieli odmienne zdania, dotyczyła pi-
sma pani Teresy Dylewskiej, w spra-
wie umorzenia opłaty adiacenckiej. 
Ponownie stanowczo głos w spra-
wie zabrał radny M. Świderski, który 
apelował do radnych o rezygnację 
z inwestycji w swoich okręgach wy-
borczych, skoro popierają umorze-

nie tej opłaty. W jego opinii Rada nie 
może dzielić społeczeństwa na lep-
sze i gorsze, a tak się stanie, jeśli gmina 
zrezygnuje z opłaty jaką pani Dylew-
ska powinna wpłacić na konto gminy. 
Inni mieszkańcy, którzy dzielą swoje 
działki w świetle prawa zobowiązani są 
do poniesienia tych kosztów. W obro-
nie mieszkanki stanął przewodniczący 
RM, Jerzy Lubieniecki. Ostatecznie 
przy 9 głosach przeciwnych, 1 wstrzy-
mującym się i 3 „za” wniosek nie uzy-
skał poparcia większości radnych.

Sprawy różne
W ostatniej części obrad radny Da-
wid Domała dopytywał o planowa-
ne przeznaczenie remontowanego 
Domu Nauczyciela, a w imieniu An-
drzeja Zawadzkiego pytał natomiast 
o powód uciążliwego zapachu po-
chodzącego z nasielskich studzienek 
kanalizacyjnych. Radny M. Świderski 
pytał o możliwość zmiany trasy au-
tobusów. W dalszej kolejności głos 
zabrali mieszkańcy, wnoszący sze-
reg uwag co do funkcjonowania na-
sielskiego samorządu m.in.: Robert 
Sierzputowski, przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk, 
Józef Zawadzki i Adam Mikucki. 

Radny Marcin Szarszewski zauważył, 
że układ urbanistyczny miasta został 
objęty przez konserwatora, w związ-
ku z czym chciał uzyskać informacje, 

czy wpłynie to na dotychczasowy 
projekt skweru Jana Pawła II. Pytał 
także o pozytywne skutki powoła-
nego referatu do spraw pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych. 

Radny M. Świderski pytał czy po-
wstanie droga łącząca ul. Warszaw-
ską z ul. Elektronową. Jak wyjaśnił 
burmistrz, drogi zostaną połączone, 
trwają jednak rozmowy dotyczące 
porozumienia. Zakład nie chce od-
dać gruntu pod drogę w linii prostej, 
a gmina podejmuje działania, aby 
sprawa nie trafiła do sądu i została 
rozwiązana polubownie. Radny Da-
wid Domała zwrócił uwagę na po-
trzebę rozbudowania Nasielskiego 
Ośrodka Kultury, w którym odby-
wa się wiele przedsięwzięć kultural-
nych. Niestety ich forma jest bardzo 
ograniczona w związku z obecnymi 
warunkami. W wyniku tego warsz-
taty dla dzieci odbywają się w holu, 
a podczas dużych imprez, jak cho-
ciażby Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej, gwiazdy przebierają się na 
korytarzu i w małej, wąskiej toalecie. 
Burmistrz zapewniał, że będzie po-
dejmował działania, aby i ta inwesty-
cja w czasie jego obecnej kadencji 
została zrealizowana. 

W wyniku wyczerpania tematów XII 
sesja Rady Miejskiej została zamknięta.

E.G.

OBRADOWAŁA RADA

Podatki i opłaty pójdą w górę

Z UM. ZAPROSZENIE 

Szkolenie  
dla organizacji pozarządowych 
Serdecznie zapraszam na otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych z terenu Gminy Nasielsk. Szkolenie odbędzie się dn. 19.12.2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
      Z poważaniem, 
        Bogdan Ruszkowski
        Burmistrz Nasielska
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Wszędzie są talenty aktorskie
Małgorzatą Suzuki, aktorką warszawskiego Teatru „Baj”,  
prowadzącą zajęcia teatralne dla młodzieży w Nasielskim Ośrodku Kultury

w PWSTiTV. Uwierzyłam wtedy 
w swoją pasję dramaturgiczną, co 
do tej pory w mojej pracy owocuje 
scenariuszami i adaptacjami sztuk. 
Praca w Łodzi uświadomiła mi war-
tość i atrakcyjność pracy w tak zwa-
nym pionie realizacyjnym oraz to, 
że ja się w tym odnajduję, co naj-
mniej tak jak w aktorstwie. 

W jakich teatrach pracowała Pani 
do tej pory? Jaka rola była dla Pani 
wyjątkowym, ważnym przeży-
ciem? Gdzie, w jakim spektaklu 
i w jakiej roli można Panią aktual-
nie zobaczyć? 

 – Po wyjeździe z Łodzi, zostałam 
aktorką Teatru „Baj” w Warsza-
wie, gdzie gram do dziś. Zachwy-
ciłam się zespołem aktorskim, 
jego profesjonalizmem i atmos-
ferą w teatrze. Oczywiście nie ma 
kryształowych ideałów, ale myślę, 
że śp. dyrektor Krzysztof Niesio-
łowski wybierając aktorów do swo-
jego teatru, zbudował artystyczny 
i intelektualny potencjał tego ze-
społu, który w pełnej rozciągłości 
wykorzystuje teraz dyrektor Ewa 
Piotrowska, dodając działaniom 
artystycznym tchnienie ducha 
współczesności i nowoczesności. 

Stąd sukcesy Te-
atru Baj na festiwa-
lach teatralnych, 
w któr yc h mam 
swój udział .  Naj-
ważniejszym, do 
tej pory, spekta-
klem w moim życiu 
jest „Gęś, Śmierć 
i tulipan” w reżyse-
rii Marcina Jarnusz-
kiewicza. Spektakl 
ten zdobył na festi-
walach teatralnych 
kilkanaście nagród, 
w tym dwukrotnie 
Grand Prix. Dwu-
krotnie otrzyma-
łam też nagrodę 
indy widualną za 
rolę Śmierci. Wraz 
z Elżbietą Bielińską 
i Robertem Płuszką 
stworzyliśmy, pod 

okiem reżysera oraz kompozytora 
Mateusza Dębskiego, obraz, który 
przewędrował teatry od Moskwy 
po Buenos Aires. Spektakl ten skła-
nia ludzi do refleksji nad zjawiskiem 
śmierci i próbuje podejść do niej 
z innej strony niż tradycja zachod-
nioeuropejska. Od dwóch lat Mar-
cin Jarnuszkewicz reżyseruje nas 
gdzieś tam z góry, ale ciągłe jeste-
śmy pod wpływem jego wyrazistej 
osobowości. Ważnym spektaklem 
jest dla mnie też „Bajka o szczęściu” 
w reżyserii Janusza Ryla-Krystia-
nowskiego. Gramy ją od szesnastu 
lat i cały czas budzi ona wzrusze-
nie widzów, a ja uwielbiam finałową 
jej scenę, którą gram z Andrzejem 
Bocianem, lubię napięcie, które 
budujemy, bo a nuż nie skończy 
się dobrze… wszystko w rękach 
postaci, które tworzymy na scenie.

Czy aktorstwo to trudny zawód? 
Jakie daje możliwości? Czy trzeba 
mieć jakieś specjalne predyspo-
zycje, żeby zostać aktorem? Czy 
wybrałaby Pani ten zawód po-
nownie?

 – Wszystko jest łatwe, jeśli ma się 
do tego talent. Ale poza talentem 
aktorskim, żeby przetrwać w tym 
zawodzie całe życie, ważne są tak-
że inne predyspozycje. Nie jest to 
tylko prawda aktorska, dobra wy-
mowa, piękny głos, zdolności ta-
neczne… to jest także to, co siedzi 
w głowie. To umiejętność pracy ze-
społowej, pokonywania trudności, 
mierzenia się z krytyką, a obecnie 
nawet hejtem. Myślę, że sekretem 
rozwoju aktorskiego jest czerpanie 
przyjemności z codziennej pracy 
na scenie, z prób, spektakli, wyjaz-
dów, festiwali, obcowania z twórca-
mi, wykorzystywania ich wiedzy. 
To codzienny zachwyt sztuką, od-
danie się jej i pokora, a sztuka się 
odwdzięcza, jak mówi w swych 
dziełach Konstanty Stanisławski.

Z wykształcenia jest Pani nie tylko 
aktorką, ale także polonistką i na-
uczycielem dyplomowanym te-
atru. Czy wykonuje Pani również 
te pozostałe zawody? 

 – Nauczycielem teatru zostałam 
wykorzystując umiejętności aktor-
skie, filologiczne, dramaturgiczne, 
pasję reżyserską, a także logo-
pedyczne studia podyplomowe. 
Egzamin na nauczyciela dyplomo-
wanego zdawałam w Kuratorium 
Oświaty w Warszawie, gdzie usły-
szałam od jednej z pań egzamina-
torek, że marzyłaby, żeby mieć taką 
nauczycielkę. Początek jednak nie 
rokował sukcesu. Pracowałam w te-
atrze, ale próbowałam swoich sił na 
innych polach, w filmie, reklamie, 
dubbingu, byłam copywrighte-
rem. Pomyślałam o prowadzeniu 
zajęć teatralnych, przeszłam się 
z taką propozycją po okolicznych 
domach kultury. Nigdzie mnie nie 
zatrudnili. Zdecydowała się na to 
Teresa Majewska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 225 w Warsza-
wie. Po występie dzieci zapytała, 
czy wiem, że mam talent peda-
gogiczny? Powiedziała, że czegoś 
takiego, w wykonaniu uczniów 
w szkole, jeszcze nie widziała. Wy-
stęp zobaczyła także przypadkiem 
Teresa Wiśniewska, dyrektor Ze-
społu Wolskich Placówek Edukacji 
Kulturalnej, gdyż jej wnuczka gra-
ła w przedstawieniu. W ten sposób 
zostałam instruktorem teatralnym 
MDK-u na Woli, gdzie wcześniej 
nie przyjęto mnie do pracy, a gdzie 
pracuję już s iedemnaście lat , 
a moje spektakle odnoszą sukce-
sy. Potem okazało się, że zaprasza-
ją mnie do prowadzenia zajęć we 
wszystkich domach kultury, od-
wiedzonych wcześniej z niepowo-
dzeniem. To mój osobisty sukces 
w dążeniu do celu, a sukcesy pe-
dagogiczne to już pewnie kilkaset 
nagród uczniów, indywidualnych 

i grupowych, na 
festiwalach i kon-
kursach, kilka na-
gród Grand Prix 
festiwali, nagrody 
za reżyserię oraz 
adaptację drama-
tów i  powieści, 
kilkoro uczniów 
przygotowanych 
p o m y ś l n i e  d o 
e g z a m i n ów n a 
wyższe uczelnie 
aktorskie… Moim 
sukc e sem j e s t , 
f u n kc j o n u j ą c y 
w Domu Kultury 
Świt w Warszawie, 
studencki Teatr 
Re zo n a n s  M y-
śli, który wyrósł 
z utalentowanych 
nastolatków, a byli 
nimi dziesięć lat 
temu, wiodąc y 
o b e c n i e  p r y m 
w zespole: Kata-
rzyna Madej, Do-
minika Piotrowska 
i Adam Brzostek. 
Teraz depcze im po piętach nasto-
letni Teatr z Głową w Chmurach, 
pełen aktorskich osobowości.

Proszę opowiedzieć o swojej pra-
cy z młodzieżą. Wiem, że pro-
wadzi Pani, z dużymi sukcesami, 
grupy teatralne w warszawskich 
domach kultury. Jak „buduje się” 
taki teatr młodzieżowy?

 – Zaczyna się na pewno od zasad. 
Podstawa to wzajemny szacunek, 
ale i otwartość, zaufanie, a w rezul-
tacie – dobra zabawa sztuką. Wiele 
rzeczy robimy w życiu intuicyjnie, 
tak postrzegam wybór kierunku 
pracy z dziećmi i młodzieżą. Każ-
dy zespół jest inny, jeden wymaga 
więcej dyscypliny, inny poczucia 
wolności, a jeszcze inny prowa-
dzenia za rękę. Staram się być dla 
nich przewodnikiem w odkrywa-
niu tajemnic sztuki. To bardzo sa-
tysfakcjonująca rola. Wiem, z jaką 
euforią ludzie przyjmują pojawie-
nie się aktora na szklanym ekranie, 
udało mi się tego doświadczyć, 
ale teatr o coś zupełnie innego, to 
coś, co nosi się w sercu długo i co 
cieszy, bez względu na aplauz czy 
jego brak. I właśnie to buduje naszą 
artystyczną tożsamość.

Od roku w Nasielskim Ośrod-
ku Kultury również odbywają się 
zajęcia teatralne pod Pani kie-
runkiem, które są przeznaczone 
zarówno dla dzieci, jak i dla mło-
dzieży. Jak Pani ocenia naszych 
młodych kandydatów na aktorów?

 – Wraz z uczniami: Weroniką Gon-
tarz, Julką Tyc, Jankiem Biernackim 
i Kubą Charzyńskim pracujemy 
nad spektaklem, który widzowie 
zobaczą wiosną. Mam nadzieję, że 
będzie to początek tradycji mło-
dzieżowego teatru amatorskie-
go w Nasielsku, a z takiej tradycji, 
kultywowanej w miastach i mia-

steczkach, wywodzi się wielu zna-
komitych aktorów. Warsztaty, które 
prowadzę w dwóch klasach – pani 
Marty Wrońskiej i pani Beaty Gó-
reckiej – mają na celu ożywie-
nie działań teatralnych w rejonie. 
A dzieciaki aktorsko naprawdę idą 
do przodu. Wszędzie są talenty ak-
torskie, a ja jestem ich niestrudzo-
ną poszukiwaczką, której marzy 
się nawet własna, kameralna, ale 
otwarta na świat, scena na wsi.

Ma Pani bardzo intrygujące nazwi-
sko. Czy możemy zdradzić jego 
pochodzenie? Jak trafiła Pani, ak-
torka z Warszawy, do Nasielskiego 
Ośrodka Kultury?

 – Mój mąż jest obywatelem Japo-
nii. Poszukując swojego miejsca 
na ziemi, trafiliśmy do Chmiele-
wa koło Nasielska. Zanim dobrze 
zastanowiłam się nad kierunkiem 
mojej działalności tutaj, pan Ma-
rek Maraszek, zajmujący się pra-
c ami  remontow ymi naszego 
domu, dostarczył mi numer tele-
fonu pana dyrektora Marka Tyca 
wraz z sugestią, że powinnam za-
dzwonić i co jakiś czas dopytywał, 
czy już to zrobiłam. W stosunku 
do pana dyrektora NOK-u i mojej 
osoby była to inicjatywa oddol-
na, ale okazała się cenna i bardzo 
mnie cieszy nasze porozumienie 
artystyczne.

Jakie ma Pani zainteresowania, 
poza aktorstwem i teatrem? Jak 
najchętniej spędza Pani swój wol-
ny czas?

 – Wolny czas spędzam pracując 
w ogrodzie, czasem czytając, cza-
sem bawiąc się z psami… Jednak 
przede wszystkim wymyślam wte-
dy nowe spektakle. Zastanawiam 
się więc, czy ja w ogóle mam czas 
wolny od sztuki?

Dziękuję za rozmowę 
Iwona Pęcherzewska

Jak została Pani aktorką? Czy było 
to marzenie z dzieciństwa, zbieg 
okoliczności, czy rodzinna trady-
cja?

 – Marzyłam o tym, żeby być we-
terynarzem, ewentualnie lekarzem. 
Interesowałam się transplantolo-
gią. Ale predyspozycje organizmu 
i tradycja rodzinna kierowały mnie 
w inną stronę. Trenowałam lekko-
atletykę w Klubie Gwardia Olsztyn 
pod opieką Bronisławy i Zbignie-
wa Ludwichowskich. Myślałam, 
że będę sportsmenką, może kie-
dyś trenerką. Wszelkie incydenty 
doceniania moich predyspozycji 
aktorskich, takie jak prośby dzie-
ci w przedszkolu, żebym w kółko 
śpiewała „Katiuszę”, były ignoro-
wane. Teatrem zainteresowałam 
się dopiero w liceum, wtedy scena 
bardzo szybko zaczęła zastępować 
mi stadion i bieżnię. Dołączyłam do 
Teatru Młodzieżowego w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Olsztynie, pro-
wadzonego przez aktorkę Danutę 
Oherow, która przygotowała mnie 
do egzaminów wstępnych do Aka-
demii Teatralnej. Mój ojciec posta-
wił świeczkę w kościele, żeby mi się 
nie udało, ale nie zadziałało.

Jak wspomina Pani swój debiut ak-
torski? 

 – Po dyplomie trafiłam do Łodzi, 
podążając za miłością, gdyż mój 
chłopak zdał do filmówki. Przez 
pięć lat pracowałam w Teatrze „Ar-
lekin”, który nie okazał się jednak 
moim miejscem przeznaczenia. 
Z tamtego okresu w życiu wynio-
słam mocne postanowienie, jak 
na pewno nie chcę funkcjonować 
w sztuce, ale dojście do tych re-
fleksji nie było niestety bezbolesne. 
W tym czasie szczęśliwie udało mi 
się gościnnie wystąpić w Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Łodzi, w „Bu-
rzy” Shakespeare’a, w reżyserii Zbi-
gniewa Brzozy, co było dla mnie 
ogromnie pozytywną przygodą, 
która stała się początkiem nowych 
przyjaźni i niespodziewanej współ-
pracy. Zaczęłam pisać scenariusze 
etiud filmowych, realizowanych 
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KINO NIWA ZAPRASZA
13-15 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

18-19 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

BARANEK SHAUN FILM.  
FARMAGEDDON

Animowany, komedia, przygodowy;  Wlk. Brytania, Francja, 
USA; Czas trwania 1 godz. 26 min. 

Przed barankiem Shaunem i jego stadkiem otwierają 
się gwiezdne wrota, wiodące wprost do międzypla-
netarnej przygody, gdy na ich far mie ląduje obdarzona 
niesłychanymi mocami i nieodpartym urokiem przy-
byszka z odległej galaktyki. Shaun będzie musiał po-
móc jej odna leźć odległy dom i umknąć stąpającej jej 
po piętach tajnej organizacji. Czy uda mu się zapobiec 
Farmageddonowi i w towarzystwie kosma tych kosmo-
nautów powrócić na ukochaną farmę?

13-15 grudnia godz. 17:00 2D

18-19 grudnia godz. 17:00 2D

NADZWYCZAJNI
Komedia, obyczajowy;  Francja; Czas trwania 1 godz. 26 min. 

Bruno (Vincent Cassel) i Malik (Reda Kateb) są najlep-
szymi kumplami. Na pierwszy rzut oka wszystko ich 
dzieli – temperament, zainteresowania, a nawet reli-
gia. Łączy natomiast gorąca przyjaźń oraz fakt, że od 
dwudziestu lat czynnie działają na rzecz autystycznych 
dzieci i młodzieży. 

13-15 grudnia godz. 19:00 2D

18-19 grudnia godz. 19:00 2D

JAK POŚLUBIĆ MILIONERA
Komedia romantyczna;  Polska; Czas trwania 1 godz. 50 min. 

Grupa niespełnionych w miłości ludzi bierze udział w 
kursie jak znaleźć i poślubić milionera.

20-22 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

27-29 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

Śnieżna paczka
Animowany;  Indie/Wlk. Brytania/Kanada/Korea Płd./USA/
Chiny/Japonia; Czas trwania 1 godz. 32 min. 

Swifty, polarny lis, pracuje na arktycznej poczcie, ale 
marzy skrycie o karierze psa-kuriera, która zwycza-
jowo przypisana jest psom husky. Pewnego dnia, by 
udowodnić swe niezwykłe umiejętności postana wia 
osobiście dostarczyć przesyłkę do odległego adresata...

20-22 grudnia godz. 17:00 2D

NIEPLANOWANE
Dramat, biograficzny;  USA; Czas trwania 1 godz. 46 min. 

Kierowniczka kliniki aborcyjnej zmienia swój świato-
pogląd o 180 stopni. „Gdybyś miał zobaczyć w tym 
roku tylko jeden film, zobacz Nieplanowane...”– ta nie-
odosobniona opinia najlepiej oddaje wrażenie, jakie na 
milionach widzów za oceanem wywarł obraz dwójki 
amerykańskich reżyserów. Dzieło – ze względu na od-
zew społeczny – określono jako przełomowe, a nawet 
rewolucyjne!

20-22 grudnia godz. 19:00 2D

27-29 grudnia godz. 17:00 2D

IKAR.  
LEGENDA MIETKA KOSZA

Dramat, biograficzny;  Polska; Czas trwania 2 godz. 2 min. 

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewi-
domego geniusza fortepianu. Mietek jako dziecko traci 
wzrok. Jego matka oddaje go pod opiekę sióstr zakon-
nych w Laskach. W ośrodku dla niewidomych chłopiec 
odkrywa, że muzyka może się dla niego stać sposo-
bem na to, by na nowo widzieć i opowiadać świat. Mie-
tek zostaje świetnym pianistą klasycznym, jednak gdy 
odkrywa jazz, ma już tylko jeden cel - zostać najlep-
szym pianistą jazzowym w Polsce. Odnosi coraz więk-
sze sukcesy, nie tylko w kraju, lecz także na świecie. 
Wygrywa prestiżowy Montreux Jazz Festival. W jego 
życiu niespodziewanie pojawia się charyzmatyczna wokalistka Zuza. To spotkanie 
wszystko zmienia.

Baran 21.03-20.04
Wprowadź w swoje życie więcej porząd-
ku i oszczędzaj, a szybko zobaczysz efek-
ty. Uciekaj od tych, którzy Cię krytykują, 
bo mogą zarazić Cię negatywną energią. 
Znajdź czas na odpoczynek i przyjemności.

Byk 21.04-20.05
Będziesz teraz energiczny i bardzo przedsię-
biorczy. Skup się na zadaniach, które masz 
do wykonania. Działaj rozważnie i nie daj 
się wciągnąć w żadną cudzą wojnę. Zadbaj 
o swoją wygodę i relaks.

Bliźnięta 21.05-21.06
Zadbaj o dobre relacje z ludźmi. Pamiętaj, 
że drobne przysługi, jakie dla kogoś zrobisz, 
będą procentować w przyszłości. Sprawy ro-
dzinne mogą mieć wpływ na decyzje zawo-
dowe. Praca to nie wszystko!

Rak 22.06-22.07
Oczyść atmosferę wokół siebie. Niebawem 
pojawią się lepsze propozycje pracy, może 
warto z nich skorzystać. Wyciągnij wnioski 
z cudzych doświadczeń i cierpliwie szukaj 
nowych pomysłów na biznes.

Lew 23.07-23.08
Nie martw się na zapas i realizuj swoje ambit-
ne plany. Rób swoje i nie oglądaj się na innych. 
Nie daj sobie wmówić, że coś komuś obiecałeś 
lub miałeś pożyczyć. Szkoda byłoby coś stracić 
przez nerwy i zaniedbania.

Panna 24.08-22.09
Znajdziesz się w otoczeniu ludzi, przy których 
będziesz mógł być po prostu sobą i którzy Cię 
całkowicie akceptują. Bądź dla wszystkich ser-
deczna i wyrozumiała. Zamiast się stresować 
niczego sobie nie żałuj.

Waga 23.09-23.10
Nie podchodź tak emocjonalnie do waż-
nych spraw zawodowych, bo nie wpłynie  
to dobrze na ich przebieg. Nie bagatelizuj do-
legliwości i koniecznie odwiedź lekarza. Zre-
zygnuj z toksycznych znajomości.

Skorpion 24.10-22.11
Poczujesz się znudzony swoją pracą zawodo-
wą. A obecność innych ludzi będzie działać Ci 
na nerwy. Zapragniesz zmienić coś w swojej 
karierze, aby mieć czas dla rodziny. Basen lub 
fitness poprawi Ci humor.

Strzelec 23.11-21.12
Ważne zobowiązania będą zajmować Ci te-
raz większość czasu. Jeśli je wykonasz i prze-
trwasz, to z pewnością będziesz zadowolony 
z efektów. Nie oszczędzaj na swoich zainte-
resowaniach.

Koziorożec 22.12-20.01
Pilnuj swoich spraw zawodowych. Popraw 
też relacje z ważną dla Ciebie osobą. Będziesz 
pomysłowy i bez trudu przekonasz innych 
do decyzji, na których Ci zależy. Unikaj kawy 
i słodyczy. 

Wodnik 21.01-19.02
Nie będziesz mógł teraz narzekać na nudę. 
Przejrzyj szafy, zrobisz wielki przegląd ubrań 
i kuchennych szafek. Bądź wytrwały, bo 
trudno Ci będzie znów się zabrać za po-
rządki. Dbaj o kondycję.

Ryby 20.02-20.03
Będziesz teraz bardzo rzeczowy i opanowa-
ny. To bardzo ułatwia Ci załatwianie trudnych 
spraw. Częściej mów innym komplementy, 
a dobrze na tym wyjdziesz. Czas sprzyja po-
zytywnym zmianom. 

HOROSKOP
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DROBNE

Sprzedaż choinek. Tel. 513 556 774.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 

435.

Zatrudnię osobę do przepisania 

powieści z rękopisu Tel. 607 237 

400.

Działka budowlana 700 m2 w cen-

trum Nasielska przy ul. POW 3 

w kształcie prostokąta, wszystkie 

media przy działce, 100 000 pln 

do negocjacji. Tel. 502 109 208.

Sprzedam ciągnik Zetor 5211 rok. 

prod. 1988, cena 23 tys. Cyklop 

2,2 tys. Sieczkarnia do kukurydzy 

1,8 tys. Rozdrabniacz bijakowy 

(11kW) 1,2 tys. Do uzgodnienia. 

Tel. 605 956 920.

Św. Mikołaj - Wigilijna wizyta. 

Nasielsk. Tel. 691 03 66 90.

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

9.12.–15.12.2019 r. Apteka Syrenka, ul. Paderewskiego 7, Nowy Dwór Maz.
16.12.–22.12.2019 r. Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.
23.12.–29.12.2019 r. Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.

30.12.–31.12.2019 r. Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.
Uchwała nr XLV/303/2018

Rady Powiatu Nowodworskiego 
z dnia 15 listopada 2018 r. 

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

NA SPORTOWO

Turniej 
odwołany
Informujemy, że Turniej Pi łki 

Siatkowej, który miał odbyć się  

w Szkole Podstawowej w Budach 

Siennickich, 14.12.2019 r., został 

odwołany. Nie odbędzie się on  

ze względu na zbyt małą liczbę 

zgłoszonych drużyn. Turniej od-

będzie się w późniejszym termi-

nie. 

UKS Olimpionik

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej 

w Nasielsku ul. Warszawska 21

ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odręb-
ną własność w Nasielsku, przy ul. Warszawskiej 51/53 C m. 19  
o powierzchni użytkowej 76,02 m2. Cena wywoławcza: 110 900 zł.
Opis: lokal mieści się na IV piętrze budynku wielorodzinnego, po-
wstałego w 1991 roku. Lokal posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc 
i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 19. W budynku 
znajdują się instalacje: wod.-kan, prąd, TV. 
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni  
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 w dniu 19 grudnia 2019 roku  
o godzinie 12.00. 
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium  
w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni  
nr: 52 10201592 0000 240200124461. 
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia  
19 grudnia 2019 roku do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni  
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w go-
dzinach: pon. - pt. 7.00 - 15.00).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkich informacji na temat mieszkania oraz przetargu można 
uzyskać w biurze Spółdzielni  lub tel.: 23 691 24 35.
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INFORMACJA MOPS
Grupy samopomocowe
Tworzymy dwie grupy samopomocowe, które działać będą przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy w Nasielsku: grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepeł-
nosprawnych oraz klub Amazonek.

Warunkiem ich powstania jest zebranie co najmniej 6 osób do każdej z grup.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Moniką Nojbert, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku –  
tel. 604 171 105.

Zapraszamy!

Z UM

Duże zmiany w gospodarce odpadami
Od stycznia 2020 r. zmiana dotyczyć 
będzie odbioru segregowanych od-
padów komunalnych – szkła, papieru 
i plastiku z nieruchomości jednoro-
dzinnych. Częstotliwość odbioru pla-
stiku będzie taka, jak dotychczas 
– jeden raz w miesiącu. 

Odbiór szkła i papieru odbywać się 
będzie jeden raz na dwa miesiące 
(dotychczas dwa razy w miesiącu). 
Obecnie praktyka pokazywała, że 
z budynków jednorodzinnych papie-
ru jest bardzo mało albo nie jest wcale 
przekazywany. Natomiast szkło, naj-
częściej przekazywane było w nie-
pełnych workach, a za worki płacimy 
niemałą kwotę w skali roku.

Odpady segregowane (plastik, szkło, 
papier), tak jak dotychczas można 
w nieograniczonej ilości, w ramach 
złożonej deklaracji, dostarczyć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych w Nasielsku, przy 
ul. Płońskiej 43, który jest czynny od 
wtorku do soboty (włącznie) od godz. 
7:00 – 15:00.

Ze względu na koszty worków 
ograniczyliśmy ich dostarczanie 
mieszkańcom w ramach złożonej de-
klaracji. Na gospodarstwo domowe 
raz w miesiącu będzie można otrzy-
mać trzy worki na plastik i po dwa na 
szkło i na papier.

Większe ilości worków trzeba będzie 
zakupić na własny koszt. Dopuścili-
śmy też możliwość używania spora-
dycznie worków w innych kolorach 
pod warunkiem opisania, co zawie-
rają. 

Budynki jednorodzinne, które nie 
będą zagospodarowywały od-
padów biodegradowalnych 
we własnym zakre-
sie, będą ponosiły 
wyższe opłaty za 
odbiór odpadów 
i we własnym za-
kresie będą musiały 
kupić worki brązowe 
na te odpady. 

Nowością w gospodar-
ce odpadami w 2020 
roku, będzie to, że na po-
sesjach wielolokalowych 
ustawione zostaną pojemniki na 
odpady biodegradowalne, a w ra-
zie potrzeby na posesjach budynków 
wielolokalowych zostaną również 
ustawione metalowe pojemniki na 
popiół.

Właściciele budynków jednorodzin-
nych również będą zmuszeni se-
gregować popiół i przekazywać go 
w pojemnikach metalowych, w któ-

re wyposażą nieruchomość na wła-
sny koszt.

Wszyscy właściciele mają obowiązek 
zbierania w sposób selektywny nastę-
pujących rodzajów odpadów komu-
nalnych:
 – papier,
 – tworzywa sztuczne, metale, odpa-
dy opakowaniowe wielomateriałowe,
 – szkło,
 – bioodpady,
 – odpady niebezpieczne,
 – przeterminowane leki i chemikalia,
 – odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powsta-
łych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu poziomu sub-
stancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek (odpady te będzie moż-
na przekazać w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Nasielsku;
 – zużytych baterii i akumulatorów,
 – zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego,
 – mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych,
 – zużytych opon,
 – odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych,
 – odpadów tekstyliów i odzieży,
 – popiołu i żużlu.

Kompostowania we własnym 
zakresie powstających na nieru-
chomości odpadów ulegających 
biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
W przypadku braku możliwości 
technicznych zbieranie do odpo-

wiednio oznakowanych pojemni-
ków lub worków i przekazywanie 
przedsiębiorcy zajmującemu się 
ich odbiorem lub dostarczenie na 
własny koszt do Punktu Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK).

Gromadzenia odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych niestano-
wiących odpadów komunalnych 
w odrębnych pojemnikach lub kon-
tenerach w sposób niepowodujący 
pylenia i usuwanie na bieżąco zgod-
nie z ustaleniami z podmiotami po-
siadającymi zezwolenie na odbiór 
określonego rodzaju odpadów lub 
posiadającego zezwolenie na zago-
spodarowanie tej kategorii odpadów. 
Każdy plac budowy powinien być 
zaopatrzony w pojemniki na odpady 
komunalne – dotyczy to również re-
montów.

Ustalono następujące wymogi czy-
stości asortymentowej selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych:

• w zabudowie jednorodzinnej nie 
mniej niż 95% masy frakcji, dla któ-
rej przeznaczony jest dany rodzaj 
pojemnika lub worka,

• w zabudowie wielorodzinnej nie 
mniej niż 80% masy frakcji, dla 
której przeznaczony jest dany ro-
dzaj pojemnika lub worka.

W przypadku niedotrzymania usta-
lonego minimalnego poziomu czy-
stości asortymentowej selektywnie 

zebranych odpadów komunal-
nych naliczona zostanie czte-

rokrotnie wyższa stawka od 
osoby niż za odbiór odpa-
dów segregowanych.

W przypadku, gdy na tere-
nie nieruchomości zlo-

kalizowana jest altana 
śmietnikowa z bezpo-
średnim, udostęp-
nionym wejściem 
od strony ulicy, od-
biór odpadów może 
być realizowany z tej 

altany.

Ustalono roczny limit 
odbieranych odpadów 

z nieruchomości objętych 
systemem zagospodarowania 

odpadami komunalnymi (dostarcza-
ne we własnym zakresie do PSZOK), 
w ilościach:
a) meble i inne odpady wielkoga-
barytowe do 100 kg z gospodarstwa 
domowego,
b) opony w ilości 4 szt. z gospodar-
stwa domowego,
c) odpady budowlano-rozbiórko-
we w ilości do 200 kg z gospodar-
stwa domowego.

Informacje na temat wysokości sta-
wek opłat za odpady w 2020 roku 
oraz kto będzie zobowiązany złożyć 
nową deklarację i w jakim terminie, 
podane zostaną w późniejszym ter-
minie. Wszelkie informacje dotyczące 
systemu gospodarowania odpadami 
będą udostępniane na Facebooku i na 
stronie internetowej: www.nasielsk.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Z UM

Znowu podwyżki za śmieci?
Pod koniec 2017 roku Gmina Nasielsk w wyniku przetargu zawarła 2-let-
nią umowę z firmą Błysk-Bis Sp. z o. o. na odbiór śmieci. W wyniku sta-
le rosnących cen (prądu, paliwa, składowania odpadów na wysypiskach)  
w grudniu 2018 roku do umowy musiał zostać zawarty aneks podnoszący 
kwotę 2-letniej umowy z 4 740 664,32 zł na 5 214 256,68 zł. Mimo ko-
nieczności dopłacania do obowiązującego porozumienia, Gmina Nasielsk 
przez dwa ostatnie lata utrzymywała jednolitą stawkę za odbiór odpadów, 
która jednocześnie była jedną z najniższych w regionie. Umowa dobiegła 
jednak końca i należy podpisać nową – niestety, mniej korzystną. W wy-
niku przetargu została wyłoniona po raz kolejny firma Błysk-Bis Sp. z o. o., 
jednak tym razem kwota, jaką zamieścili w ofercie złożonej w przetargu, 
wynosi 5 805 000 zł brutto za rok – jest ponad dwukrotnie wyższa. Je-
steśmy jedną z niewielu gmin, które w dwuletnim okresie nie podniosły 
stawek opłat za odbiór śmieci. W 2019 roku system zagospodarowania 
odpadów nie zbilansował się i Gmina Nasielsk zobowiązana jest dopłacić 
z innych podatków mieszkańców ok. 500 000,00 zł. 

Czemu wzrost opłat będzie aż tak duży?
Wzrost stawek za odbiór odpadów jest przede wszystkim wynikiem rosną-
cych cen energii czy transportu. Swój udział w tym wzroście mają również 
zmieniające się przepisy prawa, wpływające bezpośrednio na rynek go-
spodarowania odpadami. W ciągu ostatnich 3 lat obserwowaliśmy corocz-
ny wzrost tzw. „opłaty marszałkowskiej”, która jest zaproponowaną przez 
Ministra Środowiska opłatą za korzystanie ze środowiska, w tym składo-
wanie i magazynowanie odpadów. Stawki podniosły również Regional-
ne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK-i), które  
w największym wymiarze wpływają na ceny dyktowane przez firmy 
świadczące usługi odbioru odpadów. Brak konkurencyjnych miejsc skła-
dowania i przetwarzania odpadów nie wpływa korzystnie na kształtowanie 
się cen dla konsumentów. 

Na wysokość opłaty śmieciowej wpływ ma także każdy mieszkaniec. 
Cenę kształtuje również ilość produkowanych przez nas odpadów oraz 
uczciwość danych wykazywanych przez właścicieli w deklaracjach (ilość 
osób zamieszkujących nieruchomość, będących podstawą ustalenia wy-
sokości należnej opłaty). 

Na co idą pieniądze z opłat za śmieci?
Zgodnie z ustawą, gminy mogą przeznaczać środki z opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wyłącznie na pokrywanie kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W skład takiego systemu wchodzi:
– odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych;
– tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych;
– obsługa administracyjna tego systemu;
– edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpa-
dami komunalnymi.

Opłaty za śmieci zostaną również przeznaczone na koszty likwidowania 
tzw. dzikich wysypisk, a także pokryją koszty nieściągalnych należności 
w przypadku, kiedy egzekucja należności z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi będzie nieskuteczna i należności ulegną 
przedawnieniu. 

Czemu opłata za brak segregacji odpadów będzie aż 4 razy wyższa?
Każdy mieszkaniec gminy ma prawo, oprócz odpadów posegregowa-
nych, oddać frakcje odpadów zmieszanych, których nie da się pose-
gregować.

Jednakże zmieniona ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
od 1 stycznia 2020r. nie dopuszcza możliwości zadeklarowania oddawa-
nia odpadów niesegregowanych. W przypadku niedopełnienia obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w drodze decyzji,  na-
łożona zostanie na właściciela podwyższona opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, określona przez Radę Miejską. Gmina Nasielsk, 
tak jak i inne gminy w Polsce zobowiązana jest przepisami unijnymi  
do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu odpadów komunal-
nych. Mamy nadzieję, że znacznie podwyższona opłata za brak segre-
gacji odpadów pozwoli osiągnąć właściwy poziom recyklingu odpadów 
komunalnych w naszej gminie, co będzie miało również bezpośrednie 
przełożenie na ochronę naszego naturalnego środowiska. 

Zwolnienie z 10% opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi:

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, po zgłoszeniu, uzyskają zwolnienie 
w wysokości 10% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

(na podstawie: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010: art. 3b ust. 1 pkt 1, art. 3c ust. 1 
pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt. 3, art. 5. ust. 4a, art. 6r ust. 1 aa, art. 6r ust. 2, art. 6r ust. 
2b, art. 6k  ust. 3 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU-
19961320622/U/D19960622Lj.pdf)
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Brydż
Wyniki XIV Memoriału Tadeusza Czeremużyńskiego 22.11.2019 r.:
1. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    103 pkt. (64,38%)
2. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    95 pkt. (59,38%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    91 pkt. (56,88%)
4. Andrzej Lenart – Andrzej Szczepański   85 pkt. (53,13%)
5. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   81 pkt. (50,63%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   80 pkt. (50,00%)
7. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski   79 pkt. (49,38%)
8. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   75 pkt. (46,88%)
9. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki   74 pkt. (46,25%)
10. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski   63 pkt. (39,38%)
11. Anna Czarna – Małgorzata Humeniuk   54 pkt. (33,75%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski     140 pkt.
2-3  Piotr Kowalski      131 pkt.
 Grzegorz Nowiński     131 pkt.
4-5. Janusz Muzal      128 pkt.
 Janusz Wydra      128 pkt.
6. Krzysztof Michnowski     114 pkt.
7. Krzysztof Morawiecki     102 pkt.
8.  Zbigniew Michalski     97 pkt.
9. Robert Truszkowski     92 pkt.
10.  Mariusz Figurski      86 pkt.

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
PK

R E K L A M A

NA SPORTOWO. SP w Popowie Borowym 

Turniej tenisa stołowego 
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym przeżywała prawdziwe oblężenie w niedzielę,  
8 grudnia br. Przybyli do niej zarówno uczniowie tej placówki, jak i ich rodzice oraz goście. 

Powodem tego był Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, którego celem była populary-
zacja tej dyscypliny sportu na terenie naszej gminy oraz integracja środowiska sportowego 
i mieszkańców.

Do rywalizacji w trzech kategoriach wiekowych, stanęło około dwudziestu uczniów z klas 
I-V, ponad trzydziestu uczniów klas VI-VIII z całej gminy. Było także ponad dwudziestu doro-
słych amatorów nie tylko z naszej gminy. Turniej dla uczniów rozegrany był w systemie gru-
powym, natomiast turniej w kategorii dla dorosłych rozgrywano w systemie rosyjskim. Nad 
prawidłowym przebiegiem przebiegu turnieju czuwał Artur Gąsecki nauczyciel wychowania 
fizycznego ze Szkoły w Popowie Borowym.

Najpierw rozegrano turniej dla osób niepełnoletnich, a później turniej amatorski. Z uwagi na 
dużą liczbę zawodników, jednocześnie rozgrywało się kilka pojedynków, a zawodnicy sami 
liczyli sobie punkty.

Kiedy odbywał się turniej, w specjalnie przygotowanym miejscu, czekały także słodkości 
przygotowane przez Radę Rodziców. Ponadto zakupić można było stroiki i ozdoby świątecz-
ne. Na turnieju pojawili się również Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkow-
ski, Monika Nojbert radna Rady Powiatu oraz radni Rady Miejskiej: Mirosław Świderski, Dawid 
Domała, Dariusz Kordowski, Rafał Dłu-
towski, Michał Brodowski oraz Tomasz 
Pietras, który brał udział w zawodach.

Na turnieju pojawiła się także Iwona Żyła, 
wielokrotna mistrzyni Polski w tenisie 
stołowym niepełnosprawnych, która 
przygotowała niespodzianki dla najlep-
szych uczestników tej imprezy sporto-
wej.

Nagrody specjalne ufundowali również 
radni Mirosław Świderski i Tomasz Pietras. 

Dla osób, które w szczególny spo-
sób wsparły organizację turnieju Iwona 
Łyczkowska, dyrektor szkoły wręczy-
ła pamiątkowe tabliczki. Traf i ł y one  
do Bogdana Ruszkowskiego bur-
mistrza Nasielska, radnych RM: 
Tomasza Pietrasa i Mirosława Świ-
derskiego, gościa specjalnego Iwo-
ny Żyły oraz dla państwa Patrycji  
i Pawła Piekutów.

Zwycięzcy w kategorii klas 
I-V:
1. Kamila Mikulska, 2. Kacper Żo-
chowski, 3. Bartłomiej Otowski,  
4. Piotr Czarnecki, 5. Yanno Yang,  
6. Krystian Pasztelan,

Zwycięzcy w kategorii klas 
VI-VIII:
1. Natalia Żbikowska, 2. Marcel Krzy-
żewski, 3. Oliwia Mikucka, 4. Dawid 
Zaręba, 5. Jakub Pasztelan, 6. Bartosz 
Żochowski,

Zwycięzcy w kategorii ko-
biety amatorki:
1. Natalia Mikulska, 2. Katarzyna 
Charzyńska, 3. Karolina Tracz

Zwycięzcy w kategorii męż-
czyźni amatorzy:
1.Marcin Dudziec, 2. Artur Piersa,  
3. Jacek Obidziński

(mb)

SPORT SZKOLNY

Dwa ognie usportowione
W piątek, 6 grudnia br., w hali sportowej odbył się gminny turniej w dwa ognie usportowione. 
Te zawody przeznaczone są dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych. W rywalizacji 
sportowej wzięły udział następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Budach Siennickich, Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Nasielsku, Szkoła Podstawowa  
w Starych Pieścirogach. Po losowaniu ustalono kolejność spotkań i przystąpiono do zawodów. 
Wyniki poszczególnych meczy przedstawiono poniżej.

Po zakończeniu turnieju najlepszym zespołom wręczono puchary i dyplomy, a wszyscy 
uczestnicy turnieju z okazji Mikołajek otrzymali słodycze ufundowane przez Nasielską Fun-
dację Wspierania i Rozwoju Edukacji.

M.K.
KATEGORIA CHŁOPCÓW
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SP Budy Siennickie X 10:11 10:9 8:15 9:14 2 pkt IV
SP Cieksyn 11:10 x 17:9 10:16 6:13 4 pkt III
SP 1 Nasielsk 9:10 9:17 x 9:18 8:19 0 pkt V
SP 2 Nasielsk 15:8 16:10 18:9 x 11:6 8 pkt I
SP Pieścirogi 14:9 13:6 19:8 6:11 X 6 pkt II

KATEGORIA DZIEWCZĄT
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SP Budy Siennickie X 10:19 3:20 7:16 0 pkt IV
SP Cieksyn 19:10 x 7:14 17:11 4 pkt II
SP 2 Nasielsk 20:3 14:7 x 12:9 6 pkt I
SP Pieścirogi 16:7 11:17 9:12 X 2 pkt III


