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Z MIASTA

Nowe dekoracje
W tym roku dekoracje świąteczne pojawiły się w naszym mieście przed 
6 grudnia. Poza ozdobami umieszczonymi na słupach elektrycznych, 
przy baszcie pojawił się renifer wraz z małą choinką. Natomiast duża cho-
inka oraz napis iluminacyjny „I♥NASIELSK” pracownicy Zarządu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej ustawili na skwerze przy ul Kościuszki. 

Jedynym zakupem, jakiego ZGKiM dokonał w tym roku, był dość oka-
zały, budzący zainteresowanie i pozytywne reakcje mieszkańców na-
pis. Najokazalsza nasielska dekoracja zakupiona została za 20 049,00 zł 
brutto wraz z transportem.

(i.)

Z UM

Powstają świetlice
W środę, 18 grudnia 2019 r., kierownik Wydziału IZP – Radosław Kasiak do-
konał odbioru świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A. W ramach zadania 
firma wykonawcza PHU OK-BUD wybudowała obiekt. W kolejnym roku budy-
nek zostanie wyposażony w instalacje elektryczne i sanitarne. Całość inwestycji 
wyniosła 176 022,88 zł.

Jak podaje nasielski magistrat, w ostatnich latach zmodernizowano i przepro-
wadzono gruntowne remonty: świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach za-
dnia „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu 
sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk” 464 965,84 
zł (2013 r.) oraz świetlicy wiejskiej w Krzyczkach Pieniążkach w ramach zadania 
„Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach” – 423 426,11 zł (2017 r.). 
Obydwie te inwestycje były dofinansowane ze środków zewnętrznych.

Informujemy jednocześnie, że gmina Nasielsk posiada kilka opracowań projektowych na modernizację bądź budowę kolejnych świetlic wiejskich, m.in: 
świetlicy wiejskiej w Jackowie Dworskim.

Ponadto, w listopadzie 2019 r., sołectwom Popowo Borowe, Popowo Północ i Popowo Południe przekazano do korzystania mienie komunalne – nieru-
chomość zabudowaną budynkiem dawnej zlewni mleka. Podobnie, do dyspozycji mieszkańców sołectwa Morgi, oddano zabudowaną nieruchomość. 

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

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

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
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 Punktów Informacyjnych Funduszy Euro-
pejskich 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

Z UM. Konferencja

Media jako źródło 
wiedzy rolników
W poniedziałek, 9 grudnia br., w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. 
Media jako źródło wiedzy rolników. Była ona podsumowaniem badań, 
których celem jest odpowiedź na pytanie dotyczące pozyskiwania wie-
dzy i informacji przez rolników. W badaniach prowadzonych przez Instytut 
udział wzięło 10 gmin z całej Polski, w tym rolnicy z naszej Gminy. 

Podczas konferencji został wyświetlony również film Współczesna 
wieś w Gminie Nasielsk zrealizowany w tym roku przez Urząd Miejski 
w Nasielsku. W tym wydarzeniu Gminę Nasielsk reprezentowali: Krzysz-
tof Miller, kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru oraz Dawid Obojski, 
sołtys sołectwa Lubominek, jeden z bohaterów naszego filmu oraz rolnik, 
który aktywnie uczestniczył w badaniu. 

(um)

Z UM

Szkolenie dla ngo
W czwartek, 19 grudnia 2019 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku odbyło się otwarte szkolenie z zakresu przekazywania i rozli-
czania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 
z terenu Gminy Nasielsk. W spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedsta-
wiciele lokalnych organizacji. Szkolenie poprowadził ekspert w dziedzi-
nie współpracy z ngo Artur Gluziński. Dodatkowo każdy z uczestników 
otrzymał materiały przydatne do składania ofert w kolejnym roku kalen-
darzowym.
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Uchwały do poprawy
Na wniosek b urmi s t rza 
Bogdana Ruszkowskiego 
na piątek, 13 grudnia 2019 
r., zwołano XIII sesję na-
sielsk iej Rady Miejsk iej . 
P lanowa sesja grudnio-
wa odbędzie się bez zmian 
w poniedziałek, 30 grudnia. 
Wcześniej jednak burmistrz 
musiał spotkać się z radny-
mi, aby wnieść poprawki do 
dwóch uchwał dotyczących 
gospodarowania odpada-
mi komunalnymi. Uchwały 
były podejmowane pod-
czas ostatniej sesji RM, któ-
ra odbyła się, 28 listopada 
2019 r. Podczas ostatniego kole-
gium Regionalna Izba Obrachun-
kowa naniosła kolejne zmiany 
w sprawie uchwał śmieciowych, 
które samorządy także muszą 
uwzględnić do końca roku.

Zanim jednak nasielscy radni przeszli 
do analizy uchwał, głos zabrał m.in. 
radny Rodryg Czyż, który dopyty-
wał o to, czy zwołane posiedzenie 
jest sesją nadzwyczajną, czy też jest 
ona zwołana w normalnym trybie. 
Jeśli nadzwyczajna to dokumen-
tacja, którą radni dostali nie zgadza 
się ze stanem faktycznym. Jeśli na-
tomiast jest ona zwołana w trybie 
zwykłym, to prosi o zmianę porząd-
ku obrad. Burmistrz poinformował 
zgromadzonych, że prosi o pozo-
stanie przy wnioskowanym przez 
niego planie obrad, wedle zwołanej 
w świetle prawa w sposób właści-

wy sesji, co, jak powiedział B. Rusz-
kowski, było analizowane wcześniej 
przez radców prawnych. Pomimo 
zastrzeżeń radnych: Rodryga Czyża 
oraz Andrzeja Pacochy, przy 11 gło-
sach „za” i 2 głosach przeciwnych 
porządek obrad pozostał bez zmian. 
Jak tłumaczył skarbnik Nasielska, 
Rafał Adamski, zmiany, nad który-
mi głosowali radni, dotyczyły m.in. 
zmiany sformułowań. Wcześniej 
w paragrafie dotyczącym firm po-
dano do wiadomości, że opłata za 
wywiezienie worka bądź pojemni-
ka odpadów wyniesie daną kwotę. 
Według zmian RIO nowa uchwała 
powinna zawierać sformułowanie 
„pojemniki lub worki”.  Różnica, jak 
się okazuje, jest znacząca, ponieważ 
za odbiór pojemników 120 l moż-
na wnieść opłatę maksymalnie 5,91 
zł, natomiast za odbiór worka o ta-
kiej samej pojemności opłaty mogą 

wynosić 16,93 zł. Gmina chce, aby 
cena za odbiór pojemnika wynosi-
ła 16 zł, taką samą cenę gmina chce 
ustalić dla odbioru worka o pojem-
ności 120 l. Przy 10 głosach „za” 
i 3 „wstrzymujących się” uchwa-
ła została przyjęta. Przy 11 też gło-
sach „za” i 2 „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowano pro-
jekt uchwały dotyczący wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. Tym razem zmiany 
frazeologiczne dotyczyły sformuło-
wania „domki”. Właściwym okazało 
się określenie: „nieruchomość”. Po 
podjęciu dwóch proponowanych 
projektów uchwał dotyczących od-
bioru odpadów komunalnych za-
mknięto XIII sesję Rady Miejskiej 
w Nasielsku.

E.G.

Z UM

Inwestycje drogowe
W czwartek, 12 grudnia 2019, r. Radosław Kasiak, 
kierownik Wydziału IZP w obecności inspekto-
ra nadzoru budowlanego Kazimierza Strzyżew-
skiego dokonał odbioru ulic modernizowanych 
w ramach zadań „Modernizacja wybranych od-
cinków dróg gminnych” część 1 i 2. Wyłonio-
na w przetargu firma „Czystość” spółka jawna 
zgodnie z częścią 1 umowy położyła asfalt na 
drogach w miejscowościach Nowiny, Dąbrowa, 
Toruń Dworski – Zaborze, Jackowo Dworskie, 
Mazewo Dworskie B, Studzianki i Mogowo. Ca-
łość części 1 zadania kosztowała 1 273 625,85 zł. 
Zgodnie z częścią 2 umowy wykonane zostały 
nawierzchnie asfaltowe w Nasielsku – na ul. Sta-
rzyńskiego, ul. Wąskiej oraz ul. Broninek i w Sta-
rych Pieścirogach na ul. Leszczynowej. Koszty 
części 2 wyniosły 471 488,82 zł.

W poniedziałek, 16 grudnia 2019 r., Radosław 
Kasiak kierownik Wydziału IZP w obecności 
inspektora nadzoru budowlanego Kazimierza 
Strzyżewskiego dokonał odbioru ulicy Dębo-
wej. W ramach zadania firma wykonawcza Baz-
-Bruk wykonała chodnik dla pieszych po obu 
stronach ulicy, prostopadłe miejsca parkingowe 
wzdłuż Stadionu Miejskiego, równoległe miejsca 
parkingowe oraz odprowadzenie wody. Całość 
zadania wyniosła 862 683,37 zł.

We wtorek, 18 grudnia 2019 r., kierownik IZP 
Radosław Kasiak dokonał odbioru drogi łączącej 
Pniewską Górkę z drogą wojewódzką 571 (Na-
ruszewo–Pułtusk). W ramach zadania wyłonio-
na w przetargu firma wykonawcza Infrastruktura 
BUD-59 Sp. z o.o. położyła nawierzchnię asfal-
tową wraz z poboczami, rowami, przepustami 
oraz wjazdami na działki. Całość zadania wynio-
sła 485 444,24 zł.

WYWIAD 

W pracy Burmistrza 
nie ma decyzji łatwych
z Bogdanem Ruszkowskim burmistrzem Nasielska 
rozmawiamy na temat mijającego roku  
i planów na nadchodzący 2020 rok.

Jaką inwestycję wykonaną 
w 2019 roku uważa Pan za 
najważniejszą?
 – W mijającym roku szcze-
gólnie jestem dumny z dwóch 
inwestycji . Pierwsza z nich to 
odebrana w 2019 roku duża 
i jedna z kluczowych w naszej 
skali inwestycja – kanalizacja 
sanitarna w centrum Nasielska. 
Można powiedzieć, że dzięki 
niej zakończyliśmy prace pod-
ziemne i wychodzimy na po-
wierzchnię, czego przejawem 
jest choćby przystąpienie do 
opracowania planu rewitalizacji 
nasielskiego Rynku. Druga z in-
westycji – znacznie mniejsza, ale 
też ogromnie ważna dla całej społeczności lokalnej – to modernizacja 
budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku. 
Wierzę, że po remoncie będzie on dobrze służył mieszkańcom gminy.

Najtrudniejsza decyzja, jaką musiał Pan podjąć w minionym roku 
to… 
 – W pracy Burmistrza nie ma decyzji łatwych. Na pewno każda z nich 
musi być dobrze przemyślana, „przepracowana” w oparciu o dostępne 
i zgromadzone dane oraz w poszanowaniu przepisów prawa. Niestety, 
dosyć często zdarza się, że obowiązujące prawo nie przystaje do rze-
czywistości, do zwykłego codziennego życia i dlatego moim zdaniem 
najtrudniejsze decyzje to te, które mają bezpośredni wpływ na ludzi, 
a które jestem zmuszony wydać jako negatywne.

Od nowego roku będzie miał Pan zastępcę. Czym była spowodowa-
na ta decyzja?
 – Gmina Nasielsk swym zasięgiem obejmuje aż 65 sołectw co klasy-
fikuje ją jako jedną z największych obszarowo gmin w Polsce. Z roku 
na rok przybywa także mieszkańców. Obecnie na terenie całej gminy 
mieszka ok. 20 tyś osób. Zarządzanie takim obszarem wiąże się z licz-
nymi obowiązkami i ogromem pracy. Powołanie Zastępcy, który będzie 
miał jasno sprecyzowany zakres obowiązków i decyzyjności usprawni 
funkcjonowanie pracy Urzędu oraz pozytywnie wpłynie na jeszcze lep-
szą obsługę mieszkańców. Pomoże mieszkańcom, mi jako Burmistrzowi 
oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w bieżących spawach 
i problemach. Proszę zwrócić uwagę, że włodarze dużo mniejszych 
gminach, jak np. Pomiechówek, Wieliszew czy Serock mają swoich za-
stępców, co bez wątpienia usprawni pracę. Mój Zastępca będzie czło-
wiekiem doskonale przygotowanym merytorycznie do pełnienia swoich 
obowiązków, z wysokimi kwalifikacjami potrafiący jako szef sprawnie 
zarządzać podległym personelem.

Jakie są Pana plany zawodowe na 2020 r.?
 – Startując do wyborów na Burmistrza Nasielska w 2018 roku przedsta-
wiłem swój program, w którym określiłem cele, jakie zamierzam zreali-
zować. Wyrażam nadzieję, iż we współpracy z Radą Miejską w Nasielsku 
oraz przy pomocy i wsparciu pracowników Urzędu Miejskiego i jedno-
stek organizacyjnych, a więc ludzi tak jak ja nakierowanych na dobro 
mieszkańców, uda nam się wspólnie zdziałać wiele dobrego. A prywat-
nie? Po prostu być dobrym człowiekiem, no i może trochę więcej ak-
tywności fizycznej – być może uda się Państwu częściej zobaczyć mnie 
w nieformalnym stroju sportowym na rowerze.

Życzenia na 2020 r. jakie chciałby Pan przekazać dla mieszkańców 
naszej gminy to…
 – Wszystkim mieszkańcom Gminy Nasielsk na 2020 rok życzę co-
dziennego spełniania się osobistego i zawodowego, czerpania radości 
z każdego poranka i satysfakcji u progu każdej nocy oraz abyśmy po-
trafili wyciągnąć do każdego rękę w geście niesienia pomocy. A przede 
wszystkim szacunku – do drugiego człowieka i do samych siebie. To tak 
niewiele, a pozwala uczynić nasze życie i nasze relacje lepszymi.
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KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
10 grudnia br., strażacy OSP Nasielsk pojechali do zgłoszenia w Mazewie 
Dworskim „A” do przechylonego drzewa. Po sprawdzeniu sytuacji nie 
stwierdzono zagrożenia.

14 grudnia br., w Nowych Pieścirogach na ul. Bursztynowej ok. północy 
doszło do pożaru samochodu osobowego. Nie było osób poszkodowa-
nych. Pożar ugaszały następujące jednostki: OSP Cieksyn OSP Nasielsk, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki, KP Nasielsk. Jak udało się ustalić naszej redakcji 
pojazd od kilku dniu stał na trawniku przy ulicy. Najprawdopodobniej ktoś 
go tam pozostawił i nie zamierzał po niego wrócić. 

Tego samego dnia tj. 14 grudnia br., miało miejsce zadymienie w bloku 
przy ul. Płońskiej. Jego przyczyną była przypalona potrawa w garnku. Na 
miejsce zadysponowane były następujące jednostki: OSP Nasielsk, JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki, KP Nasielsk.

18 grudnia br., o godz. 9.00 na ul. Folwark doszło do kolizji dwóch sa-
mochodów osobowych. Jedna osoba została przewieziona przez ZRM 
do szpitala na badania. Na miejscu pracowały zespoły: ZRM Nasielsk KP 
Nasielsk, OSP Nasielsk, WSP Pomiechówek, 2x JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki, WRD Nowy Dwór Mazowiecki.

25.11.2019 r. Komisariat Policji 
w Nasielsku otrzymał zgłoszenie 
o dokonanym przez nieustalonego 
sprawcę w okresie od 10.11.2019 r. do 
25.11.2019 r. na terenie jednej z dzia-
łek na terenie Nasielska usiłowaniu 
kradzieży z włamaniem do znajdują-
cego się na terenie działki barakowozu 
mieszkalnego i 4 kontenerów poprzez 
wyłamanie drzwi i okien w tych po-
mieszczeniach. W toku czynności 
operacyjnych funkcjonariusze Refe-
ratu Kryminalnego KP Nasielsk ustalili 
sprawcę powyższego czynu, którym 
okazał się 23-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk. Sprawcę zatrzymano, a pod-
czas przesłuchania przyznał się on do 
zarzucanego czynu.

13.12.2019 r. w miejscowości Mięko-
szyn funkcjonariusze Zespołu Patro-
lowo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód marki Nissan, którym kie-
rował 44-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk znajdujący  się w stanie nie-
trzeźwości z wynikami 1,48 mg/l 
i 1,39 mg/l alkoholu w wydychanym 
powietrzu.

13.12.2019 r. w miejscowości Ciek-
syn funkcjonariusze Referatu Kry-
minalnego KP Nasielsk realizując 
czynności operacyjne zatrzymali do 
kontroli drogowej samochód marki 
Skoda. W toku czynności we wnętrzu 
pojazdu oraz u osób się w nim znaj-
dujących ujawniono środki odurzają-
ce w postaci marihuany i amfetaminy. 
Ponadto w trakcie przeszukania po-
mieszczeń mieszkalnych należących 
do jednego z pasażerów ujawniono 
kolejne środki odurzające w posta-
ci amfetaminy. W powyższej sprawie 
dokonano zatrzymania trzech osób – 
dwóch mężczyzn oraz jednej kobiety, 
którym przedstawiono zarzuty niele-
galnego posiadania środków odurza-
jących.

16.-18.12.2019 r. funkcjonariusze Ze-
społu Patrolowo- Interwencyjne-
go KP Nasielsk dokonali zatrzymania 
dwóch osób poszukiwanych przez 
Sąd Rejonowy w Pułtusku do odby-
cia kary pozbawienia wolności, które 
dotąd ukrywały się przed wymiarem 
sprawiedliwości. 

W związku z rosnącą w ostatnim okre-
sie liczbą wypadków z udziałem pie-
szych uczestników ruchu drogowego 
funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Nasielsku apelują o ostrożność oraz 
korzystanie z elementów odblasko-
wych podczas spacerów po zmroku. 

Komisariat Policji w Nasielsku przy-
pomina również o bezpieczeństwie 
podczas nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia. W tym okresie 
apelujemy o baczniejsze zwracanie 
uwagi na nasze mienie oraz rozsąd-
ne postępowanie na drodze. Zadbaj-
my o bezpieczeństwo nas samych,  
a także naszych najbliższych oraz do-
łóżmy wszelkich starań, aby te Świę-
ta upłynęły nam w spokojnej i miłej 
atmosferze. Jednocześnie życzy-
my wszystkim mieszkańcom gminy 
Nasielsk zdrowych, pogodnych, peł-
nych radości i bezpiecznych Świąt Bo-
żego Narodzenia.

Sporz. RW

Z UM

Ćwiczenia 
ewakuacyjne Urzędu
14 grudnia br. w budyn-
ku Urzędu Miejskiego w 
Nasielsku zostały prze-
prowadzone ćwiczenia 
ewakuacyjne dla pra-
cowników i interesan-
tów przeby wających  
w obiekcie. Po usłysze-
niu alarmu, pracownicy 
urzędu powiadomili straż 
pożarną oraz wszystkie 
osoby przeby wające  
w tym czasie w urzędzie, 
przystąpili do ewakuacji. Kierownictwo w czasie ćwiczeń objął Bogdan 
Ruszkowski, burmistrza Nasielska, który kierował ewakuacją przy pomocy 
osób wchodzących w skład zespołu ewakuacyjnego. Ćwiczenia przebie-
gły zgodnie z ustalonym scenariuszem. Głównym celem przeprowadze-
nia ćwiczeń było doskonalenie umiejętności oraz praktyczne sprawdzenie 
możliwości organizacji i warunków ewakuacji z budynku. Dziękujemy PSP 
Nowy Dwór Mazowiecki oraz OSP w Nasielsku za udział w ćwiczeniach. 

Z UM

SMS-owe komunikaty
Nasielski Informacyjny System SMS to platforma służąca do wysyłki krót-
kich wiadomości tekstowych do odbiorców zgromadzonych w bazie.  
W momencie, gdy liczy się szybkość przekazania informacji, sms wygry-
wa z każdym innym medium – nawet z Internetem. Dzięki temu możemy 
przekazywać mieszkańcom na bieżąco informacje o istotnych wydarze-
niach czy reagować w sytuacjach kryzysowych. Warto także podkreślić, 
że komputerowy system do wysyłki sms-ów nie wymaga aż tyle czasu, 
jak jest to przy innych formach komunikacji i dociera w tym samym mo-
mencie do wielu odbiorców. Wystarczy raz wpisać pożądaną treść wia-
domości i jednym kliknięciem myszki wysłać do wszystkich mieszkańców 
zarejestrowanych w bazie. Na chwilę obecną do sms-owego powiadamia-
nia przystąpiło blisko 800 mieszkańców gminy Nasielsk, a ich liczba rośnie 
z miesiąca na miesiąc.

Zapisz się już dziś
Korzystanie z sms-owego powiadamiania jest niezwykle proste i bezpłat-
ne. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.nasielsk.pl) znajduje 
się zakładka o nazwie newsletter sms (bezpośredni link: www.sms.nasielsk.
pl), która prowadzi przyszłego użytkownika krok po kroku do subskrypcji. 
Zapraszamy do Wydziału Administracji i Nadzoru (pokój 102, 107), gdzie 
pracownicy pomogą w wypełnieniu zgłoszenia. Oprócz zapisów przez 
Internet do systemu można zapisać się w Biurze Obsługi Klienta Urzę-
du Miejskiego w Nasielsku, gdzie znajdują się druki zgłoszeń do systemu  
w wersji papierowej.

Zachęcamy do skorzystania z usługi.

NA SYGNALE

Piesi giną na drogach
W sobotę, 14 grudnia br., w Mokrzycach Włościańskich, na drodze wo-
jewódzkiej 571, w kierunku Borkowa, doszło do tragicznego w skutkach 
zdarzenia drogowego z udziałem pieszej. 

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że ok. godz. 16.20 18- letni 
mieszkaniec Nasielska, kierujący fiatem, potrącił pieszą. Niestety, w wy-
niku odniesionych obrażeń 59-letnia kobieta poniosła śmierć na miejscu. 
Kierowca w momencie zdarzenia był trzeźwy.

Na miejscu funkcjonariusze przez wiele godzin wykonywali czynności 
procesowe pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Puł-
tusku, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.

Do kolejnego, śmiertelnego wypadku z udziałem pieszego doszło w nie-
dzielę, 15 grudnia br., w Chrcynnie na drodze wojewódzkiej 632, w kie-
runku Dębego. W wypadku zginął 74 – letni pieszy. Ze wstępnych ustaleń 
policjantów wynika, że 32- letni mieszkaniec Legionowa, kierując skodą 
potrącił pieszego. Niestety, pomimo podjętej na miejscu reanimacji, męż-
czyzny nie udało się uratować. Kierowca po przebadaniu alkomatem był 
trzeźwy.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze policji przez wiele godzin wykonywali 
czynności procesowe pod nadzorem Prokuratora Prokuratury Rejonowej 
w Pułtusku, mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsą-
dek i zachowanie ostrożności. 

Kierowco! Zachowaj szczególną ostrożność podczas jazdy oraz dosto-
suj prędkość do warunków na drodze. Pieszy! Pamiętaj o przekraczaniu 
jezdni w miejscu dozwolonym oraz obowiązku noszenia elementów od-
blaskowych poza terenem zabudowanym.

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

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk
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Progów nie będzie
FOTOOBSERWATOR

Znak złapał poziom
Znak drogowy informujący o tym, że kierowcy wjeżdżają na teren 
Nasielska – od strony Pomiechówka, od kilku tygodni leży w rowie. Czy 

jego wywrotkę spowodował powiew silnego wiatru i słaby fundament? 
Czy może działanie osób trzecich? Trudno to stwierdzić jednoznacznie,  
ale jedno jest pewne, znak powinien powrócić do pionu. Znak leży tuż 
obok wybudowanej w ubiegłym roku ścieżce pieszo-rowerowej.

(mbi)

Chodnik  
na Przemysłowej
Wzdłuż wyremontowanego odcinka drogi powiatowej na ulicy Przemy-
słowej trwa obecnie budowa chodnika. 

(mb)

 – Wielokrotnie byłem świadkiem 
tego, jak młodzi kierowcy szar-
żują na Lipowej, rozwijają dużą 
prędkość na krótkiej odległości, 
a potem z piskiem opon hamu-
ją, tuż przed wjazdem w ulicę Ko-
ściuszki. Czasem odbywają się tu 
nocne wyścigi młodocianych kie-
rowców – mówi jeden z mieszkań-
ców ulicy Lipowej. – Regularnie 
zdarzają się tu stłuczki, a piesi, któ-
rzy próbują przejść z chodnika na 
drugą stronę drogi muszą bardzo 
uważać. Czy nie można zrobić na 
niej spowalniaczy? Tak jak zrobio-
no to na sąsiedniej ulicy Kościuszki 
– dodaje.

Mieszkańcy Lipowej od dawna 
zwracają uwagę na to, że znacząco 
zwiększył się na niej ruch pojazdów, 
a przede wszystkim ich prędkość. 
Mieszczą się tu nie tylko domy 
jednorodzinne, ale także generują-
ca spory ruch samochodów szko-
ła średnia, targowisko oraz sklepy. 
Lipowa jest doskonałym skrótem 
dla wszystkich kierowców, którzy 
chcą z ulicy Płońskiej dotrzeć na 
ulicę Kolejową. 

A przecież jest to 
krótka ulica znajdu-
jąca się w pobliżu 
stadionu miejskiego. 
Od skrzyżowania 
z Płońską do skrzy-
żowania z Kościuszki 
jest zaledwie kilkaset 
metrów, a dzieli ją 
jeszcze skrzyżowa-
nie z ulicą Sporto-
wą. Jednak kierowcy 
lubiący docisnąć pedał gazu nie 
przejmują się ani innymi użytkow-
nikami drogi, ani pieszymi. Podob-
nie, zdarza się, że z dużą prędkością 
poruszają się auta po sąsiedniej uli-
cy Sportowej. Tu jednak, z uwagi na 
parkowane po stronie domków jed-
norodzinnych auta, nie jest możliwe 
rozwijanie ogromnych prędkości. 
Mieszkańcy tych ulic uważają, że 
zamontowanie tu tzw. spowalnia-
czy poprawiłoby bezpieczeństwo, 
szczególnie pieszych. Na ten temat 
zwracał uwagę na komisjach i se-
sjach nasielskiej Rady Miejskiej, jej 
wiceprzewodniczący Dariusz Kor-
dowski. 

Z pytaniem o możliwość zamonto-
wania spowalniaczy na obu ulicach 
zwróciliśmy się do nasielskiego ma-
gistratu. 

 – Nie znaleziono uzasadnienia do 
wprowadzenia zmiany organiza-
cji ruchu w postaci montażu pro-
gów zwalniających na ul. Lipowej 
i ul. Sportowej, ponieważ posiadają 
one jezdnię o szerokości ponad 5,5 
m oraz jednostronny chodnik. Bio-
rąc pod uwagę zapewnienie bez-
pieczeństwa w tym rejonie zostanie 
rozważona możliwość wprowadze-
nia ograniczenia prędkości w „stre-
fie zamieszkania” do 20 km/h 
– stwierdzili przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Saga o Wiedźminie 
Miłośnikom literatury fantasy nie trzeba przedstawiać Geralta z Rivii, 

głównego bohatera Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego, choć 

sam autor woli nazywać swoje dzieło cyklem. Po raz pierwszy czytelni-

cy mogli przeczytać opowiadania o Wiedźminie na łamach czasopisma 

Fantastyka w latach 1986 – 1990. Ostatecznie krótkie historie, w któ-

rych poznajemy najważniejsze postacie ze świata wykreowanego przez 

Sapkowskiego, zostały zebrane w dwa tomy wydane w 1993 r.: Ostatnie 

życzenie oraz Miecz przeznaczenia. Opowiadania stanowią tło wydarzeń 

pięciotomowej powieści, 

ale ich lektura nie jest ko-

nieczna do zrozumienia 

fabuły. Powieść ukazała 

się w latach 1994 – 1999 

(Krew elfów, Czas pogar-

dy, Chrzest ognia, Wie-

ża jaskółki, Pani jeziora) 

i nadal cieszy się popu-

larnością; została przetłu-

maczona na dwadzieścia 

języków. 

Tytułowy Wiedźmin, zwany Białym Wilkiem ze względu na kolor wło-

sów, to profesjonalny zabójca potworów, który, jak wszyscy jemu po-

dobni, przeszedł odpowiednie szkolenie oraz przemianę genetyczną 

wywołaną przez specjalne eliksiry, dające mu niezwykłą siłę oraz re-

fleks, a także umiejętność posługiwania się magicznymi znakami. Nieste-

ty większość adeptów umiera przed ukończeniem przemiany. Samego 

Geralta poznajemy jako zamkniętego w sobie, nieufnego, doświadczo-

nego przez życie samotnika. Jest jednak coś tajemniczego, coś intrygu-

jącego w tej postaci, co wzbudza sympatię czytelnika. Jego najlepszym 

przyjacielem jest niezbyt odważny, aczkolwiek niezwykle popularny 

bard Jaskier, z którym wiedźmin przeżył wiele przygód, będących inspi-

racją do pieśni poety. Prawdziwą miłością Białego Wilka jest czarodziejka 

Yennefer, jednakże ich relacje są skomplikowane i burzliwe. Sapkowski 

doskonale buduje postaci tak, że nie są one ani czarne, ani białe – każdy 

ma swój motyw, swoją przeszłość, błędy, pragnienia czy uprzedzenia, 

a co najważniejsze  – bohaterowie są dynamiczni, przechodzą przemia-

nę, rozwijają się, niejednokrotnie zmieniają swoje spojrzenie na świat. 

Również sposób narracji prowadzony jest z perspektywy różnych po-

staci, które uzupełniają swoją wersją wydarzeń lub przemyśleniami wielo-

wątkową fabułę. W odróżnieniu od opowiadań, powieść toczy się wokół 

losów królewny Ciri, podopiecznej Geralta. Dziewczynka rozpoczyna 

wiedźmińskie szkolenie, jednak szybko okazuje się, że przejawia po-

nadprzeciętne talenty magiczne. Jej niezwykłe zdolności oraz pocho-

dzenie sprawiają, że Ciri jest poszukiwana przez przedstawicieli wielu ras: 

ludzi, elfy, czarodziejów oraz wywiady państw z uniwersum stworzone-

go przez A. Sapkowskiego, a którzy niekoniecznie mają dobre zamiary 

wobec dziewczynki. Całość opatrzona została wspaniałym humorem, 

czasem złośliwym i sarkastycznym. 

Obecnie Wiedźmin jest najpopularniejszą polską serią fantasy na świecie. 

20 grudnia 2019 r. wyemitowano premierowy odcinek serialu oparte-

go na prozie Sapkowskiego, zrealizowanego przez serwis Netflix. W roli 

głównego bohatera można zobaczyć Henry’ego Cavilla, znanego m.in.  

z roli Supermana. Przypomnę, że międzynarodową popularność Wiedź-

min zawdzięcza także grze komputerowej, wyprodukowanej przez pol-

skie studio CD Project Red. Wcześniej powstał polski serial oraz film 

pełnometrażowy z Michałem Żebrowskim w roli Geralta z Rivii (2001 

r.), komiks (6 zeszytów wydanych w latach 1993 – 1995) oraz musical 

oparty na opowiadaniach o Wiedźminie, którego premiera odbyła się 

15 września 2017 r. w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni.  

Olga Ickiewicz

Cisza
Poznaj swą ciszę dokoła, 
wsłuchaj się w ciszę dokładnie, 
tu nic nie słychać, choć wołasz, 
niech cisza tobą zawładnie.

Trwaj tak w swej ciszy przez chwilę, 
nie burz słodkiego spokoju, 
cisza jest ważna na tyle,
byś doznał błogiego nastroju.

Cisza potrzebna każdemu,
by zajrzeć w siebie, do środka, 
cisza pomaga wszystkiemu, 
w niej ukojenie swe spotkasz.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z BIBLIOTEKI

Mikołajkowe spotkanie
W piątek, 6 grudnia br., w Miejsko-Gmin-
nej  Bibliotece w Nasielsku odbyła się 
lekcja biblioteczna dla klasy III ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 z wychowawczy-
nią Beatą Białorucką. Miała ona na celu  
przybliżenie zwyczajów i tradycji zwią-
zanych z Wigilią i świętami Bożego Naro-
dzenia. Dzieci wysłuchały bibliotecznej 
Mikołajki, która przedstawiła m.in. opo-
wieści o Św. Mikołaju i o dawnych zwy-
czajach świątecznych, były też wiersze 
o tej tematyce oraz pełne humoru hi-
storyjki. Podczas spotkania miała miejsce 
burzliwa dyskusja na temat: Czy Św. Mi-
kołaj istnieje naprawdę? Na odpowiedź 
nie trzeba było długo czekać, gdyż 

w drzwiach biblioteki pojawił się osobiście Mikołaj z prezentami dla dzieci. Zapewnił je o większych podarkach, 
które znajdą się pod choinką w dzień wigilijny. Po zakończeniu spotkania nawet te dzieci, które miały wątpliwości 
co do istnienia Mikołaja, wyszły przekonane o tym, że taki święty istnieje naprawdę.

(bib.)  

Z NOK Inicjatywa lokalna 2020

Dodatkowe zajęcia dla dzieci 
W Nasielskim Ośrodku Kultury w nowym roku cyklicznie będą odbywały się dodatkowe, poza programem NOK, zaję-
cia dla dzieci i młodzieży. Ich realizacja będzie możliwa dzięki dotacji pozyskanej na projekt pt. Utalentowane maluchy” 
z programu Inicjatywy Lokalne 2020 w gminie Nasielsk w kwocie 9 260 zł. 

W ramach warsztatów odbywać się będą zajęcia plastyczne i praktyczno-techniczne. Obecnie tego rodzaju zajęcia nie są 
prowadzone w naszej gminie przez żadną placówkę edukacyjną, instytucję czy też prywatną firmę. 

Zajęcia będą możliwe dzięki rodzicom, którzy zabiegali o to, by ich dzieci mogły rozwijać swoje talenty i pasje. 

W ramach naszej inicjatywy zaplanowano 10 spotkań warsztatowych o różnorodnej tematyce, tak, aby zainteresowały 
one dzieci i młodzież w różnym przedziale wiekowym. 

Zapisy na zajęcia odbywać się będą w Nasielskim Ośrodku Kultury. Na każde zajęcia będzie obowiązywać osobna lista 
uczestników. Po zapisaniu się na listę, w kasie kina Niwa obowiązkowo trzeba będzie wnieść opłatę rezerwacyjną w kwocie 
10 zł. Na zajęcia należy przyjść z opłaconym biletem rezerwacyjnym. 

Harmonogram zajęć warsztatowych dla dzieci przedstawia się następująco:

Warsztaty spring art. odbędą się w sobotę, 25 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 (20 os.). Uczestnicy poznają technikę two-
rzenia przestrzennych obrazków/napisów przy pomocy wyplatania/wyszywania sznurkami/kordonkami i następnie 
tworzą własne dzieło.

Warsztaty z papieru czerpanego – odbędą się w sobotę, 29 lutego 2020 r. o godz. 13.00 (20 os.). Uczestnicy poznają 
historię papieru i następnie stworzą go samodzielnie od podstaw.

Warsztaty robienia kul do kąpieli –odbędą się w sobotę, 21 marca 2020 r. o godz.13.00 (20 os.). To pełen kolorów i zapa-
chów warsztat, podczas którego dzieci wyrabiają musujące kule do kąpieli z dodatkami suszonych ziół, kwiatów i przypraw.

Warsztaty pachnące tradycją – odbędą się w sobotę, 4 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 (25 os.). Każdy uczestnik warszta-
tów otrzyma piernik, saszetkę z lukrem oraz ozdoby cukrowe, które umożliwiają wykonanie różnych wzorów. Instruktor 
omawia proces powstawania pierników, a następnie pomaga dzieciom użyć odpowiednich ozdobników do stworzenia 
jak najpiękniejszego piernika.

Warsztaty pszczelarskie – odbędą się w sobotę, 16 maja 2020 r. o godz. 13.00 (20 os.). Podczas zajęć uczestnicy do-
wiedzą się ciekawych rzeczy na temat życia i hodowli pszczół. Następnie wykonają mydła lub świece z wykorzystaniem 
produktów pochodzących od tych owadów (mleczko, pyłek, wosk) i zapakują produkty w formie prezentu.

Warsztaty robienia lizaków – odbędą się w piątek, 5 czerwca 2020 r.  
godz. 13.00 i godz. 14.00 (50 os.). Podczas warsztatów instruktorzy opowia-
dają i pokazują, jak powstają słodycze. Następnie każde dziecko wykonuje 
własnego lizaka i zabiera go ze sobą.

Warsztaty czekoladowe – odbędą się w sobotę, 11 lipca 2020 r. o godz. 
13.00 i godz. 14.00 (50 os.). To praktyczne zajęcia pobudzające zmysł sma-
ku, wykorzystujące zdolności manualne i kreatywne myślenie uczestników. 
Uczestnicy zajęć samodzielnie przygotowują czekoladę, którą później prze-
lewają do form. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak i z czego po-
wstaje czekolada. 

Warsztaty bębniarskie – odbędą się w sobotę, 24 października 2020 r. 
o godz. 13.00 (20 os.). Na zajęciach dzieci poznają technikę gry na bęb-
nach oraz uczą się grać autentyczne rytmy afrykańskie. Zajęcia uczą także 
tolerancji dla różnorodności kulturowej oraz poszerzają wiedzę o świecie. 

Warsztaty makramowe bransoletki – odbędą się w sobotę, 21 listopada 2020 
r. o godz. 13.00 (20 os.). Uczestnicy poznają technikę wyplatania - makramę. 
Następnie stworzą własnoręcznie bransoletki z dekoracyjnymi dodatkami.

Warsztaty malowania bombek – odbędą się w sobotę, 5 grudnia 2020 r. 
o godz. 13.00 i godz. 14.00 (50 os.). W trakcie zajęć dzieci samodzielnie 
malują bombkę farbami, nadając jej bożonarodzeniowy charakter, następnie 
zdobią ją wybranymi świątecznymi symbolami. Malowidła są również obsy-
pane kolorowymi brokatami, dzięki czemu nabierają świątecznego blasku.

E.G.
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Muzyczna opowieść 
o Czerwonym 
Kapturku
Muzycy z Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpili we wtorek,  
10 grudnia br., na nasielskiej scenie z programem pt. Opowiem Ci bajkę. 

Widzów przywitał Jarosław Praszczałek zapowiadając niezwykły występ 
muzyczno – poetycki, przypominający teatr radiowy. Jego cechą cha-

rakterystyczną było to, że zarówno słowo, jak i muzyka, a także wszystkie 
dźwięki i efekty akustyczne odgrywały bardzo ważną rolę, pobudzając 
wyobraźnię słuchacza. 

Zespół przygotował dla małych widzów doskonale znaną wszystkim hi-
storię o dziewczynce zwanej Czerwonym Kapturkiem w autorskim, na-
pisanym wierszem, opracowaniu Jana Brzechwy. Opowieść ta, najpierw 
funkcjonowała jako podanie ludowe, a po raz pierwszy została spisana 
w XVII wieku przez Charles’a Perraulta w książce pt. Bajki Babci Gąski. Póź-
niej zaś wielokrotnie pojawiała się w różnych wersjach literackich. 

Pełną przygód historię dziewczynki w czerwonym kapturku na głowie – 
wcielając się kolejno we wszystkie role: mamy, babci, wilka, gajowego oraz 

leśnych zwierzątek opowiedział śpiewająco – Cezary Nowak, aktor scen 
warszawskich. Muzykowali: na trąbce - Marcin Zarzycki, a na fortepianie - 
Tomasz Pawłowski. 

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały melodyjnych pio-
senek i bardzo żywo reagowały na wszystkie dźwięki przypominające  
np. śpiewy i gwizdy ptaków, szelest liści, rzucanie orzechów. Bardzo intry-

gujący był odgłos zapowiadający 
grozę i przerażenie, który pojawił 
się w momencie, gdy Kapturek 
wchodził do chatki, gdzie w stroju 
babci czekał na niego wilk. Za to 
wyjątkowo zabawny był dźwięk, 
który wydawała trąbka, naśladu-
jący burczenie w brzuchu – kiedy 
to wilkowi z głodu kiszki marsza 
grały.

Pełna radości i emocji bajka sprawiła, że młodzi widzowie z wrażenia pod-
skakiwali na fotelach i podśpiewywali refreny piosenek wspólnie z artystą. 

W spotkaniu z muzyką uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bu-
dach Siennickich oraz z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie z Filharmonią, które odbędzie się we 
wtorek, 7 stycznia 2020 r. Jego tematem będzie przedstawienie operowe 
W. A. Mozarta pt. Bastien i Bastienne.

(i.)

Z NOK

Skarpetkowe bałwanki
Wszystkie dzieci czekają z utęsknieniem na śnieg, który, 
być może, pojawi się tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia. Na razie jednak „ulepiły” bałwanki na zajęciach 
kreatywnych w NOK. A w roli białego puchu wystąpiły 
śnieżnobiałe skarpetki. Wszystko dzięki pomysłowości 
Beaty Olechowicz, instruktorki prowadzącej nasze kre-
atywne warsztaty. Na ich uczestników zarówno młod-
szej, jak i starszej grupy, w sobotę, 14 grudnia, czekało 
kilka kilogramów ryżu oraz białe, duże, męskie skarpetki. 

Przepis na bałwanka okazał się dziecinnie prosty: każda 
ze skarpetek była napełniana ryżem, potem w odpo-
wiednich miejscach przewiązywana (oddzielane kule), 
a końcówka była wywijana i tworzyła piękną czapeczkę. 
Bałwanki miały też piękne brązowe rączki-kijeczki oraz cudne węglowe oczka i uśmiechy. Gotowe bałwanki zostały 
przez uczestników warsztatów zabrane do domów, gdzie przypominają im o śnieżnych świętach. 

E.G.
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Mikołajki - Zapominajki
Sobota, 14 grudnia br., w Nasielskim 
Ośrodku Kultury upłynęła pod zna-
kiem świąt Bożego Narodzenia. Już 
od progu wszystkich małych i tych 
większych gości witali pracownicy 
NOK w mikołajowych czapecz-
kach. Świąteczna atmosfera udzie-
lała się wszystkim.

Sala kina Niwa była po brzegi wy-
pełniona dziećmi i ich opiekunami. 
Wszystkich zgromadzonych przy-
witał krakowski „Teatr w Ruchu”, 
który wystawił przedstawienie pt. 
„Mikołajki – Zapominajki”. Na sce-
nie pojawiła się śnieżynka Elfi, która  
lubiła robić sobie selfi. Koniecz-
nie na fotografii chciała uwiecznić 
swoje nowe paputki, które dostała 

na gwiazdkę. Okazało się, że dar-
czyńcą był jej wielbiciel, czyli Re-
nifer Raper, smakosz gazet. Starał 
się on wytłumaczyć śnieżynce,  
że w święta telefon trzeba odłożyć, 
bo najważniejsi są inni ludzie. 

W natłoku świątecznych obowiąz-
ków, pakowania prezentów, ubierania 
choinki, w czym pomogły Renifero-
wi dzieci z publiczności, świąteczne 
postaci doczytały się w gazecie „Ży-
cie Nasielska”, że tegoroczne święta 
Bożego Narodzenia są jednak zagro-
żone. A to wszystko dlatego, że znik-
nął Święty Mikołaj. Elfi i Renifer Raper 
nie poddali się jednak i wyruszyli  
na wyprawę, aby go odnaleźć. Po 
wielu perypetiach znaleźli starsze-

go pana,  z  duż ym 
brzuchem, długą bia-
łą brodą, który zapo-
mniał o świętach. Na 
pomoc po raz kolejny 
przyszły dzieci z pu-
bliczności. Wszyscy ra-
zem śpiewali, tańczyli 
i w magicznym sposób 
odczarowali zapomi-
nalskiego Św. Mikoła-
ja. Po spektaklu, jak na 
prawdziwego Mikoła-
ja przystało, Święty zaprosił wszyst-
kie dzieci do siebie. Każdy uczestnik 
tego wyjątkowego spotkania mógł 
sobie zrobić z nim zdjęcie, pocią-
gnąć go za brodę, ale największą 
radość maluchom sprawiały oczy-

wiście podarunki, które rozdawał 
Mikołaj. Schodząc ze sceny dzieci 
przybijały piątkę Reniferowi żegna-
jąc się z aktorami „Teatru w Ruchu” 
i kończyły tym samym świąteczną 
przygodę, którą zaoferował im tego 
dnia Nasielski Ośrodek Kultury.

Zadanie zostało dofinansowane 
przez Gminę Nasielsk z Gmin-
n e go  P ro g ra m u  P ro f i l a kt yk i 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

E.G.

UROCZYSTOŚCI

Spotkanie opłatkowe w WTZ
Uroczyste, przedświątecz-
ne spotkanie środowiska 
osób z n iepe ł nospraw-
nościami korzystających 
z Warsztatów Terapii Za-
jęc iowej  w Świeszewie 
i działającego przy nich 
Klubu Absolwenta oraz 
zaproszonych gości od-
było się w środę, 11 grud-
nia 2019 r. w Świeszewie. 
Byłą to pierwsza wspólna 
Wigilia w nowej siedzibie 
Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej. Wśród gości zna-
leźl i  się przedstawiciele 
władz samorządów lokal-
nych m.in: Beata Jóźwiak 
wicestarosta powiatu puł-
tuskiego, Mariusz Kraszewski wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, Adam Misie-
wicz wójt gminy Świercze, Marta Moroza dyrektor PCPR w Pułtusku, radni nasielskiej Rady Miejskiej: 
Dawid Domała i Michał Brodowski. Obecni byli ponadto przedstawiciele organizacji, instytucji i firm 
współpracujących z warsztatami oraz rodzice uczestników WTZ i Klubu Absolwenta. Wszyscy 
zgromadzeni mieli okazję obejrzeć współczesną wersję historii o dziewczynce z zapałkami, którą 
w przedświątecznym zabieganiu wszyscy omijają. Na szczęście jest ktoś, kto zauważył biedną siero-
tę i obojętność dorosłych. W przedstawieniu przygotowanym przez Agnieszkę Michalak, instruktor 
terapii zajęciowej w pracowni muzyczno – teatralnej, wystąpili uczestnicy warsztatów. 

Po spektaklu ksiądz Andrzej Zych , proboszcz parafii Matki Boskiej Szkaplerznej ze Strzegocina odczytał 
fragment Pisma św. o narodzeniu dzieciątka Jezus, a później nastał czas na świąteczno – noworoczne 
życzenia i wspólne dzielenie się opłatkiem. Następnie Bogumiła Szlaska kierownik WTZ i prezes Stowa-
rzyszenia SWS Jan –Pol zaprosiła wszystkich gości na tradycyjną wigilijną wieczerzę. Dla wszystkich ze-
branych było to wyjątkowo wzruszające spotkanie opłatkowe. 

(i.)
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VII Przegląd kolęd i pastorałek  
Nad Betlejem w ciemną noc
We  w t o r e k ,  17  g r u d n i a  b r . , 
w Nasielskim Ośrodku Kultury już 
po raz siódmy odbył się Przegląd 
kolęd i pastorałek Nad Betlejem 
w ciemną noc. Wzięli w nim udział 
uczniowie ze szkół podstawowych 
z dwóch powiatów: nowodwor-
skiego i warszawskiego – zachod-
niego. Występowali oni w trzech 
kategoriach wiekowych: kl. I-III (14 
osób), kl. IV-VI (17 osób), kl. VII – VIII 
(11 osób). 

Wśród uczestników byli ucznio-
wie z 20 placówek oświatowych, 
w tym z Niepublicznej Szkoły Mu-
zycznej „Preludium” w Nowym 
Dworze Maz.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, 
każda szkoła mogła zgłosić do da-
nej kategorii wiekowej dwie pio-
senki, wykonywane przez solistów 
bądź duety. Młodzi artyści na nasz 

festiwal przybyli w towarzystwie 
rodziców, nauczycieli i kolegów, 
którzy dzielnie wspierali ich w kon-
kursowych zmaganiach. Najpierw 
wszystkich gości przywitał Marek 
Tyc, dyrektor Nasielskiego Ośrod-
ka Kultury, który omówił krótko 
zasady konkursu oraz przedstawił 
jury. W tym roku występy ocenia-
li: Wojciech Gęsicki, kompozytor 
i autor piosenek, Daniel Taraszkie-
wicz, kierownik Klubu Wojskowego  
2 Pułku Saperów w Kazuniu No-
wym i Iwona Pęcherzewska, redak-
tor naczelna Życia Nasielska. W roli 
konferansjera wystąpił Dawid Do-
mała.

Po burzliwych obradach, wynika-
jących z wysokiego i bardzo wy-
równanego poziomu występów, 
jury ogłosiło laureatów VII Przeglą-
du kolęd i pastorałek Nad Betlejem 
w ciemną noc. 

Wyniki festiwalu:
W kategorii kl. I – III: 
1.Natalia Piekutowska (Niepublicz-
na Szkoła Muzyczna „Preludium” 
w Nowym Dworze Maz.) – Ucie-
kali, uciekali;

2. Amelia Musielak (Szkoła Podsta-
wowa w Małocicach) – Jadą kolęd-
nicy;

3. Eliza Zdanowicz (Szkoła Podsta-
wowa w Starych Pieścirogach) – 
Sianko na stół;

Wyróżnienia: Magdalena Jabłońska 
(Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli) 
– Aniołek maleńki jak wróbelek; 
Rafał Antoniak (Szkoła Podstawo-
wa nr 7 w Nowym Dworze Maz.) 
Puk – puk pukają – szukają.

W kategorii kl. IV –VI:
1. Laura Laskowska (Szkoła Podsta-
wowa w Głusku) – Babci zegar;

2.Weronika Waniek (ZSP w Nowym 
Dworze Maz.) – Bardzo cicha noc;

3. Natalia Drobek (Szkoła Podsta-
wowa w Dziekanowie Leśnym) – 
Kolęda warszawska;

Wyróżnienia: Marta Lewan-
dowska (Szkoła Podstawowa 
w Zakroczymiu) – Pastorał-
ka od serca do ucha; Zuzanna 
Józefowicz (Szkoła Podstawo-
wa w Starych Pieścirogach) – 
Pastorałka anielska; Antonina 
Łaszczyk (Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Nowym Dworze Maz.) 
– Uciekali, uciekali.

W kategorii kl. VII – VIII:
1.Wiktoria Łoginow (Szkoła 
Podstawowa w Zakroczymiu) 
– Kolęda cisza;

2. Aleksandra Wasilewska i Nikola 
Lipińska (Szkoła Podstawowa w Le-
oncinie) – Magia świąt;

3. Jan Biernacki (Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Nasielsku) – My też pa-
stuszkowie;

Wyróżnienia: Kacper Zakrzewski 
(Szkoła Podstawowa w Starych Pie-
ścirogach) – Kolęda cisza; Jakub 
Domała i Maria Szych (Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Nasielsku) – Pierw-
sza gwiazdka.

Gratulujemy laureatom, a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za 
udział w naszym festiwalu.

Organizatorami festiwalu i sponso-
rami nagród byli: Nasielski Ośrodek 
Kultury i 2. Mazowiecki Pułk Sape-
rów w Kazuniu Nowym. Partnerami 
festiwalu i sponsorami upominków 
byli: burmistrz Nasielska – Bog-
dan Ruszkowski, burmistrz Nowe-
go Dworu Mazowieckiego – Jacek 
Kowalski oraz prezes Zarządu Sto-
warzyszenia Między Wisłą a Kampi-
nosem – Paweł Białecki.

(red.)
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Rośliny do dekoracji 
bożonarodzeniowych
Niektóre rośliny sadzone w ogrodach są atrakcyjne przez cały rok. Zachwy-
cają urokiem swoich konarów, gałęzi i owoców. Stanowią one ciekawy 
z formy, czy też wyróżniający się, akcent kolorystyczny. Warto ich gałęzie 
wykorzystać do świątecznych dekoracji wiązanek, wianków, girland i stro-
ików, ozdabiających nasze domy czy też wykorzystywanych ad memoriam 
na groby bliskich.

Obecnie na rynku pojawia się coraz 
więcej atrakcyjnych zimą roślin. Jed-
ne zachwycają swoim pokrojem, inne 
dekoracyjnymi pędami, naroślami czy 
utrzymującymi się długo owocami. Pro-
jektując kompozycje, czy też dekoracje 
bożonarodzeniowe, warto wykorzystać 
zimozielone rośliny np. ciemnozielony 
cis, tuje i cyprysy, które występują w ko-
lorach: żółtym, zielonym, czy niebieskim. 
Wykorzystanie do kompozycji bożonaro-
dzeniowych różnego rodzaju zieleni po-
zwoli stworzyć niesamowite dekoracje. 
W sprzedaży często pojawia się Cyprys 
Goldcrest Wilma o jasnozielonych pę-
dach i cytrynowym zapachu, który coraz 
częściej zastępuje choinkę w małych pomieszczeniach.

Najważniejszą ozdobą Świąt Bożego Narodzenia, wprowadzającą świąteczny 
nastrój, jest choinka. Najlepiej jeśli jest to żywe o leśnym zapachu drzewko. 
Wykorzystywane na choinki najczęściej są świerki, sosny, jodły.

Do bożonarodzeniowych roślin zalicza się jemioła, która wieszana nad 
drzwiami, czy przy suficie ma przynieść szczęście dla domu i jego miesz-
kańców.

Kolejną rośliną wykorzystywaną do dekoracji bożonarodzeniowych jest po-
incesja zwana gwiazdą betlejemską. Roślina ta ma niepozorne kwiatki, któ-
rych urodę rekompensują kolorowe przylistki. Poincesję wykorzystuje się 
zarówno jako roślinę doniczkową, jak też jako kwiat cięty. Tu należy dodać, 
że przed wstawieniem do wody w wazonie należy końce łodyg przyciąć 
ukośnie i zanurzyć w wodzie o temperaturze ok. 60 stopni. Zabieg ten po-
wstrzymuje wyciek z łodygi mlecznego soku.

Inną rośliną bożonarodzeniową jest kaktus Szlumbergera zwany potocznie 
grudnikiem. Ta pięknie kwitnąca roślina jest polecana, zwłaszcza do dekoracji 
sypialni, ze względu na zdolność wydzielania tlenu w porze nocnej i pochła-
niania dwutlenku węgla.

Bardzo popularnym krzewem wykorzystywanym do dekoracji bożonaro-
dzeniowych jest ostrokrzew. Jego ozdobne liście i owoce dodają uroku two-
rzonym dekoracjom. Często też wykorzystuje się zielone miotlaste pędy 
szczodrzeńca, który w zestawieniu z iglakami stworzy ładną kompozycję.

Do dekoracji bożonarodzeniowych i nie tylko, wykorzystuje się silnie powy-
ginane pędy leszczyny Contorta, czy też odmiany o płaczącym ułożeniu pę-
dów np. Pendula. Cienkie i często powyginane pędy wierzby płaczącej czy 
wierzby sachalińskiej Sekka o płaskich, wstęgowatych i pogiętych pędach z po-
skręcanymi końcówkami. Inną odmianą wierzby o spiralnie poskręcanych żół-
tych lub oliwkowozielonych, zaczerwienionych od strony słonecznej pędach 
jest wierzba mandżurska. Bardzo znanym i lubianym krzewem, którego pędy 
wykorzystuje się do dekoracji jest dereń biały Sibirica. Im więcej przycinamy 
pędy tego derenia, tym więcej wypuści młodych czerwonych przyrostów. 
Czerwone pędy, które można wykorzystywać do dekoracji, mają też klon pal-
mowy, wierzba purpurowa czy berberys koreański.

Pędy niektórych drzew mają inne ozdoby np. w postaci pięknych, długich 
strąków jak np. pędy katalpy, które są skupione w pęczkach i mają piękny, 
fioletowy kolor. Dekoracyjne, korkowe narośla na pędach ma ambrowiec, 
wiąz polny oraz trzmielina oskrzydlona, która urok swoich pędów pokazuje 
po opadnięciu, przebarwionych na kolor czerwony liści. Największe dwu-
dziesto-centymetrowe strąki tworzy glediczja, a drobne, delikatne robinia 
akacjowa.

Ozdobą drzew są też owoce, długo utrzymujące się na bezlistnych jesienią 
gałęziach. Do silnych mrozów utrzymują się na gałęziach dekoracyjne owo-
ce głogów, czy rajskie jabłuszka. Ozdobne owoce mają też irga szwedzka, 
ognik szkarłatny, mahonia pospolita, ligustr czy też ciernisty krzew ber-
berys Thunberga.

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej atrakcyjnych zimą roślin. Jed-
ne zachwycają swoim pokrojem, inne dekoracyjnymi pędami, naroślami 
czy utrzymującymi się długo owocami. Projektując kompozycje, wią-
zanki, czy też inne dekoracje świąteczne, warto wykorzystać zimozielo-
ne rośliny, kolorowe pędy, czy też owoce utrzymujące się do zimy na 
roślinach. Wykorzystanie ich do dekoracji bożonarodzeniowych pozwoli 
stworzyć niesamowite wnętrze domu, mieszkania czy też biura.

Elżbieta K.

NASIELSK BASZTA TEAM

Baszta zimą nie śpi!

NASZE SPRAWY

Potrzebna szafa dla koła
Koło Gospodyń Wiejskich to coraz popularniejsza forma integracji społeczności lokalnej na terenie naszej gminy. 
Jedną z nowo powstałych organizacji jest Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Pieścirogach. 

Co prawda w miejscowości tej nie ma świetlicy wiejskiej, ale członkowie KGW postanowili spotykać się, za po-
zwoleniem księdza proboszcza, w starej kaplicy.

Obecnie Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Pieścirogach za pośrednictwem naszej redakcji zwróciło się o po-
moc w pozyskaniu szafy na ubrania. Zwracamy się więc z prośbą do naszych czytelników o pomoc w tej sprawie. 
Jeżeli ktoś posiada zbędną szafę i zechce ją bezpłatnie przekazać na rzecz koła będziemy bardzo wdzięczni za 
wsparcie. Prosimy o kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu 506 538 912.

Michał B.

Długie wieczory i zakopywanie się 
pod kocem z ciepłą herbatą mogą 
wydawać się całkiem miłe, jednak 
co za dużo, to niezdrowo. Z cza-
sem stajemy się ospali, ociężali, od-
czuwamy spadek nastroju. Zimowe 
bieganie praktycznie eliminuje tego 
typu stany. Może nie każde wyjście 
na trening generuje wspaniały hu-
mor, jednak ewidentnie sprawia, że 
stany podobne do depresyjnych są 
nam obce. 

Bieganie to endorfiny, którymi na-
sza nasielska drużyna NBT dzieli się 
również z mieszkańcami. Przed-
południową porą 8 grudnia tra-
dycyjnie z pod nasielskiej Baszty 
ruszyła grupa pozytywnie zakrę-
conych biegaczy i rowerzystów. 
Tym razem głównym celem nie 
był sam trening, a niesienie radości 
innym. Członkowie stowarzyszenia 
Nasielsk Baszta Team w przebra-
niach nawiązujących do zbliżają-
cych się świąt Bożego Narodzenia 
postanowili podzielić się swoją ra-
dością ze wszystkimi mieszkańca-
mi. Były drobne słodkości i wiele 
pozytywnej energii . Uśmiechy 
i pozytywne wibrację udzielały się 
wszystkim napotkanym. Spotkanie 
na ulicy tak pozytywnej grupy lu-
dzi budziło uśmiechy nie tylko na 
twarzach dzieci, ale i dorosłych. 
Podobne wydarzania organizowa-
ne są już tradycyjnie od kilku lat 
i zawsze odzew mieszkańców jest 
niezwykle pozytywny. Miejmy na-
dzieję, że takie wydarzenia wnoszą 
wiele radości i pozytywnego ciepła 
w serca zmęczone jesienno zimo-
wą aurą.

Jednak niedziela upłynęła nie tyl-
ko pod znakiem biegu mikołajko-
wego po Nasielsku. Kilkuosobowa 
reprezentacja Nasielsk Baszta Team 
wybrała się do Popowa Borowego, 
by wziąć udział w Mikołajkowym 
Turnieju Tenisa Stołowego. Swoich 
sił próbowało sześcioro „baszto-
wych” dzieci oraz Karolina, Tomek 
i Robert. Rywalizacja była zacięta, 
a konkurencja mocno podnosiła 
rangę wydarzenia. Najlepsze efek-
ty osiągnęli Yanuo Yang zdobywa-
jąc 5 miejsce w kategorii klas 1-5 
oraz Robert Siwy, plasując się na  
7 (z 34) miejscu w kategorii amator. 
Te szczytne sportowe zmagania 
uświetnili koledzy z drużyny, któ-
rzy zakończyli bieg mikołajkowy 
właśnie na sali w Popowie. Zrobiło 
się ciepło na sercu, gdy ekipa Basz-
towiczów w strojach z akcentami 

świątecznymi, wsparła 
przyjaciół kibicując oraz 
dzieląc się uśmiechem 
i słodkościami. Turniej 
okazał się sportowym 
strzałem w dziesiątkę, 
w przerwach można 
było posilić się smako-
witymi ciastami przy-
gotowanymi przez radę 
rodziców ze Szko ł y 
Podstawowej w Popo-
wie Borowym i wypić 
kawę lub oranżadę.

Oba wydarzenia to efekt 
pracy nasielszczan, któ-
rzy bezinteresownie 
włożyli kawałek swoje-
go serca w nasze życie. 
Bez cienia żadnych wąt-
pliwości zapraszam już 
wszystkich mieszkańców do włą-
czenia się w przyszłe edycje tych 
wydarzeń, warto wyjść z domu 
zrobić coś pozytywnego i same-
mu zyskać więcej radości w nawa-
le przedświątecznych obowiązków.

Nasi biegacze nie poprzestali na 
wspomnianych wcześniej wy-
darzeniach. Zasoby pozytywnej 
energii mają niespożyte. Już ty-
dzień później, 14 grudnia, liczna 
grupa z Nasielsk Baszta Team oraz 
Nasielska i okolic reprezentowała 
nasze miasto w Białołęckim Biegu 
Wolności. 

Jest to coroczna impreza upamięt-
niająca wprowadzenie stanu wo-
jennego w Polsce, 13 grudnia 1981 
roku. W Stanie Wojennym władze 
internowały w areszcie na Białołęce 
ponad 600 opozycjonistów, m.in. 
Bronisława Komorowskiego, Jacka 
Kuronia, Adama Michnika, Henry-
ka Wujca, Karola Modzelewskiego, 
Tomasza Jastruna i wielu innych. 
W tym roku odbyła się już V edycja 
tego biegu. 

Trasa tradycyjnie przebiegała wo-
kół Aresztu Śledczego w Białołę-
ce i wynosiła 13 km (trzy okrążenia 
po 4,3 km). Większość trasy była 
utwardzona, lecz nie brakowało 
odcinków lekko błotnistych. Po-
goda tego dnia była dżdżysta, za-
ledwie kilka kresek powyżej zera, 
a z nieba chwilami padała mżawka. 

Organizatorzy zadbali o nastrój, 
były piosenki Jacka Kaczmarskie-
go, a ogrzać się było można przy 
rozstawionych koksownikach, któ-
re były jednym z symboli tamtego 
okresu.

Start ruszył dokładnie o 12.13 a na 
mecie pojawiliśmy się w kolejności: 

1. Sierzputowski Robert – NBT,  
2 .  Wi t kows k i  Ł u k a sz  –  N B T,  
3. Śmietański Piotr – NBT, 4. Ko-
łodziejcz yk Krz ysztof – NBT,  
5. Lewandowski Robert – nasielsz-
czanin, 6. Piotrowski Artur – NBT, 
7. Jankowska Agnieszka – NBT,  
8. Dalecki Łukasz – NBT, 9. Ruciń-
ska Jolanta – NBT, 10. Pietras To-
masz – NBT, 11. Stanisław Budnik 
– NBT.

Na zakończenie warto podzięko-
wać organizatorom za pielęgnowa-
nie pamięci tamtych zdarzeń. Była 
to udana impreza zarówno w wy-
miarze ideowym, jak i sportowym. 

Jak widać Nasielsk Baszta Team to 
nie tylko sportowe zmagania, ale 
i wiele różnych akcji niosących ra-
dość i serce mieszkańcom. Zapra-
szamy wszystkich, którzy chcieliby 
włączyć się w takie i podobne oka-
zje. Już niebawem rusza Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, na 
której również nie zabraknie człon-
ków Baszty. Może być to świetna 
okazja do rozpoczęcia aktywności 
fizycznej i przetruchtania symbo-
licznego dystansu łącząc przyjem-
ne z pożytecznym. Nieodmiennie 
zapraszamy wszystkich, a w szcze-
gólności początkujących na nasze 
biegowe środy o godz. 20:15 oraz 
wiele innych treningów i wydarzeń, 
jakie organizowane są w naszej 
okolicy. Zapraszamy do kontaktu 
przez stronę na FB, wsparcia oraz 
uczestnictwa.

Ze świ ątecznymi życzen i ami 
Nasielsk Baszta Team

JKR.
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DO ADOPCJI

Czyja zguba?
We czwartek, 12 grudnia 2019 r., pod opiekę Stowarzyszenia, trafił pie-
sek, znaleziony przy drodze w Popowie Borowym. Pies jest prawdo-
podobnie po wypadku, jest leczony. Wiek ok 5-6 lat, niewielki, dłuższa 
sierść, beżowy. Poszukujemy właściciela lub osoby, która będzie chciała 
go zaadoptować. Tel. w sprawie pieska 735 084 106 lub 570 512 956.

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Częste schorzenia, czyli kiedy 
udać się do weterynarza?
Uporczywe kichanie. Najczęstszy i najbardziej prozaiczny powód ki-
c h a n i a ,  o p r ó c z 
przeziębienia i zapa-
lenia zatok obocz-
n y c h  n o s a ,  t o 
drażniące nos psa 
zapachy: farby, roz-
puszczalniki, dym 
tytoniowy, perfumy, 
spaliny, olejki ete-
ryczne, ostre przy-
praw y kuchenne. 
Przyczyny kichania 
mogą być też natury mechanicznej: do nosa dostaje się koralik lub źdźbło 
trawy i zwierzę próbuje się go pozbyć. Czasem w takich wypadkach jest 
konieczna interwencja chirurgiczna.

Czkawka. Najczęstszą przyczyną czkawki u młodych psów jest łapczywe  
jedzenie i połykanie przy tym powietrza. Przepełniony brzuch podraż-
nia przeponę i pojawia się czkawka. Taki objaw może też wywołać zbyt 
ciepły lub zbyt zimny posiłek, zjedzenie suchej karmy bez dostępu do 
wody, a także połykanie niepogryzionego pokarmu. W ten sposób może 
również reagować wyziębiony organizm. Inny częsty powód czkawki, 
zwłaszcza u szczeniąt, to zarobaczenie. To szczeniętom przytrafia się też 
najczęściej czkawka wywołana połknięciem jakiegoś niejadalnego przed-
miotu.

U starszych psów nawracająca czkawka może mieć głębsze podłoże. Spo-
tyka się ją u zwierząt cierpiących na choroby centralnego układu nerwo-
wego, układu krążenia, wątroby, na cukrzycę, przewlekłą niewydolność 
nerek, stany zapalne otrzewnej czy niedrożność jelit. Towarzyszy ona pra-
wie wszystkim schorzeniom jamy brzusznej i klatki piersiowej. Aby ustalić 
jej przyczynę, trzeba więc wykonać dodatkowe badania specjalistyczne. 

Wymioty. Wymioty należy odróżnić od ulewania. Przed zwymiotowa-
niem zwierzę jest zwykle niespokojne, często przełyka ślinę i oblizuje się 
nerwowo. W większości wypadków wymioty są objawem chorób układu 
pokarmowego np. zapalenia śluzówki żołądka i jelit, niedrożności jelit, za-
palenia wątroby, trzustki i otrzewnej. Mogą być także spowodowane zaka-
żeniami bakteryjnymi czy wirusowymi lub zatruciami. Wymioty miewają 
również podłoże neurologiczne. Pojawiają się przy zapaleniach mózgu, 
uszkodzeniach móżdżku czy błędnika, zapaleniu ucha środkowego itp. 
Ich powodem bywa też reakcja na podanie niektórych leków, łapczywe 
jedzenie, przejedzenie, choroby gardła i krtani, a także choroba lokomo-
cyjna. Inne przyczyny to np. mocznica i ropomacicze.

Jeśli wymioty pojawiły się jednorazowo, to zapewne stało się to wskutek 
przemijającej niestrawności. Gdy jednak dochodzi do nich często, trzeba 
na podstawie oględzin lekarskich i badań (morfologia i biochemia krwi, 
RTG, USG, badanie neurologiczne) określić ich przyczyny.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu.

Z MOPS

Mikołaj przychodzi do każdego dziecka
We wtorek, 10 grudnia br., zakończyła się 
świąteczna zbiórka podarków dla dzieci z tere-
nu gminy Nasielsk, której organizatorem była 
Monika Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, 
a jej efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania! 
Ilość zgromadzonych zabawek, przyborów 
szkolnych i słodyczy jest naprawdę imponują-
ca. Dzięki Państwa niezwykłej ofiarności w tym 
roku świąteczne paczki z MOPS otrzyma ponad 
100 osób! To ponad dziesięć razy więcej niż 
w roku ubiegłym. W inicjatywę zaangażowa-
ły się wszystkie szkoły i przedszkola z terenu 
gminy Nasielsk. Bardzo pomogli druhowie z  
1 Nasielskiej Drużyny Harcerskiej. Wielkie serce okazali również Radni Rady Miejskiej w Nasielsku. Ponadto pan 
Dawid Domała przekazał do MOPS duży karton prezentów, które zebrał podczas własnej zbiórki. 

Pracownicy MOPS to ludzie, którzy najlepiej znają potrzeby nasielskich rodzin. Już w najbliższych dniach, jako 
pomocnicy Św. Mikołaja dostarczą prezenty pod właściwe adresy. Z całą pewnością wywołają one uśmiech na 
twarzach wielu obdarowanych dzieci i ich rodziców. To właśnie dzięki Państwu Mikołaj przychodzi do każdego 
dziecka!

(mops)

CHARYTATYWNIE

Przedświąteczna zbiórka darów
Od kilku już lat Dawid Domała organizuje przedświątecz-
ną zbiórkę darów dla dzieci. Początkowo była to zbiórka 
na rzecz Domu Dziecka w Chotomowie. Jednak z cza-
sem duża ilość przekazywanych przez nasielszczan da-
rów sprawiła, że część z nich trafia (za pośrednictwem 
MOPS w Nasielsku) do rodzin z naszej gminy. Akcja od-
bywa się głównie w szkołach i przedszkolach na terenie 
gminy Nasielsk, a także w Nasielskim Ośrodku Kultury.

Tegoroczna zbiórka odbywała się od 18 listopada do  
8 grudnia br. Wśród prezentów znalazły się m.in.: słody-
cze, zabawki oraz artykuły szkolne. 

W poniedziałek, 9 grudnia br., pan Dawid odwiedził Dom 
Dziecka w Chotomowie i spotkał się s. Joanną Bodzak, dyrektorką placówki, której przekazał przygotowane przez 
nasielszczan dary. Tego samego dnia prezenty trafiły też do nasielskiego MOPS.

(red.)
Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do tegorocznej zbiórki. Ogromne po-
dziękowania należą się dyrektorom, nauczycielom, opiekunom, pracownikom, ale przede wszystkim dzieciom 
i młodzieży oraz ich rodzicom. Dziękuję także osobom prywatnym, które dostarczyły prezenty do NOK. Nikt 
nie ma monopolu na pomaganie innym i każda podobna inicjatywa wychodząca od osób prywatnych, czy in-
stytucji jest czymś pięknym i szlachetnym. Najważniejsze, że wciąż są wśród nas ci, którzy dostrzegają drugiego 
człowieka. Za wsparcie tej akcji po raz kolejny szczerze Wam wszystkim dziękuję.

Dawid Domała

CHARYTATYWNIE

Wsparcie sąsiedzkie
Koło Gospodyń Wiejskich Borko-
wianki zorganizowały w budynku 
OSP Cieksyn imprezę charytatywną, 
której celem było zebranie środków 
finansowych na pomoc rodzinie 
Dąbrowskich z Borkowa. 27 paź-
dziernika 2019 r., w pożarze straci-
li oni dużą część swojego dobytku. 
Sąsiedzi nie byli obojętni na los po-
szkodowanej rodziny przygotowali 
dla niej bożonarodzeniowy prezent. 
Przedsięwzięcie swoim patronatem 
objął burmistrz Nasielska Bogdan 
Ruszkowski. W niedzielę, 8 grudnia 
br., w strażnicy w Cieksynie spo-
tkali się ludzie dobrej woli, którzy 
chcieli wspomóc pogorzelców. 
W ramach imprezy przygotowano 
różne smakołyki przez właścicieli 
Baru Borkowo oraz ciasta i pierogi, które zrobiło KGW w Ruszkowie. Odbyła się też loteria fantowa z nagrodami 
ufundowanymi przez lokalnych przedsiębiorców, m.in. voucher na kajaki, na weekend w Wiosełku, na manicure 
itd. Za oprawę artystyczną tego wydarzenia odpowiadało Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne Skafander, zaś 
oprawę muzyczną zapewniał dj Piotrek. Poza tym dzieci mogły malować sobie buźki, odbywały się też warsztaty 
rękodzieła. Dla smakoszy czekała grochówka, którą ugotował Janusz Gers, radny z Cieksyna. Łącznie podczas 
akcji zebrano 7 300 zł. Cała kwota trafiła do rodziny Dąbrowskich.

E.G.
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Nasielska Szlachetna Paczka 
Już od kilku lat akcja „Szlachet-
na paczka” rozpoczyna się na kil-
ka tygodni przed Świętami Bożego 
Narodzenia. Najpierw typowani 
są szefowie sztabu tej akcji, a póź-
niej zgłaszają się do niej wolonta-
riusze. Poświęcają oni swój wolny 
czas, aby czuwać nad całym przed-
sięwzięciem, którego finałem jest 
obdarowanie wybranych rodzin 
przygotowanymi przez darczyńców 
prezentami. 

O tegorocznej edycji tej wyjątko-
wej akcji charytatywnej, której fi-
nał odbył się w weekend od 6 do 8 
grudnia, rozmawiamy z Mają Mie-
rzejewską, szefową nasielskiego 
sztabu „Szlachetnej Paczki”. Tym ra-
zem sztab miał swoją siedzibę w bu-
dynku znajdującym się na Stadionie 
Miejskim. Tam też znajdował się ma-
gazyn paczek, które przywozili dar-
czyńcy biorący udział w akcji. 

Ilu wolontariuszy przystąpiło do ak-
cji „Szlachetna paczka” 2019? 

 – W tym roku do nasielskiej Szla-
chetnej Paczki przystąpiło jedenastu 
wolontariuszy. Ich rekrutacja roz-
poczęła się w październiku, a skoń-
czyła w połowie listopada. Każdy 
wolontariusz musi przejść szkolenie. 

Ile rodzin z naszej gminy i najbliż-
szej okolicy otrzymało wsparcie ze 
„Szlachetnej paczki”?

 – Do Paczki zakwalifikowało się 
15 rodzin – wspaniałą informacją 
jest to, że dla wszystkich znaleźli się 
Darczyńcy.

Kto decydował o wyborze rodzin, 
które otrzymają paczki? Czy musiały 
spełniać jakieś wymagania? – Rodzi-
ny były wybierane pod kątem prze-
różnych kryteriów – wolontariusze 
przeprowadzali z każdą zgłoszoną 
rodziną szczegółowy wywiad i na 
jego podstawie następowała we-
ryfikacja oraz decyzja o włączeniu 
do akcji. Zgłoszenia potrzebujących 
rodzin dokonywali znajomi, sąsie-
dzi potrzebujących osób i MOPS. 
W naszej nasielskiej bazie znalazły 
się osoby starsze, samotne, wyklu-
czone z powodu choroby, ubogie, 
niepełnosprawne, rodziny z dzieć-
mi. Jest więc to przekrój każdej 
z grup potrzebujących pomocy. 

Jakie potrzeby są najczęściej zgła-
szane i jakie prezenty były kupo-
wane?

 – Zazwyczaj kupując prezent każ-
dy chce kupić drugiej osobie coś 
wspaniałego. Opał, jedzenie, łóż-
ka, kuchenki gazowe, piec, poście-
le, odzież zimowa, drzwi, prysznic, 
piekarnik – o takich rzeczach ma-
rzyły nasze paczkowe rodziny. Dla 
przeciętnego człowieka są to rzeczy 
oczywiste i niezbędne do spokojne-
go i godnego życia – niestety nasze 
rodziny, zmagające się z najróżniej-
szymi problemami, nie były w stanie 
sobie tego zapewnić. Dzięki dobrym 
ludziom i zaangażowaniu wolonta-
riuszy, wiele rodzin będzie mogło 
się wyspać w ciepłym wygodnym 
łóżku, zjeść ciepłą zupę, czy upiec 
ciasto chorej żonie (marzenie na-
szego pana Zbigniewa), pięcioro 
rodzeństwa będzie miało nowe cie-

płe ubrania na nadchodzącą zimę, 
a pani Marii nie będzie wyziębiał się 
dom, bo wstawi sobie drzwi. Są też 
i mniejsze prezenty, równie ważne, 
bo każdy ma marzenia, choć cza-
sem są gdzieś głęboko ukryte, pod 
płaszczem walki o byt. Do tych po-
trzeb, nam wolontariuszom, było 
najciężej dotrzeć, ale czasem się 
udawało. Takim marzeniem były 
np. książki, kosmetyki, ciepły koc, 
wymarzone przez dzieci zabawki. 

Jakie były reakcje rodzin, którym 
wręczane były paczki?

 – Reakcje były najróżniejsze. Szla-

chetna Paczka stara się docierać 
do rodzin, które nie proszą o po-
moc, które są w swojej biedzie czy 
nieszczęściu i walczą z nią, ale nie 
oczekują, że ktoś coś za nich zro-
bi, coś im da. Tym bardziej reak-
cje takich osób na bezinteresowną 
pomoc i prezenty to zazwyczaj łzy, 
niedowierzanie, ogromne wzrusze-
nie i wdzięczność. „Ja nie wierzyłam, 
że wy przyjedziecie”. Cudowne są 
też reakcje dzieci, których marzenia 
się spełniają i cały dom wypełnia się 
nagle paczkami i mogą w dziecięcej 
radości rozpakowywać paczkę po 
paczce, odkrywając kolejne wspa-
niałe rzeczy.

Kto najczęściej przygotowuje paczki: 
firmy czy też prywatne osoby? 

 – Nasi darczyńcy to zarówno firmy, 
jak i osoby prywatne, zawsze jest 
to grupa wspaniałych zaangażo-
wanych ludzi. Zdarza się, że paczkę 
przygotowuje jedna osoba, jednak 
niezwykle rzadko. Zazwyczaj pacz-
kę przygotowują całe grupy osób, 
które organizują się w firmach, w ro-
dzinach, wśród znajomych i przyja-
ciół. Często jest to około 5-10 osób 
lub więcej.

Czy tylko wolontariusze rozdawali 
paczki, czy we wręczaniu prezentów 
uczestniczyli także darczyńcy?

 – Wszystko zależy od obdarowy-
wanej rodziny. Niektórzy, z różnych 
powodów, nie wyrażają zgody na 
kontakt z darczyńcą (czasem są to 
względy medyczne, czasem lęk, 
poczucie wykluczenia, każdy przy-
padek jest indywidualny). Podczas 
pierwszego wywiadu z rodziną wo-
lontariusz pyta, czy rodzina wyraża 
zgodę na kontakt z darczyńcą. Od-
powiednia informacja jest zamiesz-
czana przy opisie rodziny w bazie. 
Zawsze darczyńca otrzymuje po fi-
nale relację z wręczania prezentu 

rodzinie. Opis przygotowuje wolon-
tariusz opiekujący się daną rodziną.

Ewelina Gizińska

Podziękowania
Chciałabym przede wszystkim po-
dziękować moim wspaniałym 
wolontariuszkom – razem stworzy-
łyśmy naprawdę wspaniałą druży-
nę, z którą wszystko było możliwe. 
Dziewczyny zawsze były pełne za-
angażowania, energii, i pasji. By-
cie wolontariuszem Szlachetnej 
Paczki to ciężka, ale też niezwykle 
rozwijająca i uwrażliwiająca pra-
ca – jesteśmy pomostem między 

rodzinami a darczyńcami. Często 
rozmowy są trudne, smutne i wzru-
szające, zarówno dla nas, jak i dla 
rodzin. Trzeba być elastycznym, 
mieć umiejętność odnalezienia się 
w każdej sytuacji, wyjść ze swojej 
strefy komfortu, być obiektywnym. 
Dla mnie to wielka nauka poko-
ry i wdzięczności przede wszyst-
kim. Bardzo się cieszę, że mogłam 
współtworzyć ten finał z taką wspa-
niałą ekipą.

Ogromne podziękowania należą 
się również Darczyńcom. Wspania-
li, hojni ludzie – poświęcili swój czas 
i pieniądze, by spełnić marzenia in-
nych, by odmienić im świąteczny 
czas, by pokazać tym rodzinom, że 
nie są same, że ktoś się nimi przej-
muje i kogoś ich los obchodzi.

Darczyńcy często organizowali się 
w kilkanaście osób, tworzyli swoje 
małe sztaby, dzielili zadania, obo-
wiązki, by przygotować wspaniałą 
paczkę. W dniu finału przyjeżdża-
ły do nas całe rodziny, przedstawi-
ciele firm, szkół, nasza wspaniała 
straż. Fantastyczni ludzie o ogrom-
nych sercach. Samochody jadą-
ce do rodzin były wypakowane po 
brzegi prezentami. Rodziny czę-
sto stały oniemiałe, brak było słów,  
by opisać emocje, jakie towarzy-
szyły każdemu w tych chwilach.  
Bo słowa nie są w zasadzie tak waż-
ne – ważne są czyny. Cieszę się, że 
udało nam się wspólnie uczynić tyle 
dobra. Do zobaczenia za rok!

Maja Mierzejewska, szefowa 
nasielskiego sztabu  

„Szlachetnej Paczki”
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KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
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...

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 większe 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 wszyst-
ko zmienia.

27-29 grudnia godz. 19:15

2-5 stycznia godz. 17:00

8-9 stycznia godz. 17:00

Futro z misia
Komedia;  Polska; Czas trwania 1 godz. 42 min. 

Boss podhalańskiej mafii o wiele mówiącej ksywie, 
Nerwowy jest wściekły. To akurat w jego przypad-
ku normalne, bo facet z natury nie jest oazą spokoju, 
ale tym razem ma naprawdę dobry powód. Jego lu-
dzie podczas brawurowej akcji ukradli z komisariatu 
w Tczewie 120 kilogramów ziołowej herbatki. Po cho-
lerę gangsterom ziołowa herbatka? No właśnie. W po-
licyjnym magazynie miała być marihuana, ale ktoś 
ubiegł zakopiańskich zakapiorów i zwiał z towarem. 
Całej sprawie bacznie przyglądają się agenci Dzik i Żubr z CBŚ, którzy podejrzewają 
przekręt na wojewódzką skalę. Tymczasem na Pomorzu ktoś handluje doskonałej 
jakości „trawką”...

2-5 stycznia godz. 15:00

8-9 stycznia godz. 15:00

JAK ZOSTAĆ  
ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Familijny;  Dania; Czas trwania 1 godz. 32 min. 

Lucia mieszka ze swoimi rodzicami na północy Gren-
landii. Jej tata pracuje jako Święty Mikołaj. Dziewczynka 
chciałaby pójść w ślady ojca i uczyć się tajników jego 
zawodu. Niestety tylko chłopcy mogą uczęszczać do 
międzynarodowej szkoły dla Mikołajów. Lucia nie daje 
jednak za wygraną i przekonuje dyrektora szkoły, aby pozwolił jej udowodnić, że 
jest tak samo dobra jak oni. By to osiągnąć, musi spełnić największe, świąteczne 
marzenie pewnego chłopca o imieniu Albert — sprawić, aby jego ojciec cierpiący 
na tajemniczą chorobę wyzdrowiał.

2-5 stycznia godz. 19:00

8-9 stycznia godz. 19:00

Na noże
Kryminalny, komedia;  USA; Czas trwania 2 godz. 10 min. 

Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Trombley 
zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 
85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie ele-
gancki, co dociekliwy detektyw, Benoit Blanc. Dzień 
przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadło-
ści odbyła się huczna uroczystość z udziałem całej 
jego, dość szczególnej, rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie 
z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez 
sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczeki-
wań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu 
nie brakowało także nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luk-
susowej posiadłości, poddani nieszablonowym metodom śledczym Blanca, bliscy 
Trombleya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik pozostanie do 
ostatniej chwili zagadką.

Baran 21.03-20.04
Nie przejmuj się błahostkami i nie bądź 
w stosunku do siebie zbyt krytyczny. Za-
chowaj dystans wobec nowo poznanych 
ludzi i ich ryzykownych propozycji. Uwa-
żaj, żeby nie obrazić kogoś bliskiego. 

Byk 21.04-20.05
W pracy daj szansę innym i nie wyrywaj się 
przed szereg. Unikaj nadmiaru stresujących 
sytuacji, bo to odchorujesz. W trudnych 
chwilach poproś najbliższych o wsparcie. 
Zrób badania kontrolne.

Bliźnięta 21.05-21.06
Twoje życie wreszcie nabierze barw, a Ty 
z optymizmem popatrzysz w przyszłość. 
Czeka Cię dobra passa w finansach. Zamiast 
przejmować się karierą, choć na kilka dni wy-
jedź gdzieś i odpocznij.

Rak 22.06-22.07
Czeka Cię trochę zamieszania i nieporozu-
mień w pracy. Możesz być skory do kłótni 
o drobiazgi i słowa. Lepiej nie daj się wy-
prowadzić z równowagi. Postaraj się więcej 
przebywać na świeżym powietrzu.

Lew 23.07-23.08
Świętnie wypadniesz na ważnych spotkaniach 
lub szkoleniach, warto się starać i przełamywać 
bariery. Nie pozwól, aby wszystkie obowiązki 
domowe spadły na Ciebie. Bądź bardziej aser-
tywny.

Panna 24.08-22.09
Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy 6cią-
gle zawracają Ci głowę swoimi problemami. 
Nie denerwuj się, jeśli jakieś plany zmienią się 
w ostatniej chwili. Zdobędziesz nowych przy-
jaciół.

Waga 23.09-23.10
Wiedza i umiejętności, które zdobędziesz 
podczas szkoleń i kursów, przydadzą Ci się 
w pracy. Będziesz teraz dobrze zorganizo-
wany i nastawiony na realizowanie wyzna-
czonych celów.

Skorpion 24.10-22.11
Unikaj dyskusji z innymi. W obronie swoje-
go zdania możesz być wybuchowy. Przejrzyj 
zaległe rachunki. Odżywiaj się odpowiednio, 
a do samochodu wsiadaj wyspany. Nigdzie się 
też nie spiesz.

Strzelec 23.11-21.12
Zwróć większą uwagę na samopoczucie 
swoich bliskich, nie bądź wobec nich zbyt 
wymagający. Jeśli jesteś z kimś w konflikcie, 
wyciągnij pierwszy rękę na zgodę. Panuj nad 
nerwami.

Koziorożec 22.12-20.01
Mów jasno czego wymagasz od pracowni-
ków, a unikniesz wielu nieporozumień. Bądź 
milszy dla bliskich, nie steruj nimi i nie narzu-
caj im swojego zdania. Masz szansę więcej 
zarobić, nie przegap okazji. 

Wodnik 21.01-19.02
Bardzo dokładnie czytaj każdą umowę, 
jaką podpisujesz. W finansach będziesz 
mieć wszystko pod kontrolą, uważaj jednak  
na nieuczciwych ludzi. Rozwijaj swoje za-
interesowania.

Ryby 20.02-20.03
Nie pytaj ciągle innych o radę, staraj się sa-
modzielnie podejmować decyzje. Zacieśniaj 
relacje z ukochaną osobą, zaplanuj wspólny 
wyjazd lub wyjście do restauracji. Spędzaj wię-
cej czasu z rodziną.

HHOORROOSSKKOOP
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DROBNE

Działka budowlana 700 m2 

w centrum Nasie lska przy  

ul. POW 3 w kształcie prostoką-

ta, wszystkie media przy dział-

ce, 100 000 pln do negocjacji.  

Tel. 502 109 208.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 

435.

Firma KAM-POL w Nasielsku za-

trudni na umowę o pracę: pra-

cowników produkcji, operatorów 

wózków widłowych, elektryka-

-automatyka, mechanika prze-

mysłowego. Tel. 784 902 549.

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

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.
1.01.–05.01.2020 r. Apteka, ul. Harcerska 2, Nowy Dwór Maz.

6.01.–12.01.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.
Uchwała nr XLV/303/2018  Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 listopada 2018 r. 

UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.
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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 do-
tyczyć będzie odbioru segrego-
wanych odpadów komunalnych 
– szkła, papieru i plastiku z nieru-
chomości jednorodzinnych. Czę-
stotliwość odbioru plastiku będzie 
taka, jak dotychczas – jeden raz 
w miesiącu. 

Odbiór szkła i papieru odbywać się 
będzie jeden raz na dwa miesią-
ce (dotychczas dwa razy w miesią-
cu). Obecnie praktyka pokazywała, 
że z budynków jednorodzinnych 
papieru jest bardzo mało albo nie 
jest wcale przekazywany. Nato-
miast szkło, najczęściej przekazy-
wane było w niepełnych 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 Od-
padów Komunalnych w Nasielsku, 
przy ul. Płońskiej 43, który jest czyn-
ny od wtorku do soboty (włącznie) 
od godz. 7:00 – 15:00.

Ze względu na koszty worków 
ograniczyliśmy ich dostarczanie 
mieszkańcom w ramach złożonej 
deklaracji. Na gospodarstwo do-
mowe raz w miesiącu będzie można 
otrzymać trzy worki na plastik i po 
dwa na szkło i na papier.

Większe ilości worków trzeba bę-
dzie zakupić na własny koszt. Do-
puściliśmy też możliwość używania 
sporadycznie worków w innych ko-
lorach pod warunkiem opisania, co 
zawierają. 

Budynki jednorodzinne, które nie 
będą zagospodarowywał y od-
padów biodegradowalnych we 
własnym zakresie, będą ponosiły 
wyższe opłaty za odbiór odpadów 
i we własnym zakresie będą musiały 
kupić worki brązowe na te odpady. 

Nowością w gospodarce odpadami 
w 2020 roku, będzie to, że na po-
sesjach wielolokalowych ustawione 
zostaną pojemniki na odpady bio-
degradowalne, a w razie potrzeby 
na posesjach budynków wieloloka-
lowych zostaną również ustawione 
metalowe pojemniki na popiół.

Właściciele budynków jednoro-
dzinnych również będą zmuszeni 
segregować popiół i przekazywać 
go w pojemnikach metalowych, 
w które wyposażą nieruchomość 
na własny koszt.

Wszyscy właściciele mają obowią-
zek zbierania w sposób selektywny 
następujących rodzajów odpadów 
komunalnych:
 – papier,
 – tworzywa sztuczne, metale, od-
pady opakowaniowe wielomateria-
łowe,
 – szkło,
 – bioodpady,
 – odpady niebezpieczne,
 – przeterminowane leki i chemi-
kalia,
 – odpady niekwalif ikują-
c e  s i ę  d o  o d p a -
dów medycznych 
p o w s t a ł y c h 
w gospodarstwie 
domowym w wyni-
ku przyjmowania pro-
duktów leczniczych 
w formie iniekcji i pro-
wadzenia monitoringu 
poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek (odpady te bę-
dzie można przekazać w Punk-
cie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w Nasielsku;
 – zużytych baterii i akumulatorów,
 – zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego,
 – mebli i innych odpadów wielko-
gabarytowych,
 – zużytych opon,
 – odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych,
 – odpadów tekstyliów i odzieży,
 – popiołu i żużlu.

Kompostowania we własnym zakre-
sie powstających na nieruchomości 
odpadów ulegających biodegrada-
cji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi. W przypadku braku 
możliwości technicznych zbiera-
nie do odpowiednio oznakowa-
nych pojemników lub worków i 
przekazywanie przedsiębiorcy zaj-
mującemu się ich odbiorem lub 
dostarczenie na własny koszt do 
Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (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 za-
gospodarowanie tej kategorii odpa-
dów. Każdy plac budowy powinien 
być zaopatrzony w pojemniki na 
odpady komunalne – dotyczy to 
również remontów.

Ustalono następujące wymogi czy-
stości 

asortymentowej selektywnie zebra-
nych odpadów komunalnych:

• w zabudowie jednorodzinnej nie 
mniej niż 95% masy frakcji, dla 
której przeznaczony jest dany ro-
dzaj pojemnika lub worka,

• w zabudowie wielorodzinnej nie 
mniej niż 80% masy frakcji, dla 
której przeznaczony jest dany ro-

dzaj pojemnika lub worka.

W przypadku niedotrzy-
mania ustalonego mi-
n i m a l n e g o  p o z i o m u 

czystości asortymentowej 
selektywnie zebranych 

odpadów komunal-
nych naliczona zo-

stanie czterokrotnie 
wyższa stawka od 
osoby niż za od-
biór odpadów se-
gregowanych.

W przypadku, gdy 
na terenie nierucho-

mości zlokalizowana 
jest altana śmietnikowa 

z bezpośrednim, udostęp-
nionym wejściem od strony 

ulicy, odbiór odpadów może być 
realizowany z tej altany.

Ustalono roczny limit odbieranych 
odpadów z nieruchomości obję-
tych systemem zagospodarowania 
odpadami komunalnymi (dostarcza-
ne we własnym zakresie do PSZOK), 
w ilościach:
a) meble i inne odpady wielko-
gabarytowe do 100 kg z gospodar-
stwa domowego,
b) opony w ilości 4 szt. z gospo-
darstwa 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 
terminie. Wszelkie informacje do-
tyczące systemu gospodarowania 
odpadami będą udostępniane na 
Facebooku i na stronie interneto-
wej: www.nasielsk.pl.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich
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Klasa B 2019/2020, grupa: Ciechanów
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R E K L A M A

PIŁKA NOŻNA. Wkra Cieksyn

Podsumowanie 
pierwszego sezonu
Wkra Cieksyn kończy pierwszy sezon, po reaktywacji, na 9. miejscu w kla-
sie B okręgu ciechanowskiego. Klub Wkra Cieksyn powrócił do gry po 
kilkunastu latach przerwy. Pomysł reaktywacji drużyny powrócił jesienią 
2018 roku po meczu rozegranym na cieksyńskim boisku, kiedy to zagrali 
zawodnicy, którzy niegdyś tworzyli ten klub. 

W odbudowie drużyny oraz przygotowaniu boiska do gry znacząco po-
mógł Daniel Śmigasiewicz, który został jej prezesem, a także radny Janusz 
Gers. Ogromnie tę inicjatywę wsparli mieszkańców Cieksyna i okolicz-
nych miejscowości. Warto zauważyć, że mieszkańcy Cieksyna przezna-
czyli swój fundusz sołecki na wsparcie i rozwój Wkry Cieksyn.

Już w czerwcu 2019 roku drużyna, jak i boisko, otrzymały licencję na roz-
grywki w sezonie 2019/20. 

Udało się zebrać ponad 20 osobową grupę chętnych do gry, a ich trene-
rem został Dariusz Dziedzic. Dorobek po rundzie jesiennej jest skromny, 
jednak to początki, w których zawodnicy z Cieksyna poznawali konkuren-
tów. Bilans po dziewięciu rozegranych meczach jest następujący: jedna 
wygrana, jeden remis i siedem porażek. Łącznie drużyna Wkry Cieksyn 
zdobyła 7 goli, jednak straciła ich 30. Wygrany mecz rozegrany został  
8 września z Żakiem Szreńsk, kiedy to pierwszą honorową bramkę w run-
dzie jesiennej zdobył Robert Sagan. Bezbramkowy remis rozegrany został 
13 października z Tamką Dzierzgowo.

Po dwie bramki w rundzie jesiennej zdobyli Robert Sagan i Sebastian Ma-
zurkiewicz. Po jednej Mariusz Konisiewicz, Piotr Burzyński i Łukasz Gortat. 
Ten ostatni zaliczył też jednego gola samobójczego w meczu z Gladiato-
rem Słoszewo. 

Sześć razy w jesiennej kolejce sędziowie pokazali zawodnikom Wkry żółte 
kartki. Były to ostrzeżenia dla Krzysztofa Łuczaka, Mariusza Konisiewicza 
i Sebastiana Ołtarzewskiego w meczu z Jutrzenką Unieck, Przemysławowi 
Ostrowskiemu i Szymonowi Maciątkowi w meczu z Tamgą Dzierzgowo 
i Łukaszowi Gortatowi w meczu z Gryfem Kownaty Żędowe. Nikt nie zo-
stał ukarany czerwoną kartką.

Wkra Cieksyn z pozytywnym nastawieniem czeka na rundę wiosenną. 
Teraz zawodnicy mają chwilę oddechu, choć treningi odbywają się cały 
czas. O terminach meczów będziemy informować na bieżąco. 

Michał B.

UROCZYSTOŚCI

Sportowa wigilia Żbika
150 osób wzięło udział w wigilii 
MLKS Żbik Nasielsk, która odbyła 
się w sobotę, 14 grudnia br., w hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-

wej nr 1 w Nasielsku. Gospodarzem 
spotkania był Marek Prusinowski - 
prezes klubu, a wśród gości znaleźli 
się: Bogdan Ruszkowski - burmistrz 
Nasielska, Jerzy Lubieniecki - prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Dariusz 
Kordowski - wiceprzewodniczą-
cy RM (który jest także trenerem 
dwóch drużyn), radny Michał Bro-
dowski, Marek Maluchnik - sekre-
tarz Nasielska oraz skarbnik, Rafał 
Adamski. Nie zabrakło trenerów 
i członków zarządu klubu Żbik – 
Pawła Wilgi i Mariusza Figurskiego. 
Licznie przybyli także zawodnicy 
poszczególnych roczników i ro-
dzice niepełnoletnich zawodników.

Każdy rocznik miał przygotowany 
oddzielny stół, a na nim mnóstwo 
smakołyków. Spotkanie było oka-
zją do podkreślenia sukcesów, któ-
re poszczególne roczniki odniosły 
w rundzie jesiennej sezonu 2019/20. 
Powodem do dumy jest rocznik 
2010, którego trenerem jest Paweł 
Wroński. W rozgrywkach COOZPN 
zajął on pierwsze miejsce, strzelając 
61 bramek i tracąc tylko 7, awanso-
wał do wyższej grupy. Awans zaliczył 
także rocznik 2009 pod wodzą tego 
samego trenera. Drużyna ta w tym 
sezonie strzeliła aż 78 bramek, a stra-
ciła tylko 13. Prezes klubu pochwalił 
zespół z roczników 2012 i 2011, któ-
rego trenerami są Piotr Kosztowniak 
i Mariusz Chrzanowski. Zajmuje on 
 2 miejsce w grupie COOZPN.

Pochwały zebrała także drużyna 
z rocznika 2008 i 2007, którą tre-
nuje Łukasz Zalewski. Zajęła ona 
w tym sezonie 3 miejsce, mając na 

koncie 32 strzelone bramki i stratę  
10 bramek, a do awansu zabrakło 
bardzo niewiele.

Blisko awansu był także rocznik 
2006, którego trenerem jest Dariusz 
Kordowski. W rozgrywkach CO-
OZPN zawodnicy tej drużyny zajęli 
2 miejsce, mając na koncie 55 bra-
mek i tracąc 21 bramek. Więcej pra-
cy natomiast czeka rocznik 2005, 
także pod skrzydłami Dariusza Kor-
dowskiego, który zajmuje 6 miejsce 
w tabeli. Drużyna ta ma więcej bra-
mek straconych (45) niż zdobytych 
(18). 

Na podium znalazł się również rocz-

nik 2003 z trenerem Marcinem Świ-
derskim. Zawodnicy tej drużyny 
zajęli w rozgrywkach 3 miejsce, ma-
jąc na koncie 24 zdobyte bramki, ale 
też 42 bramki stracone. Z drużyny 
tej dwóch zawodników (Bartek Sali-
szewski i Bartek Załoga) zadebiutowali 
w drużynie seniorskiej. Prezes zazna-

czył, że najmłodsi, których trenerami 
są Mariusz Bramowicz i Sylwia Rogal-
ska, systematycznie trenują i biorą już 
udział w turniejach.

Nie zabrakło także przedstawicielek 
drużyny seniorskiej kobiet, wraz z ich 
trenerem Danielem Gołębiewskim, 
które grają w III lidze MZPN i zajmu-
ją obecnie 10 miejsce na 12 drużyn. 

Na wigilię przybyli zawodnicy dru-
żyny seniorów klubu Żbik wraz  
ze sztabem trenerskim, Rafałem Za-
łogą, asystentem Cezariuszem Pru-
sinowskim i trenerem bramkarzy 
Jakubem Jasiulewiczem. Drużyna 
obecnie walczy o awans do IV ligii, 
kończąc rundę jesienną na 3 miejscu 
z trzema punktami straty do lidera.

Jak na wigilię przystało, nie zabrakło 
również prezentów ufundowanych 

przez sponsorów klubu. Najmłod-
si otrzymali sportowe plecaki na 
sprzęt i ubranie sportowe. Starsi 
oraz dziewczęta otrzymały torby 
sportowe, a seniorzy kurtki prze-
ciwdeszczowe. Wszystkie gadżety 
posiadają logo MLKS Żbik Nasielsk.

Michał B.

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

1.  Orlęta Baboszewo 9 25 8 1 0 39-12

2.  Opia Opinogóra 9 17 5 2 2 21-20

3.  Gryf Kownaty Żędowe 9 15 5 0 4 19-14

4.  Tamka Dzierzgowo 9 15 4 3 2 19-14

5.  Jutrzenka Unieck 9 15 4 3 2 20-16

6.  GKS Gumino 9 12 4 0 5 15-12

7.  Olimp Ciechanów 9 12 3 3 3 11-12

8.  Gladiator Słoszewo 9 9 2 3 4 15-19

9.  Wkra Cieksyn 9 4 1 1 7 7-30

10.  Żak Szreńsk 9 2 0 2 7 5-22


