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OBRADOWAŁA RADA

Ostatnia sesja 
w roku 2019
XIV sesję Rady Miejskiej w Nasielsku, 30 grudnia 2019 r., tradycyjnie otworzył 
Jerzy Lubieniecki przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku. Po przedstawie-
niu porządku obrad burmistrz Bogdan Ruszkowski poprosił o rozszerzenie sesji 
o punkty dotyczące ustalenia wykazu wydatków niewygasających na rok 2019 
oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2019. Zaproponowane zmiany radni 
zaakceptowali jednogłośnie. 

Następnie przyjęto protokoły z dwóch poprzednich sesji RM. Jak poinformował 
zgromadzonych przewodniczący, jego działalność między sesjami w związku 
ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia polegała przede wszystkim na 
uczestnictwie w wielu spotkaniach wigilijnych. Radny Lubieniecki podzięko-
wał także radnemu Rodrygowi Czyżowi za organizację zbiórki dla potrzebują-
cej mieszkanki Paulinowa. Odczytane zostało również podziękowanie Moniki 
Nojbert, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za włączenie się 
radnych w organizowanie zbiórki dla dzieci z gminy Nasielsk. W dalszej kolejno-
ści głos zabrał burmistrz Bogdan Ruszkowski, który m.in. podziękował planiście 
oraz Bożenie Strzeleckiej, kierownik wydziału zagospodarowania przestrzen-
nego i nieruchomości, za pracę, dzięki której pozytywnie został oceniony plan 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny pozytywnie ocenił plan i odrzucił wszelkie i uwagi. 

Burmistrz Bogdan Ruszkowski przedstawił obecnym na sesji swojego zastęp-
cę Andrzeja Waldemara Kordulewskiego, który objął urząd 1 stycznia 2020 r. 

Wiceburmistrz Kordulewski podziękował burmistrzowi Ruszkowskiemu za 
zaufanie i wiarę w to, że podoła obowiązkom, które zostaną mu powierzone. 
Wyraził wiarę w dobrą współpracę z radnymi, dyrektorami instytucji samorzą-
dowych, skarbnikiem, sekretarzem, kierownikami wszystkich wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku. 

Uchwały
W pierwszej kolejności podjęto dyskusję na temat Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Nasielsk. Radny Marcin Szarszewski pytał o planowany cmentarz 
komunalny, dlaczego inwestycja ta nie jest uwzględniona. Burmistrz stwierdził, 
że obecnie trwają prace geologiczne. Może się okazać, że cmentarz nie bę-
dzie mógł powstać w planowanym miejscu. Dopiero po wynikach badań geo-
logicznych będzie można podejmować dalsze kroki. W tej sprawie głos zabrał 
także radny R. Czyż, który zauważył, że pierwsze monity księdza proboszcza 
dotyczące potrzeby powstania cmenta-
rza komunalnego pojawiły się w roku 2017. 

Mamy lodowisko!Mamy lodowisko!
Oficjalne otwarcie nasielskiego sztucznego lodowiska od-
było się w piątek, 3 stycznia br., punktualnie o godz. 15.00. 
Na boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku przy-
było tego dnia wielu mieszkańców, którzy z ogromną nie-
cierpliwością czekali na tę inwestycję. 
Przecięcia wstęgi otwierającej lodowisko dokonali: Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Mariusz Kra-
szewski dyrektor SP nr 2. 

czytaj na str. 5



2 Życie Nasielska nr 2 (544); 10.01.–23.01.2020Z SAMORZĄDU

Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury 

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna, 
Olga Ickiewicz – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Ewelina Gizińska – ogłoszenia, Dawid Domała – kolportaż. 

Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski. 

Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A.  NAKŁAD: 2000 egz.

Materiałów niezamówionych redak-
cja nie zwraca, a ponadto zastrzega 
sobie prawo dokonywania skrótów 
i zmian tytułów w nadesłanych 
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń.

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

Wnioski  
o usunięcie azbestu
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2020 roku zamierza wystąpić do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór złożonych 
luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eterni-
towych). Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wnio-
sku (wraz z załącznikami) w terminie do 31.01.2020 r. – termin może ulec 
skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

Informacje oraz wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Wydzia-
le Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim  
w Nasielsku – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie internetowej www.
nasielsk.pl.

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gmi-
nę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Wniosek o usunięcie azbestu znajduje się pod linkiem: https://nasielsk.
pl/…/nabor-wnioskow-o-usuniecie-azbestu-na…

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM 

Konsultacje 
społeczne
Burmistrz Nasielska informuje, iż dnia 16 stycznia 2020 roku, o godzi-
nie 18. w świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej, odbędą się konsultacje 
społeczne z mieszkańcami wsi Cegielnia Psucka w przedmiocie zmiany 
urzędowej nazwy miejscowości „Aleksandrowo” – kolonia wsi Cegielnia 
Psucka na „Aleksandrowo” – wieś.

Z UM

Pomoc prawna
Informujemy, że pomoc w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
w 2020 roku będzie udzielana zgodnie z poniższym harmonogramem:

 1) poniedziałek godz. 13.00–17.00

 2) wtorek, środa, czwartek godz. 12.00–16.00

 3) piątek godz. 11.00–15.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku 
Urzędu, obok kasy Banku Spółdzielczego. Wcześniejsze zapisy w celu 
skorzystania z darmowych porad można dokonać telefonicznie pod nu-
merem telefonu: 22 765 32 08 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.30 do 15.00.

Z UM

Folder promocyjny
Informujemy o wydaniu przez Urząd Miejski w Nasielsku folderu pro-
mocyjnego przedstawiającego najcenniejsze walory Gminy Nasielsk. 
Składa się on z 24 stron i okładki, a jego integralną częścią jest mapa 
miasta i gminy Nasielsk. W folderze przedstawiono walory historyczne 
i turystyczne gminy oraz potencjał ludzki mieszkańców, zrzeszających 
się w stowarzyszeniach czy też promujących Nasielsk swoimi wybitny-
mi osiągnięciami.

Broszura powstała we współpracy z mieszkańcami Nasielska, którzy uży-
czyli swojego wkładu merytorycznego oraz zdjęć. Dodatkowo wszyst-
kie teksty zostały napisane w języku polskim i angielskim.

Foldery promocyjne są dostępne bezpłatnie w Miejsko-Gminnej Biblio-
tece Publicznej, Nasielskim Ośrodku Kultury oraz Urzędzie Miejskim 
w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju 107.

NASZE SPRAWY. Grupa Wsparcia dla Amazonek

Pierwsze spotkanie 
Amazonek
Piersi to symbol kobiecości, macierzyństwa i urody, ale czasem miej-
sce groźnej choroby. Amazonki to według mitologii greckiej kobiety 
dzielne i waleczne, które obcinały sobie pierś, aby nie przeszkadzała 
im w naciąganiu łuku i władaniu włócznią. Współczesne Amazonki to 
też kobiety dzielne, odważne, walczące o swoje życie, którym dla ra-
towania życia odjęto pierś.

W poniedziałek, 18 listopada 2019 roku, z inicjatywy Moniki Nojbert, 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w sie-
dzibie MOPS, odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia dla Ama-
zonek.

Grupa Wsparcia powstała z chęci niesienia pomocy innym. Skupia ona 
mieszkanki gminy Nasielsk. Są wśród nich kobiety w różnym wieku, są 
matki małych dzieci, są mężatki, wdowy i osoby samotne. Nie waż-
ny jest wiek, zawód, status materialny, wszystkie zmagały się z ciężką 
chorobą i przechodziły drastyczne leczenie i trudną rehabilitację. Pod-
stawowym celem grupy jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet 
z rakiem piersi, wzajemne wsparcie, pomoc rodzinom z problemami 
wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej i edukacji prozdro-
wotnej w ramach profilaktyki.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 8 pań. Uczestniczki podzieliły się 
ze sobą własnymi doświadczeniami w zakresie choroby. Miały moż-
liwość opowiedzenia o sobie. Nawiązane zostały nowe znajomości. 
Panowała bardzo miła i rodzinna atmosfera. Uczestniczki zadeklarowa-
ły chęć udziału w kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w styczniu 
2020 r. Spotkanie prowadziły: Monika Nojbert, dyrektor MOPS oraz 
Małgorzata Chmielewska, straszy pracownik socjalny w MOPS – koor-
dynator Grupy Wsparcia dla Amazonek.

Wszystkie Panie zainteresowane udziałem w spotkaniach Grupy 
Wsparcia dla Amazonek serdecznie zapraszamy do kontaktu z Mał-
gorzatą Chmielewską tel. 23 69 33 004 lub Moniką Nojbert – 604 
171 105.

(mops)
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Ostatnia sesja w roku 2019
Jerzy Lubieniecki zauważył, że nawet 
jeśli badania wykażą, że grunt nie na-
daje się pod cmentarz rozpoczną się 
poszukiwania nowego miejsca. Rad-
ny Andrzej Pacocha dopytywał się 
o dużą różnicę w dochodach między 
rokiem 2020 a 2021. Jak poinformo-
wał zgromadzonych skarbnik Rafał 
Adamski, na taką zmianę wpłynęły 
między innymi świadczenia 500+, 
poza tym nie ma miarodajnego prze-
licznika, który realnie odzwierciedlał-
by zmianę dochodów. 

Radni głosowali nad poprawkami, któ-
re do uchwały o WPF wprowadziła 
Regionalna Izba Obrachunkowa. Przy 
12 głosach „za” i 3 wstrzymujących 
się uchwała została przegłosowana 
pozytywnie. Podczas podejmowa-
nia uchwały w sprawie budżetu na 
rok 2020 głos zabrał radny Rodryg 
Czyż, który ponownie apelował o za-
bezpieczenie środków na remont ła-
zienek w Szkole Podstawowej nr 1 
w Nasielsku. Tym razem zapropo-
nował, aby zabezpieczyć na ten cel  
20 tys. zł, pozostałą część sfinansować 
miałaby szkoła. Skarbnik Nasielska za-
uważył, że decyzja taka może być 
demotywująca dla innych szkół, po-
każe bowiem, że wcale nie trzeba ro-
bić oszczędności i starać się o remont 
we własnym zakresie, skoro już na 
początku roku szkoła zostanie wy-
różniona i otrzyma pomoc finansową 
od gminy.

Za wnioskiem radnego Czyża opo-
wiedziało się 5 radnych, 9 było prze-
ciw i jeden się wstrzymał. Wniosek 
o zabezpieczenie 50 tys. zł na re-
mont strażnicy OSP w Nunie złożył 
radny Tomasz Pietras. Głosowało za 
nim 5 radnych, 8 było przeciwnych  
i 2 wstrzymało się od głosu. Radny 
Dawid Domała zwrócił się z wnio-
skiem w sprawie modernizacji chod-
ników przy ul. Tylnej oraz obok 
cukierni Ptyś oraz o montaż jednej 
lampy. Przy 7 głosach przeciwnych, 
3 wstrzymujących i 2 głosach „za” 
wniosek został odrzucony. 

Radny Mirosław Świderski podkre-
ślił, że w okręgu wyborczym rad-
nego Dawida wykonywana jest 
wysokobudżetowa inwestycja, jaką 
jest rewitalizacja skweru w związku 
z czym kolejne zgłaszane potrzeby 
są w jego opinii nie na miejscu, ponie-
waż zabraknie środków na inwesty-
cje w innych okręgach wyborczych. 
Tego samego zdania był także radny 
Rafał Dłutowski, który uważał, że mo-
dernizacja chodnika przy targowisku 
byłaby wbrew jego wyborcom. 

Radny Czyż złożył wniosek o mo-
dernizację ul. Traugutta. Tym razem 
prosił chociaż o wykonanie chod-
ników wzdłuż drogi, a wylanie dro-
gi asfaltem mogłoby być kolejnym 
etapem inwestycji. Prosił zatem o za-
bezpieczenie 45 tys. zł. na tę inwesty-
cję. „Za” wnioskiem opowiedziało się  
5 radnych, 9 było przeciwnych i je-
den się wstrzymał od głosu. Radny M. 
Szarszewski zwrócił się do burmistrza 
o wyasygnowanie środków na do-
kończenie chodnika wzdłuż ul. Dia-
mentowej w Nowych Pieścirogach, 
chociażby do wysokości ul. Szma-

ragdowej. Kolejnym punktem obrad  
było przekazanie lokalu Nasielskie-
mu Budownictwu Mieszkaniowemu, 
zwiększając tym samym kapitał spółki. 
Podjęto także uchwałę w sprawie usta-
lenia wysokości diet sołtysów. Radny 
Czyż apelował o zwiększenie kwoty 
bądź zwielokrotnienie diet. Burmistrz 
poinformował, że kwestia ta jak naj-
bardziej może zostać przedyskuto-
wana przez radnych. Następnie m.in. 
podjęty został temat regulaminu Stra-
ży Miejskiej. Swoje zastrzeżenia przed-
stawili radni: R. Czyż, M. Świderski i M. 
Szarszewski. Ostatecznie w wyniku 
głosowania uchwała została podjęta 
większością głosów. Przy 14 głosach 
„za” i 1 wstrzymującym się podję-
to także uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2019. 

W dalszej części obrad głos zabrał 
m.in. radny Szarszewski, który dopy-
tywał o połączenie ul. Elektronowej 
z Warszawską, plac zabaw i rewitali-
zację skweru, które nie znalazły się 
w wydatkach niewygasających za rok 
2019 oraz o planowaną budowę ron-
da i rolę konserwatora w tym temacie. 
Radny Andrzej Pacocha zwrócił uwa-
gę na potrzebę modernizacji ul. Ogro-
dowej. Radny D. Domała dopytywał 
o modernizację skweru obok Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury. Jak poinfor-
mował Radosław Kasiak, kierownik 
wydziału inwestycji, zamówień pu-
blicznych i programów strukturalnych 
nasielskiego magistratu, dokumenta-
cja projektowa skweru jest w trakcie 
uzyskiwania ostatnich pozwoleń na 
realizację.

Interpelacje i pisma 
Interpelację złożył m.in. radny Ro-
dryg Czyż w sprawie fotowoltaiki na 
budynku nasielskiego przedszkola 
i żłobka oraz w sprawie udostępnie-
nia aneksu wraz załącznikami oraz li-
stą podwykonawców zgłoszonych 
przez firmę, która zajmuje się remon-
tem budynku dawnego domu na-
uczyciela w Nasielsku. Radny Marcin 
Szarszewski złożył wniosek w spra-
wie zniżek dla rodzin wielodzietnych 
oraz osób starszych za odbiór śmie-

ci komunalnych. Pisma do 
Rady złożyła m.in. miesz-
kanka Izabelina w sprawie 
zmiany przeznaczenia dzia-
łek w Borkowie i we wsi No-
winy. Mieszkaniec Popowa 
Borowego złożył wniosek 
w trybie dostępu do infor-
macji publicznej. Sąd Okrę-
gowy w Ostrołęce złożył 
prośbę o przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających 
ławników Sądu Rejonowe-
go w Pułtusku. Mieszkaniec 
Nasielska przesłał informację 
do radnych. Kolejne pismo 
mieszkańca Nasielska doty-
czyło złej sytuacji w Nasielskim Bu-
downictwie Mieszkaniowym.

Sprawy różne
Jako pierwszy głos zabrał radny Da-
wid Domała, który zapytał o losy 
nasielskiego lodowiska i termin jego 
otwarcia. Radosław Kasiak powia-
domił o ukończonym montażu lo-
dowiska i jego otwarciu 3 stycznia 
2020 r. Radny Sawicki prosił o po-
danie informacji, z jakiego powodu 
świadczenie 500+ nie zostało wy-
płacone przed świętami Bożego Na-
rodzenia oraz o powody drastycznej 
zmiany stawek za odbiór śmieci, co 
rodzi różne insynuacje mieszkańców. 
Kwestię świadczenia tłumaczył skarb-
nik Rafał Adamski, który zauważył, 
że notorycznie Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki nie wypłaca w cało-
ści gminnego zapotrzebowania na 
to świadczenie, dzieląc je na transze. 
W tej kwestii wypowiedziała się także 
Monika Nojbert, dyrektor MOPS. Za-
uważyła, że do tej pory nigdy MOPS 
nie wysłał świadczenia z opóźnieniem. 
500+ powinno być wysłane do 
ostatniego dnia miesiąca. Wpłaty za-
leżą także od tego, w jakim banku jest 
konto. Zapewniła też, że pracownicy 
MOPS, jeżeli tylko posiadali środki do 
dyspozycji, starali się je rozdyspono-
wać do 25 dnia miesiąca. Co do opłat 
za śmieci burmistrz zauważył, że jeże-
li tylko ktoś ma możliwości fizyczne, 
zachęca do zakładania kompostow-

nika, co umożliwi zmniejszenie opłat  
za śmieci segregowane o 10%. Po-
nadto zauważył, że gminie grozi kara 
za dużą ilość oddawanych śmieci nie-
segregowanych, które nie wracają na 
rynek jako recykling, stąd też potrzeb-
ne drastyczne zmiany. 

W dalszej części radny Czyż pytał 
m.in.: o ilość sprzedanych lokali gmin-
nych przy ul. Starzyńskiego z uchwa-
loną wcześniej bonifikatą, o sposób 
docenienia osiągnięć sportowych 
Iwony Żyły. Radny Szarszewski do-
pytywał o decyzyjność w sprawie 
uchwalania porządku obrad sesji. Se-
rię pytań do burmistrza przygotował 
mieszkaniec Adam Mikucki. Pytał 
między o tryb zwołania poprzedniej 
sesji, powód nieogrzewania budynku 
szkolnego w Popowie Borowym, o to 
dlaczego NBM ponownie nie przyno-
si zysków, o kolejność postępowania 
w sprawie montażu progu w Psucinie. 
Poinformował także o braku uzgod-
nień w sprawie planowanego meczu 
gwiazd.

Z prawa głosu skorzystał także miesz-
kaniec Jarosław Ruciński, który pytał 
m.in. o planowane zakończenie prac 
przy budynku byłego domu nauczy-
ciela, wyjaśnienie kwestii związanych 
z finansowaniem odbioru śmieci ko-
munalnych, brak zniżek w tej materii 
dla chociażby rodzin wielodzietnych, 
czy osób starszych, weryfikację zgła-
szanych nielegalnych ujść ścieków, 
ilość wyjazdów zamiatarki w 2019 

U NAS

Wsparcie dla firm i nie tylko
W środę, 8 stycznia br., w nasielskim magistracie funkcjonował 
Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich.

Mieszkańcy gminy Nasielsk bezpłatnie mogli uzyskać informa-
cje na temat wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
lub na jej rozwój, na temat szkoleń, a także wsparcia finansowe-
go dla inicjatyw lokalnych. Udzielała ich przedstawicielka Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu 
przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 
w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

Na spotkaniu pojawiło się wielu mieszkańców, którzy byli zain-
teresowani możliwościami wsparcia finansowego na założenie 
firmy. Wielu przedsiębiorców pytało o środki na dofinansowanie 
już działających firm. Byli także przedstawiciele społeczności lo-
kalnych – głównie Kół Gospodyń Wiejskich i radni, którzy zasię-
gali porad w kwestii wsparcia inicjatyw lokalnych społeczności. 

Uczestnicy spotkania otrzymali broszury informacyjne na temat 
wsparcia z funduszy europejskich, jakie można otrzymać w ra-
mach obecnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie zorganizował wydział referatu promocji UM Nasielsk.

(m)

roku. Dopytywał ile gminę będzie 
rocznie kosztowało utworzenie sta-
nowiska strażnika miejskiego oraz 
zastępcy burmistrza, a także czy po-
wstanie punkt konsultacyjny dotyczą-
cy programu czyste powietrze.

Przewodniczący Lubieniecki za-
uważył, że wzrost cen za odbiór 
śmieci spowodowany jest jednym 
z protestów mieszkańców. Stwierdził, 
że w momencie, gdy gmina Nasielsk 
odmówiła przyjmowania śmie-
ci z Płońska do naszego wysypiska, 
Płońsk odwrócił się od naszej gminy 
i w konsekwencji śmieci wywożone 
są do Mławy bądź Płocka, co rodzi 
koszty. Ponad to w związku z zerwa-
nymi umowami gmina będzie musiała 
opłacić kary. Radny Michał Brodow-
ski pogratulował dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych oraz burmistrzowi 
pozyskania dotacji po 80 tys. zł na 
wyposażenie kuchni w szkole w Sta-
rych Pieścirogach, Cieksynie i Szkole 
Podstawowej nr 1 w Nasielsku, przy 
wkładzie własnym w wysokości 20 
tys. zł. Na zakończenie radny Pacocha 
pytał czy prawdą jest, że firma Fabila 
wycofuje się z otwarcia firmy w pla-
nowanej lokalizacji. Na zakończenie 
sesji przewodniczący Rady, wice-
przewodniczący Rady oraz sołtys Ha-
lina Kamińska złożyli zgromadzonym 
życzenia świąteczne. W wyniku wy-
czerpania punktów obrad zamknięto 
XIV i ostatnią w roku 2019 sesję Rady 
Miejskiej w Nasielsku.

E.G.
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KRONIKA  
POLICYJNA

Kronika OSP
23 grudnia. Pożar sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości 
Stare Pieścirogi. W akcji uczestniczyły zastęp z OSP Nasielsk i dwa za-
stępy z JRG Nowy Dwór Mazowiecki.

29 grudnia. Pożar samo-
chodu na posesji przy 
ulicy Sosnowej. Do ak-
cji zadysponowano dwa 
zastępy z OSP Nasielsk 
i  j e den z  JRG N ow y 
Dwór Mazowiecki.

30 grudnia. Pożar gałęzi 
i śmieci w pobliżu ulicy 
Łącznej. W akcji uczest-
nicz ył y dwa zastępy 
z OSP Nasielsk.

1 stycznia. Pożar trawy 
w Starych Pieścirogach. 
Do akcji zadysponowa-
no OSP Nasielsk.

1  s t yc zn ia .  S t ra żac y 
z OSP Nasielsk wyjecha-
li do Nowych Pieściro-
gów w celu uwolnienia 
psa, który zaklinował się 
w przęśle ogrodzenia.

W środę,  18 grudnia 2019 r. , 
pol ic janci  z  Nasie lska,  w Kę-
dzierzawicach, zatrzymali 20–let-
niego mieszkańca tej wsi, który 
poszukiwany był do odbycia kary  
1,5 miesiąca pozbawienia wolności. 
Mężczyzna trafił do aresztu.

W piątek, 20 grudnia 2019 r., poli-
cjanci wydziału ruchu drogowego, 
zatrzymali w Borkowie kierujące-
go fs lublin, 37–latka, który miał  
1 promil alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Jak informuje st. asp. 
Joanna Wielocha, oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Teraz grozi mu kara do 2 lat pozba-
wienia wolności.

W sobotę, 21 grudnia 2019 r., na-
sielscy funkcjonariusze zatrzymali 
w Nowej Wsi 23–latka z Nasielska, 
który posiadał przy sobie 0,75 g. 
marihuany. Teraz grozi mu kara na-
wet do 3 lat pozbawienia wolności.

Dzień po świętach Bożego Na-
rodzenia, tj. w piątek, 27 grudnia 
2019 r., policjanci komisariatu po-
licji w Nasielsku zatrzymali w Nunie 
25-latka, kierującego hondą civic. 
Jak się okazało, mężczyzna prowa-
dził pojazd, mimo decyzji o cof-
nięciu uprawnień do kierowania 
pojazdami. Teraz grozi mu kara do 
2 lat pozbawienia wolności.

W Nowy Rok, tj . 1 stycznia br., 
pol ic janci  komisar iatu pol ic j i 
w Nasielsku zatrzymali w Studzian-
kach kierującego lexusem 52- latka 
z Nasielska, który miał blisko 2 pro-
mile alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Jak podaje do wiadomości 
st. asp. Joanna Wielocha, oficer 
prasowy Komendanta Powiatowe-
go Policji w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, grozi mu kara do 2 lat 
pozbawienia wolności. 

Tego samego dnia, czyli 1 stycznia 
br., policjanci wydziału ruchu dro-
gowego nowodworskiej komendy 
w Siennicy zatrzymali kierujące-
go fiatem 49- latka z gminy Sońsk, 
który miał ponad 2 promile alko-
holu w wydychanym powietrzu 
oraz nie posiadał uprawnień do 
kierowania. Teraz grozi mu kara do 
2 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę, 5 stycznia br., nasielscy 
policjanci w miejscowości Winniki, 
zatrzymali kierującego daewoo la-
nos, 49- latka z Nowego Miasta, 
który miał ponad 1 promil alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Grozi 
mu kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności. 

Tego samego dnia (5 stycznia br.) 
policjanci z Nasielska, w Mazewie 
Dworskim, zatrzymali 28- latka ze 
Świercz, który kierował merce-
desem, pomimo wydanej decyzji 
o cofnięciu uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Grozi mu kara nawet 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci komisariatu w Nasielsku, 
w  niedzielę, 5 stycznia br., w Jacko-
wie Dworskim zatrzymali 29- latka, 
który był poszukiwany celem od-
bycia kary 4 miesięcy pozbawie-
nia wolności. Mężczyzna trafił do 
aresztu.

Z POLCJI. Komunikat KPP Płońsk

Poszukiwanie  
matki noworodka
Policja apeluje o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc 
w ustaleniu tożsamości kobiety – matki noworodka, którego ciało zna-
lezione zostało 16 grudnia ub. roku przez pracowników sortowni śmieci  
w Płońsku. Niewykluczone jest, że kobieta może pochodzić spoza po-
wiatu płońskiego. 

Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje na ten temat proszone są 
o kontakt. Wszelkie spostrzeżenia prosimy kierować pod nr tel. 23 662 15 
00, 23 662 15 50 lub dzwoniąc na numer alarmowy 997 i 112. Informacje 
można także przekazać za pomocą poczty elektronicznej: kppplonsk@
ra.policja.gov.pl, a także bezpośrednio do płońskiej prokuratury. Zapew-
niamy anonimowość.

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z MIASTA

Kanapa w krzakach
Przy jednej z ulic w centrum Nasielska, tj. przy ul. Koziej, w krzakach moż-
na znaleźć różnego rodzaju śmieci, w tym odpady wielkogabarytowe. 
Zniszczona kanapa i stare regały stanęły kilkanaście dni temu przy dro-
dze, zamiast znaleźć się w nasielskim PSZOK-u. 

Zużyte meble widoczne są z daleka i nie najlepiej świadczą o mieszkań-
cach naszego miasta. Niestety podobnie jest w całej gminie – odpady 
trafiają do przydrożnych rowów, ogromne ich ilości można też znaleźć  
w okolicznych lasach. Czy zmienione zasady odbioru odpadów i ich se-
gregacji oraz strażnik miejski będą w stanie zapobiec tego typu sytuacjom?

(ei)

Z MIASTA

„Wystrzałowe” kosze
Nadal w naszym mieście 
brakuje wielu koszy ulicz-
nych. A okazuje się, że są 
mieszkańcy, którzy potra-
fią je doszczętnie zniszczyć. 
N i e  t y l ko  ko n we n c j o -
nalnie oberwać wieczko, 
cz y uszkodzić sam po-
jemnik. Niedawno „kre-
at y wni ” nasielszczanie, 
prawdopodobnie w związ-
ku z sylwestrowym szałem, 
wpadli na pomysł wrzucania petard do koszy ulicznych. Odnieśli sukces, 
petardy wybuchły, niszcząc niemal doszczętnie dwa pojemniki. Gratulu-
jemy inwencji twórczej i życzymy pokaźnych mandatów za zakłócanie 
spokoju i zniszczenie gminnego mienia. Warto namierzyć wandali, bo uda-
ło im się wysadzić pojemniki ustawione latem przy skwerze Jana Pawła II. 

(red.)

fot. OSP Nasielskfot. OSP Nasielsk

Z UM

Kto może odliczyć 10%? 
W intrenecie pojawiły się informacje, że trzeba mieć działkę powyżej 1000 
m2, żeby można było odliczyć 10% od wyliczonej opłaty za odbiór odpa-
dów w przypadku samodzielnego kompostowania odpadów. Opłatę obniżyć 
może każdy z mieszkańców jednorodzinnego budynku, który w deklaracji 
zobowiąże się do samodzielnego zagospodarowywania odpadów biodegra-
dowalnych. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuściła 
wyłącznie właścicieli domów jednorodzinnych do obniżenia kwoty za kom-
postowanie. Dlatego też wszystkie budynki wielolokalowe (np. spółdzielnia, 
wspólnoty), wyposażane są przez gminę w pojemniki na bioodpady.

Natomiast właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy chcą prze-
kazywać odpady biodegradowalne, muszą na własny koszt zakupić worki 
brązowe.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomo-
ści położonych w granicach administracyjnych Gminy Nasielsk zapisane są 
wszystkie zasady w tym zakresie. Regulamin warto znać, gdyż to właśnie tu 
zawarte są te zasady obowiązujące nas wszystkich, a które muszą być zgod-
ne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I to właśnie w Re-
gulaminie zapisano, że właściciele działek, na których są warunki techniczne 
(przepisy budowlane je określają), mają obowiązek kompostowania odpadów 
biodegradowalnych. Przyjmujemy ogólnie, że na nieruchomości 1000 m2 

i większej takie warunki można spełnić, ale to nie znaczy, że właściciele działek 
mniejszych nie mogą zagospodarować odpadów BIO we własnym zakresie 
bo np. rolnik może mieć możliwość zagospodarowania tych odpadów na 
gruntach rolnych. Są to odpady, które w myśl obowiązujących przepisów, nie 
wymagają kart przekazania odpadów i każdy, np. rolnikowi, może je przeka-
zać. W przypadku zadeklarowania zagospodarowywania odpadów BIO we 
własnym zakresie nie musimy kupować brązowych worków, ale też nie mo-
żemy ich wystawiać, ani umieszczać w czarnych workach na zmieszane.

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unij-
nych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kie-
rowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku 
odpadów zebranych selektywnie. Obowiązkiem gmin jest ograniczenie masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania: do dnia 16 lipca 2020 r. - nie więcej niż do 35% wagowo całkowitej 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina, która 
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 3c, obowiązek ograniczenia 
masy odpadów komunalnych, podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie 
dla wymaganego poziomu.

Tak więc zachęcamy wszystkich właścicieli budynków jednorodzinnych do 
zagospodarowywania odpadów we własnym zakresie.

Przypominamy, że termin złożenia nowej deklaracji (obowiązek jeżeli mieli-
śmy w poprzedniej deklaracji zaznaczone odpady zmieszane i wtedy kiedy 
mieliśmy zadeklarowane segregowane, ale chcemy skorzystać z ulgi 10%) 
to10 lutego 2020 roku.

Deklaracje do nas dopiero spływają i dlatego też nie ma w harmonogramach 
zawartego terminu odbioru BIO, gdyż nie podaliśmy jeszcze firmie Błysk Bis 
wykazu nieruchomości, z których odpady BIO maja być odbierane. Jednak 
apelujemy do Państwa, abyście zagospodarowywali odpady BIO we własnym 
zakresie, żeby się nie okazało w przyszłym roku, że opłata 26zł. od osoby nie 
będzie wystarczająca, gdy śmieciarka będzie jeździła po BIO do jednej czy 
dwu posesji, położonych na terenach wiejskich, o szczególnie rozproszonej 
zabudowie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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U NAS

Stadion oświetlony
D r u ż y n y  t r e n u j ą -
ce na stadionie Żbi-
ka Nasielsk będą teraz 
mogły odbywać tre-
n i n g i  r ó w n i e ż  p o 
zmroku. Na obiekcie 
zainstalowane zostały 
lampy oświetleniowe.

– Oświetlenie powsta-
ło dzięki Bogdanowi 
Ruszkowskiemu, bur-
mistrzowi Nasielska, 
który przeznaczył na 
ten cel 10 tys. zł – po-
wiedział Marek Prusi-
nowski, prezes klubu 
Żbik Nasielsk, na gru-
dniowym posiedzeniu 
Komisj i Rewizyjnej . 
– Kwota ta przezna-
czona była na zakup 
lamp. Firma El-Kwa 
Jacek Karpiński mon-
taż oświetlenia wyko-
nała bezpłatnie. Dzięki 
niemu piłkarze mogli trenować w listopadzie w godzinach popołudnio-
wych. W 2018 roku nie było to możliwe – dodaje prezes.

Michał B.

Z MIASTA

Mamy lodowisko!
Oficjalne otwarcie nasielskiego sztucznego lodowiska odbyło się w piątek, 3 stycznia br., punktualnie o godz. 
15.00. Na boisko przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku przybyło tego dnia wielu mieszkańców, którzy 
z ogromną niecierpliwością czekali na tę inwestycję. 

Przecięcia wstęgi otwierającej lodowisko dokonali: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki 
przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Mariusz Kraszewski dyrektor SP nr 2. 

Jedną z osób, która przybyła na to wydarzenie był Andrzej Zawadzki, który przez wiele lat apelował do nasielskich 
władz o utworzenie lodowiska. W dniu otwarcia z lodowiska można było korzystać bezpłatnie, a na przybyłych 
mieszkańców czekały słodkości oraz gorąca herbata. Kolejne dni długiego weekendu pokazały, że lodowisko 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Dodajmy, że lodowisko kosztowało gminę Nasielsk 491,4 tys. zł i zostało zainstalowane przez firmę GAMAK 
z Jastrzębia-Zdroju.

Ceny za korzystanie z obiektu są dość przystępne. Godzinny bilet wstępu dla osoby dorosłej kosztuje 5 zł i dodat-
kowo 5 zł (+ kaucja 100 zł lub dowód tożsamości) za wypożyczenie łyżew (na 60 minut). Bilet ulgowy to koszt  
2,50 zł. Można oczywiście przybyć z własnymi łyżwami, wtedy płacimy tylko za bilet wstępu.

Lodowisko jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00, a w weekendy 
od 10.00 do 20.00, z tym że od 13.40 do 15.00 trwa przerwa na konserwację.

Od poniedziałku do piątku można z niego korzystać w następujących sesjach: 15.00 – 16.00; 16.00 – 17.20; 
17.40 – 18.40; 19.00 – 20.00. Natomiast w soboty i niedziele odbywać się będą trzy dodatkowe sesje: 10.00 – 
11.00; 11.20 – 12.20; 12.40 – 13.40. Przetrwa techniczna obowiązuje w godz. 13.40 – 15.00. Młodzieżowe grupy 
zorganizowane z opiekunami mogą korzystać z lodowiska w godz. 8.00 - 13.40 po wcześniejszym uzgodnieniu 
z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektu.

Już wiadomo, że podczas ferii zimowych dzieci i młodzież szkolna będą mogły bezpłatnie wejść na lodowisko 
w godzinach od 10.00 do 13.40. Zapraszamy!

(red.)

Z POWIATU

PCPR ma już 20 lat
Gala jubileuszowa z okazji 20 – le-
cia powstania Powiatowego  Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyła 
się we wtorek, 10 grudnia 2019 r., 
w sali widowiskowej Nowodworskie-
go Ośrodka Kultury. 

Uczestniczyli w niej obecni i eme-
rytowani pracownicy PCPR, władze 
gmin i powiatu nowodworskiego 
oraz przedstawiciele instytucji i orga-
nizacji na co dzień współpracujących 
z PCPR. 

Była to doskonała okazja do wspo-
mnień, ale też podziękowań dla 
wszystkich, który współtworzyli przed 
laty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i dla tych, dzięki którym doskonale funkcjonuje ona obecnie. Podczas uro-
czystości Marek Rączka, dyrektor PCPR, przedstawił historię powstania tej placówki i zadania, jakimi się ona zajmuje. Wska-
zał kolejnych dyrektorów tej jednostki: Anna Kaczmarek tworzyła PCPR od podstaw (1999 – 2003), Agata Nowak (2003 
– 2005), Janina Kownacka (2005 – 2007), Marek Rączka (2007 – 2011), Angelika Sosińska (2011 – 2013), Marek Rączka 
(2013 – do chwili obecnej). 

Podczas gali podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w jego rozwój i wspierających PCPR na przestrzeni lat. 
Podczas licznych przemówień goście podkreślali nie tylko wielkie zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania, 
ale także ich wrażliwość na drugiego człowieka i pomoc osobom potrzebującym. 

Galę uświetniły występy artystów: akordeonisty Rafała Grząki i barda Wojciecha Gęsickiego, a także poetki Mirosławy 
Białkowskiej (Fraszkowa uczta).

(red.)

Z UM. Kadry 

Zastępca 
burmistrza 
urzęduje

Od początku stycznia 2020 roku w nasielskim Urzędzie Miejskim funkcjo-
nują dwa nowe, ważne stanowiska: wiceburmistrz i strażnik miejski. 

Wiceburmistrzem Nasielska został Andrzej Waldemar Kordulewski - zgod-
nie z zarządzeniem nr 182/19 Burmistrza Nasielska. Pan Andrzej jest rodo-
witym nasielszczaninem. Ma wykształcenie o specjalności samorządowej 
oraz z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i zarządzania w ad-
ministracji publicznej. Dotychczas pracował m.in. w Polskich Kolejach 
Państwowych, w Urzędzie Skarbowym w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Sprawował mandat Rad-
nego Rady Miejskiej w Nasielsku w latach 1990 - 1994, był w tym czasie 
Członkiem Zarządu Gminy. Był również współtwórcą gazety samorządo-
wej „Życie Nasielska”.

Przez dłuższy czas trwał nabór na stanowisko strażnika miejskiego. Osta-
tecznie w wyniku konkursu został nim Cezary Tudek.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

Sapkowski  
raz jeszcze
Andrzej Sapkowski jest obecnie na fali wznoszącej. Po niespodziewanie 
wielkim sukcesie serialu Wiedźmin zbiór opowiadań o tytułowym łowcy 
potworów trafił na listę bestsellerów ,,New York Timesa”. O Wiedźminie 
napisano już jednak kilka słów, można więc polecić inne dzieło ASa.

Po wydaniu ostatniej części sagi o Wiedźminie Andrzej Sapkowski,  
jak pewnie wielu autorów, postanowił spróbować klimatów zgoła innych. 
Porzucił wymyślony świat fantasy na rzecz klimatów historycznych do-
prawionych jednakże solidnie fikcją literacką i elementami fantasy. Wy-
szła z tego trylogia, która jednocześnie bardzo daleka, ale i zaskakująco 
bliska klimatem do najsławniejszego dzieła Sapkowskiego. Widać, że po 
dotychczasowych doświadczeniach wiedział, jak pójść w inną stronę, nie 
tracąc w swojej literaturze tego, co kochają fani.

Trylogia Husycka, bo o niej mowa, składa się z trzech książek Nar-
renturm, Boży Bojownicy i Lux Perpetua. Akcja została umieszczona 
w średniowiecznym Dolnym Śląsku, na którym… cóż, dzieje się dużo. 
Niedawno spalono na stosie Jana Husa, co zaowocowało powstaniem 
krewkich, jak na owe czasy, Czechów przeciw papiestwu i cesarzowi nie-
mieckiemu Zygmuntowi Luksemburskiemu. Husytom w skrytości kibi-
cuje Rzeczpospolita, która jednak po wojnach z Zakonem Krzyżackim 
nie chce stać się wrogiem Kościoła. Dodajmy do tego całe grono lokal-
nych możnowładców, którzy płynnie zmieniają strony konfliktu w za-
leżności od tego, co na dany moment może im przynieść największe 
korzyści. 

Jest więc intensywnie. Chociaż wojny husyckie pozornie odległe są od 
znanego z Wiedźmina konfliktu Królestw Północy z Nilfgaardem, to jed-
nak oba przedstawione są jako chaotyczne, nieprzewidywalne starcia, 
gdzie najbardziej przegrywają zwykli ludzie, którzy próbują żyć w spoko-
ju. No i poza tym Nilfgaard w pewien sposób inspirowany był Niemcami, 
a w Trylogii Husyckiej mamy, no cóż…. po prostu Niemców. 

Nie samym jednak konfliktem żyje ta trylogia. Tym razem Sapkowski 
skupił się na podróży trzech bohaterów o różnych osobowościach. 
Reynevan, główny bohater, jest medykiem, ale przede wszystkim nie-
pohamowanym bawidamkiem. Bliżej mu, trzymając się wiedźmińskich 
porównań, do Jaskra niż Geralta. Towarzyszy mu Szarlej, kuty na czte-
ry łapy cwaniak i Samson, najbardziej tajemnicza ze wszystkich postaci, 
która, nie zdradzając zbyt wiele, nie pochodzi z naszego świata. Wesoła 
ekipa przeżywa różne przygody, wpadając w coraz to nowe tarapaty. 
W tle rzecz jasna trwa konflikt Husytów z chrześcijańską częścią Europy, 
a bohaterowie mają okazję poznać grono historycznych postaci takich 
jak Jan Guttenberg albo Zawisza Czarny. 

Są osoby, które Trylogię Husycką przekładają nad sagę o Wiedźminie.  
Ja się do nich nie zaliczam, bo widzę w tym cyklu kilka wad. Książki by-
wają czasem nużące ze względu na nadmiar akcji zakończonych cudow-
nym deus ex machina i momentami można się zagubić w tym, z kim 
obecnie bohaterowie mają na pieńku. Dobre momenty w tym cyklu są 
jednak naprawdę zapadające w pamięć, a i odrobinę wiedzy, jaką posia-
dam o husytyzmie i Dolnym Śląsku tamtych czasów to przede wszyst-
kim zasługa Sapkowskiego. AS więc uczy i bawi!

Paweł Kozłowski

Rzeka
Rzeka tak płynie i płynie, 
po każdej polskiej krainie, 
wszystko, co brzydkie, porywa,
to do niej cały brud spływa.

Zbiera po drodze odpadki, 
z każdej nieładnej gromadki, 
czyści podwórka i gaje,
nigdy w swej pracy nie staje.

Pomóż się rzece oczyścić,
będzie dla twojej korzyści,
sortuj odpadki i śmieci,
dla dobra twego i dzieci. 

Niech rzeka płynie wesoła,
niech pachnie wciąż dookoła,
niech człowiek tu odpoczywa 
i swoje smutki obmywa.

Stanisława Wiśniewska

KĄCIK POETYCKI

Z BIBLIOTEKI. Lekcje biblioteczne 

Nasielska diaspora żydowska
W dniach 16 i 17 grudnia w czytelni biblio-
teki zgromadzili się uczniowie klasy I ab, 
I c, II i III Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, aby 
wysłuchać wykładu dr. Stanisława Tyca 
dotyczącego dziejów nasielskiej diaspory 
żydowskiej.

Na wstępie prelegent przybliżył genezę 
żydowskiego osadnictwa na ziemi nasiel-
skiej, omówił dynamikę i mobilność tery-
torialną wyznawców judaizmu. Wskazał 
również główne źródła utrzymania na-
sielszczan na przestrzeni dziejów, podkre-
ślając dominującą rolę Żydów w handlu 
i rzemiośle. Wskazane zostały współcze-
snym miejsca związane z kultem religijnym starozakonnych, z szeroko pojętą kulturą i oświatą. Spora część wy-
kładu dr. Stanisława Tyca dotyczyła szczegółowego omówienia lokalizacji obiektów handlowych, warsztatów 
rzemieślniczych oraz punktów usługowych. Jako ciekawostkę należy uznać fakt, że niektóre nazwiska żydowskie 
odpowiadały wykonywanej profesji i tak np. Szachel Kubeł sprzedawał naczynia kuchenne i wiadra, a Fajga Guzik 
był sprzedawcą pasmanterii i guzików. Na uwagę współczesnych zasługuje również duża liczba funkcjonujących 
w okresie II RP w Nasielsku restauracji, herbaciarni, piwialni i winiarni. Przedwojenny Nasielsk tętnił życiem, było 
tu gwarno i tłoczno. Żydowska aktywność w handlu, rzemiośle i usługach powodowała, że dochód na głowę 
mieszkańca Nasielska był wyższy niż w innych ośrodkach miejskich Mazowsza Północnego takich jak Ciecha-
nów, Nowy Dwór Mazowiecki czy Grodzisk. Nasielscy Żydzi, uprawiając typowo miejskie zawody, przyczynili się 
do aktywizacji ekonomicznej naszego miasta i regionu. Nie zabrakło również obszernych cytatów z twórczości 

takich piewców judaizmu jak Isaak Singer, Szolem Alejchem czy Yohanan 
Pertovsky-Shtern, którzy opisywali społeczność żydowską Mazowsza na 
przełomie XIX i XX w.

Słuchając ciekawego, ze swadą przekazanego, wykładu można było od-
czuć czar dawnego Nasielska, tym bardziej, że prezentowane były rów-
nież dawne fotografie nasielszczan o proweniencji żydowskiej pozyskane 
od Gleena Kurtza, nowojorczyka o nasielskich korzeniach, z którym  
dr Tyc pozostaje w bliskim kontakcie. Uczestnicy wykładu mogli obejrzeć 
mozaistyczne książki pisane w języku jidysz oraz po hebrajsku, a czytane 
od „tyłu”, ponieważ strona tytułowa znajduje się na końcu egzemplarza, 
macewę czyli fragment nagrobka o ciekawej ornamentyce oraz mezuzę 
tj. ramkę ze zwitkiem pergaminowym, na którym był wypisany werset 
z Tory, którą umieszczano po prawej stronie drzwi wejściowych miesz-
kań żydowskich.

Na zakończenie prelegent podziękował za udział, za zainteresowanie, wni-
kliwe wysłuchanie wykładu i zaprosił na następne spotkania z historią do 
naszej biblioteki, m.in. jeden z wykładów poświęcony zostanie 100 rocz-
nicy „Cudu nad Wisłą” w 1920 roku, ponieważ przyszły rok jest rokiem 
jubileuszowym.

DKK ZAPRASZA

Spotkanie DKK
Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
nasielskiej bibliotece. Odbędzie się ono w sobotę, 11 stycznia 2020 r.,  
o godz. 11.30. Jak zwykle spotykamy się w czytelni biblioteki. Omawiać 
będziemy książkę Pawła Huelle pt. Śpiewaj ogrody. 

(r.)

MUZYCZNIE

Koncert kolęd 
Tradycyjnie przed pasterką we Wigilię, 24 grudnia 2019 r., w kościele 
pw. św. Wojciecha odbył się koncert kolęd w wykonaniu parafialne-
go chóru Lira. Koncert rozpoczął się kolędą Bracia patrzcie jeno. 
Po raz pierwszy chór wykonał także dwie kolędy przy akompa-
niamencie akordeonu (Zaśpiewajmy pastorałkę oraz Gore gwiaz-
da Jezusowi). W repertuarze znalazły się zarówno znane kolędy, ale 
i te mniej znane, często zapomniane, a zaprezentowane z inicjaty-
wy dyrygentki chóru Joanny Ostaszewskiej. Wśród tych pierwszych 
były m.in.: Mizerna cicha, Jezus malusieńki, Dzisiaj w Betlejem, czy 
Anioł pasterzom mówił, a wśród tych mało znanych: A spis Bartek, 
Szczęśliwa kolebko. Były też kolędy w innych niż tradycyjne opra-
cowaniach Cicha noc, czy Lulajże Jezuniu.

Z każdym wykonaniem bożonarodzeniowej pieśni kościół wypełniał się wiernymi. Kilka minut przed północą 
przy ołtarzu pojawił się ks. proboszcz Tadeusz Pepłoński oraz Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska. Złożyli 
oni życzenia świąteczne przybyłym parafian. W tym czasie ministranci rozdali wiernym opłatki. Po życzeniach 
ogólnych nastąpiło wzajemne dzielenie się opłatkiem. Gdy parafianie wzajemnie składali sobie życzenia, chór 
Lira nadal kolędował. O północy rozpoczęła się tradycyjna pasterka.

Michał B.
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Bogactwo czy miłość?

WSK CIEKSYN

Świąteczne przedstawienie 

19 grudnia dzieci z Cieksyna i oko-
lic obejrzały przestawienie teatralne 
„Myszka Miłka sama w domu”. Do 
Wiejskiej Sceny Kulturalnej przybyli 
kolekcjonerzy i poszukiwacze ba-
jek, którzy wiedzieli, że tam gdzie 
można spotkać dzieci, kryje się 
nowa bajka, którą należy natych-
miast odkryć i opowiedzieć. Tym 
razem natrafili na pouczającą hi-
storię małej myszki Miłki, która po 
raz  pierwszy musiała zostać sama 
w domu.

Oprócz walorów edukacyjnych, 
bajka miała charakter interaktywny, 
czyli publiczność współpracowa-
ła z aktorami i brała aktywny udział 
w przedstawieniu. Wraz z Miłką, 
dzieci przeżywają sytuacje znane 
im z codziennego życia i zastana-
wiają się, jak należy się prawidło-
wo i bezpiecznie zachować oraz 
jakie zabawy grożą niebezpie-
czeństwem. Dzieci odpowiadały 
na pytania i żywo reagowały, gdy 
bohaterka znalazła się w tarapatach. 

W przedstawieniu pojawiają się za-
bawne postacie jak Pan Prąd czy 
sprytny kot podający się za listo-
nosza. Publiczność uczy się i śpie-
wa piosenkę z numerami telefonów 
alarmowych oraz dowiaduje się, że 
apteczka pierwszej pomocy abso-
lutnie nie służy do zabawy.

W finale bajki nareszcie pojawił się 
długo oczekiwany przez mysz-
kę Miłkę i dzieci św. Mikołaj, któ-
ry wręczył wszystkim świąteczne 
upominki. Po przedstawieniu pu-
bliczność śpiewała wspólnie z akto-
rami kolędy. Widać było uśmiechy 
na twarzach oraz radość ze wspól-
nie spędzonego czasu.

Pod koniec spotkania Kinga Szczy-
pek, inicjatorka wydarzenia, złoży-
ła wszystkim życzenia świąteczne 
oraz podziękowała za dofinanso-
wanie spotkania panu Bogdano-
wi Ruszkowskiemu burmistrzowi 
Nasielska.

MJ

W nowym roku kontynuujemy cykl 
muzycznych spotkań z warszaw-
ską Filharmonią Narodową. Pierw-
szy tegoroczny koncert odbył się 
w Nasielskim Ośrodku Kultury we 
wtorek, 7 stycznia br. Na naszej wi-
downi zasiedli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nasielsku oraz 
Zespołu Placówek Edukacyjnych 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Na początku zgromadzonych przywi-
tał Jarosław Praszczałek, który krótko 
omówił historię opery. Ten wyjąt-
kowy, kostiumowy teatr muzyczny 
pojawił się ponad 400 lat temu we 
Włoszech (Florencja, Neapol, Wene-

cja), łącząc różne rodzaje sztuki m.in.: 
muzykę, taniec oraz elementy literac-
kie (libretto).

Młodzi melomani mieli okazję po-
znać twórczość Wolfganga Amade-
usza Mozarta, muzyka i kompozytora, 
który w swoim dorobku miał zarówno 
opery poważne, jak i żartobliwe.

Artyści z Filharmonii Narodowej wy-
stawili jedną z pierwszych oper Mo-
zarta pt. „Bastien i Bastienne”, którą 
napisał mając zaledwie 13 lat na zamó-
wienie wiedeńskiego lekarza Antona 
Mesmera. Premiera spektaklu odbyła 
się w 1768 roku.

To opowieść o miłości dwojga pa-
stuszków Bastien i Bastienne. Mło-
da pasterka Bastienne podejrzewa 
ukochanego o zdradę z bogatą 
hrabiną. Z pomocą przychodzi jej 
czarodziej Colas, który poddaje za-
kochanych różnym próbom.  

W rolę czarodzieja wcielił się Prze-
mysław Szkodziński (bas), pastusz-
kiem Bastien był Arnold Kłymkiw 
(tenor), natomiast rolę pastuszki Ba-
stienne odegrała Aleksandra Klim-
czak (sopran). Oprawę muzyczną, 
grając na fortepianie, zapewniła 
Agata Kucharska.

Kostiumowe przedstawienie ope-
rowe dzieci nagrodziły gromkimi 

brawami. Kolejne wyda-
rzenie w ramach cyklu 
Spotkania z Filharmonią 
odbędzie się we wtorek, 
25 lutego br., o godz. 
11 .00 w NOK. Będzie 
ono nosi ło tytuł „Pod 
niebem Paryża”, a wy-
słuchać będzie można 
brzmienia takich instru-
mentów jak: flet, akorde-
on i perkusja. 

E.G.
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UROCZYSTOŚCI

DPS – Spotkanie Opłatkowe 2019

UROCZYSTOŚCI NUTW

Spotkanie wigilijne
W piątek, 20 grudnia w restauracji „Stary Młyn” odbyło się spotkanie wigi-
lijne zorganizowane przez Fundację „Bądźmy Razem” oraz Nasielski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku. 

Uczestniczyli w nim przede wszystkim studenci NUTW oraz zaproszeni 
goście wśród których byli: ks. kanonik Tadeusz Pepłoński proboszcz parafii 
św. Wojciecha w Nasielsku, Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Marek 
Maluchnik sekretarz Nasielska, Mariusz Kraszewski wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Nowodworskiego, Jerzy Lubieniecki przewodniczący RM 
i Dariusz Kordowski wiceprzewodniczący RM, Monika Nojbert radna po-
wiatu nowodworskiego oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz zaprzyjaźnionych instytucji. 

Witając przybyłych na to uroczyste spotkanie Teresa Skrzynecka, pre-
zes Fundacji „Bądźmy Razem” mówiła o prężnie działającym nasielskim 
Uniwersytecie i dziękowała wszystkim, którzy go wspierają, w tym tak-
że Danucie i Józefowi Woźniakom, właścicielom restauracji „Stary Młyn”  
za gościnę. 

W programie słowno – muzycznym opowiadającym o historii kolęd, kan-
tyczek pastorałek oraz tradycji kolędowania podziwiać można było człon-
kinie koła literackiego i koła muzycznego NUTW pod przewodnictwem 
Barbary Modzelewskiej z akompaniamentem Michała Brodowskiego. 
Okazało się, że wśród studentów jest wiele osób potrafiących pięknie pi-
sać, recytować i śpiewać. Swój talent literacki ujawniła Halina Kamińska za 
co nagrodzona została gromkimi brawami. 

Mądre, pełne ciekawostek, ale i humoru teksty, a także wspólne kolędowanie 
było wspaniałym wprowadzeniem w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 

W dalszej części spotkania przeszedł czas na życzenia, najpierw te ogólne 
kierowane do wszystkich, a później te bardziej osobiste połączone z dzie-
leniem się opłatkiem. Po nich było wspólne biesiadowanie przy świątecz-
nym stole i rozmowy o planach na nadchodzący rok. 

(red.)

W środę,  18 grudnia 2019 r. , 
w Domu Pomocy Społecznej im. 
Jana Pawła II miało miejsce do-
roczne Spotkanie Opłatkowe, na 
które mieszkańcy domu, wraz 
z dyrekcją i pracownikami, zaprosili 
przedstawicieli władz województwa 
mazowieckiego, władz samorzą-
dowych powiatu nowodworskiego 
i nasielskiej gminy oraz instytucji, 
organizacji i stowarzyszeń współ-
pracujących z nasielską placówką. 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki re-
prezentowały Monika Rutka i Mał-
gorzata Sudoł z Wydziału Polityki 
Społecznej, powiat nowodworski: 
starostowie Krzysztof Kapusta 
i Paweł Calak, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Mariusz Kraszewski, 
radni powiatowi: Monika Nojbert, 
Grzegorz Paczewski i Radosław 
Kasiak, prezes Zarządu Powiato-
wego PCK Marian Wasierzyński. 
Dekanat i parafię Nasielsk reprezen-
towali: ks. kan. Tadeusz Pepłoński – 
proboszcz i dziekan nasielski oraz 

Halina Kamińska – prezes Akcji 
Katolickiej, samorząd naszej gminy 
Jerzy Lubieniecki – przewodniczą-
cy nasielskiej Rady Miejskiej, sekre-
tarz Urzędu Marek Maluchnik, radni 
Rady Miejskiej. Liczne było grono 
osób z zaprzyjaźnionych i współ-
pracujących z domem placówek 
oświatowych i stowarzyszeń z te-
renu miasta i gminy Nasielsk.

Przybywających na spotkanie wi-
tała nastrojowa, świąteczna już 
muzyka. Była też piękna bożona-
rodzeniowa szopka. Część głów-
na rozpoczęła się od oficjalnych 
powitań i życzeń dla gospodarzy 
i mieszkańców DPS. Pani dyrektor 
podziękowała za życzenia, wraz 
z Ewą Sułkowską, prezes samorzą-
du mieszkańców.

Po tej oficjalnej części spotkania 
głos zabrali, w programie artystycz-
nym, mieszkańcy domu i ich opie-
kunowie. Tegoroczne jasełka miały 
formę pięknej opowieści z życia 
wziętej i z wartościowym przeka-
zem dla nas wszystkich. A jest on 
szczególnie aktualny już od be-
tlejemskiej nocy. Na tę opowieść 
złożyły się trzy scenki, w których 
aktorzy rozpamiętywali, co jest naj-

ważniejsze w życiu człowie-
ka, co daje szczęście istocie 
ludzkiej i co byłoby najlep-
szym „podarunkiem” pod 
choinkę. Czy szczęście daje 
dostatek, czy może sukces, 
a może nad te dobra ważniej-
sza jest miłość. Wątpliwości, 
jak się wydaje, nie do końca 
zostały rozwiane, a wszyst-
ko wskazuje, że najważniejsza 
w życiu człowieka jest miłość. Tyle, 
że miłość niejedno ma imię.

Kolejnym ważnym punktem tego 
spotkania było dzielenie się opłat-
kiem. Jego poświęcenia doko-
nał ks. dziekan Tadeusz Pepłoński, 
pełniący również kapłańską po-
sługę w tej placówce jako kape-
lan. Ksiądz Tadeusz przy tej okazji 
skierował do zebranych kilka zdań, 
które nawiązywały do tego, czym 
obecnie żyje Kościół, akcentując 
przy okazji  nowe zagrożenia w ży-
ciu publicznym. W trakcie dzielenia 
się opłatkiem słychać było przede 
wszystkim życzenia zdrowia i te, 
które wybrzmiały w trakcie wigi-
lijnego widowiska, tj. życzenia do-
statku, sukcesu i miłości. 

Wspaniałą atmosferę tego wi-
g i l i jnego sp otkania  s t worz yl i 
mieszkańcy występujący w przed-
stawieniu: Magdalena Pietrzak, 
Ewa Sułkowska, Paweł Mędrak, 
Olga Woroncow, Krzysztof Mac-
kiewicz, Mirosław Pryzmont, Zbi-
gniew Gałązka, Jerzy Nowicki, 
Lidia Kuć, Jolanta Mańczak. Wsparli 
ich pracownicy domu: Rafał Cent-
kowski (scenariusz, reżyseria, wy-
stęp u boku mieszkańców), Michał 
Grubecki (reżyseria i muzyka), 
Marcin Wyszomirski (muzyka, re-
kwizyty, scenografia), Sławomir 
Wójciak (muzyka) Agnieszka Cho-
dyna (scenografia i występ u boku 
mieszkańców), Anna Dynakowska 
(pomoc techniczna dla mieszkańców  
za kulisami).

andrzejzawadzki
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UROCZYSTOŚCI. Nasielsk

Orszak Trzech Króli
Już po raz szósty nasielska parafia dołączyła się do ogólnopolskiej akcji 
Orszaku Trzech Króli. Pierwsze Orszaki odbyły się w 2009 i 2010 roku 
w Warszawie i Toruniu. Z roku na rok przybywało miejscowości, które 
włączały się w celebrowanie Uroczystości Objawienia Pańskiego na uli-
cach miast. Popularność tego święta znacząco wzrosła, gdy od 2011 roku 
6 stycznia stał się dniem ustawowo wolnym od pracy. 

Tegoroczna akcja zorganizowana została pod hasłem „Cuda, cuda ogła-
szają” i włączyło się do niej 872 miejscowości oraz 21 miejscowości za 
granicą. Jest to okazja do złożenia hołdu dla św. Jana Pawła II, który w tym 
roku obchodziłby setną rocznicę urodzin oraz wszystkim walczącym sto 
lat temu  w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej w obronie 
Ojczyzny. Ks. kanonik Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii św. Wojcie-
cha, podkreślał, by tego dnia w modlitwach nie zapominać o misjonarzach 
z naszej diecezji, którzy głoszą cuda Ewangelii w różnych częściach świata.

Nasielski orszak wyruszył spod kościoła o godzinie 11.20 po mszy świętej 
dla dzieci. Radosny pochód z Trzema Królami przeszedł na skwer w cen-
trum miasta pod pomnik Jana Pawła II, gdzie przygotowana była stajenka. 
W rolę świętej rodziny w tym roku wcielili się państwo Angelika i Krzysz-
tof Chmurscy z 6-miesięcznym synkiem Tymoteuszem. W roli mędr-
ców wystąpili: ks. Rafał Winnicki, Bogdan Ruszkowski (burmistrz Nasielska) 
i Mariusz Kraszewski (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2). Towarzyszyli im 
księża, ministranci, harcerze oraz około 300 parafian. Wszyscy uczestni-
cy orszaku otrzymali papierowe korony i śpiewniki z kolędami wydanymi 
specjalnie na tę okazję.

Idąc do stajenki, gdzie oddawano pokłon narodzonemu Chrystusowi, 
uczestnicy radośnie śpiewali popularne kolędy.

– Drodzy parafianie, za ten 
dzień, który jest chrześci-
jańskim świętem, powin-
niśmy być wdzięczni Bogu 
i ludziom. Jest on darem 
i obyśmy z tych darów po-
trafil i korzystać i umieć 
świadczyć. Serce napełnia 
się radością, gdy widzimy 
siebie uśmiechniętymi – 
mówił przy stajence ks. pro-
boszcz Tadeusz Pepłoński, 
wspominając, na przykła-
dzie świętej rodziny, znacze-
nie mężczyzny w rodzinie.  
– Oni odważyli się szukać Boga i świadczyć o nim – mówił o Trzech Królach 
i podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia.

Natomiast burmistrz Bogdan Ruszkowski podsumował tę uroczystość na-
stępująco: – Dziś wszyscy jesteśmy królami. Spotykamy się w tym miej-
scu, aby pokłonić się świętej rodzinie.

Następnie radosny orszak Trzech Króli, wraz ze świętą rodziną, powrócił 
do kościoła na mszę świętą.

Michał B.

UROCZYSTOŚCI. Nuna

Cuda, Cuda, ogłaszają…
S łowa tej  kolędy w yśpie-
wywali uczestnicy Orszaku 
Trzech Króli w Nunie, któ-
rzy w uroczystość Objawie-
nia Pańskiego zgromadzili się, 
aby świętować wydarzenie 
betlejemskie sprzed ponad 
dwóch tysięcy lat. Najpierw 
była wspólna modlitwa eucha-
rystyczna w kościele parafial-
nym bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
w Nunie, a po niej przywitanie 
Trzech Mędrców ze Wschodu 
oczekujących u bram kościo-
ła. Prezentując się w efektow-
nych królewskich szatach, pięknych nakryciach głowy, z darami w rękach, Mędrcy przybyli na koniach, aby 
oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Ceremonię powitania prowadził ks. Waldemar Marciniak, proboszcz 
parafii, który dziękując mocarzom za przybycie, zaprosił ich do wspólnego śpiewu kolęd przy żywej stajence. 

– Cieszę się, że mogłem po raz pierwszy w Nunie przeżywać uroczystość Objawienia Pańskiego, w tak pięknej 
rodzinnej atmosferze wraz z moimi parafianami i licznie przybyłymi gośćmi spoza parafii. Dużą radość w tym 
wspólnym świętowaniu wniosło zaangażowanie osób w zorganizowanie żywej szopki przy kościele, a także 
aktywne włączenie się w przygotowanie gorącego poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych, za co skła-
dam serdeczne podziękowanie. Takie działania niewątpliwie integrują środowisko i są wyrazem autentycznego 
uczestnictwa w życiu parafii – podkreślił ks. proboszcz z Nuny. 

W nieco magicznej atmosferze lecących z nieba płatków śniegu, wybrzmiewały staropolskie kolędy, pod przewodnic-
twem organisty i parafialnej scholii. W ten klimat rodzinnego świętowania wpisało się serwowanie ciepłego poczęstun-
ku. Degustacja barszczyku, pasztecików i domowych wypieków, cieszyła się dużym zainteresowaniem i była również 
okazją do rozmów oraz składania sobie życzeń noworocznych. Dla dzieci atrakcją była obecność w żywej stajence 
osiołka, konika, kózki, czy też gołębi. To tu duża część osób robiła rodzinne zdjęcia na pamiątkę pobytu na orszaku 
w Nunie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania brawami i oklaskami podziękowali młodzieży ze Stajni Stangret 
z Lorcina za odegranie symbolicznej sceny pokłonów i darów, które złożyli Trzej Królowie. 

af.

Z ŻYCIA PARAFII

Orszak Trzech Króli  
w Pieścirogach i Cieksynie
Po raz pierwszy parafia św. Kata-
rzyny w Starych Pieścirogach do-
łączyła do Orszaku Trzech Króli. 
Parafianie wyruszyli o godz. 10.00 
spod krzyża w Morgach z jednym 
z królów, w którego wcielił się Ma-
rek Kuciński.

Po drodze do orszaku dołączył 
drugi z królów, który oczekiwał na 
parafian na granicy Morgów i Pie-
ścirogów Nowych i był nim Konrad 
Truchel. Trzeci król, którego ode-
grał Marek Jaroszewski czekał przy 
ul. Szmaragdowej. Wraz z królami 
kolędujący parafianie powędrowali 
do kościoła, gdzie przywitani zostali przez proboszcza parafii ks. Sławomira Wiśniewskiego oraz sołtysów Mor-
gów, Starych Pieścirogów i Nowych Pieścirogów. W dalszej kolejności parafianie weszli do świątyni i oddali po-
kłon wraz z Trzema Królami Bożej Dziecinie. Świętą rodziną była rodzina Szarszewskich: Marcin, radny Nowych 
Pieścirogów, wraz z żoną Emilią i synkiem Leonardem. Zimowa aura nie wystraszyła parafian, którzy licznie wzięli 
udział w pierwszym, historycznym dla parafii orszaku. Najmłodsi z balonami w rękach oraz kotylionami na kurt-
kach wędrowali uśmiechnięci. Nie zabrakło też koron, które rozdawane były uczestnikom orszaku i śpiewników. 
Po uroczystości i mszy św. w kaplicy na parafian czekało domowe ciasto. Na zakończenie ksiądz Sławomir już 
w tym roku zapowiedział kontynuację w kolejnych latach podjętego przedsięwzięcia.

Po raz kolejny już w Cieksynie miał miejsce pochód Orszaku Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 
na placu przed kościołem św. Rocha. Na-
stępnie zgromadzeni przeszli ul. Piłsudskie-
go i ul. Leśną. Prowadzili ich Trzej Królowie 
na koniach. O godz. 11.30 uczestnicy koro-
wodu wzięli udział we mszy św., podczas 
której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 
na najlepszy strój uczestników orszaku. Na 
wyróżnionych czekały dyplomy i nagrody. 
W dalszej kolejności wszyscy zostali zapro-
szeni do wspólnego kolędowania w remizie 
OSP Cieksyn. Tam też Koła Gospodyń Wiej-
skich, a także parafianki przygotowały dla 
wszystkich pyszne domowe wypieki. Do-
chód ze sprzedaży ciast został przeznaczo-
ny na wakacyjne wyjazdy dla dzieci, które 
angażują się w życie parafii. 

E.G.
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DO ADOPCJI

Szczeniaki szukają 
domów
Pod naszą opieką są ZARA i ZYZIO, 3 – miesięczne rodzeństwo. 
Szczeniaki mieszkają w kojcu, bardzo potrzebują własnych do-
mów i interakcji z człowiekiem. Są kontaktowe, chętne do zaba-
wy i nauki. Gdy dorosną, będą średniej wielkości. 

Szczegóły adopcji: 735 084 106 lub 570 512 956. 

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Kiedy szukać  
pomocy weterynarza?
Biegunki. Oddawanie kilka lub kilkanaście razy w ciągu doby luźnego, 
wodnistego stolca doprowadza w szybkim tempie do odwodnienia or-
ganizmu. Uruchamia to całą lawinę mechanizmów fizjopatologicznych. 
Cierpiącemu psu można pomóc doraźnie, podając węgiel leczniczy i  
np. Smectę. I tak trzeba się jednak udać do lekarza weterynarii. Jeśli biegun-
ka jest intensywna, niezbędne będzie nawodnienie organizmu – w formie 
kroplówki dożylnej lub nawodnienia podskórnego, dootrzewnowego czy 
doszpikowego. Muszą też zostać podane leki spowalniające perystalty-
kę jelit i rozkurczowe, a także antybiotyki. Jeśli biegunka jest z domieszką 
krwi, lekarz zaordynuje dodatkowo środki przeciwkrwotoczne. 

Najczęstsze przyczyny biegunki to: zakażenie bakteryjne lub wirusowe, za-
trucie, nietolerancja lub alergia pokarmowa, choroby wątroby, trzustki, żo-
łądka i jelit, zarobaczenie, stres, niewłaściwa dieta lub gwałtowna jej zmiana.

Aby ustalić przyczynę, konieczne może być przeprowadzenie dodatko-
wych badań: krwi z próbami wątrobowymi, kału (określającego poziom 
trypsyny oraz stwierdzającego obecność pasożytów), badania mikrobio-
logicznego, czy testów w kierunku chorób wirusowych.

Utrata przytomności Do omdlenia, czyli czasowej utraty przytomności, 
dochodzi u psów najczęściej na skutek niewydolności krążenia. Zwykle 
dotyczy ona zwierząt starszych, otyłych, takich, które szybko się męczą. 
Dodatkowymi oznakami są tu napady suchego, uporczywego kaszlu, po-
pularnie nazywanego „kaszlem sercowym”, nasilające się w nocy i nad 
ranem.

Omdlenia mogą być także następstwem niedotlenienia mózgu np. na sku-
tek zaawansowanej anemii. Sprzyjają im nadpobudliwość, nerwowość, 
silny stres, a także niedożywienie i niedobory minerałów oraz witamin. 
Powodem omdleń bywają także dysfunkcja ukrwienia mózgu i procesy 
nowotworowe toczące się w jego obrębie.

Jeśli twój pies stracił przytomność, połóż go na boku, staraj się wyciągnąć 
również na bok jego język, aby nie blokował dróg oddechowych. Ułóż 
głowę niżej niż resztę ciała. Spróbuj ocucić zwierzę, spryskując pysk kro-
plami zimnej wody, dmuchnij mu mocno w nos. To jednak tylko doraź-
na pomoc, a przyczyny omdlenia muszą zostać wyjaśnione w lecznicy 
weterynaryjnej. Konieczne będzie dokładne zbadanie psa, zrobienie EKG 
i echa serca, a w trudnych do rozstrzygnięcia przypadkach nawet badanie 
tomograficzne mózgu.

Źródło: Poradnik po adopcji schroniska na Paluchu

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Oto narodziła się miłość…
Boże Narodzenie to czas 
radości, miłości i rodzinnej 
atmosfery. Wszyscy z nie-
cierpliwością czekamy na 
te wyjątkowe święta. Tra-
dycją Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
są coroczne jasełka przy-
gotowane przez uczniów 
pod opieką naucz yciel i . 
W dniu 19 grudnia 2019 r. 
w atmosferę Świąt Boże-
go Narodzenia naszą szko-
łę wprowadzili uczniowie 
klas od 0 do 7, przedsta-
wiając inscenizację jasełko-
wą. Dzieci w przepięknych 
strojach mogły kolejny raz 
ukazać wszystkim historię Maryi 
i Józefa. Sceny z życia nowona-
rodzonego Dzieciątka, pasterzy, 
mędrców oraz aniołów były prze-
platane układami tanecznymi, ko-
lędami i pastorałkami. Na koniec 
tej części uroczystości do wszyst-
kich uczniów zwrócił się szczegól-
ny gość – św. Mikołaj. 

W tym samym dniu, o godzinie 
15.00, po raz drugi przedstawi-
liśmy inscenizację jasełkową dla 
naszych gości. W pięknie udeko-
rowanej hali sportowej zebrali się 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z prezes Teresą Skrzynec-
ką, członkowie Akcji Katolickiej 
z prezes Haliną Kamińską, Han-
na Pietrzak – dyrektor CUW oraz 
Rodzice i Dziadkowie naszych 
uc zn iów.  P ięk na sc enog raf ia 
wprowadziła publiczność w świą-
teczny nastrój, natomiast ogromne 
zaangażowanie młodych aktorów, 
nauczycieli i rodziców opłaciło 
się, gdyż przedstawienie wywarło 
duże wrażenie i wzruszyło oglą-
dających. Dzieci miały możliwość 
uczestniczenia w tradycji, a także 

zaprezentowania swoich umiejęt-
ności artystycznych.

Wolontariusze ze Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu przekazali każde-
mu z obecnych gości upominek 
wykonany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 
3 Maja w Nasielsku, a następnie za-
prosili na słodki poczęstunek. 

Spotkanie jasełkowe zostało zorga-
nizowane w ramach Projektu „Moje 
miejsce na ziemi”, który realizowa-
ny jest w naszej szkole od listopada 
2019 roku. 

Ewa Kamińska
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Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano.  
Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłaszać  
do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.

HARMONOGRAM 
WYWOZU ODPADÓW

Z UM

Kto i kiedy składa 
nową deklarację?
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie  
6 września 2019 roku na każdego właściciela nieruchomości, zarówno zamiesz-
kałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, nałożyła obowiązek segregowania od-
padów.

Wobec powyższego, wszyscy właściciele nieruchomości, którzy dotychczas 
mieli złożoną deklarację o przekazywaniu odpadów zmieszanych – czyli bez 
segregacji – są zobowiązani złożyć nową deklarację.

Nową deklarację muszą złożyć również ci mieszkańcy, którzy chcą obniżyć 
opłatę za odbiór odpadów o 10%, w przypadku zagospodarowywania biood-
padów we własnym zakresie.
Przypominamy, bioodpady to:
– odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
– gałęzie drzew i krzewów,
– skoszona trawa, liście, kwiaty,
– trociny i kora drzew,
– niezaimpregnowane drewno,
– resztki jedzenia.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą składać deklaracje do  
10 lutego 2020 r. Do deklaracji należy wpisać liczbę osób faktycznie zamiesz-
kałych (może być mniejsza lub większa niż liczba osób zameldowanych). Należy 
pamiętać, że w stosunku do każdej deklaracji Urząd może prowadzić czynności 
sprawdzające.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadziła min. zmiany:
Zmienia się termin składania nowych deklaracji. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć 
nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany).

Brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za 
okres wsteczny. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieru-
chomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania 
z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, 
z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane 
jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 mie-
sięcy od dnia tego zdarzenia.

Uwaga!
W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie 
lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nie-
ruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną de-
klarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji 
z podziałem na gospodarstwa domowe.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, sklepy 
zakłady pracy) powinni złożyć deklarację jak najszybciej, żeby ustalić objętość 
przekazywanych odpadów oraz częstotliwości odbioru.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wzor_deklaracji.pdf

Z UM

Jak gromadzić popiół?
W obecnym systemie gospodarowania odpadami obowiązującym od 
stycznia br. wyłączyliśmy z odpadów zmieszanych popiół i żużel (nie ma 
znaczenia, czy drzewny, czy z węgla). Popiół jest odpadem ciężkim, a zgod-
nie z nowym systemem określonym nowelizacją ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, gmina ponosi koszty od tony przekazanych 
odpadów, a koszt zagospodarowania samego popiołu i żużla jest niższy niż 
odpadów resztkowych, do których bez wyłączenia trafiałby popiół i żużel.

W czym gromadzić tego typu odpady? – ustaliliśmy z Firmą Błysk Bis,  
że pojemniki, które będą pasowały do śmieciarek, to pojemniki plastikowe 
o pojemności od 120 litrów lub 240 litrów (przypominamy, że popiół do 
nich może być wrzucany wyłącznie zimny).

W Regulaminie odbiór popiołu i żużla z palenisk domowych został ustalony 
w okresie od listopada do kwietnia z częstotliwością 1x w miesiącu.

Jeżeli ktoś wytwarza ten odpad w innym okresie, np. latem do podgrzewania 
wody, to będzie musiał go gromadzić do czasu odbioru.

Firma Błysk Bis zobowiązała się do podstawienia zbiorczych pojemników 
na popiół, tak żeby każdy z mieszkańców nie musiał kupować we własnym 
zakresie, ale musimy skontaktować się z sołtysami, którzy wskażą miejsca 
ustawienia takich pojemników.

W mieście Nasielsku również rozstawimy na osiedlach pojemniki na popiół, 
ale musimy pilnować prawidłowego wypełniania tego pojemnika, żeby nie 
było jak dotychczas w gniazdach, że będzie tam wszystko, a najmniej popiołu.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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NASILESK BASZTA TEAM

Z Nowym Rokiem 
nie zwalniamy!
Końcówka roku to dla każdego okres intensywnych przygotowań świą-
tecznych, wyjazdów rodzinnych oraz czas szampańskiej zabawy sylwe-
strowej. Mimo wielu obowiązków oraz pochłaniania świątecznych kalorii, 
stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team nie zapomina o ruchu na świeżym 
powietrzu. W świątecznych nastrojach oraz z dużym zapałem członko-
wie drużyny wybrali się w niedzielny poranek na wycieczkę do Puszczy 
Kampinoskiej.

Aby odmienić codzienność nasielskich terenów, grupa entuzjastów posta-
nowiła pobiegać oraz pojeździć na rowerach w Kampinoskim Parku Naro-
dowym. Wycieczka stała się okazją nie tylko do wspólnego treningu, ale 
również do zabawy i wesołego śmiechu w miłym towarzystwie. Punktem 
zbiórki oraz wspaniałej rozgrzewki był parking leśny we wsi Roztoka, która 
znajduje się w samym sercu tej zielonej krainy. Urok zimowego lasu oraz 
mocno zróżnicowana trasa z wieloma podbiegami oraz zbiegami dawała 
wiele radości i odmiany od płaskich terenów.

Aktywny wypoczynek w tak wspaniałym miejscu to nie tylko radość tre-
ningu, ale również doznania płynące z obcowania z przyrodą oraz historią. 
Pomimo zimowego uśpienia ekosystemu, grupa miała okazję podziwiać 
wiele różnorodnych pomników przyrody, starych dębów oraz sosen. 
Zwyczajowo przyjęło się, że las najpiękniejszy jest wiosną i jesienią, jednak 
zimowa przyroda posiada również swój niezapomniany urok. Uczestnicy 
wyprawy mieli także okazję podziwiać wczesnośredniowieczne grodzisko 
„Zamczysko’”- pozostałość dawnego grodu i pomnik Sosny Powstańców 
z 1863 r. Interesującym przeżyciem był bieg wzdłuż wałów wydmowych 
puszczy zwanymi Kampinoskimi Karpatami.

Nie była to prosta wyprawa, wymagająca trasa terenowa skończyła się po 
25 km dla biegaczy, rowerzystom udało się pokonać ponad 30 km. Udało 
się zwiedzić jedynie nieduży fragment Kampinosu. Cała wyprawa okazała 
się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, fantastyczne tereny oraz solidny 
trening to przedsmak tego, co będzie działo się w nowym roku. Wielkie 
brawa dla uczestników.

Wyprawa tej rangi stawia wysoką poprzeczkę, by równie dobrze zacząć 
Nowy Rok. Już 12 stycznia po raz trzeci członkowie i sympatycy Nasielsk 
Baszta Team zagrają razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Trady-
cją stało się organizowanie wielkiej sztafety, która startuje od 9 rano i trwa 
aż do światełka do nieba. Formuła tego wyjątkowego wydarzenia pozwa-
la na udział wszystkim, bez względu na poziom i siły uczestników. Można 
przyłączyć się w dowolnym momencie na większy lub mniejszy dystans 
oraz pokonać go w swoim wybranym tempie. Tą metodą można wziąć 
udział w imprezach w innych miastach i jeszcze wrócić i dobrze bawić się 
w Nasielsku. Można również wziąć kijki oraz rower - forma aktywności nie 
ma znaczenia. Wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu oraz 
tych, którzy chcą spędzić tę niedzielę inaczej, serdecznie zapraszam do 
wspólnej zabawy.

NBT to stowarzyszenie, które aktywnie działa w naszej gminie, jeśli masz 
chęć wspólnie spędzać aktywnie czas, czy to biegając, jeżdżąc na rowerze 
lub uprawiając Nordic Walking, a może masz swój własny pomysł? Zapra-
szam do kontaktu przez naszą stronę na FB.

Z noworocznym pozdrowieniem JKR

ZE SZKÓŁ. SP Dębinki

Szkolny konkurs szopek
Tu ż  p r z e d  Ś w i ę t a m i 
B o ż e g o  N a r o d z e n i a ,  
2 0  g r u d n i a  2 01 9  r . , 
w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Dębinkach 
zorganizowano konkurs na 
najładniejsze szopki bożo-
narodzeniowe. Odbył się 
on z inicjatywy nauczy-
cielek: Emilii Kwiatkowskiej 
i Katarzyny Obojskiej.

W tym grudniowym cza-
sie przedświątecznego za-
biegania w przygotowanie 
okazałych szopek zaan-
gażowały się całe rodziny, 
przedstawiając scenę naro-
dzin w Betlejem.

Na szkolny konkurs na „Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową” przygotowano około 30 stajenek wykonanych 
różnorodną techniką. Były prace wycinane z kartonów i oklejane wycinankami, jak i szopki wykonane z drewnia-
nych elementów. Była nawet szopka własnoręcznie wypiekana z ciasta piernikowego. Jury miało bardzo trudne 
zadanie do wykonania.

Pierwsze miejsce zajęła szopka wykonana przez Wiktorię Krzyżewską z rodziną. Drugie miejsce przyznano Julii 
Ostaszewskiej i Szymonowi Kostro z rodziną, a trzecie Zuzannie i Szymonowi Jasińskim z rodziną.

 – Dziękuję wszystkim rodzinom za zaangażowanie i włożony trud w stworzenie pięknych szopek bożonaro-
dzeniowych – mówi Grażyna Menich Masanowska, dyrektor placówki. 

Od 29 grudnia 2019 r. szopki wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dębinkach można podziwiać 
w kościele parafialnym w Cieksynie.

Michał B.
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KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
10-11 stycznia godz. 15:00

14-16 stycznia godz. 15:00

MIŚ BAMSE I SUPER MIÓD
Animowany;  Szwecja; Czas trwania 1 godz. 5 min. 

Nadchodzi kolejna przygoda dzielnego Misia i jego 
przyjaciół! Tym razem Bamsiemu zabrakło magicz-
nego miodu, dzięki któremu może być najsilniejszym 
zwierzakiem w wiosce. Jego przyjaciele wyruszają więc 
w niebezpieczną podróż, by odnaleźć sekretny składnik 
konieczny do wyprodukowania tej niezwykłej mikstury. 
Tymczasem Lis Reinard opracowuje sprytny plan, aby 
zająć miejsce Bamsiego jako bohatera .

10-11 stycznia godz. 17:00 3D dubb.

10-11 stycznia godz. 20:00 2D dubb.

14-16 stycznia godz. 17:00 3D dubb.

14-16 stycznia godz. 20:00 2D dubb.

GWIEZDNE WOJNY:  
SKYWALKER. ODRODZENIE

Science-fiction;  USA; Czas trwania 2 godz. 21 min. 

Saga rodziny Skywalkerów dobiega końca. Tego po 
prostu nie można przegapić! Czym zaskoczą w finale 
twórcy jednej z najbardziej kultowych serii w historii 
kina? Jaki będzie koniec odwiecznej batalii pomiędzy jasną i ciemną stroną Mocy?

17-19 stycznia godz. 15:00

22-23 stycznia godz. 15:00

MISIEK I CHIŃSKI SKARB
Animowany, przygodowy;  USA, Indie, Korea Płd., Chiny; 
Czas trwania 1 godz. 30 min. 

W lodowych górach rozbija się tajemniczy samolot. 
Okazuje się, że na jego pokładzie znajduje się nauko-
wiec, który wyruszył w podróż by odnaleźć, wcześniej 
niż jego niecny konkurent – Dexter, pewien magiczny 
przedmiot. To starożytna figurka, która jest kluczem do 
owianego legendą skarbca pełnego złota i drogocen-
nych przedmiotów...

17-19 stycznia godz. 15:00

22-23 stycznia godz. 15:00

MAYDAY
Komedia;  Polska; Czas trwania 1 godz. 53 min. 

Dwie żony to nie zdrada? Janek (Piotr Adamczyk) pro-
wadzi podwójne życie – jest mężem Basi (Anna Dere-
szowska), z którą mieszka w Warszawie oraz… Marysi 
(Weronika Książkiewicz), z którą dzieli piękny dom na 
obrzeżach stolicy. Żadna z kobiet nie wie nic o istnie-
niu tej drugiej. Dzięki umiejętnemu lawirowaniu między 
dwiema żonami wszystko jakoś się układa… do czasu, 
kiedy pewnego dnia na głowę Janka spadną dodatkowe, 
pozamałżeńskie kłopoty.

17-19 stycznia godz. 19:00

22-23 stycznia godz. 19:00

24-26 stycznia godz. 17:00 i 19:15

24-26 stycznia godz. 17:00 i 19:15

29-30 stycznia godz. 17:00 i 19:15

PSY 3. W imię zasad
Sensacja;  Polska; Czas trwania 2 godz. 6 min. 

Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza w nową 
Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce 
ponownie spotyka Nowego.

24-26 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

29-30 stycznia godz. 15:00 2D dubb.

URWIS
Animowany, komedia;  Kanada, USA, Kajmany; Czas trwania 
1 godz. 27 min. 

Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na 
jedno szczeknięcie ma do dyspozycji służbę, miski peł-
ne serdelków i drapanie za uchem. Niestety jego uko-
chana Pani po długim i szczęśliwym życiu przenosi się 
do wieczności, a jej spadkobiercy nie lubią czworono-
gów. Z dnia na dzień rozpieszczony kanapowiec Urwis 
traci dach nad głową i jedyną bliską osobę. Sam w dzikim, pełnym niebezpieczeństw 
świecie musi nauczyć się panujących tam reguł: na kogo warknąć, a komu pomer-
dać, w którym śmietniku szukać smacznych kąsków, a co najważniejsze - jak znaleźć 
prawdziwego przyjaciela.

Baran 21.03-20.04
Staniesz się bardziej niż zwykle wyrozumia-
ły dla ludzi w Twoim otoczeniu. Czeka Cię 
teraz więcej towarzyskich spotkań. Postaraj 
się uporządkować zaległe rodzinne sprawy. 
Rusz się z domu!

Byk 21.04-20.05
Pochłoną Cię domowe obowiązki i zawo-
dowe sprawy. Na poważne decyzje przyj-
dzie jeszcze czas. Zadbaj o siebie i nie myśl 
o sprawach, na które teraz i tak nie możesz 
nic poradzić. Unikaj sporów.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie obawiaj się zakończyć znajomości, które 
zabierają Ci zbyt dużo czasu i energii. Skorzy-
staj z okazji, aby gdzieś wyjechać. Spotykaj się 
z ludźmi, nie bądź teraz zbyt skromny i nie-
śmiały.

Rak 22.06-22.07
Zerwiesz z rutyną, wprowadzisz kilka zmian 
do codziennego planu zajęć. Poważnie po-
dejdziesz do swoich obowiązków, dotrzy-
masz terminów i zasłużysz na nagrodę. Nie 
słuchaj plotek.

Lew 23.07-23.08
Trzymaj jednak w tajemnicy swoje sukcesy, 
bo czyjaś zazdrość może opóźnić różne am-
bitne plany. Zmiana otoczenia dobrze Ci zrobi 
i pozwoli szybko zregenerować siły. Czeka Cię 
pracowity tydzień. 

Panna 24.08-22.09
Nie obawiaj się współpracować z ważnymi 
osobami, bo dzięki temu zyskasz oparcie i po-
moc. Możliwa nawet zmiana stanowiska lub 
nowy pomysł na karierę. Potrzebujesz rege-
neracji i chwili spokoju. 

Waga 23.09-23.10
Dbaj o swoje finanse, nie wstydź się rozma-
wiać o pieniądzach, bo tydzień przyniesie Ci 
szansę na większe zyski. Weekend sprzyja 
wyjazdom, a najlepiej czuć się będziesz w spa 
lub na nartach. 

Skorpion 24.10-22.11
Potrzebujesz nabrać sił na nadchodzące mie-
siące. Bądź dla siebie wyrozumiały, śpij dłu-
żej, nie oszczędzaj na kosmetykach i tym, co 
sprawia Ci przyjemność. Najbliższy weekend 
sprzyja aktywności kulturalnej. 

Strzelec 23.11-21.12
Jeśli nie będziesz asertywny, to cudze sprawy 
i kłopoty zaczną Cię irytować. Postaw na swój 
spokój i zadowolenie na pierwszym miejscu, 
zadbaj o własne zdrowie i wygodę. W pracy 
będzie spokojnie.

Koziorożec 22.12-20.01
Ukryj się przed narzekającymi współpra-
cownikami i krewnymi, a zachowasz dobry 
humor i z nikim się nie pokłócisz. W pracy 
zajmiesz się porządkowaniem zaległości. Nie 
żałuj pieniędzy na swoje potrzeby.

Wodnik 21.01-19.02
Uwierz w swoje zalety i śmiało rozpoczynaj 
nowe sprawy. Pociągać Cię będą ambitne 
pomysły i sytuacje, które jeszcze niedaw-
no uznałbyś za bardzo ryzykowne. Zacznij 
ćwiczyć, a poczujesz się lepiej.

Ryby 20.02-20.03
W pracy pod żadnym pozorem nie wdawaj 
się w biurowe intrygi. Postaraj się o więcej cier-
pliwości, szczególnie dla innych ludzi. W koń-
cu podejdziesz poważnie do spraw swojego 
zdrowia i kondycji.

HHOORROOSSKKOOP
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DROBNE

Firma KAM-POL w Nasielsku zatrud-
ni na umowę o pracę: pracowników 
produkcji, operatorów wózków widło-
wych, elektryka-automatyka, mecha-
nika przemysłowego Tel. 784 902 549.

Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513 
556 774.

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy  
w Siennicy zatrudni od zaraz opiekunki 
do osób starszych. Tel. 603 555 624.

Auto-BRS s.c Paulinowo - Naprawy 
Blacharsko-Lakiernicze sprzedaż 
używanych części samochodowych 
sprowadzamy auta z Niemiec na za-
mówienie. Tel.602 229 787, 608 632 
142 email: autobrspwp.pl.

Ku p i ę  d z i a ł k ę  z a b u d o wa n ą .  
Tel. 736 537 110.

Sprzedam siano i słomę w belach 
oraz źrebówkę 20 miesięcy, Nasielsk.  
Tel. 664 801 963.

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
6.01.–12.01.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

13.01.–19.01.2020 r. Apteka, ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
20.01.–26.01.2020 r. Apteka, ul. Czarnieckiego 4, Nowy Dwór Maz.

27.01.–2.02.2020 r. Apteka, ul. Kościuszki 5, Nowy Dwór Maz.
3.02.–9.02.2020 r. Apteka Alma, ul. Okulickiego 5, Nowy Dwór Maz.

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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Przypominamy, że odpady muszą być wystawione przed posesję do godziny 7.00 rano. Odpady niewystawione lub nieprawidłowo posegregowane, nie zostaną odebrane.
Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego najpóźniej w drugim dniu roboczym przypadającym po terminie odbioru.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW



SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT   SPORT   SPORT   SPORT

Brydż
Brydżyści zakończyli dwudziesty sezon rozgrywek o Grand Prix Nasielska. 

W całym cyklu wzięło udział 26 zawodników. Po rozegraniu 24 turniejów 

wyłoniono zwycięzcę. Nagrodę dla najlepszego brydżysty Nasielska otrzymał 

Waldemar Gnatkowski. 

Organizatorzy dziękują Markowi Olbrysiowi, właścicielowi „Reaktywacji”  

za pomoc w organizacji turniejów oraz Markowi Prusinowskiemu, Prezesowi 

MLKS „Żbik” za opiekę nad sekcją brydżową. 

Wyniki turnieju „Finałowego”  06.12.2019 r.:
1. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski  137 pkt (63,43%)

2. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski 131 pkt (60,65%)

3. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki 123 pkt (56,94%)

4. Mariusz Figurski – Marek Olbryś 113 pkt (52,31%)

5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  107 pkt (49,54%)

6. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek  102 pkt (47,22%)

7. Jacek Jeżółkowski – Kazimierz Kowalski 97 pkt (44,91%)

8. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski 95 pkt (43,98%)

9. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński 89 pkt (41,20%)

10. Janusz Muzal – Janusz Wydra 86 pkt (39,81%)

 KLASYFIKACJA KOŃCOWA „GRAND PRIX” NASIELSKA`2019:
1. Waldemar Gnatkowski 151 pkt

2-3.  Piotr Kowalski 137 pkt

 Grzegorz Nowiński 137 pkt

4-5. Janusz Muzal 132 pkt

 Janusz Wydra 132 pkt

6. Krzysztof Michnowski 125 pkt

7. Krzysztof Morawiecki 110 pkt

8. Robert Truszkowski 101 pkt

9.  Zbigniew Michalski 100 pkt

10.  Mariusz Figurski 93 pkt

11. Józef Dobrowolski 87 pkt

12. Krzysztof Brzuzy 82 pkt

13. Kazimierz Kowalski 82 pkt

14. Alicja Bartosik 63 pkt

15. Marek Olbryś 55 pkt

16. Paweł Wróblewski 52 pkt

17. Adam Banasiuk 50 pkt

18. Jerzy  Krzemiński 47 pkt

19. Piotr Turek 46 pkt

20. Jacek Jeżółkowski 44 pkt

21. Marek  Prusinowski 18 pkt

22. Andrzej  Lenart 13 pkt

23. Andrzej Szczepański  8 pkt

24. Mirosław Ćmoch 4 pkt

25. Piotr Goździkowski  2 pkt

26. Anna Czarna 1 pkt

26. Małgorzata Humeniuk 1 pkt

Uwaga: Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników. 
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PIŁKA NOŻNA

Korona wzmacnia 
Narew
To posunięcie ostrołęckich drużyn może mieć znaczący wpływ  
na wyniki rundy wiosennej w lidze okręgowej, w której gra Żbik Nasielsk. 
Korona Ostrołęka i Narew 1962 Ostrołęka podpisały porozumienie 
o połączeniu obu klubów. Decyzja ma na celu „zbudowanie silnej dru-
żyny seniorów, reprezentującej Ostrołękę na jak najwyższym poziomie”. 

Grająca obecnie w lidze okręgowej Narew 1962 Ostrołęka zajmu-
je pierwsze miejsce w tabeli. Natomiast Korona Ostrołęka zrezygno-
wała z dalszej gry w IV lidze. Po rundzie jesiennej drużyna ta znalazła 
się w grupie spadkowej na 13 z 16 miejsc. Wiosenne mecze z udziałem 
Korony będą weryfikowane jako walkowery na korzyść przeciwników. 
Wygląda na to, że przedstawiciele zarządu obu drużyn są bardzo pewni 
awansu do IV ligi po rundzie wiosennej. Czy w ten sposób rywale Żbika 
Nasielsk znacząco się wzmocnią? Wiadome jest, że pierwszy mecz run-
dy wiosennej nasza drużyna zagra właśnie z Narwią Ostrołęką.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Sparingi już zaplanowane
Znany jest już terminarz rozgry-
wek sparingowych, które rozegra 
drużyna seniorska Żbika Nasielsk. 
W styczniu i lutym nasielscy pił-
karze rozegrają 7 spotkań, zaś 
jedno w marcu. Najbliższe spotka-
nie zaplanowano na 25 stycznia 
br. z Nadnarwianką Pułtusk, która 
w ubiegłym sezonie awansowała 
do IV ligi. Jak na razie na facebo-
okowej stronie klubu pojawił się 
terminarz meczów towarzyskich. 
Dokładne miejsca i godziny spo-
tkań będą podawane w później-
szym czasie.

Pozostałe sparingi nasielska druży-
na zagra z Bugiem Wyszków, Huraganem II Wołomin, MKS Przasnysz, Legionovią II Legionowo, KS Łomianki, 
Dębem Wieliszew oraz Błękitnymi Raciąż.

Po świątecznej przerwie zawodnicy rozpoczynają intensywne treningi. – Będziemy trenować 3 razy w tygo-
dniu. Dzięki Prezesowi, który zabiegał o oświetlenie oraz Burmistrzowi, który się na to zgodził i oświetlił główna 
płytę boiska, w poniedziałki będziemy trenować na stadionie, w środy w hali, a w czwartki na siłowni GARAŻ 
będzie przygotowywał nas Daniel Gołębiewski. Rozegramy 8 sparingów. Partnerów sparingowych staraliśmy 
się dobrać tak, żeby mecze te jak najlepiej przygotowały nas do walki o IV ligę, którą rozpoczynamy 15 marca 
– informuje trener drużyny, Rafał Załoga, na facebookowym profilu klubu Żbik Nasielsk.

Jak na razie plany transferów pozostają w sferze tajemnic. Nie można jednak wykluczyć, że takie się pojawią.
Michał B.

U NAS

Sukces Julity Sterbickiej
W poniedziałek, 23 grudnia 2019r., 
Bogdan Ruszkowski burmistrz 
Nasielska i Marek Maluchnik se-
kretarz Nasielska spotkali się z Julitą 
Sterbicką i jej rodzicami. 
Pani Julita, zawodniczka 
drużyny AZS UW War-
szawa, została najlepszą 
strzelczynią Młodzie-
żow yc h M i s t rzo st w 
Polski w Futsalu Kobiet 
do lat osiemnastu, któ-
re odbyły się 6 grudnia 
2019r. w Chocianowie. 
W zawodach uczest-
n i c z y ł o  16  d r u ż y n  
z całej Polski, a w f i-
nale zawodniczki BTS 
Rekord Bielsko-Biała 
pokonały akademiczki 
z AZS UW Warszawa. 
Przedstawiciele nasiel-

skiego magistratu pogratulowali 
mieszkance naszej gminy sukcesu 
oraz wręczyli jej upominki.

Futsal, czyli piłka nożna halowa,  
to gra zespołowa (5 osób w druży-
nie) odmiana piłki nożnej rozgry-
wanej w hali sportowej. Pani Julita 

rozpoczynała swoją karierę 
piłkarską w nasielskim Żbi-
ku, a obecnie gra w AZS 
UW Warszawa. Pod koniec 
roku 2019 została nomino-
wana przez portal tylkoko-
biecyfutbol.pl na futsalistkę 
2019 roku. W plebiscycie 
znalazło się czternaście naj-
bardziej wyróżniających się 
zawodniczek z całej Polski 
na przestrzeni całego roku. 
Dzięki licznemu wsparciu in-
ternautów pani Julita, grająca 
obecnie w barwach AZS UW 
Warszawa zajęła pierwsze 
miejsce zdobywając łącznie 
1311 głosów, wyprzedzając 
o 79 głosów Karolinę Klabis 
z AZS UJ Kraków. Plebiscyt 

trwał do 5 stycznia.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

(red.) za: www.nasielsk.pl 


