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OBRADOWAŁA RADA

Wzrost opłat  
i podatków
W czwartek, 25 listopada 2021 r. w trybie zdalnym odbyła się XXXV 
sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Uczestniczyło w niej 15 radnych. Po 
przyjęciu porządku obrad radni na prośbę Jerzego Lubienieckiego 
przewodniczącego RM chwilą ciszy uczcili pamięć pana Bronisława 
Skoroszewskiego – członka związku kombatantów. Rada zatwierdziła 
protokoły z dwóch poprzednich sesji, po czym przewodniczący RM 
w skrócie omówił swoje działania w ostatnim czasie i przedstawił in-
formację o oświadczeniach majątkowych radnych za 2020 r. Stwier-
dził, że oświadczenia wszystkich radnych trafiły do niego w terminie 
i nie znalazł w nich nieprawidłowości. Jednak po przeprowadzonej 
analizie Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz. znalazł uchybienia 
w oświadczeniach majątkowych pięciu radnych. W oświadczeniu skła-
danym przez przewodniczącego RM wojewodzie mazowieckiemu nie 
stwierdzono uchybień. 

Następnie Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska przedstawił swoją 
aktywność, w tym udział w uroczystościach patriotycznych i okolicz-
nościowych oraz spotkaniach, w których reprezentował naszą gminę. 
Omówił też oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego 
oraz osób kierujących gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Nie 
ma jeszcze informacji ze wszystkich urzędów skarbowych, do których 
trafiły te oświadczenia, a z tych, które dotarły z US w Nowym Dworze 
Maz. wynika, że w 4 oświadczeniach były uchybienia formalne.

Rada bez pytań przyjęła „Informację o stanie realizacji zadań oświato-
wych za rok szkolny 2020/2021”.

Opłaty i podatki lokalne na 2022 r.
W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się procedowaniem projektów 
uchwał dotyczących opłat i podatków lokalnych na 2022 r.: w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz w spra-
wie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru po-
datku rolnego na obszarze gminy Nasielsk 
na rok 2022.
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Komisariat Policji,  
tel. 23 693–28–40

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

Nocna i świąteczna  
opieka zdrowotna 

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

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

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

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

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

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

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

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

UWAGA! – wydłużenie 
terminu składania 
„Planu bezpieczeństwa 
biologicznego”!
Przypominamy o obowiązku złożenia „Planu bezpieczeństwa biologicz-
nego” dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Ostateczny termin 
upływa 30.11.2021 r.

Od 21 kwietnia 2021 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowią-
zuje unijne rozporządzenie (2021/605), które ustanawia szczególne środ-
ki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane 
przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium 
występują obszary objęte ograniczeniami.

W pierwszej kolejności ma być wdrożony tzw. „Plan bezpieczeństwa bio-
logicznego”, który musi być zatwierdzony przez powiatowego lekarza 
weterynarii. Plan ten zawiera znane już wymagania jak, m.in. konieczność 
zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentar-
skich – jak i nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na 
tzw. strefę czystą, czyli budynki, gdzie przebywają świnie i przechowywa-
na jest pasza oraz strefę brudną – podwórko, magazyny sprzętu rolniczego 
i część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

Rolnicy muszą samodzielnie przygotować taki dokument w odniesieniu 
do sytuacji w swoim gospodarstwie. Wytyczne do wdrażania wymagań 
Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 można znaleźć 
na stronie https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wdrazanie-
-wymagan-rwk-2021605-po-31102021 .

Porad z zakresu Planu Bezpieczeństwa Biologicznego udzielają dorad-
cy z Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Płońsk w Biurze 
ODR w Nasielsku telefon do kontaktu: 609 737 172 lub 785 876 749.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Panu Antoniemu Kalinowskiemu  
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku 

najszczersze kondolencje i serdeczne wy-
razy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają

Burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski

Zastępca Burmistrza Nasielska 
Andrzej Waldemar Kordulewski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jerzy Lubieniecki

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Z UM

Szkolenie dla organizacji 
pozarządowych
Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu przekazywania i rozliczania 
dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gmi-
ny Nasielsk.

Szkolenie odbędzie się 16.12.2021 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Zapisy na ww. szkolenie trwają do poniedziałku (13.12.2021 r.) Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt z Referatem Promocji Gminy e-mail: promocja@na-
sielsk.pl tel. 23 693 31 23.

Z UM

Zmiany w godzinach 
funkcjonowania Urzędu
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem 141/21 Burmistrza Nasielska 
z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku w dniach 22 i 31 grudnia 2021 roku:
– w dniach 22 grudnia (środa) i 31 grudnia (piątek) Urząd Miejski 
w Nasielsku będzie czynny w godzinach 8:00-14:00.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem 11/21 Burmistrza 
Nasielska z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku dni wolnych od pracy w 2021 roku dla 
pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zamian za dni świąteczne 
przypadające w soboty:
– 24 grudnia (piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie nieczynny.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za 25 grudnia 2021 
roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

Zgodnie z zarządzeniem 140/21 Burmistrza Nasielska z dnia 2 grudnia 
2021 r. w sprawie dnia wolnego od pracy w 2022 roku dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku w zamian za dzień świąteczny przypada-
jący w sobotę:
– 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Miejski w Nasielsku będzie nieczynny.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za dzień 1 stycznia 2021 
roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.
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51 840 zł z programu Maluch+ 
24 listopada br., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Burmistrz Nasielska – Bogdan Rusz-
kowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski podpisali z Wicewojewodą Mazowieckim –  
Arturem Standowiczem umowę w ramach programu Maluch +.

Na mocy umowy Wojewoda Mazowiecki przekaże Gminie Nasielsk środki finansowe w formie 
dotacji celowej w kwocie do 51 8400 zł na funkcjonowanie 48 miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 w funkcjonującym w Nasielsku Żłobku Miejskim.

Wydział Administracji i Nadzoru

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Likwidacja barier  
w komunikowaniu się 
1 grudnia br.,  Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski podpisał z Dy-
rektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim – Markiem Rączką umowę na realizację projektu pt. 
„Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku”. 

Celem projektu jest dostosowanie budynku UM do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych poprzez:

 – wykonanie planu tyflograficznego,

 – wykonanie ścieżek naprowadzających i pól uwagi,

 – wyklejenie schodów taśmą antypoślizgową,

 – montaż tabliczek nadklamkowych na drzwiach do pomieszczeń,

 – montaż tablicy informacyjnej na drzwi wejściowe do budynku z godzi-
nami pracy UM z opisem w alfabecie Braille’a,

 – montaż pętli indukcyjnej jednostanowiskowej Smart-Loop wraz z mi-
krofonem i słuchawkami.

Dzięki temu petenci ze szczególnymi potrzebami będą mogli samodziel-
nie uczestniczyć w bezpośredniej obsłudze na każdym piętrze budynku. 

Łączny koszt inwestycji to 37 135,22 
zł, z czego 11 796,67 zł środków bę-
dzie pochodziło z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Za realizację projektu odpowiada 
Wydział Administracji i Nadzoru.

Wydział Administracji i Nadzoru

KONKURS 
Fundusz sołecki 
– najlepsza 
inicjatywa
Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Mazowiec-
kiego Urzędu Marszałkowskie-
go ogłosił konkurs dla sołectw  
pt. „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”. Jego celem jest m.in.: 
aktywizacja mieszkańców wsi  
na rzecz podejmowania inicjatyw 
dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich, prezentacja dobrych 
praktyk oraz promocja wsi jako 
miejsca do życia i rozwoju spo-
łeczno-zawodowego.

To już czwarta edycja konkursu, w 
którym udział mogą wziąć sołec-
twa pod warunkiem, że w latach 
2010–2021 realizowały projekty 
finansowane ze środków wyod-
rębnionych w ramach funduszu 
sołeckiego, lub w których fundusz 
sołecki stanowił wkład.

P ula nagród w konkurs ie to  
12 000 zł. Laureat pierwszego 
miejsca będzie nominowany do 
etapu ogólnokrajowego prowa-
dzonego przez Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową 
należy przesłać do urzędy mar-
szałkowskiego do 15 stycznia 
2022 r. (decyduje data stempla 
pocztowego). 

(red.) za: www.mazovia.pl

Z MIASTA

Ulica dla pacjentów
Od niedawna Centrum Medyczne, które 
funkcjonowało przez kilkanaście lat przy ulicy 
Warszawskiej zostało przeniesione do nowego 
budynku znajdującego się przy ulicy Jadwigi 
Rostkowskiej. Stan drogi pozostawia jednak 
wiele do życzenia, nie jest ona utwardzo-
na, poza nowo wybudowanym chodnikiem. 
- Chodnik został wybudowany ze środków 
budżetu gminy Nasielsk, a właścicielka Cen-
trum Medycznego partycypowała w kosztach 
w kwocie 15 tys. zł. Dla poprawy stanu drogi 
został też nawieziony tłuczeń. Ponadto przy-
gotowywana jest dokumentacja projektowa 
na budowę ulicy Rostkowskiej - powiedział 
ŻN Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska.

Łączny koszt budowy chodnika wyniósł ok. 
60 tys. zł.

(red)
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24.11.2021 m. Popowo - zabezpieczenie lądowiska LPR (1 zastęp OSP 
Nasielsk)

02.12.2021 m. Mogowo - usunięcie gałęzi, zagrażająca bezpieczeństwu 
(1 zastęp OSP Nasielsk)

Kronika OSP NASIELSK

Z PKP 

Nowy rozkład jazdy 
Od niedzieli, 12 grudnia br., pociągi Kolei Mazowieckich będą kursować według nowego rozkładu jazdy. Podróżni 
muszą być przygotowani także na nowe, wyższe ceny biletów.

Przewoźnik informuje, że nowy rozkład jazdy został opracowany na podstawie obecnie obowiązującego, ale 
pojawiają się w nim nowe połączenia. Na ostateczny kształt rozkładu miały wpływ również kolejne etapy prac 
modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe w obrębie stacji Warszawa Zachodnia oraz 
na odcinku Sochaczew – Łowicz Główny.

Na linii R9 Warszawa – Działdowo na odcinku Nasielsk – Ciechanów – Mława pojawią się dwa dodatkowe kursy. 

Z uwagi na prace związane z przebudową stacji Warszawa Zachodnia rozkład jazdy ulegnie zmianie również od 19 
grudnia 2021 r. Połączenia lotniskowe będą rozpoczynały i kończyły bieg na stacji Warszawa Centralna i pojadą 
do/z Modlina, zatrzymując się na nowym przystanku Warszawa Targówek – czytamy na stronie KM.

Natomiast na linii R91 Nasielsk – Sierpc rozkład jazdy pociągów pozostanie zbliżony do obecnego. A na stacjach 
węzłowych zaplanowano skomunikowanie połączeń zarówno z pociągami KM, jak i innych przewoźników.

Koleje Mazowieckie zapowiadają jednocześnie: wraz ze zmianą rozkładu jazdy, zmienią się także ceny biletów. 
Jest to spowodowane m.in. rosnącą inflacją – prognozowana na koniec tego roku może wynieść nawet 8 proc. 
– drastyczną podwyżką cen energii, podwyżką płacy minimalnej, a także wzrostem kosztów związanych z wy-
mianą części, podzespołów, elementów zamiennych do taboru kolejowego. W związku z tym, spółka Koleje 
Mazowieckie została zmuszona do podjęcia decyzji o podwyżce cen biletów o 5 proc., od 12 grudnia 2021 r.

Więcej informacji na temat jazdy pociągów Kolei Mazowieckich dla poszczególnych linii znaleźć można: www.
mazowieckie.com.pl/pl/rozklad-jazdy-pociagow-km-wazny-w-dnia...

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

Z MOPS
Szanowni Państwo!
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku zwraca się do wszystkich Państwa z prośbą o czujność i wrażli-
wość w sytuacjach wymagających podjęcia reakcji i pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym, samotnym 
i innym wymagającym wsparcia. Osoby te są szczególnie narażone na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ze względu 
na wychłodzenie, głód czy brak ciepłej odzieży. W szczególności proszę o zwracanie uwagi w sytuacjach zasłabnięcia człowieka 
w chłodzie, na mrozie, pozostawania przez dłuższy czas na ławkach w parkach, na przystankach autobusowych, przebywania 
w pustostanach, na terenie ogródków działkowych, a także na osoby mające problem z poruszaniem się lub z dotarciem do 
domu. Żaden potrzebujący człowiek nie powinien pozostać bez pomocy. W ciągu całego roku, ale w szczególności w okresie 
zimowym, osoby o niskim dochodzie mają możliwość otrzymać wsparcie na opał oraz na zakup żywności. Udzielenie takiej 
pomocy wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, o której 
mowa w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy tej są uprawnione osoby, których miesięczny dochód netto na jedną osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, a w przypadku osób samotnych 701,00 zł.

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy, chcę zaapelować do Państwa o zwrócenie szczególnej 
uwagi na zagrożenia związane z okresem zimowym oraz o życzliwe spojrzenie na potrzeby osób znajdujących się w najbliższym 
otoczeniu. Aktywna postawa mieszkańców, szczególnie wobec osób bezdomnych być może przyczyni się do tego, że uratują 
Państwo życie drugiemu człowiekowi. 

O wszystkich sytuacjach wymagających udzielenia pomocy lub interwencji należy powiadomić służby publiczne, działające 
na terenie gminy:

 – Policję-Komisariat Policji w Nasielsku – tel. 23 69 12 207, 69 12 777,

 – Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 lub 112 

 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku – tel. 23 69 33 006, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Pragnę także zwrócić Państwa uwagę na to, że izolacja w mieszkaniach spotęgowała problem przemocy domowej. Mimo 
utrudnionego kontaktu ze służbami, osoby, które boją się o bezpieczeństwo swoje i bliskich, nie są same. Pamiętajmy, że istnieją  
telefony zaufania, gdzie dyżurują psycholodzy i prawnicy specjalizujący się w pomaganiu osobom dotkniętym przemocą domową. 

Apeluję do wszystkich świadków przemocy – na przykład sąsiadów, którzy podejrzewają, że obok za ścianą może dochodzić do 
aktów przemocy. Jeśli słyszysz wrzaski, wyzwiska, płacz – nie bądź obojętny, bo przemoc karmi się milczeniem! Każdy świadek 
przemocy może anonimowo zadzwonić na infolinię Niebieskiej Linii nr 0 800 120 002, gdzie przeszkolony konsultant pomoże 
w tej konkretnej sytuacji.

Całodobowy ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie: Niebieska Linia 800 12 00 02
Codziennie między godz. 12.00 a 18.00 można też skorzystać z pomocy pod numerem Niebieskiej Linii 22 668 70 00  
lub wysyłając e-mail na adres: niebieskalinia@niebieskalinia.info

W gminie Nasielsk z porady psychologicznej można skorzystać w każdą środę w godz. 8.00 –11.00, tel. 23 69 30 250. Porady prawne 
udzielane są: pon. 13.00 – 17.00, wt. 12.00 – 16.00, śr. 12.00 – 16.00, czw. 12.00 – 16.00, pt. 11.00 – 15.00; telefon: 888 981 429
Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 15.00 można dzwonić także członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: MOPS 23 693 30 04; dyrektor MOPS 604 171 105.

DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM!

Z wyrazami szacunku
Monika Nojbert

CHARYTATYWNIE
Szanowni Państwo,
cały czas trwa zbiórka pieniędzy dla ucznia jednej z naszych szkół, który 
walczy z chorobą nowotworową!

Puszki, do których mogą Państwo wrzucić pieniądze na leczenie chłop-
ca, znajdują się w następujących placówkach wspierających akcję:
 – Urząd Miejski w Nasielsku
 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku
 – Niepubliczne Przedszkole Sakolandia
 – Biblioteka Nasielsk
 – Szkoła Podstawowa w Dębinkach
 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku
 – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
 – Szkoła Podstawowa w Starych Pieścirogach
 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
 – Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku

Dodatkowo społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza 12 grudnia 2021 r., o godz. 18.00 organizuje kon-
cert charytatywny w nasielskim kinie NIWA, podczas którego będzie 
można wesprzeć zbiórkę! Serdecznie Państwa zapraszamy! 

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku składa 
serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które w dniach 26 – 27 
listopada 2021 r. w sklepach Biedronka i Guliwer wzięły udział w Świą-
tecznej Zbiórce Żywności. Dzięki Państwa ofiarności udało się zgro-
madzić około 750 kg żywności. Akcja została zorganizowana dzięki 
współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku z Ban-
kiem Żywności w Ciechanowie. MOPS w Nasielsku składa serdeczne po-
dziękowania także dla Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Sta-
rzyńskiego w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina 
w Budach Siennickich oraz z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku. 

Produkty ze zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców 
z terenu miasta i gminy Nasielsk.

Z POLICJI

Uwaga! Kradzieże!
Komisariat Policji w Nasielsku przypomina o bezpieczeństwie i zachowaniu czujności w okresie przedświątecz-
nym. Tym bardziej, że ostatnim okresie na terenie gminy Nasielsk w policyjnych statystykach odnotowano dwie 
kradzieże z włamaniem do domów jednorodzinnych, dwie kradzieże kieszonkowe na terenie targowiska miej-
skiego oraz kilka kradzieży sklepowych. W związku z powyższym apelujemy o baczniejsze zwracanie uwagi  
na nasze mienie. Pamiętajmy również o stosowaniu się do aktualnie obowiązujących obostrzeń wprowadzonych 
w związku ogłoszeniem stanu epidemii na terytorium Polski. Zadbajmy o bezpieczeństwo nas samych, ale także 
naszych najbliższych oraz dołóżmy wszelkich starań, aby te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły 
nam w spokojnej i miłej atmosferze. 

Sporz. RW
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OBRADOWAŁA RADA

Wzrost opłat i podatków
D wie kolejne uchwa-
ły dotyczące wysokości 
d i e t  n a s i e l s k i c h  ra d -
nych oraz wynagrodze-
nia burmistrza Nasielska 
sprawiły, że część rad-
nych postanowi ło s ię 
wypowiedzieć w tych 
sprawach. W kwestii wy-
sokości diet radny Ro-
dryg Czyż przypomniał 
radnym, że dieta jest 
ekwiwalentem utraco-
nych dochodów, a oni 
od dwóch lat uczestni-
czą w sesjach i komisjach 
nie wychodząc z domu. 
Przedstawił też analizę 
diet: – W tej chwili pan 
przewodniczący otrzymuje 1 432 
zł, a będzie otrzymywał 2 254 
zł, czyli 822 zł więcej tj. 57%, wi-
ceprzewodniczący otrzymuje 1 
253 zł, będzie 1 932 zł, czyli 679 zł 
więcej tj. 54 %, radni, którzy pełnią 
funkcję przewodniczących komisji 
otrzymywali 1 074 zł, będą otrzy-
mywać 1 610 zł, 536 zł podwyżki 
tj.50%. Pozostali radni otrzymywa-
li 895 zł, będą mieli 1 288 zł, czy-
li 393 zł podwyżki, tj. 44%. W skali 
roku to jest ponad 150 tys. zł z bu-
dżetu naszej gminy, które moż-
na byłoby spożytkować na inny, 
bardziej dla mieszkańców poży-
teczny cel – mówił radny Czyż 
apelując do radnych o rozważenie 
konieczności podnoszenia diet. 

Radny Marcin Szarszewski mó-
wił o swoim rozczarowaniu pra-
cą w Radzie: – Radny ma tyle 
pracy ile chce mieć i są w tym 
gronie radni i z jednej i z drugiej 
strony barykady, którzy są ak-
tywni i poświęcają na to dużo 
czasu i pracują, ale są też tacy, 
że jest to ograniczone do mi-
n imum – st wierdzi ł  dodając ,  
że będzie przeciwny podnoszeniu 
tych diet.

Radny Mirosław Świderski zauwa-
żył, że w obecnej sytuacji temat 
podwyżek nie powinien być po-
ruszany na sesji . Swój sprzeciw 
wobec podwyższenia diet zade-
klarowali także radni: Andrzej Pa-
cocha i Dawid Domała. 

Radny A .  Pacoc ha wniosko -
wał o uchwalenie podwyżek diet 
dla nowej Rady, które obowią-
zywałyby od 1 stycznia 2024 r., 
jednak nie spotkał się on z akcep-
tacją większości radnych (głoso-
wanie: 5 za, 9 przeciw). Natomiast 
radny R.  Cz yż zaproponował 
w tej sprawie przeprowadzenie 
jawnego – imiennego głosowa-
nia. Jednak jak wyjaśnił obecny 
na sesji prawnik, takie głosowanie 
nie było możliwe. Uchwała zosta-
ła przyjęta większością głosów:  
9 osób było za, a 6 przeciw. 

W kwestii projektu uchwały do-
tyczącej ustalenia wynagrodzenia 
dla Burmistrza Nasielska radny R. 
Czyż złożył wniosek o przegło-
sowanie minimalnego poziomu 
wynagrodzenia zgodnie, z ustawą 
ustalając je na minimalnym po-
ziomie dla włodarzy stojących na 

czele samorządów liczących od 15 
do 80 tys. mieszkańców. Wniosek, 
który poparli radni: A. Pacocha i M. 
Szarszewski, nie uzyskał większo-
ści głosów (4 za, 9 przeciw).

Ostatecznie uchwała została przy-
jęta przez Radę, w głosowaniu 
opowiedziało się za nią 9 osób, zaś 
3 były przeciw, a 2 wstrzymały się 
od głosu. 

Dyskusję wśród radnych wywołał 
także projekt uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wy-
sokości stawki takiej opłaty. 

Radny Mirosław Świderski chciał 
wiedzieć, ile osób złożyło dekla-
racje i jaki jest procent ściągalno-
ści opłat, proponował też zadbanie 
o dokładny rejestr mieszkańców 
gminy, które jeszcze nie złożyły 
deklaracji.

Skarbnik wyjaśnił, że zadeklarowa-
nych jest ok. 17 tys. osób, a ścią-
galność jest na wysokim poziomie, 
jednak dokładnie można to wyli-
czyć dopiero po zamknięciu roku. 
– Kiedyś mieliśmy zryczałtowaną 
kwotę, to wiedzieliśmy, ile zapła-
cimy za te śmieci, teraz jest to to-
naż i my do końca nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, ile tego to-
nażu zostanie oddane, na chwilę 
obecną tych opłat nie wystarcza 
– mówił R. Adamski dodając, że 
urzędnicy pracują nad egzekucją 
zaległych opłat. 

Radny M. Szarszewski dopyty-
wał czy podjęto jakieś działania, 
by do przetargu na zagospodaro-
wanie odpadów, podobnie jak to 
jest w sąsiednich gminach, stanęło 
więcej niż jeden oferentów. – Być 
może gdyby jakaś konkurencja się 
pojawiła, ta opłata poszłaby w dół 
– mówił. 

Burmistrz B. Ruszkowski wyjaśnił, 
że być może w tym najbliższym 
przetargu wystartuje więcej firm, 
co nie oznacza, że uda się obniżyć 
opłaty. – Nie możemy tej nadwyż-
ki wydawać na inne cele, ale też 
nie powinniśmy dokładać według 
ustawy o odpadach komunal-
nych – mówił. Odniósł się też do 
wypowiedzi radnego Świderskie-
go informując, że gmina cały czas 
prowadzi działania sprawdzające 
deklaracje i opłaty za odpady, jed-
nak, jak podkreślił, nie ma żadnej 

podstawy prawnej, by kogokol-
wiek zobligować do tego, by infor-
mował urząd, gdzie w danej chwili 
przebywa. Zwrócił też uwagę, iż 
w lasach znajduje się coraz mniej 
odpadów, a gmina dysponuje ko-
lejnymi kamerami, które ustawio-
ne zostaną tam, gdzie najczęściej 
pojawiały się dzikie wysypiska. Na 
pytanie radnego A. Pacochy, czy 
burmistrz nie boi się, że podnie-
sienie stawki opłatspowoduje, że 
jeszcze większa grupa osób nie 
będzie płacić za śmieci, burmistrz 
Ruszkowski stwierdził, że ta licz-
ba osób jest zmienna i zależy od 
wielu czynników. W wyjątkowych 
wypadkach opłaty są umarzane 
lub rozkładane na raty. 

Radny Janusz Gers przypomniał 
sprawę międzygminnego wysy-
piska w Jaskółowie, które zosta-
ło zamknięte i teraz trzeba płacić 
firmom za odbiór śmieci, a także 
liczyć się z tym, że opłaty będą ro-
sły cały czas. 

U c h wa ł ę  p r z y j ę t o  w i ę k s z o -
śc ią g łosów (9 za,  2 przeciw,  
3 wstrzymujące się).

Procedowano też projekt uchwa-
ły w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakłado-
wego Nasielskiemu Budownictwu 
Mieszkaniowemu Sp. z o.o. 

Burmistrz B. Ruszkowski wyjaśnił, 
że na podwyższenie kapitału za-
kładowego przekazany ma być 
lokal znajdujący się we wspólno-
cie mieszkaniowej w bloku przy 
ul. Starzyńskiego, z którego korzy-
sta klub sportowy Sparta. Z części 
tego lokalu korzystają też pracow-
nicy NBM. 

Radni większością głosów przy-
j ę l i  u c h wa ł ę  (13  g ł o s ó w  z a ,  
1 wstrzymujący).

Ponadto Rada p rz yj ę ł a  t ak że 
uchwały: 
 – w sprawie przyjęcia „Progra-
mu Współpracy Gminy Nasielsk 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2022”;
 – w sprawie przyjęcia „Gmin-
n e go  P ro g ra m u  P ro f i l a k t yk i 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii na 2022 rok”;
 – w sprawie przyjęcia regula-
minu dostarczania wody i od-

prowadzania ścieków na terenie 
miasta i gminy Nasielsk;
 – w sprawie sprostowania i ujed-
nolicenia nazw ulic;
 – w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie w drodze darowizny nie-
ruchomości gruntowych;
 – w sprawie ponownego rozpa-
trzenia skargi na działalność Bur-
mistrza; 
 – w sprawie przekazania skargi 
według właściwości;
 – w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Burmistrza;
 – w sprawie zmiany uchwał y 
z 2018 r. w dotyczącej powoła-
nia Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska.
W dalszej kolejności Rada głoso-
wała swoje stanowiska:
 – w sprawie wykupienia przez 
G minę Nasielsk części  n ieru-
chomości oznaczonej uprzed-
nio jako dz. Nr 1033 położonej 
w obrębie miasta Nasielska (os. 
Krupka)  – n ie zosta ło podję-
te (głosowanie: 1 za, 9 przeciw,  
3 wstrzymujące);
 – w sprawie sprzedaży przez 
Gminę Nasielsk części nierucho-
mości mającej na celu powięk-
szenie nieruchomości sąsiedniej 
(Żabiczyn) – podjęte (14 głosów 
za);
 – stanowiska w sprawie sprze-
daży przez Gminę Nasielsk czę-
ści nieruchomości oznaczonej 
jako dz. Nr 82 położonej w ob-
rębie miasta Nasielska – podjęte 
(13 głosów za, 1 wstrzymujący).

Wiceprzewodniczący RM, Da-
riusz Kordowski, poinformował 
radnych, że wpłynęła tylko jed-
na interpelacja radnego Dawida 
Domały dotycząca konieczności 
naprawy uszkodzonego mostku 
w Kosewie.

Następnie prowadzący posie-
dzenie przedstawi ł  24 p isma, 
które wpł ynęł y do Rady Miej-
skiej od 30 września br. Po czym 
w punkcie spraw y różne rad-
ni wraz z burmistrzem Nasielska 
omawiali bieżące sprawy doty-
czące funkcjonowania gminy. 

Na tym obrady zakończono. 
(red.)

W dyskusji nad projektem uchwa-
ły dotyczącym podatków od nie-
ruchomości jako pierwszy głos 
zabrał radny Marcin Szarszew-
ski, który chciał wiedzieć o ile 
wzrosną dochody do budżetu po 
podwyżkach podatków. Skarbnik 
Nasielska Rafał Adamski odpo-
wiedział, że ze wstępnej analizy 
wynika, że będzie to ok. 800 tys. 
zł. 

 – Ze względu na galopującą in-
flację dzisiaj wszystkim nam żyje 
się gorzej, dlatego moja propo-
zycja jest taka, by pozostawić po-
datki na tym samym poziomie, 
jaki był w roku ubiegłym – mówił 
radny Mirosław Świderski prosząc, 
by radni spojrzeli na tę kwestię 
z pozycji mieszkańca naszej gmi-
ny. Zauważył też, że wiele osób 
nie stać na zapłacenie tego po-
datku i występują o różne umo-
rzenia albo uciekają od zapłacenia 
podatku.

Radny Krzysztof Fronczak stwier-
dzi ł, że jeśli podatki nie zosta-
ną podniesione, przynajmniej 
o procent inflacji, to gmina będzie 
miała mniejsze szanse na pozyski-
wanie środków zewnętrznych.  

Burmistrz Nasielska stwierdził, że 
pewne wydatki są niezależne od 
samorządu, np. wzrost najniższej 
płacy, czy konieczność ponosze-
nia opłat za energię. Nie ma moż-
liwości tego pominąć, bo gmina 
działa zgodnie z prawem.

Radny Andrzej Pacocha pod-
kreślił, że jest przeciwny podno-
szeniu podatków. Jego zdaniem 
w ubiegł ym roku ich podnie-
sienie s ł użyło jednemu celo-
wi  -  w ydaniu t ych p ien iędz y 
na administrację. Dodał, że ma 
wrażenie, iż w tym roku będzie 
podobnie.

Radni większością głosów pod-
jęli tę uchwałę – głosowało 15 
osób, 9 było za, a 6 osób prze-
ciw.

W kwest i i  uchwał y o podatku 
rolnym na 2022 r. Rada podję-
ła uchwałę 10 głosami za, przy 
2 przeciwnych i 2 wstrzymują-
cych się. 

Procedowanie uchwał 
Następnie radni zajęl i się pro-
cedowaniem 16 uchwał. Więk-
szośc ią  g łosów, b ez żadnych 
pytań, podjęto uchwały: w spra-
wie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Nasielsk 
(głosowanie: 12 głosów za, 1 prze-
ciw, 1 wstrzymujący się), w spra-
wie zmiany Uchwały Budżetowej 
Gminy Nasielsk na 2021 rok (gło-
sowanie:  12 g łosów za,  p rz y  
2  ws t r z y m u j ą c yc h  s i ę )  o ra z 
uchwałę zmieniając ą uchwa-
łę w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu (głosowanie: 12 gło-
sów za,  2 wstrz ymujące s ię i  
1 nieoddany).
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WARTO PRZECZYTAĆ

Lwów u progu wojny
Monika Kowalska mieszkają-
ca we Wrocławiu dziennikarka 
i autorka opowiadań zadebiu-
towała książką Lwowska ko-
łysanka rozpoczynającą cykl 
Dwa miasta. Autorka ogrom-
ną miłością darzy Wrocław 
i Lwów, z którego wywodzi się 
jej rodzina, dlatego też w swo-
jej książce kreśli obraz Lwo-
wa stojącego u progu wojny, 
a także opowiada losy rodziny 
Szubów, tworząc w ten sposób 
niebanalną powieść obyczajo-
wą z wojennym wątkiem w tle.

Lwów, lata trzydzieste i czter-
dzieste XX wieku, to miejsce i czas, w którym dzieje się akcja utworu. 
Podążamy za główną bohaterką, Adelą Szubą przez ulice i place, po-
znając to niezwykłe miasto. Główna bohaterka powieści jest naszą prze-
wodniczką, dzięki niej dowiadujemy się, co lwowianie jedli, jak i gdzie 
pracowali, w jakich strojach chodzili, jak się bawili, jak lubili spędzać 
wolny czas, a także jak mówili. Dowiadujemy się również, w jakich wa-
runkach mieszkali, że byli pogrążeni w marazmie i biedzie, walcząc o co-
dzienny byt. 

Ta książka stwarza pełny obraz Lwowa, będąc jednocześnie ciekawą sagą 
rodzinną. Nie jest to utwór historyczny, bardziej przypomina powieść 
obyczajową z historią w tle, a ja uwielbiam czytać takie książki, lubię po-
znawać obyczajowe ludzi z czasów, gdy mnie jeszcze nie było na świe-
cie.

Adela Szuba to bohaterka stojąca u progu dorosłości, pragnąca wyrwać 
się z wszechobecnej biedy, której doświadczają wszyscy. Bohaterka pra-
gnie życia w wielkim świecie. Przemierzając ulice Lwowa, odkrywa to 
dumne miasto, ale także poznaje jego ciemne strony. Adela staje przed 
dylematem: jak zaufać innym i pozostać sobą, gdy wokół wszyscy, na-
wet najbliżsi, mają mroczne tajemnice? Jej droga po lepsze życie zostaje 
przerwana przez atak Niemiec na Polskę. Codziennością mieszkańców 
staje się głód, strach, brud i tułaczka.

Lwowska kołysanka to utwór napisany pięknym, nostalgicznym ję-
zykiem, powieść pełna smutnych i tragicznych historii mieszkańców 
Lwowa u progu II wojny światowej. Książka wywołała we mnie wiele po-

zytywnych emocji, zatem z niecierpliwością czekam na drugi tom sagi.

Marta Czeremurzyńska

Z BIBLIOTEKI

Andrzejki w bibliotece
Z okazji andrzejek, w poniedziałek 29 listopada br., przybyła do nas kla-
sa II b z wychowawczynią Dorotą Fijalską ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Nasielsku. Oddział dla dzieci i młodzieży naszej placówki zamienił się 
w salę wróżb z wróżką Różą (takie imię nadali wróżce nasi mili goście).

Na wstępie tego magicznego i tajemniczego spotkania Jolanta Budzi-
szewska – Rogalska, dyrektor naszej placówki, przeprowadziła lekcję 
biblioteczną dotyczącą wróżb andrzejkowych. Dzieci dowiedziały się, 
że wieczór andrzejkowy to zabawa, często taneczna, połączona z wró-
żeniem. Andrzejki organizuje się 29 listopada, dzień przed imieninami 
Andrzeja. Dawniej w wieczór andrzejkowy wróżyły sobie tylko młode 
panny, które marzyły o tym, aby jak najszybciej wyjść za mąż. Chciały 
wiedzieć, jak przyszły wybranek będzie miał na imię, czy będzie bo-
gaty i kiedy nastąpi ślub. Wcześniej, 24 listopada, w wigilię św. Katarzyny, obchodzono katarzynki, męski odpo-
wiednik andrzejek. Tego dnia kawalerowie mogli wywróżyć sobie przyszłe żony. 

Uczniowie poznali również sposoby wróżenia takie jak: astrologia, chiromancja, kartomancja i numerologia. Na-
stępnie dowiedzieli się, jakie są najpopularniejsze sposoby wróżenia podczas zabaw andrzejkowych i wysłuchali 
wiersza Doroty Gellner pt. Wieczór andrzejkowy.

Po tym wstępie rozpoczęliśmy andrzejkowe wróżby, wśród których królowały tajemnicze opowieści i zabawy: 
„Gra w zawody”, „Przepowiadanie przyszłości”, „Wędrówka butów”, „Magiczny krąg”, „Mowa kwiatów”, „Szpilka 
prawdy”, „Piernikowe wróżby” oraz wybór partnera na całe życie – „Imiona z serca”. Dzieci zostały wprowadzo-
ne w tajniki tego magicznego dnia wróżb andrzejkowych i z dużym zaangażowaniem wzięły udział w zabawach 
przygotowanych zgodnie z polskimi tradycjami.

Spotkanie andrzejkowe przebiegło w atmosferze radości i zabawy, w odmiennej niż zwykle konwencji i barwnej 
scenografii, dostarczyło dzieciom wielu nowych wrażeń.

(bibl.)

Z BIBLIOTEKI. Spotkanie DKK

Rozmowy o książkach 
W piątek, 19 listopada br., w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku miało miejsce listopa-
dowe spotkanie uczestniczek Dyskusyjnego Klubu Książki. W licznym gronie spotkaliśmy się, by porozmawiać 
o książce Diane Setterfield Była sobie rzeka. 

Jest to utwór stylizowany na XIX/XX-wieczną prozę brytyjską, którego bohaterką jest tytułowa rzeka. Akcja 
rozpoczyna się w ciemną noc 1887 roku w Gospodzie pod Łabędziem nad rzeką Tamizą. Ciężko ranny męż-
czyzna wraz z martwą dziewczynką trafiają do gospody. Rita, miejscowa lekarka, opiekuje się mężczyzną. Na-
stępnie zaczyna się przyglądać 4-letniej dziewczynce, u której nie jest wyczuwalny puls. Kobieta zastanawia się 
nad przyczyną śmierci dziecka, jednak na jej ciele nie ma żadnych widocznych śladów urazu. I właśnie wtedy 
zdarza się cud – dziewczynka zaczyna oddychać. Jednak dziecko milczy i nie wiadomo, jaka jest jego przeszłość.

Książka autorstwa Diane Setterfield to utwór, którego akcja płynie jak tytułowa rzeka – raz zwarcie i szybko, in-
nym razem powoli, wraz z nurtem. Naszym Klubowiczkom niezwykle spodobał się ten zabieg stylistyczny. Pa-
nie, w większości, uznały, iż lektura Była sobie rzeka podobała im się i przyjęły ją z ogromnym entuzjazmem.

Emocje, jakie wywołała, były dość silne, a sam utwór był wymagający. W dodatku piękna szata graficzna zrobiła 
swoje. W tym przypadku stwierdzenie „nie oceniaj książki po okładce” nie ma absolutnie żadnego sensu, ponie-
waż Była sobie rzeka Diane Setterfield jest zarówno piękna wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Nasza piątkowa dyskusja była pełna pasji i zachwytów nad tą książką. Oby wszystkie propozycje czytelnicze były 
tak udane!

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 10 grudnia br. Będziemy rozmawiać o książce 
Agnieszki Jeż i Pauliny Płatkowskiej Niewierność. Uwikłani w historię. Zapraszamy serdecznie!

(bibl.)

ROZ(G)RYWKA

Najlepsza gra o kotach i o psach
Tym razem zaprezentuję dwie 
gry karciane od FoxGames, któ-
re nazwano po prostu: „Najlep-
sza gra o kotach” i „Najlepsza gra 
o psach ”. W pierwszej, po rozło-
żeniu kart w kwadracie 3x3 oraz 
ułożeniu dodatkowego rzędu kart 
kotów przybłęd, gracze kolejno 
zabierają wybrany rząd kart do ręki. 
Pośród nich możemy trafić na te 
z wizerunkiem kotów o określo-
nym kolorze, z opisem ulubionych 
przysmaków. Łakocie dla pupili 
możemy znaleźć na oddzielnych 
kartach. Jeśli trafimy na te z koci-
mi przysmakami, wymieniamy je 
na żetony smakołyków, a kartę od-
kładamy pod spód talii. Nie może-
my karmić naszych milusińskich 
częściowo – należy zebrać do-
kładnie taki zestaw karmy, jaki zo-
stał wskazany na karcie zwierzaka. 

Jeśli zbierzemy zaginionego kota, 
dobieramy kartę przybłędy i od 
tej pory musimy dbać o znajdę tak 
samo, jak o inne kociaki znajdujące 
się pod naszą opieką. Podczas gdy 
rząd kart pobieranych jest uzupeł-
niany na bieżąco z talii, kart przy-
błęd nie uzupełniamy – mamy 
jedynie trzy do dyspozycji podczas 
całej rozgrywki. 

Dodatkowo gra zaopatrzona jest 
w drewniany znacznik kota, który 
gracze przesuwają w miejsce kart 
pobranych ze stołu lub mogą za-
blokować wybrany rząd, aby po-
zostali gracze nie mogli go zebrać 
w swojej turze. Ponadto uczest-
nicy zbierają zestawy kocich za-
bawek oraz kocimiętkę, które są 
odpowiednio punktowane na ko-
niec rozgrywki. Wygrywa ten, kto 

zdobędzie najwięcej punktów. Na-
leży jednak pamiętać, że za nie-
spełnienie warunków określonych 
na kartach, otrzymujemy punkty 
ujemne. Druga propozycja „Naj-
lepsza gra o psach” wbrew pozo-
rom nie posiada analogicznych 
zasad do tej o kotach. Gracze 
otrzymują po trzy karty. Zadaniem 
uczestników jest tworzenie kolek-
cji złożonych z ras psów, które wy-
konują określone i odpowiednio 
punktowane sztuczki za pomocą 
znaczników zakopanych kości. Na 
stole zawsze powinno znajdować 
się tyle kart, ilu jest graczy plus jed-
na. Każdy uczestnik wykłada po 
jednej wybranej i zakrytą kładzie 
na stole. Gdy wszyscy wykonają 
tę czynność, karty zostają odkryte, 
a ta osoba, która wyłożyła tę o naj-
wyższej wartości, rozpoczyna turę. 

Ta polega na wyko-
naniu sztuczki przez 
wyłożonego pieska 
i dobraniu wybra-
nej karty z psiego 
p a rku  d o  s woj e -
go ogródka. Akcje 
są powtarzane do 
w yczerpania tal i i . 
Wówczas rozgry-
wana jest runda f i-
n a ł owa,  p o d c z a s 
której pieski wyko-
nują sztuczki finało-
we, czyli dodatkowo 
punktowane bonu-
sy. Obie gry prze-
znaczone są dla 2-4 
osób powyżej ósmego roku życia. 
Mimo iż zasady nie są skompliko-
wane, a rozgrywka nie powinna 
zająć więcej niż 30 minut, to zmu-

sza graczy do opracowania strate-
gii działania tak, aby skompletować 
najlepiej punktowane zestawy kart.

OI
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NASZE SPRAWY.  
Mam patent na kulturę – inicjatywy młodzieżowe

Wspólnie z NOKiem działamy 
– pszczołom pomagamy
Z końcem listopada br. zakończył się cykl warsztatów w ramach projek-
tu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” 
w Ruszkowie „Wspólnie z NOKiem działamy – pszczołom pomagamy”. 
Warsztaty były finansowane w ramach programu Nasielskiego Ośrodka 
Kultury „Mam patent na kulturę – inicjatywy młodzieżowe”. 

 – Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom biorącym udział w organi-
zowanych przez nas warsztatach – mówi Aleksandra Ziółek, koordynator 
projektu. – Mamy nadzieję, że zajęcia pogłębiły ich wiedzę w zakresie 
życia i funkcjonowania pszczół oraz rozwinęły w nich umiejętności twór-
cze oraz kreatywne. Cieszymy się, że dzięki takim inicjatywom możemy 
aktywizować dzieci i młodzież mieszkającą na terenie gminy Nasielsk – 
dodaje pani Aleksandra.

Ostatnimi zajęciami były warsztaty edukacyjno-manualne oraz warszta-
ty tworzenia domków dla owadów. Pierwsze z nich prowadziła Wioletta 
Karabin. Prowadząca podzieliła się z uczestnikami wiedzą na temat życia 
rodziny pszczelej i ich wzajemnej komunikacji. Dzieci miały możliwość 
zgłębienia tematu o funkcjonowaniu pszczoły miodnej oraz jej gatunków 
żyjących w ulu. Osoby biorące udział w warsztatach wykonały meto-
dą geometryczną pszczoły z patyczków. Oryginalna dekoracja geome-
tryczna budziła zachwyt i z pewnością będzie piękną ozdobą w domach 
uczestników. Urozmaiceniem spotkania były różnorodne gry i zabawy  
o tematyce życia pszczół. Uczestnicy po pełnych wrażeń zajęciach, dostali 
odznaki pracowitych pszczółek oraz słodkie upominki. 

Natomiast warsztaty tworzenia domków dla owadów prowadziła firma 
Caramel Warsztaty i Eventy Artystyczne. Na początku spotkania prowa-
dząca opowiedziała o tym, po co warto robić domki dla owadów i jakie 
elementy są potrzebne do ich stworzenia. Następnie uczestnicy z pomocą 
opiekunów stworzyli swoje domki. Do przygotowanych ramek wkładali 
szyszki, drewno, patyczki bambusowe, siano. Przybijali siatkę zabezpiecza-
jącą oraz malowali lakierem. Dzieci z uwagą i dokładnością wykonywały 
każde zadanie. Wiosną, każdy z nich będzie mógł zawiesić swój domek dla 
owadów, tym samym dbając o życie tych małych stworzeń. 

(z.)

NOK

Oszaleli anieli cali w bieli…
Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują 
na to, że zbliża się Boże Narodzenie. Dlate-
go to wcale nie przypadek, że odbywające 
się co tydzień w Nasielskim Ośrodku Kul-
tury zajęcia dla dzieci dotyczyły aniołów.

Podczas warsztatów plastycznych pod 
okiem instruktora Leszka Gałężewskiego 
powstały anioły z masy solnej, a na warsz-
tatach kreatywnych, nad którymi czuwa 
instruktorka Beata Olechowicz, pojawiły 
się papierowe anioły.

Uczestnicy zajęć plastycznych bardzo lubią 
wykonywać różne cudeńka z masy solnej. 
Zadaniem dzieci było ulepienie aniołów, 
które otrzymały także sznureczki, aby 
można je było później zaczepić na choince. Jak zawsze ostateczna forma aniołków zależała od fantazji ich auto-
rów. Jedne były wyższe, inne niższe, jeszcze inne miały pękate brzuszki i zakręcone loki na głowie. Nie brako-
wało im aureoli i skrzydeł, jak na prawdziwe anioły przystało. Podczas kolejnych zajęć prace nabiorą kolorów, 
a następnie trafią do swoich nowych domów.

Podczas zajęć kreatywnych dzieci otrzymały duże formy do wycięcia i pokolorowania, które następnie trzeba 
było odpowiednio połączyć. Dzięki tym zabiegom efektem finalnym były aniołki. Zdolne rączki naszych ma-
łych uczestników jak zawsze poradziły sobie z zadaniem. A już za tydzień dzieciaki stworzą bożonarodzeniowe 
cudeńka z rolek po papierze toaletowym. Co to będzie? Zdradzimy w kolejnym numerze ŻN.

E.G.

Z NOK. Teatralnie 

Spektakl pełen wzruszeń
W niedzielę, 28 listopada br., przy 
zapełnionej po brzegi sali widowi-
skowej Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury odbył się spektakl teatralny 
pt. „Grace i Gloria”, ze znakomity-
mi kreacjami aktorskimi: Stanisła-
wy Celińskiej i Lucyny Malec oraz 
wspaniałą scenografią. 

Gdzieś na amerykańskiej prowincji, 
w skromnym domku w górach, na 

farmie, którą kupiła już wielka fir-
ma budująca drogi, mieszka Gra-
ce. Starsza, samotna kobieta jest 
ciężko chora i wie, że niebawem 
umrze, dlatego postanawia swoje 
ostatnie dni, zamiast w szpitalu, spę-
dzić we własnym domu. Tu, z misją 
niesienia pomocy i ulżenia chorej 
w cierpieniach, trafia Gloria, wolon-
tariuszka z hospicjum. Ta eleganc-
ka, wykształcona i majętna kobieta 

w dojrzałym wieku 
nie pracuje zawo-
dowo, przyjeżdża 
na farmę i postana-
wia zaopiekować 
s ię  ob c ą o sob ą . 
Obie kobiety róż-
ni wiele: wiek, sta-
t u s  s p o ł e c z n y, 
w y k s z t a ł c e n i e , 
temperament, do-
świadczenie czy 
podejście do ży-
cia. Mimo to, gdy 
poznają się bliżej, 
połączy je serdecz-
na relacja. W tym wzruszającym 
spektaklu o przemijaniu, oswaja-
niu śmierci, a jednocześnie o ży-
ciu i wielkiej wartości codziennych 
spraw, widzowie zobaczyli znane 
aktorki: Stanisławę Celińską w roli 
Grace i Lucynę Malec jako Glorię. 
W przedstawionej historii domino-
wała poważna tematyka, jednak nie 
zabrakło w niej wielu humorystycz-

nych sytuacji i zaskakujących zwro-
tów akcji.

A po zakończeniu budzącego 
ogromne emocje spektaklu „Grace 
i Gloria”, występujące w nim aktor-
ki nasielska publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami.

Autorem sztuki „Grace i Gloria” jest 
Tom Ziegler. Natomiast spektakl 
reżyserował Bogdan Augustyniak, 
autorem muzyki był Jerzy Sata-
nowski, zaś scenografię przygoto-
wał Jerzy Rudzki. 

(i.)
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Z NOK. IX Festiwal Kolęd i Pastorałek 

Nad Betlejem  
w ciemną noc… 
Wśród wydarzeń muzycznych, które organizuje Nasielski Ośrodek Kultu-
ry, wyjątkowe miejsce zajmuje Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem 
w ciemną noc”. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest 2 Mazo-
wiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym. 

W tym roku, pomimo pandemii, już po raz IX udało się wysłuchać kolęd 
i pastorałek w wykonaniu młodych wykonawców. 

Niestety, w związku z obostrzeniami oraz faktem, iż konkurs adresowany 
jest do dzieci i młodzieży z dwóch powiatów, przesłuchania odbywały 
się online. 

Do 30 listopada można było nadesłać do NOK zgłoszenia wraz z nagra-
nymi filmami, na których uczestnicy festiwalu zaśpiewali wybrane przez 
siebie utwory. Łącznie wpłynęły 32 zgłoszenia. Wśród wykonawców byli 
soliści i jeden żeński duet. Oceny dokonało jury w składzie: Dawid Do-
mała, Bartosz Kłosowski, Daniel Taraszkiewicz, Wojciech Gęsicki, Tomasz 
Suwiński. 

Kto urzekł ich najbardziej? 

Przedstawiamy tegorocznych 
laureatów:

Kat. I-III 
1. Alicja i Zuzanna Pszczółkow-
skie, „Gwiazda na Kiju”, SP Za-
kroczym, 
2. Alicja Rosiak, „Bosy pastu-
szek”, SP 1 Nasielsk,
3. Lena Sotowicz, „Świeć gwiaz-
deczko, świeć”, SP 2 Nasielsk,
3. Magda Jabłońska, „Pastorał-
ka od serca do ucha”, SP Sowia 
Wola gm. Czosnów.

Kat. IV-VI 
1. Amelia Walczak, „ Świąteczny 
śnieg”, SP Małocice,
2. Eliza Zdanowicz, „Pastorałka Anielska”, SP Stare Pieścirogi,

3. Natalia Piekutowska, „Okno w chmurach”, SP Nowy Dwór Maz.,
Wyróżnienie: Roksana Łoginow, „Święta to czas niespodzianek”, SP Za-
kroczym.   

Kat. VII-VIII 
1 . L aura L askowska, „Gdy 
śliczna panna”, Zespół Szkół 
Podstawow ych w G ł usku 
z siedzibą w Nowych Grocha-
lach,
2. Weronika Waniek, „Mizerna 
cicha”, SP 3 Nowy Dwór Maz.,
3. Zuzanna Kuczborska, „Sian-
ko na stół”, SP 2 Nasielsk,

Wyróżnienie: Małgorzata Od-
rzywolska, „Dlaczego dzisiaj 
wśród nocy dnieje”, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1 
Nowy Dwór Maz.

Wszystkim uczestnikom IX 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
składamy gorące gratulacje!

Ogromnym wyróżnieniem 
dla laureatek konkursu był finałowy koncert, który odbył się w sobotę, 
4 grudnia br., podczas pierwszego dnia Jarmarku Bożonarodzeniowego 
w Nasielsku. 

E.G.

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

NASZE DZIECI

Święto Misia i andrzejki w przedszkolu
24 listopada br. przedszkolaki z Samorządowe-
go Przedszkola w Nasielsku uczestniczyły w ob-
chodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. 
Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swo-
im małym lub dużym przyjacielem - misiem.  
A każdy był piękny i wyjątkowy. Uroczysty dzień 
rozpoczął się od obejrzenia przedstawienia te-
atralnego w wykonaniu nauczycielek pt. „Bal  
w pokoiku lal”. Po inscenizacji przedszkolaki zo-
stały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej 
krainie. Poznały historię święta, wspólnie bawiły 
się przy piosenkach, których bohaterami są misie. 
Przygotowano również wiele atrakcji: zabawy ru-
chowe, plastyczne, konkursy, quizy, zgadywan-
ki, śpiewanie piosenek oraz misiowe tańce. Ten 
dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu, radości 
oraz wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie w naszych wspomnieniach na 
długi czas. A 30 listopada nasze przedszkolaki przeniosły się w magiczny świat wróżb i zabaw andrzejkowych.  
W każdej grupie dzieci chciały zajrzeć w przyszłość i sprawdzić, co je czeka. Na początku obejrzały film eduka-
cyjny z serii „Domowe przedszkole. Polskie tradycje i obrzędy-Andrzejki”, z którego dowiedziały się, jak dawniej 
świętowano wigilię św. Andrzeja. Po krótkiej prezentacji przyszedł czas na wróżby andrzejkowe. Dzieci pozna-
ły znaczenie różnych kolorów, liczb, magicznych przedmiotów. Ustawiały buty, aby sprawdzić, który chłopiec 
pierwszy się ożeni i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż. Rzucały pieniążkami do miski z wodą, aby 
spełniły się najskrytsze marzenia. Za pomocą przygotowanych obrazków sprawdzały, kim zostaną w przyszłości. 
Dużo radości przyniosła dzieciom najpopularniejsza wróżba andrzejkowa – lanie wosku. Po słowach: „Czary – 
mary, wosku lanie, co ma stać się, niech się stanie. Zaraz wszyscy się dowiedzą co nam wróżby przepowiedzą”, 
dzieci podchodziły do miski z wodą i z pomocą dorosłej osoby lały wosk przez dziurkę od klucza. Powstałe 
kształty były doskonałą okazją do rozwijania wyobraźni. 

Wspólnie z nauczycielkami dzieci odgadywały, co je czeka i czego mogą się spodziewać w przyszłości. Wszyst-
kie wróżby przeplatane były zabawami tanecznymi w rytmie dziecięcych piosenek.

SPN

„Poznaj Polskę” już za nami!
W ramach ogólnopolskiego pro-
gramu ,,Poznaj Polskę” w naszej 
szkole zrealizowano dwie jed-
nodniowe wycieczki krajoznaw-
czo-turystyczne: dla klas I-III do 
Płocka, a dla uczniów klas star-
szych IV-VIII do Kazimierza Dolne-
go i Puław. Obie wycieczki mogły 
się odbyć dzięki pozyskanej kwo-
cie dofinansowania: 6 924,00zł ze 
środków MEiN.

Wycieczka do Płocka odbyła się 
16.11.2021 r. Uczestniczyły w niej 
dzieci z klasy I i III. Płock to miasto 
o bogatym dziedzictwie narodo-
wym i kulturowym, najstarsze mia-
sto na Mazowszu. Nie każdy wie, 
że był stolicą Polski w latach 1079 
-1138. Główne miejsca w Płocku 
związane z historią regionu i kraju, 
które uczniowie zwiedzili to : 

Muzeum Mazowieckie, w którym 
obejrzeli wystawę poświęconą hi-
storii Płocka i Mazowsza.

Wzgórze Tumskie, którego głów-
nym zabytkiem jest Katedra Płocka 
– siedziba biskupstwa, pochodząca 
z XVI w. Wewnątrz katedry znajdu-
ją się groby dwóch władców Polski: 
Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego. Szczególną uwagę 
uczniów zwróciły słynne romań-
skie Drzwi Płockie z XII w. Wędru-
jąc Wzgórzem Tumskim, uczniowie 
mogli  podziwiać piękny widok na 
szeroką Wisłę. Muzeum Diecezjal-
ne z ciekawymi i bogatymi ekspo-
natami sztuki sakralnej to kolejny 
punkt wycieczki. Nie mogło za-
braknąć zwiedzania Starego Rynku  
z  Ratuszem, powstałym w latach 
dwudziestych XIX w. Potem czas 
przyszedł na trójpoziomowe płoc-
kie ZOO. 

Płock to miasto z bogatą histo-
rią, którą widać w zabytkach, 
a położenie nad Wisłą czyni je 
niezwykle atrakcyjnym dla zwie-
dzających.

W Kazimierzu Dolnym uczestnicy 
zwiedzili Kościół Farny pod we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela i św. 
Bartłomieja Apostoła, najstarszą 
ze świątyń w Kazimierzu Dolnym, 
rozbudowaną w stylu „renesan-
su lubelskiego” pod kierunkiem 
włoskiego architekta Jakuba Balina. 
We wnętrzu z bogatego wyposa-
żenia kościoła na uwagę zasługują 
przede wszystkim: późnogotyc-
ki portal główny i organy z 1620 r., 
inspirowane sztuką flamandzką. Są 
najstarsze w Polsce. Dalej uczniowie 
zwiedzili, położony na wzgórzu, 
górujący nad miasteczkiem, zamek 
ufundowany przez króla Kazimie-
rza Wielkiego na początku 2 poło-
wy XIV w. Powyżej zamku wznosi 
się wieża strażnicza, nazywana po-
pularnie „basztą”. Pochodzi z koń-
ca XIII w. i jest najstarszą budowlą 
Kazimierza Dolnego. Stąd rozcią-
ga się wspaniała panorama miasta  
i Wisły. Potem wspinaczka na ,,Górę 
trzech Krzyży”. Na ryku głównym 
zachwyciliśmy się frontonem ka-
mienicy Przybyłowskiej - pod św. 
Mikołajem i św. Krzysztofem. Fasady 
ozdobione są płaskorzeźbami posta-
ci ludzkich i zwierzęcych, ornamen-
tem roślinnym. 

Następnie meleksami przejechali-
śmy poprzez Trakt lubelski i obej-
rzeliśmy najstarszą chatę, nowo 
wybudowaną szkołę, dawną izbę 
porodową i szereg innych cie-
kawych budowli, wykonanych  
z miejscowego budulca, czyli wa-
pienia. W dalszej kolejności ucznio-

wie przeszli Wąwóz Korzeniowy 
Dół, najpiękniejszy wąwóz lessowy, 
który ma niespełna 700 metrów 
długości. Nazwa wąwozu nawiązuje 
do wijących się ze ścian jaru korze-
ni, które tworzą fascynujący obraz. 
Na koniec pobytu w zabytkowym 
Kazimierzu przejechaliśmy trasę 
nad Wisłą, wzdłuż zabytkowych 
spichlerzy. W Puławach obowiąz-
kowo zwiedzanie stałych wystaw  
w Muzeum Czartoryskich. Nie 
obyło się bez spaceru po parku 
ze Świątynią Sybilli – pierwszym 
w Polsce muzeum oraz podziwia-
nie drzewostanu parkowego, z po-
nad 150 gatunkami zagranicznymi. 

Obydwie wyprawy obsługiwało 
nasze miejscowe Biuro Turystycz-
ne WAW-TUR państwa Wawrzyń-
skich. Spośród wielu pochmurnych 
i dżdżystych dni, pogoda na wy-
cieczkę wspaniała, bez opadów, 
słonecznie. Atmosfera przyjazna,  
a wszyscy wrócili z wieloma pa-
miątkami. Cieszymy się, że uda-
ło się tak sprawnie i bez przeszkód 
zobaczyć kawałek Polski. 

Jadwiga Szymańska,  
Joanna Prusik

 Alicja Rosiak

Eliza Zdanowicz

Zuzanna Kuczborska
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Jarmark Bożonarodzeniowy
W sobotę, 4 grudnia, o godz. 16.00 
nastąpiło oficjalne otwarcie dwu-
dniowego wydarzenia plenerowe-
go pt. Jarmark Bożonarodzeniowy, 
które odbywało się w samym sercu 
Nasielska, czyli na terenie skweru im. 
Jana Pawła II. Spotkało się ono z bar-
dzo dużym zainteresowaniem wy-
stawców, mieszkańców i gości, którzy 
zdecydowali się w nim uczestniczyć 
mimo prawdziwie zimowej aury.

Jarmarki Bożonarodzeniowe żądzą 
się swoimi prawami, a ich tematem 
przewodnim są oczywiście zbliża-
jące się święta. Dlatego na pierw-
szym takim nasielskim jarmarku nie 
mogło zatem zabraknąć wystaw-
ców oferujących zarówno różne 
świąteczne smakołyki, jak i ozdoby 
choinkowe, a także stroiki. Było też 
wielu twórców artystycznych wy-
robów rękodzielniczych, które do-
skonale nadawały się na prezenty 
jak: biżuteria, ubrania, maskotki, czy 
zapachowe świece. Wielkim powo-
dzeniem cieszyły się także wszyst-
kiego rodzaju zabawki dla dzieci, 
w tym drewniane grzechotki czy 
miecze świetlne.

Prace rękodzielników można było 
podziwiać i kupować w specjalnie 
przygotowanych do tego celu 15 
drewnianych domkach wystawien-
niczych oraz w 14 namiotach rozsta-
wionych przy parkowych alejkach. 

Wyjątkowym miejscem była sce-
na, na której odbywała się artystycz-
na część jarmarkowych atrakcji. 
W głównych rolach wystąpili na niej 
przedstawiciele firmy Sagitarius Pro-
jekt Agencji Artystyczno-Reklamo-
wej: Kinga Szczypek jako Królowa 
Lodu oraz Mirosław Szczypek jako 
Pan Szron. Prowadzili oni całą część 
artystyczną, a także odpowiadali za 
gry i konkursy rodzinne. 

Uczestnicy sobotniej imprezy mogli 
podziwiać występy dziewięciu lau-
reatek IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Nad Betlejem w ciemną noc…”, któ-
ry organizowany jest przez Nasielski 
Ośrodek Kultury i 2 Mazowiecki 
Pułk Saperów w Kazuniu Nowym. 
Muzyczną atrakcją był także kon-
cert młodej nasielszczanki, Weroniki 
Wapniewskiej, która swoim śpiewem 
oczarowała publiczność. 

Dzieci i rodzice mogli wziąć udział 
w spektaklu pt. „Tajemnicze przypadki 
św. Mikołaja”. Specjalnie dla najmłod-
szych na skwerze tego dnia pojawił się 
domek, w którym urzędował św. Mi-
kołaj i każde dziecko mogło nie tylko 
go zobaczyć, ale także zrobić sobie 

z nim pamiątkową fotografię. Wśród 
innych atrakcji, które czekały na mi-
lusińskich w różnych częściach placu 
były: utrzymana w baśniowej scenerii 
darmowa karuzela oraz piękny lodo-
wy domek, w którym spotkać moż-
na było Elzę i Olafa. Spotkanie z tymi 
postaciami z bajek zaproponowały 
najmłodszym panie: Monika Duch-
nowska i Karolina Karpińska z Niepu-
blicznego Przedszkola „Sakolandia”. 
Przez cały wieczór wśród gości prze-

chadzali się aniołowie na szczudłach, 
sypiąc na nich z góry srebrny pył. 

Kreatywne zabawy dla dzieci przygo-

towały także: Poradnia 
Psychologiczno-Pe-
dagogiczna, Miej-
ski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Fizjo-
-Med Centrum Wspo-
magania Roz woju 
i Integracji Sensorycz-
nej. 

N a  m i e s z k a ń c ó w 
z gorącą herbatą cze-
kali pracownicy na-
sielskiego magistratu 
z burmistrzem Bogda-
nem Ruszkowskim na 
czele.

Na stoiskach można 
było nabyć oscypki, 
tradycyjne mrowiska 
i sękacze, zakwasy, 
ale także ogromnym 
powodzeniem cieszyło się jedzenie, 
które oferowano w food truckach. 
Znaleźć tam można było potrawy: 
żydowskie, gruzińskie czy meksy-
kańskie.

Drugiego dnia jarmarku (niedzielę, 
5 grudnia) nie było już części ar-
tystycznej, ale większość wystaw-

ców oferowała swoje produkty. 
Natomiast na parkingu przy skwe-
rze na głodnych czekały pojazdy 
ze smacznym jedzeniem.

Ten, pełen świątecznej atmosfe-
ry i pełen różnorodnych atrak-
cji weekend bardzo podobał się 
mieszkańcom i gościom. Czy Jar-

mark Bożonarodzeniowy wpisze 
się na stałe do kalendarza gmin-
nych imprez? Przekonamy się 
o tym za rok.

Organizatorami tej przedświątecz-
nej imprezy byli: Urząd Miejski 
w Nasielsku oraz Nasielski Ośrodek 
Kultury. 

E.G. (i.)

fot. D. Domałafot. D. Domała

fot. D. Domałafot. D. Domała

fot. D. Domałafot. D. Domała

fot. nasielsk.plfot. nasielsk.pl
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DO ADOPCJI

Lolka szuka domu!
Kochana psinka, która poszukuje swojej kanapy! Waży około 
10 kg, ma około 4 lata. Jak to cudowne psiny mają w zwyczaju, 
uwielbia spędzać czas z człowiekiem - najlepiej na kolanach gła-
skana i miziana. Będzie wyjątkową przyjaciółką na wiele lat. Typ 
mądrali od pierwszego dnia podawała łapkę na komendę! Szuka 
domu na zawsze, pełnego miłości i ciepła! Dogaduje się z innymi 
psami. Jest wykastrowana, zachipowana, odrobaczona i będzie 
zaszczepiona. Aktualnie przebywa pod Nasielskiem.

Zainteresowanych adopcją zapraszamy do kontaktu poprzez 
wiadomość prywatną lub kontakt telefoniczny pod 570 512 956. 
Jeśli nie odbieramy prosimy o SMS. 

Obowiązuje procedura adopcyjna! Pamiętaj adopcja musi być 
odpowiedzialną i przemyślaną decyzją!

ABC OGRODNICTWA

Bożonarodzeniowe 
rośliny 
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Świąteczny nastrój do domu zawsze 
wprowadza choinka. Najlepiej jeśli jest to żywe drzewko o leśnym zapa-
chu. Kupując drzewko w donicy, możemy wiosną wysadzić je na działce 
lub podarować znajomym. Na pewno się ucieszą. 

Jako choinki wykorzystywane są najczęściej świerki, sosny i jodły. Na-
tomiast do małych mieszkań robimy bądź kupujemy różnego rodzaju 
stroiki. Do nich jako zielony dodatek wykorzystywane są też tuje, cisy, 
cyprysy itp.

Do bożonarodzeniowych roślin zalicza się jemioła, która, wieszana 
nad drzwiami czy przy suficie, ma przenieść szczęście dla domu i jego 
mieszkańców.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, kwitnie wiele roślin, które też mogą 
być doskonałą ozdobą naszych stołów. Jedną z nich wykorzystywaną 
do dekoracji bożonarodzeniowych jest poincesja zwana gwiazdą betle-
jemską (lub wilczomleczem pięknym). Roślina ta ma niepozorne kwiatki, 
których urodę rekompensują kolorowe większe przylistki. Zazwyczaj są 
one czerwone, ale istnieją też odmiany gwiazdy betlejemskiej o liściach 
przebarwiających się na pomarańczowo, żółto lub biało, a także dwu-
barwnych. Poincesję wykorzystuje się zarówno jako roślinę doniczko-
wą, jak też jako kwiat cięty. Tu należy dodać, że przed wstawieniem jej 
do wazonu, należy końce łodyg przyciąć ukośnie i zanurzyć w wodzie 
o temperaturze ok. 60 stopni. Zabieg ten powstrzymuje wyciek z łodygi 
mlecznego soku.

Inną rośliną bożonarodzeniową jest kaktus szlumbergera (zygokaktus, 
kaktus Bożego Narodzenia)  zwany potocznie grudnikiem. Ma on pięk-
ne, białe, kremowe, różowe lub czerwone kwiaty w kształcie długich 
dzwoneczków na końcach ciemnozielonych pędów. Grudnik polecany 
jest zwłaszcza do dekoracji sypialni ze względu na zdolność wydzielania 
tlenu w porze nocnej i pochłaniania dwutlenku węgla.

W grudniu pięknie kwitnie również Amarylis, czyli zwartnica (Hippe-
astrum). Na grubej i pustej łodydze, która wyrasta z cebuli, rozwijają się 

gładkie pąki. A kiedy się otwierają, uwalniają duże kielichy z aksamitnymi 
płatkami. Kwiaty zwartnic są pojedyncze lub pełne. Zazwyczaj na łody-
dze występuje od 4 do 6 kwiatów. Są bardzo zróżnicowane kolorystycz-
nie, oprócz najbardziej popularnych: czerwony, różowy, biały, występują 
też w kolorach: łososiowy, liliowy, zielony, pomarańczowy, są też kwiaty 
dwubarwne, paskowane lub z krawędziami w innej barwie. 

Zapewniając mu światło i ok. 22 stopnie ciepła, zrekompensują pięknymi 
kwiatami. Po przekwitnięciu część nadziemna zamiera. Zaleca się posta-
wienie doniczki z cebulą w miejsce suche lub wykopanie cebuli i prze-
chowanie jej w torfie.

Bardzo popularnym krzewem wykorzystywanym do dekoracji bożo-
narodzeniowych jest ostrokrzew. Jego ozdobne liście i owoce dodają 
uroku tworzonym dekoracjom. Często do takich dekoracji używane są 
też gałązki mahonii pospolitej o pięknych, błyszczących liściach.

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, czy 
też dekoracje bożonarodzeniowe, warto wykorzystać zimozielone ro-
śliny, np. ciemnozielony cis, tuje i cyprysy, które występują w kolorach: 
żółtym, zielonym, czy niebieskim. Pojawiają się też cyprysy o jasnozie-
lonych pędach i cytrynowym zapachu, który coraz częściej zastępuje 
choinkę w małych pomieszczeniach.

Wykorzystanie do kompozycji bożonarodzeniowych różnego rodzaju 
zieleni pozwoli stworzyć niesamowite dekoracje. Wystarczy dodać kilka 
ładnych szyszek i naturalnych dodatków i stroik gotowy. 

Elżbieta K. 

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Dbajmy o zwierzęta zimą
Jest zima, pada śnieg, na zewnątrz 
mróz, który przenika aż do kości. 
Na kanapie przykryty kocykiem 
siedzisz TY. Otula Cię ciepło ko-
minka, rozkoszujesz się smakiem 
pysznej, rozgrzewającej herba-
ty. Patrzysz przez okno na zaśnie-
żone podwórze, w którego kącie 
stoi stara buda, z dziurą w dachu 
i nieszczelnymi ścianami. Obok 
niej uwięziony TWÓJ pies, na krót-
kim, ciężkim łańcuchu. Cały drży, 
przeskakuje z łapki na łapkę, wcho-
dzi do „budy”, która 
i tak nie zapewni mu 
ciepła. Patrzy w stro-
nę domu, w którym 
jesteś Ty. Ma nadzie-
ję, że zaraz wyjdziesz 
i go zawołasz, że po-
zwolisz mu się ugrzać 
chociażby w przed-
sionku Twojego domu. 
W jego oczach widać 
błaganie o jakiekolwiek 
schronienie przed tym 
okropnym mrozem. 
Przeczuwa, że śmierć 
jest blisko, że tej nocy 
może już nie prze-
żyć… Odchodzisz od 
okna, myślisz sobie: 
„To tylko pies, prze-
cież ma futro, nie czu-
je zimna.” A pamiętasz, 
jak jeszcze niedawno 
był mał ym, słodkim 
szczeniakiem i pozwa-
lałeś mu spać razem 
z Tobą w ciepłym łóż-
ku? 

Niestety prawdą jest, 
że zarówno koty jak i psy bez od-
powiedniej pomocy człowieka nie 
są w stanie przeżyć zimy. Zgodnie 
z art. 9.1 ustawy o ochronie zwie-
rząt TY jako właściciel swojego 
czworonoga jesteś zobowiązany 
do zapewnienia mu odpowied-
nich warunków do bytowania: „Kto 
utrzymuje zwierzę domowe, ma 
obowiązek zapewnić mu pomiesz-
czenie chroniące je przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferyczny-
mi, z dostępem do światła dzien-
nego, umożliwiające swobodną 

zmianę pozycji ciała, odpowied-
nią karmę i stały dostęp do wody.” 
Właściciele psów mieszkających 
w przydomowej budzie, powin-
ni szczególnie zadbać o swoje psy 
w okresie zimowym. Najlepszym 
ku temu sposobem jest sprawie-
nie mu porządnej budy zamiast 
starej beczki lub szałasu z eternitu. 
Następnie powinieneś ją ocieplić - 
możesz to zrobić, np. wykładając ją 
od środka słomą. Jeżeli jesteś nieco 
bardziej ambitny, to wyłóż ją styro-

pianem, a wtedy zima już na pewno 
nie będzie zagrożeniem dla Twoje-
go psiaka! 

Pamiętaj również, aby buda była 
odpowiednich rozmiarów. Pies 
w niej powinien móc się swo-
bodnie zmieścić! W srogie mrozy 
i śnieg, pozwól swojemu czwo-
ronogowi spędzić noc chociażby 
w kotłowni czy garażu, na pewno 
Tobie nie sprawi to większego pro-
blemu, a dla niego będzie to jedyny 
ratunek przed śmiercią z wychło-
dzenia. Jeżeli trzymanie Twojego 

psa na łańcuchu jest nieuniknio-
ne, to zrezygnuj chociaż z łańcu-
cha na szyi, który może skutkować 
odmrożeniem, przecież możesz 
zastąpić go materiałową obrożą. 
Każdego dnia spuść go z łańcucha 
i pozwól mu na trochę ruchu, aby 
mógł w ten sposób się „rozruszać” 
i rozgrzać. Zwierzęta mieszkające 
na dworze powinny jeść bardziej 
kaloryczne i przede wszystkim cie-
płe posiłki oraz mieć stały dostęp 
do wody, którą również podgrze-

waj. 

Szczególną uwagę war-
to zwrócić na psy, które 
nie mają podszerstka – 
np. popularne w ostat-
nim czasie buldożki czy 
maltańczyki, one zimy 
n a  d wo r z e  n a  p e w-
no nie przeżyją. Dlate-
go, jeżeli zdecydujesz 
się na tego typu psa, 
to ponieś tę odpowie-
dzialność i pozwól mu 
spędzić zimę w domu. 
Jeżeli nie jesteś w stanie 
mu tego zapewnić, to 
ubierz się w strój kąpie-
lowy, wyjdź w mróz na 
dwór i przemyśl swoją 
decyzję raz jeszcze. Psy 
bez podszerstka (krótka, 
gęsta, miękka warstwa 
futra części ssaków pod 
okrywą włosową) jesz-
cze mniej są odporne na 
mroźne dni i śnieg. 

P i er wsze p rz ym roz-
ki, ujemne temperatury 

i opady śniegu już za nami. Pomi-
mo tego, że zima jest idealną porą 
do podziwiania pięknych krajo-
brazów, pokrytych śnieżnym pu-
chem niestety co roku zbiera żniwo 
wśród źle zabezpieczonych przed 
mrozami zwierząt. Wystarczy tak 
niewiele, aby pomóc zwierzętom 
przetrwać tę trudną do przeżycia 
porę roku.

Ja nie skazuję swojego psa na 
śmierć z wychłodzenia, a Ty? 

Weronika Kalewska
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Nasielskie jarmarki dawniej

Historia corocznych 
jarmarków w Nasielsku  
 – tradycja sprzed wieków
Organizacja świątecznego jarmarku w naszym mieście to niejako powrót 
i nawiązanie do tradycji i przeszłości. W Nasielsku, w określone dni ty-
godnia (wtorek, piątek i sobota) odbywają się targi. Mało kto jednak wie, 
że ich historia sięga co najmniej średniowiecza, a charakter handlu miał 
zasięg przynajmniej regionalny.

Innym, szczególnym rodzajem były targi doroczne tzw. jarmarki, które 
miały znaczenie ponadlokalne. Była to wymiana towarów (często hurto-
wa) handlu dalekosiężnego, czyli między rynkami odległymi od siebie. 
Jarmarki organizowano corocznie w stałych terminach, najczęściej przy 
okazji święta kościelnego. 

Pierwsza potwierdza-
jąca je wzmianka ze 
źródeł historycznych 
jest z 1532 r. Wtedy to 
król Zygmunt I Stary 
ustanowił w Nasielsku 
targ tygodniowy, któ-
ry miał odbywać się 
w każdy poniedziałek 
(później przeniesio-
ny na niedzielę, a na-
stępnie dodano drugi 
targ – w środę) oraz 
3 doroczne jarmar-
ki, wyznaczone na św. 
Wojciecha, św. Jakuba 
Apostoła i św. Barbarę. 

Było to możliwe dzięki 
prawu ich urządzania, 
jednego z najważniej-
s z yc h  p r z y w i l e j ów  
miejskich. W XIX w. 
organizowane były już  
8 razy w roku. Nasielsk 
znajdował się wówczas 
regularnie w wykazie jarmarków krajowych w doniesieniach tygodni-
ka „Gazeta Rolnicza, Przemysłowa i Handlowa”. W dużej części było to 
zasługą społeczności żydowskiej utrzymującej się z handlu i rzemio-
sła, która sprzedawała swoje towary i wyroby. Masowy napływ kupców 
i klientów na jarmarki przyczyniał się do rozkwitu miasta, które tętniło 
życiem. Sprawiało to, że zapotrzebowanie na ich organizację było co-
raz większe. 

W 1907 r. dziennik „Gość Poranny” wydawany w Warszawie informował 
o zezwoleniu przez Warszawski Zarząd Gubernialny (na prośbę miesz-
kańców Nasielska) na 12 dodatkowych jarmarków.

Natomiast z czasopisma ,,Gazeta Świąteczna” wydanego w 1938 r. mo-
żemy się już dowiedzieć o 24 jarmarkach, które były w miasteczku we 
wtorki po 5. i 20. dniu każdego miesiąca. Targi według tego źródła odby-
wały się we wtorki i piątki. Te dni tygodnia pozostały dniami targowymi 
co najmniej od czasów międzywojennych. 

Położenie Nasielska na skrzyżowaniu wielu szlaków handlowych sprzy-
jało organizowaniu tutaj tych najstarszych form handlu. Leżąc na trasie 
między Pułtuskiem a Płońskiem, Warszawą a Ciechanowem oraz innymi 
miastami na przedłużeniu kierunków wschód-zachód i północ-połu-
dnie, Nasielsk został naturalnym centrum handlowym regionu.

Łukasz Malinowski

Z BIBLIOTEKI. Nasielski Dom Edukacji i Historii

Kolejne cenne eksponaty  
w muzeum
Z ogromną dumą informujemy Państwa, iż w Nasielskim Domu Edukacji i Historii znajduje się obecnie pięć wy-
staw tematycznych: Nasielsk w średniowieczu, Rok 1920 na ziemi nasielskiej, Nasielska diaspora żydowska w 
fotografii, Nasielski Węzeł Kolejowy oraz Sto zdjęć na stulecie. W dużej mierze jest to zasługą darczyńców prze-
kazujących cenne pamiątki rodzinne i eksponaty. 

W piątek, 5 listopada br., 
Marek Maluchnik, Sekre-
tarz Nasielska ofiarował 
niezmiernie wartościo-
we materiały historycz-
ne, na które składają się 
m.in. plakieta poświę-
cona Józefowi Żukow-
skiemu, urodzonemu  
w podwileńskich Woł-
kach, zesłanemu na Sy-
berię w 1914 roku. Wstąpił 
on jako ochotnik do armii 
generała Hallera i przez 
Mandżurię, Chiny dotarł 
do Gdańska. Jako artyle-
rzysta brał udział w II Ba-
terii Porucznika Wiktora 
Czarneckiego w bitwach 
pod Borkowem i Chorzelami. Plakietę tę wykonał jego syn, Franciszek Żukowski, przekazując ją następnie Urzę-
dowi Miejskiemu w Nasielsku w dowód wdzięczności i uznania za kultywowanie pamięci bohaterów wojny 1920 
roku na terenie Gminy Nasielsk.

Przekazał on również prywatnie oryginalne dokumenty: o proweniencji niemieckiej dotyczące okupacji lat 1939-
1945, wyrok sądu grodzkiego w Nasielsku z maja 1936 roku, korespondencję pomiędzy Ogniskiem Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Nasielsku, a Zarządem Głównym ZNP w Warszawie z 1934 roku, jak również szkic 
perspektywiczny wiat handlowych dla miasta Nasielska z lat 60. XX wieku. Znajdowały się one na ul. Kościelnej, 
za ul. Małą. Na szczególną uwagę zasługuje również przekazana przez pana Sekretarza oryginalna tablica, która 
znajdowała się na budynku Lokomotywowni PKP Nasielsk. Tablica ta została zdjęta przez niego podczas rozbiór-
ki budynku, oczywiście za zgodą ekipy prowadzącej prace i ma ona dla niego wielką wartość sentymentalną, 
bo tu też pracował jego tata, Jan Maluchnik. - Nasielski Dom Edukacji i Historii to najlepsze miejsce na pamiątki 
związane z historią tej ziemi i ludzi tu mieszkających – powiedział pan Marek, przekazując tablicę i pozostałe 
dokumenty.

Do grona darczyńców dołączyła także Anna Kotarbińska, wyróżniona przez kapitułę prestiżowej nagrody Lew 
Nasielska za krzewienie wartości historycznych Gminy Nasielsk. 10 listopada, podczas uroczystych obchodów 
635. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska oraz 103. rocznicy Narodowego Święta Niepodległości, pani 
Anna przekazała naszemu muzeum pięknie oprawione ryciny autorstwa znanego malarza, Władysława Podko-
wińskiego, rysowane z natury, wykonane po pożarze Nasielska, który miał miejsce w nocy z 24 na 25 czerwca 
1891 roku wraz ze stosownym opisem z Tygodnika Ilustrowanego, Nasielsk, 1891 rok.

Ponadto, jak informowaliśmy Państwa w Życiu Nasielska nr 23/2021, pan Józef Zawadzki sukcesywnie przeka-
zuje zgromadzone przez siebie dokumenty dotyczące Nasielskiego Węzła Kolejowego. W tym miejscu warto 
nadmienić, iż jest on darczyńcą i pomysłodawcą tejże wystawy mieszczącej się w Nasielskim Domu Edukacji i 
Historii. We wtorek, 16 listopada, ofiarował przedwojenną kartotekę pochodzącą z lat 30. XX wieku, a dotyczą-
cą pierwszego naczelnika Lokomotywowni w Nasielsku, pana Władysława Sztejnera. W skład jej wchodzą m.in.: 
wykaz stanu służby, życiorys własnoręcznie pisany, dokumenty dotyczące awansu z 1928 roku oraz dokumenty 
kwalifikacyjne. Jako ciekawostkę należy uznać legitymację członka Kasy Chorych miasta Warszawy, czy też bilet 
żywnościowy wydany przez Polskie Koleje Państwowe na rok 1936. 

Wystawa Rok 1920 na ziemi na-
sielskiej  została uzupełniona  
o przekazaną przez Urząd Miej-
ski w Nasielsku reliefową tablicę, 
którą Gmina Nasielsk otrzymała 
od Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – Andrzeja Dudy. Tre-
ścią ideową tablicy było upamięt-
nienie Nasielska jako jednego  
z miejsc chwały polskiego oręża 
podczas Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. Burmistrz Nasielska – Bog-
dan Ruszkowski odebrał tę tabli-
cę osobiście z rąk Prezydenta RP 
w roku obchodów stulecia Bitwy 
Warszawskiej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Państwu, którzy przekazali naszej 
placówce te niezwykle cenne i wartościowe eksponaty.

Wszystkich, którzy chcieliby przekazać naszemu muzeum zdjęcia, eksponaty, pamiątki rodzinne lub inne cie-
kawe przedmioty związane z ziemią nasielską, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 531 147 802.

(bibl.)

Walery Eljasz-Radzikowski, Zygmunt I Stary, Duchińska 
Seweryna, Królowie polscy w obrazach i pieśniach, 1893
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Oficjalne otwarcie 
ŚDS
We wtorek, 23 listopada br., odbyło się uroczyste poświęcenie Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej w Nowym Dworze Mazowieckiem. ŚDS mieści się w budynku 
przy ul. Chemików 6. 

Ta oficjalna uroczystość została odroczona w czasie, przez wzgląd na Co-
vid-19 i panujące w trakcie pandemii obostrzenia.

Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Biskup Romuald Kamiński, wygła-
szając przy tym poruszające kazanie na temat miłości, jako kluczowego 
czynnika, łączącego wszystkie wartości, co w przypadku wszystkich pla-
cówek Caritas jest jednoznaczną podstawą działalności.

Na zaproszenie starosty nowodworskiego Krzysztofa Kapusty oraz Dyrektora 
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej księdza dyrektora Kamila Chojnackiego 
przybyło wielu wspaniałych gości. Byli reprezentanci samorządu i duchowień-
stwa oraz lokalnych placówek wsparcia. 

Uroczystość nie mogła się obejść bez prezentacji samego Ośrodka. A ponie-
waż ŚDS to przede wszystkim ludzie, uczestnicy przygotowali na tę wyjątko-
wą okoliczność program artystyczny, opowiadający, czym dla nich jest pobyt  
w tym Domu. 

Po oficjalnej części spotkania goście swobodnie mogli zwiedzić wnętrza nowo-
dworskiego ŚDS. Placówka posiada pracownie: fizjoterapii, majsterkowicza, ar-
teterapii, multimedialną, teatralno-artystyczną, gastronomiczną, pokój wyciszeń 
oraz pokój psychologa.

Każda z nich wypełniona jest pracami samych uczestników – od splotów ma-
kramowych, poprzez wykonane najróżniejszymi technikami obrazy, aż po wy-
roby stolarskie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim jest 
dziennym  ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi. Palcówka docelowo 
przeznaczona jest dla czterdziestu osób, posiada niezbędne udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo. 

ŚDS działa od poniedziałku do piątku i dysponuje dwoma samochodami, 

którymi transportuje uczestników z dalszych okolic oraz osoby na wóz-
kach inwalidzkich. Ośrodkowy psycholog zapewnia wsparcie nie tylko sa-
mym uczestnikom, ale również ich rodzinom.

Uczestnicy w ciągu dnia realizują najróżniejsze treningi oraz zajęcia, któ-
rych celem jest rozwijanie zainteresowań, podtrzymanie posiadanych 
umiejętności i zdobywanie nowych doświadczeń oraz przełamywanie 
własnych barier. Ponadto uczestnicy biorą udział w konkursach i projek-
tach z innymi placówkami oraz w miarę możliwości wyjeżdżają na wy-
cieczki i uczestniczą w życiu kulturalnym.

Kierownik ŚDS bardzo serdecznie zaprasza niezdecydowane osoby do 
zapoznania z ofertą ŚDS oraz do uczestnictwa w oferowanych treningach 
i zajęciach. Kontakt: tel. 797 542 180, e-mail: sds.ndm@caritas.pl

(śds)

Z GMINY. Ruszkowo

Ścieżka edukacyjna już gotowa
Ostatnie miesiące były bardzo pracowite dla mieszkańców so-
łectwa Ruszkowo. Wspólnie z członkami KGW „Optymiści z kla-
są” w Ruszkowie realizowali oni projekt „Ścieżka edukacyjna 
– uczy, bawi i łączy pokolenia”. 

Prace przy świetlicy wiejskiej w Ruszkowie rozpoczęły się już 
na początku października br. Pierwszym etapem prac było wy-
czyszczenie terenu z krzewów i zarośli oraz wyrównanie terenu. 
Potem przyszedł czas na postawienie zakupionych tablic eduka-
cyjnych oraz kosza na śmieci. Tablice są duże, czytelne, bardzo 
profesjonalnie przygotowane. Tematyka tablic nie jest przypad-
kowa. 

W tym roku KGW „Optymiści z klasą” w Ruszkowie realizują ak-
cję „Wspólnie działamy – pszczołom pomagamy”, w ramach 
której sadzili lipy, siali łąkę kwietną oraz organizowali warsztaty 
dla dzieci i młodzieży, m. in. warsztaty tworzenia domków dla 
owadów. Dzięki informacjom zawartym na tablicach, osoby ko-
rzystające ze ścieżki będą mogły pogłębić swoją wiedzę na te-
mat życia pszczół oraz roślin miododajnych.

Kolejnym etapem prac było wytyczenie ścieżki oraz wyłożenie 
kamieni i drzewa. Dzięki krzewom ozdobnym wiosną teren nabierze pięknych barw.

- Za nami ogrom prac. Wykonaliśmy je w bardzo krótkim czasie. Różnica pomiędzy tym co było, a tym co jest 
obecnie, jest ogromna. Bardzo dziękuję wszystkim osobom i firmom, które brały udział w realizacji projektu. 
Dzięki Waszej pracy teren pięknieje i staje się w końcu funkcjonalny – mówi Michał Ziółek, sołtys Ruszkowa. - 
Kolejne prace planujemy wykonać wiosną, chcielibyśmy m.in. dodać kolejne tablice, ławki, wzmocnić ścieżkę, 
posiać trawę. Mamy mnóstwo planów i mamy nadzieję, że wspólnie z KGW zdobędziemy dofinansowanie na 
ich realizację  – dodaje.

Projekt dofinansowano w ramach projektu Mazowsze Lokalnie realizowanego przez Stowarzyszenie Europa  
i My, Stowarzyszenie BORIS, Stowarzyszenie SOKiAL oraz Fundację Fundusz Współpracy ze środków programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

(o.z.)
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Baran 21.03-20.04
Będziesz pozytywnie nastawiony do ca-
łego świata. W pracy możesz być ner-
wowy i mało delikatny. Odpoczywaj 
i wysypiaj się, a unikniesz niepotrzebne-
go stresu. Szanuj swoje zdrowie.

Byk 21.04-20.05
Będzie Ci się teraz bardzo dobrze wiodło, 
a Twoje zdolności zostaną docenione. 
Jednak nie jest to czas popisywania się, 
tylko spokojnej i wytrwałej pracy. Warto 
zacząć dbać o kondycję i zmienić dietę.

Bliźnięta 21.05-21.06
Nie daj się wciągnąć w towarzyskie czy 
zawodowe konflikty. Unikaj podejmo-
wania ryzykownych decyzji. Postaraj się 
bardziej uważać na drobiazgi i dotrzymuj 
słowa. Wybierz się na basen.

Rak 22.06-22.07
Nie bądź małostkowy, bo możesz stracić 
przyjaźń wartościowej osoby. Uda Ci się 
uporządkować ważne sprawy, staniesz się 
cierpliwszy i lepiej zorganizowany. Unikaj 
stresu i pośpiechu.

Lew 23.07-23.08
Będziesz w najbliższym czasie bardzo za-
pracowany, dlatego na domowe obowiąz-
ki może zabraknąć Ci czasu. Pora nauczyć 
najbliższych trochę więcej samodzielności. 
Zrób badania kontrolne.

Panna 24.08-22.09
Uda Ci się teraz szybko załatwić trudne 
sprawy, ale nie przesadzaj z nowymi obo-
wiązkami. Zapowiadają się dni pełne atrak-
cji i zamieszania. Unikaj radykalnych zmian, 
dostosuj się do innych.

Waga 23.09-23.10
Zamiast przejmować się karierą, choć na 
kilka dni wyjedź gdzieś i odpocznij. Trzy-
maj się z daleka od ludzi, którzy zawracają 
Ci głowę nudnymi sprawami. Pij herbatę 
z cytryną i imbirem na wzmocnienie.

Skorpion 24.10-22.11
Wprowadź w swoje życie więcej porząd-
ku i oszczędzaj, a szybko zobaczysz efek-
ty. Uciekaj od tych, którzy Cię krytykują, bo 
mogą zarazić się negatywną energią. Znajdź 
czas na odpoczynek i przyjemności.

Strzelec 23.11-21.12
W Twoim życiu zawodowym wreszcie 
zapanuje więcej spokoju. Poczujesz przy-
pływ sił, ale nie staraj się rządzić całą ro-
dziną. Bądź czujny i przewidujący, ale nie 
wyolbrzymiaj swoich problemów

Koziorożec 22.12-20.01
Czas sprzyja mądrym decyzjom i po-
zytywnym zmianom. Nie pozwól, aby 
wszystkie obowiązki spadły na Ciebie. 
Panuj nad nerwami, a wszystko się uda. 
Zwolnij i trochę odpocznij.

Wodnik 21.01-19.02
Polubią Cię teraz pieniądze, a Ty będziesz 
planować swoje zyski i inwestycje. Naj-
bliższe dni będą sprzyjać naprawie relacji, 
które ostatnio nie układały się najlepiej. 
Wyciągnij pierwszy rękę na zgodę.

Ryby 20.02-20.03
Pomagaj krewnym i nie zapomnij o przy-
jaciołach w potrzebie. Postaraj się być 
dla wszystkich wyrozumiały i serdeczny. 
A jednocześnie bądź ostrożny i pilnuj swo-
ich spraw. Uśmiechaj się częściej.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
10-11 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

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

GWIAZDKA KLARY MUU
Animacja, Dla dzieci, Świąteczny; Norwegia; Czas 
trwania: 1 godz. 6 min.
Klara Muu zamierza spędzić pierwsze święta na 
farmie swojego ojca, odkrywa że nie przywiązuje 
on wagi do zwyczajów i obrzędów. Z pomocą Elfa 
Klara wprowadza w Cattle Hill świąteczny nastrój, 
który udziela się wszystkim.

10-11 grudnia godz. 16:30 2D nap.

14-16 grudnia godz. 16:30 2D nap.

KURIER FRANCUSKI Z LIBERTY, 
KANSAS EVENING SUN

Dramat, Komedia, Romans; Niemcy, USA; Czas 
trwania: 1 godz. 48 min.
The French Dispatch prezentuje zbiór opowia-
dań z ostatniego numeru amerykańskiego ma-
gazynu opublikowanego w fikcyjnym francuskim 
mieście XX wieku.

10-11 grudnia godz. 18:45 2D PL

14-16 grudnia godz. 18:45 2D PL

DZIEWCZYNY Z DUBAJU®

Dramat, Erotyczny, Sensacyjny; Polska; Czas trwania: 
 2 godz. 30 min.
Młoda ambitna dziewczyna od lat marzy o wiel-
kim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez 
wahania wskakuje w jego tryby, stając się eksklu-
zywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona 
na zaproszenie arabskich szejków zaczyna wer-
bować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu 
i modelki.

17-19 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

22-23 grudnia godz. 15:00 2D dubb.

NASZE MAGICZNE ENCANTO
Animacja, Familijny, Przygodowy; USA; Czas trwania: 
 1 godz. 39 min.
Dziewczynka pochodzi z kolumbijskiej rodziny, 
która obdarzona jest magicznymi mocami. Nie-
stety ona sama nie posiada tego daru.

17-19 grudnia godz. 17:00 2D dubb.

22-23 grudnia godz. 17:00 2D dubb.

WILK, LEW I JA
Familijny, Przygodowy; Francja, Kanada; Czas trwania  
1 godz. 39 min.
Alma postanawia wrócić do krainy swojego dzie-
ciństwa – jest to otoczony pięknym lasem stary 
dom położony na malowniczej wyspie pośrodku 
jeziora w dzikich ostępach Kanady....

17-19 grudnia godz. 19:00 2D PL

22-23 grudnia godz. 19:00 2D PL

LOKATORKA
Dramat, Sensacyjny; Polska; Czas trwania 1 godz. 
58 min.
Spokój mieszkańców kamienicy na warszawskim 
Mokotowie burzy pojawienie się rzekomego, 
prawnego właściciela budynku. Stosując bez-
względne metody, mężczyzna zaczyna zmuszać 
kolejne rodziny do wyprowadzki. Najbardziej zde-
terminowana w walce o prawo do swego miesz-
kania jest Janina Markowska (Sławomira Łozińska). 
Kobieta nie zamierza opuścić domu, w którym 
jej rodzina mieszka od ponad 70 lat. Kiedy jednak 
obiekt pustoszeje, a Janina znika w tajemniczych 
okolicznościach, policja rozpoczyna dochodze-
nie. 

UWAGA! UWAGA! 

W związku z pandemią koronawirusa  W związku z pandemią koronawirusa  
widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  widzowie będą zmuszeni do stosowania się do aktualnych zaleceń  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczeniahttps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
www.kino.noknasielsk.plwww.kino.noknasielsk.pl
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DROBNE

Pranie dywanów i tapicerek. 

Tel.: 513 556 774. 

Kupię sadzarkę i obsypniki.  

Tel. 507 330 294.

Szukam dzierżawy ziemi 

pod trwałe użytki zielone 

w miejscowościach: Mokrzyce, 

Malczyn, Chlebiotki, Ruszkowo.  

Tel: 696 623 424. 

Sprzedam słomę w belach. 

Okolice Nasielska. Tel. 696 

192 108.

Oferuję dom do wynajęcia 

w Nasielsku. Tel. 605 631 793.

Sprzedam siano w kostkach, 

pszenicę, pszenżyto, żyto, wóz 

żelaźniak. Tel. 512 179 468.

Mam do wynajęcia kawalerkę 

w Nasielsku. Tel. 519 630 841 

(po godz.18:00).

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

6.12.–12.12.2020 r.  Apteka Centrum, ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.
13.12.–19.12.2020 r.  Apteka Syrenka, ul. 29 Listopada 376, Nowy Dwór Maz.

20.12.–26.12.2020 r.  Apteka, ul. Szkolna 1, Pomiechówek,
27.12.–31.12.2020 r.  Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk.

uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.08.2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

www.MARCO.com.pl
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Bunt dwulatka 
Osławiony bunt dwulatka to w rzeczywi-
stości czas pomiędzy 18 miesiącem życia 
dziecka a skończeniem przez nie dwóch 
i pół lat. Dziecko zaczyna stanowić o sobie, 
okazywać zalążki swojej niezależności. 

Dla półtorarocznego malucha życie toczy 
się wyłącznie „teraz”. Żyje on tylko w czasie 
teraźniejszym, co oznacza, że oczekuje na-
tychmiastowego zaspokajania jego potrzeb. 
Chce piłkę TERAZ. Chce pić NATYCH-
MIAST. Chce zjechać ze zjeżdżalni W TEJ 
CHWILI, a tłumaczenie, że w tym momen-
cie z zabawki korzysta inne dziecko, jest 
dla niego całkowicie abstrakcyjne. Dziecko 
w tym wieku nie rozumie idei dzielenia się 
czymkolwiek z innymi, jest stuprocentowo 
ukierunkowane na branie. Osiemnastomie-
sięczne dziecko jest istotą bardzo niezdecy-
dowaną (np. jeszcze przed chwilą krzyczało 
pić, a teraz z wrzaskiem odmawia wzięcia 
czegokolwiek do ust), niedojrzałą, dlatego 
przemawiają do niego proste komunikaty typu: „to jest kurtka, ubieramy się i wychodzimy na spacer”. Jasne 
i krótkie polecenia w zamian za długie, racjonalne argumentowanie - dlaczego w tym momencie coś robimy - 
pozwolą rodzicom uniknąć konfliktów i histerii. 

„Ukochane” NIE
To ten etap rozwojowy, gdzie dziecko staje się bardzo uparte i zaczyna wydawać polecenia rodzicom i opieku-
nom: „mama zrobi to”, „tata przyniesie tamto”. Natomiast na prośby czy pytania kierowane do niego samego 
dziecko z uporem zareaguje słowem „nie”, np. „Możemy już iść?” - NIE, „Zaczynamy kąpiel?” - NIE, „Tata może 
cię dziś ubrać” - NIE, „Zjemy razem obiad?” - NIE. Dlatego też najlepiej zadawać mu pytania, na które nie da się 
odpowiedzieć słowem „nie”. Nie pytajmy więc: „ubierasz się już na spacer?”, tylko: „ubierzesz się sam, czy ja 
mam Ci pomóc?” „Oddasz zabawkę chłopcu sam, czy mam Ci ją odebrać?” Zbuntowanemu dwulatkowi warto 
dawać wybór, ale nie powinien to być wybór pomiędzy: zjesz a nie zjesz, ubierzesz się a nie ubierzesz się. Raczej: 
zjesz marchewkę albo zjesz jabłuszko, założysz czerwony sweterek albo zielony sweterek. W ten sposób można 
uniknąć sytuacji konfliktowych, a jednocześnie sprawić, że dziecko będzie się czuło ważne.

Rytuały
Wiek ten jest również okresem gwałtownych reakcji emocjonalnych, często sprzecznych ze sobą. Dziecko samo 
nie wie, czego chce, a czego nie. Nasz dwulatek to niewolnik rytuałów. Nawet błahe z pozoru rzeczy typu prze-
stawienie zabawki może wywołać u dziecka reakcję w postaci krzyku, rzucania przedmiotami, niszczenia cze-
goś, trzaskania drzwiami itp. Możemy pomóc swojemu dziecku się wyciszyć i uspokoić, wprowadzając stały plan 
dnia, jeden codzienny rytuał zasypiania i tak dalej. Powtarzalność wprowadza ład i poczucie bezpieczeństwa.

Konsekwencja i jasne granice
Okres zwany buntem dwulatka wymaga od rodziców ogromnych pokładów cierpliwości, opanowania i wiedzy, 
jak postępować, by nie żyć w ciągłym stresie i frustracji. Jednocześnie spoczywa na dorosłych odpowiedzialność 
za to, czego w tym czasie maluch się nauczy, jakie będzie jego spojrzenie na normy i zasady. Należy zachować 
przy tym spokój, wyeliminować krzyk, który tylko podnosi poziom agresji zarówno u dziecka, jak i u was. Uni-
kać długich przemówień  dotyczących tego, „dlaczego czegoś nie można” - dziecko nie skupi tak długo swojej 
uwagi, a części zdań nawet nie zrozumie. Należy stosować jasne i proste komunikaty, np. „na ścianie nie wol-
no rysować, rysuje się na papierze”. Kluczem do sukcesu jest rodzicielska konsekwencja i umiejętne stawianie 
granic- wasze dziecko jest na etapie sprawdzania, co może i na ile może - wiedzę tę czerpie codziennie od was 
Drodzy Państwo. Jeśli próbuje krzykiem wymusić zakup czegoś czy zmianę waszej decyzji nie ulegajcie, nie 
nagradzajcie go wówczas waszym zainteresowaniem - jeśli to zrobicie, nauczy się, że wystarczy odpowiednio 
długo płakać, by dostać to, co chce. Jeśli więc 2-3-latek rzuca się na podłogę i krzyczy, należy to zignorować.

Z miłością
Chwalcie i doceniajcie dobre zachowania swojego dziecka lub choćby najmniejsze jego przejawy. Wówczas oka-
zujcie mu tyle miłości i czułości, ile się da, tym samym wzmacniacie Państwo dobre zachowania dziecka, przez 
co prawdopodobne wydaje się, że zostaną one powielone przez waszego malucha, gdyż tylko takie przynoszą 
mu waszą uwagę, poświęcony czas i zadowolenie.

Pamiętajmy Drodzy Państwo, zmagając się z płaczącym, marudnym dzieckiem w jego kryzysach rozwojowych 
drugiego roku życia o jednym: dziecku jest w tym równie źle, jak nam, a jest w jeszcze trudniejszej sytuacji, po-
nieważ zupełnie nie rozumie tego, co nim kieruje. Ten ciągle mówiący „nie” i przyprawiający Was Państwa cza-
sem o silny stres dwulatek potrzebuje waszej miłości i opieki. Jesteście mu szczególnie potrzebni, bo dzięki wam 
właśnie i waszej mądrej postawie pomagacie mu kształtować samego siebie. Mimo tego, że robi wam na opak 
- tak naprawdę w trakcie tych „batalii” uczy się od was ciągle i kształtuje swoją osobowość, wyrabia nawyki i po-
znaje wartości, formuje swoje „ja. Około trzeciego roku życia wasz maluch znowu doświadczy okresu harmonii 
i równowagi ze światem, a wy Państwo odzyskacie waszego aniołka.

Magda Wiktorowicz - psycholog

Z RADY 

Nowe stawki opłat, 
podatków i wynagrodzeń
Podatek rolny:
Od 1 ha przeliczeniowego – 145 zł;
Od 1 ha fizycznego – 290 zł
Przyjęta cena skupu żyta to 58 zł.
Podatek od nieruchomości:
1.Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m 2 pow.  
– 1 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi od 1 ha pow. – 5 zł;
c) pozostałych od 1 m2 pow. – 0,40 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji  od 1 m2 pow. – 
0,40 zł.
2.Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 pow. użytkowej – 0,85 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2 pow. 
użytkowej – 25 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej – 11,25 zł, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń od 1 m2 pow. użytkowej – 5 zł,
e) pozostałych, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,60 zł;
z wyjątkiem:
 – zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których stawka wy-
nosi od 1 m2 pow. użytkowej – 7 zł,
 – budynków gospodarczych i garaży niezwiązanych z działalnością go-
spodarczą, dla których stawka wynosi od 1 m2 pow. użytkowej – 7 zł,
3.Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Opłata za gospodarowanie odpadami:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli są one zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny – 35 zł od osoby (w przypadku 
niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów – 140 zł od 
osoby);
Roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej wy-
korzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe , jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny – 191, 90 zł (w przypadku nie-
dopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów – 767, 60 zł);
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nierucho-
mości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od worka 
o określonej pojemności, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:
 – za worek o pojemności 120 l – 24,94 zł (za niedopełnienie obowiązku 
selekcji – 99, 76 zł) 
 – za worek o pojemności 240 l – 49,88 zł (za niedopełnienie obowiązku 
selekcji – 199, 52 zł)
Ile będzie wynosiła dieta radnego RM w Nasielsku w zależności od peł-
nionej funkcji?
Przewodniczący Rady: 2.254 zł
Wiceprzewodniczący Rady: 1.932  zł
Przewodniczący komisji: 1.610 zł
Radny nie pełniący żadnej funkcji: 1.288 zł
Miesięczne diety wszystkich radnych: 23.506 zł (rocznie diety radnych: 
282.072 zł)
Diety radnych przed zmianą:
Miesięczne diety wszystkich radnych: 15.752 zł
Rocznie diety radnych: 189.024 zł (sumarycznie więcej na cały rok: 
93.048 zł)
Ile będzie wynosiło obecnie wynagrodzenie Burmistrza Nasielska?
Wynagrodzenie zasadnicze: 10.430 zł
Dodatek funkcyjny: 3.450 zł

Dodatek specjalny: 4.164 zł

Dodatek za wieloletnią pracę (stażowe): 2.086 zł

Razem wynagrodzenie Burmistrza 20.130 zł (rocznie 241.560 zł)
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „szesnastego”, 03.12.2021 r.:
1. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   181 pkt (56,56%)
2. Alicja Bartosik – Krzysztof Morawiecki  175 pkt (54,69%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   165 pkt (51,59%)
4. Krzysztof Michnowski – Paweł Wróblewski  155 pkt (48,44%)
5. Janusz Muzal – Janusz Wydra    150 pkt (46,88%)
6. Józef Dobrowolski – Józef Skrzypczak  134 pkt (41,88%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2021:
1-2. Piotr Kowalski     74 pkt
 Grzegorz Nowiński     74 pkt
3. Alicja Bartosik     68 pkt
4. Janusz Wydra     60 pkt
5. Krzysztof Morawiecki    56 pkt
6-7. Krzysztof Brzuzy     53 pkt
 Janusz Muzal     53 pkt
8. Józef Dobrowolski     51 pkt
9. Mariusz Figurski     50 pkt
10. Józef Skrzypczak     48 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
PK

PIŁKA NOŻNA

Wkra Cieksyn  
– podsumowanie rundy jesiennej
Runda jesienna sezonu 2021/22 dobiegły do końca. Mimo panującej pan-
demii Covid-19, udało się rozegrać wszystkie spotkania. O tym, że była to 
udana runda, może śmiało powiedzieć reaktywowana w 2019 roku dru-
żyna Wkry Cieksyn.

Rundę jesienną Wkra Cieksyn zakończyła na miejscu 7 wśród dwunastu 
drużyn grających w B-klasie grupy ciechanowskiej.

 – Tę rundę zakończyliśmy na siódmej lokacie w tabeli z dorobkiem 16 
punktów. Myślę, że to bardzo dobry wynik – mówi Daniel Śmigasiewicz 
prezes Wkry Cieksyn.

W 11 rozegranych meczach Wkra Cieksyn zwyciężyła w pięciu meczach. 
Drużynie lepiej zwycięża się przed własną publicznością, gdyż drużyna 
pokonała na własnym boisku gości czterokrotnie. Pięć spotkań zakończy-
ło się porażką dla Wkry – dwukrotnie na własnym boisku i trzykrotnie na 
wyjeździe. Jeden z meczów na wyjeździe z Jutrzenką Unieck zakończył 
się remisem.

Łącznie zawodnicy Wkry Cieksyn zdobyli 33 gole. A królem strzelców 
w drużynie został Miłosz Kaczor, który był autorem aż 12 celnych strza-
łów. W najlepszym meczu ze Żbikiem II Nasielsk w piątej kolejce zdobył 
aż 3 gole. Drugie miejsce zajął Łukasz Gortat z dorobkiem czterech goli 
– w tym dwa zdobył w jednym spotkaniu w 12. kolejce z Olimpem Cie-
chanów, wzmacniając zwycięski wynik meczu (4:1).

Podium strzelców z kontem po 3 gole zamykają ex equo: Robert Sagan, 
Piotr Kubajewski i Radosław Kowalski. Nie można zapominać także o asy-
stujących – tu najlepsi okazali się: Sebastian Mazurkiewicz (5 asyst) i Miłosz 
Kaczor (4 asysty).

Aktywna i pełna emocji gra wiąże się także z możliwością bycia ukaranym 
przez sędziego żółtą lub czerwoną kartką. Łącznie zawodnicy Wkry żółte 
kartoniki otrzymali 17 razy. Najwięcej, pięć, w jednym spotkaniu pokazał 
ich sędzia w czasie domowego i przegranego spotkania z Gladiatorem 
Słoszewo w ramach 9. kolejki. Najwięcej żółtych kartoników (po 3) otrzy-
mali Kamil Łyczkowski i Łukasz Gortat. Trzykrotnie sędzia pokazał także 
czerwone kartki – w tym dwie podczas jednego wyjazdowego spotkania 
z Tamką Dzierzgowo.

 – Po zakończonej rundzie czujemy duży niedosyt, ale przed nami runda 
wiosenna, w której na pewno pokażemy, że stać jest nas na więcej. Do 
kolejnych sukcesów drużynę na pewno zmotywuje wsparcie otrzymane 
w ramach funduszu sołeckiego na budowę oświetlenia boiska sportowe-
go oraz rozbudowę boiska ze środków Inicjatywy Lokalnej – mówi pre-
zes klubu Wkra Cieksyn. – Duże uznanie i brawa należą się też kibicom, 
wśród których była też grupa, która pojawiała się na każdym meczu, by 
zagrzewać drużynę do gry – dodaje.

Na zakończenie rozgrywek drużyna spotkała się na zorganizowanej kolacji 
integracyjno-podsumowującej. 

 – Serdecznie chciałbym podziękować zarządowi, działaczom i wszystkim 
zawodnikom za dotychczasowe zaangażowanie. Mam nadzieję, że nie 
zabraknie nam serca do walki w nadchodzących wyzwaniach – podsu-
mowuje prezes klubu Daniel Śmigasiewicz.

Michał B.

NA SPORTOWO

Turnieje szachowe 
W sobotę i niedzielę, 4 i 5 grudnia br., w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku odbyły się trzy turnieje sza-
chowe. Ich organizatorem był Klub Szachowy Skoczek Pieścirogi we współpracy z Szkołą Podstawową nr 1 w Nasielsku 
oraz Grupą Górażdże. 

Osobami odpowiedzialnymi za organizację byli:
 – Marcin Szarszewski – przedstawiciel Klubu i koordynator turniejów;
 – Tomasz Lisik – członek Klubu i pracownik Górażdże. Lider Projektu;
 – Monika Orłowska-Wiśniewska – wicedyrektor SP 1.

Głównym wydarzeniem był Turniej Mikołajkowy, który trwał 2 dni – otwarty dla wszystkich zawodników posiadających 
minimum IV kategorię szachową. Jako wydarzenia towarzyszące odbyły się 2 turnieje szachowe o kategorię dla począt-
kujących szachistów: turniej OPEN w sobotę oraz turniej dla dzieci do 12 roku życia w niedzielę. 

Wszystkie zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W dwudniowym Turnieju Mikołajkowym wzięło udział 
28 uczestników, w turnieju po kategorię ze Skoczkiem i Górażdże #2 – 20 osób (sobota) oraz w turnieju o kategorię ze 
Skoczkiem i Górażdże #3 – 24 zawodników do 12 r.ż. (niedziela).

Turniej Mikołajkowy składał się z 7 rund (4 partie w sobotę i 3 w niedzielę) na dystansie 55+5 (55 minut dla zawodnika + 
bonus 5 s za każde posunięcie). Obowiązywał zapis partii szachowej (notacja zapisująca wszystkie posunięcia w partii). 
Uczestnicy mieli możliwość zdobycia III lub II kategorii szachowej. 

Natomiast turniej po kategorię ze Skoczkiem i Górażdże #2 przewidywał 6 rund na dystansie 25+5 na zawodnika. Biorąc 
udział w zawodach, można było zdobyć IV lub V kategorię. Te same kategorie można było zdobyć w turnieju ze Skocz-
kiem i Górażdże #3 (dla dzieci), który składał się z 6 rund na dystansie 15+15 na zawodnika. 

W listopadowych rozgrywkach szachowych kategorię zdobyło 10 osób, w tym 5 przedstawicieli Skoczka. Członek Klubu 
Szachowego Skoczek Kacper Brzeziński (SP Pieścirogi) zajął 2 miejsce.

W sobotę, 4 grudnia, uzyskano normy na 8 kategorii, w tym 3 zawodników Klubu Szachowego Skoczek oraz dodatko-
wo szef Klubu – Marcin Szarszewski, który zajął 3 miejsce. Natomiast w niedzielę, 5 grudnia, dzieci do lat 12 zdobyły 10 
kategorii, z czego sześcioro z nich należy do Klubu Szachowego Skoczek. 

 – Nasi zawodnicy zajęli 1 i 3 miejsce – mówi Marcin Szarszewski. – Wygrał Jakub Białorudzki ze szkoły w Cieksynie, a 3 
miejsce zajął Filip Krawczak ze SP 2. Turniej Mikołajkowy wygrał mieszkaniec Nasielska, pan Włodzimierz Kwiatkowski. 
Pozostałe miejsca na podium uzupełnili zawodnicy UKS SPARTA Białołęka. Najlepszymi Skoczkami byli Filip Krzywnicki 
oraz Dominik Wiśniewski, którzy z wynikiem 3/7 zajęli odpowiednio 16 i 17 miejsce. W turnieju uzyskano tylko jedną 
normę na III kategorię szachową – relacjonuje.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1, która była gospodarzem wydarzenia ufundowała nagrodę dla najlepszego za-
wodnika ze SP1 zarówno na sobotnie, jak i niedzielne rozgrywki.

Najlepszym zawodnikiem obu dni był Szymon Zawadzki, który w ramach fair play niedzielną nagrodę odstąpił drugiemu 
najlepszemu zawodnikowi z SP 1.  W sobotę  wicedyrektor SP 1, Monika Orłowska - Wiśniewska  wręczyła nagrodę Szy-
monowi, a w niedzielę Karolowi Lisikowi.

Grudniowe turnieje nie były pierwszym przedsięwzięciem, które organizował Klub Szachowy Skoczek we współpracy 
z firmą Górażdże. 7 listopada w Szkole Podstawowej w Pieścirogach miał miejsce pierwszy turniej  „Po kategorię ze Skocz-
kiem i Górażdże #1”, w którym wzięło udział 32 zawodników do 18 lat. 

 – Tomasz Lisik, ojciec trójki naszych zawodników oraz członek naszego klubu, miał możliwość złożyć w swoim miejscu 
pracy wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” realizowane-
go przez Fundację GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie” – mówi Marcin Szarszewski, koordynator rozgrywek. – Wspólnie 
przygotowaliśmy wniosek na organizację turniejów, który Tomasz, jako pracownik i Lider projektu przedstawił w firmie 
i który został pozytywnie rozpatrzony. Wspólnie pod hasłem „Po kategorię ze Skoczkiem i Górażdże” zorganizowali-
śmy na terenie gminy Nasielsk 4 turnieje w przeciągu miesiąca – 3 ze środków pochodzących z Górażdże oraz jeden 
ze środków finansowych Skoczka  – dodaje. 

Klub Szachowy Skoczek stale się rozwija. W 2021 roku zorganizował 6 turniejów, w których uczestnicy zdobyli 24 kate-
gorie (13 x IV i 11x Vka). Klub nie osiada na laurach. Wciąż zamierza kontynuować szkolenia i dbać o rozwój zawodników. 

 – W przyszłym semestrze szkolnym chcielibyśmy zorganizować Mistrzostwa drużynowe Nasielskich szkół w Szachach  
– opowiada Marcin Szarszewski. – To bliższe plany, a w dalekiej perspektywie będziemy chcieli stworzyć drużynę repre-
zentującą Nasielsk w lidze mazowieckiej – dodaje.

Gratulujemy wszystkim laureatom i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
(oz)

Z UM

Zapraszamy na lodowisko!
Już niebawem, 18 grudnia br., po raz kolejny ruszy działalność 
lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyń-
skiego w Nasielsku.  

Lodowisko czynne będzie:
 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 młodzie-
żowe grupy zorganizowane z opiekunami (po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną za prawidłową pracę 
obiektu) i w godz. 15.00-20.00 wejścia indywidualne,
 – w soboty i niedziele w godz. 10.00-20.00,
 – podczas ferii zimowych od poniedziałku do niedzieli w godz. 
10.00-20.00.

Ostatnie wejście na lodowisko o godz. 19.00. 

Regulamin korzystania z lodowiska (w tym harmonogram pracy lodowiska) znajduje się na stronie www.nasielsk.pl 

Wydział Administracji i Nadzoru  


