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Zmiana organizacji ruchu  
W związku z przebudową Skweru im. Jana Pawła II organizacja ruchu w Rynku zmienia się jak w kalej-
doskopie. Na placu budowy widać już duże postępy prac, a w niektórych jego częściach są już gotowe 

podbudowy pod alejki.  

Od 21 listopada br. wprowadzono 
zmiany w organizacji ruchu we 
wschodniej części Rynku. Nadal 
można skręcić w tę ulicę od stro-
ny ul. Kilińskiego. Obecnie obo-
wiązuje zakaz skrętu w lewo dla 
jadących od ulicy Starzyńskie-
go (od LO), należy skręcić w uli-
cę Tylną, aby dojechać do ulicy 
Mł ynarskiej . Sytuacja drogowa 
w centrum miasta jest dynamicz-
na i kierowcy muszą obserwo-
wać znaki drogowe i komunikaty 
UM.

W związku z pracami w Rynku 
należy l iczyć się też z dużymi 
utrudnieniami w parkowaniu sa-
mochodów.

Wykonawcą przebudowy skweru 
za kwotę 11,87 mln zł, z dofinan-
sowaniem w kwocie 3,6 mln zł, 
jest f irma SORTED z Piaseczna, 
a planowany termin zakończenia 
robót wyznaczono na 18 maja 
2023 roku.

Michał B.
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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. Jadwigi Rostkowskiej 8,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

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

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel. 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 – 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:

Poniedziałek 15.00–17.15

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 16.00 do 17.15.

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

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

II Jarmark 
Bożonarodzeniowy
W dniach 3-4 grudnia 2022 roku w Nasielsku odbędzie się II Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Tegoroczna edycja w związku z remontem skweru 
Jana Pawła II będzie miała miejsce na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Nasielsku (przy boisku Orlik). 

Wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury i współorganizatorami wyda-
rzenia z pełną mocą pracujemy nad organizacją tego wielkiego świątecz-
nego spotkania. 

Z wielką radością przyjęliśmy wiele ciepłych słów za organizację Jarmarku 
w roku ubiegłym. Chcemy, by tegoroczne wydarzenie ponownie spełniło 
Państwa oczekiwania.

Zakończyły się już zapisy dla wystawców, a my możemy uchylić rąbka 
tajemnicy wydarzenia.

Wśród atrakcji tegorocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego znajdzie się 
Chatka Świętego Mikołaja z kominkiem w środku, oświetleniem i choin-
kami oraz Dziadkiem do orzechów XXL. Chatka wypełniona będzie pre-
zentami, lizakami, pierniczkami i magiczną atmosferą zbliżających się świąt! 

Do Mikołaja będą prowadziły stojaki lizakowe i drogowskazy, a więc każde 
dziecko z pewnością do niego trafi. 

Mikołaj zaprosi wszystkich mieszkańców także do Słodkiej chatki z wnę-
trzem wypełnionym różnego rodzaju słodyczami XXL,  piernikowymi lu-
dzikami i akcentami świątecznymi.

W środku będzie możliwość dekorowania pierniczków, zabawy animacyj-
nej z Elfem oraz uczestniczenia w grze o tematyce świątecznej.

Będzie także możliwość zrobienia sobie zdjęć z gigantycznym Ciastkiem 
i Panią Ciastkową oraz możliwość zapozowania z makietą piernikową, co 
powinno sprawić dużo radości nie tylko najmłodszym, ale wszystkim 
uczestnikom wydarzenia.

Podczas wydarzenia nie zabraknie karuzeli, przedstawień świątecznych, 
kolędników, zabaw rodzinnych, koncertów i cudownej atmosfery świąt!

Przypominamy, że w tym roku atrakcje będą czekały na Państwa w obu 
terminach! 3 grudnia zapraszamy w godzinach 14:00 – 20:00, natomiast 
4 grudnia 13:00 – 17:00.

Nie może Was tam zabraknąć!

Zapraszamy również na stronę Jarmarku – www.jarmark.nasielsk.pl gdzie 
w zakładce Galeria można znaleźć zeszłoroczną fotorelację - przypomnij-
my sobie, jak było magicznie.

Wydział Organizacji i Promocji
Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Pani Marii Michalczyk
Dyrektor Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Opieki Zdrowotnej
najszczersze kondolencje  

i serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki
wraz z radnymi Rady Miejskiej w Nasielsku

Z URZĘDU MIEJSKIEGO

Odbiór boiska sportowego 
w Popowie Borowym
10 listopada 2022 r. kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicz-
nych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak odebrał boisko spor-
towe przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. Tydzień później 
odbyła się wizytacja burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, któ-
remu Jadwiga Szymańska, dyrektor placówki, przedstawiła problemy in-
frastruktury szkoły. 

Zadanie pn.: ,,Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej 
w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu’’ 
wykonała firma GARDEN-SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski z siedzi-
bą  ul. Dolna 2, 05-119 Legionowo. 

Wartość inwestycji wyniosła 1 034 614,76 zł brutto, w tym dofinansowanie 
z Programu „Mazowsze dla Sportu” Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w wysokości 300 000,00 zł.

Zakres prac obejmował: budowę boiska sportowego o nawierzchni poli-
uretanowej (4600 cm x 2980 cm) wraz z mała infrastrukturą i utwardze-
niem terenu przy szkole.

Wydział Organizacji i Promocji
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OBRADOWAŁA RADA

Podwyżka podatków 
XLVIII sesja Rady Miejskiej odby-
ła się w czwartek, 24 listopada br., 
w sali konferencyjnej nasielskiego 
magistratu. Uczestniczyło w niej 15 
radnych. 

Po przyjęciu porządku posiedzenia 
i protokołów z dwóch poprzednich 
sesji przewodniczący RM Jerzy Lu-
bieniecki w skrócie przedstawił 
działania swoje i wiceprzewodni-
czącego RM, które podejmowa-
li w ostatnich tygodniach. Były to 
m.in. udział w wydarzeniach i uro-
czystościach oraz przygotowywa-
nie materiałów na sesję. 

W sprawozdaniu ze swojej pra-
cy burmistrz Bogdan Ruszkowski 
mówił m.in. o spotkaniu u woje-
wody mazowieckiego, oddaniu 
do użytku budynku przedszkola 
w Starych Pieścirogach, podpi-
saniu porozumienia z sołectwem 
Jackowo Dworskie w kwestii świe-
tlicy wiejskiej, inauguracji działań 
Młodzieżowej Rady Miejsk iej . 
Wspomniał też o wyborze no-
wego sołtysa w Konarach, przy 
okazji dziękując dotychczaso-
wemu sołtysowi panu Jarosławo-
wi Rudnikowi. Burmistrz odniósł 
się także do odbywających się 
w dniach: 10 i 11 listopada w na-
szej gminie uroczystości niepod-
leg łośc iow ych i  podziękował 
wszystkim, którzy w nich uczest-
niczyli, w tym szczególnie harce-
rzom z „Błękitnej Armii” im. gen. 
Józefa Hallera. Odniósł się także 
do nowych rozwiązań kolejo-
wych zaproponowanych przez 
PKP PLK dotyczących zwiększe-
nia przepustowości na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Nasielsk. 
Zauważył, że w nowych warian-
tach, które nie są korzystne dla 

naszej gminy, nie uwzględniono 
uwag mieszkańców. Zapewnił, że 
nadal będą z PKP PLK prowadzo-
ne negocjacje w tej sprawie. 

Mówił także o wstępnych usta-
leniach dotyczących podjęcia 
współpracy z gminą Nowa Uszy-
ca z Ukrainy. Radni obejrzeli film 
promocyjny na temat tej miej-
scowości. 

Rada b ez pytań prz yję ła „ In-
formację o stanie realizacji za-
dań oświatowych za rok szkolny 
2 021 /2 022 ,  w  t y m  o  w y n i -
kach egzaminów zewnętrznych 
w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Nasielsk”.

Podatki lokalne
Następnie Rada zajęła się omawia-
niem projektów uchwał dotyczą-
cych podatków lokalnych na 2023 
r. Pierwszy projekt dotyczył okre-
ślenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. 

W dyskusji na temat proponowanej 
podwyżki podatków wzięło udział 
kilku radnych. Radny Andrzej Pa-
cocha stwierdził, że kolejny rok 
z rzędu podatki drastycznie rosną.

Burmistrz Ruszkowski zauważył,  
że odkąd zosta ł  burmistrzem 
w 2013 roku, to do 2019 r. po-
datki od nieruchomości nie były 
podwyższane. Mówił o tym, jak 
w ostatnich latach zmieniały się 
dochody z podatku PIT: w 2018 r. 
było to 14 mln 541 tys. zł, w 2021 
r. – 17 mln 986 tys. zł, a obecnie 
jest to 14 mln 910 tys. zł. Wynika 
to z dążącej do centralizacji polity-
ki rządu i niekorzystnie wpływa na 
samorządy lokalne, które znalazły 
się w bardzo trudnej sytuacji finan-
sowej. Podkreślał, że jest to naj-
gorszy budżet, z jakim miał dotąd 
do czynienia. – Dopóki samorząd 
mógł funkcjonować, nie podwyż-
szaliśmy podatków, teraz jesteśmy 
pod ścianą i musimy je podwyż-
szyć – mówił B. Ruszkowski. Wska-
zał, że podatek wzrośnie kwotowo 
o ok. 11 %. Poruszył ponadto m.in. 
kwestię galopującej inflacji, pod-
wyżek najniższej pensji, podwyżek 
cen energii, konieczności zabez-
pieczenia środków na szkoły.

Skarbnik Rafał Adamski zauważył, 
że przez 7 lat nie były podnoszo-
ne podatki, bo była niska inflacja, 

a nadwyżka operacyjna była bar-
dzo duża i wynosiła ok. 10 mln 
zł. W projekcie budżetu na 2023 
r. jest to 700 tys. zł. Mówił o tym, 
że w obecnej sytuacji politycznej 
trudno przewidzieć, jaki będzie 
budżet w następnym roku, jakie 
środki się pojawią i na co trzeba bę-
dzie je wydać. Podkreślił jednak,  
że obecnie podwyżki podatków są 
koniecznością.

Radny Mirosław Świderski zauwa-
żył, że to będzie trudny rok dla 
wszystkich, dlatego prosił, by sa-
morząd spróbował tak gospoda-
rzyć, żeby nie podnosić podatków. 
Wyliczył, że średnia podwyż-
ka podatku od nieruchomości o  

21%, to duży skok. Zadeklarował, że 
w imieniu mieszkańców swojego 
okręgu, którzy płacą podatki, a nie 
mają żadnych inwestycji, będzie 
przeciwko podwyżkom podatków. 

Radny Marcin Szarszewski doko-
nał obrazowych wyliczeń propo-
nowanych podwyżek podatku od 
nieruchomości, podając przykład. 
– Weźmy działkę 800 m2 i dom 
100 m2. Mieszkaniec takiej pose-
sji w roku 2019 i przez 7 poprzed-
nich lat płacił 220 zł podatku od 
nieruchomości, w tej chwili będzie 
płacił rocznie 495 zł. To nie jest 10 
groszy, to nie jest 50%, to w ciągu 
trzech lat jest 125% podwyżki – wy-
liczał radny. Dodając, że pewnie dla 
każdego gospodarstwa w tej gmi-
nie będzie to ponad 2 razy więcej 
niż płacił trzy lata temu i przez po-

przednie 7 lat. Podkreślił, że to 
jest zbyt duża podwyżka, dlate-
go będzie jej przeciwny. 

Skarbnik R. Adamski wskazał, 
że radny Świderski dokonał swo-
ich wyliczeń podwyżek 21%, 
odnosząc się do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, gdzie za-
mieszczane są kwoty planowa-
ne do osiągnięcia i z pewnością 
się one zmienią. Stwierdził, że 
powinno się odnosić do stawek, 
a nie do planowanych docho-
dów. – Jeżeli chodzi o stawki po-
datkowe o wzrosty na danych 
pozycjach jest to 16 i 14 %, jeżeli 
odnosimy się do planowanych 
wpływów wyliczonych na dzień 

tworzenia uchwały, czyli na 30.10.
br. i do podstawy opodatkowa-
nia jest to wzrost ok. 11% – mówił 
skarbnik. Podkreślił, że rzeczywi-
ście będzie to duży wzrost podat-
ku i choć inflacja do tej pory nie 
była tak duża, to należy brać pod 
uwagę również wzrost dochodów 
w ostatnich latach. 

Radny Rafa ł  D ł utowsk i  p od-
s u m o wa ł  d ys ku s j ę ,  m ó w i ą c 
o konieczności wzięcia odpowiedzial-
ności za budżet, zauważając także,  
że radni, którzy będą przeciw, będą 
potem domagać się środków na in-
westycje. 

Radny Dawid Domała, odno-

sząc się do sytuacji ekonomicznej 
mieszkańców naszej gminy, stwier-
dził, że są tacy, którzy dobrze sobie 
radzą, ale są też tacy, którym żyje 
się coraz trudniej. Zapytał, czy nie 
można było wcześniej stopniowo  
podwyższać podatki. Podkreślił,  
że nie powinno się cały czas obcią-
żać tylko mieszkańców, a gmina też 
powinna zacisnąć pasa. Zadeklaro-
wał, że będzie głosował przeciwko 
podwyżkom. 

Uchwała o podwyżce podatku od 
nieruchomości została przyjęta 
większością głosów (8 za, przy 7 
przeciw).

Kolejny projekt uchwały dotyczył 
obniżenia ceny skupu żyta przyj-
mowanej do celów wymiaru po-
datku rolnego na obszarze gminy 
Nasielsk na rok 2023.

W dyskusji nad tym projektem 
uchwały radny Mirosław Świderski 

zauważył, że nastąpi podwyżka po-
datku dla rolników. 

Radny Marcin Szarszewski poprosił 
o informację od rolników na temat 
tego, jakie były zbiory i jakie ponie-
śli koszty paliwa, nawozów.

W odpowiedzi radny R. Dłutowski 
wyjaśnił, że obfitość zbiorów nie 
jest związana z podatkiem, który 
jest ustalony od ceny gusowskiej 
żyta z 11 ostatnich kwartałów. Jego 
zdaniem to jest kwestia indywidual-
na, a każdy gospodaruje, jak może. 
Zauważył, że rolnicy spodziewali 
się podwyżki. 

Radny Jerzy Lubieniecki mówił, że 
w ubiegłym roku była stawka 58 zł, 
a rolnicy sprzedawali po 60 zł. Te-
raz będzie po 65 zł, a cena żyta to  
100 zł.
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Z RADY POWIATU

Wszystkie uchwały 
przyjęte jednogłośnie
W czwartek, 24 listopada br., odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Nowodwor-
skiego. Radni obradowali w trybie zdalnym. Wzięło w niej udział siedemnastu 
radnych. Nieobecni byli Dariusz Tabęcki i Kamil Szafrański.

Radni uczestniczący w sesji jednogłośnie podjęli uchwały dotyczące: zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmian w uchwale budżetowej na rok 
2022. Do budżetu wprowadzone zostały między innymi środki w wysokości 
niespełna 40 tys. zł z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży pożarnej na bieżące 
wydatki KP PSP w Nowym Dworze Maz., ponad 110 tys. zł z tytułu uzupełniają-
cej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów i ponad 225 tys. z tytułu realizacji 
wyższych niż planowano odsetek od rachunków bankowych powiatu i lokat. 
Ponadto zwiększono plan wydatków o kwotę 220 tys. zł w związku z partycy-
pacją gmin w kosztach utrzymania dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, 32 tys. zł przeznaczono na zakup oświetlenia LED do budynku no-
wodworskiego Starostwa Powiatowego, a kwotę 320 tys. zł przeznaczono na 
koszty obsługi kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Następnie Rada Powiatu wyraziła zgodę na przejęcie dwóch działek będących 
własnością gminy Nasielsk położonych w Borkowie, które stanowiły ciąg dro-
gi Borkowo-Błędowo. Choć od wielu lat była to droga powiatowa, to działki, 
na której się znajdowała, należały do gminy Nasielsk. Przejęcie prawa własności 
działek odbyło się za jednogłośną aprobatą obradujących radnych.

Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą powierzenia przez po-
wiat zadania całorocznego utrzymania dróg powiatowych położonych na tere-
nie gminy Nowy Dwór Maz. 

W ostatniej tego dnia podejmowanej uchwale, radni jednogłośnie przyjęli pro-
gram współpracy powiatu nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontaria-
tem.

Uwag do dokumentów: Informacje dotyczących realizacji zadań przez Wydział 
Promocji i Spraw Społecznych oraz przez Wydział Środowiska w roku 2022 
radni nie zgłaszali.

Do Sprawozdania z prac zarządu jedno pytanie w sprawie umorzenia kar miała 
radna Katarzyna Kręźlewicz.

W sprawach różnych radna Elżbieta Kapałka pytała m.in. o termin remontu dro-
gi do Nowin i na jakiej długości zostanie ona wyremontowana. Wicestarosta P. 
Calak odpowiedział, że inwestycja nastąpi w przyszłym roku i planowana jest na 
całym odcinku. 

Radna K. Kręźlewicz zapytała o remont drogi w miejscowości Górki oraz 
o zakres planowanych zmian w statucie powiatu nowodworskiego. Sta-
rosta K. Kapusta nowodworski odpowiedział, że w kwestii statutu liczy na 
wszelkie uwagi każdego radnego. Natomiast Wicestarosta poinformował, 
że droga w Górkach będzie remontowana tylko cząstkowo.

Na koniec sesji Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski 
omówił sprawy organizacyjne związane z pracami Rady.

Michał B.

Z UM

Dzień bezpieczeństwa
2 3  l i s t o p a d a  b r . 
w Szkole Podstawowej Nr 2 
w Nasielsku odbyła się aka-
demia szkolna pt. „Radość 
na drodze, dzięki tobie” 
dotycząca bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Po 
raz kolejny uczestniczy-
liśmy w tym wydarzeniu 
wspólnie z asp. Radosła-
wem Wasilewskim z nasiel-
skiego komisariatu policji 
w ramach akcji „Warto po-
wracać bezpiecznie”, gdzie 
odwied zamy p lacówk i 
oświatowe, wręczając ele-
menty odblaskowe. Nasze 
władze reprezentował Za-
stępca Burmistrza Nasielska 
– Andrzej Waldemar Kor-
dulewski oraz Skarbnik Nasielska – Rafał Adamski. 

Uroczystość rozpoczęła się od specjalnych podziękowań uczniów skierowanych do R. Wasilewskiego, który 
opuszcza nasielski komisariat. To on przez wiele lat uczestniczył w działaniach profilaktycznych we wszystkich 
placówkach oświatowych naszej gminy. 

W wydarzeniu mogliśmy podziwiać m.in.: pokaz talentów artystycznych, wykonanie strojów odblaskowych, 
pokaz mody czy plakaty w ramach konkursu plastycznego „Bezpieczny pieszy”. 

Wyrażamy uznanie dla organizatorów za przygotowanie przepięknej oprawy artystycznej. Zapraszamy do obej-
rzenia zdjęć z wydarzenia. 

Jednocześnie składamy serdecznie podziękowania dla asp. Radosława Wasilewskiego za współpracę w ramach 
akcji „Warto powracać bezpiecznie”, którą z powodzeniem przez wiele lat wspólnie realizowaliśmy. 

Wydział Organizacji i Promocji
fot. K. Miller

Z POLICJI

Zaginął Krzysztof Gawęda
We wtorek, 22 listopada br., Krzysztof Gawęda (lat 
49) wyszedł z domu w Borkowie i zaginął. Nie po-
siada przy sobie dokumentów ani telefonu komór-
kowego.

Rysopis: 

 – wzrost: 165 cm,

 – sylwetka: otyła,

 – włosy: średniej długości, ciemne,

 – oczy: brązowe,

 – nos: prosty, długi, szpiczasty, z wgłębieniem na 
środku,

 – uszy: średnie,

 – broda i wąsy ciemne. 

W dniu zaginięcia ubrany był w czarne spodnie dre-
sowe, czarną bluzę polarową, czarne buty moka-
syny. 

Wszelkie informacje na temat zaginionego prosimy kierować do Komisariatu Policji w Nasielsku pod nr tel. 47 
72 44 870 lub Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod nr tel. (47 72 44 901 (213) 
albo skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.

(r.) za: www.nowydwor.policja.gov.pl

30.11.2022 17:31 Wągrodno 

Dachowanie samochodu osobowego. Pojazdem 
podróżowały 3 osoby. Nasze działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzie-
lenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jedna  
z trzech osóba decyzją ZRM została przetranspor-
towana do szpitala na szczegółowe badania. Po 
uprzatnieciu drogi, działania zostały zakończone.

Siś: 2x OSP Nasielsk, 2x ZRM, KP Nasielsk, WRD 
Nowy Dwór Mazowiecki, 2x JRG Nowy Dwór 
Mazowiecki.
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PKP wybrało dwa warianty

NASZE SPRAWY

Moje własne 
innowacje
Znane są już wyniki drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Moje 
własne innowacje” organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolni-
czego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Był on skierowany do właścicieli, współwłaścicieli i domowników go-
spodarstw rolnych położonych na terenie Polski. 

Celem konkursu było m.in.: 

1. Aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia 
się pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania uspraw-
nień we własnych gospodarstwach rolnych;

2. Identyfikacja „rolników innowatorów”, którzy w przyszłości mogą 
być partnerami projektów realizowanych przez Sieć na rzecz innowa-
cji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) lub członkami Grup Ope-
racyjnych EPI, a także tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami  
i przedstawicielami doradztwa rolniczego;

3. Promowanie „małych innowacji”, które mogą mieć znaczenie, zwłaszcza 
w czasie epidemii i kryzysu – pokazanie innym, że małym kosztem można 
samemu wdrożyć innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę lub zarzą-
dzanie gospodarstwem rolnym.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: „Maszyny i urządzenia” oraz 
„Innowacyjne rozwiązania cyfrowe i organizacyjne w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich”. Wśród laureatów znalazł się Krzysztof Kowalski z Winnik. 
Pan Krzysztof zajął II miejsce w kategorii „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe 
i organizacyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich” za Innowacyjną bez-
pośrednią sprzedaż z gospodarstwa: oleje tłoczone na zimno produkowane 
w gospodarstwie. 

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród konkursowych odbyło się 29 li-
stopada br. podczas konferencji „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”, 
a nagrodę w imieniu pana Krzysztofa odebrały córki: Martyna Kamińska i 
Iwona Kowalska.

Gratulujemy Panu Krzysztofowi i życzymy kolejnych sukcesów!
(oz)

Na przełomie 2019 i 2022 roku 
ogłoszone został y konsultacje 
społeczne związane z budową 
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego. Choć sam port lotniczy 
ma powstać między Warszawą 
a Łodzią, to przy okazji zmieniona 
i rozbudowana ma być infrastruk-
tura drogowo-kolejowa, która 
umożliwi łatwiejsze dotarcie do 
tego obiektu z różnych zakątków 
kraju. Budowa CPK może znaczą-
co wpłynąć na krajobraz gminy 
Nasielsk.

W dokumencie nazwanym Stra-
tegicznym Studium Lokal iza-
cyjnym Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego zawarto 
3 warianty szlaków kolejowych i 3 
warianty szlaków drogowych. 

Szlaki kolejowe 
Pierwsza opcja poprowadzona 
została przez Orzechowo i Ce-
gielnię Psucką starym nasypem 
kolejowym, przecinałaby praw-
dopodobnie wiaduktem istnieją-
cą linię kolejową nr 7 (Warszawa 
Wschodnia-Gdańsk Główny) mię-
dzy Studziankami a Mogowem, 
a dalej przez Morgi i Kosewo, łą-
czyłaby się z istniejącą linią przed 
stacją w Kątnych. 

Drugi wariant przecinał miasto 
Nasielsk, a trzeci miał przecinać 
las w Chrcynnie i Pianowo Daczki 
za Jackowem Dworskim łączyć się 
z istniejącą linią. Twórcy koncep-
cji podkreślali, że liczą na pomoc 
mieszkańców w wyborze najko-
rzystniejszego wariantu.

Dzięki mediom, które nagłośniły 
sprawę, rządowy pomysł wywo-
łał ogromne poruszenie wśród 
mieszkańców. 

Każdy bowiem chciał odsunąć jak 
najbardziej od siebie proponowa-
ne warianty przebiegu linii kole-
jowych i trasy szybkiego ruchu. 
Żaden z wariantów nie przypadł 
do gustu Bogdanowi Ruszkow-
skiemu burmistrzowi Nasielska. 

 – Realizacja którejkolwiek pro-
pozycji budowy torów kolejo-
wych dla poc iągów szyb kich 
prędkości podzieli naszą gminę 
– zauważał wielokrotnie. 

Przeciw planom CPK opowie-
dzieli się także radni Rady Miej-
skiej w Nasielsku na specjalnie 
z wo łanej  sesj i  2 marca 2020 
roku, a także radni sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego. Do 
spółki CPK wpłynęło wtedy oko-
ło 750 uwag w formie papiero-
wej, uwagi można było nadsyłać 
drogą elektroniczną.

Od 7 czerwca do 7 l ipca 2021 
roku ponownie został urucho-
miony proces konsultacji spo-
łecznych, który dotyczył wyboru 
optymalnego przebiegu kory-
tarz projektowanej linii kolejowej 
w ramach zadania „Zwiększe-
nie przepustowości na odcinku 
Warszawa Wschodnia – Nasielsk 
(Kątne/Świercze)”. Zaprezento-
wano wówczas aż 7 różnych wa-
riantów. W dniach 14-16 czerwca 

odbył y s ię konsultacje on-l i-
ne dla gmin leżących na trasie 
planowanych l ini i kolejowych. 
O przebiegu tych spotkań pisali-
śmy obszernie w numerze 14/21. 
Mieszkańcy każdej z gmin starali 
się maksymalnie odsunąć każdy 
z wariantów jak najdalej od sie-
bie. Włodarze gminy Nasielsk czy 
Nowego Dworu Mazowieckiego 
stanęli oficjalnie na stanowisku, by 
rozbudować istniejącą linię kole-
jową.

Poza konsultacjami on-line moż-
na było także ponownie wypełnić 
ankiety na stronie firmy Databud, 
która przeprowadza je na zlecenie 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Burmistrz Nasielska rozesłał także 
do sołtysów ankiety konsultacyj-
ne, zaznaczając warianty 1, 2 i 4 
jako najbardziej niekorzystne dla 
Gminy Nasielsk, najbardziej in-
gerujące w życie społeczne i go-
spodarcze mieszkańców.

Wybrano dwa warian-
ty
Po ponad roku doczekaliśmy się 
wyników tych konsultacji. Inwe-
stor, czyli PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. wraz z wykonawcą 
dokumentacji przedprojektowej 
dla zadania „Zwiększenie prze-
pustowoś c i  na odc inku War-
sz awa Wsc ho dn ia  –  Na s i e l sk 
(Kątne/Świercze)”, na spotkaniu 
zorganizowanym w Warszawie, 
16 listopada br., poinformował sa-
morządy położone przy linii ko-
lejowej (m.in. dzielnic Warszawy, 
Legionowa, Wieliszewa, Nowego 
Dworu Maz., Nasielska) o efektach 
zbierania opinii. 

Zaprezentowane zostały też dwa 
z siedmiu korytarzy, które zaopi-
niowano na konsultacjach w 2021 
i  2022 roku.  G minę Nas ie l sk  
na spotkaniu reprezentował Wal-
demar A. Kordulewski zastępca 
burmistrza Nasielska. – Spośród 
siedmiu wariantów zaprezento-
wanych przez inwestora, które 
omawialiśmy i wyraziliśmy opi-
nię, na placu boju zostały dwa 
korytarze  – powiedzia ł  W. A . 
Kordulewski na posiedzeniu Ko-
misji Infrastruktury i Porządku Pu-
blicznego 21.11.br. – Korytarz nr 6 
został zaprezentowany w innej 
formie w czasie konsultacji, a to 
co nam zaprezentowano, nieste-
ty powoduje, że zamiast włącze-
nia się w nowo projektowanej linii 
między stacjami Brody Warszaw-
skie a Studzianki, gdzie jest nie-
wielki obszar ingerencji w nasza 
gminę, zaproponowano przedłu-
żenie – informował zastępca bur-
mistrza. – Mamy skrzyżowanie 
na odcinku między stacją PKP 
Nasielsk a stacją Studzianki i od 
strony zachodniej nowo projek-
towana l inia dobiega do stacji 
Kątne. Natychmiast wysłaliśmy 
pismo w tej sprawie do preze-
sa PLK, bo nie możemy się zgo-
dzić, gdyż co innego dano nam 
do konsultacji społecznej, a co 

innego zostało zaproponowane 
podczas tego spotkania – pod-
sumowywał.

W związku z podjętymi decyzja-
mi, burmistrz Nasielska o wnio-
skach ze spotkania poinformował 
w stosownym komunikacie. 

 – Moim zdaniem taka i s tot-
na zmiana przebiegu tegoż ko-
rytarza oznacza daleko idącą 
in gerencję w proces konsul-
tacji społecznych, co jest nie-
dopuszczalne .  Zreal izowanie 
zaprezentowanego w trakc ie 
spotkania korytarza nr 6,  jak 
również korytarza nr 4 (patrz za-
łącznik z przebiegiem propo-
nowanych korytarzy) jest nie do 
zaakceptowania dla władz sa-
morządowych Gminy Nasielsk, 
a myślę, że również dla jej miesz-
kańców. Każdy z ww. korytarzy 
spowoduje, że znaczna część 
obszaru naszej Gminy zostanie 
zamknięta pomiędzy dwoma 
torowiskami linii istniejącej i no-
woprojektowanej. Będą to swo-
istego rodzaju „kleszcze”, które 
mogą spowodować znaczącą in-
gerencję w życie społeczne i go-
spodarcze mieszkańców Gminy 
Nasielsk – mówi Bogdan Rusz-
kowski Burmistrz Nasielska i pod-
kreśla, że władze samorządowe 
Gminy Nasielsk opowiadają się 
za zmodernizowaniem istniejącej 
magistral i kolejowej Warszawa 
– Gdańsk poprzez dobudowa-
nie nowych torów. – Taka opcja 
zminimalizuje skutki społeczne 
wynikające z przedmiotowej in-
westycji – argumentuje burmistrz 
Ruszkowski.

W I kwartale 2023 roku zapla-
nowano kolejne spotkania kon-
s u l t a c y j n e  z  m i e s z k a ń c a m i , 
którzy będą mogli zapoznać się 
ze szczegółowymi rozwiązania-
mi i przekazać swoją opinię. Jak 
zapowiada inwestor, wnioski ze 
spotkań pozwolą wyłonić najlep-
sze rozwiązanie dla przyszłej in-
westycji.

Planowane zakończenie studium 
wykonalności określono na III 
kwartał 2024 r. Będzie ono pod-
stawą do szczegółowego plano-
wania projektu po 2024 roku.

Najważniejszym efektem plano-
wanej inwestycji ma być oferta 
atrakcyjnych podróży między 
N a s i e l ski em a Le g i o n owem, 
w regionie i na dalszych trasach. 
Od strony technicznej przewi-
dziano rozdzielenie ruchu dale-
kobieżnego od aglomeracyjnego 
oraz przebudowę i budowę no-
wych przystanków. Inwestycja 
będzie przyjazna dla środowiska 
– pozwoli na lepsze wykorzy-
stanie kolei i zmniejszenie ruchu 
samochodowego.  – cz ytamy 
w komunikacie na stronie inter-
netowej PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. 

Michał B.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Skrywane sekrety
Remigiusz Mróz to obecnie 
jeden z najpopularniejszych 
polskich twórców powieści 
z dreszczykiem. Wydał już 
53 książki o różnej tematy-
ce i kilka opowiadań, jed-
nak pisze głównie thrillery. 
Wiele jego powieści zostało 
już zekranizowanych, a au-
tor nie poprzestaje na tym, 
zyskuje kolejne wyróżnienia 
i nagrody. I tworzy dalej ku 
uciesze fanów. Jednak jego 
książki spotykają się z róż-
nymi ocenami czytelników. 
Ja uważam, że są dobre jako 
odskocznia od codzienno-
ści i forma relaksu, a prze-
cież o to właśnie chodzi 
w czytaniu powieści!

Tym razem w moje ręce 
trafiła jedna z nowszych serii Remigiusza Mroza o Inie Kobryn. Wyba-
czam ci to pierwsza część tego cyklu. Mogłam spodziewać się po tej 
lekturze wszystkiego, gdyż dużo książek tego autora już czytałam i nie 
każda przypadła mi do gustu. W tej powieści wszystko mi się podobało.

Ina Kobryn prowadzi ustatkowane i spokojne życie. Spełnia się w pra-
cy, a z mężem Rafałem starają się o dziecko. Jej życie pozbawione jest 
zmartwień. Wszystko zmienia się, gdy pewnego wieczora Rafał i Gracjan, 
chłopak jej siostry, są w barze świadkami samobójstwa pewnej kobiety. 
Później Rafał dostaje na Facebooka wiadomość o treści „wybaczam ci” 
od osoby, której samobójstwa był świadkiem. Ina stara się odkryć praw-
dę, a jej mąż twierdzi, iż nie ma pojęcia, kim jest dziewczyna, która ode-
brała sobie życie. Kobieta stopniowo odkrywa, iż jej mąż skrywa przed 
nią wiele tajemnic. Pojawia się wątek morderstwa i mafii.

Mąż Iny ucieka od problemów, niczego nie tłumacząc żonie. Wydaje się 
być zwykłym oszustem, jednak żona postanawia dociec prawdy. Czy 
jej się to uda? Kto odpowiada za zabójstwo młodej dziewczyny? Co ma 
z tym wspólnego mafia? Kim jest Rafał Kobryn? Na te wszystkie pytania 
uzyskacie odpowiedź, czytając tę znakomitą powieść.

Dobrym zabiegiem, którym posłużył się autor, jest to, iż na końcu każ-
dego z rozdziałów jest zwrot akcji, co zachęcało mnie do rozpoczęcia 
kolejnego, by jak najszybciej dowiedzieć się, co stanie się dalej. I właśnie 
dzięki temu w szybkim tempie udało mi się tę powieść przeczytać. Do-
datkowo styl pisania autora stał się kolejnym atutem, który doceniam 
i który zachęca do czytania jego utworów.

Jak to zwykle bywa w książkach Remigiusza Mroza, mamy tajemnice 
i niewyjaśnione sytuacje. Zakończenie przychodzi zupełnie niespodzie-
wanie dla czytelnika. Akcja toczy się wartko, dialogi są dynamiczne i jak 
zawsze, intrygę, którą przygotował dla nas Mróz, odkrywa się z ogrom-
nym zainteresowaniem.

Autor w Wybaczam ci zafundował czytelnikom nowych bohaterów i ko-
lejną świetną historię. Zdecydowanie polecam!

Marta Czeremurzyńska

ROZ(G)RYWKA

Smoczy 
kryształ
Smoczy kryształ to rodzinna gra 
fantasy, w której uczestnicy prze-
noszą się do świata pełnego magii, 
potworów i niezwykłych przygód. 
W pudełku znajdziemy kolorową 
planszę, trzy rodzaje kart: artefak-
tów, potworów i przygód; pionki 
magów i wojowniczek, paski zdol-
ności graczy, żetony zdolności 
i kamieni szlachetnych oraz dwie 
kości. Po dokonaniu wyboru po-
staci, która nas poprowadzi przez 
grę, możemy podnieść jedną z jej 
zdolności o punkt lub dwa. Celem 
jest zdobycie tytułowego smocze-
go kryształu. Aby to osiągnąć, nale-
ży wykonać kilka zadań – dotrzeć 
do Drakonii, pokonać kilka potwo-
rów, zdobyć kartę artefaktu lub po-
dróży, a także zebrać dwa lub trzy 
różne kamienie szlachetne. Gracze 
poruszają się po planszy w dowol-
nym kierunku, jednak rozpoczyna-

ją przygodę w krainie Tarsis. Mogą 
również przenosić się do innych 
obszarów przy pomocy telepor-
tów, czyli pól specjalnych. Przez 
poszczególne miejsca przepły-
wają magiczne rzeki, które zabiorą 
uczestników na drugi brzeg. Istot-
ne są również pola ambasad – jeśli 
gracz przejdzie przez pole ambasa-
dy swojego królestwa, otrzymuje 
dodatkowy rzut kostką, jeśli, nato-
miast, odwiedzi ambasadę obcego 
królestwa, w kolejnej rundzie musi 
odjąć dwa oczka od uzyskanego 
wyniku na kostce. Kamienie szla-
chetne zdobywa się po przejściu 
przez pole oznaczone symbolem 
klejnotu. Jeśli chodzi o potwory, to 
ich zdolności oznaczone są cyfrą, 
podobnie jak umiejętności graczy. 
Pojedynek gracza z potworem po-
lega na walce na siłę, inteligencję 
i magię. Oczywiście, wynik wal-

ki rozstrzyga ilość wyrzuconych 
na kostce oczek. Podsumowując, 
Smoczy kryształ przeznaczony 
jest dla osób od 7 roku życia, ale 
równie dobrze bawić się będą przy 
planszy starsze dzieci oraz doro-
śli. To dobry pomysł na spędzenie 
wolnego czasu w rodzinnym gro-
nie.

OI

Z BIBLIOTEKI. DKK dla dorosłych

Na poprawę humoru
W sobotę, 12 listopada br., członkowie Dyskusyjnego Klubu Książ-
ki dla dorosłych wyjechali do Teatru Dramatycznego im. Jerzego 
Szaniawskiego w Płocku na spektakl o intrygującym tytule „Żona 
potrzebna od zaraz”. 

Była to pełna humoru i zaskakujących sytuacji farsa autorstwa 
Edwarda Taylora w reżyserii Stefana Friedmanna. 

Dla głównego jej bohatera, Jima, brak żony może się okazać więk-
szą katastrofą niż posiadanie nawet tej najgorszej. Tylko z żoną ma 
bowiem szansę na zdobycie intratnej posady, a to, czy ją dostanie, 
zależy od kolacji z szefem i jego małżonką. Kłopot w tym, że Jim 
żony nie ma i szybko musi ją znaleźć, bo szef jest tradycjonalistą. 
Która ze znajomych kobiet zgodzi się ją udawać: Helen (nieoficjalna 
narzeczona), Edna (sprzątaczka), Terri (koleżanka z pracy), czy może 
ktoś inny? W tej klasycznej komedii pomyłek nie zabrakło zabaw-
nych dialogów, gagów sytuacyjnych i dynamicznie rozwijającej się 
akcji. Z pewnością jednak serce publiczności podbili: Hanna Zien-
tara – Morkowiecka za brawurowe odegranie roli Edny Chaptman 
(sprzątaczka) oraz Stefan Friedman za rolę listonosza, szczególnie 
w ostatniej scenie tej zabawnej sztuki.

Spektakl podobał się wszystkim uczestnikom Dyskusyjnego Klubu 
Książki! Takie wyjazdy integrują i pozwalają na rozwijanie zaintereso-
wań kulturalnych. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do naszego 
klubu książki – serdecznie zapraszamy!

(bi.)

Z BIBLIOTEKI

Spotkanie autorskie z Joanną Jax
We wtorek, 15 listopada 2022 r., 
w Miejsko-Gminnej Bibl iotece 
Publicznej w Nasielsku odbyło się 
spotkanie autorskie z Joanną Jax – 
autorką powieści historycznych 
i wielotomowych sag. W swoim 
dorobku powieściopisarka ma kil-
kadziesiąt powieści, a wśród nich 
takie tytuły jak: Dziedzictwo von 
Becków, Piętno von Becków, Dłu-
ga droga do domu, Wojenna mi-
łość, cykl Zemsta i przebaczenie, 
najnowsza Saga wołyńska, W po-
goni za nazistą , czy Córka fał-
szerza i wiele innych ciekawych 
utworów.

Podczas spotkania Joanna Ja x 
opowiedziała o swojej twórczości oraz o tym, w jaki sposób łączy pisarstwo z życiem osobistym. Zdradzi-
ła, skąd czerpie informacje historyczne i na kim wzorowani są bohaterowie jej powieści, a także wyjaśniła, 
dlaczego tworzy pod pseudonimem. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o tym, jak stała się powieścio-
pisarką, a także poznali jej najbliższe plany zawodowe. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na zakończenie tego wyjątkowego wydarzenia wszyscy zainte-
resowani mogli nabyć książki pani Joanny wraz z autografem oraz zapozować do zdjęcia pamiątkowego.

Serdecznie dziękujemy Joannie Jax za inspirujące spotkanie, a wszystkim uczestnikom za tak liczny w nim 
udział!

(b.)

Z UM

Konkurs plastyczny  
„Kartka bożonarodzeniowa”
Wielkimi krokami zbliża się grudzień, a wraz z nim II edycja Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, którego już nie możemy się doczekać wszy-
scy, w szczególności dzieci. To na nich czekać będzie karuzela we-
necka, chatka św. Mikołaja, prezenty. A to dopiero początek atrakcji, 
które przygotowaliśmy dla naszych milusińskich na grudzień. Wraz 
z Nasielskim Ośrodkiem Kultury zapraszamy dzieci z przedszko-
li, oddziałów przedszkolnych oraz klas 0-3 do udziału w konkur-
sie plastycznym „Kartka bożonarodzeniowa”. Na laureatów czekają 
atrakcyjne nagrody rzeczowe! Najładniejsza praca stanie się oficjalną 
kartką świąteczną Organizatorów, zatem jest o co powalczyć.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 grudnia br., do godz. 17:00

Kontakt: Referat Promocji Gminy, tel. /23/ 69 33 123, e-mail: pro-
mocja@nasielsk.pl ,temat wiadomości: Kartka bożonarodzeniowa 

Szczegóły: www.nasielsk.pl
Wydział Organizacji i Promocji
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Z GMINY. Ruszkowo

Warsztaty 
wikliniarskie
W poniedziałek, 21.11.2022 r., Koło Gospodyń Wiejskich „Optymi-
ści z klasą” w Ruszkowie zorganizowało warsztaty wikliniarskie dla 
dzieci. Zajęcia poprowadził Wojciech Świątkowski. Na zajęciach dzie-
ci mogły po raz pierwszy dotknąć wikliny i upleść z niej koszyczki. 
Uczestnicy w skupieniu dokładnie przekładali kolejne gałązki wikliny, 

a rodzice służyli niezastąpioną, pomocną dłonią. Każdy z uczestni-
ków warsztatów stworzył wyjątkowy koszyczek, który zabrał ze sobą 
do domu. 

 – Warsztaty wikliniarskie były ostatnią inicjatywą w ramach projek-
tu: „W uzależnienia nie wpadamy – na zdrowy styl życia stawiamy!” 
– mówi Agnieszka Śliwińska, członkini KGW. – Projekt obejmował 
organizację konkursu plastycznego, organizację spotkania, podczas 
którego odbył się spektakl teatralny oraz rozdanie nagród dla laure-
atów konkursu plastycznego oraz organizację warsztatów rękodzieła 
dla dzieci i młodzieży. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które 
uczestniczyły w organizowanych przez nas spotkaniach! – dodaje.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. 

(oz)

Z NOK

Podaruj film na święta
Sklepowe witryny przepełnione już są bo-
żonarodzeniowymi dekoracjami, z głośni-
ków słyszymy miły głos, który przekonuje 
nas do kupna biżuterii, telefonów, zabawek 
itd. Wszystkim tym, którzy pragną jednak po-
darować najbliższym chwilę relaksu, a może 
to, co najważniejsze, czyli wspólnie spędzony 
czas zapraszamy polecamy zakup vouche-
rów do Kina „Niwa”. Wy kupicie zaproszenie 
do kina za 15 zł, a obdarowany wybierze seans 
i datę wizyty. Vouchery będą ważne do 30 
czerwca 2023 r. W te święta bądźmy razem.

E.G.

Z NOK

Jak lis rad udzielał
W czwartek, 24 listopada br., na nasielskiej scenie wyrósł las, w którym po-
jawiło się mnóstwo zwierząt ze sprytnym lisem na czele. Przed dziecięcą 
widownią ze spektaklem „Dobre rady lisa Witalisa” opartym na motywach 
opowiadania Jana Brzechwy wystąpiła grupa „O! Teatr!”. W postaci ptaków, 
lisa, niedźwiedzi, borsuka i myśliwego wcielali się Michał Wiewióra i Marek 
Stawarz oraz dzieci, które brały aktywny udział w przedstawieniu. 

Tytułowy lis Witalis, właściciel pięknego, puszystego ogona, dzięki swo-
jej inteligencji wspaniale i wygodnie urządził się w lesie. Udało mu się na-
wet, obietnicami różnych korzyści przekonać mieszkające tam zwierzęta 
do wyboru go na prezydenta. Szybko okazało się, że nie był to dla nich 
korzystne rozwiązanie. Panowanie Witalisa nie trwało więc zbyt długo, a 
obiecujący kiełbaski na drzewach prezydent musiał ratować się uciecz-
ką. Przedstawienie bardzo podobało się młodym widzom, którzy chętnie 
śpiewali piosenki, odpowiadali na zadawane przez aktorów pytania i re-
agowali śmiechem na zabawne sytuacje i dialogi. „O!Teatr” z pewnością 
jeszcze nie raz zagości w NOK. 

(i.)
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Cieksyn kolejny raz 
zaśpiewał dla Polski…
11 Listopada br. nasza mała 
społeczność cieksyń-
ska śpiewem uczciła 104. 
rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Na początku był Hymn 
Państwowy, któremu to-
warzyszyły biało - czer-
wone race i  złożenie 
wiązanki przed pomni-
kiem Odzyskania Nie-
podległości przez panią Zofię Wypniewską i Adama Żegockiego. Wartę 
przy pomniku pełnił poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Cieksynie, a jej uczennice, Wiktoria Filipkowska 
i Joanna Werczyńska, odczytały wiersz pani Stanisławy Wiśniewskiej 
„Ojczyzna”.

Mieszkańcy Cieksyna i goście z okolicznych miejscowości zaśpiewali 10 
pięknych, patriotycznych pieśni. Zebrani otrzymali śpiewniki wydrukowa-

ne specjalnie na tę okazję 
i z wielkim entuzjazmem 
i uczuciem wykonywa-
li poszczególne pieśni. 
Wszyscy stawali się arty-
stami i w śpiew wkładali 
wiele serca. Akompania-
ment zapewnił pan Sta-
nisław Stawicki, organista 
miejscowej parafii.

Organizatorem uroczy-
stości było Stowarzy-

szenie „Dolina Wkry,” a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwali: pan 
Marek Gerasik, pani Alicja Kraśniewicz-Sarnecka i pan Jan Piotrowski. 
Fotografie wykonała pani Małgorzata Gretkierewicz.

Po zakończeniu tego pięknego spotkania zebrani mogli poczęstować 
się smacznym cukierkiem. 

(a)

Udało się!
Początki jej „sołtysowania” nie należały do najłatwiejszych. Musiała udowodnić mieszkańcom, że chce być sołtysem wszyst-
kich i tym samym zasłużyć na ich zaufanie. Udało się! Do sukcesów może dorzucić jeszcze jeden – największy i wymarzony – 
wyremontowaną świetlicę wiejską. O kim mowa? O pani Katarzynie Kosewskiej – sołtys sołectwa Jackowo Dworskie.

Sołtysem jest Pani od 2019 r. Czy 
dużo zmieniło się w tym czasie?

– Oj tak. To był, a wręcz nadal jest 
czas wielu zmian. Nie ukrywam, 
że początki były trudne, zwłaszcza 
w relacjach z mieszkańcami.

Co ma Pani na myśli?

 – Mieszkańcy musieli się do mnie 
przekonać. Musiałam zapracować 
na ich zaufanie. Wcześniejsza soł-
tys, pani Renata Włodarska, była 
sołtysem przez dwie kadencje. 
Mieszkańcy znali ją jako skuteczną 
Radną Rady Powiatu Nowodwor-
skiego, jako pracownika Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku czy wresz-
cie jako Prezesa Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP. Była osobą bardzo aktywną 
i rozpoznawalną. Ja, choć pocho-
dząca z pobliskiego Lubomina, 
byłam nowa. Myślę też, że fakt 
zamieszkania obrzeży Jackowa 
Dworskiego również nie przyspa-
rzał mi popularności.

Jak to? Co ma miejsce zamieszka-
nia do bycia skutecznym?

 – Pani Renata mieszka w „cen-
trum” Jackowa. Ja na samym koń-
cu. Myślę, że mieszkańcy mogli 
obawiać się tego, że jako sołtys 
będę wspierała „swoją” część wio-
ski. Mnie jednak zależało i nadal 
zależy na Jackowie jako całości. 

Długo trwała taka nieufność w sto-
sunku do Pani?

 – Rok, może dwa. Mieszkańcy 
musieli się do mnie przekonać. Po-
stępowało to małymi kroczkami, 
ale się udało i na dzień dzisiejszy 
jestem bardzo dumna z naszej ma-
łej społeczności. Kiedyś, jak o coś 
prosiłam, spotykałam się z milcze-
niem, brakiem reakcji, obecnie wi-
dać coraz większą współpracę.

Na czym ta współpraca polega?

 – Największą jedność pokaza-
liśmy, biorąc udział w akcjach 
charytatywnych dla Nikoli Kru-
pińskiej, mieszkanki pobliskiego 
Jackowa Włościańskiego. Był to 
moment uświadamiający nam, 
że jesteśmy zgrani jako społe-
czeństwo. Dużym zaangażowa-
niem wykazało się nasze KGW 
Jackowianki oraz KGW Jackowo 
Włościańskie, którego członko-
wie upiekli ciasta sprzedawane 
później przez mieszkańców na 
kiermaszach charytatywnych. 
Pierwszy z nich odbył się przed 
Wielkanocą 2022 r. w Nasielsku. 
Dzięki uprzejmości księdza pro-
boszcza Tadeusza Pepłońskie-
go mogliśmy rozstawić się przed 
ko ś c i o ł em i  sp rzed awać n a-
sze wypieki . Akcja okazała się 

ogromnym sukcesem. Zebrali-
śmy aż 10 000 zł. 

Suma robi wrażenie.

 – Dokładnie. Przeszło to nasze 
najśmielsze oczekiwania. Posta-
nowiliśmy na tym nie poprzestać 
i w czerwcu tegoż roku po raz ko-
lejny wystawiłyśmy się z ciasta-
mi przy Szkole Podstawowej nr 2 
w Nasielsku. Niestety, tym razem 
nie uzbierałyśmy tak zawrotnej 
sumy. 

Mieszkańcy mogą być z siebie 
dumni. 

 – A jaka ja jestem z nich dumna. 
Te wydarzenia pokazały mi, że 
w Jackowie Dworskim mieszkają 
wspaniali ludzie, na których moż-
na liczyć, na których ja jako sołtys 
mogę liczyć. I naprawdę teraz tak 
już jest.

Nie spotyka się pani już z milcze-
niem, które było na początku?

 – Nie. Mieszkańcy dużo pomogli 
mi przy świetlicy wiejskiej.

No właśnie. Niedawno był jej od-
biór. Wygląda pięknie. Długo o nią 
walczyliście? 

 – Świetlica była moim prioryte-
tem od samego początku objęcia 
funkcji sołtysa. Bardzo brakowało 
nam miejsca, w którym mogliby-
śmy się spotykać, chociażby na 
spotkaniach wiejskich. Budynek 
był w opłakanym stanie: nie było 
prądu, nie było wody. Niestety 
z naszych środków, czyli z fundu-
szu sołeckiego, który wynosi ok. 
20 000 zł, nie bylibyśmy w stanie 
jej wyremontować. Tak naprawdę 
wszystkie pieniądze sołeckie były 
do tej pory wkładane w jej moder-
nizację. Sami zrobiliśmy łazienkę 
czy ogrodzenie.

Sami? Bez żadnego wsparcia z ze-
wnątrz?

– W 2019 r. dzięki pomocy pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku otrzymaliśmy zwrot 
części środków za ogrodzenie 
w ramach Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw. Nie 
była to duża kwota, bo 4 500 zł, 
ale cieszę się, że wróciła na nasze 
konto. Mogliśmy przeznaczyć ją na 
coś innego. 

A remont, który teraz był wyko-
nany? Na pewno był on bardzo 
kosztowy. Jak udało Wam się go 
zrobić?

– Nie byłoby to możliwe, gdyby 
nie pomoc ze strony burmistrza 

Nasielska Bogdana Ruszkowskie-
go oraz pracowników Wydziału 
Inwestycji, Zamówień Publicznych 
i Programów Strukturalnych, którzy 
pozyskali na ten cel ok. 170 000 zł 
z Lokalnej Grupy Działania „Zie-
lone Mosty Narwi”. Ponadto Bur-
mistrz Nasielska zabezpieczył nam 
w budżecie gminy dodatkowe 
100 000 zł. Niestety okazało się, 
że sytuacja w kraju zaczęła się po-
garszać, a szalejąca inflacja o mały 
włos nie pokrzyżowała nam pla-
nów. Ceny drastycznie poszły 
w górę i budżet, jakim dyspono-
waliśmy, okazał się zbyt mały. Na 
szczęście liczne rozmowy z Burmi-
strzem Nasielska przyniosły pozy-
tywne efekty w postaci kolejnych 
środków przekazanych na remont. 
Za tę pomoc jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni, bo spełniły się nasze 
marzenia.

To jak już spełniliście swoje ma-
rzenie, to na co teraz będzie prze-
znaczany fundusz sołecki?

 – Obecnie ustaliliśmy, że zainwe-
stujemy w oświetlenie. Są miejsca, 
które naprawdę tego wymaga-
ją ze względów bezpieczeństwa. 
Chciałabym, żeby zwłaszcza dzie-
ci mogły bezpiecznie poruszać się 
po wiosce. Zatem to będzie teraz 
moim głównym celem. Wcześniej 
też wykonaliśmy wiatę przystanko-
wą. Chcemy jeszcze zakupić kilka 
rzeczy do świetlicy. Brakuje koszy, 
ozdób, dekoracji. Przydałoby się 
jeszcze uprzątnąć teren oraz po-
sadzić kwiatki. Mam też nadzieję, 
że, mając świetlicę, ożywimy na-
szą wieś. Moim marzeniem jest 
organizacja różnego rodzaju wy-
darzeń: Mikołajki, Dzień Dziecka 
czy warsztaty. Musimy zacząć żyć.

To kiedy pierwsza impreza?

 – Pierwsze spotkanie mamy już za 
sobą. To było takie małe, skromne 
spotkanie sołeckie jeszcze przed 
ostatecznym odbiorem obiektu. 
A już niedługo dzieci będą mogły 
bawić się na Mikołajkach, które or-
ganizujemy wspólnie z KGW. Będą 
pyszne ciasta, cudowne dekoracje 
oraz mnóstwo zabaw i konkursów. 
Odwiedzi nas sam św. Mikołaj.

Sam św. Mikołaj. Ale ma Pani zna-
jomości.

 – Ciężko było go ściągnąć z Lapo-
nii, ale się udało. 

No tak. Czego się nie robi dla dzie-
ci. To będą pierwsze wspólne Mi-
kołajki?

– Nie, już kiedyś organizowałam 
taką imprezę i wszystko udało się 
wspaniale. To było jeszcze przed 
pandemią i w starym budynku 
świetlicy. Potem wszystko stanę-
ło. Ale teraz nadrobimy zaległości. 

Jackowo zacznie tętnić życiem. Po-
nadto, świetlica będzie wynajmo-
wana mieszkańcom oraz osobom 
spoza sołectwa. W taki sposób bę-
dziemy chcieli zarobić na jej utrzy-
manie.

Zatem życzę wielu chętnych oraz 
dalszego spełniania marzeń miesz-
kańców sołectwa. 

Dziękuję za rozmowę. 
Marta Czarniecka
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Spełniłam swoje marzenia
21 złotych medali Mistrzostw Polski indywidualnie, 20 złotych medali w deblu, 19 złotych medali miksta, brązowy medal dru-
żynowo i 5 miejsce indywidualnie na Igrzyskach Olimpijskich w Brazylii, pierwsza „Mazowiecka Lady D.” w kategorii: Sport 
i tegoroczny „Lew Nasielska”. Iwona Żyła, bo o niej mowa, opowiedziała nam o swojej sportowej karierze.

roku w I lidze – mówi tenisistka. Jej 
talent dość szybko został dostrze-
żony. Włączono ją do Kadry Osób 
Niesłyszących, a następnie do Ka-
dry Polski, żeby mogła wyjeżdżać 
na zawody międzynarodowe. Był 
to czas wytężonej pracy w rozwój 
jej kariery sportowej. Zaczęły się 
wyjazdy na zgrupowania, konsul-
tacje czy obozy.

Spełnione marzenia
W 1997 r. pani Iwona dostała pierw-
sze powołanie na Olimpiadę, która 
odbyła się w Kopenhadze. – Dru-
żynowo zajęliśmy 5 miejsce. Przez 
30 lat mojej kariery było dość dużo 
osiągnięć. Jedne większe, drugie 
mniejsze, ale każde sprawiało ra-
dość. Największe osiągnięcie przy-
szło niedawno, bo w tym roku w 
Brazylii, gdzie drużynowo zdoby-
liśmy brązowy medal. Jest to moje 
największe osiągnięcie. Obecnie 
mam już wszystko, o czym marzy-
łam. Wszystkie medale – uśmiecha 
się. Sukces w Caxias do Sul zakwa-
lifikował polską drużynę 
tenisistek stołowych na 
Mistrzostwa Świata, któ-
re mają odbyć się w lipcu 
2023 r. w Tajwanie. – 
Osiągnęłam to, na czym 
mi najbardziej zależało i 
od stycznia przechodzę 
na sportową emeryturę. 
Teraz będzie czas, żeby 
zająć się sobą i rodziną 
– informuje pani Żyła. A 
rodzina nie zawsze mia-
ła łatwo. Mąż pani Iwony 
Jerzy od samego począt-
ku musiał pogodzić się z 
jej trybem życia i częsty-
mi wyjazdami. Na szczę-
ście mogła znaleźć w 
nim wsparcie. Wraz z sy-
nem Adrianem są jej naj-
wierniejszymi kibicami. 
– Gdy syn miał roczek, 
wyjechałam na pierwsze 
zawody aż na miesiąc. 
Mąż dzielnie sobie radził. 
Wspierała go w tym moja mama. 
Jestem im bardzo wdzięczna za po-
moc. Bez nich i bez mojego śp. taty 
nie osiągnęłabym tyle, ile osiągnę-
łam – dodaje.

Spotkanie z Ministrem 
Sportu
Wygrana w Brazylii rozeszła się 
wielkim echem po całej Polsce. We 
wrześniu pani Iwona uczestniczyła 
w uroczystej gali z okazji 100-lecia 
Polskiego Ruchu Sportowego Nie-
słyszących, która odbyła się w sali 
konferencyjnej Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Centrum Olimpijskie 
w Warszawie. Podczas spotkania 
Kamil Bortniczuk Minister Sportu 
i Turystyki wręczył sportowcom 
odznaczenia państwowe i listy gra-

tulacyjne, podkreślając, „że warto 
być wytrwałym i konsekwentnie 
dążyć do wyznaczonego celu”.

Skarb dla Kadry
Jak wielokrotnie powtarzała, pod-
czas rozmowy nadszedł czas, żeby 
spasować i ustąpić miejsca młod-
szym. Jednak Kadra nie chce jej 
jeszcze stracić i zaproponowała jej 
posadę asystenta trenera. – Była to 
dla mnie bardzo miła propozycja. 
Niestety jest ona związana z czę-
stymi wyjazdami i rozłąką z mę-
żem. Już tego nie chcę. Teraz chcę 
mieć czas tylko dla nas, dla mnie 
i dla męża. Oczywiście, jeśli Polski 
Związek Sportu Niesłyszących po-
prosi o pomoc, to tej pomocy nie 
odmówię, ale tylko społecznie, nie 
zawodowo – mówi nasielszczanka.

Obecnie jest 
gorzej
Rozwój kariery pani Iwo-
ny przypadał na lata 80. 
Był  to czas przemian 
i niepokoju, jednak, jak 
zauważa tenisistka, sy-
tuacja w sporcie była 
o wiele lepsza niż teraz. 
– Zarówno kluby spor-
towe, jak i sportowcy byli 
bardziej dofinansowani. 
Nie musieliśmy martwić 
s ię o sprzęt .  W chwi-
li obecnej bywa tak, że 
sami sobie go finansuje-
my. A nie są to tanie rze-
czy. W moim przypadku 
sama rakietka i rakietka 
zapasowa to jest koszt 
ok. 1000 zł. Zawsze mu-
szę mieć ze sobą dwie. 
Jeśli jedna się uszkodzi, 
to mogę n ie być do-

puszczona do gry. Nie mówiąc już 
o stroju – tłumaczy pani Iwona. 

Pierwsza „Mazowiecka 
Lady D.”
Sukcesy nasielszczanki są dostrze-
gane nie tylko w gminie. W 2019 
r. pracownicy Referatu Promo-
cji Gminy w Wydziale Organiza-
cji i Promocji (wówczas jeszcze 
Wydział Administracji i Organi-
zacji – przyp. red.) podjęli decy-
zję o zgłoszeniu pani Iwony do 
pierwszej edycji konkursu „Mazo-
wiecka Lady D.”, którego celem 
było nagrodzenie aktywnych nie-
pełnosprawnych kobiet z całego 
województwa. Pani Iwona zajęła 
pierwsze miejsce w kategorii sport. 
– Miałam przyjemność uczestni-

czyć z Iwonką na gali wręczenia 
nagród i choć wiedziałam, że za-
sługuje na tę nagrodę, jak nikt inny, 
to towarzyszyły i mi i jej ogrom-
ne emocje. Najpierw był stres. 
Z niecierpliwością czekałyśmy, 
aż pojawi się kategoria: Sport. Po 
ogłoszeniu wyników było wzru-
szenie i ogromna radość. Gdzieś 
w głębi serca, już na etapie pi-
sania wniosku zgłoszeniowego 
wiedziałam, że to ona zostanie 
„Mazowiecką Lady D.” – wspomina 
Marta Czarniecka, Starszy Inspektor 
w Wydziale Organizacji i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
Konkurs odbył się pod patronatem 
Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego Adama Struzika.

Podsumowanie kariery
Od 2004 r. w gminie Nasielsk 
przyznawana jest nagroda „Lew 
Nasielska”. W tym roku Kapituła 
jednogłośnie przyznała statuetkę 
Iwonie Żyle. W taki sposób spo-
łeczność doceniła jej wieloletnie 
wybitne osiągnięcia sportowe na 
arenie krajowej oraz międzynaro-
dowej. 

– Już sama nominacja do nagro-
dy była dla mnie zaskoczeniem. 
Jestem bardzo wdzięczna miesz-
kańcom za poparcie mojej kandy-
datury (potrzeba było 50 podpisów 
popierających nominację – przyp. 
red.). Byłam bardzo wzruszona, 
trzymając w ręku statuetkę – pod-
kreśla pani Żyła. Nagroda jest ide-
alnym podziękowaniem za 30 lat 
wybitnych osiągnięć sportowych 
i promowanie Nasielska i Polski na 
świecie.

Marta Czarniecka

Trudne początki
Urodziła się w 1971 r. jako pierwsze 
dziecko państwa Adama i Anastazji 
Stamirowskich (ma o 2 lata młod-
szego brata Marka i o 12 lat młod-
szego brata Krzysztofa – przyp. 
red.). Była pogodnym i uśmiech-
niętym dzieckiem. Jednakże ok. 8 
m-ca życia rodzice zauważyli u niej 
brak reakcji na zabawki i dźwięki. 
Wzbudziło to duży niepokój. Jeden 
lekarz, drugi lekarz i przeraźliwa 
diagnoza: głuchota. Był to ogrom-
ny cios dla rodziny, która musiała 
uporać się z nową sytuacją.

 – Łatwo nie było. Zwłaszcza, jak 
chodziłam do szkoły. Inne dzie-
ci często się ze mnie śmiały. Na-
uka też była dla mnie problemem. 
Nauczyciele, tłumacząc zada-
nia, pisząc na tablicy, stoją do 
uczniów tyłem, a to był czas, kiedy 
ja w większości czytałam z ruchu 
warg. Nie było aparatów słucho-
wych tak jak teraz, a te, które były 
dostępne, były bardzo drogie i sła-
bej jakości. Dopiero w dorosłym 
życiu mogłam pozwolić sobie na 
aparat, który ułatwił mi porozu-
miewanie, a nawet możliwość ko-
rzystania z telefonu – mówi pani 
Iwona. Rodzice zrobili, co w ich 
mocy, aby żyła normalnie.

Wszystko zawdzięcza 
tacie
Najważniejszą rolę w jej życiu ode-
grał tata. To on zabierał ją na zawo-
dy sportowe czy turnieje. 

 – Siedząc na widowni, byłam za-
fascynowana tym, co widziałam. 
Wewnętrznie czułam emocje spor-
towców, ale nawet nie marzyłam, 
że kiedyś będę na ich miejscu – 
wspomina. W wieku 10 lat po raz 
pierwszy wzięła do ręki rakietkę 
do tenisa stołowego i tak już zosta-
ło przez kolejne 30 lat. Pierwszym 
trenerem pani Iwony był jej tata, 
również tenisista. Grali wszędzie: 
w szkole, na stadionie, w klubach 
sportowych. To dzięki Adamo-
wi Stamirowskiemu w MLKS Żbik 
Nasielsk powstała II liga tenisa spor-
towego, a w utworzonym przez 
niego Klubie Sportowym Sparta 
sekcja tenisa stołowego, która jest 
aktywna aż do dziś. Pan Adam tre-
nował córkę przez 6-7 lat. –Zabie-
rał mnie na różne turnieje, gdzie 
mogłam sprawdzać swoje umie-
jętności z innymi. Pamiętam, że 
swoje pierwsze zwycięstwo od-
niosłam w wieku 12 lat. Były to 
zawody szkolne, a wygrana gwa-
rantowała mi udział w zawodach 
gminnych, a potem regionalnych. 
Takie były początki mojej karie-
ry. Po kilku latach nadszedł czas 
na poważne zajęcie się sportem. 
Byłam w klubach: Gołotczyzna, 
Rybnik, Częstochowa, Gdańsk czy 
Białystok, gdzie grałam w ubiegłym 
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Rośliny domowe
Najpopularniejszymi roślinami doniczkowymi są kaktusy i sukulenty. 
Każdy kaktus jest sukulentem, ale nie każdy sukulent jest kaktusem. Su-
kulenty mają liście wyposażone w tkankę wodną. Natomiast liście kak-
tusów uległy redukcji, by ograniczyć parowanie wody.

Sukulenty mają zdolność gromadzenia wody w mięsistych częściach 
np. korzeniach, pędach lub liściach. Zgromadzona w tych partiach ro-
śliny woda pozwala im na przetrwanie w trudnych warunkach. Ponadto, 
uznawane są za mało wymagające w uprawie. Kaktusy mają małe wy-
magania, ale potrzebują bardzo jasnego stanowiska słonecznego przez 
kilka godzin dziennie. Zimą podlewa się je bardzo mało. Najlepiej czują 
się w temperaturze ok. 10 stopni Celsjusza i lubią stały dostęp do świa-
tła. Mają różne kształty: spłaszczone, wydłużone, rozgałęzione, okrągłe 
i cylindryczne. Jednym z ciekawszych przedstawicieli tego gatunku jest 
kaktus bożonarodzeniowy kaktus Szlumbergera, zwany potocznie grud-
nikiem. Ta pięknie kwitnąca roślina polecana jest, zwłaszcza do dekoracji 
sypialni, ze względu na zdolność wydzielania tlenu w porze nocnej i po-
chłaniania dwutlenku węgla. Kaktus ten wystarczy podlewać raz na 3 – 4 
tygodnie. Nie lubi zmiany miejsca i położenia względem słońca.

Za to sukulenty podlewa się dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce sta-
nie się sucha. Zimą wystarczy jeden raz w miesiącu.

Innymi chętnie uprawianymi roślinami pokojowymi są wilczomlecze. 
Potrzebują one dużo słońca i ciepła latem oraz dużo światła przez cały 

rok.

Bardzo atrakcyjną rośliną, nie lubiącą ostrego nasłonecznienia, znoszącą 
całkowite zacienienie jest zamiokulkas o mięsistych liściach. Lepiej zno-
si suszę niż przelanie wodą. Zbyt częste jej podlewanie powoduje gnicie 
korzeni i roślina zamiera. Zaleca się przesadzanie młodych zamiokulka-
sów co roku, a starszych co 2 lub 3 lata.

Inną rośliną pokojową jest aloes, który także lepiej znosi suszę niż zalanie. 
Ta cenna roślina wykorzystywana jest w lecznictwie.

Warto uprawiać rośliny doniczkowe, które nie tylko zdobią nasze miesz-
kania, ale mają też dobry wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. 
Zieleń ładnie komponuje się z otaczającymi ścianami czy też mebla-
mi. Rośliny produkują tlen, nawilżają powietrze, pochłaniają szkodliwe 
substancje czy promieniowanie, zatrzymują też kurz. Niektóre rośliny 
wydzielają olejki lotne wpływające korzystnie na nasz organizm. Należą 
do nich: eukaliptus czy rośliny iglaste, które mają korzystny wpływ na 
drogi oddechowe.

Elżbieta K.

UROCZYSTOŚCI

Dzień Pracownika Socjalnego

Z UM

„wspieraMY NASIELSKIE 
MAMY” – kolejne szkolenia

25 listopada pracownicy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w nasielskim klubie Senior+  świę-
towali Dzień Pracownika Socjalne-
go. 

Pracownik socjalny to zawód, do 
którego trzeba mieć powołanie. 
Wymaga się od niego bowiem 
empatii, wrażliwości i cierpliwości, 
gdyż na co dzień spotyka się z pro-
blemami i dramatami ludzkimi. 

 – Klienci od pracowników Ośrod-
ka Pomocy oczekują wsparcia 
w każdej dziedzinie życia. Pracow-
nicy stoją między oczekiwaniami 
klientów a wymaganiami szefa. 
Między niewystarczającym bu-
dżetem a niedoskonałymi przepi-
sami prawa. Wymaga się natomiast 
niezwłocznego rozwiązywania 
problemów, nie dając im wy-
starczających uprawnień i wręcz 
związując ręce przepisami prawa 

– mówiła Monika Nojbert dyrektor 
MOPS – u w Nasielsku. – Pod stertą 
dokumentów każdego pracownika 
socjalnego, opiekuna, pielęgniar-
ki, asystenta rodziny, referenta 
w świadczeniach rodzinnych czy 
funduszach alimentacyjnych, sty-
pendiach czy w księgowości kryją 
się setki ludzi, którym wskazujemy, 
jak żyć, jak funkcjonować w rodzi-
nie, jak wychowywać dzieci, jak 
utrzymywać porządek w miesz-

kaniu. Dbamy o to, aby w naszej 
gminie nie było przemocy, żeby 
dzieci nie były głodne, a starość 
była godna – dodała. Z okazji Dnia 
Pracownika Socjalnego dyrektor 
M. Nojbert wyróżniła pracowni-
ków, którzy w tym roku obchodzą 
okrągłą rocznicę pracy w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

 – To jest ten dzień, w którym 
chciałem wam szczególnie po-
dziękować za waszą pracę i życzyć 

wytrwałości do kontynuowania jej 
w tak profesjonalny sposób, jak 
do tej pory – podkreślał Bogdan 
Ruszkowski burmistrz Nasielska 
zaznaczając, że przy ciągle zmie-
niających się przepisach, praca 
pracowników Ośrodka Pomocy 
wymaga elastyczności i cierpliwo-
ści.

W imieniu radnych Rady Miejskiej 
życzenia pracownikom socjalnym 

przekazał Dariusz Kordow-
ski Wiceprzewodniczący 
RM, który podkreślił, że 
mimo iż każdy ma wła-
sne problemy, pracownicy 
MOPS rozwiązują też pro-
blemy innych osób.

Maria Michalczyk dyrek-
tor SP ZOZ przekaza ła 
pracownikom MOPS ży-
czenia siły i energii, satys-
fakcji z codziennej pracy, 
a przede wszystkim życzy-
ła im ludzkiej wdzięczno-
ści, przyjaźni i życzliwości. 

Wśród zaproszonych gości 
byli radni Rady Miejskiej oraz dy-
rektorzy instytucji i jednostek or-
ganizacyjnych gminy, w tym m.in.: 
Hanna Pietrzak dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych, Jolanta Budzi-
szewska-Rogalska dyrektor Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Teresa Skrzynecka Prezes Fundacji 
„Bądźmy Razem”, Lidia Rutkowska 
dyrektor ZGKiM.

Michał B.

Dzięk i  poz yskanemu przez 
Urząd Miejski w Nasielsku do-
f inasowaniu z Fundacj i BGK  
w ramach programu „Skrzydła 
dla mamy” – edycja III nasielskie 
mamy co weekend uczestniczą 
w wartościowych szkoleniach.

5 listopada do Nasielska przy-
jechała Elżbieta Gajda z Mazo-
wieckiej Jednostki Wdrażania 
Funduszy Europejskich, któ-
ra podzieliła się swoją wiedzą 
na temat zakładania i rozwijania 
działalności gospodarczej przy 
wykorzystaniu funduszy euro-
pejskich. Była to kontynuacja 
warsztatu „Z działalnością na TY”.

Tydzień później Samorządo-
we Przedszkole im. J. Tuwima  
w Nasielsku zamieniło się w wy-
twórnię prawdziwych arcydzieł. 
Warsztat „Las w słoiku” przepro-
wadzony przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Optymiści z klasą” w 
Ruszkowie był czasem relaksu i 
„ładowania baterii” przed kolejnym, 
przedostatnim już spotkaniem pt. 
„Kierunek praca”. Podczas warsz-
tatu Anna Piekut (doświadczona re-
kruterka) przygotowywała panie do 
powrotu na rynek pracy. Wspólnie 
omawiane były zagadnienia zwią-

zane z prawidłowym 
przygotowaniem do-
kumentów aplikacyj-
nych, autoprezentacją 
oraz przeprowadzono 
symulację rozmowy 
o pracę.

Podczas gdy mamy 
zdobywał y wiedzę, 
dzieci świetnie bawi-
ły się pod okiem pań: 
Agnieszki Królak i Te-
resy Karpińskiej, rysując na tabli-

cy, malując farbami czy świętując 
Dzień Misia.

MCz

Składamy  
serdeczne podziękowania  

muzykom z zespołu  
Ragarabanda,  

którzy 
przekazali na rzecz Wiktorii  

środki pochodzące  
z zakupu biletów  

na ich jubileuszowy koncert.

Fundusze przeznaczymy  
na rehabilitację Wiktorii,  

której marzeniem jest  
samodzielne chodzenie.

Jesteście ludźmi „Dobrej Woli - Otwartego Serca”.

Serdecznie dziękujemy Wam za wsparcie!
 Maria, Zbigniew i Wiktoria Wóltańscy
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Rezygnacja prezesa 
Tuż po zakończeniu rundy jesiennej Marek Prusinowski złożył oficjalną rezygna-
cję z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MLKS Żbik Nasielsk. 

Decyzja ta wywołała ogromne zaskoczenie wśród kibiców i osób związanych 
z klubem. Marek Prusinowski pełnił funkcję prezesa od 8 lat. 

W oświadczeniu, które pojawiło się FB MLKS Żbik, Marek Prusinowski, napisał:

Po ośmiu latach kierowania nasielskim klubem postanowiłem zrezygnować  
z funkcji Prezesa Zarządu Żbika.

Możliwość pracy w klubie bliskim od zawsze mojemu sercu była dla mnie nie-
zwykle pożytecznym doświadczeniem. Spełniły się moje marzenia. Tu mogłem 
wykorzystać swoje doświadczenie zdobyte na piłkarskich boiskach jako zawod-
nik i sędzia. Zawsze wszystko robiłem dla dobra Żbika, jego zawodników i kadry 
trenerskiej. Przez te 8 minionych lat Żbik przeszedł wielką pozytywną zmianę, 
która jest widoczna. Jestem przekonany, że wspólnie ze swoimi współpracow-
nikami zostawiamy solidne podwaliny pod sukcesy klubu w przyszłości. Przede 
wszystkim perspektywiczną młodzież, która odniosła i odnosić powinna dalej 
sukcesy. Wiem, że także w gronie zawodników zapracowaliśmy na szacunek. 
Przyznaję, że nie ustrzegłem się błędów, które biorę na swoją klatę, ale nikt nie 
może mi zarzucić braku zaangażowania.

Swojemu następcy życzę powodzenia i szczęścia, przede wszystkim trafnych 
wyborów w kompletowaniu składu zespołu.

Dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować jako Prezes, czyli 
przede wszystkim zawodnikom, trenerom, rodzicom i sponsorom, oddanym 
pracownikom klubu oraz kibicom, których krytyka najczęściej była rzeczowa i 
konstruktywna. Osobne podziękowania kieruję w stronę Burmistrza Nasielska 
Bogdana Ruszkowskiego.

W przyszłości na pewno będę zawsze trzymał kciuki za Żbika i w razie potrzeby 
służył pomocą i radą.

W związku z rezygnacją, na 16 grudnia br., na godzinę 18.00 wyznaczono ter-
min Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu. Wtedy też rezygnacja zostanie 
oficjalnie przyjęta przez członków klubu, a także zostanie wybrany nowy prezes. 

Michał B.

Z UM

Kontynuacja szkoleń 

CHARYTATYWNIE

Rodziny czekają  
na pomoc
Ruszyła 22. edycja Szlachet-
nej Paczki! Najbardziej po-
trzebujące rodziny czekają 
na swoich darczyńców.

W sobotę, 12 listopada br., 
Sz lachetna Paczka udo-
stępniła internetową Bazę 
Rodzin, które czekają na po-
moc w tym roku. Od tego 
dnia, przez kolejne cztery 
tygodnie, każdy może wejść 
na stronę www.szlachetna-
paczka.pl, wybrać rodzinę 
i wspólnie z bliskimi, przyja-
ciółmi, współpracownikami 
czy kolegami ze szkoły przy-
gotować paczkę ze wspar-
ciem skrojonym na miarę 
potrzeb. 

Internetowa baza wciąż się powiększa – każdego dnia trafia do niej blisko 1000 nowych historii, a wśród nich 
również rodziny z naszego miasta i okolic.

Do Szlachetnej Paczki włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od 
siebie przyczyn. Szlachetna Paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest nie-
zawiniona. Często pojawia się w Rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet trudno do-
stępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania, utrudniającego podjęcie pracy.

Jak zrobić Paczkę?

To proste! Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się 
realnym wsparciem, dla wybranej rodziny. W ubiegłej edycji jedną Paczkę robiło średnio 31 osób. Przygotowując 
ją w gronie współpracowników, znajomych czy domowników, dużo łatwiej jest skompletować niezbędne pro-
dukty i podzielić się z potrzebującymi z najbliższej okolicy, którzy mają w życiu trudniej.

Potrzebujesz więcej informacji? Znajdziesz je tutaj: www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy/. Możesz też 
zadzwonić na infolinię Szlachetnej Paczki, która jest dostępna siedem dni w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 
20:00. Wystarczy zadzwonić pod numer: 12 333 78 00.

14  i  15  l i s to p a da  b r. 
n owo w yb ra n i  R a d-
ni Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nasielsku 
uczestniczyli w szko-
l e n iu  p rowad zonym 
przez trenerów z Fun-
dacji Civis Polonus. 

D z i ę k i  m e t o d z i e 
warsztatowej szkolenia 
młodzieżowi Radni mogli się le-
piej poznać oraz nauczyć, jak ze 
sobą współpracować. Poza spo-
rą dawką wiedzy merytorycz-
nej przekazanej przez trenerów 
posiadających doświadczenie 
w funkcjonowaniu młodzieżo-
wych rad nasza reprezentacja 
młodzieży rozwijała kompeten-
cje osobiste,  np.  umiejętność 

pracy w grupie, skuteczne ko-
munikowanie się czy autopre-
zentację. 

25 listopada br. odbyło się szko-
len ie prowad zone przez t re -
nera z Fundacj i  C ivis  Polonus 
dla nowo wybranego opiekuna 
Młodzieżowej Rady Miej sk iej 
w Nasielsku – Michała Brodow-
skiego. W spotkaniu uczestni-
czyl i  również przedstawiciele 

placówek oświatowych z terenu 
Gminy Nasielsk, którzy współ-
pracowal i  prz y w yb orach do 
Młodzieżowej Rady Miej sk iej 
w Nasielsku, a także pracowni-
cy Nasielskiego Ośrodka Kultu-
ry i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Nasielsku.  

C elem szkolenia było zdoby-
c ie wied z y dot yczącej  funk-
cjonowania młodzieżowej rady, 
organizowania i  skutecznego 
wspierania jej codziennej dzia-
łalności oraz planowanie sposo-
bów współpracy młodzieżowej 
rady ze środowiskiem lokalnym.

Zadanie pn. „Kompetentna Mło-
dzież – powołanie Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Nasielsku 
i  prz ygotowanie do pe łnienia 
mandatu młodzieżowego radne-
go” współfinansowano ze środ-
ków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Wydział Organizacji i Promocji 

KULTURA
Konsekwentne działania twórcze 
Już po raz czwarty Mazowiecki In-
stytut Kultury wyłonił laureatów 
Nagrody Mazowieckiego Progra-
mu Edukacji Kulturalnej za Społecz-
ne Działania Twórcze. Celem tego 
konkursu jest nagrodzenie osób zaj-
mujących się animacją i edukacją 
kulturalną. Odbywa się on w czte-
rech kategoriach: Twórcze powroty; 
Młode praktyki w edukacji kultural-
nej; Konsekwentne działania twór-
cze i Nagroda Altergrant. 

W Kapitule Konkursowej znaleźli się 
pracownicy Mazowieckiego Insty-
tutu Kultury oraz Alicja Gryz-Wa-
sil – laureatka Nagrody MPEK-u za 
Społeczne Działania Twórcze 2021.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane było m.in.: prowadzenie działań 
w sposób przemyślany i świadomy, działanie angażujące lokalną społeczność, 
w tym instytucje i organizacje, działanie we współpracy z innymi osobami, or-
ganizacjami i instytucjami, rozwijanie swoich kompetencji. 

Wśród laureatów konkursu znalazła się Aleksandra Ziółek, mieszkanka gmi-
ny Nasielsk, która otrzymała wyróżnienie w kategorii Konsekwentne działa-
nia twórcze. 

 – Ogromnie się cieszę, że zostałam Laureatką Nagrody MPEK-u za Społecz-
ne Działania Twórcze” – mówi pani Aleksandra. – Dziękuję Kapitule Kon-
kursowej za zauważenie oraz docenienie moich działań na rzecz aktywizacji 
i integracji lokalnej społeczności! Nagroda ta jest dla mnie motywacją do 
podejmowania kolejnych inicjatyw społecznych. Gratuluję również wszyst-
kim Laureatom. To zaszczyt znaleźć się w takim wspaniałym gronie, w gronie 
osób, którym chce się działać, którzy nie poddają się, mają energię i głowy 
pełne wspaniałych pomysłów! – dodaje.

Przypomnijmy, że pani Aleksandra jest Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiej-
skich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie, Koordynatorem ds. Lokalnej Strategii 
Rozwoju w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi oraz Dorad-
cą Lokalnym programu FIMANGO realizowanym przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego. Dwa lata temu zdobyła tytuł Najaktywniejszej 
Liderki Wiejskiej Województwa Mazowieckiego w konkursie organizowanym 
przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. 

Pani Aleksandrze gratulujemy nagrody i życzymy wytrwałości, kreatywności 
oraz wielu sukcesów w planowaniu kolejnych działań!

(red.)



12 Życie Nasielska nr 25 (619); 2.12.2022–15.12.2022ROZMAITOŚCI



132.12.2022–15.12.2022; Życie Nasielska nr 24 (618) PO GODZINACH

Baran 21.03-20.04
Zapomnij o rutynie i starych urazach, 
przestań oglądać się w przeszłość. Uda 
Ci się zrealizować pomysły, które wy-
magają umiejętności współpracy z in-
nymi. Zaplanuj wycieczkę.

Byk 21.04-20.05
Nie szukaj dziury w całym. Zamiast do-
myślać się tego, co kto ma na myśli, po 
prostu go zapytaj, o co chodzi. W pracy 
czeka Cię więcej zadań. Zamiast robić 
uniki, energicznie zabierz się do pracy.

Bliźnięta 21.05-21.06
Łatwo będzie Cię teraz wyprowadzić 
z równowagi i nieraz zdarzy Ci się stra-
cić panowanie nad sobą. Na wszystkie 
nerwowe sytuacje pomogą Ci najbar-
dziej uśmiech i dystans do siebie. 

Rak 22.06-22.07
Uda Ci się uporządkować ważne spra-
wy, staniesz się cierpl iwszy i lepiej 
zorganizowany. W życiu rodzinnym 
będzie spokojnie, więc znajdź czas na 
kawę z przyjaciółmi, spacer czy kino. 

Lew 23.07-23.08
Zatrzymaj się i zastanów się nad sobą. Nie-
ważne, dokąd pojedziesz, wyłącz telefon, 
komputer i odpocznij, świat bez Ciebie so-
bie poradzi. Słuchaj intuicji, a rozwiążesz 
problemy i przegonisz chandrę.

Panna 24.08-22.09
Możesz mieć teraz wrażenie, że tylko Ty 
pracujesz, a reszta w firmie się obija. Uwa-
żaj na słowa, bo grożą Ci nieporozumie-
nia z bliskimi. Jeśli ostatnio miałeś kłopoty 
finansowe, to wyjdziesz z nich cało.

Waga 23.09-23.10
Nie daj się sprowokować do nieprzemy-
ślanych wypowiedzi. Możesz liczyć na 
wsparcie najbliższych w każdej sprawie. 
Jeżeli masz kilka dni wolnego, przeznacz 
je na przyjemności. 

Skorpion 24.10-22.11
Imprezy firmowe pozwolą Ci odnowić 
zakurzone kontakty i załatwić kilka waż-
nych spraw. Czekają Cię drobne spory 
w pracy, ale nie denerwuj się nimi. Staraj 
się być bardziej cierpliwym.

Strzelec 23.11-21.12
Odśwież znajomość obcego języka, 
przyda się na pewno podczas zagranicz-
nych podróży. Dostrzeżesz finansową 
szansę tam, gdzie inni polegli. Bądź kon-
sekwentny i staraj się postawić na swoim.

Koziorożec 22.12-20.01
Zapowiada się teraz dużo interesują-
cych wydarzeń. Skorzystaj z nich mak-
symalnie. Życie rodzinne będzie się 
toczyć spokojnym rytmem. Unikaj 
przeciągów i wychładzających potraw.

Wodnik 21.01-19.02
Jeśli masz własną firmę, uda Ci się pozy-
skać dodatkowe fundusze, dzięki którym 
zrealizujesz ważny projekt. Za dodatko-
wą pracę domagaj się wynagrodzenia lub 
przywilejów. Nie grozi Ci hipochondria. 

Ryby 20.02-20.03
Stawiaj sobie ambitne cele, bo teraz bę-
dziesz mógł je osiągnąć bez najmniejszego 
trudu. Nie staraj się wszystkim przypodo-
bać za wszelką cenę. Wyśpij się porządnie, 
a Twój organizm szybko się zregeneruje.

HHOORROOSSKKOOP

KINO NIWA ZAPRASZAKINO NIWA ZAPRASZA
2-4 grudnia godz. 15:00 2D DUBB.

7-8 grudnia godz. 15:00 2D DUBB.

BELLA I SEBASTIAN:  
NOWE POKOLENIE

Familijny, Przygodowy; Francja; Czas trwania: 1 godz. 
36 min.

Dziesięcioletni chłopiec niechętnie spędza 
wakacje w górach u babci i cioci. Jego głów-
nym obowiązkiem jest pomoc w owczar-
ni, ale takie zadanie mało ekscytuje chłopca 
wychowanego w dużym mieście. Kiedy 
jednak poznaje suczkę Bellę, wielkiego, pu-
chatego psa pasterskiego, postanawia urato-
wać ją z rąk podłego właściciela. 

2-4 grudnia godz. 17:00 2D PL

7-8 grudnia godz. 17:00 2D PL

CHRZCINY
Komedia obycz.; Polska; Czas trwania: 1 godz. 28 min.

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa ka-
toliczka, postanawia wykorzystać rodzin-
ną uroczystość - chrzciny najmłodszego 
wnuka, do pojednania swoich skłóconych 
od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi 
jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza 
tego dnia stan wojenny.

2-4 grudnia godz. 19:00 2D PL

7-8 grudnia godz. 19:00 2D PL

ŚWIĘTA INACZEJ
Komedia rom.; Polska; Czas trwania: 1 godz. 52 min.

Tradycyjnie życzymy radosnych Świąt 
w rodzinnej atmosferze, dwunastu wi-
gilijnych potraw i mocy wymarzonych 
prezentów. A co, jeśli ktoś sobie tego nie 
życzy? Ma dość sztucznych uśmiechów, 
karpia w galarecie i kolejnych ciepłych 
kapci w prezencie? Wtedy wybiera święta 
inaczej! Rzuca wszystko i wyjeżdża w nie-
znane.

9-11 grudnia godz. 16:00 2D DUBB.

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

16-18 grudnia godz. 15:00 2D DUBB.

21-22 grudnia godz. 15:00 2D DUBB.

DZIWNY ŚWIAT
Animacja, Przygodowy; USA; Czas trwania 1 godz. 
42 min.

Bohaterowie rozpoczynają podróż do miej-
sca, w którym nic nie jest takie, jakie mogło-
by się początkowo wydawać.

9-11 grudnia godz. 18:00 2D DUBB.

14-15 grudnia godz. 18:00 2D DUBB.

CZARNA PANTERA:  
WAKANDA W MOIM SERCU

Akcja, Sci-Fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 41 min.

Po śmierci króla T’Challi królowa Ramon-
da, Shuri, M’Baku, Okoye i Dora Milaje stają 
w obronie swojego ludu przed interwencją 
światowych mocarstw. Otwierając nowy 
rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy 
łączą siły z War Dog Nakią i Everettem Ros-
sem, by wytyczyć nowy kierunek dla swo-
jego królestwa.

16-18 grudnia godz. 17:00 2D DUBB.

21-22 grudnia godz. 17:00 2D DUBB.

UWOLNIĆ POLY
Familijny; Francja, Belgia; Czas trwania: 1 godz. 42 min.

Niezwykła przyjaźń dziesięcioletniej 
dziewczynki i cyrkowego kucyka dla 
obojga okaże się początkiem fascynują-
cej przygody.



14 Życie Nasielska nr 25 (619); 2.12.2022–15.12.2022OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA  
DROBNE

Wycinka drzew, wynajem pod-

nośnika koszowego i usługi rę-

bakiem. Tel. 507 567 910.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Wydzierżawię ziemię pod fo-

towoltaikę. Klasa ziemi IV, V, VI. 

Tel. 537 411 996.

Sprzedam rozrzutnik dwuosio-

wy Czarna Białostocka, stan 

bardzo dobry, w oryginale.  

Tel. 501 924 990.

Kupię ziemię rolną IV, V, VI klasa, 

nieużytki. Tel. 537 411 996.

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
28.11.–4.12.2022 r. Apteka

ul. Warszawska 15, Nowy Dwór Maz.
5.12.–11.12.2022 r. Apteka Syrenka

ul. Mazowiecka 11, Nowy Dwór Maz.
12.12.–18.12.2022 r. Apteka Centrum

ul. Warszawska 36, Nowy Dwór Maz.

Uchwała nr XXXVIII/241/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 28 grudnia 2021 r.

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

na mityng
Tel. 573 237 400.

Jacek Gałężewski
Pan Jacek pochodzi, co prawda, z wielkopolskiego Kwilicza, ale wybrał Nasielsk na miejsce do życia i mieszka 
tu od 1979 roku. Jest twórcą wszechstronnym. Maluje, rysuje, rzeźbi w drewnie i poświęca swojej pasji każdą 
wolną chwilę. Jest członkiem Klubu i Stowarzyszenia Pracy Twórczej przy Centrum Kultury w Ciechanowie. 
Jego rysunki publikowane są w prasie, w książkach, można je znaleźć również na jego stronie internetowej. 
Artysta wystawia swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych. 

(i.)

Z CYKLU: BLISKO... BLIŻEJ... Twierdza Modlin



152.12.2022–15.12.2022; Życie Nasielska nr 24 (618) ROZMAITOŚCI

Z PCPR

Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza osoby zainteresowane sko-
rzystaniem z usługi oferowanej przez powiat nowodworski w ramach programu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie 
traktowane na równi z wymienionymi.

Wnioski przyjmowane są od 14 listopada 2022 r. do 23 grudnia 2022 r.

W 2023 r. wsparciem zostanie objętych 15 osób.

Kartę zgłoszenia oraz program projektu można pobrać ze strony www.pcpr.nowodworski.pl

Rada przyjęła uchwałę większo-
ścią głosów (8 za, 2 przeciw, 5 osób 
wstrzymało się od głosu). 

Trzeci projekt uchwały dotyczył 
określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych. 
Radni nie zadawali pytań doty-
czących tego projektu, a uchwa-
ła została przyjęta 12 głosami za,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.

Pakiet uchwał 
Po przerwie Radni przystąpi-
li do procedowania uchwał. 
W dyskusji nad projektem 
uchwały zmieniającej uchwa-
łę budżetową gminy Nasielsk 
na 2022 r. radny A. Pacocha 
pytał o środki w dziale kultu-
ra fizyczna – 48 tys. zł na wy-
konanie zastępczych napraw 
gwarancyjnych oraz o 70 
tys. zł na gospodarkę miesz-
kaniową przekazywane dla 
Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego. Dopytał 
również, czy będzie w tym 
roku uruchomione lodowi-
sko. 

Skarbnik R. Adamski wyja-
śnił, że środki dla NBM nie są 
przeznaczone na dokapita-
lizowanie spółki, a na zarzą-
dzanie nieruchomościami. 
Natomiast kwota gwarancji 
dotyczy odzyskania środków 
od ubezpieczyciela, ponie-
waż wykonawca nie podjął 
się wykonania napraw.

Burmistrz B. Ruszkowski po-
wiedział, że ze względu na 
wysokie koszty energii nie 
będzie lodowiska. 

Uchwa ła  zosta ła  p odj ę -
ta większością głosów (11 za,  
1 przeciw, 3 osoby wstrzyma-
ły się od głosu). 

Rada jednogłośnie podję-

ła uchwały dotyczące: okre-
ślenia stawki za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu w gminie 
Nasielsk; sprawie przyjęcia 
„Programu Współpracy Gmi-
ny Nasielsk z organizacja-
mi pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicz-
nego na rok 2023”; wybo-
ru Opiekuna Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Nasielsku 
(został nim radny Michał Bro-
dowski). 

Większością głosów przyjęte 
zostały uchwały dotyczące: 
sprawie przekazania wniosku 
według właściwości (droga); 
przekazania wniosku według 
właściwości (kanalizacja); roz-
patrzenia skargi na działalność 
Burmistrza.

Radni dyskutowali również na 
temat sprzedaży dwóch dzia-
łek położonych w Nasielsku 
w związku z pismami, które 
wpłynęły do urzędu od firmy 
będącej właścicielem marketu 
Biedronka. Po krótkiej dysku-
sji w sprawie działki nr 1355/3 
radni większością głosów byli 
przeciwni jej sprzedaży (13 
głosów przeciw). Natomiast 
w sprawie działki nr 1354/12 
wyrazili zgodę na jej sprzedaż 
(13 za, 2 osoby wstrzymały się 
od głosu). 

W punkcie obrad dotyczą-
cym interpelacji, radny R. 
Czyż poinformował, że złoży 
swoje interpelacje po sesji. 

Następnie wiceprzewodni-
czący RM Dariusz Kordow-
ski poinformował radnych, 
że do Rady wpłynęło 5 pism, 
w tym: z Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Maz. do-
tyczące analizy oświadczeń 

majątkowych radnych; z ZUW 
dla potrzeb rolnictwa w Mła-
wie – prośba o zwolnienie 
z podatku od nieruchomo-
ści w 2023 r.; od sołtys sołec-
twa Nowe Pieścirogi wniosek 
o zabezpieczenie w przyszło-
rocznym budżecie kwoty 
potrzebnej do dokończenia 
przebudowy ulicy Bursztyno-
wej w Nowych Pieścirogach 
oraz od Młodzieżowej Ko-
misji Wyborczej w Nasielsku 
sprawozdanie z wyborów do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W punkcie Sprawy różne rad-
ni podnosili bieżące sprawy. 
Ponadto, mieszkanka gmi-
ny przedstawi ła problem 
dotyczący wąskiej drogi do-
jazdowej do pól, prosząc 
Radę o pomoc w tej spra-
wie. Inny mieszkaniec gmi-
ny w szeregu komentarzy 
odniósł się m.in. do tematów 
podnoszonych na sesji. 

W reakcji na jego uwagi rad-
ny R. Dłutowski powiedział: 
– Dziękujemy panie Ada-
mie za obszerną wypowiedź. 
Zamiast dawać wskazówki 
wszystkim wokoło, może by 
pan zaczął od siebie. Pan nie 
jest zameldowany w tej gmi-
nie. Pana podatki PIT idą do 
innej gminy, a tak samo ko-
rzysta pan z naszych dróg, 
z oświetlenia,(…) Niech się 
pan więcej nie powołuje,  
że jestem pana radnym,  
bo pan mnie nie wybierał. 
Pan nie należy do listy wy-
borców w moim okręgu, pan 
tylko mieszka w miejscowo-
ści, w której jestem radnym.

Na tym obrady zakończono. 
Pełna relacja z obrad XLVIII sesji 
RM dostępna jest na nasielsk.pl.3

(red.)

OBRADOWAŁA RADA

Podwyżka podatków 
Z GMINY

Zmiany w podatkach
W 2023 r. wzrosną stawki podatków lokalnych w naszej gminie. Rada 
Miejska przyjęła stosowane uchwały na swojej XLVIII sesji, która odbyła 
się 24 listopada br. 

Podatek od nieruchomości
1/ od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 
powierzchni:

2022 r. – 1,00 zł; 2023 r. – 1,15 zł;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni:  

2022 r. – 4,75 zł; 2023 r. – 5,50 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzchni:

2022 r. – 0,40 zł; 2023 r. – 0,50 zł;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2020 r. poz. 802 z późn.zm.) i położonych na terenach, dla któ-
rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabu-
dowy, jeżeli od dnia wejścia w  życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni:

2022 r. – 0,40 zł; 2023 r. – 0,50 zł

2/ od  budynków lub ich części:

a)mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

2025 r. – 0,85 zł; 2023 r. – 0,95zł

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej:

2022 r. – 25,00 zł; 2023 r. – 28,00 zł

c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej: 

2022 r. – 11,25 zł; 2023 r. – 13,00 zł

d)związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej:

2022 r. – 5,00 zł; 2023 r. – 5,50 zł

e) pozostałych, od 1 m2 powierzchni użytkowej:

2022 r. – 8,60 zł; 2023 r. – 9,50 zł.

z wyjątkiem:  

 – zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego dla których stawka 
wynosi od 1 m2 powierzchni użytkowej:

2022 r. – 7,00 zł; 2023 r. – 8,50zł

 – budynków gospodarczych i garaży niezwiązanych z działalnością go-
spodarczą, dla których stawka wynosi od 1 m2 powierzchni użytkowej:

2022 rok – 7,00 zł; 2023 r. – 8,50 zł. 

3/ od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

Podatek rolny
Stawki podatku rolnego za rok 2022 wynosiły (przyjęto cenę skupu żyta 
58,00 zł z 1 dt):

1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego – 145,00 
zł; 

2) dla pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego – 290,00 zł.

Stawki podatku rolnego za rok 2023 będą wynosiły (przyjęto cenę sku-
pu żyta 65,00 za 1 dt):

1) dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego – 162,50 
zł; 

2) dla pozostałych gruntów rolnych od 1 ha fizycznego – 325,00 zł; 
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NA SPORTOWO. Halowa piłka nożna

Turniej  
„O puchar Lolka”
W środę, 16 listopada 2022 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Dębinkach odbyła się IV Edycja Gminnego Turnieju Halowej Piłki Noż-
nej o „Puchar  Lolka”. Honorowy patronat nad rozgrywkami objął Bur-
mistrz Nasielska  – Bogdan Ruszkowski, który był też fundatorem nagród.

Turniej adresowany był dla uczniów z klas 1-3 w kategoriach dziewczynek 
i chłopców. W tegorocznych rozgrywkach wzięli udział uczniowie z sze-
ściu szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoły Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoły Podstawowej im. 
Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawo-
wej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Dębinkach. 

W kategorii dziewcząt najwyższe lokaty osiągnęli:

I miejsce - SP nr 1 w Nasielsku, II miejsce – SP w Dębinkach, III miejsce - 
SP w Budach Siennickich. 

W kategorii chłopców najlepsi byli: I miejsce - SP nr 2 w Nasielsku, II miej-
sce - SP w Budach Siennickich, III miejsce - SP w Cieksynie. 

Drużyny biorące udział w Turnieju wykazały się dużym zaangażowaniem. 
Adrenalina meczowa, radość i duch fair play to emocje, które zdomino-
wały sportowe zmagania. Słowa naszego patrona Jana Pawła II: „Ze wszyst-
kich rzeczy nieważnych, piłka nożna jest najważniejsza” są jak najbardziej 
aktualne. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom turnieju 
oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych.

SP

NA SPORTOWO

NASIELSKI WEEKEND 
SZACHOWY już za nami!

NA SPORTOWO. Tenis stołowy

III Mistrzostwa Mazowsza 
Samorządowców 
W niedzielę, 20 listopada br., w Wąsewie już po raz trzeci odbyły się Mistrzostwa Mazowsza Samorządowców 
w tenisie stołowym. Wzięło w nich udział 26 mężczyzn, 12 kobiet oraz 8 drużyn żeńskich i męskich. Zawody 
rozgrywane były w czterech kategoriach: kobiety Open, mężczyźni Open, drużynowy turniej kobiet i druży-
nowy turniej mężczyzn.

W kategorii Open kobiet na podium znala-
zły się: 1. Magdalena Kalata (gmina Wąsewo),  
2. Małgorzata Mazurczak (gmina Repki),  
3. Katarzyna Gańko (powiat Miński).

W kategorii Open mężczyzn zwyciężył Miro-
sław Kruszewicz (Przewodniczący Rady Po-
wiatu Mińskiego), drugie miejsce zajął Marek 
Stamirowski reprezentujący gminę Nasielsk, 
zaś trzecie Rafał Wiśniewski (gmina Płoniawy 
– Bramura). 

W turniejach drużynowych zmagali się przed-
stawiciele m.in.: Siedlec, Pruszkowa, Ostrołęki.

Organizatorem Mistrzostw było Stowarzysze-
nie Ziemia Wąsewska oraz Urząd Gminy Wąse-
wo, a impreza był dofinansowana ze środków 
z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Gratulujemy Markowi Stamirowskiemu uda-
nego startu w zawodach!

(red.) za: FB Gmina Wąsewo

W  d n i a c h  19 -2 0  l i s to p a d a 
Nasielsk stał się szachową stolicą 
Mazowsza. A to za sprawą Klubu 
Szachowego Skoczek Pieściro-
gi, który już po raz drugi w tym 
roku zorganizował rozgryw-
ki turniejowe w grupach A, B, C 
i D. Wydarzenie miało miejsce 
w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i przyciągnęło aż 106 
zawodników, co jest dotychcza-
sowym rekordem klubu. 

– Bardzo cieszy mnie, że nasze 
nasielskie turnieje odwiedza coraz 
więcej osób. Jest to o tyle ważne, 
że w organizację takiego wydarzenia 
wkładamy dużo pracy, a im wyższa 
frekwencja, tym większa satysfakcja 
i świadomość dobrze wykonanej 
pracy. Przy organizacji każdego tur-
nieju mam wsparcie rodziców i za-
wodników z klubu. Przygotowujemy 
razem sale gry, rozstawiamy stoły, 
szachownice, zegary, wspólnie póź-
niej sprzątamy. Zawsze znajdzie się 
ktoś chętny do dbania o kącik kawo-
wy, rozpalenia ogniska czy wcielenia 
się w role asystenta sędziego. Prawie 

nikt ze środowiska Skoczka nie przy-
chodzi na turniej jak na gotowe, lecz 
każdy wie, że jest to nasza wspólna 
sprawa, angażuje się i ja bardzo czuję 
to wsparcie. Zawsze możemy liczyć 
także na wsparcie naszego trenera 
i sędziego Maćka Kowalca, który, 
oprócz sędziowania, pomaga rów-
nież w organizacji sprzętu szacho-
wego – mówi Marcin Szarszewski 
prezes KSz Skoczek Pieścirogi.

Warto podkreślić, że w niedzielnym 
turnieju C dla dzieci aż 12 szachistów 

uzyskało awans na wyższą kategorię, 
w tym 6 z Klubu Szachowego Sko-
czek Pieścirogi. IV kategorię uzyskał 
Janek Machuderski, natomiast awans 
na V kategorię zdobyli Agata Wit-
kowska, Lena Wiechowicz, Miłosz 
Lara, Piotr Witkowski i Wojciech Go-
łębiewski. 

W najwyżej rozstawionym turnie-
ju A wzięło udział 16 zawodników, 
w tym 3 mieszkańców naszej gminy, 
a najlepszy wynik spośród nich uzy-
skał pan Łukasz Czernik, mieszkaniec 
Starych Pieścirogów i członek Klubu 
Szachowego Skoczek Pieścirogi. 

Podczas turnieju rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny pt. „SPORT jest 
moją drogą, mówię STOP nało-
gom”. Spośród 19 prac wybrano 5, 
których autorzy otrzymali zestawy 
plastyczne marki bambino. Zwy-
cięzcami zostali: Zosia Rudzińska, 
Judyta Szymańska, Emilka Sekuto-
wicz, Wojtek Gołębiewski i Szymon 
Chojnacki.

Turniej został dofinasowany z bu-
dżetu Gminy Nasielsk.

MCz.

PIŁKA NOŻNA

Zwycięstwo na koniec sezonu
Na 8. miejscu w piątej lidze „Decathlon” w 1 grupie zakończyła rozgryw-
ki seniorska drużyna Żbika Nasielsk. Podsumowanie całej jesiennej rundy 
przedstawimy w jednym z najbliższych numerów.

Ostatnia 15. kolejka rundy jesiennej rozegrana została w dniach 19/20 
listopada. Żbik Nasielsk podjął na własnym boisku 19 listopada drużynę 
Amator Maszewo.

Pierwsza połowa była wyrównana i żadnej ze stron nie udało się zdobyć, 
choćby jednego gola.

Temperatura na boisku wzrosła dopiero w drugiej części spotkania. Już  
w 47’ na prowadzenie drużynę Żbika wyniósł Marek Osiński.

Później „posypały się” żółte kartki dla nasielskich zawodników - Michał 
Morawski (55’), Marek Osiński (61’), Jacek Lewandowski (69’) i Mateusz 
Bramowicz (77’). W tym czasie w drużynie przeciwników dochodziło do 
zmian w składzie. Pod koniec regulaminowego czasu gry również w Żbiku 
doszło do zmiany, Jakuba Kotleszkę zastąpił Jakub Kosewski. To spotkanie 
zostało także mocno wydłużone - sędzia doliczył 8 minut gry. W tym 
czasie wynik meczu się nie zmienił, a sędzia pokazał kolejną żółta kartkę, 
ale tym razem Tomaszowi Gorczycy, zawodnikowi Amatora Maszewo.

Zwycięstwo 1:0 zapewniło kolejne 3 punkty w tabeli i wzmocniło pozycję 
Żbika w piątoligowej tabeli.

Michał B.


