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Kontrowersyjna inwestycja 
w Siennicy

Z GMINY

Oświetlenie na Kolejowej
Mieszkańcy ulicy Kolejowej upo-
minają się o latarnie. Przed Bo-
żym Narodzeniem do Burmistrza 
Nasielska i do Rady Miejskiej wpły-
nęło pismo podpisane przez jej 16 
mieszkańców.
Wnieśli oni prośbę o informację 
odnośnie do działań podjętych 
w zakresie oświetlenia drogowego 
w na krótkim odcinku drogi woje-
wódzkiej przy miejscu swojego za-
mieszkania. Ich starania o to trwają 
już od 10 lat. Dodatkowo bulwersu-
je ich fakt, iż znajdują się fundusze 
na „mniej ważne z punktu bez-
pieczeństwa ulice i drogi” – pada 
przykład prywatnej drogi w Kose-
wie i ulica Łączna, która jest nota-
bene drogą publiczną, zaliczaną 
uchwałą Rady Miejskiej do katego-
rii gminnych. 
Nasielscy urzędnicy podejmują 
działania, jednak są blokowani przez 
Urząd Wojewódzki.
Kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Progra-
mów Strukturalnych Radosław Ka-
siak mówi o dwóch rozwiązaniach. 
Pierwszy sposób to opracowanie 
dokumentacji projektowej na wy-
konanie nowego oświetlenia na 
nowych słupach, których gmina 
byłaby właścicielem, i w zakresie 
konserwacji gmina byłaby nieza-

leżna od firmy Energa-oświetlenie. 
– Problemem w tym przypadku 
jest czas uzyskania pozwolenia na 
budowę. Warto dodać, że obecnie 
gmina jest na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na budowę latarni na 

końcu miejscowości Stare Pieści-
rogi, tj. na ulicy Makowej. Pomimo 
posiadania wszelkich wymaganych 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

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./fax 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. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

Dyżury aptek 
styczeń 2015 r.

12.01.15 r. - 18.01.15 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk
19.01.15 r. - 25.01.15 r. - Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk
26.01.15 r. - 02.02.15 r. -Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi

(red.,  
na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

Komitety wyborcze  
już zarejestrowane
W okręgu wyborczym nr 5 w niedzielę, 15 marca br. odbę-
dą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nasielsku. 
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, 5 stycznia br. upłynął 
termin składania zawiadomień do Komisarza Wyborczego 
w Warszawie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz za-
miarze zgłaszania kandydatów na radnego. W sumie zgło-
szonych zostało 7 komitetów. 
Są to: KWW Andrzeja Zawadzkiego (pełnomocnik finansowy 
i wyborczy – Andrzej Zawadzki; adres: ul. Polskiej Organi-
zacji Wojskowej 4, Nasielsk); KWW Ireneusza Domańskiego 
(pełnomocnik finansowy i wyborczy – Ireneusz Domański; 
adres: ul. Lipowa 3, Nasielsk); KWW Mała Ojczyzna (pełno-
mocnik finansowy i wyborczy – Stanisław Borowski; adres: 
Mazewo Dworskie „B” 66 A); KWW Dariusza Kordowskie-
go (pełnomocnik finansowy i wyborczy – Artur Szymański; 
adres: Płońska 41 m. 7), KWW „O lepszą przyszłość” (peł-
nomocnik finansowy i wyborczy – Paweł Ryszard Traczyk; 
adres: Pniewo 8, Nasielsk), KWW Komitet Obywatelski 5 
Okręgu (pełnomocnik finansowy i wyborczy – Andrzej Pa-
cocha, adres: ul. Leśna 34 A); KWW „Nasze Miasto to MY” 
(pełnomocnik finansowy i wyborczy – Karolina Karpińska, 
adres: ul. Sportowa 19).
Jeszcze w styczniu Komisarz Wyborczy powoła Miejską Ko-
misję Wyborczą w Nasielsku (do 19.01.2015 r.). Natomiast do 
3 lutego br. komitety wyborcze będą miały czas na zgłasza-
nie do Miejskiej Komisji Wyborczej kandydatów na radnego. 

(red.)

Z UM

Wnioski na dofinansowanie 
utylizacji azbestu w 2015 r. 
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2015 r. zamierza wystąpić do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór lub tylko 
odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest 
(głównie płyt eternitowych).

W związku z tym od dnia 12 stycznia do dnia 20 lutego 2015 r. (termin nie-
przekraczalny) będą przyjmowane Państwa wnioski na powyższe zadania. 
Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.
nasielsk.pl w zakładce ODBIÓR AZBESTU, w Punkcie Podawczym Urzędu 
Miejskiego (parter), a także w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (pokój nr 203 lub 209, II piętro) – w wydziale uzyskacie Państwo 
również pomoc w wypełnianiu dokumentów.

Informacje można uzyskać także telefonicznie, numery telefonów: (23) 
69 33 101 lub (23) 69 33 108. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami 
należy złożyć osobiście w Wydziale ŚROW lub przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 

UWAGA: beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizycz-
ne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nieposiadają-
ce osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Informujemy, że w 2014 r. uzyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż 
z dachów i odbiór lub odbiór złożonych luzem wyrobów zawierają-
cych azbest w kwocie 87 441,00 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 
102 879,72 zł. Dzięki uzyskanej dotacji udało się nam odebrać wyroby 
azbestowe z ponad 100 posesji w ilości około 300 ton.

Zachęcamy więc Państwa do składania wniosków na rok 2015. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Spotkanie dotyczące 
uruchomienia instalacji  
do termolizy odpadów
Burmistrz Nasielska informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (sala nr 112, I piętro) 
odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie omawiana kwestia pro-
wadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na adaptacji istniejących obiektów budowlanych położo-
nych na działkach o numerach ewidencyjnych 80/6, 81/6, 82/8, 82/9 i 
części działki 82/10 w miejscowości Siennica, gmina Nasielsk, powiat no-
wodworski, dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów. 
Na spotkaniu będzie obecny również Inwestor, który udzieli odpowiedzi 
na pytania mieszkańców. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem do udziału w spo-
tkaniu.
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Budżet na 2015 r. przyjęty
We wtorek, 30 grudnia 2014 r. w siedzibie nasielskiego Urzędu Miejskiego 
odbyła IV sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Obrady prowadził Jerzy Lubie-
niecki, przewodniczący RM. Zasadniczym tematem tego posiedzenia były 
kwestie finansowe naszej gminy, czyli jej budżet na rok 2015. 
W pierwszej części sesji przewodniczący RM w skrócie przedstawił swoją 
działalność w ostatnim czasie, a następnie Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, omówił działania realizowane przez poszczególne wydziały 
nasielskiego Urzędu Miejskiego. 
W interpelacjach radnych jako pierwszy głos zabrał radny Krzysztof 
Fronczak, prosząc o udzielenie wyjaśnień w sprawie planowanej w Sien-
nicy inwestycji, której obawiają się okoliczni mieszkańcy. Chciał wie-
dzieć, czy ma to być spalarnia opon, czy termoliza odpadów, i kiedy 
planowane jest spotkanie w tej sprawie z mieszkańcami. 
Radny Henryk Antosik powrócił m.in.: do swojego wniosku zgłaszanego 
na jednej z poprzednich sesji Rady dotyczącego „oznaczenia” środków 
na projekt dokumentacji oświetleniowej na ul. Kolejowej w ramach kwo-
ty przeznaczonej na oświetlenie uliczne w 2015 r. Radny Stanisław Śmie-
tański zwrócił uwagę na częste awarie oświetlenia ulicznego w Psucinie, 
zaś radny Marek Ostaszewski, chciał wiedzieć, dlaczego gmina wycofała 
się z dotacji na zakup dwóch radiowozów dla policji. 
Następnie Rafał Adamski, skarbnik Nasielska, przedstawił projekt uchwa-
ły Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2015–2025 
oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat tego 
projektu. W dyskusji radnych i burmistrza odnośnie do tego punktu ob-
rad przewijał się głównie temat budowy kanalizacji sanitarnej w mieście 
oraz pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Uchwałę dotyczącą 
WPF przyjęto większością głosów (9 za, 5 przeciw). 
W dalszej kolejności skarbnik zaprezentował projekt uchwały budżeto-
wej na 2015 r. W nowym budżecie zaplanowano dochody na poziomie 
49 144 234 zł, zaś wydatki wynosić będą 54 615 417 zł. Deficyt budżetu 
wynieść ma 5 471 183 zł i będzie spłacany z kredytów. 
Projekt uchwały budżetowej na 2015 r. uzyskał pozytywną opinię Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. W dyskusji nad projektem budżetu naj-
więcej wniosków dotyczących wprowadzenia w nim zmian zgłosił radny 
Grzegorz Arciszewski. Proponował on: zmniejszenie o 100 tys. zł dotacji 
dla Nasielskiego Ośrodka Kultury (głosowanie: 4 głosy za, 9 przeciw, 1 
osoba wstrzymała się od głosu); zmniejszenie o 100 tys. zł dotacji dla 
Miejsko-Gminnej Biblioteki w Nasielsku ( głosowanie: 5 za, 9 przeciw); 
zmniejszenie o 900 tys. zł wydatków na administrację (5 za, 9 przeciw). 
W swoich kolejnych wnioskach radny zaproponował wykonanie kilku 
inwestycji, np. położenie nakładki asfaltowej na ul. Wyszyńskiego, na 
ul. Wiśniowej, dokończenie 300 m drogi w Dobrej Woli, budowę drogi 
w Pniewskiej Górce. Wszystkie wnioski radnego Arciszewskiego prze-
padły w głosowaniu. 
Budżet na rok 2015 przyjęto w większością głosów: 9 za (Białorucka Da-
nuta, Dłutowski Rafał, Fronczak Krzysztof, Kalinowski Antoni, Lubieniec-
ki Jerzy, Malon Andrzej, Sawicki Dariusz, Śmietański Stanisław, Świderski 
Mirosław) wobec 5 przeciw (Antosik Henryk, Arciszewski Grzegorz, Ja-
roszewski Marek, Jaskulski Roman, Ostaszewski Marek).
W dalszej części obrad burmistrz wyjaśnił, że wpłynęła do Urzędu Miej-

skiego karta inwestycji dla przedsięwzięcia w Siennicy i że dotyczy ona 
termolizy opon. Zapewnił, że inwestor będzie musiał przedłożyć raport 
oddziaływania na środowisko tej inwestycji i że odbędzie się spotkanie 
z mieszkańcami w tej sprawie. W kwestii przygotowania projektu oświe-
tlenia na ul. Kolejowej stwierdził, że nie widzi żadnych przeszkód, aby 
go wykonać. Zauważył jednak, że należy uwzględnić także wiele innych 
podań dotyczących oświetlenia ulicznego, które wpłynęły od miesz-
kańców gminy. Burmistrz potwierdził, że zna problemy dotyczące awarii 
oświetlenia ulicznego i dodał, że ma wiele zarzutów pod adresem firmy 
Energa dotyczących usuwania tych awarii. W kwestii dofinansowania sa-
mochodów dla policji burmistrz stwierdził, że nie było takiego zapisu 
w budżecie. 
Następnie odczytano pisma skierowane do Rady. 

(red)

V sesja Rady Miejskiej

To była sesja krótka, ale treściwa
Piąta sesja nasielskiej Rady Miejskiej była wyjątkowo krótka, ponieważ trwała zaledwie 15 minut. Do podjęcia 
była tylko jedna uchwała. Jej przedmiotem  była sprawa upoważnienia burmistrza do złożenia wniosku o dofi-
nansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej w aglomeracji Nasielsk”. W treści uchwały była też zawarta zgoda na realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia.

Sesja była zwołana w trybie pilnym, pojawiła się bowiem możliwość pozyskania pieniędzy na porządkowanie 
gospodarki wodno ściekowej w naszej gminie. Jednym z warunków pozyskania pieniędzy z wydzielonych na ten 
cel funduszy unijnych było podjęcie przez Radę uchwały upoważniającej burmistrza do złożenie w tej sprawie 
odpowiedniego wniosku. 
Nabór wniosków został ogłoszony Przez Ministra Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu Ope-
racyjnego  Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursowym. Przyjęte do realizacji wnioski zostaną dofinanso-
wane z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa.
Mimo więc tego, że do przegłosowania była tylko jedna uchwała, sesja miała duże znaczenie dla gminy. Przed 
podjęciem decyzji radni zgłosili kilka uwag dotyczących spraw proceduralnych. Chodziło w nich zwłaszcza o to, 
że nie byli w doinformowani, czego tyczył w pełni problem. Burmistrz krótko wyjaśnił, że nie jest to żadna nowa 
kwestia i że była ona już poruszana w trakcie poprzednich sesji. Radni zapytali o konkretne miejsca, w których to 
przedsięwzięcie będzie realizowane. Kiedy przekonali się, że zgłaszane przez nich wnioski znalazły się w przy-
gotowanym programie, przystąpiono do głosowania. Tym razem radni głosowali jednomyślnie, udzielając bur-
mistrzowi oczekiwanych pełnomocnictw.

andrzej zawadzki

Z GMINY. Zdrowie

Nie było protestów lekarzy
W samej końcówce roku 2014 powiało grozą. Sprawa wydawała się poważna, ponieważ dotyczyła na-
szego zdrowia. Zapowiadano, że w nowym roku chorzy zastaną zamknięte drzwi gabinetów lekarskich 
świadczących usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) na podstawie kontraktów z NFZ 
W miarę napływu bardziej konkretnych wiadomości okazywało się, że problem dotyczy głównie nie-
publicznej służby zdrowia, a jeszcze później, że dotyczy tych lekarzy, którzy zrzeszeni są w tzw. poro-
zumieniu zielonogórskim. Niepokój został zasiany i pozostał. 
Trudno w krótkim tekście tłumaczyć zawiłości naszego systemu opieki zdrowotnej, który sprawia, że 
czasami nawet to, co jest niemożliwe, staje się możliwe. I stąd ten stały niepokój, czego przejawem 
w naszej gminie jest, na przykład, funkcjonowanie Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.
Nadejście nowego roku w tej kwestii nie spowodowało w naszej gminie jak na razie zmian. Jeżeli cho-
dzi o działanie podstawowej opieki zdrowotnej, wszystko na przełomie roku było uregulowane. Nowe 
kontrakty zostały we właściwym czasie podpisane.
Głównym świadczeniodawcą w ramach usług podstawowej opieki zdrowotnej jest nasz gminny Samo-
dzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) kierowany przez Marię Michalczyk. Ma on trzy 
przychodnie POZ i poradnię działającą w sferze uzależnień: 
– Nasielsk ul. Sportowa 2 (23) 69 12 503 (POZ, AOS). Tu możemy korzystać ze świadczeń lekarzy ro-
dzinnych, pielęgniarek, położnej, świadczeń specjalistycznych lekarza ginekologa i laryngologa, labo-
ratorium, poradni medycyny pracy.
– Stare Pieścirogi, ul. Sikorskiego 1 (23) 69 12 220 – lekarz POZ, pielęgniarki.
– Cieksyn, ul Sportowa 5 (23) 69 35 005 – lekarz POZ, pielęgniarka. Przychodnia w Cieksynie działa 
na zasadzie filii, co oznacza pracę przychodni w zmniejszonym czasie na podstawie upublicznionego 
harmonogramu.
W ramach SP ZOZ działa Poradnia Uzależnień – Nasielsk ul. Warszawska 48 (23) 69 30 350 – tu czekają 
na nas: psycholog, psychiatra i terapeuci.
Ważnym świadczeniodawcą usług medycznych podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu 
z NFZ jest Centrum Medyczne G. Czerwonko i A. Łapińska Nasielsk, ul. Warszawska 47 (23) 69 12 514 – 
lekarz POZ, pielęgniarki, poradnia ginekologiczna. 
Usługi medyczne na podstawie kontraktów z NFZ oferuje również Stacja Opieki Pielęgniarstwa Rodzin-
nego Caritas Diecezji Płockiej – Nasielsk, ul Żwirki i Wigury 5 (23) 69 31 426. W swojej ofercie ma m.in. 
świadczenia pielęgniarki środowiskowej, położnej, opiekę paliatywną i długoterminową oraz rehabili-
tację. 

andrzej zawadzki
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KRONIKA 
POLICYJNA

R E K L A M A

Czarne punkty

Niebezpieczne miejsca na drogach
U b i e g ł y  r o k  n a  d r o g a c h 
w gminie Nasielsk nie nale-
żał do najlepszych. Doszło do 
wielu śmiertelnych wypadków 
z udziałem pieszych, rowerzy-
stów oraz kierowców samo-
chodów. Rok 2015 także nie 
zaczął się dobrze. 12 stycznia 
br. na ul. POW w Nasielsku do-
szło do śmiertelnego wypadku 
z udziałem pieszego. 
Na terenie naszej gminy jest 
wiele miejsc niebezpiecznych 
dla uczestników ruchu drogo-
wego. Komendant Komisariatu 
Policji w Nasielsku Karol Stojak 
wymienia: trasę Dębe–Chrcyn-
no, trasę Borkowo–Nasielsk, 
skrzyżowanie w Budach Sien-
nickich przy Szkole Podstawo-
wej. Są to miejsca, w których 
każdego roku dochodzi do 
wypadków. Jak podkreśla komendant Stojak – W większości przyczyną jest nadmierna prędkość. 
Do wielu niebezpiecznych sytuacji dochodzi z udziałem pieszych. W Nasielsku przy Banku PKO znajduje się przej-
ście dla pieszych tuż przy zakręcie. Kierowcy jadący od strony stacji kolejowej w kierunku miasta często hamują 
w ostatniej chwili, narażając przy tym bezpieczeństwo swoje, jak również osób jadących za nimi. Nie mówiąc już 
o pieszych, którzy często biegiem uciekają z pasów, które dodatkowo nie są zbyt dobrze oświetlone.  Bardzo źle 
oświetlone jest także przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. POW-u tuż obok budynku GS-u. 
Kolejnym przejściem dla pieszych, które jest niebezpieczne, jest to na ul. Warszawskiej, nieopodal sklepu Bie-
dronka. Jego oświetlenie również pozostawia wiele do życzenia. Poza tym piesi w pobliżu Biedronki często 
przechodzą w miejscu niedozwolonym, czyli poza przejściem, co jest przyczyną wielu niebezpiecznych sytu-
acji na drodze. 
Na ul. Kościuszki w Nasielsku, przy Domu Pomocy Społecznej i w pobliżu sklepu Merkury znajduje się ko-
lejne przejście dla pieszych, gdzie nietrudno o wypadek. W tym miejscu często piesi muszą bardzo długo 
czekać, aż jakiś łaskawy kierowca zatrzyma się i pozwoli bezpiecznie pokonać jezdnię. 
O przejściach dla pieszych na terenie gminy Nasielsk można by bardzo dużo pisać. Wiele z nich pozostawia 
wiele do życzenia, jeżeli chodzi o oznakowanie bądź też samo ulokowanie. Najczęstszą przyczyną potrą-
ceń jednak jest przechodzenie przez jednię w miejscu niedozwolonym. Możemy to zaobserwować każde-
go dnia w naszym mieście. Mieszkańcy, skracając sobie drogę, przechodzą lub przebiegają przez jezdnię, 
zapominając, że życie mamy tylko jedno. Pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu. W konfrontacji 
z samochodem ma dużo mniejsze szanse na wyjście cało z wypadku.
Aby zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach gminy, komendant Komisariatu Policji 
w Nasielsku razem z burmistrzem Nasielska przygotowują akcję rozdawania kamizelek odblaskowych. Ma 
ona na celu zachęcenie do noszenia odblasków, które mogą uchronić nas przed utratą zdrowia czy życia. 
– Zauważyłem w ostatnim czasie, że coraz więcej rowerzystów na terenie miasta i gminy Nasielsk jeździ 
w kamizelkach. Cieszę się. Oznacza to, że coraz więcej ludzi rozumie, jak ważne jest bycie widocznym na 
drodze – mówi komendant Sto-
jak.
Nie tylko piesi powinni przestrze-
gać drogowych norm, to samo 
t yc z y s ię  k ierowc ów,  którz y 
powinni zachować maksimum 
ostrożności. Jeżeli zwiększymy 
ostrożność, zmniejszymy pręd-
kość, z pewnością uda nam się 
uniknąć wypadkowych konfron-
tacji.

K.T.

W okresie 21.12–3.01. w Nunie 
nieznani sprawcy skradli z terenu 
posesji akcesoria samochodowe. 
Straty oszacowano na 1200 zł.
W okresie 25.10–5.01. niezna-
ni sprawcy włamali się do domku 
letniskowego w Cieksynie i skradli 
mienie o wartości 1000 zł na szko-
dę mieszkańca Warszawy.
05.01. w Borkowie Krzysztof W., 
mieszkaniec powiatu płońskiego, 
kierował samochodem pomimo 
zakazu sądowego.
W okresie 20.12–7.01. niezna-
ni sprawcy włamali się do domku 
letniskowego w Cieksynie i skradli 
mienie o wartości 1500 zł na szko-
dę mieszkańca Warszawy.
08.01. nieznani sprawcy włamali 
się do domu przy ulicy Ogrodo-
wej i skradli biżuterię i sprzęt elek-
troniczny. Straty wynoszą 20 000 
zł na szkodę mieszkańca gminy 
Nasielsk.
12.01. na ulicy POW kierujący sa-
mochodem Opel Zaf ira miesz-
kaniec gminy Nasielsk potrącił 
pieszego. Kobieta zginęła na miej-
scu. Śledztwo w tej sprawie prowa-
dzi KPP Nowy Dwór Maz.
13.01. na ulicy Warszawskiej niezna-
ny sprawca włamał się do samo-
chodu Fiat Punto i skradł akcesoria 
samochodowe o łącznej warto-
ści 1000 zł na szkodę mieszkańca 
gminy Nasielsk.

Pijani na drodze
2.01. na ulicy Rynek Arkadiusz R., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,61 mg/l).
12.01. na ulicy Warszawskiej Łukasz 
N., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (1,08 mg/l).

Z MIASTA

Ciemności  
w centrum
Tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia część ulic naszego miasta pogrą-
żało się w ciemnościach – nie świeciły 
latarnie w samym centrum. Ciemno 
było na ul. POW od świateł przy przej-
ściu dla pieszych aż do sklepu Tesco, 
na ulicy Młynarskiej przy parku, ul. 
Rynek, ul. Polnej, od ulicy Kilińskiego 
i ul. Warszawskiej aż do Biedronki. Kil-
ka latarni od dłuższego czasu nie działa 
również przy ulicy Lipowej. Mieszkań-
cy, choć zgłaszali ten problem już wie-
lokrotnie, w kilku przypadkach nadal 
nie doczekali się usunięcia awarii
W konsekwencji dochodzi do nie-
bezpiecznych sytuacji. Osoby prze-
chodzące przez pasy po zmroku były 
znacznie mniej widoczne. Zwłaszcza 
że w terenie zabudowanym nie ma 
obowiązku noszenia kamizelek odbla-
skowych. Ciemna odzież i brak oświe-
tlenia powodują, że ludzie dosłownie 
wtapiają się w otoczenie i dla kierow-
ców bywają niewidoczni. 
– Wszystkie awarie oświetlenia ulicz-
nego, zgodnie z podpisaną umową 
z Energa-oświetlenie, gmina Nasielsk 
zgłasza do centrum usuwania awarii. 
Chcielibyśmy, żeby te awarie usuwa-
ne były bez zbędnej zwłoki, natomiast 
nie zawsze to się tak odbywa. Firma 
do 31.12.2014 r. miała na usunięcie 
awarii 5 dni ( w roku bieżącym 3 dni), 
ale niejednokrotnie zdarzało się, że 
ten termin nie był zachowany. Nato-
miast my, w obecnym stanie praw-
nym, nie mamy żadnych możliwości, 
by wyłonić firmę wykonującą konser-
wację oświetlenia ulicznego w drodze 
przetargu, ponieważ zdecydowana 
większość opraw tego oświetlenia za-
montowana jest na słupach niskiego 
napięcia należących do firmy Ener-
ga, która nie wyraża zgody, aby inne 
podmioty mogły dokonywać napraw 
urządzeń wchodzących w skład ich 
majątku  – tłumaczy Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych nasielskiego UM.
Warto wspomnieć, że każdy mieszka-
niec może zgłosić awarię oświetlenia 
do Centrum Przyjmowania Zgłoszeń 
pod numerem telefonu 801 000 103 
lub do Urzędu Miejskiego (23) 69 
33 168 – skąd bezzwłocznie zgłosze-
nia są przekazywane do firmy Ener-
gia-oświetlenie.

Michał B.

Z UM

Warto powracać BEZPIECZNIE
Urząd Miejski w Nasielsku 
rozp oczą ł  kampanię pn . 
„Warto powracać BEZPIECZ-
NIE”. Akcja jest związana z 
przepisami, które weszły w 
życie 1 września 2014 r., a 
dotyczą one odblasków. Na 
mocy tych regulacji każdy 
pieszy idący po zmierzchu 
poza obszarem zabudowa-
nym będzie musiał mieć na 
sobie odblaskową odzież lub 
opaskę.
W związku z powyższym zo-
stały zakupione opaski i bre-
loki odblaskowe, które będą 
dystrybuowane w przed-
szkolach samorządowych 
i niepublicznych, szkołach 
podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Nasielsk. Ponadto w drugiej połowie stycznia 2015 r. na ręce 
sołtysów z terenu gminy Nasielsk trafią kamizelki odblaskowe z przeznaczeniem dla mieszkańców, którzy po-
ruszają się poboczami często niedoświetlonych dróg. 
– Osoby chodzące lub jeżdżące rowerem bez odblasków w newralgicznych porach dnia i nocy, niekiedy 
ubrane na czarno, są niewidoczne dla kierowców. Dlatego też mając na względzie bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, postanowiłem zakupić „gadżety odblaskowe”, których zadaniem będzie poprawa niskiej wi-
doczności – informuje Bogdan Ruszkowski, burmistrz Nasielska.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Danuta Białorucka 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,  
radna z okręgu numer 3
Rozmową z Danutą Białorucką, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej i je-
dyną kobietą w Radzie, która po raz pierwszy otrzymała mandat radnej, 
rozpoczynamy cykl, w którym będziemy prezentować naszych repre-
zentantów w RM.

Co skłoniło Panią do kandydowania w wyborach do Rady Miejskiej?
– Przede wszystkim inwencja 
i pomysłowość pani Magdale-
ny Biernackiej. Podobał mi się 
jej program i to, co chciała osią-
gnąć. To, że zdecydowałam się 
na kandydowanie, to jest jej za-
sługa. Dla mnie dotychczas prio-
rytetem była praca w szkole, 
teraz dodatkowo zostałam ob-
darzona dużym zaufaniem i tego 
zaufania nie chciałabym zawieść. 
Na jakich zagadnieniach zna 
się pani najlepiej? Czym przede 
wszystkim będzie zajmować się 
w Radzie Miejskiej?
– Zostałam wiceprzewodniczą-
cą Rady Miejskiej. Z racji wyko-
nywanego zawodu i znajomości 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych je-
stem członkiem Komisji Oświaty i Porządku Publicznego. Jestem nie tyl-
ko radną swojego okręgu wyborczego, ale również całej gminy, dlatego 
w swojej pracy będę dążyć do realizacji projektów, które będą podnosiły 
jakość naszej gminy, żeby wzbudzić zaufanie mieszkańców do jednost-
ki samorządu terytorialnego i zmobilizować mieszkańców do różnych 
działań, bo to ich zdanie powinno przede wszystkim się liczyć.
Jak postrzega Pani funkcję radnego? Radny to…
– To przedstawiciel swoich wyborców, działacz społeczny działający na 
rzecz środowiska lokalnego.
Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla 
całej gminy i w Pani okręgu wyborczym?
– Priorytetem w naszej gminie jest budowa przedszkola i jestem całym 
sercem za jego budową. Drugą sprawą jest kanalizacja w całej gminie. Ży-
jemy w XXI wieku, więc jest to sprawa bardzo ważna. Będę chciała zmo-
bilizować pana burmistrza i kierowników wydziałów do maksymalnych 
starań o pozyskiwanie dofinansowania do budowy kanalizacji.
Natomiast w moim okręgu też jest bardzo dużo potrzeb, ale trze-
ba podejść do tematu zdroworozsądkowo. Jest już wykonany projekt 
oświetlenia i chciałabym, żeby w ciągu najbliższych trzech latach został 
zrealizowany. Drugą ważną kwestią jest kanalizacja, a trzecią budowa 
i utrzymanie dróg w jak najlepszym stanie.
Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?
– Oczywiście. Całym sercem jestem z Nasielskiem. Gdybym tak nie 
uważała, tobym tu nie mieszkała. Jestem z dziada pradziada, z krwi i ko-
ści nasielszczanką, jestem bardzo sentymentalna i myślę, że warto tu 
mieszkać i inwestować w rozwój tej naszej małej ojczyzny. Nasielsk jest 
i może być rozwojowym miejscem, tylko trzeba bardziej zmobilizować 
mieszkańców do wspólnego działania. Nie można myśleć pesymistycz-
nie i z góry zakładać, że coś się nie uda.
Jak można się z Panią skontaktować?
– Najlepiej w poniedziałki w biurze Rady od 15:00 do 16:00, a także co-
dziennie w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Również można napisać 
e-maila: atunad63@vp.pl.
Radna prywatnie…
– Mieszkam w Nasielsku, mam 51 lat, jestem mężatką, mam dwie do-
rosłe już córki. Starsza Magdalena wyszła za mąż i od miesiąca jest 
szczęśliwą mamą, a ja babcią. Młodsza córka Martyna kończy studia 
inżynierskie na Politechnice Warszawskiej. Obecnie jestem dyrekto-
rem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, ale z powołania 
i zamiłowania nauczycielem. Lubię literaturę popularną, historyczną, 
współczesną, a także muzykę lat sześćdziesiątych, choć i współcze-
sna muzyka, jeśli wpada w ucho, też jest do przyjęcia. Od czasu do 
czasu lubię też obejrzeć przedstawienie teatralne. Obecnie czytam 
książkę Reginy Brett Jesteś cudem. 50 lekcji, jak uczynić niemożliwe 
możliwym, w której autorka przekonuje, że szczęście zależy od nas 
samych – naszych wyborów i decyzji, które najczęściej nie są aż tak 
trudne, jak się z pozoru wydają. A każda próba zmiany świata wokół 
siebie na lepsze sprawia, że dokonujemy cudów. Bardzo ciekawa – 
polecam.

(red.)

Z GMINY

Kontrowersyjna inwestycja  
w Siennicy

Lotem błyskawicy obiegła gminę 
Nasielsk informacja o pomyśle uru-
chomienia instalacji do termolizy 
odpadów, a dokładniej opon, w miej-
scowości Siennica. Miałaby być ona 
zlokalizowana między ulicami 
Ogrodową a Sikorskiego, w sąsiedz-
twie siedziby zakładu Jan-Pol. Inwe-
storem jest firma Verintor Sp. z o.o., 
która zgłosiła się w tej sprawie do bur-
mistrza pod koniec listopada 2014 r. 
Trwa postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia i ada-
ptacji istniejących obiektów na po-
trzeby projektu.
Z informacji uzyskanych w nasielskim 
magistracie wynika, że 12 stycznia 
2015 r. Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, wydał postanowienie nr 
2/2015, w którym nakazał inwesto-
rowi spełnienie dodatkowych obo-
wiązków. Postanowił:
nałożyć obowiązek przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na 
adaptacji istniejących obiektów bu-
dowlanych położonych na działkach 
o numerach ewidencyjnych 80/6, 
81/6, 82/8, 82/9 i części dział-
ki 82/10 w miejscowości Siennica, 
gmina Nasielsk, powiat nowodwor-
ski dla potrzeb uruchomienia instala-
cji do termolizy odpadów.

Natomiast w uzasadnieniu tego do-
kumentu znalazł się zapis: 
Niniejsze postanowienie wydaje się 
w związku z wszczętym w dniu 28 
listopada 2014 r. postępowaniem 
administracyjnym na wniosek firmy 
Verintor Sp. z o.o., ul. Drawska 14E/3, 
02-202 Warszawa, w przedmiocie 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na reali-
zację przedsięwzięcia polegającego 
na adaptacji istniejących obiektów 
budowlanych położonych na dział-
kach o numerach ewidencyjnych 
80/6, 81/6, 82/8, 82/9 i części 
działki 82/10 w miejscowości Sien-
nica, gmina Nasielsk, powiat nowo-
dworski dla potrzeb uruchomienia 
instalacji do termolizy odpadów.
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie – postanowie-
niem z dnia 17 grudnia 2014 r. znak: 
WOOŚ-II.4240.1514.2014.MZ (data 
wpływu: 22.12.2014 r.), poddając do-
kładnej analizie rodzaj przedsięwzię-
cia z uwzględnieniem planowanych 
do realizacji rozwiązań technicznych, 
oraz jego usytuowanie, rozpatrzył 
wpływ wnioskowanej inwestycji na 
środowisko i wyraził opinię o ko-
nieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz 
określił zakres raportu.
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Nowym Dworze Mazo-

wieckim opinią sanitarną znak: ZNS-
717-29/14-6014 z dnia 23 grudnia 
2014r. stwierdził potrzebę przepro-
wadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz określił zakres ra-
portu. 

Informacja na temat kontrowersyj-
nej inwestycji wywołała prawdziwą 
burzę wśród mieszkańców i szybko 
zmobilizowała nasielskich internau-
tów na portalu Facebook, którzy 
wzajemnie zaczęli się informować 
o planowanym spotkaniu z inwesto-
rem. Stworzyli oni również specjalny 
fanpage „Stop spalarni opon w Sien-
nicy k. Nasielska”, który w ciągu jed-
nego dnia polubiło ponad pół tysiąca 
osób i z godziny na godzinę wzrasta 
liczba jego sympatyków Wzajemnie 
przekazywane są również prośby 
o podpisywanie listów protestacyj-
nych, które można znaleźć w wielu 
sklepach naszej gminy.
Podpisy są także zbierane od sobo-
ty (10 stycznia) przez mieszkańców. 
Zbierający podpisy mają pojawić 
się też przed największymi sklepami 
w mieście. Mieszkańcy zaczęli rów-
nież sygnalizować problem radnym. 
Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 
19 stycznia (poniedziałek) o godz. 
16.00 w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta.

Michał B.

R E K L A M A
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WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

Chemia śmierci
Podobno jednym ze świątecznych zwyczajów w Norwegii jest czytanie 
kryminałów. Bo czy jest lepsza pora na śledzenie zbrodni niż ponure 
i mroźne popołudnia i wieczory?
No dobrze, w powyższym wstępie popełniłem drobną manipulacje. 
Norwegowie kryminały czytają w czasie świąt, ale… wielkanocnych. Na 
swoje usprawiedliwienie mogę dodać jedynie, że w tamtych rejonach 
raczej przez większość roku jest 
zimno i nieprzyjemnie, więc nie 
było dużym nadużyciem po-
równać ich kwietniową pogodę 
z naszą obecną.
Wracając do kryminałów, jest 
ich prawdziwe zatrzęsienie. 
W związku z tym ciężko znaleźć 
coś naprawdę godnego polece-
nia, coś, co warte będzie godzin 
spędzonych na lekturze. Jeśli 
więc przeczytaliśmy wszystkie 
wielkie i popularne sagi, jak Mil-
lenium, i wciąż mamy ochotę na 
więcej, to polecam książkę Che-
mia śmierci Simona Becketta.
Pisarz ten, podobnie jak wielu 
hołubionych autorów krymina-
łów, zaczynał swoją karierę jako 
dziennikarz. Pewnego dnia trafił na „trupią farmę” w Tennessee – część 
miejscowego uniwersytetu służącą za poligon doświadczalny, jak zacho-
wują się ciała podczas rozkładu. Zaszokowany wymyślił opowieść o ge-
nialnym antropologu, który pomaga policji właśnie dzięki znajomości 
tego, co dzieje się z ludzkim ciałem po śmierci. Jego dzieło zyskało roz-
głos i doczekało się kontynuacji.
Historia zaczyna się jednak od tego, że bohater, doktor David Hunter, 
nie chce już wykorzystywać swoich umiejętności. Po tragicznej śmierci 
żony i córki traci dystans do pracy przy zwłokach i zaszywa się w małym 
angielskim miasteczku jako miejscowy lekarz. Jednak w momencie jed-
nak, gdy w okolicy zaczyna grasować morderca, na nowo musi wcielić 
się w dawną rolę i pomóc policji schwytać sprawcę, szczególnie że spra-
wa morderstw staje się z czasem dla niego czymś osobistym.
Książka jest napisana bardzo dobrze. Intryga wciąga i zaskakuje finałem, 
który jest niezwykle mroczny, chociaż nie brakuje tutaj happy endu (dla 
niektórych to może być wada). Postacie przedstawione są ciekawe i wia-
rygodne poza… głównym bohaterem. Niestety, jest on mało wyrazisty 
i brakuje mu jakiś specjalnych cech, które wyróżniałyby go spośród po-
dobnych mu ludzi. Poza tym jednak Chemia śmierci to wzorcowy thriller 
trzymający w napięciu do ostatniej strony.
Kiedy więc za oknem hula wiatr, a my siedzimy w domu bez czegoś 
konkretnego do zrobienia, to warto zatopić się w lekturze i razem z Da-
videm Hunterem odkrywać mroczne sekrety angielskiej prowincji, pa-
miętając jednak, że nic nie jest takie, jakie się na początku wydaje.

Paweł Kozłowski

ZAPROSZENIE DKK

Styczniowe spotkanie
Zapraszamy na kolejne, tym ra-
zem styczniowo-karnawałowe 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki działającego przy Miej-
sko - G m i n nej  B ib l io te c e P u-
blicznej w Nasielsku. Odbędzie 
się ono w sobotę, 17 stycznia 
2015 r. 
Roz p o c z y n a my,  j a k  z w yk l e 
o godz. 11.30. Będziemy się na 
nim dzielić wrażeniami z lektu-
ry kolejnej książki wspominają-
cej czasy Polski Ludowej, czyli 
utworu Ingi Iwasiów pt. Ku słoń-
cu . 
Serdecznie zapraszamy. 

(red.)

Koncert MEZO

Jeszcze raz  
o Krokusach
W numerze 24. „Życia Nasielska” z przełomu listopada i grudnia 
2014 r. został zamieszczony tekst pt. Nasielskie Krokusy. Infor-
macja dotyczyła występu tego zespołu na gali zorganizowanej 
przez władze miasta w kinie Niwa z okazji jubileuszu Nasielska 
– 900. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o naszym gro-
dzie. Razem z tekstem zamieściliśmy zdjęcie zespołu muzycz-
nego Krokusy. 
Problem tkwi w tym, że w tekście podaliśmy imiona i nazwiska 
członków zespołu, którzy na tej gali wystąpili, ale pod zdjęciem 
zabrakło podpisu zawierającego nazwisk członków zespołu wi-
docznych na tej fotografii. Osoby związane blisko z tym zespo-
łem, a także wielu tych, którzy ten zespół znali, zwrócili nam 
uwagę na to, że są pewne rozbieżności w zestawieniu tych na-
zwisk.
Rozbieżności wynikają z tego, że tekst i zdjęcie ilustrują różne 
okresy w dziejach tego zespołu. Tekst zawiera nazwiska osób, 
które wystąpiły na jubileuszowym miejskim spotkaniu. Na zdję-
ciu natomiast (wykonanym w innym czasie również na scenie 
kina Niwa) nie ma niektórych osób, które występowały na tym 
spotkaniu, za to jest na nim związany z zespołem od początku 
Waldemar Kuczborski. Osoby na zdjęciu to (od lewej strony): 
Bożena Grabowska, Wojciech Janecki, Wojciech Wójciak, Wal-
demar Kuczborski.
Za zaistniałą sytuację serdecznie zainteresowane osoby i ich ro-
dziny a także czytelników przepraszamy. 
Pewne nieporozumienie wynikło być może z tego, że nie udało 
się zamieścić całego przygotowanego tekstu. Miał on na celu 
przypomnienie pewnych wydarzeń w naszym mieście sprzed 
50 lat, kiedy to Nasielsk obchodził swoje „urodziny”. Ważnym 
punktem tych obchodów był występ naszego nasielskiego ze-
społu wprowadzającego nową, awangardową muzykę. 
W końcowej części tekstu zawarliśmy dwa przesłania. Jedno ad-
resowaliśmy do władz, aby przypadający w tym roku jubileusz 
950. rocznicy początków Nasielska uczcić nie mniej godnie. 
Drugie zaś adresowaliśmy do tych wszystkich, którzy przez te 
50 lat uczestniczyli w muzycznym życiu Nasielska, aby skrzyk-
nęli się i utrwalili to, co było ich dziełem, a co nie jest znane 
obecnemu pokoleniu. Naprawdę warto, bo jest się czym po-
chwalić. Są jeszcze dostępne dokumenty, które warto uchronić 
od zapomnienia. Apel ten kierujemy też do wszystkich poten-
cjalnych studentów historii. Elementy wiedzy o swoim mieście 
warto uwzględnić w swoich pracach licencjackich i magister-
skich.

andrzej zawadzki

Słuchaj

Słuchaj, jak bije ci serce,
czuwaj nad każdym oddechem, 
odnajduj dobro w rozterce, 
przyjmij cierpienie z uśmiechem.

Słuchaj Bożego rozkazu,
Nie smuć się i nie rozpaczaj, 
nic się nie dzieje od razu,
radość powoli znów wraca.

Słuchaj człowieka z miłością, 
niech czuje ciepło od ciebie,
on nie chce twojej litości,
on chciałby być pewny siebie.

Słuchaj odgłosów z uwagą,
może są prośbą o pomoc, 
na zło koniecznie reaguj,
nie zamknij drzwi swego domu.

Słuchaj, pomagaj, pocieszaj,
masz przecież ludzi przy sobie,
nikomu w garnku nie mieszaj,
spraw, by polegać na tobie.

  Stanisława Wiśniewska

Nasie lsk i  Ośrodek 
Kultury zaprasza 21 
lutego o godz. 19.00 
na koncert  jedne-
g o  z  n a j p o p u l a r -
niejszych artystów 
młodego pokolenia 
– Mezo.
Największe hity ar-
t ys t y  to:  S a c ru m , 
Ważne ,  Kryzys ,  Po 
robocie, Aniele czy 
M ezo krac j a .  J e go 
twórczość to połą-
czenie pozytywnego 
hip-hopu z popem. 
Jest laureatem wie-
lu prestiżowych na-
gród, w tym Srebrnej 
Premiery na festiwalu w Opolu, Su-
perjedynki, Viva Comet czy wielo-
krotnie Eska Music Awards. W 2012 
roku wziął udział w telewizyjnym 
show Bitwa na głosy i doprowa-
dził swój zespół MEZOTEAM do 
trzeciego miejsca. Mezo jest znany 
ze współpracy z Kasią Wilk, Mie-
czysławem Szcześniakiem, Libe-
rem czy Hanią Stach. Jego teksty 
są skoncentrowane na przekazie. 
Motywuje ludzi do doskonalenia 

się, przełamywania swych słabo-
ści, poprawy swego życia. W maju 
2014 r. światło dzienne ujrzała 
najnowsza płyta artysty Krajobraz 
po bitwie, promowana dotychczas 
singlami Jedyna (The only one), Na 
nowo i Święty spokój.
Na scenie NOK razem z Mezo 
pojawi się Ewa Jach, wokalist-
ka współpracująca m.in. z Kayah 
i Kasią Wilk. Duet Ewa Jach i Mezo 
ma na swoim koncie jeden z bar-

dzo znanych utworów – Kryzys . 
Oprawę muzyczną wieczoru za-
pewni Dj Skill.
Bilety na koncert można nabyć 
w kasie Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury oraz online.
Cena biletu 35 zł w przedsprzeda-
ży, 50 zł w dniu koncertu.
Dla pierwszych 20 osób, które ku-
pią bilety, płyta gratis!

K.T.
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RUBRYKA HARCERSKA

Sobótki
Termin „sobótka” kojarzy nam się głównie z zabawą w noc kupały 

podczas przesilenia letniego. A w naszym hufcu od grudnia 2014 r. 

został wprowadzony cykl sobótek warsztatowych.

Co to jest ta sobótka?
To bezpłatne warsztaty dla drużynowych, kandydatów na instrukto-

rów oraz instruktorów. Mogą w nich brać udział również przybocz-

ni delegowani przez swojego drużynowego. Warsztaty tematyczne 

odbywają się minimum raz w miesiącu, najczęściej w drugą sobotę 

miesiąca. Jest to doskonała forma podniesienia swoich kwalifikacji 

i zdobycia nowych umiejętności. Podczas zajęć są poruszane róż-

norakie tematy dotyczące zarówno sfery gospodarczej, finansowej, 

jak i wychowawczej, motywacyjnej czy planowania. Forma spotkań 

charakteryzuje się tym, że uczestnicy przynoszą na warsztaty wła-

snoręcznie upieczone ciasto, które jest konsumowane w przerwie. 

Sobótka to także wspaniała okazja do poznania innych osób z róż-

nych środowisk oraz spotkania starych znajomych. 

Pierwsze tego typu zajęcia dotyczyły dobrych praktyk w planowa-

niu. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie elementy powinien zawierać 

dobry plan pracy, jak układać harmonogramy i na co zwracać przy 

tym uwagę. Czym się różnią cele od zamierzeń i dlaczego nasze 

działania powinny być ich logicznym ciągiem. W pierwszym spo-

tkaniu wzięło udział 10 osób.

Drugie natomiast odbyło się w sobotę, 10 stycznia. Tym razem 

zajmowaliśmy się finansami. Podczas warsztatów, które prowadził 

skarbnik hufca, otrzymaliśmy porcję informacji na temat tego, co 

to są f inanse publiczne i jaka jest ich kultura prawna, jak wygląda 

przychód i rozchód w drużynie harcerskiej oraz jak je dokumento-

wać. Zapoznaliśmy się także z fakturami, ich opisywaniem, a także 

najważniejszymi kwestiami ich dotyczącymi i błędami, jakie można 

popełnić. A wszystko to w miłej atmosferze i omówione na konkret-

nych przykładach. W warsztatach uczestniczyło tym razem 17 osób, 

w tym 3 z naszego środowiska. 

Wkrótce druga część warsztatów finansowych, dotycząca Akcji Let-

niej i Zimowej. 

phm. Daniel Nowak

LISTY DO REDAKCJI

Szanowna Redakcjo

W ostatnim numerze „Życia 
Nasielska” w artykule „Z UM. Lew 
Nasielska 2014” nieznany autor 
podał szereg zasług Nominata. 

Zechciałby może autor artykułu 
podpowiedzieć czytelnikom, jak 
to się stało, że „najbardziej wy-
mierny efekt działań” polegający 
na doprowadzeniu do Nasielska 
gazu ziemnego nastąpił w 1993  r. 
(dane ze strony Urzędu Miasta), 
podczas gdy od 1990 r. burmi-
strzem Nasielska był pan Wójciak, 
później pan Ostrowski? 

Ja, mieszkając od strony podsta-
cji, miałem szczęście mieć gaz 
ziemny już w 1993 r. w marcu 
(umowa nr 9). Do dziś opalam 
gazem i nie narzekam. Piec wę-
glowy poszedł na złom.

Może ktoś wypowie się na inne 
tematy, bardziej kompetentny?. 
Bo wydaje mi się, że za SUW Jac-
kowo „płacił” też pan Ostrowski.

  Z poważaniem, 

  Józef Zawadzki, 

  ul. Jagodowa, Nasielsk

„A przecież nie cały umieram, to, co 
we mnie niezniszczalne, trwa!”

     Jan Paweł II

Wyrazy szczerego współczucia  
i otuchy dla ks. Tadeusza Jabłońskiego,  

proboszcza parafii  
pw. Bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie 

z powodu śmierci Ojca
  składa Rada Parafialna  
  parafii w Nunie

Fonia i wizja
Szanowna Redakcjo, 

słuchając ostatniej, ważnej, bo dotyczącej uchwalenia budżetu na 2015 
rok, sesji Rady Miejskiej, dowiedziałem się, że złożono wniosek, by na 
stronie internetowej znalazły się protokoły z posiedzeń komisji i sesji. Cie-
szę się, że radni dążą do pełnej jawności działań samorządu, i mam na-
dzieję, że przyniesie to nam wszystkim wymierne korzyści. 

W kontekście prowadzonej na tej sesji dyskusji na temat kolejnej fazy re-
formatorskich poszukiwań oszczędności gminnych m.in. w radykalnym 
ograniczaniu środków na kulturę, wydaje mi się, że należy wziąć pod 
uwagę wszystkie propozycje. 

W tym warto powrócić do wniosku radnego Marka Ostaszewskiego, do-
tyczącego diet dla radnych w kwocie 1 zł. Dzięki zastosowaniu tej takiej 
stawki wynagrodzenia za pracę społeczną można będzie poczynić kon-
kretne oszczędności, które można byłoby przeznaczyć na zakup profe-
sjonalnego sprzętu nagłośnieniowego. Wtedy można byłoby nie tylko 
słuchać sesji nasielskiej Rady Miejskiej „na żywo”, ale umieszczać pliki 
dźwiękowe na stronie BIP, żeby każdy zainteresowany w dowolnym mo-
mencie miał do nich dostęp za pośrednictwem internetu.

Warto także, kontynuując wątek oszczędności, pójść o krok dalej i zaku-
pić sprzęt do filmowania obrad sesji, a potem upowszechniać te materiały 
w internecie. Wiele samorządów już tak robi, nie jest to więc żadna no-
wość. Może jakiś odważny radny złoży formalny wniosek o to, żeby sesje 
Rady były filmowane, a materiały wideo publikowane na stronie urzędu. 
Wtedy mieszkańcy gminy mieliby okazję podziwiać na bieżąco dyskusje 
radnych i bezpośrednio oceniać ich działalność. Uważam, że warto na 
początku nowej kadencji Rady pochylić się nad tym tematem.

   Mieszkaniec Nasielska  
    (dane do wiadomości redakcji)

Tytuł pochodzi od redakcji. Wyjaśnienie UM
Laudacja, czyli sylwetka laureata 

Nagrody „Lew Nasielska” przy-

znanej w 2014 roku, znajduje się 

na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Nasielsku (w menu 

„Gmina Nasielsk”, zakładka „Lew 

Nasielska” i dalej „Laureaci Na-

grody Lew Nasielska”). Wybór 

corocznego Laureata Nagrody 

„Lew Nasielska” stanowi suwe-

renny werdykt Kapituły Nagro-

dy, który jest ostateczny. 

Wydział Administracji  

i Nadzoru UM Nasielsk
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Z MIASTA

Orszak Trzech Króli
Od kilku lat 6 stycznia w coraz 
większej liczbie polskich miast 
są organizowane Orszaki Trzech 
Króli. W tym roku po raz pierw-
szy taki orszak zorganizowano 
również w Nasielsku.
Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 11.30, jednak już wcześniej 
na placu przed nasielskim kościo-
łem św. Wojciecha zgromadziły 
się tłumy ludzi, którym harcerze 
wręczali tekturowe korony jako je-
den z symboli święta Trzech Króli. 
Później do zebranych przemówił 
ksiądz proboszcz Tadeusz Pepłoń-
ski: – Dzisiaj chcemy uwielbić 
wraz z Trzema Królami sprzed 
dwóch tysięcy lat Tego, który jest 
naszym Panem, Przewodnikiem 

i Królem. Uwielbijmy Go naszym 
orszakiem i zechciejmy podjąć 
trud wędrowania za nim do koń-
ca naszego życia. 

Następnie Sekretarz Nasielska, 
Marek Maluchnik,  przecz yta ł 
fragment ewangelii św. Łukasza 

o edykcie Cezara Augusta ogła-
szającym „spis ludności w całym 

państwie”. Po tym orszak mógł już 
ruszyć w drogę.
N a  c ze l e  p o c h o du  n i e s i o n o 
Gwiazdę Betlejemską i flagi sym-
bolizujące każdego z Trzech Kró-
li. Za nimi podążały dzieci będące 
małymi przedstawicielami każdej 
ze szkół i przedszkoli z terenu gmi-
ny. Tuż za nimi jechał wóz konny 
z Trzema Mędrcami, w których 
wcielil i się: burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski, wicedyrektor 
szkoły podstawowej w Nasielsku 
Mariusz Kraszewski oraz ksiądz 
Grzegorz Ostrowski. Orszak po-
dążał w kierunku skweru św. Jana 
Pawła II. Tam Trzej Królowi zło-
żyli pokłon nowo narodzonemu 
Chrystusowi (w którego wcielił się 

Adaś, syn państwa Joanny i Toma-
sza Czyżów) i wręczyli dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. 
Następnym elementem uroczy-

stości była msza święta, do której 
oprawę artystyczną przygotował 
chór „Lira” i orkiestra dęta pod 

przewodnictwem Joanny Osta-
szewskiej. Po jej zakończeniu głos 

zabra ł  burmistrz 
Bogdan Ruszkow-
sk i ,  któr y z łoż ył 
życzenia wszyst-
k i m  z e b r a n y m . 
– Chciałbym, by-
ś my funkcjono -
wal i  razem j ako 
wspólnota i razem 
b u dowa l i  n a sz ą 
przyszłość w ten 
najbliższy rok. By-
śmy potrafili cie-
szyć się z rzeczy 
m a ł yc h  i  d ą żyć 
do rzeczy dużych 
–  mówi ł .  Swoj e 
życzenia i podzię-
kowania za orga-

nizację złożył również ks. Tadeusz 
Pepłoński. 
Na zakończenie spotkania można 
było obejrzeć jasełka przygoto-

wane przez dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku.

Paweł Kozłowski

Z GMINY. NUNA

Mędrcy ze Wschodu 
Już po raz trzeci w uroczystość Objawie-
nia Pańskiego w parafii Nuna został zorgani-
zowany orszak Trzech Króli. Na oddalonym 
od kościoła placu szkolnym zgromadziła się 
grupa ok. 300 osób, by wspólnie z przybyły-
mi na koniach Mędrcami ze Wschodu ruszyć 
w drogę do betlejemskiego żłóbka. Efektow-
ne królewskie szaty i nakrycia głowy spra-
wiały wrażenie ogromnego dostojeństwa. 
Niewątpliwą atrakcją królewskiego korowodu 
była bryczka, w której zasiedli dworzanie ubra-
ni w charakterystyczne stroje, a wokół nich 
grupa posłańców na wierzchowcach. Dużą 
radość w tym wspólnym wędrowaniu wnio-
sła obecność dzieci i ich stroje z kolorowymi 
akcentami, reprezentujące postaci z ówcze-
snej epoki. W tej wspaniałej rodzinnej atmos-
ferze rozśpiewany i barwny orszak dotarł do 
kościoła, gdzie miała miejsce symboliczna 
scena złożenia darów. Następnie została od-
prawiona msza św., a po niej przy szopce z ży-
wymi zwierzętami, usytuowanej na zewnątrz 
przy kościele, odbył się koncert staropolskich 
kolęd. 
– Widać, że parafianie i goście znakomicie 
przyjmują to nowe wydarzenie, jakim jest 
orszak Trzech Króli. Inicjatywa ta jest for-
mą manifestacji swojej wiary, ma charakter 
wspólnotowy i rodzinny. To też pokazuje, że jest słuszna i jednoczy parafian. Dlatego co roku będziemy or-
ganizować taki marsz – zapewnia proboszcz ks. Tadeusz Jabłoński.
W organizację tegorocznego orszaku włączyło się dużo więcej osób. I tak w role Mędrców wcieliły się osoby 
ze stajni Stangret z Lorcina, oprawę dworzan i bryczki użyczyła stajnia Zarembowo z Cegielni Psuckiej, a zwie-
rzęta do żywej szopki bożonarodzeniowej dostarczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości. 
To był wyjątkowy dzień, dopisała pogoda i humory, co dało się zauważyć nie tylko przy wspólnym kolędo-
waniu, ale także wspólnym posiłku serwowanym przez organizatorów. Gorący barszczyk cieszył się dużym 
zainteresowaniem w ten mroźny, ale jakże piękny i słoneczny dzień. 

af.
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23. Finał WOŚP

UROCZYSTOŚCI

Studniówka ZSO

W  n i e d z i e l ę ,  11  s t y c z n i a 
w Nasielskim Ośrodku Kultury od-
był się 23. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Z tej okazji 
nie zabrakło licznych atrakcji.
W tym roku WOŚP gra „dla pod-
trzymania wysokich standardów 
leczenia dzieci na oddziałach pe-
diatrycznych i onkologicznych 
oraz dla godnej opieki medycznej 
seniorów”. 
W tym roku postanowiliśmy po-
nownie zainteresować się od-
działami pediatrycznymi oraz 
onkologicznymi, aby podtrzymać 
wysokie standardy opieki medycz-
nej, które udało się, m.in. dzięki 
wcześniejszym zakupom WOŚP, 
wypracować. Nie zapominamy 
oczywiście o seniorach. Już po raz 
trzeci pochylamy się nad geriatrią, 
aby także i ludzie starsi mogli do-

chodzić do zdrowia w godnych 
warunkach – piszą na swojej stro-
nie organizatorzy.
Na terenie gminy Nasielsk od rana 
młodzież z okolicznych szkół kwe-
stowała na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, nie zważając 
na to że, tak jak przed rokiem, po-
goda nie dopisywała. Sztab WOŚP 
mieścił się tradycyjnie w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, 
a za organizację odpowiadała po-
nownie pani Katarzyna Świderska. 
W tym roku wydano 81 identyfi-
katorów dla kwestujących. Obok 
uczniów pieniądze zbierali również 
najmłodsi wolontariusze z Niepu-
blicznego Przedszkola „Sakolan-
dia” wraz z opiekunami. – Co roku 
jest bardzo wielu chętnych, aby zo-
stać wolontariuszem, i ponad po-
łowie z nich musimy podziękować 
– mówi Katarzyna Świderska. 

O d  1 4 . 0 0 
r o z p o c z ę -
ły się koncerty 
i przedstawienia. 
Naj p i er w w y-
stąpili tancerze 
ze szkoły tańca 
SWAG, a po nich 
odbył się spek-
takl teatralny pt. 
Królewna Śnież-
ka w wykonaniu 
przedszkolaków 
z „Sakolandii”. 
Pokaz tanecz-

ny przedstawiły również uczenni-
ce z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Nasielsku. Młodzież z ZSZ póź-
niej także opanowała scenę dla 
swoich popisów wokalnych. Po ich 
występach aż do końca imprezy 
trwał koncert wielu różnorodnych 
zespołów. ZDREADY, H.A.N.D, 
VICTIME i RAGGABARANDA po-
rywały publiczność swoimi ener-
getycznymi utworami, od reggae, 
rock, przez hip-hop, aż po ostry 
metal. Znalazło się więc coś dla fa-
nów wielu gatunków muzycznych.
Po dc z a s  F i na ł u  WOŚP o dby-
wał y się również licytację wie-
lu przedmiotów z logo fundacji, 
ale nie tylko. Oprócz koszulek, 
kalendarzy i innych fantów zna-
lazły się też prawdziwe perełki, 
tak jak np. p ł yta ENEJ z podpi-
sami członków zespoł u.  Było 
o co walczyć, więc licytacje by-

wały zażarte. O godzinie 20.00 
„Światełko do nieba”, czyli pokaz 
fajerwerków, zakończyło Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
W tym roku w Nasielsku udało 
się zebrać ponad 17 400 zł, czy-
li więcej niż w roku ubiegł ym. 

– Myślę, że Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy każda zło-
tówka się przyda i  fakt,  że co 
roku udaje się zorganizować jakiś 
wkład z naszej gminy, jest czymś, 
z czego powinniśmy się cieszyć – 
mówi Katarzyna Świderska.

Paweł Kozłowski

W sobotę, 10 stycznia br. odby-
ła się studniówka uczniów z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku. To dla nich ostatnia 
okazja do zabawy przed jednym 
z najważniejszych egzaminów 
w życiu.
Tak jak przed rokiem absolwenci 
z ZSO balowali w „Starym Młynie” 
w Nasielsku. Studniówkę rozpo-
czął tradycyjnie polonez. Ucznio-
wie przygotowywali się do niego 
przez ponad miesiąc pod czujnym 
okiem swojej nauczycielki Ewy 
Żołnierzak. Chociaż u niektórych 
było widać sporo stresu, to świet-
nie zaprezentowali różne figury ta-
neczne i zebrali rzęsiste oklaski za 
swój pokaz.

Potem przyszła kolej na przemo-
wy. Pierwsza głos zabrała dyrektor 
szkoły Danuta Białorucka. – W ży-
ciu zdarzają się wyjątkowe chwi-
le, jedyne w swoim rodzaju. Na 
pewno czekaliście z upragnieniem 
i utęsknieniem tej nocy – mówi-
ła i przypomniała swoim uczniom, 
że wkrótce czeka ich sprawdzian, 
który zaważy na dalszych losach. 
Dodała, że chociaż matura nie 
wszystkim pójdzie równie dobrze, 
to wierzy, że trud włożony w na-
ukę na pewno się później opłaci. 
Dyrektor Białorucka przeczytała 
również list skierowany do absol-
wentów przez starostę Magdalenę 
Biernacką. Swoje życzenia złoży-
li również przedstawiciele młod-

s z y c h  k l a s 
i przedstawi-
ciel rodziców 
Lidia Frań.
Po przemó-
w i e n i a c h 
dyrektor tra-
dycyjną lamp-
ką szampana 
wzniosła to-
ast za swoich 
uczniów i ich 
pomyślność na 
maturze. Na-
stępną częścią 
u r o c z y s t o -
ści był kaba-
ret. W swoim 
programie ar-
t y s t yc z n y m 
uczniowie po-
k a z a l i  w  z a -
bawny, ale nie 
obraźliwy spo-
sób „typowy” 
dzień w szko-
le. Było dużo 
śmiechu, a nauczyciele z przy-
mrużeniem oka przyjęli swoje hu-
morystyczne wersje przedstawione 
przez młodych aktorów. 
Gdy zakończyła się część oficjalna, 
przyszła wreszcie długo oczekiwa-
na chwila na beztroską zabawę do 
białego rana. 

Po szaleństwach stud-
niówkowej nocy mło-
dzież czeka solidna 
praca. Każdemu z nich 
życzymy więc jak naj-
lepszych wyników na 
egzaminie matural-
nym. 

Paweł Kozłowski
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NISS Nasielski Informacyjny Serwis SMS
Osoby zainteresowane otrzymy-
waniem informacji z Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku mogą zapisać 
się do Systemu SMS. 
Jak to zrobić?
1. Przez formularz rejestracyj-
ny w we rs j i  p ap i e rowej  do -
stępny w punkcie podawczym 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
(wersja bezpłatna),
2. przez formularz elektroniczny 
dostępny na stronie internetowej 
urzędu: Nasielsk.pl (patrz wyżej – 
wersja bezpłatna).
Czy za otrzymywane wiadomości 
ponosimy koszty?
Wiadomości SMS przesyłane przez tutejszy Urząd Miejski są bezpłatne. 
Jakie treści zamierza przesyłać urząd za pomocą wiadomości SMS? 
Istotne informacje związane z działalnością urzędu, jak i całej gminy (np. o bezpłatnych badaniach, szkoleniach, 
imprezach kulturalnych i sportowych, utrudnieniach w komunikacji, ostrzeżenia pogodowe i inne wiadomości 
istotne z punktu widzenia społecznego). 
Czy można się wypisać z systemu SMS?
W każdej chwili można wypisać się z systemu SMS przez wpisanie swojego numeru telefonu w formularzu do-
stępnym na stronie Nasielsk.pl (patrz wyżej formularz elektroniczny strony). 
Ponadto można złożyć formularz wypisania się z systemu SMS w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku.

ZE SZKÓŁ. SP w Budach Siennickich

Ze sportem i sztuką 
za pan brat
W grudniu 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Couberti-
na w Budach Siennickich uczestniczyli w dwóch ciekawych wycieczkach.
9 grudnia dzieci z klas I–III wzięły udział w niezwykłej przygodzie, jaką był 
Wielki Festiwal Sportowy pod hasłem „Mistrzowie Dzieciom”, odbywający 
się w hali warszawskiego Torwaru. Przewodnikami po świecie sportu byli 
sportowcy, którzy osiągnęli mistrzostwo w swoich dyscyplinach.

Głównym celem Wielkiego Festiwalu Sportowego dla Dzieci jest populary-
zacja sportu, prezentowanie różnych dyscyplin i form aktywności oraz roz-
budzanie sportowych zainteresowań wśród najmłodszych. 
Dla uczestników przygotowano 11 specjalnych stref, w których odbywały się 
gry i zabawy związane z koszykówką, piłką ręczną, piłką nożną, siatkówką, 
tenisem i kolarstwem. Konkursy były prowadzone pod okiem profesjonal-
nych trenerów i zawodników reprezentujących określoną dyscyplinę sportu. 
Dzieci mogły posmakować sportowej rywalizacji, obejrzeć specjalny pokaz 
rowerowego trialu, karate oraz zapasów, a także odwiedzić jedną z najnowo-
cześniejszych bokserskich sal treningowych w Polsce. Dodatkową atrakcją 
były stanowiska z kredkami, farbami oraz prostymi grami zręcznościowymi. 
Chwilę wytchnienia od sportowych emocji zapewniła aktorka Edyta Jun-
gowska.
Program festiwalu był tak przygotowany, aby umiejętnie połączyć ruch i za-
bawę oraz zachęcić do aktywności fizycznej. 
Z kolei 18 grudnia odbyła się wycieczka do Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie. Z okazji świąt Bożego Narodzenia muzeum przygotowało 
zajęcia wprowadzające w świat symboli i obyczajów świątecznych całego 
świata. Spotkanie pt. „Pod bożonarodzeniowym drzewkiem” miało charak-
ter warsztatowy, a jego celem było przybliżenie historii Świętego Mikołaja 
oraz obyczajów świątecznych w Polsce i na świecie.
Uczniowie odwiedzili wystawę stałą pt.: „Czas Świętowania”, która pokazuje, 

czym było i jest tradycyjne świętowanie w kulturach ludowych, jakich wy-
magało dekoracji, jak świętowali Polacy, a jak przedstawiciele innych nacji 
i wyznań mieszkający w naszym kraju. Dzieci poznawały znaczenie i sym-
bolikę czasu świątecznego, jego urodę i magiczną aurę za pomocą róż-
norodnych eksponatów, takich jak: odświętne stroje, kostiumy i akcesoria 
obrzędowe, sztuka religijna i ceramika dekoracyjna. Na koniec wykonały 
własnoręcznie karty świąteczne, którymi obdarowywały się wzajemnie, 
a także oryginalne ozdoby choinkowe.
Podczas wizyty w Muzeum Etnograficznym uczestnicy wycieczki obejrzeli 
również ekspozycję pt. „Inne oblicza. Maski, marionetki i sztuka cieni ze zbio-
rów Chińskiego Narodowego Muzeum Sztuki”. Na wystawie prezentowana 
była chińska sztuka ludowa (m.in. maski, lalki i teatr cieni), która ukazuje inne 
oblicza chińskiej kultury, jej cechę charakterystyczną, czyli kreatywność ar-
tystyczną i sny o lepszej przyszłości.
Wizyta w muzeum przybliżyła wszystkim uczestnikom temat różnych spo-
sobów świętowania w Polsce i w świecie, rytuałów, dekoracji i strojów. Do-
datkowo każdy uczeń wrócił z własnoręcznie wykonaną pamiątką.

Regina Maron, Aneta Kicka

Z GMINY. Cieksyn

Szlak Kolorowych Drzew w Ciesynie
W krajobraz Cieksyna jest wpisa-
ny jedyny w swoim rodzaju Szlak 
Kolorowych Drzew. W jego skład 
wchodzą cztery unikalne drzewa-
-rzeźby: Drzewo Różowe, Drzewo 
Pomarańczowe, Drzewo Cytryno-
we oraz Drzewo Turkusowe, któ-
rych twórcami są Kinga i Mirosław 
Szczypek ze Stowarzyszenia Ar-
tystyczno-Społecznego „Skafan-
der” oraz Jarosław Urbański, artysta 
rzeźbiarz z Chojnic.
Nie można koło nich przejść obo-
jętnym. Nie tylko ożywiają wiejski 
krajobraz swoją formą i kolorem, 
ale też są nośnikami określo-
nej energii przypisanej kolorom. 
Rzeźby są wykonane z martwych 
drzew, starych maszyn rolniczych 
i z różnych znalezionych na zło-
mowisku elementów, które w ten 
sposób udało się ocalić od zapo-
mnienia i tchnąć w nie nowe życie. 
Oprócz pełnienia funkcji koloro-
terapii drzewa-rzeźby są miejsca-
mi wielu wydarzeń kulturalnych, 
spektakli teatralnych, działań hap-
peningowych oraz spotkań spo-
łecznych. Przykładem tego mogą 
być cykliczne Wigilie dla miesz-
kańców Cieksyna i okolic czy też 
Jare Święto. Drzewa koncentrują 
wokół siebie ludzi, zbliżają, uwraż-
liwiają na kulturę i sztukę. 
Szlak Kolorowych Drzew w Ciek-
synie jest wyjątkową atrakcją tury-
styczną w naszej gminie. Rozmieszczenie rzeźb umożliwia przyjemną wędrówkę, podczas której można odkryć 
piękno tej wsi.
29 grudnia w Cieksynie przy ul. J. Piłsudskiego, koło kościoła, „wyrosło” kolejne na szlaku drzewo – Turkusowe. 
Instalacja została wykonana z drewna i metalu przez Jarosława Urbańskiego, artystę rzeźbiarza z Chojnic. Mimo 
siarczystego mrozu montaż rzeźby odbył się sprawnie, zapewne dzięki energii słońca, które tego dnia pięknie 
przyświecało. Uroczystość otwarcia Drzewa Turkusowego i oficjalne otwarcie Szlaku Kolorowych Drzew obędzie 
się już niebawem, o czym głośno poinformują członkowie Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego „Skafan-
der” – inicjatorzy i współtwórcy szlaku.
Projekt Drzewo Turkusowe jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Zapraszamy do Cieksyna!



1116–29 stycznia 2015; Życie Nasielska nr 2(413) AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy Miasta i Gminy Nasielsk     Siennica, dnia 11.01.2015 r.

PROTEST SPOŁECZNY
przeciwko budowie spalarni odpadów, opon w Siennicy

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nasielsk Pana Bogdana Ruszkowskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku Pana Jerzego Lubienieckiego

My, niżej podpisani Mieszkańcy gminy Nasielsk, po powzięciu informacji od przypadkowych osób, niepracujących w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, o planowanym przedsięwzięciu po-
legającym na adaptacji istniejących obiektów budowlanych położonych na działkach o numerach ewidencyjnych 80/6, 81/6, 82/6, 82/8, 82/9 i części działki 82/10 w miejscowości 
Siennica, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów, opon, żądamy podjęcia stosownych działań mających na celu uniemożliwie-
nie realizacji ww. przedsięwzięcia. Planowana inwestycja stwarza zagrożenie życia i zdrowia ludzi przez pożar, wybuch, zapylenie, skażenie chemiczne, biologiczne, radiologiczne oraz 
zanieczyszczenie różnych komponentów środowiska – skażenie biologiczne, chemiczne, radiologiczne, termiczne środowiska – str. 41 Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Podczas 
przetwarzania odpadów będą powstawać substancje i mieszaniny toksyczne, niebezpieczne dla ludzi i innych organizmów żywych. Odpady te będą magazynowane w Zakładzie – str. 
50–57 Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Panie Burmistrzu oraz Panie Przewodniczący Rady Miejskiej,
• dlaczego Mieszkańcy nie zostali poinformowani o tym planowanym przedsięwzięciu?,
• dlaczego niesprawdzona technologia ma być realizowana w gminie Nasielsk?,
• dlaczego wprowadza się u nas przestarzałe i niechciane na zachodzie technologie?,
• dlaczego nie chcemy usłyszeć, że w Kanadzie wprowadzono całkowity zakaz, w Belgii 5-letnie moratorium na budowę spalarni, w Hiszpanii oraz Austrii od 10 lat nie zbudowano żadnej ?!!
• dlaczego po otrzymaniu informacji (złożony wniosek Inwestora w dniu 28 listopada 2014 r.) nie podjęli Panowie działań zmierzających do wycofania się Inwestora z planowanej inwe-

stycji? Zwłaszcza, że jak wynika z Karty Informacyjnej, nie jest to jedyna lokalizacja, którą Inwestor wziął pod uwagę – str. 32 Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 
Przez taką milczącą postawę dają Panowie przyzwolenie na tę inwestycję między zabudową wielorodzinną, na przedmieściach Nasielska, tj. ok. 460 m od granicy administracyjnej mia-
sta Nasielska i ok. 2 km od jego centrum.
Przypominamy, że najbliższe pojedyncze budynki mieszkaniowe znajdują się w odległości ok. 60 m od granic działek, na których planuje się realizację przedsięwzięcia – str. 8 Karty Infor-
macyjnej Przedsięwzięcia. Ponadto w odległości ok. 250 m jest zlokalizowany Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy NZOZ Millenium z 70 pensjonariuszami przyjętymi na rehabilitację po 
leczeniu szpitalnym, a na terenie planowanej budowy działa Zakład Pracy Chronionej Jan-Pol, gdzie znajduje zatrudnienie ok. 400 pracowników z grupą inwalidzką, są to ludzie z różnymi 
schorzeniami.
W odległości ok 150 m działa piekarnia GS „SAMOPOMOC” z własnym ujęciem wody – produkcja żywności dla mieszkańców miasta i gminy Nasielsk w bezpośrednim sąsiedztwie spa-
larni – co na to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny? 
Istnieje zagrożenie, że w każdej chwili może dojść do rozszczelnienia instalacji.
Czy gmina posiada wyspecjalizowany zespół ludzi i odpowiedni do tego sprzęt oraz środki finansowe do zabezpieczenia i usunięcia skutków awarii planowanej instalacji?
Pragniemy przypomnieć, że nie minęło jeszcze 100 dni od deklaracji Panów zamieszczonych w ulotkach wyborczych, z których wynika, że chcecie, aby gmina Nasielsk była miejscem 
przyjaznym dla mieszkańców (…). Przekonywaliście nas, że wspólnymi siłami uda nam się zmienić naszą małą ojczyznę – miasto i gminę Nasielsk oraz dzięki konstruktywnemu dialogowi 
mieliśmy pracować dla dobra naszej małej ojczyzny.
Wierzymy, że słowa te nie zostały wykorzystane na potrzebę wyborów 2014, dlatego też żądamy poinformowania Mieszkańców gminy Nasielsk zgodnie z art. 30 oraz art. 33 w związku 
z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) przez Obwieszczenie o planowanym ww. przedsięwzięciu i jego zamieszczenie m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
Przypominamy, że udział społeczeństwa ma być zagwarantowany zgodnie z art. 7 i 8 konwencji z Aarhus. Zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE państwa człon-
kowskie mają zapewniać, że:
• społeczeństwo jest informowane – przez ogłoszenia publiczne lub inne właściwe środki, takie jak media elektroniczne – gdzie są dostępne plany i programy odnoszące się do środowiska, 
jakie wpłynęły wnioski dotyczące tych planów lub programów bądź ich zmiany czy rewizji; do wiadomości społeczeństwa są podawane istotne informacje o takich wnioskach, włącznie 
z informacjami o prawie do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i właściwych władzach, do których można zgłaszać komentarze i zapytania;
• społeczeństwo jest uprawnione do wyrażania komentarzy i opinii, zanim zostaną podjęte decyzje dotyczące planów i programów, w których opracowywaniu społeczeństwo ma – za-
gwarantowaną przez przepisy szczególne – możliwość uczestniczenia;
• w podejmowaniu takich decyzji przykłada się należytą uwagę do wyników udziału społeczeństwa;
• po przebadaniu komentarzy i opinii wyrażonych przez społeczeństwo właściwe władze dokładają należytych starań, by powiadomić społeczeństwo o podjętych decyzjach oraz ich 
przyczynach, w tym również o informacjach przekazanych w ramach udziału społeczeństwa.
Wykonując zobowiązania wynikające z tych aktów prawa europejskiego, polski ustawodawca określił w art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że aby mogło nastąpić wydanie decyzji lub opracowanie dokumentów 
z zakresu środowiska, w przepisach stanowiących materialnoprawne podstawy opracowywania poszczególnych planów lub programów musi być zagwarantowane, że ma się to odbywać 
z udziałem społeczeństwa (tak jak to jest np. w art. 15 ust. 3 prawa ochrony środowiska w odniesieniu do polityki ekologicznej państwa czy w art. 17 ust. 4 tego aktu prawnego w odniesie-
niu do programów ochrony środowiska).

Panie Burmistrzu oraz Panie Przewodniczący Rady Miejskiej,
wzorem gminy Sulejówek (Uchwała nr III/ 12 /2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 grudnia 2014 r.) żądamy niezwłocznego podjęcia stosownej uchwały na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) w sprawie stanowiska odnośnie do planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji 
istniejących obiektów budowlanych położonych na działkach o numerach ewidencyjnych 80/6, 81/6, 82/6, 82/8, 82/9 i części działki 82/10 w miejscowości Siennica, gmina Nasielsk, 
powiat nowodworski. Stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku powinno podzielać obawy mieszkańców dotyczące zachowania przyjaznego dla środowiska i bezpiecznego dla zdrowia 
mieszkańców charakteru gminy w związku z realizacją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na otoczenie oraz zgodnie z wolą Mieszkańców być przeciwne realizacji i eks-
ploatacji przedsięwzięcia, które może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz skażenie środowiska.
Podjętą Uchwałę należy przekazać do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Burmistrza Miasta Nasielsk.

Jednocześnie oświadczamy, że nie chcemy:
– mieszkać w bezpośrednim otoczeniu inwestycji zagrażających życiu i zdrowiu,
– żeby gmina Nasielsk stała się „śmietnikiem” Polski, a nawet Europy, 
– być „królikami doświadczalnymi”,
– obniżenia wartości naszych nieruchomości,
– żyć w nieustannym strachu o przyszłe inwestycje w gminie Nasielsk.
Stowarzyszenie „Eko-Życie” podkreśla, że jest bardzo duża determinacja społeczności lokalnej gmi-
ny Nasielsk, która jest wyrażana jest przez podpisy na listach protestacyjnych przeciw budowie spalarni  
w Siennicy. Listy będą sukcesywnie przekazywane do Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i poinformowanie Stowarzyszenia „Eko-Życie” o podjętej 
przez Radę Miejską w Nasielsku uchwale oraz o działaniach zmierzających do uniemożliwienia powstania spa-
larni w Siennicy.

Protestujący (w zalączeniu podpisy)

SPOTKANIE MLECZARZY
Tradycyjne spotkanie  

pracowników OSM w Nasielsku  
odbędzie się w dniu 14 lutego 2015 r.  

w Restauracji „Palladium”.
Zaczynamy o godz. 16.00.

Deklaracje udziału i wpłatę 100 zł  
prosimy składać  

u Pani Anny Lewandowskiej  
w Sklepie Ogrodniczym  

do dnia 06.02.2015 r. 
    Komitet Organizacyjny

O G Ł O S Z E N I E
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Garnki lepią w Konarach
PORADY

Racjonalne 
odchudzanie daje 
efekty
Bohaterem mojego dzisiejszego artykułu jest dziewiętnastoletni Łukasz, któ-
ry podjął walkę ze swoimi zwyczajami towarzyszącymi mu od dzieciństwa.

Czy od dziecka doskwierały Ci zbędne kilogramy?
– Problem z nadwagą towarzyszył mi przez całe życie. Nigdy nie czułem się 
dobrze w swoim ciele. 
Z jakich powodów podjąłeś decyzję o zmianie swoich nawyków i stylu 
życia?
– Myślę, że chęć zmiany mojego wyglądu była głównym powodem podjęcia 
walki z nadwagą, choć względy zdrowotne, takie jak problem z ciśnieniem czy 
nadmierne zmęczenie, też wpłynęły na moją decyzję. 
Czy wcześniej podejmowałeś próby odchudzania? Co skłoniło Cię do zgło-
szenia się do dietetyka?
– Wiele razy odchudzałem się, stosując diety znalezione w internecie, ale na 
żadnej nie wytrzymałem dłużej niż tydzień, a poza tym mój organizm źle je 
znosił, dlatego chciałem zasięgnąć rady specjalisty, który przygotowałby dietę 
odpowiednią dla mnie. 
Jak wspominasz czas odchudzania? Czy długo ono trwało? Ile udało Ci się 
schudnąć?
– Początki nie były łatwe. Musiałem wprowadzić do swojego codziennego 
jadłospisu produkty, których używałem sporadycznie lub wcale, ale właśnie 
na tym polega dieta urozmaicona, dzięki której mogłem eksperymentować, 
łącząc ze sobą różne smaki. Od października 2013 do kwietnia 2014 udało 
mi się schudnąć 30 kg, od tamtej 
pory jest już stabilizacja masy ciała.
Jak wspominasz początek zmian 
swoich nawyków? Co było naj-
trudniejsze, a co najłatwiejsze?
– Swoje przyzwyczajenia żywie-
niowe zmieniłem z dnia na dzień, 
dlatego mój organizm różnie na 
to reagował, ale po miesiącu za-
pomniałem o dawnym trybie ży-
cia. Myślę, że najtrudniejszą rzeczą 
podczas kuracji było wymyślanie 
codziennie innych potraw, aby nie 
skupiać się tylko na jednym pro-
dukcie, jak np. filet z kurczaka, ale z 
tym też dałem sobie radę. Natomiast z łatwością przyszło mi pilnowanie okre-
ślonych godzin jedzenia i niepodjadanie pomiędzy posiłkami. 
A czy oprócz zmiany nawyków zwiększyłeś swoją aktywność fizyczną?
– Tak, zacząłem chodzić na siłownię, polubiłem bieganie, które zawsze było 
dla mnie udręką.
Czy coś zmieniło się w Twoim życiu po odchudzaniu? 
– Na pewno zmieniła się moja samoocena i podejście do niektórych spraw. 
Patrząc na efekty, mogę nareszcie powiedzieć, że jestem chudy. 
Jaka była reakcja znajomych i rodziny na zmianę wyglądu?
– Rodzina i znajomi do tej pory są w szoku, gdy patrzą na moje zdjęcia sprzed 
odchudzania. Udało mi się nawet zmotywować parę osób, aby też podjęły 
walkę ze zbędnymi kilogramami. 
Czy chcesz coś przekazać czytelnikom, którzy nie mogą podjąć decyzji 
o odchudzaniu?
– Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że w odchudzaniu nie chodzi o 
głodzenie się ani o mordercze ćwiczenia na siłowni. Jeśli tak jak ja spotkacie 
na swojej drodze odpowiednią osobę w postaci dietetyka, to gwarantuje, że 
odchudzanie będzie przyjemnością i na pewno dotrzecie do wymarzonego 
celu. 
Od kilku miesięcy trwa normalizacja masy ciała. Czy dopuszczasz taką moż-
liwość, że kiedyś wrócą te zgubione kilogramy?
– Nawet nie dopuszczam do siebie takiej myśli, że mógłbym wrócić do dawnej 
wagi. Choć jem już normalne posiłki, to zawsze kontroluję ich wielkość i skład-
niki, jakie się w nich znajdują. 
Odchudzanie to zmierzenie się ze swoimi słabościami i przyzwyczajenia-
mi. Nikt nie mówi, że jest to szybkie i łatwe, gdyby tak się działo, nadmierna 
masa ciała nie byłaby globalnym problemem. Jednak, tak jak w przypad-
ku Łukasza, widać, że jeśli ktoś chce schudnąć, to wytrwałością i przede 
wszystkim konsekwencją może dotrzeć do wymarzonego celu. Im wcze-
śniej sobie zdamy z tego sprawę, tym lepiej.

mgr Iwona Łątka
www.konsultacjedietetyczne.pl

dietetyk_iwona@wp.pl

W sierpniu ubiegłego roku odby-
ło się uroczyste otwarcie świetli-
cy w Konarach. Dzisiaj oferuje ona 
ciekawe zajęcia i warsztaty nie tylko 
dla mieszkańców wsi.
Gdy tylko skończył się remont bu-
dynku świetlicy, zapowiedziano, że 
nie będzie stał bezczynnie, a bę-
dzie się w nim oferować różne ak-
tywności dla mieszkańców Konar 
i reszty gminy. Dzisiaj widzimy, że 
nie skończyło się na obietnicach, 
a świetlica daje możliwości cieka-
wego spędzenia wolnego czasu.
Pierwszą z nich są cotygodnio-

we godzinne lekcje angielskiego 
dla dzieci. Uczęszcza na nią na ra-
zie około 15 uczniów w wieku od 
5 do 10 lat, pochodzących z Ko-
nar, Kosewa, ale również z same-
go Nasielska. Inną ofertą są zajęcia 
z aerobiku prowadzone raz w tygo-
dniu przez zawodową instruktorkę, 
skierowane głównie do pań, które 
utworzyły już grupę 12 miłośniczek 
aktywnego trybu życia.
Najoryginalniejsze wydają się jed-
nak ostatnie z proponowanych za-
jęć, czyli warsztaty garncarskie. Jak 
mówi Jarosław Rudnik, sołtys Ko-
nar: – Jeszcze dwa lata temu przed 
rozpoczęciem remontu zaczęli-

śmy lepić z gliny 
i to się spodoba-
ło. Dlatego po-
stanowiliśmy to 
później konty-
nuować. Dodaje, 
że pomysł z gliną 
wziął się z tego, 
że nie potrze-
ba do tego wiel-
kich nakładów, 
a można wycza-
rować naprawdę 
ładne rzeczy. 
Świetlica w Konarach dysponuje 
profesjonalnym piecem garncar-

skim o pojemności 
120 litrów i kołem, 
któ re  j e d n a k  n a 
t y m  e t a p i e  z a -
jęć jest  zbyt  za-
awansowane dla 
uczestników zajęć. 
Lekcje prowadzo-
ne są tematycznie, 
na przykład uczo-
no lepienia talerzy. 
Chętni spotykają 
się co dwa tygo-
dnie i pod okiem 

profesjonalistów tworzą różne cuda 
z gliny. Nie można im odmówić ta-

lentu, ponieważ wykonane przez 
nich ozdoby choinkowe zawisły na 
choince znajdującej się w Urzędzie 
Miejskim.
Przy okazj i  otwarcia świetl icy 
w Konarach miejscowość docze-
kała się również swojej strony inter-
netowej, stworzonej przez jednego 
z młodych mieszkańców: http://
konary.jimdo.com/. Można na niej 
śledzić ofertę zajęć i inne aktual-
ne sprawy. Warto docenić to, że 
trud mieszkańców Konar na cze-
le z sołtysem Jarosławem Rudni-
kiem opłacił się i dziś mają w swojej 
wsi miejsce, które jest odwiedzane 
przez ludzi z całej gminy.

Paweł Kozłowski

dokumentów na razie tej zgody nie 
otrzymujemy – informuje R. Ka-
siak. – Szybszym rozwiązaniem, 
w naszej ocenie, byłoby wykorzy-
stanie istniejących słupów niskiego 
napięcia na tym odcinku, który li-
czy około 650 m. Jestem też już po 
rozmowach z firmą Energa-oświe-
tlenie o możliwości zamontowania 
opraw oświetlenia ulicznego na 
ich słupach i wstępnie wyrazili na 
to zgodę. Słupy te są jedynie dość 
mocno oddalone od drogi. Nato-
miast istnieje możliwość technicz-
nego rozwiązania tego problemu 
przez instalację wysięgników dłu-
gości co najmniej trzech metrów 
oraz oprawy około 150 WAT – 
wówczas powinniśmy ten odcinek 
w miarę skutecznie oświetlić- wy-
jaśnia. 
W kwestii ulicy Łącznej R. Kasiak 
stwierdził, iż jest jedna z ulic, na któ-
rą gmina opracowała dokumenta-
cję projektową. Jest ona, zgodnie 
z zapisami w Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego Miasta 
Nasielska, częścią planowanej ob-

wodnicy miasta, która będzie łą-
czyła ulicę Przechodnią i Dębową, 
połączy dwie drogi wojewódzkie 
(ulica Płońską i Kolejową) i dwie po-
wiatowe (Kościuszki i POW).
Temat oświetlenia na ul. Kolejo-
wej został podjęty na posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury i Porządku 
Publicznego, w dniu 14 stycznia 
br., w którym uczestniczyli miesz-
kańcy. Burmistrz Nasielska Bogdan 

Ruszkowski zaproponował opcję 
montażu oświetlenia na 3-, 4-me-
trowych wysięgnikach zainstalo-
wanych na istniejących słupach 
niskiego napięcia. Zapowiedział 
także, iż zamontowanych będzie na 
tym odcinku siedem lamp, a realny 
termin realizacji tego zadania został 
wskazany na koniec marca br.

Michał B.

Z GMINY

Oświetlenie na Kolejowej
dokończenie ze strony 1
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Kino NIWA ZAPRASZA
14-18 stycznia godz. 18.00

Hobbit:  
Bitwa Pięciu Armii 3D

Fantasy, przygodowy; Nowa Zelandia, USA; Czas trwania: 
2 godz. 55 min.

Krasnoludy z Ereboru odzyskują ojczyznę, 
ściągając gniew smoka na Esgaroth. Wolne isto-
ty Śródziemia łączą siły przeciwko Sauronowi, 
który wysyła legiony orków na Samotną Górę.

14-18 stycznia godz. 15.00

Królowa Śniegu 2 3D
Animacja, familijny; Rosja; Czas trwania: 1 godz. 20 min.

W Krainie Lodu odradza się zło. Orm razem 
z Gerdą, Kaiem, zbuntowaną piratką i łasiczką 
Zuzią staną do walki z Królem Śniegu.

21–25 stycznia godz. 15.00

Paddington
Familijny, Komedia, Przygodowy, produkcja: Francja, 
USA, Wielka Brytania.

Miś Paddington przyjeżdża do Londynu. Co 
rusz mierzy się z nieznanymi urządzeniami 
i ludzkimi obyczajami, a każde takie starcie jest 
zwiastunem małej katastrofy. 

21-25 stycznia godz. 17.00

Pani z przedszkola
Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 30 min.

Życie znudzonego małżeństwa staje na głowie, 
gdy wkracza w nie przedszkolanka ich syna.

21-25 stycznia godz. 19.00

Uprowadzona 3
Sensacyjny; Francja; Czas trwania: 1 godz. 40 min.

Były agent rządowy zostaje oskarżony o za-
mordowanie żony. Ścigany przez służby musi 
dowieść niewinności i odnaleźć prawdziwych 
sprawców zbrodni. 

28 stycznia-1 lutego godz. 15.00

Sekret Eleonory
Familijny, animacja; Francja, Włochy; Czas trwania:  
1 godz. 20 min.

Po śmierci cioci Eleonory został stary dom 
z przebogatą biblioteką. Klucz do niej otrzymu-
je Nataniel, który nie umie czytać i w szkole idzie 
mu źle. Problemy finansowe rodziny sprawiają, 
że cenny księgozbiór ma być sprzedany. Boha-

terowie książek proszą Nataniela o pomoc.

Baran 21.03–20.04
Przed Tobą bardzo pracowity czas. Pojawią 
się nowe zobowiązania, które mogą wpły-
nąć pozytywnie na Twoje finanse. Pojawi 
się również ciekawa możliwość współpra-
cy. Korzystaj z pięknych dni. 

Byk 21.04–20.05
Dostaniesz zdumiewające wiadomości na 
temat kogoś bliskiego. Przemyśl swoje rela-
cje z tą osobą. Istnieje duża szansa, że pro-
pozycja dodatkowego zarobku pojawi się 
niebawem. Może Cię blokować nieśmiałość. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Przenieść swoje pomysły w fazę realizacji. 
Mimo optymistycznego podejścia potrzeb-
na będzie Ci motywacja, dzięki której szyb-
ciej osiągniesz swój cel. W miłości zawsze 
kieruj się głosem swojego serca.

Rak 22.06–22.07
To może być decydujący czas, zwłaszcza 
w kwestiach zawodowych. Wysoko cenisz 
swoją wartość, dlatego zaczniesz szukać ta-
kiej pracy, która zaspokoi Twoje potrzeby. 
Zdecydujesz się zerwać z nałogiem.

Lew 23.07–23.08
Wprowadzisz w końcu odważne zmia-
ny w swoim życiu. Wyciągniesz wnioski 
z przeszłości i podejmiesz ważne decyzje. 
W sprawach zawodowych pojawią się nowe 
obowiązki, które bardzo Cię zaangażują.

Panna 24.08–22.09
Wreszcie nadchodzi moment, w którym weź-
miesz się ostro do pracy nad sobą. Przestaniesz 
się zamartwiać i obwiniać. Optymistyczne po-
dejście do życia ułatwi Ci start i pozwoli odna-
leźć drogę do szczęścia. 

Waga 23.09–23.10
Skupisz się teraz na realizacji swoich marzeń. 
Twoje umiejętności zostaną docenione przez 
pracodawcę, a pochwała wpłynie dobrze na 
Twoje samopoczucie. W miłości Cię miła 
niespodzianka.

Skorpion 24.10–22.11
Pewne okoliczności sprawią, że zaczniesz do-
strzegać zupełnie nowe perspektywy przed 
sobą. Spojrzysz na siebie z innej drogi, dostrze-
gając nowe możliwości. Wprowadzisz porzą-
dek i harmonię do swojego życia. 

Strzelec 23.11–21.12
Nareszcie zamiast oglądać się na innych, 
weźmiesz sprawy w swoje ręce i zaczniesz 
działać. Jeżeli tylko uda Ci się odciąć od cu-
dzych pesymistyczny sugestii, łatwiej do-
trzesz do celu. Czekają Cię duże zakupy.

Koziorożec 22.12–20.01
Zabłyśniesz ciekawymi pomysłami, które 
szybko będziesz w stanie zrealizować. Za-
czniesz kontynuować swoje dzieło, które 
zostało przez Ciebie zaczęte jakiś czas temu. 
W uczuciach nadchodzi stabilizacja.

Wodnik 21.01–19.02
Czeka Cię niemałe wyzwanie, aby zaak-
ceptować nadchodzące nowości. Brakuje 
Ci wiary w siebie, a jednak musisz przeła-
mać bariery, które dzielą Cię od celu. Zaufaj 
sobie – odsuń lęk i strach na bok. 

Ryby 20.02–20.03
Myśl pozytywnie, bo Twoje myśli mają wpływ 
na otaczającą Cię rzeczywistość. A wtedy 
szczęście zawita do Ciebie szybciej, niż Ci się 
wydaje. Odczujesz teraz większą potrzebę 
kontaktu ze swoją rodziną.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

16.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D dubbing
17.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 3D dubbing
18.01. 18.00 Hobbit: Bitwa Pięciu Armii 2D napisy

Z UTW

Wyjazd na noworoczną Galę Operetkową
Miło szaleć, kiedy czas po temu,
A tak bracie, przypij każdy swemu,
Bo o głodzie nie chce się tańcować,
A podpiwszy, łacniej już błaznować

Już Jan Kochanowski, wielki poeta rene-
sansu, głosił, że zabawa, śmiech i radość 
są potrzebne każdemu człowiekowi w 
życiu.
Więc my, słuchacze UTW w Nasielsku i 
zaproszeni goście, bawiliśmy się na No-
worocznej Gali Operetkowo-Operowej 
w Warszawie dnia 1 stycznia 2015 r.

Arię śpiewane przez doskonałych ar-
tystów scen warszawskich, zachwyciły 
słuchaczy. Bawiliśmy się wyśmienicie, 
słuchając tak pięknych i urzekających 
melodii. Prowadząca artystka Beata 
Wardak podbiła serca widzów swoim 
pięknym głosem i urodą. Panie szcze-
gólnie podziwiały męskie głosy, dwóch 
wspaniałych tenorów: Leszka Świdziń-
skiego i Michała Prószyńskiego, którzy 
urzekli wszystkich. Zabawa była wy-
śmienita. 

Dalszy ciąg naszej imprezy miał miej-
sce na Trakcie Królewskim aż do Zamku, 
gdzie mogliśmy podziwiać świąteczne 
iluminacje świetlne. Piękne dekoracje, 
świetliste lampiony oraz różnokoloro-
we lampy i lampeczki tworzyły baśnio-
wy nastrój, świat tak cudowny, aż dech 
w piersiach zapierało!
W drodze powrotnej nasza wspaniała no-
woroczna impreza zakończyła się lampką 
szampana, którą wszyscy goście wznieśli 
toasty, życząc sobie dużo zdrowia, szczę-
ścia i pomyślności w Nowym Roku 2015.
Szczególne podziękowania należą się Pani Teresie Skrzyneckiej oraz organizatorom. Życzymy sobie, żeby takie 
noworoczne imprezy mogły być kontynuowane w przyszłości.

Barbara Modzelewska
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam halę 1470 m2 + plac 
3500 m2. Cena 150 000 zł. 
Nasielsk. Tel. 690 225 886.

Instalacje elektryczne od A do 
Z. 15 zł/punkt. Tel. 534 011 229.

Z małych piesków do odebrania. 
Tel. 600 717 722.

Sprzedam działkę budowlaną 
blisko PKP Studzianki. Tel. 784 
528 758

Sprzedam mieszkanie M4,  
os. Piłsudskiego. Tel. 504 645 021.

Sprzedam komputer 2-rdzeniowy 
Dell (dobrze wyposażony, 100% 
sprawny) oraz monitor. Tel. 517 
609 923.

Przyjmę regał pokojowy oraz 
pralkę do prania. Tel. 663 440 267.

INSEMINATOR – bydło i trzoda 
chlewna. Tel. 695 377 452.

Tynki gipsowe i cementowo-wa-
pienne. Tel. 511 390 758.

Zatrudnię kobiety do zbioru 
pieczarek. Dojazd zapewniam.  
Tel. 607 602 411.

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na 
firankę. Tel. 604 142 990.

Sprzedam siano i słomę w belach; 
przyczepę samozbierającą i pług 
dwuskibowy. Tel. 664 801 963.

Wynajmę mieszkanie. Tel. 667 
569 603.

Hydraulika, prace remontowo-
-budowlane, solidnie i tanio. 
Usuwanie awarii wod.-kan. 
W mieszkaniach - 24 h. Tel. 508 
271 703.

Sprzedam tanio działki budow-
lane. Tel. 518 443 613.

Sprzedam działkę 910 m2, ul. 
Cisowa, Nasielsk. Tel. 501 622 325.

Sprzedam działki budowlane – 
Toruń Dw. Przy drodze asfaltowej 
Miękoszyn, Zaborze – Lelewo.  
Tel. 508 037 709.

Kawalerka do wynajęcia. Tel. 608 
350 378.

Sprzedam dom w Kosewie  
90 m2 z działką 5800 m2. Tel. 602 
550 852.

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

To miejsce 
czeka  

na Twoją 
reklamę
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WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA

PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

DERMATOLOG 
Przychodnia w Nasielsku ul. Sportowa 3

Środy 14.30 – 19.00 
zapisy w rejestracji pod nr tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03 

Dr Aleksandra Komorowska – Roszkiewicz
Konsultacje i zabiegi odpłatne:
• Badanie dermatoskopowe znamion;
• Usuwanie drobnych zmian skórnych;
• Medycyna estetyczna:

• Botox,
• Kwas hialuronowy,
• Peelingi lekarskie,
• Mezoterapia.

Zabiegi zawsze poprzedza konsultacja.
Od ceny zabiegu zawsze odliczana jest cena konsultacji.

Cenę zabiegu ustala zawsze indywidualnie lekarz.

Sprzedam pół bliźniaka
Stan developerski

Nasielsk ul. Cisowa
Tel. 602-118-742
www.mapiko.pl

ZAPROSZAMY NA SPOTKANIA
Grupy AA „KEJA”

Chcesz przestać pić? Dołącz do nas!  
Tu dostaniesz wsparcie i siłę do walki z nałogiem.  

Mitingi grupy AA „KEJA” odbywają się  
we wtorki i czwartki o godz. 19.00, 

oraz w niedziele o godz. 18.00.
Miejsce spotkań – Stary Wikariat przy kościele  
św. Wojciecha w Nasielsku, tel. 697 577 804.

DDA, DDD
„Nigdy nie jest za późno, aby mieć 

szczęśliwe dzieciństwo”.
Dorosłe Dzieci Alkoholików

Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
Zapraszamy na miting grup DDA i DDD 

w każdą środę o godz. 19.00. 
Miejsce spotkań – Stary Wikariat  

przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.
Al-Anon

Nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików.
Zapraszamy na spotkania grupy Al-Anon w każdy 
czwartek w godz.19.00–21.00. Miejsce spotkań – 

Stary Wikariat  
przy kościele św. Wojciecha w Nasielsku.

NACZELNIK  
URZĘDU SKARBOWEGO  

W NOWYM DWORZE 
MAZOWIECKIM  

UPRZEJMIE PRZYPOMINA

Od 1 stycznia 2015 r. wcho-
dzą w życie przepisy wyni-
kające ze zmian do ustawy 
o podatku dochodowym od 
osób fizycznych w zakresie 
nowych obowiązków płatnika 
za 2014 r.
Wszyscy, którzy sporządza-
ją informacje PIT-8C, PIT-11, 
PIT-R, IFT-1 lub roczne ob-
liczenie podatku PIT-40 za 
więcej niż 5 osób fizycznych, 
lub przy ich sporządzaniu 
korzystają z usług biura ra-
chunkowego, ww. informacje, 
roczne obliczenie podatku 
oraz deklaracje PIT-4R oraz 
PIT-8AR, mają obowiązek 
przesłać do urzędu skarbo-
wego za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej!

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. zno-
si się obowiązek uzyskania z Urzędu Skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika 
podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów. Z dniem 1 stycznia 2015r. 
zaświadczenie VAT-25 nie będzie już wymagane przez organy dokonujące stałej rejestracji pojazdów. 
Oznacza to, że sprowadzając samochód z innego państwa członkowskiego, który ma być zarejestrowany 
w Polsce, podatnicy nie będą już musieli składać wniosków VAT-24. Zniesiony zostanie także obowiązek uisz-
czenia opłaty skarbowej.
Powyższe jest wynikiem uchylenia art. 103 ust. 6 i art. 105 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). 
Natomiast podatnicy nabywający środki transportu, u których czynność taka stanowi WNT, w dalszym ciągu 
będą  obowiązani składać do urzędu informację o dokonaniu takiego nabycia (VAT-23), jak też uregulować 
w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego należny podatek mimo,że zaświadczenie VAT-25 
nie będzie już wystawiane.
PODSTAWA PRAWNA:  art.1pkt.7 i 8 ustawy z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. Poz. 312).

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że zostały sporządzone i podane do publicznej 
wiadomości następujące wykazu:
ZPN.6845.11.1.2014.2015- wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, dot. części działki nr 384 w obrębie Jaskółowo,
ZPN.6840.6.1.2014.2015- wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego, dot. działki nr 306/17 w obrębie Cieksyn,
ZPN.7125.8.5.2014.2015- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 8 przy ul. Sportowej 12 A w Nasielsku,
ZPN.7125.9.3.2014.2015- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 8 przy ul. Folwark 19 w Nasielsku,
ZPN.7125.10.4.2014.2015- wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz najemcy, dot. lokalu nr 14  przy ul. Starzyńskiego 4A w Nasielsku.
Niniejsze wykazy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elek-
tronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 16 stycznia 2015 r. do 5 lutego 2015 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski



Z UM
Dofinansowanie zadania  
pn. „Usuwanie 
i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających 
azbest z terenu Miasta 
i Gminy Nasielsk” 
Burmistrz Nasielska  informuje, że 
Gmina Nasielsk w 2014 r. otrzymała 
dotację na zadanie pn. „Usuwa-
nie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Miasta i Gminy Nasielsk” z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w wysokości 
75.178,00 zł. Całkowity koszt re-
alizacji zadania wyniósł 88.445,52 
zł. Dzięki powyższej dotacji moż-
liwe było odebranie i przekazanie 
do unieszkodliwienia wyrobów 
zawierających azbest z 91 pose-
sji położonych na terenie Gminy 
Nasielsk, w łącznej ilości 252,03 Mg.

SPORT     SPORT     SPORT     SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    SPORT    
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „finałowego”, 12.12.2014 r.:
1.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   87 pkt (60,42%)

2.Robert Truszkowski – Marek Olbryś   79 pkt (54,86%)

3.Jacek Jeżółkowski – Marek Rębecki   78 pkt (54,17%)

4.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   78 pkt (54,17%)

5.Janusz Wydra – Janusz Muzal    76 pkt (52,78%)

6.Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   70 pkt (48,61%)

7.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   70 pkt (48,61%)

8.Józef Dobrowolski – Krzysztof Turek   67 pkt (46,53%)

9.Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   58 pkt (40,28%)

10.Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   57 pkt (39,58%)

Końcowa klasyfikacja brydżowego Grand Prix Nasielska `2014:
1-2.  Janusz Wydra      121 pkt

 Janusz Muzal     121 pkt

3. Robert Truszkowski    115 pkt

4. Mariusz Figurski    113 pkt

5.  Zbigniew Michalski    109 pkt

6-7. Piotr Kowalski       103 pkt

 Grzegorz Nowiński     103 pkt

8.  Marek Olbryś     96 pkt

9. Krzysztof Morawiecki    91 pkt

10. Kazimierz Kowalski    87 pkt

11. Krzysztof Michnowski   86 pkt

12. Waldemar Gnatkowski  77 pkt

13. Jerzy Krzemiński    69 pkt

14. Adam Banasiuk    59 pkt

15. Paweł Wróblewski    35 pkt

16. Jacek Jeżółkowski    31 pkt

17. Stanisław Sotowicz    28 pkt

18 Józef Dobrowolski    27 pkt

19. Piotr Turek     19 pkt

20. Krzysztof Turek     18 pkt

21. Marek Rębecki     13 pkt

22. Sławomir Kołodziejski   6 pkt  
PK 

O G Ł O S Z E N I E
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Sukces siłaczy
W dniach 10 i 11 stycznia 2015 
r. w Rudzie Śląskiej odbyły się 
II Otwarte Mistrzostwa Śląska 
w Trójboju Siłowym Klasycznym. 
Bardzo dobre rezultaty w tych za-
wodach osiągnęli dwaj zawodnicy 
z nasielskiego klubu sportowe-
go Spartakus: Mariusz Grotkowski 
i Krystian Lipiński. Zawody były 
jednocześnie eliminacjami do Mi-
strzostw Europy i Mistrzostw Świa-
ta w poszczególnych kategoriach 

wiekowych w tej dyscyplinie spor-
tu.
Mariusz Grotkowski zajął I miej-
sce w kategorii wagowej do 66 kg, 
z następującymi wynikami: przy-
siad 200 kg, wyciskanie sztangi le-
żąc 135 kg oraz martwy ciąg 220 
kg, co dało mu łączny rezultat 555 
kg. Zawodnik dzięki osiągniętym 
rezultatom dostał się reprezentacji 
Polski w trójboju siłowym na zbli-

żające się Mistrzostwa Europy, któ-
re odbędą się w Pilznie w Czechach 
w dniach 21–28 marca br.
Nasz drugi zawodnik Krystian Li-
piński zajął II miejsce w kategorii do 
105 kg, osiągając wyniki: przysiad 
235 kg, wyciskanie sztangi leżąc 
192,5 kg i martwy ciąg 275 kg, co 
dało ostateczny rezultat 702,5 kg. 

KS Spartakus


