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Spotkanie w sprawie termolizy
W poniedziałek, 19 stycznia br. punktualnie o godz. 16.00 w sali konferen-
cyjnej nasielskiego magistratu rozpoczęło się spotkanie dotyczące plano-
wanej w Siennicy inwestycji związanej z termolizą odpadów. Z założenia 
miało ono mieć charakter informacyjny, ale w rzeczywistości, ze względu 
na skandaliczne warunki, w jakich się odbywało, i ogromne emocje osób 
w nim uczestniczących, o merytorycznej dyskusji nie mogło być mowy. 
Już przed godziną 16.00, kiedy sala zapełniła się po brzegi, było wia-
domo, że na spotkaniu będzie obecnych wielu mieszkańców. Kolejne 
osoby albo próbowały znaleźć dla siebie miejsce stojące w sali, gdzie 
przynajmniej było cokolwiek słychać, 
albo ustawiały się na korytarzu. Na proś-
by mieszkańców, by spotkanie przenieść 

INFORMACJA

Awarie 
oświetlenia

W razie awarii oświetlenia w na-
szym domu możemy ją zgłosić 
pod nr. tel. 991 (pogotowie ener-
getyczne). Każdy mieszkaniec 
może również zgłosić awarię 
oświetlenia do Centrum Przyj-
mowania Zgłoszeń firmy „Ener-
ga” p od numerem te lefonu 
801 000 103 lub do Urzędu 
Miejskiego (23) 69 33 068 – skąd 
bezzwłocznie zgłoszenia są prze-
kazywane do f irmy „Energa-
-oświetlenie”.

(red.)
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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 
luty 2015 r.

26.01.15 r. - 02.02.15 r. -Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi
02.02.15 r. - 08.02.15 r. - Apteka, ul. Szkolna, Pomiechówek
09.02.2015 r. - 15.02.2015 r. - Apteka „Przy Stacji”, ul. Modlińska, Pomie-
chówek
16.02.2015 r. - 1.03.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek, Nasielsk

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

Z UM

NIŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI
Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/409/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
30 października 2014 roku od 1 stycznia 2015 roku ulega zmianie stawka 
opłaty za śmieci zbierane i odbierane w sposób selektywny dla czwartego 
i każdego kolejnego dziecka w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku 
życia, a w przypadku dzieci uczących się w szkołach/na uczelniach sta-
cjonarnych, do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku 
życia. Miesięczna stawka opłaty ww. osób wynosić będzie 1 zł. Aby ob-
niżyć opłatę miesięczną, właściciele nieruchomości są zobowiązani zło-
żyć osobiście lub listownie deklarację/korektę dotychczasowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgod-
nie z obowiązującym od 1 stycznia wzorem deklaracji wprowadzonym 
Uchwałą nr LVIII/410/14 z dnia 30 października 2014 roku.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (www.nasielsk.pl, zakładka: druki do pobrania) oraz w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (Punkt Obsługi Klienta i pokój nr 11 na 
parterze).
Niższa opłata obowiązuje od miesiąca, w którym została złożona deklara-
cja/korekta dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 
2015 roku.

Urząd Miejski w Nasielsku

Z UM

Zaproszenie na szkolenie 
W sali konferencyjnej nasielskiego Urzędu Miejskiego w środę, 4 lu-
tego 2015 r. o godz. 9.00 odbędzie się szkolenie organizowane przez 
Mazowiecką Izbę Rolną na temat „Stosowania środków ochrony roślin 
z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie mazo-
wieckim”. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób, którym upłynął 
termin ważności zaświadczeń w powyższym zakresie. Szkolenie jest bez-
płatne, realizowane w ramach projektu FAPA i finansowane z funduszy UE 
w ramach PROW 2007–2013. 
Uczestnik szkolenia, który pozytywnie zda test, otrzyma ważne przez 5 
lat zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowa-
nego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w ko-
lejnictwie. 
Zainteresowani szkoleniem mogą zapisać się na nie do 30 stycznia 2015 r. 
pod nr. tel.: 22 773 53 95 lub 23 6933101.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Przekaż 1% 
Podobnie jak w latach poprzednich, dokładamy wszelkich starań, by 1% 
podatku dochodowego przyniósł wsparcie przede wszystkim potrzebu-
jącym mieszkańcom gminy Nasielsk. Zachęcamy wszystkie osoby po-
trzebujące pomocy do zgłaszania danych fundacji, z którymi są związane. 
Szczegółowe dane będą publikowane na stronie Nasielsk.pl. Zgłoszenia 
można kierować na adres e-mail: um@nasielsk.pl. Lista osób potrzebu-
jących wsparcia będzie aktualizowana na bieżąco do końca kwietnia br.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo, klikając baner dotyczący 1% po-
datku, znajdujący się z prawej strony witryny internetowej Nasielsk.pl

Z GMINY

Spotkanie w sprawie termolizy odpadów
z procedurami, ponieważ inwestor 
stara się o lokalizację dla swojej in-
westycji na terenie, który w planie 
zagospodarowania przestrzenne-
go jest przeznaczony na działalność 
przemysłową. Mimo tych wyja-
śnień pod adresem burmistrza 
i pracowników Urzędu Miejskiego 
padło wiele pretensji o braku na-
tychmiastowego poinformowania 
o tej inwestycji, nie tylko mieszkań-
ców, ale także radnych. 
Następnie przedstawiciele inwesto-
ra oraz eksperci próbowali przeko-
nać zgromadzonych mieszkańców 
o zaletach swojej nowoczesnej in-
westycji, która ma na celu ucywi-
lizowanie gospodarki odpadami. 
Próbowali także przedstawić swo-

ją prezentację na temat termolizy, 
twierdząc, że nie jest ona spala-
niem. Dość szybko jednak miesz-
kańcy przejęli inicjatywę i zadawali 
przedsiębiorcom wiele pytań. Do-
tyczyły one samej inwestycji i po-
wstających w jej wyniku produktów 
oraz ich szkodliwości dla środowi-
ska, o miejsca pracy, drogi do-
jazdowe, sposób składowania 
odpadów, zabezpieczenia inwesty-
cji przed ewentualnymi awariami. 
Pytano także o właściciela terenu, 
którym okazał się Skarb Państwa, 
zaś jego wieczystym dzierżawcą – 
firma ze Śląska. 
Wyjaśnienia zarówno inwestora, jak 
i ekspertów, którzy zapewniali, że 
inwestycja jest całkowicie nieszko-
dliwa i bezpieczna, a jej oddziały-
wanie nie będzie wychodziło poza 
granice działki, na której ona po-
wstanie, nie przekonały mieszkań-
ców. Domagali się oni od inwestora 
wycofania się z realizacji tego pro-
jektu: – Wokół tej działki znajdują 
się domy mieszkalne, są gospo-
darstwa, sady, dom opieki, zakłady 
pracy i działki, które stracą na war-
tości, jest ujęcie wody. Nie pozwo-
limy na taką inwestycję! – mówił 
Mirosław Stelmach, sołtys Siennicy. 

A radny Krzysztof Fronczak dzię-
kował mieszkańcom za błyska-
wiczną reakcję i zaangażowanie 
w protest przeciwko powstaniu tej 
inwestycji. Iwona Wróblewska, pre-
zes Stowarzyszenia „Eko-Życie”, 
poinformowała inwestora, o tym, 
iż w ciągu kilku dni pod prote-
stem przeciwko spalarni odpadów 
podpisało się blisko 3 tys. osób, co 
świadczy o ogromnej determina-
cji lokalnej społeczności, która po 
prostu nie chce jej na tym terenie. 
Na zakończenie spotkania inwestor 
stwierdził, że będzie dalej próbował 
przekonać społeczeństwo do swo-
jej inwestycji. Natomiast burmistrz 
zapowiedział, że kolejne ogólno 
dostępne spotkanie w tej sprawie 
odbędzie się wówczas, gdy będzie 
już gotowy raport oceny oddziały-
wania na środowisko dla inwestycji, 
o którą zabiega firma „Verintor”.
Każdy może zapoznać się z „Kartą 
Informacyjną Przedsięwzięcia –po-
legającego na adaptacji istniejących 
obiektów budowlanych położo-
nych (…) w miejscowości Siennica 
dla potrzeb uruchomienia instalacji 
do termolizy odpadów” znajduje 
się ona na stronie internetowej UM.

(i.)

do sali kina Niwa, nikt z organi-
zatorów nie zareagował. Dlatego 
przez następne blisko trzy godzi-
ny burzliwej dyskusji mieszkańców 
z inwestorem (czyli zarządem firmy 
Verintor sp. z o.o.) i zaproszonymi 
przez niego ekspertami wytrzymali 
tylko najwytrwalsi.
Na wstępie spotkania Bogdan Rusz-
kowski, burmistrz Nasielska, wy-
jaśnił mieszkańcom, że w sprawie 
inwestycji, którą chce na terenie 
Siennicy zrealizować firma Verintor, 
nie wydał żadnej decyzji, ponieważ 
nie ma jeszcze raportu oceny od-
działywania na środowisko dla tego 
przedsięwzięcia. Stwierdził także 
że wszystko odbywa się zgodnie 

dokończenie ze strony 1
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BUDŻET NA 2015 ROK
W dniu 30 grudnia 2014r. Uchwałą nr IV/19/14 Rada Miejska w Nasielsku przyjęła budżet na 2015 rok przedstawiony przez Burmistrza Nasielska. Jest to budżet wynikający z konsultacji spo-
łecznych, przy jego konstruowaniu kierowano się koniecznością zaspokajania najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz wymogiem realizacji zadań własnych i zleconych, określonych 
ustawami. Dochody oraz wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej. Wysokość dochodów, jak i  wydatków, zawartych w budżecie jest 
szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet jest dokumentem elastycznym, w ciągu roku budżetowego kilkakrotnie bowiem wprowadza się korekty budżetowe. Budżet na 
rok 2015 został stworzony z myślą o nowej perspektywie finansowej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Dochody budżetu na 2015 rok
Na 2015 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości 49.144.234,- zł., w tym:
1. Podatki i opłaty lokalne w wysokości 8.702.190,- zł,
2. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wyso-
kości 9.800.000,- zł,
3. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wyso-
kości 110.000,- zł,
4. Subwencja oświatowa w wysokości 14.254.382,- zł,
5. Subwencja wyrównawcza „janosikowe” w wysokości 7.231.524,- zł,
6. Sprzedaż majątku w wysokości 100.000,- zł,
7. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej na cele bieżące w wysoko-
ści 7.314.738,- zł,
8. Pozostałe dochody w wysokości 1.631.400,- zł.

Wydatki budżetu na 2015 rok
Na 2015 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 54.615.417,- zł, w tym:
1. Wydatki oświatowe, czyli utrzymanie szkół i przedszkoli, w wysokości 21.741.456,- zł,
2. Dotacje dla jednostek kultury, czyli środki finansowe dla Miejsko - Gminnej Biblioteki 
Publicznej oraz Nasielskiego Ośrodka Kultury w wysokości 900.000,- zł,
3. Dotacje dla klubów sportowych funkcjonujących na terenie gminy w wysokości 
100.000,- zł,
4. Utrzymanie i remonty dróg gminnych w wysokości 993.518 zł,
5. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, tzw. „korkowe”, w wysokości 300.000,- zł,
6. Obsługa długu w wysokości 800.000,- zł, 
7. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 1.080.000,- zł,
8. Wydatki inwestycyjne w wysokości  9.764.061,52 zł,
9. Wydatki na administrację, utrzymanie Rady Miejskiej oraz promocję gminy w wyso-
kości 4.977.410,- zł
10. Pomoc społeczna w wysokości 9.293.334,- zł,
11. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 2.952.993,48 zł, 
12. Pozostałe wydatki w wysokości  1.712.644,- zł.

Inwestycje w 2015 roku
Inwestycje zaplanowano w 2015 roku na łączną kwotę 9.764.061,52 zł. Wśród nich domi-
nują dwie największe, czyli budowa Samorządowego Przedszkola w Nasielsku na kwotę 
4.000.000,- zł oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku na kwotę 4.500.000,- zł. Pozostałe inwestycje to:
1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dobra Wola – Nowa Wrona 
oraz Lelewo na kwotę 300.000,- zł,
2. Przebudowa mostu w Nasielsku, ul. Pniewska Górka (wykonanie projektu) na kwotę 30.000,- zł,
3. Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych i Nowych Pieścirogach na kwotę 3.500,- zł,
4. Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Kościuszki – P.O.W. na kwotę 100.000,- zł,
5. Wykup nieruchomości po budowę drogi gminnej w miejscowości Dębinki-Lelewo na kwotę 
5.513,- zł,

6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP na kwotę 200.000,- zł,
7. Dobudowa punktów świetlnych na kwotę 100.000,- zł,
8. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 2015r. na kwotę 232.230,- zł,
9. Budowa ulicy Kościuszki – POW (projekt) na kwotę 50.000,- zł,
10. Zakup nieruchomości przeznaczonej w MPZP pod inwestycję na kwotę 150.000,- zł,
11. Dotacje celowe w wysokości 92.818,52 zł,

Ponadto w budżecie gminy został wydzielony fundusz sołecki dla 65 sołectw z terenu Gminy Nasielsk na łączną kwotę 649.897,- zł, w tym: na wydatki bieżące 417.667,- zł. W 2016 roku 
gmina odzyska 40% wykonanych wydatków z funduszu sołeckiego.

UM NASIELSK

OBRADOWAŁA RADA

Radni są przeciwni termolizie 
W piątek, 23 stycznia br., odbyła 
się VI sesja Rady Miejskiej. To już 
czwarta sesja zwołana na wniosek 
radnych. Tym razem, jak stwier-
dził na wstępie posiedzenia Je-
rzy Lubieniecki, przewodniczący 
Rady Miejskiej, o sesję w sprawie 
planowanej w Siennicy inwesty-
cji związanej z termolią odpadów 
wnioskowali wszyscy radni. 
Podczas obrad Bogdan Ruszkow-
ski, burmistrz Nasielska, wyjaśniał 
radnym, na jakim etapie znajduje 
się obecnie sprawa kontrowersyj-
nej inwestycji planowanej w Sien-
nicy przez firmę Verintor Sp. z o.o. 
Twierdził, że od momentu złożenia 
wniosku przez inwestora wszyst-
kie procedury przebiegają zgod-

nie z prawem, czyli sąsiedzi zostali 
powiadomieni o planowanej inwe-
stycji, dodatkowo taką informację 
otrzymał również sołtys tej miej-
scowości. Ponadto burmistrz wy-
dał postanowienie o sporządzeniu 
oceny oddziaływania tego przed-
sięwzięcia na środowisko. Opinię 
w tej sprawie przedstawi również 
sanepid. Burmistrz poinformował 
radnych, że wpłynął protest od 
Stowarzyszenia Eko-Życie, pod-
pisany przez 2955 mieszkańców, 
przeciwko powstaniu tej inwe-
stycji, a podpisy są dalej zbierane, 
więc z pewnością będzie ich wię-
cej. – Widziałem na spotkaniu, że 
mieszkańcy są ewidentnie przeciw-
ni, teraz dodatkowo Rada zajmie 

także swoim stanowiskiem wyrazi 
sprzeciw, ja, jako burmistrz, rów-
nież jestem przeciwny tej inwesty-

cji i wydam negatywną decyzję dla 
firmy – mówił Bogdan Ruszkowski. 
Stwierdził także że gmina zasięgnie 

w sprawie tego przedsięwzięcia 
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KRONIKA 
POLICYJNA

fot. www.nowodworski.pl

R E K L A M A

Z GMINY

Inwestycje 2015
Nowa kadencja władz samorządowych i początek nowego roku to czas 
planowania inwestycji. Co prawda budżet naszej gminy jest ograniczony, 
lecz z pomocą pozyskiwanych funduszy z różnych źródeł małymi kro-
kami zamierzone przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane. O te już 
trwające i dopiero planowane inwestycje zapytaliśmy Radosława Kasia-
ka, kierownika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów 
Strukturalnych w nasielskim Urzędzie Miejskim, który jest także radnym 
powiatowym.
– Obecnie trwają prace w kilku miejscowościach nad Wkrą. W tej chwili 
jesteśmy na etapie realizacji budowy sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami w miejscowości Lelewo, Borkowo, Dobra Wola i Nowa Wrona. 
Przy tym zadaniu mamy dofinansowanie zewnętrzne z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – informuje kierownik Kasiak. 
Zakończenie prac zaplanowano na 30 kwietnia br. 
Bardzo ważną inwestycją, o której mówi się już od wielu lat, jest przed-
szkole. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku uda się rozpocząć jego 
budowę. – Na ten rok, zgodnie z zapisami w budżecie, mamy zaplanowa-
ną budowę przedszkola w Nasielsku. Trwają już prace nad wyłonieniem 
wykonawcy, który przygotuje dokumentację projektową. Analizujemy 
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych – podkreśla kierownik 
R. Kasiak i dodaje, że w budżecie są także zabezpieczone środki na budo-
wę kanalizacji w Nasielsku. – Mam tutaj na myśli dokończenie kanalizacji 
w ulicy POW i wykonanie jej w ulicach: Piaskowa, Nowa Wieś, Wiejska, 
Podmiejska i 11 Listopada. 
Jeśli mowa o inwestycjach drogowych, które powinny być wykonane 
w tym roku, pojawia się temat modernizacji kolejnego mostu. – Przygoto-
wujemy dokumentację projektową na złożenie wniosku na dofinansowa-
nie przebudowy mostu w Nasielsku na ulicy Pniewska Górka. Być może 
uda się pozyskać po raz kolejny środki na dofinansowanie tego projektu 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, które miały miejsce w roku 2011 – tłumaczy Radosław Ka-
siak. – Warto jeszcze dodać, że trwają już rozmowy z projektantami na 
temat przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie drogi po-
łączeniowej przy Szkole Podstawowej w Nasielsku od ulicy Kościuszki do 

ulicy POW, aby stworzyć możliwość bezpiecznego dostarczania i odbie-
rania dzieci – dodaje.
Kolejne projekty i plany inwestycyjne będziemy przedstawiać na bieżąco. 

(mi)

OSP Cieksyn w KSR-G
Od 1 stycznia 2015 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie 
należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Dzięki spełnieniu wymagań w zakresie: odpowiedniego czasu wyjazdu 
od momentu zaalarmowania, posiadania sprzętu do ratowania życia i mie-
nia ludzi czy też uprawnień 
nabywanych w ramach 
kurs ów te c h n i c znyc h 
i udzielania pierwszej po-
mocy, druhowie z Ciek-
syna są w gotowi nieść 
pomoc mieszkańcom po-
wiatu o każdej porze dnia 
i nocy.
Urocz yste odcz ytanie 
Decyzji VII/168KSRG Ko-
mendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
odbyło się w poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. w siedzibie Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Decyzję osobiście odebrał prezes OSP Cieksyn, który przybył na tę uro-
czystość wraz z druhami jednostki. W uroczystości udział wzięli m.in. Ja-
dwiga Zakrzewska – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Magdalena 
Biernacka – starosta nowodworski, wraz z zastępcą Pawłem Calakiem, bur-
mistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz burmistrzowie i wójtowie gmin 
powiatu nowodworskiego.
Jest to kolejna jednostka OSP naszego powiatu włączona do systemu 
KSRG. Jej włączenie jest niezwykle istotne ze względu na  położenie geo-
graficzne, wyszkolenie, wyposażenie oraz aktywność i zaangażowanie 
członków OSP Cieksyn w czynności ratowniczo-gaśnicze.

(red.)
źródła: www.nasielsk.pl; www.nowodworski.pl

Z GMINY

Wkrótce zniknie budynek dworca
Dni budynku dworca są policzone. 14 stycznia ogrodzono, celem przygotowania do rozbiórki, teren wokół 
budynku nasielskiego dworca PKP, wybudowanego 20 lat temu. Od pewnego czasu w holu nie funkcjonuje 
już kiosk ani punkt kasowy PKO BP. 
Więcej o postępach rozbiórki w kolejnych numerach „Życia Nasielska”.

Michał B.

14.01. w Cieksynie Bohdan S ., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.

18.01. w Morgach Arkadiusz W., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.

20.01 .  w Paul inowie n iezna-
ni sprawcy skradli bramę ogro-
dzeniową. Straty wynoszą 3000 
zł na szkodę mieszkańca gminy 
Pomiechówek.

21 .01 .  w  C i e k s y n i e  n i e z n a n i 
sprawcy skradl i  zamontowaną 
w lesie fotopułapkę. Straty wy-
noszą 1738 zł na szkodę Nadle-
śnictwa Płońsk.

22–23.01. nieznani sprawcy wła-
mali  s ię do sklepu zoologicz-
nego przy ulicy Rynek i skradli 
artykuły o łącznej wartości 3225 
zł.

Pijani na drodze
14.01. na ulicy Krupki Agnieszka 
G., mieszkanka gminy Nasielsk, 
kierowała samochodem po spo-
życiu alkoholu (0,31 mg/l).

21.01. w Krzyczkach Andrzej J ., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował samochodem po spożyciu 
alkoholu (1,39 mg/l).

26.01. na ulicy Rynek Grzegorz 
U., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował samochodem po spo-
życiu alkoholu (0,83 mg/l).
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RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Jerzy Lubieniecki
przewodniczący Rady Miejskiej,  
sołtys wsi Lelewo

Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach do Rady 
Miejskiej?
– To moja czwarta kadencja. Cały czas staram się wychodzić naprzeciw 
problemom mieszkańców. Na miarę własnych możliwości staram się po-
magać. Długoletnia praca w samorządzie, i w terenie również, jako sołtys 
już czwartą kadencję, ułatwiała mi to.

Jak Pan postrzega funk-
cję radnego? Radny to…
– …to człowiek otwarty na po-
trzeby społeczności lokalnej w 
sprawach inwestycyjnych, bez-
pieczeństwa i bieżącego roz-
wiązywania problemów.

Na jakich zagadnieniach 
zna się Pan najlepiej? 
Czym przede wszystkim 
będzie zajmował się Pan 
w Radzie Miejskiej?
– W minionych kadencjach by-
łem przewodniczącym Komisji 
Infrastruktury i Porządku Publicznego, w ubiegłym roku byłem wice-
przewodniczącym Rady, a w tym roku przewodniczącym. W tej kadencji 
jestem członkiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, jednak uczestni-
czę w posiedzeniach wszystkich pozostałych. Najbardziej bliskie są mi 
sprawy wodociągowania wsi, infrastruktury drogowej, oświetlenia dróg 
i bezpieczeństwa.

Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w 
tej kadencji dla całej gminy? A jakie w Pana okręgu?
– Na pewno trzeba się skupić na przedszkolu samorządowym w mieście. 
Na obecną chwilę nie mamy takiej placówki z prawdziwego zdarzenie, 
a jak wiadomo, to, które mamy, już dawno powinno być zlikwidowane.
Pilnym tematem jest także potrzeba skanalizowania centrum miasta, 
oczywiście ze wsparciem funduszy zewnętrznych. W planach jest rów-
nież przeznaczenie pewnych środków na uruchomienie, przy wsparciu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oczyszczalni przydo-
mowych na terenach wiejskich. Nie można zapomnieć też o poprawie 
jakości dróg osiedlowych w mieście, o których mówi się już od lat.
Pilna jest także modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieksynie, któ-
ra często ulega awariom, powodując problemy w zaopatrzenie w wodę, 
zwłaszcza latem.
W moim okręgu potrzebne jest oświetlenie na drogach dojazdowych 
do stacji w Studzienkach – na dokumentację na ten cel przeznaczono 
już fundusze sołeckie.
Potrzebna jest też, przy wsparciu środków zewnętrznych, modernizacja 
8-kilometrowego odcinka drogi z Torunia przez Miękoszyn i Zaborze do 
Cieksyna, która jest już dość mocno spękana, a jeżdżą tamtędy autobu-
sy z dziećmi i potrzebna byłaby druga warstwa asfaltu oraz odnowa wsi 
Dębinki i budowa boiska przy szkole podstawowej. 

Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?
– Tak. Jest do dobre miejsce do zamieszkania, ma duże walory krajo-
brazowe. Choć brakuje miejsc pracy, zakładów przemysłowych, tylko 
że przemysł musi być nieuciążliwy. Mieszkańcy dali wymowny wyraz 
sprzeciwu, by nie testowano u nas nowych technologii związanych z 
utylizacją odpadów. Podobnie było z tzw. wiatrakami, dlatego teraz warto 
przyglądać się zawczasu innym inwestycjom.

Jak można się z Panem skontaktować?
– Zapraszam do siebie w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do 16:00 
do pokoju 113 na I piętrze w Urzędzie Miejskim. Również telefonicznie 
przez Biuro Rady (23) 69 33 062.

Radny prywatnie…
– Mam 55 lat, jestem żonaty, mam dwie córki i troje wnucząt. Od kilku-
nastu lat jestem emerytowanym strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. 
Moją pasją jest wędkowanie, zwłaszcza latem. 

(red.)

R E K L A M A

opinii niezależnych ekspertów. 
Zaznaczył jednak, że należy li-
czyć się z tym, iż firma będzie się 
od takiej odmownej decyzji od-
woływać i sprawa może zakoń-
czyć się w sądzie. 
Radny Grzegorz Arciszewski do-
pytywał burmistrza, kiedy rozpo-
częły się rozmowy z inwestorem. 
Burmistrz wyjaśnił, że spotkał 
się z przedstawicielami inwesto-
ra w grudniu 2014 r., natomiast 
w sierpniu ub. roku na spotka-
niu z sołtysami był obecny prof. 
Wojciechowski (jeden z ponie-
działkowych ekspertów inwestora), 
który mówił o szkodliwości spalania 
śmieci, ale o spalarni na terenie na-
szej gminy nie było wtedy mowy. 
Radny Mirosław Świderski zwró-
cił uwagę, że należy zwrócić się 
o poparcie protestu do f i rmy 
Jan-Pol, która jest zlokalizowa-
na tuż obok planowanej inwe-
stycji. Natomiast radny Krzysztof 
Fronczak wnosił o wprowadze-
nie zmian do studium i  p lanu 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i wykreślenie słowa 
„przemysłowe”. Wtedy tereny te 
byłyby przeznaczone pod usłu-
gi i rzemiosło. Zarówno soł tys 

Siennicy, jak i mieszkańcy wska-
zali wiele nieścisłości w przed-
łożonym w nasielskim urzędzie 

miejskim dokumencie pn. „Karta 
Informacyjna Przedsięwzięcia”, 
mówiono także o zagrożeniach 
dla życia ludzi i całego środowi-
ska, wynikających z tego typu in-
westycji. 
Radni upominali burmistrza, by 
informował ich na bieżąco te-
mat wszelkich inwestycji, które 
są planowane na terenie gmi-
ny. Zaś radny Marek Ostaszew-
ski wspomniał o braku informacji 
na temat kolejnej kłopotliwej in-
west ycj i ,  która może spotkać 
się z niezadowoleniem miesz-
kańców, tj. planowanej budowie 
kurników w Mazewie. Burmistrz 
zapowiedział, że 25 stycznia br. 

odbędzie się w tej sprawie spo-
tkanie.

Następnie radni wprowadzili kil-
ka poprawek do przygotowane-
go wcześniej projektu uchwały, 
po czym jednogłośnie go prze-
głosowali . W uchwale zawiera-
jącej stanowisko Rady Miejskiej 
w sprawie omawianej na sesji in-
westycji czytamy m.in.:
Paragraf 1.
Po wnikliwej analizie Rada Miejska 
w Nasielsku podziela obawy miesz-
kańców dotyczące zachowania 
przyjaznego dla środowiska i bez-
piecznego dla zdrowia mieszkań-
ców charakteru gminy w związku 
z zamiarem realizacji przedsięwzię-
cia mogącego znacząco oddzia-
ływać na otoczenie – adaptacja 

istniejących obiektów bu-
dowlanych położonych na 
terenie miejscowości Sienni-
ca dla potrzeb uruchomienia 
instalacji do termolizy odpa-
dów (zużytych opon). 
Paragraf 2.
Rada Miejska w Nasielsku 
jest przeciwna realizacj i 
przedsięwzięcia pirolizy, ter-
molizy i/oraz składowania 
wszelkich odpadów, które 
może stwarzać zagrożenie 
dla zdrowia ludzi i skażenie 
środowiska, zwłaszcza że 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie planowanej inwestycji 
znajduje się osiedle dom-
ków jednorodzinnych oraz 
zakład pracy chronionej.
Na tym obrady zakończo-

no.Na tym obrady zakończono. 
(i.)

OBRADOWAŁA RADA

Radni są przeciwni termolizie 
dokończenie ze strony 3
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WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

Dolina mgieł i róż
Agnieszka Krawczyk to rodowita 
krakowianka, autorka powieści Na-
pisz na priv, Magiczne miejsce, Mor-
derstwo niedoskonałe, Dziewczyna 
z aniołem czy Noc zimowego prze-
silenia. Z jej twórczością nie miałam 
wcześniej do czynienia. Zaczęłam 
czytać Dolinę mgieł i róż, nie wie-
dząc, czego mogę się spodziewać. 
Ale z każdą stroną tej książki coraz 
bardziej lubiłam autorkę i jej styl pisa-
nia. Jej najnowszą książkę dołączam 
do ulubionych. Jest to jedna z lep-
szych pozycji, które dotąd przeczy-
tałam. A teraz co nieco o fabule.
Sabina Południewska, bohaterka po-
wieści, to najpopularniejsza polska 
pisarka, publikująca pod pseudo-
nimem Laura Rossa, przeżywająca właśnie niemoc piśmienniczą. Wydawca 
wysyła Sabinę na miesięczne wczasy do hotelu „Pod Graalem i Różą”, by ją 
zainspirować do napisania nowego bestsellera. Gdy kobieta jest już prawie na 
miejscu, psuje jej się samochód. Nie licząc na niczyją pomoc, zamierza zo-
stawić samochód i pokonać odcinek 14 kilometrów na piechotę. Niespo-
dziewanie na jej drodze staje Krzyś, mieszkaniec miasteczka. Gdy Sabina trafia 
szczęśliwie na miejsce, poznaje tam gospodynię, Milę Mossakowską, jej nie-
bywałą kuzynkę Carmen, profesora Niewiarę, Teklę Tyczyńską, pułkownika 
Janickiego, Krzysia i Julinkę oraz wiele innych barwnych postaci. Po czasie spę-
dzonym w tym miejscu już nic nie będzie takie samo. Sabina poznaje samą 
siebie na nowo i pragnie zostać w tym miejscu na dłużej.
Dolina mgieł i róż to powieść ukazująca życie mieszkańców niedużej, ale miłej 
mieściny. Czytanie tej powieści sprawiło, że stałam się dużo lepszym i warto-
ściowszym człowiekiem. Zapach róż wdychałam z każdą stroną tej znakomitej 
powieści. Zwariowałam na punkcie róż. Wszelkie balsamy, świeczki i perfumy 
o różanym zapachu to już moja codzienność. Styl autorki przypomina mi 
książki Gabrieli Gargaś, któreą bardzo cenię, tak jak i Szkołę żon Magdaleny 
Witkiewicz.
Jeśli chcecie poczuć się szczęśliwsi, sięgnijcie po Dolinę mgieł i róż, a ja z chę-
cią poszukam takiego miejsca dla siebie i otworzę serce na jego piękno, tak jak 
zrobiła to Sabina Południewska. Delektujcie się tą książką, a ja już zazdroszczę, 
że lektura jeszcze przed Wami.

Marta Czeremurzyńska
zaczytanamarta.blogspot.com

Z DKK

Styczniowe spotkanie klubowiczów DKK
W sobotę, 17 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Omawialiśmy na 
nim książkę pt. Ku słońcu autorstwa Ingi Iwasiów.
Wspomniana pozycja była jedną z wielu czytanych wcześniej przez klubowiczów utworów nawiązujących do 
tak zwanej „słusznie minionej” epoki, czyli PRL. Mamy w niej lata 60. i opowieść o bohaterach, którzy próbują 
sobie poradzić w otaczającej ich rzeczywistości. Nie każdemu to się udaje i niektórzy są zmuszeni udać się na 
emigrację, dzięki czemu odkrywają zupełnie inny, kapitalistyczny świat. Książka Kingi Iwasiów pokazuje skom-
plikowane losy ludzkie, dla których tło historyczne stanowi przede wszystkim dekorację. 
Książka nie zrobiła niestety większego wrażenia na uczestnikach Dyskusyjnego Klubu Książki. Powieść Ku słoń-
cu nie jest napisana zbyt przystępnym językiem, przedstawione w niej historie również nie należą do najbardziej 
oryginalnych i przejmujących. Najciekawsza wydaje się geneza tytułu książki, ponieważ – jak wyjaśniła nam pani 
Stenia Rudnik – „Ku słońcu” to jedna z najdłuższych ulic Szczecina, która kończy się …bramą cmentarza. W tym 
kontekście zakończenie powieści, w którym właśnie po tej ulicy kroczy jedna z bohaterek, nabiera symbolicz-
nego znaczenia. 
Trwa okres karnawału, nasze klubowe spotkanie było też okazją do małego świętowania. Nie ma to jak rozma-
wiać o książkach przy zastawionym stole, szczególnie że nie zabrakło również lampki szampana (w wersji bez-
alkoholowej dla kierowców). 
Następne spotkanie DKK odbędzie się w sobotę, 21 lutego br. Jego tematem będzie książka Zwyczajny facet Mał-
gorzaty Kalicińskiej, czyli opowieść o perypetiach tkwiącego w toksycznym związku mężczyzny. Zapraszamy.

Paweł Kozłowski

Perły

Perły miłości są bardzo lśniące, 
perły w człowieku dodają siły,
w perłach na szyi niebo błyszczące,
perły to także Bóg, ludziom miły. 

Szukaj swych pereł przez całe życie, 
wypatruj na nie, idź prostą drogą,
one wyznaczą twoje odbicie
i zawsze schronić się gdzieś pomogą.

Błysk perły skłoni do dania siebie,
Pchnie cię do czynu na rzecz bliźniego,
Bóg ci otworzy w niebieski niebie
pałac królestwa, wiecznie żywego.

Perełki małe, w garści trzymane, 
cieszą co rano duszę i serce,
Pielęgnuj życie przez Boga dane,
ono nie może być w poniewierce.

   Stanisława Wiśniewska

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn 

Czerwony Kapturek 
Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie postanowili przygotować dla 
dzieci niezwykły upominek – w czasie choinki szkolnej zaprezentowali 
przedstawienie według własnego pomysłu i we własnym wykonaniu. 
Debiut sceniczny artystów okazał się bardzo udany i wzbudził niekłama-

ny entuzjazm małych widzów, którzy z radością śledzili losy Czerwone-
go Kapturka i strasznego, panoszącego się w lesie Wilka, ukaranego przez 
bohaterskiego gajowego. Aktorzy poruszali się po scenie ze swobodą 
i niebywałą ekspresją, wywołując wśród oglądających salwy śmiechu. 
Zainteresowanie wzbudziła scenografia oraz kostiumy zaprojektowane 
i przygotowane własnoręcznie przez nauczycieli. 
Gratulujemy udanego debiutu i wyrażamy nadzieję, że teatralne popisy 
nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie staną się coroczną tradycją.

M.M.

Niezły kosmos!

Zima w NOK

Sezamkowa”. Przy użyciu papieru, 
materiałów, guzików, bibuły, włócz-
ki i wycinanek powstały wspaniałe 
postacie Świnki Piggy, Kermita, Cia-
steczkowego Potwora i Elma. Po pra-
cy można było odetchnąć. Oglądając 
film pt. Muppety. Poza prawem. 
Kolejny dzień przyniósł powrót 
w przestrzeń kosmiczną. Tym ra-
zem stworzyliśmy rakiety, które siłą 
wyobraźni zabrały nas 
w najodleglejsze ga-
laktyki. Akcję „Zima 

Nasielski Ośrodek Kultury, jak co 
roku podczas ferii zimowych, zapro-
sił najmłodszych mieszkańców do 
wspólnego spędzania wolnego cza-
su. W środy i czwartki w NOK odby-
wały się zajęcia plastyczne. Tematyka 
zajęć dotyczyła kosmosu. 
Pierwszego dnia na jednej ze ścian 
w holu kina Niwa powstało kosmicz-
ne niebo, a na nim kolorowe planety, 
księżyc, rakiety. Nie zabrakło także 
kosmitów. Po zajęciach dzieci od-
poczywały na seansie filmowym pt. 
Samoloty 2. 
Drugiego dnia uczestnicy zajęć pla-
stycznych wykonali przestrzenne 
formy planet. A że wyobraźnia dzieci 
nie zna granic, powstały planety za-
mieszkiwane tylko przez koni, pla-
nety podobne do Ziemi, Saturna, 
Jowisza i wiele innych wspaniałych 
dzieł. O godz. 12.00 w sali widowi-
skowej NOK odbył się spektakl te-
atralny. Do Nasielska przyjechał Teatr 
Lalek IGRASZKA, który zabrał naj-
młodszych w „Podróż za horyzont”.
W drugim tygodniu na chwilę zapo-
mnieliśmy o kosmosie, by zająć się 
Muppetami, pluszowymi bohatera-
mi programu telewizyjnego „Ulica 

w NOK” zakończył spektakl dla dzie-
ci „Złote jajko”.
Ferie w NOK upłynęły pod zna-
kiem świetnej twórczej zabawy, 
rozwijającej wyobraźnię. Efek-
ty działań dzieci biorących udział 
w zajęciach można podziwiać 
w holu Nasielskiego Ośrodka Kul-
tury.

K.T.
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RUBRYKA HARCERSKA

Poszukując przeszłości
Ostatnio słyszałem zdanie, które zapadło mi dość mocno w pamięć: 
„Harcerze mają bzika na punkcie służby”. I rzeczywiście coś w tym jest, 
nasze organizacje są nastawione na pomaganie innym. Poczynając od 
3. punktu Prawa Harcerskiego „Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc 
bliźnim.”, przez cele statutowe, aż po narzędzia realizujące metodę har-
cerską jak projekty starszoharcerskie czy wędrownicze Znaki Służb.
Szczególnie najstarsza grupa wiekowa, czyli wędrownicy, jest nastawiona 
na służenie innym. Przykładem tego są wspomniane wcześniej zadania 
zespołowe mające na celu wyjście poza granicę organizacji i służbę na 
rzecz lokalnych środowisk, czyli Znaki Służb. Podzielone są na dziesięć 
obszarów odpowiadającym różnym zagadnieniom społecznym, jak kul-
tura, społeczność lokalna, gospodarka czy dzieci. 
Sam już po raz trzeci uczestniczę w realizacji takiego projektu, tym ra-
zem z niewielką ekipą ze swojego szczepu mierzymy się ze Znakiem 
Służby Pamięci. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, szczególnie dlatego, że 
jednym z zadań, jakie wybraliśmy, jest odkrywanie harcerskiej przeszło-
ści Nasielska. Jesteśmy na dobrej drodze, by złożyć wiele faktów, upo-
rządkować i udostępnić je szerszemu gronu na blogu prowadzonym 
przez jednego z naszych instruktorów Izbę Pamięci Harcerstwa Ziemi 
Nowodworskiej http://iphzn.blogspot.com/. Jestem bardzo zadowolo-
ny z efektów naszej pracy. Udało nam się w starych kronikach Hufca 
Nasielsk znaleźć archiwalne zdjęcia, dyplomy, relacji czy sylwetek po-
szczególnych ludzi.

W szczególności zainteresowała mnie postać hm. Marii Rostkowskiej, 
której to imię przyjął Hufiec Nasielsk. Osoba bardzo wybitna, od narodzin 
związana z Nasielskiem. W cyklu swojej swoją edukacji i pracy zawo-
dowej jako nauczycielka odwiedziła dużą część Mazowsza północnego 
i Warszawę. W stolicy właśnie miała pierwszy kontakt z harcerstwem, była 
jedną z prekursorek skautingu na tych terenach. Dzięki niej idee Roberta 
Boden-Powella rozprzestrzeniały się w Mławie, Rembertowie i Nasielsku. 
Za jej kierownictwa drużyny mławskie stawały się jednymi z najlepszych 
w całym kraju. Po II wojnie światowej wróciła do Nasielska i odbudo-
wywała lokalne harcerstwo. Widzę ją jako osobę bardzo ciepłą, oddaną 
i charyzmatyczną. Cieszę się, że dzięki zapisom w starych harcerskich 
kronikach można lepiej zgłębić jej sylwetkę i dotknąć pamiątek.
Jeżeli ktoś miałby pamiątki związane z funkcjonowaniem Hufca Nasielsk, 
stare mundury, plakietki i naszywki, kroniki – bylibyśmy bardzo wdzięcz-
ni za kontakt i udostępnienie. Zebrane materiały zostaną przekazane na 
wystawę harcerską w Muzeum Twierdzy Modlin i Kampanii wrześniowej 
1939. Prosiłbym o kontakt na e-mail d.nowak@nowydwormaz.zhp.pl lub 
pod numerem telefonu 500 398 270.
 Dziękuję dyrektorowi Biblioteki za udostępnienie kronik harcerskich 
oraz wszystkim życzliwym osobom, które pomagają nam rozszerzać 
wiedzę na temat Hufca Nasielsk.

Phm. Daniel Nowak

Z GMINY

Kolejna kara dla PTS
W lipcu 2014 r. firma PTS S.A. otrzymała karę od Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w wysokości  
497 120,34 zł. Kolejną karę finansową na nierzetelną spółkę nałożył w styczniu 2015 r. Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumenta (UOKiK), tym razem jest to 354 679 zł.
Na łamach ŻN kilkakrotnie poruszaliśmy sprawę mieszkańców naszej gminy, którzy zostali oszukani przez 
firmę telekomunikacyjną PTS (Polska Telefonia Stacjonarna) z Wrocławia. Wcześniej PTS nosiła również bar-
dzo sugestywną nazwę „Telekomunikacja Dzień Dobry”. 
Nazwa firmy wielu osobom przywoływała skojarzenia z nazwą Telekomunikacja Polska SA (TPSA), czy-
l i  p o p r z e d n i c z k ą Orange SA. Ale dopiero same działania telemarketerów firmy PTS, którzy 
s u g e r o w a - li, że reprezentują dotychczasowego operatora telefonii stacjonarnej 
i  propono- wali przedłużenie umowy, oferując bardzo korzystne warunki (abo-
n a m e n t specjalny 25 zł miesięcznie), okazywały się nieetyczne. W rzeczy-
w i s t o ś c i bowiem nieświadomi klienci, podpisując przywiezione 
p r z e z kuriera dokumenty, zmieniali operatora sieci. Zaś 
wydruko- wane bardzo małą czcionką dokumenty w więk-
szości zni- kały razem z kurierem. Klient pozostawał jedynie 
z  umową i zupełnie nieczytelnym regulaminem. 
W naszej gmi- nie pracownicy PTS najczęściej podszywali 
się pod Orange i Netię. Oszukani klienci dowiadywali się o tym, że 
zmienili operatora naj- częściej dopiero wtedy, kiedy pracownicy 
Orange lub Netii pró- bowali ustalić powody rezygnacji z ich usług. 
Na ogół wtedy było już za późno, by „bezboleśnie” rozstać się 
z PTS SA. Firma ta twier- dziła, że klienci nie zdążyli odstąpić 
od zawartej z nią umowy w ciągu 10 dni i że muszą zapła-
cić karę finansową w wy- sokości 490 zł za rzekomą „ak-
tywację usług” – mimo że cały czas opłacali rachunki 
u innego operatora . Mieli zapłacić karę nawet 
wtedy, kiedy pisemnie zrezygnowali z usług 
firmy i wykazali, że jej działania były niezgodne z pra-
wem.
Wszystkie osoby, które nie zdecy- d o w a ł y 
się na zapłacenie naliczonej prze PTS „ k a r y ” , 
były nękane, zarówno listownie, jak i telefonicznie, przez PTS, a później róż- n e  f i r m y 
windykacyjne. Niestety, wiele osób, na ogół starszych, którym regularnie przysy- łano nakazy 
płatności i pisma w formie pozwów sądowych, dało się zastraszyć i zapłaciło oszustom. A takich osób są w całym 
kraju tysiące. Są jednak i tacy, którzy postanowili nie płacić i czekać na decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także rozstrzygnięcie sądu.
Urzędy po wielu miesiącach rozpatrywania skarg już podjęły decyzje skutkujące karami finansowymi dla firmy 
PTS. Najpierw grudniu 2013 r. UKE nałożyła karę na PTS SA karę pieniężną w wysokości 49 914 zł za naruszenie 
obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych, a później w lipcu 2014 r. kolejna kara 
od UKE była zdecydowanie bardziej dotkliwa. Wtedy bowiem PTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu miało zapłacić –  
497 120,34 zł za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych; niewypeł-
nianie względem użytkowników końcowych obowiązków w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
za uniemożliwianie abonentom korzystania z uprawnień do wyboru dostawcy usług oraz za udzielenie Preze-
sowi UKE nieprawdziwych informacji.
Natomiast w styczniu 2015 r. UOKiK nakazał spółce PTS zaniechanie stosowania praktyk naruszających zbioro-
we interesy konsumentów i nałożył karę w wysokości 354 679 zł. Decyzja UOKiK nie jest jeszcze prawomocna, 
spółka bowiem może odwołać się do sądu. Ale są to już konkretne działania na rzecz oszukanych konsumentów 
korzystających z telefonów stacjonarnych.
Przypominamy jednocześnie, że w sprawie spółki PTS S.A. postępowanie przygotowawcze prowadzi Prokuratura 
Okręgowa we Wrocławiu. Dlatego wszyscy oszukani przez tę firmę powinni zgłosić do wrocławskiej prokuratury 
swoją sprawę, by uzyskać status poszkodowanego. 
Warto także pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2015 r. mamy prawo w przypadku umów zawieranych poza sie-
dzibą firmy do odstąpienia od nich w ciągu 14 dni od podpisania takiego kontraktu bez ponoszenia z tego tytułu 
żadnych kosztów. Do grudnia 2014 r. ten termin wynosił 10 dni.

(i.)
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ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI

Akcja Katolicka wsparła św. Mikołaja
To już kilkuletnia tradycja. Akcja 
Katolicka z parafii św. Wojciecha 
w Nasielsku swoją charytatywną cho-
inkę dla dzieci z rodzin potrzebują-
cych wsparcia organizuje w styczniu, 
kiedy już nieco przycicha radosny 
gwar związany ze świętami Bożego 
Narodzenia i kiedy szarość dni co-
dziennych na nowo wraca do naszych 

domów.
W tym roku choinko-
we spotkanie odbyło 
się 15 stycznia. Jego 
miejscem była sala 
gimnastyczna Szko-
ły Podstawowej im. 
Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku. Zaproszo-
no na nie dzieci z klas 
0–IV ze szkół funkcjo-
nujących na terenie 
parafii św. Wojciecha 
i parafii bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Nunie.
Było to wyjątkowo 
uroczyste spotka-
nie. Już sama sceneria, 
w której dominowa-
ła stajenka, strojna choinka i olbrzy-
mie wory z paczkami, przywracała 
na nowo świąteczną atmosferę. Waż-
ną rolę odgrywały złote i srebrne 
gwiazdy na niebie i duży napis: „Szu-
kam Boga”. Oprawę plastyczną przy-
gotowała Izabela Saliszewska wraz 
z rodzicami dzieci z klasy II d. Uwa-
gę przyciągał też długi stół, na którym 
było wiele smakowitości.
Na początku gości, czyli dzieci ze 
szkół w Budach Siennickich, Popowie 
Borowym, Świeszewie i Nasielsku, ich 

rodziców i opiekunów oraz organiza-
torów spotkania, powitała serdecznie 
dyrektor nasielskiej szkoły podstawo-
wej Agnieszka Mackiewicz – gospo-
darz obiektu. 
Do tych powitań i życzeń przyłączyła 
się prezes nasielskiej Akcji Katolickiej 
Halina Kamińska – gospodarz uroczy-
stości. Świąteczny charakter spotkania 

podkreśliła też obecność proboszcza 
nasielskiego księdza kanonika Tade-
usza Pepłońskiego. Mimo nawału 
obowiązków związanych z odbywa-
nymi aktualnie wizytami kolędowymi 
znalazł kilka minut, aby być z dziećmi 
obecnymi na tym spotkaniu i podzie-
lić się swoimi refleksjami związanymi 
z Bożym Narodzeniem.
I chociaż wzrok przyciągał świąteczny 
stół i gromada paczek w dużych tor-
bach, to dzieci najpierw w skupieniu 
wysłuchały tego, co miały do powie-

dzenia i zaśpiewania dzieci z klasy II d 
nasielskiej podstawówki. 
One razem ze swoją wychowawczy-
nią Małgorzatą Kwiatkowską i kate-
chetką Teresą Wrońską przygotowały 
świąteczne widowisko, czyli jasełka. 
Spektakl nosił tytuł „Szukam Boga”. 
Oprawę muzyczną jasełek i całej uro-
czystości zapewniły Lucyna Pawlak ze 
swym zespołem i Kinga Żabik. Staran-
nie przygotowany spektakl podobał 
się zarówno zaproszonym dzieciom, 
jak i przybyłym gościom.
Po zakończonych jasełkach dzieci za-
proszono na słodki poczęstunek i do 
zabawy. Do pracy przystąpił też Święty 
Mikołaj. To, że mógł on na to spotka-
nie przydźwigać i rozdać aż 130 pa-
czek, to zasługa członków nasielskiej 
Akcji Katolickiej. To oni właśnie przez 
cały rok podejmowali wiele działań, 
dzięki którym zdobywali fundusze 
(np. wykonywano palemki i stroiki, 
rozprowadzano świece). Działania te 

wsparli też sponsorzy. Tradycyjnie też 
swoją, wcale nie małą cegiełkę, doło-
żył od siebie i swojej rodziny Tomasz 
Krasoń, nasielszczanin mieszkający 
obecnie w Stanach Zjednoczonych.
Prezes AK Halinę Kamińską w orga-
nizacji charytatywnej choinki wspie-
ral i:  Zof ia Zawadzka, Henryka 
Godlewska, Celina Bachanek, Kazi-
mierz Pazdan, Tadeusz Modzelewski 
i Józef Zawadzki.

andrzej zawadzki

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Pracowity semestr 
w ZSO
Od początku roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Nasielsku pod dyrekcją Danuty Białoruckiej wziął udział w wielu ciekawych 
inicjatywach, m.in. w programie „Szkoła Dialogu”.
„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny przygotowywany i realizowa-
ny przez Fundację Forum Dialogu, której celem jest poszerzanie wiedzy 
na temat wielowiekowej 
obecności Żydów w Polsce 
a także ich wkładu w roz-
wój kraju na wielu płaszczy-
znach .  Uczniowie ZSO 
mogli rozmawiać z Morri-
sem Chandlerem, żyjącym 
w USA Żydem, który uro-
dził się w czasie dwudzie-
stolecia międzywojennego 
w Nasielsku. Dnia 9 stycznia 
uczestnicy programu wzięli 
udział w uroczystej gali, któ-
ra została zorganizowana w Teatrze Wielkim w Warszawie. W jej trakcie dostali 
od organizatorów certyfikat „Szkoły Dialogu”.
Zakończony właśnie semestr pozwolił również uczniom nasielskiej szkoły na 
zdobycie wielu wygranych i wyróżnień w kilku ważnych konkursach. Jedną 

z nich była XXIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. 
To inicjatywa Polskiego Czerwonego Krzyża, której celem jest wykształcenie 
wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie i promowanie 
zdrowego stylu życia. Konkurs trwa nadal i jak dotąd w ostatnim etapie najlep-
sza okazała się uczennica liceum Paulina Pawłowska. 
Szkoła brała udział również w Turnieju Wiedzy o projektach realizowanych 

na Mazowszu. Zespół z ZSO dobrze radził sobie podczas pierwszych etapów, 
by ostatecznie w trzecim i ostatnim zdobyć czwarte miejsce. Oprócz tego 
uczniowie mieli okazję wykazywać się także w konkursach lokalnych, np. 
w II Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…” i Gminnym 
Konkursie Recytatorskim „Polska Poezja Patriotyczna”.
Obecnie uczniowie klasy II pod opieką dyrektor Danuty Białoruckiej i wycho-
wawczyni Agnieszki Piechocińskiej przygotowują projekt „Rozegraj okolicę” 
będący częścią programu Młody Obywatel, który promuje wiedzę na temat 
społeczności lokalnej i zachęca do aktywności w swojej najbliższej okolicy. 
Młodzi uczestnicy postawili na grę miejską o nazwie „Nasielsk – miasto dwóch 
kultur”. Zabawa polega na podążaniu do wyznaczonego celu według wskazó-
wek (można je pobrać ze strony: http://lonasielsk.pl/ lub strony urzędu miej-
skiego). Uczestnik zabawy ma do dyspozycji rymowany opis questu śladami 
Żydów w Nasielsku. Podczas swojej podróży musi wykonywać zadania, które 
przybliżą go do rozwiązania finałowego hasła. A warto się starać, bo na końcu 
czeka ukryta nagroda.
Jak widać, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku i ich na-
uczyciele umieją kreatywnie spożytkować swój czas i talenty. Mamy nadzieję, 
że jeszcze nie raz będziemy mogli poczytać o ich ciekawych projektach 
czy wygranych w konkursach.

(pk)

O G Ł O S Z E N I E
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Mamy już pięć lat, idziemy do szkoły!

Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”
Jestem dyrektorem i właścicielem 
Niepublicznego Przedszkola „Pod 
Fiołkami” w Nasielsku przy ul. Ko-
ścielnej 21. Przedszkole prowadzę 
od 1 lutego 2010 roku. Z wykształ-
cenia jestem magistrem biologii 
i chemii, w zawodzie pracowałam 
27 lat. Posiadam również ukończony 
kurs kwalifikacyjny dla oświatowej 
kadry kierowniczej. Gdy otworzy-
łam przedszkole ukończyłam kursy  
HACAP, GMP i GHP, co pozwoliło mi 
poznać przepisy prawne z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny żywności 
obowiązujące w Polsce i Unii Euro-
pejskiej. W roku 2010 ukończyłam 
również kurs „Dietetyka w żywieniu”, 
dzięki czemu moje dzieci przed-
szkolne mają najzdrowszą i uroz-
maiconą kuchnię. W roku 2012 
ukończyłam studia podyplomowe 
w zakresie „Wychowanie przedszkol-
ne i wczesnoszkolne”, dzięki czemu 
jestem w pełni wykwalifikowanym 
nauczycielem przedszkola i klas I–III. 
Do naszego przedszkola uczęszcza 
w tej chwili 67 dzieci, w tym 13 dzie-
ci niepełnosprawnych, co wiąże się 
z zatrudnieniem odpowiednio wy-
kształconej kadry i wyposażeniem 
naszej placówki.
W przedszkolu zatrudnionych jest 
20 pracowników. W każdej grupie 
jest ciocia prowadząca grupę, posia-
dająca tytuł magistra, oraz asystent/
pomoc nauczyciela. W grupie naj-
młodszych dzieci są dwie pomoce 
(grupa najmłodsza wymaga szcze-
gólnej uwagi i opieki). Poza zaję-
ciami, na których jest realizowana 
podstawa programowa, odbywają się 
zajęcia dodatkowe: dwa razy w tygo-
dniu język angielski, rytmika, muzyka 
i śpiew, gimnastyka korekcyjna. 

Dzieci niepełnosprawne są pod opie-
ką cioć:  Ciocia A. – mgr pedagogi-
ki specjalnej; Ciocia A. – psycholog 
kliniczny, mgr oligofrenopedagogiki, 
terapeuta metody ruchu rozwijają-
cego Weroniki Sherborne, praktyk 
w zakresie komunikacji alternatyw-
nej i wspomagającej dzieci, praktyk 
w terapii skoncentrowanej na roz-
wiązaniach; Ciocia A. – mgr oligo-
frenopedagogiki, terapeuta integracji 
sensorycznej; Ciocia M. – mgr fizjo-
terapeuta; Ciocia E. – pedagog opie-
kuńczo-wychowawczy (pomoc 
nauczyciela); Ciocia I. – mgr peda-
gogiki specjalnej, specjalista wcze-
snej interwencji, logopeda, terapeuta 
integracji sensorycznej; Ciocia M. – 
logopeda; Ciocia pielęgniarka – raz 
w miesiącu lub częściej, gdy istnieje 
taka potrzeba.
Do stworzenia tak rozbudowane-
go i profesjonalnego systemu opie-
ki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
jaki posiadamy, dąży wiele placówek. 
Naszą ambicją było stworzenie zgra-
nego, pracowitego zespołu, który 
wymienia się wiedzą i praktyką, aby 
podopieczni uzyskali maksimum po-
mocy i możliwości rozwoju.
Ponadto przedszkole dysponuje 
w pełni profesjonalną salą integracji 
sensorycznej, w której znajduje się 
bogate wyposażenie, zgodne z nor-
mami prowadzonej terapii. Każde 
dziecko niepełnosprawne uczest-
niczy w intensywnych zajęciach 
grupowych, indywidualnych i tera-
peutycznych ze wszystkimi specja-
listami w określonych przepisami 
ramach czasowych. Zajęcia odby-
wają się według indywidualnych 
programów terapeutycznych, które 
realizujemy w porozumieniu z rodzi-

cami. Rodzice współpracują z nami 
w procesie kształcenia i rehabilito-
wania dzieci, gdyż tylko aktywna 
kooperacja, czyli praca zarówno 
w przedszkolu, jak i w domu rodzin-
nym, może przynieść oczekiwane 
rezultaty.
Stawiamy czoła wyzwaniom i po-
trzebom dzieci, jesteśmy gotowi 
powiększać nasze zasoby, jeśli tyl-
ko okaże się to niezbędne dla do-
bra dziecka.
Nasz wysiłek przynosi wymierne 
efekty. Cieszymy się każdym na-
szym sukcesem, każdym osiągnię-
tym małym postępem. Bo dzięki 
naszej ciężkiej pracy (imiona zostały 
zmienione):
Franuś z lekkim upośledzeniem i au-
tyzmem – utrzymuje kontakt wzro-
kowy z nauczycielem, rozpoznaje 
kolory, wypowiada kilka prostych 
słów; Krzyś autysta – rzadziej jest 
agresywny, próbuje nowych sma-
ków i nie pojawia się u niego odruch 
wymiotny; Piotruś upośledzony 
umysłowo – wyraża swoje uczu-
cia i zaczyna mówić; Ania z poraże-
niem mózgowym – zaczyna zginać 
i otwierać dłonie i trzymać przed-
mioty w dłoni; Krysia z porażeniem 
mózgowym – ma kontakt z rówie-
śnikami, nie prowokuje i nie bije. To 
oczywiście tylko kilka drobnych 
przykładów, a można je mnożyć. 
W tym roku szkolnym przedszko-
le nasze zorganizowało następujące 
wycieczki: do Siennicy, do Pomie-
chówka do parku linowego, do 
Chrcynna połączona z Dniem Ziem-
niaka, do Modlina i do Wilanowa.
W tym roku zorganizowaliśmy duży 
piknik rodzinny związany z V Urodzi-

nami Przedszkola. Przedszkole nasze 
jeździ co tydzień na basen do Aqua 
Parku w Jachrance. W tym roku nasze 
dzieci odwiedził Święty Mikołaj, któ-
ry rozdał prezenty za kwotę 6000 zł. 
Przedszkole ma dwa najnowszej ge-
neracji odkurzacze firmy RAINBOW, 
dzięki czemu nasze sale są bezaler-
genowe.
Przedszkole założyło w tym roku 
klimatyzatory w każdej sali dydak-
tycznej. Na potrzeby dzieci przyjeż-
dżających wózkami zadaszono wjazd 
do przedszkola od ul. św. Wojciecha. 
Wyposażenie przedszkola, liczna ka-
dra, wycieczki, prezenty i intensyw-
ne zajęcia – to wszystko nie mogłoby 
funkcjonować ani się odbywać, gdy-
by placówka nie otrzymywała dota-
cji z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i z gminy Nasielsk. Pieniądze z dotacji 
mogą być wydane tylko i wyłącznie 
na wydatki bieżące przedszkola. Do-
datkowe finanse to czesne wpłacane 
przez rodziców – rodzice nie pono-
szą ŻADNYCH dodatkowych opłat 
za wycieczki, zajęcia dodatkowe, 
imprezy itp. 

Nasze ciocie codziennie wkłada-
ją ogromny trud w pracę dydak-
tyczną, opiekuńczą i terapeutyczną 
z dziećmi z różnymi niepełnospraw-
nościami: mózgowym porażeniem 
dziecięcym, autyzmem, niepełno-
sprawnością ruchową, zmysłową i in-
nymi zaburzeniami rozwoju. Ich praca 
wymaga wiele ciepła, empatii i cierpli-
wości. Ciocie ciężko pracują i kochają 
nasze dzieci – a ja, jako dyrektor i pra-
codawca, bardzo im za to dziękuję.
Rodzice dobrze wypowiadają się 
o naszym przedszkolu i są zadowo-
leni z opieki nad ich dziećmi. Zmo-
tywowani pozytywnymi opiniami 
i chęcią pozostawienia swoich dzieci 
pod naszymi skrzydłami, postanowi-
liśmy otworzyć Niepubliczną Szkołę 
Podstawową „Pod Fiołkami”, w któ-
rej nasze przedszkolaki będą mogły 
kontynuować naukę, a wszystkie inne 
dzieci będą mogły ją u nas rozpo-
cząć, aby rozwijać się, wykorzysty-
wać maksimum potencjału i dobrze 
przygotowywać do dalszej edukacji. 

Z poważaniem, 
Elżbieta Fijalska

Mazewo mówi: nie

Kolejna kontrowersyjna inwestycja?
Pracowicie spędził niedzielne po-
południe 25 stycznia br. burmistrz 
Nasielska. Wprawdzie nie musiał 
jechać daleko, bowiem wszystko 
się działo w jego Mazewie, ale pro-
blem, który był powodem zebrania 
w domu sołtysa Krzysztofa Niesio-
będzkiego, był wyjątkowo trud-
ny. To kolejne w gminie spotkanie 
z cyklu „niechcianych inwestycji”. 
Mieliśmy elektrownie wiatrowe, 
zwane popularnie wiatrakami, mie-
liśmy instalacje do przerobu zuży-
tych opon w procesie termolizy, 
zwane popularnie spalarnią, teraz 
powstał problem dużych budyn-
ków inwentarskich, w których od-
bywałaby się hodowla brojlerów, 
a które popularnie nazywamy kur-
nikami. 

Tyle że te typowo wiejskie budyn-
ki inwentarskie różnią się od kur-
ników, które większość z nas zna. 
Odbywa się w nich hodowla kur 
na większą skalę. Tego rodzaju ho-
dowle umieszczone są w specjal-
nym dziale rolnictwa.
N a sp otkan i e  z  b urm i s t rze m 
i z młodym małżeństwem, które 
już mieszka w Mazewie i z tą miej-
scowością wiąże swe życiowe pla-
ny przez zorganizowanie tu swego 
rodzinnego, związanego z rolnic-
twem zakładu pracy, przyszła spo-
ra grupa mieszkańców Mazewa 
i okolicznych wsi. Obecny był też 
sołtys sąsiedniego Słustowa Zbi-
gniew Bucholc z małżonką oraz 
radny gminny z tego obwodu An-
toni Kalinowski. 
Atmosfera tego spotkania była zbli-

żona do burzliwej at-
mosfer y spotkań, 
jakie odbywały się 
w sprawie wiatraków 
i „spalarni”. Prawie 
wsz ys c y p r z yby-
li na to spotkanie, 
a przynajmniej więk-
szość z nich, przy-
była tu n ie po to, 

aby czegoś dowie-
dzieć się o planowa-
nym przedsięwzięciu 
i rozważyć korzyści 
i niebezpieczeństwa 
związane z planowa-
ną inwestycją, lecz po 
to, aby przeciwko niej 
zaprotestować. Stąd 
grzeczne i niekiedy 
mniej grzeczne uwagi 
typu: „nie chcemy tej 
inwestycji” i „nie ma 
o czym rozmawiać”, 
„budujcie sobie kurni-
ki, ale nie u nas, albo 
znajdźcie sobie inna 
sferę działalności”. Nie obyło się 
i bez gróźb, choć był to raczej in-
cydentalny przypadek.
Burmistrz spokojnie wyjaśniał, 
dlaczego chce zasięgnąć opinii 
mieszkańców, i przypominał obo-
wiązujące w tej kwestii procedury. 
Poprosił o rzeczowe argumenty, 
którymi mógłby podeprzeć ewen-
tualną odmowę i które, w wypad-
ku odwołania, mogłyby uzasadnić 
podjętą decyzję. W pewnym mo-
mencie burmistrza wsparły dwie 
panie sołtysowe, które zwróciły 

się do obecnych, aby dać szan-
sę przedstawienia swej koncepcji 
potencjalnym inwestorom. Zazna-
czyły przy tym, że są przeciwne 
realizacji zamierzonej inwestycji 
w ich miejscowości. 
Dalsza dyskusja przebiegała w nie-
co spokojniejszej atmosferze, ale 
jak się wydaje, nie przybliżyła sta-
nowisk stron. Lokalna społeczność 
podtrzymała swe negatywne nasta-
wienie do przedsięwzięcia i wprost 
radzono potencjalnym inwestorom 
odstąpienie od zamiarów i albo 
zbudowanie tego typu budynków 

inwentarskich w bardziej odlud-
nym miejscu, albo zajęcie się inną 
przedsiębiorczością. Nie przeko-
nały ich zapewnienia, że zastoso-
wane rozwiązania są nowoczesne, 
a nad prawidłowością ich działa-
nia czuwać będą wyspecjalizowa-
ne służby. Wszelkie odstępstwa od 
przewidzianych procedur grożą ol-
brzymimi kosztami. 
Burmistrz zobowiązał potencjal-
nych inwestorów do dostarczenia 
dodatkowych, ale przewidzianych 
prawem, dokumentów.

waz

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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Bezpośredni kontakt telefoniczny  
do MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU

(w godzinach dyżurowania)
(23) 69-33-063

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU 

O DYŻURACH W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Niniejszym informuję, iż w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Nasielsku, zarządzony-
mi na dzień 15 marca 2015 roku, Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku będzie dyżurować w celu przyjmo-
waniu zgłoszeń list kandydatów na radnych zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 3/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku:
w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) – w godz. 12.00-16.00,
w dniu 2 lutego 2015 r. (poniedziałek) – w godz. 12.00-18.00, 
w dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek) – w godz. 12.00-24.00.
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku odbywać się będą w siedzibie Komisji, tj. w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru do Miej-
skiej Komisji Wyborczej w Nasielsku: (23) 69-33-063. 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nasielsku
(Katarzyna Bagińska)

Nasielsk, dn. 23.01.2015 r.
Niniejszym informuję, iż na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2015 r. ukonstytuował się skład Miejskiej Ko-
misji Wyborczej w Nasielsku właściwej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej  
w Nasielsku, zarządzonych na dzień 15 marca 2015 roku, powołanej Postanowieniem Komisarza Wyborczego 
w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 roku:
Katarzyna BAGIŃSKA – Przewodniczący,
Katarzyna ZADROŻNA – Zastępca Przewodniczącego,
Iwona BRZEZIŃSKA – Członek,
Elwira MORAWSKA – Członek,
Paweł OSIŃSKI – Członek,
Tadeusz SMOLIŃSKI – Członek,
Wioletta ZAWADZKA – Członek. 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112. 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

w Nasielsku
/-/ Katarzyna Bagińska

„Ze sportem i sztuką 
za pan brat”
W grudniu 2014 r. uczniowie Szko-
ł y Podstawowej im. Pierre’a de 
Coubertina w Budach Siennickich 
uczestniczyli w dwóch ciekawych 
wycieczkach.
9 grudnia dzieci z klas I–III wzię-
ły udział w niezwykłej przygodzie, 
jaką był Wielki Festiwal Sporto-
wy pod hasłem „Mistrzowie Dzie-
ciom”, odbywający się w hal i 
warszawskiego Torwaru. Przewod-
nikami po świecie sportu byl i 
sportowcy, którzy osiągnęli mi-

strzostwo w swoich dyscyplinach.
Głównym celem Wielkiego Festi-
walu Sportowego dla Dzieci jest 
popularyzacja sportu, prezento-
wanie różnych dyscyplin i form 
aktywności oraz rozbudzanie spor-
towych zainteresowań wśród naj-
młodszych. 
Dla uczestników przygotowano  
11 specjalnych stref, w których od-
bywały się gry i zabawy związane 
z koszykówką, piłką ręczną, piłką 
nożną, siatkówką, tenisem i kolar-
stwem. Konkursy były prowadzone 

pod okiem profesjonalnych trene-
rów i zawodników reprezentują-
cych określoną dyscyplinę sportu. 
Dzieci mogły posmakować sporto-
wej rywalizacji, obejrzeć specjalny 
pokaz rowerowego trialu, karate 
oraz zapasów, a także odwiedzić 
jedną z najnowocześniejszych bok-
serskich sal treningowych w Polsce. 
Dodatkową atrakcją były stanowi-
ska z kredkami, farbami oraz pro-
stymi grami zręcznościowymi. 
Chwilę wytchnienia od sportowych 
emocji zapewniła aktorka Edyta 
Jungowska.
Program festiwalu był tak przygo-
towany, aby umiejętnie połączyć 
ruch i zabawę oraz zachęcić do ak-
tywności fizycznej. 
Z kolei 18 grudnia ub. Roku odby-
ła się wycieczka do Muzeum Etno-
graficznego w Warszawie. Z okazji 

świąt Bożego Narodzenia muzeum 
przygotowało zajęcia wprowadza-
jące w świat symboli i obyczajów 
świątecznych całego świata. Spo-
tkanie pt.: „Pod bożonarodzenio-
wym drzewkiem” miało charakter 
warsztatowy, a jego celem było 
przybliżenie historii Świętego Mi-
kołaja oraz obyczajów świątecz-
nych w Polsce i na świecie.
Uczniowie odwiedzili wystawę sta-
łą pt.: „Czas Świętowania”, która po-
kazuje, czym było i jest tradycyjne 

świętowanie w kulturach ludowych, 
jakich wymagało dekoracji, jak świę-
towali Polacy, a jak przedstawiciele 
innych nacji i wyznań mieszkający 
w naszym kraju. Dzieci poznawały 
znaczenie i symbolikę czasu świą-
tecznego, jego urodę i magiczną 
aurę za pomocą różnorodnych eks-
ponatów, takich jak: odświętne stro-
je, kostiumy i akcesoria obrzędowe, 
sztuka religijna i ceramika dekora-
cyjna. Na koniec wykonały własno-
ręcznie karty świąteczne, którymi 
obdarowywały się wzajemnie, a tak-

że oryginalne ozdoby choinkowe.
Podczas wizyty w Muzeum Etnogra-
ficznym uczestnicy wycieczki obej-
rzeli również ekspozycję pt.: „Inne 
oblicza. Maski, marionetki i sztuka 
cieni ze zbiorów Chińskiego Narodo-
wego 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 artystyczną i sny 
o lepszej przyszłości.
Wizyta w muzeum przybliżyła 
wszystkim uczestnikom temat róż-
nych sposobów świętowania w Pol-
sce i w świecie, rytuałów, dekoracji 
i strojów. Dodatkowo każdy uczeń 
wrócił z własnoręcznie wykonaną 
pamiątką.

Regina Maron, Aneta Kicka
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ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Natalia promuje zdrowy styl życia
Podobnie jak w poprzednich latach, dnia 21 listopada 2014 r. w Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach odbył 
się szkolny etap XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego stylu życia 2014/15, organizowanej przez 
Zarząd Główny PCK. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne 
zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia. 
W etapie szkolnym uczestniczyło 13 uczniów gimnazjum. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwały 
Zofia Truszkowska i Hanna Golnik. 
W tym etapie konkursu największą wiedzą wykazała się Natalia Łyczkowska, zdobywając największą liczbę 
punktów. Jednocześnie została ona reprezentantką naszej szkoły do rejonowego etapu olimpiady w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
Etap rejonowy odbył się 16 grudnia 2014 r. Natalia poziomem swojej wiedzy pokonała przybyłych reprezen-
tantów gimnazjów i liceów z terenu powiatu nowodworskiego, zajmując I miejsce. W ten sposób stała się re-
prezentantką naszego powiatu do okręgowej części Olimpiady, która odbędzie się wiosną w Warszawie.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!

(hg)

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Dzień Babci i Dziadka
„jak przeżyć wszystko 
jeszcze raz?” – na to pytanie 
znają odpowiedź Babcie 
i Dziadkowie uczniów Szkoły 
Podstawowej w Popowie 
Borowym. Dzień Babci 
i Dziadka w naszej szkole 
to tradycja kultywowana 
z radością od wielu lat. 

I tym razem Babcie i Dziadko-
wie nie zawiedli swoich wnucząt. 
Obejrzeli program artystyczny dzieci z oddziału przedszkolnego. Następnie 
uczniowie klas I–III zaprezentowali widowisko słowno-muzyczne pt. „Jak prze-

żyć to wszystko jeszcze raz?”, 
na które złożyły się wiersze, 
piosenki, życzenia i wspól-
ny taniec wnuków z gośćmi. 
Występy wnucząt zakończył 
występ najstarszych uczniów. 
Jego treść pozwoliła wrócić 
pamięcią do lat dzieciństwa 
i młodości naszych zacnych 
gości. 
W imieniu Rady Pedagogicz-
nej i Rady Rodziców życzenia 

przybyłym gościom złożyła dyrektor Teresa Przybysz. Jako podziękowanie za 
zaproszenie wszystkie wnuczęta obdarowane zostały koszem słodyczy. Babcie 
i Dziadkowie otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Uroczy-
stość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla gości.

J. Krasińska, K. Pelkowska, J. Prusik

ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe

Noś odblaski  
– świeć przykładem
Jak bezpiecznie zacho-
wywać się na drodze, 
będąc uczestnikiem 
ruc hu drogowe go, 
oraz jak bezpiecznie 
przetrwać nadchodzą-
ce ferie zimowe – tego 
uczyli swoich rówie-
ś n i kó w  u c z n i o w i e 
z klasy IV SP w Popo-
wie Borowym, którzy 
aktywnie przygoto-
wują się do egzaminu 
na kartę rowerową. 
W programie słowno-muzycznym przedstawili zasady poruszania się 
pieszego po drodze publicznej, znaczenie znaków i sygnałów na drodze, 
a także szczególną uwagę zwracali na obowiązek noszenia kamizelek od-
blaskowych i innych elementów odblaskowych zwiększających widocz-
ność i tym samym bezpieczeństwo na drodze.
Dyrektor szkoły wręczyła uczniom znaczki odblaskowe ufundowane 
przez firmę Win-Bud H.E. Winniccy Dom Handlowy MAJSTER Spółka 
Jawna. Fundatorom serdecznie dziękujemy!

J. Krasińska

Z GMINY. Rekreacja i sport

Działka jest, pomysł jest, decyzji brak
Terenów rekreacyjnych na 
terenie naszej gminy, którą 
zamieszkuje prawie 20 ty-
sięcy osób, właściwie nie ma. 
Chyba że zaliczymy do nich 
skatepark, boiska szkolne czy 
stadion miejski lub nasielskie 
skwer y.  O ogólnodostęp -
nych placach zabaw dla dzie-
ci nie ma sensu wspominać, 
bo w ich po prostu w mie-
ście nie ma. Czas najwyższy 
pomyśleć o miejscu wypo-
czynku dla mieszkańców.
Z inicjatywą stworzenia ta-
kiego terenu wyszedł Janusz 
Konerberger,  jeden z naj-
bardziej znanych nasielsz-
czan, zaangażowany w życie 
społeczne. Właściciel przed-
siębiorstwa „Jan-Pol” w paździer-
niku ubiegłego roku postanowił 
przekazać gminie Nasielsk dział-
kę znajdującą się w Starych Pie-
ścirogach wraz z oczyszczalnią 
ścieków. Jest to dzia łka o po-
wierzchni 1,27 ha, przylegająca 
bezpośrednio terenu dawnego 
zakładu „Instal”. 
Skierował do Rady Miejskiej od-
powiednie pismo. Radni omówi-
li sprawę na posiedzeniu komisji 
infrastruktury i uznali, że nie chcą 
p onosić  kosztów utrz ymania 
działki. 
W  s wo i m  p i ś m i e  J a n u sz  Ko -
n e r b e r g e r  p o d k r e ś l i ł ,  ż e 
oczyszczalnia została przeka-
z a n a  w  u ż y t kowa n i e  ZG K i M 
w Nasielsku, służąc mieszkań-
com Pieścirogów, oraz że nie 
p lanuje już prowadzić żadnej 
inwestycji na tej działce. W od-
powiedzi dostał informację, iż 
pismo wtedy nie może zostać 
rozpatrzone pozytywnie, gdyż 
na ostatnim posiedzeniu Rady 
Miejskiej 30 października 2014 r. 
nie podjęto w tej kwestii żadnego 
stanowiska.
Jednak wówczas jednak ani wła-
ściciel „Jan-Pol-u”, ani Bogumi-
ła Szlaska, kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej (obiekt znaj-
duje się na tej działce) nie zosta-
li zaproszeni na to posiedzenie 
komi sj i ,  by móc przedstawić 
pomysły na zagospodarowanie 
tego terenu.
Po wyborach samorządowych 
Janusz  Konerb erger  p onowi ł 

próbę przekazania działki i prze-
słał do Rady Miejskiej kolejne 
pismo. Tym razem, 14 stycznia 
br., został zaproszony na posie-
dzenie Komisj i  Infrastruktur y 
i Porządku Publicznego i mógł 
przedstawić swoje pomysły.
Przedsiębiorca zaproponował, by 
wspomnianą działkę połączyć ze 
ścieżką rowerową od Nasielska, 
która biegłaby po terenie daw-
nej wąskotorówki. Zaplanowania 
całego przedsięwzięcia podjęło-
by się Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego Jan-Pol z ramie-
nia przedsiębiorstwa „Jan-Pol” 
i  WZ T,  l i c z ą c  o c z y w i ś c i e  n a 
wsparcie całej gminy. Natomiast 
na wspomnianej działce można 
by, jego zdaniem, urządzić te-
ren rekreacyjny, na wzór tego, 
jakim dysponują już mieszkań-
cy Pomiechówka, a który słu-
żyłby wszystkim mieszkańcom 
Nasielska i okolicznych miejsco-
wości. 
– Dla gminy są dwie przeszkody 
– jak mówi właściciel „Jan-Pol” 
– jest  to op ł ata za wieczyste 
użytkowanie, którą musiałaby 
ponieść gmina Nasielsk. Jednak 
jest to kwota do negocjacji ze 
Starostwem Powiatowym. Obec-
nie wynosiłaby 16 752 zł rocznie. 
Drugą kwestią jest przeznaczenie 
terenu: według Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Nasielsk oraz Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego są to 
tereny z przeznaczeniem pod 
przemysł i usługi.
Atutem tej działki jest jej lokali-
zacja (bliskość rzeki) i walory kra-
jobrazowe oraz jej przeznaczenie 
jako terenu, na którym miesz-
kańcy, bez względu na wiek, mo-
gliby spędzać wolny.
B u r m i s t r z  N a s i e l s k a  B o gd a n 
Ruszkowski podziękował panu 
Januszowi za pomysły i kreatyw-
ność, które docenia. Wspomniał, 
że faktycznie są plany zbudowa-
nia ścieżki rowerowej do samej 
stacji PKP, która pozwoliłaby na 
wzrost bezpieczeństwa i  omi-
nięcie ruchliwych dróg, pozba-
wionych chodników. Przyznał 
również, że nad samym pomy-
słem na zagospodarowanie tego 
terenu, zaproponowanym przez 
pana właściciela „Jan-Polu” moż-
na się zastanowić.

Radny G rzegorz A rc i szewsk i 
na posiedzeniu komisji skłaniał 
się ku temu, by raczej urządzić 
dla mieszkańców naszej gmi-
ny plac rekreacyjny z prawdzi-
wego zdarzenia w mieście „nad 
Nasiołką”, czyli na działce przy 
skrz yżowaniu ul ic y P łońsk iej 
i  Kościuszki .  Stwierdzi ł,  że nie 
widzi  możl iwości  wsparcia ze 
strony Rady takiego pomysłu 
w proponowanym przez przed-
siębiorcę miejscu. Podkreślił, że 
należy odnowić budynek przy 
stadionie miejsk im. Poza t ym 
według radnego Arciszewskiego 
jest wiele ważniejszych proble-
mów, które należałoby rozwią-
zać, niż zajmowanie się tematem 
proponowanym przez Janusza 
Konerbergera.
Pomysł bardzo spodobał się na-
tomiast Danucie Bia łoruckiej , 
w i c e p r z e wo d n i c z ą c e j  R a d y 
Miejskiej , która stwierdzi ła, że 
ścieżka rowerowa jest bardzo 
potrzebna mieszkańcom. Nato-
miast temat należy przeanalizo-
wać pod względem finansowym 
i zastanowić się nad funduszami 
na ten cel.
Ostatecznie żadnego stanowiska 
radni nie podjęli, jednak zapo-
wiedziel i,  że zorganizują spo-
tkanie w yja zdowe na terenie 
Starych Pieścirogów, na które 
zostaną zaproszeni także radni 
z komisji infrastruktury Rady Po-
wiatu Nowodworskiego.
Pewne jest, że każdy teren re-
kreacyjny, na którym mieszkań-
cy mogą spędzać wolny czas, 
mógłby służyć wypoczynkowi 
i integracji. A w tym przypadku 
mógłby także s łużyć osobom 
niepełnosprawnym oraz przy-
nosić korzyści całej gminie, pod-
nosząc jej atrakcyjność i komfort 
życia. Zamiast więc spierać się 
o to, na co wykorzystać środ-
ki zapisane w budżecie, których 
i tak na wszystkie pomysły rad-
nych nie wystarczy, może warto 
zacząć ich efektywnie szukać na 
zewnątrz. 
Rzadko się zdarza darczyńca, 
który prosi gminę, by przyjęła 
od niego nieruchomość, i jesz-
cze proponuje konkretny spo-
sób jej wykorzystania. Sąsiadom 
się już udało, może i nam się uda. 

Michał B.(i.)
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Smaczne, ale czy zdrowe?
Są smaczne i miękkie, dlatego uwielbiają je dzieci. O czym mowa? 
Dziś porozmawiamy o parówkach. Rodzice często podają je dzie-
ciom, ale czy to właściwe? Na co należy zwrócić uwagę, kupując 
parówki? Kolorowe opakowania, atrakcyjne hasła reklamowe kuszą 
nas do zakupu, ale ile to ma wspólnego z zawartością w opakowa-
niu? Kto z nas czyta skład parówek przed zakupem i podaniem ich 
swoim dzieciom?
Co to jest w ogóle parówka? To produkt wyprodukowany z bardzo 
rozdrobnionych surowców, z dodatkiem przypraw, poddany ob-
róbce cieplnej. Wyroby tego typu nie mogą zawierać mniej niż 9% 
białka oraz nie więcej niż 40% tłuszczu, 69% wody i 3% soli. 
N a  c o  m u s i m y 
uważać przy za-
ku p i e  p a rówe k? 
Jeśli chcemy ku-
p i ć  t e  z  w i ę k-
s z ą  z awa r to ś c i ą 
b i a ł k a ,  m u s i m y 
dokładnie prze-
cz ytać et yk ietę. 
Dlaczego? Ponie-
wa ż  w i ę k s z o ś c i 
nam się w ydaje, 
że jeśli w parówkach jest dużo białka, to znaczy, że jest w nich dużo 
mięsa, a właśnie niekoniecznie. Producenci dodają to tego typu 
wyrobów także białko roślinne, czyli niepochodzące z mięsa.
Do produkcji parówek niezbędna jest odpowiednia ilość tłuszczu, 
dlatego jeśli wybieramy parówki drobiowe, należy dokładnie prze-
czytać, ile rzeczywiście jest w nich mięsa z kurczaka, a ile innych 
rodzajów mięs, które tego tłuszczu dodadzą.
Jednak szczególnie ważne jest szukanie na etykiecie skrótu MOM – 
oznacza on „mięso oddzielone mechanicznie”. To produkt uzyska-
ny przez usunięcie mięsa z tkanek przylegających do kości po ich 
oddzieleniu od tuszy. Dla produktów drobiowych może być skrót 
MDOM.
Należy uważać także na nazwę „parówki cielęce” – produkty takie 
powinny zawierać co najmniej 50% mięsa cielęcego. Jeśli zawar-
tość cielęciny jest mniejsza, powinny się one nazywać „parówkami 
z cielęciną”. Na pierwszy rzut oka niby różnica nie jest znacząca, ale 
w składzie i cenie może być bardzo duża.
Podsumowując:
• zwracajmy uwagę na zawartość mięsa w parówkach, im więcej, 

tym lepiej. Jednak dobrze jest, gdy produkty te zawierają przynaj-
mniej powyżej 70% mięsa. Czytajmy etykiety i patrzmy na ceny, 
bo nie zawsze parówka zawierająca więcej mięsa jest droższa od 
tej z niewielką jego zawartością;

• nie kupujmy parówek z dodatkiem MOM lub MDOM– szczegól-
nie dla dzieci;

• unikajmy parówek, w których składzie są wymienione skórki wie-
przowe lub drobiowe, ich zawartość obniża jakość produktu;

• pamiętajmy także o kolejności składników wymienionych na ety-
kiecie. Są one ułożone od tego o największej zawartości do naj-
mniejszej. Dlatego tak ważne jest, jaki rodzaj mięsa znajduje się 
na pierwszym miejscu składu;

• unikajmy parówek z zawartością fosforanów ( E450, E451, E452) – 
szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci i osób, które mają 
niedobory wapnia, ponieważ fosforany utrudniają jego przyswa-
janie;

• omijajmy także parówki z napisem „Produkt wysoko wydajny”, 
ponieważ jakość takiego produktu jest niska.

Pamiętajmy także, że to, co podajemy naszym dzieciom, zależy 
wyłącznie od nas. Dlatego nie należy przyzwyczajać dzieci do nad-
miernego spożycia parówek.

mgr Iwona Łątka
www.konsultacjedietetyczne.pl

dietetyk_iwona@wp.pl

Alergie u zwierząt
Jeszcze kilkanaście lat temu temat 
alergii u zwierząt pojawiał się sto-
sunkowo rzadko. Z roku na rok le-
karze weterynarii na całym świecie 
zaczęli odnotowywać coraz wię-
cej przypadków reakcji alergicz-
nych, podobnie zresztą jak ma to 
miejsce w przypadku ludzi. Na co 
może być uczulone nasze zwie-
rzę? Odpowiedź brzmi: absolutnie 
na wszystko.
Bardzo często reakcje alergicz-
ne są wywoływane przez pokarm 
dostarczany zwierzęciu. Przypra-
wy i konserwanty wykorzystywane 
w produkcji wędlin, którymi częstu-
jemy naszych podopiecznych, białko 
zawarte w mleku i serach, białko mię-
sa drobiowego czy wołowego, ziem-
niaki lub soja używane jako dodatek 
do produkcji suchej karmy, gluten 
– słowem wszystko, co wchodzi 
w skład pożywienia, może być źró-
dłem alergii. Reakcje uczuleniowe 
mogą być wywoływane przez ple-
śnie naturalnie rosnące na karmach, 
substancje zapachowe dodawane 
do gryzaków czy suplementy diety. 
Wreszcie plastikowe lub aluminiowe 
miski, z których jedzą nasze zwie-
rzęta, czy aluminiowe puszki, w któ-
rych jest sprzedawana karma mokra, 
mogą stanowić problem dla uczule-
niowca.
Alergia pokarmowa może objawiać 
się zmianami skórnymi. Zwierzę 
może drapać się po całym ciele lub 
tylko w wybranych miejscach – po 
brzuszku, boczkach czy za uszami. 
Początkowo skóra może być tylko 
lekko zaczerwieniona. Mogą zda-
rzyć się jednak także inne zmiany: 
pokrzywka, opuchlizna, a nawet 
problemy z oddychaniem wywo-
łane silną reakcją wstrząsową. Skó-
ra narażona na działanie alergenu 
przez dłuższy czas jest pozbawio-
na swoich naturalnych mechani-
zmów obronnych. Drapiące się 
zwierzę powoduje mikrouszkodze-
nia naskórka, a to stanowi bramę 
umożliwiającą wejście bakteriom 
i grzybom. W ten sposób rozwi-
jają się dodatkowe stany zapalne, 
pojawiają się łupież, krosty, ropne 
sączące zmiany czy wyłysienia. 
Bardzo częstym objawem alergii 
pokarmowej jest nawracające za-
palenie ucha zewnętrznego. Pod-
stawą terapii takich nawrotowych 
stanów zapalnych jest zmiana zwy-
czajów żywieniowych zwierzęcia.
Innym objawem alergii pokarmo-
wej mogą być wymioty lub bie-
gunki. Czasem reakcja organizmu 
na jakiś składnik pokarmowy jest 
tak gwałtowna, że całkowicie roz-
regulowuje właściwą pracę żołąd-
ka i jelit, a w kale może pojawić się 
nawet domieszka krwi.
Zarówno w przypadku objawów 
ze strony skóry, jak i ze strony 
przewodu pokarmowego, ko-
nieczna staje się zmiana diety. Po-
szukiwanie karmy dla zwierzątka, 
które jest uczulone, bywa czasem 
bardzo długie i frustrujące. Po-
mocne mogą być testy alergiczne, 
które są już powszechnie dostęp-
ne i które można bez problemu 
wykonać w większości gabinetów.

O ile w przypadku 
alerg i i  pokarmo-
wej jesteśmy w sta-
nie wyeliminować 
szkodliwe składni-
ki,  o tyle uczule-
nie np. na roztocze 
kurzu domowego 
może stanowić dla 
właściciela i leka-
rza prawdziwe wy-
zwanie. Usunięcie 
z otoczenia rozto-
czy kurzu domo-
wego jest po prostu 
niemożliwe. Utrzy-
mywanie sterylnej 
czystości w domu 
prowadzi jedynie do ograniczenia 
ilości roztoczy. Zwierzę w zasadzie 
nie przestaje się drapać i konieczna 
staje się długotrwała terapia prze-
ciwświądowa. Alergię na roztocza 
diagnozuje się za pomocą testów 
(standardowe pobranie krwi na su-
rowicę), podobnie jak i alergię na 
pyłki, trawy, pleśnie, alergię pokar-
mową itp.
Po dob n i e  j ak  ma to  m i e j sc e 
w przypadku ludzi, objawem aler-
gii u zwierząt mogą być intensyw-
nie łzawiące oczy oraz wypływy 
z nosa i kichanie. To zdarza się 
często przy uczuleniach na ko-
smetyki używane przez właścicie-
li, np. perfumy.
U zwierząt dosyć często spotyka-
my też tzw. alergie kontaktowe. Są to 
miejscowe zmiany skórne powstałe 
w miejscu kontaktu alergenu ze skó-
rą – np. w przypadku uczulenia na 
obrożę przeciwpchelną wokół szyi 
może powstać sącząca rana. Obser-
wujemy także czasem opuchnię-
cia łapek przy chodzeniu po świeżo 
umytej podłodze wskutek uczule-
nia na środek myjący lub intensyw-
ne drapanie po wypraniu posłanka 
w nowym proszku do prania. Uczu-
lenie po zakupie nowego szamponu 

to także bardzo często spotykana sy-
tuacja.
Podstawą terapii w przypadku aler-
gii jest zawsze eliminacja alergenu 
ze środowiska. Jeśli jest to niemoż-
liwe, wprowadza się leczenie obja-
wowe, które eliminuje świąd, a także 
antybiotyki i leki przeciwgrzybicze, 
jeśli doszło już do powikłań, suple-
mentację diety produktami boga-
tymi w kwasy omega-3 i omega-6, 
a czasem nawet specjalną kurację 
odczulającą, przygotowywaną przez 
profesjonalne laboratorium z pobra-
nej od zwierzęcia surowicy krwi.
Alergie mogą pojawić się u zwierzę-
cia w dowolnym momencie jego ży-
cia. Mają też tendencje do zaostrzania 
się wraz z wiekiem. Nie istnieje żadna 
prawidłowość, jeśli chodzi o płeć czy 
rasę zwierzęcia. Chorują zarówno 
mieszańce, jak i szlachetne rasowce, 
przy czym istnieją pewne predyspo-
zycje genetyczne.
Bez względu na nasilenie objawów, 
zwierzęta z alergią z pewnością od-
czuwają duży dyskomfort, który 
może wpływać na ich apetyt i ogólne 
samopoczucie. Dlatego warto wspo-
móc je w ich walce z chorobą, nawet 
jeśli jest ona bardzo trudna. Jako wła-
ściciele, jesteśmy im to winni.

Małgorzata i Adam Rosłońscy

BRYDŻ
Wyniki turnieju „noworocznego”, 02.01.2015 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  71 pkt (56,35%)

2. Jacek Jeżółkowski – Waldemar Gnatkowski  70 pkt (55,56%)

3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  66 pkt (52,38%)

4. Janusz Wydra – Janusz Muzal   65 pkt (51,59%)

5. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  65 pkt (51,59%)

6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  64 pkt (50,79%)

7. Robert Truszkowski – Marek Olbryś  52 pkt (41,27%)

8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 51 pkt (39,68%)

Wyniki turnieju „drugiego”, 16.01.2015 r.:
1. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  65 pkt (67,71%)

2. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski  59 pkt (61,46%)

3. Robert Truszkowski – Marek Olbryś  50 pkt (52,08%)

4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  48 pkt (50,00%)

5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński  46 pkt (47,92%)

6. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 45 pkt (46,88%)

7. Janusz Wydra – Janusz Muzal   41 pkt (42,71%)

8. Krzysztof Michnowski – Waldemar Gnatkowski  40 pkt (41,67%)

9. Jacek Jeżółkowski – Piotr Turek   38 pkt (39,58%)

PK

S P O R T

NAPRAWA OBUWIA
Nowo otwarty zakład szewski

zaprasza od 1 lutego
Nasielsk, ul. Warszawska 29 
(lokal po sklepie „Piotruś”)

SZYBKO I SOLIDNIE
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Kino NIWA ZAPRASZA
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.

28 stycznia-1 lutego godz. 17.00

Carte Blanche
Dramat; Polska; Czas trwania: 1 godz. 40 min.
Kacper (Andrzej Chyra), uwielbiany przez 
uczniów nauczyciel historii z lubelskiego liceum, 
zaczyna stopniowo tracić wzrok. Diagnoza lekar-
ska nie pozostawia złudzeń. Mężczyźnie, z po-
wodu wady genetycznej, grozi trwała ślepota. 
Początkowo załamany, ostatecznie postanawia 
ukryć przed przełożonymi problemy zdrowot-
ne, aby zachować pracę i doprowadzić do matury 
swoich uczniów. Jedynym powiernikiem tajemnicy 
nauczyciela zostaje jego najlepszy przyjaciel Wiktor 
(Arkadiusz Jakubik)...

28 stycznia-1 lutego godz. 19.00

Wkręceni 2
Komedia; Polska; Czas trwania: 1 godz. 40 min.
Druga część przebojowej komedii z 2014 roku. 
Za kamerą ponownie Piotr Wereśniak (”Och Ka-
rol 2″), a na ekranie gwiazdy polskiego kina Pa-
weł Domagała, Małgorzata Socha, Marta Żmuda 
Trzebiatowska oraz Anna Mucha.

4-8 lutego godz. 15.00

Dzwoneczek  
i bestia z Nibylandii

Animacja, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 16 min.
Jelonka, beztroska i utalentowana wróżka świata 
zwierząt, wierzy, że wróżek nie należy osądzać 
po pozorach, a zwierząt po ich kłach. Dlatego 
też, nie zważając na nic, zaprzyjaźnia się z nie-
znaną nikomu ogromną bestią i decyduje się 
sprowadzić ją do Przystani Elfów. Pomysł ten 
nie wszystkim przypada do gustu… 

4-8 lutego godz. 17.00

Wielkie oczy
Dramat, biograficzny; USA; Czas trwania: 1 godz. 46 min.
Dramat biograficzny Tima Burtona (”Edward 
Nożycoręki”, “Frankenweenie”). W jednej 
z głównych ról laureat Oscara Christoph Waltz, 
któremu partneruje Amy Adams.

4-8 lutego godz. 19.00

Hiszpanka
Kryminał, akcja, historycznyl Polska; Czas trwania:  
1 godz. 50 min.
Schyłek I wojny światowej. Ignacy Jan Pade-
rewski staje się celem mentalnego ataku. Film 
kryminalny Łukasza Barczyka, twórcy “Nie-
ruchomego poruszyciela” oraz “Italiani”. Na 
ekranie międzynarodowa obsada Crispin Glover, Jakub Gierszał, Bruce 
Glover oraz Jan Frycz.

Baran 21.03–20.04
W najbliższym czasie wszystko będzie 
układać się harmonijnie, zarówno w domu, 
jak i w pracy. Masz szansę na stabilne do-
chody, a działalność, którą właśnie zamie-
rzasz rozpocząć, zapewni Ci wpływy. 

Byk 21.04–20.05
Odnowisz teraz swoje kontakty, być może 
uda Ci się znaleźć także nowych przyjaciół. 
Twój szczególny urok i wdzięk nie pozosta-
ną niezauważone. Wszystko to pomyślnie 
wpłynie na Twoją karierę, plany i finanse.

Bliźnięta 21.05–21.06
Wykażesz się zwiększoną aktywnością za-
wodową i będziesz mieć okazję do zarobie-
nia pieniędzy. Będzie to korzystny okres do 
rozwinięcia własnego interesu. Kontakty to-
warzyskie mogą Ci teraz tylko pomóc. 

Rak 22.06–22.07
Rozpocząłeś już budowanie fundamen-
ty pod swoje sukcesy, tak zawodowe, jak 
i prywatne. Ale bacznie obserwuj konku-
rencję. Może się okazać, że ktoś próbuje 
wciągnąć Cię w jakąś intrygę. 

Lew 23.07–23.08
Dla większości z Was nadchodzące dni będą 
wyjątkowo trudne. Będziesz mniej towarzy-
ski niż zazwyczaj i skoncentrowany na swo-
ich problemach. Powinieneś ograniczyć 
swoje plany i pragnienia.

Panna 24.08–22.09
Przed Tobą bardzo dynamiczny i pozytyw-
ny okres w życiu. Będziesz z dużą łatwością 
rozwiązywać nie tylko swoje, ale również 
zespołowe problemy. Twój potencjał twór-
czy osiągnie wysoki poziom.

Waga 23.09–23.10
Czeka Cię teraz bardzo pomyślny czas, ko-
rzystny do naprawiania dawnych błędów. 
Uczucia nie będą pochłaniać Twojej uwagi. 
Praca i realizowanie ambicji staną się waż-
niejsze. Postaraj się pamiętać o sobie.

Skorpion 24.10–22.11
Nowe kontakty społeczno-zawodowe 
mogą mieć pozytywny wpływ na Twoją ka-
rierę. Dlatego też powinieneś maksymalnie 
wykorzystać teraz swoje zdolności twórcze 
i zawodowe. 

Strzelec 23.11–21.12
Będziesz musiał się wykazać siłą woli 
w walce o przetrwanie, bo w Twojej pracy 
dzieje się źle. Zanim coś powiesz, pomyśl. 
Twój organizm nie będzie teraz w najlep-
szej kondycji psychofizycznej.

Koziorożec 22.12–20.01
Jesteś przemęczony, dlatego drastycznie 
ograniczyłeś swoje kontakty ze znajomy-
mi. Zadbaj o siebie i przestań przejmować 
się tym, co myślą o Tobie inni. Puść w nie-
pamięć kłótnie i zgrzyty w rodzinie. 

Wodnik 21.01–19.02
Nareszcie, dzięki dobrej organizacji czasu 
pracy, uda Ci się nadgonić wszystkie za-
ległe sprawy, które z różnych powodów 
odkładałeś na potem. To sprzyjający czas 
na dokonywanie porządków w życiu. 

Ryby 20.02–20.03
Teraz jesteś przytłoczony nadmiarem obo-
wiązków, i w domu, i w pracy. Nie będziesz 
miał więc zbyt wiele czasu dla siebie. Przy 
takim trybie życia musisz pamiętać o gim-
nastyce i spacerach.

Z przymrużeniem oka

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

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

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

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

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

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 443 613.

Sprzedam działkę 910 m 2,  
ul. Cisowa, Nasielsk. Tel. 501 622 325.

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

Wynajmę M3 w Nasielsku, 50 m2, 
ul. Płońska. Tel. 698 203 077.

Sprzedam działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

Usługi remontowo-budowlane, ada-
ptacja poddaszy, wykończenia. Tel. 
607 800 748; 517 099 737.

Zaopiekuję się osobą starszą lub 
dzieckiem. Tel. 602 259 139.

Sprzedam las 0,590 ha + 2000 m2 
ziemi oraz działkę budowlaną 1200 
m2. Tel. 600 310 446.

Nowe mieszkanie do wynajęcia (40 
m2, dwa pokoje). Tel. 509 379 330.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 667 
569 603.

Sprzedam drzewo opałowe.  
Tel. 609 927 506.

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 900 m2, stare Pieścirogi, 
ul. Hubala, blisko dworca PKP.  
Tel. (23) 69 30 736; 600 200 680.

Sprzedam indora. Tel. 607 784 929.

Sprzedam małe działki rolne, suche 
deski i kantówki dębowe. Tel. 509  
212 350.

W związku z dynamicznym roz-
wojem, firma KABA z Nasielska, 
zatrudni osobę do działu handlo-
wego. Mile widziane doświadczenie 
na podobnym stanowisku. CV proszę 
przesyłać na: kababrukarstwo@vp.pl 
Tel .604 565 774.

Na sprzedaż mieszkanie 76 m2,  
4 pokoje, 177 tyś. Nasielsk. Tel. 525 
230 439.

Nasielsk, działki budowlane o po-
wierzchni około 1000 m2, media 
w granicy działki (prąd, woda, ka-
nalizacja). Tel. 502 182 991.

Wyrzucona mała gładkowłosa 
suczka koloru orzecha laskowego 
oraz jej dwoje maleńkich szczeniąt 
szukają kochających właścicieli.  
Tel. 697 339 708 .

Mała czarna suczka o imieniu 
Princeska czeka na adopcję. Prosimy 
o kontakt ludzi odpowiedzialnych, 
którzy są w stanie jej zapewnić dobry 
dom. Tel. 602 785 316.

Korepetycje z języka francuskiego. 
Tel. 505159 902.
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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. znosi 
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 Pol-
sce, podatnicy nie będą już musieli składać wniosków VAT-24. Zniesiony zostanie także obowiązek uiszczenia 
opłaty skarbowej.
Powyższe jest wynikiem uchylenia art. 103 ust. 6 i art. 105 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów 
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).

Z UM

Wnioski na dofinansowanie utylizacji 
azbestu w 2015 r. 
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2015 r. zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie 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 nieprzekraczalny) będą przyjmowane Państwa 
wnioski na powyższe zadania. Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.nasielsk.pl w za-
kładce 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 fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz 
podmioty nieposiadające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
składają wnioski indywidualnie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Informujemy, że w 2014 r. uzyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na demontaż z dachów i odbiór lub odbiór złożonych luzem wyrobów zawierających 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
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Piłka nożna

Paulinowo najlepsze w turnieju
W niedzielę, 18 stycznia br. w hali sporto-
wej w Nasielsku odbył się Amatorski Tur-
niej Piłki Nożnej z udziałem zawodników 
„Żbika” o Puchar Burmistrza Nasielska, 
którego organizatorem był Zarząd Klu-
bu MLKS „Żbik” Nasielsk. Turniej cieszył 
się dużym zainteresowaniem, o czym 
świadczy udział 16 drużyn oraz fakt, iż 
chęć gry wyraziło jeszcze więcej zespo-
łów. 
Drużyny biorące udział w turnieju zostały 
rozlosowane do czterech grup, liczących 
po cztery zespoły. W grupach rozgryw-
ki toczyły się systemem „każdy z każ-
dym”. Następnie z grup do ćwierćfinałów 
awansowały po dwie najlepsze drużyny, 
walcząc systemem pucharowym (prze-
grywający odpada). Przegrani w półfinałowych po-
jedynkach rozgrywali pojedynek o trzecie miejsce, 
zaś wygrywający spotykali się w finale. 
MLKS „Żbik” Nasielsk był w turnieju reprezentowa-
ny przez trzy drużyny, z których dwie awansowały 
po meczach grupowych, jednakże żadnej z nich 
nie udało się awansować do pierwszej czwórki tur-
nieju. W pierwszym z półfinałów RUM TEAM jedną 
bramką pokonał drużynę ZIP, zaś w drugim starciu 
PAULINOWO łatwo strzeliło przeciwnikom z IZO-
TERM 4 bramki, tracąc przy tym tylko jedną. Hat-
-trikiem w tym meczu popisał się Marek Osiński, 
który został królem strzelców turnieju. 
Mecz o III miejsce zakończył się wygraną 1:0 dru-
żyny IZOTERM nad ZIP-em. W finale doszło na-
tomiast do rewanżu za fazę grupową. Spotkały się 
w nim bowiem ekipy RUM TEAM i PAULINOWA, 
które grały ze sobą w grupie A. Wtedy górą był 
RUM TEAM, wygrywając 2:1, lecz w finale lepsi 
o włos byli zawodnicy PAULINOWA, pokonując 
przeciwnika w rzutach karnych 4:3 (w regulamino-
wym czasie wynik 0:0). 
Po zakończeniu meczu finałowego nastąpiła cere-
monia wręczenia nagród. Puchary i dyplomy dla 
drużyn ZIP (za IV miejsce) i IZOTERM (za III miej-
sce) wręczył prezes Zarządu MLKS „Żbik” Nasielsk 
Marek Prusinowski. Z kolei burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski przekazał puchar i dyplom 
przedstawicielom drużyn grających w finale: RUM 
TEAM (za II miejsce) i PAULINOWA (za I miejsce). 
Cztery najlepsze drużyny otrzymał także darmową 
pizzę, której fundatorem był Marek Olbryś, właści-
ciel Pizzerii „U Kabana” w Nasielsku. Organizato-
rzy przewidzieli również nagrody indywidualne, 
ufundowane przez sponsorów. Właścicielka PHU 
„Bryśkiewicz” s.c. z Nasielska Ludmiła Bryśkiewicz 
wręczyła nagrodę królowi strzelców, którym zo-
stał Marek Osiński (PAULINOWO). Za najlepszego 
bramkarza uznano Daniela Wójcika (PAULINOWO), 
który nagrodę odebrał z rąk Grzegorza Paczew-
skiego – radnego Rady Powiatu Nowodworskie-
go. Natomiast najlepszym zawodnikiem turnieju 
został wybrany Rafał Załoga (RUM TEAM), które-
mu nagrodę wręczył Marcin Chrustowski – właści-
ciel „Berta Cosmetics” z Nasielska. 
Na zakończenie turnieju głos zabrał burmistrz 
Nasielska Bogdan Ruszkowski, który podziękował 
wszystkim drużynom za udział i walkę z duchu fair 
play, pogratulował najlepszym i zaprosił do udzia-
łu w kolejnych turniejach, jakie będą rozgrywane 
w Nasielsku. 
Organizatorzy – Zarząd MLKS 
„Żbik” Nasielsk – dziękują: 
Burmistrzowi Nasielska – Panu Bog-
danowi Ruszkowskiemu za objęcie 
patronatem Amatorskiego Turnieju 
Piłki Nożnej oraz ufundowanie pu-
charów dla najlepszych drużyn, 
Pani Ludmile Bryśkiewicz – wła-
ścicielce PHU „Bryśkiewicz” s.c. 
z Nasielska za ufundowanie na-
grody indywidualnej dla króla 
strzelców, Panu Grzegorzowi Pa-

czewskiemu – radnemu Rady Powiatu Nowodworskiego 
za ufundowanie nagrody indywidualnej dla najlepszego 
bramkarza, 
Panu Marcinowi Chrustowskiemu – właścicielowi „Berta 
Cosmetics” z Nasielska za ufundowanie nagrody indywi-
dualnej dla najlepszego zawodnika, 
Panu Markowi Olbrysiowi – właścicielowi Pizzerii „U Kaba-
na” z Nasielska za ufundowanie pizzy dla czterech najlep-
szych drużyn.
STATYSTYKI I CIEKAWOSTKI TURNIEJU:
Rozegrano łącznie 32 mecze, w których w regulamino-
wym czasie gry padło 55 bramek (40 w fazie grupowej i 15 
od ćwierćfinałów do finału), co daje średnio 1,72 bramki na 
mecz.
Średnio więcej padło bramek w drugiej fazie turnieju, czyli 
od ćwierćfinału do finału – 1,87 na mecz (15 w 8 meczach), 
niż w fazie grupowej – 1,67 na mecz (40 w 24 meczach). 
Pierwsza bramka w turnieju padła dopiero w czwartym me-
czu!
Najwięcej bramek strzelono w grupie A – 16, zaś najmniej 
w grupie B – tylko 3.
Najwięcej bramek w jednym meczu (5) padło w spotkaniu 
grupowym grupy A DĘBINKI – RUM TEAM (1:4) oraz w pół-
finale PAULINOWO – IZOTERM (4:1).
W fazie grupowej prawie 1/3 meczów (7 na 24 mecze) za-
kończyła się remisem. 
W 6 meczach remisowych na 7 zanotowano wyniki bez-
bramkowe – 4 z tych wyników bezbramkowych padły 
w grupie B.
3 spośród 4 meczów ćwierćfinałowych rozstrzygnęły się 
w rzutach karnych.
Spośród drużyn, które zajęły miejsca w pierwszej czwórce, 
w całym turnieju najskuteczniejsi byli gracze PAULINOWA, 
zdobywając 11 bramek (nie licząc dodatkowych rzutów kar-
nych).
Spośród drużyn, które zajęły miejsca w pierwszej czwór-
ce w całym turnieju, najszczelniejszą obronę miała drużyna 
RUM TEAM – jej bramkarz tylko 2 razy wyciągał piłkę z siat-
ki (nie licząc dodatkowych rzutów karnych).
Spośród drużyn, które zajęły miejsca w pierwszej czwórce, 
w całym turnieju najlepszy bilans bramkowy miała drużyna 
RUM TEAM (+8 bramek: 10 strzelonych i 2 stracone) – nie 
licząc dodatkowych rzutów karnych. 
Obydwaj finaliści – PAULINOWO i RUM TEAM – po dwa 
razy musieli swoje mecze rozstrzygać w rzutach karnych, 
ale to PAULINOWO było skuteczniejsze, wygrywając obie 
serie rzutów karnych (w tym tę najważniejszą, w finale, wła-
śnie z ekipą RUM TEAM).

WYNIKI TURNIEJU
Faza grupowa:
Grupa A (ŻBIK 3, DĘBINKI, RUM TEAM, PAULINOWO)
ŻBIK 3 – DĘBINKI 0:0
RUM TEAM – PAULINOWO 2:1
ŻBIK 3 – RUM TEAM 0:3

DĘBINKI – PAULINOWO 0:2
ŻBIK 3 – PAULINOWO 1:2
DĘBINKI – RUM TEAM 1:4

Nazwa drużyny Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone Miejsce 
ŻBIK 3 1 1 5 III
DĘBINKI 1 1 6 IV
RUM TEAM 9 9 2 I
PAULINOWO 6 5 3 II

Grupa B (KOSEWO, MODLIN BROTHERS, IZOTERM, MAZEWO)
KOSEWO – MODLIN BROTHERS 0:0
IZOTERM – MAZEWO 0:0
KOSEWO – IZOTERM 0:0

MODLIN BROTHERS – MAZEWO 0:0
KOSEWO – MAZEWO 0:2
MODLIN BROTHERS – IZOTERM 0:1

Nazwa drużyny Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone Miejsce 
KOSEWO 2 0 2 IV
MODLIN 
BROTHERS 2 0 2 III

IZOTERM 5 1 0 II
MAZEWO 5 2 0 I

Grupa C (ŻBIK 1, STACJA NIEPOKORNI, ESTELLA BLANCO, SPARTAKUS)
ŻBIK 1 – STACJA NIEPOKORNI 0:0 
ESTELLA BLANCO – SPARTAKUS 0:2
ŻBIK 1 – ESTELLA BLANCO 4:0

STACJA NIEPOKORNI – SPARTAKUS 1:0
ŻBIK 1 – SPARTAKUS 3:1
STACJA NIEPOKORNI – ESTELLA BLANCO 0:1

Nazwa drużyny Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone Miejsce 
ŻBIK 1 7 7 1 I
STACJA 
NIEPOKORNI 4 1 1 II

ESTELLA BLANCO 3 1 6 IV
SPARTAKUS 3 3 4 III

Grupa D (ŻBIK 2, ZIP, PARANIENORMALNI, FC DIGIDONGI)
ŻBIK 2 – ZIP 0:1
PARANIENORMALNI – FC DIGIDONGI 1:1
ŻBIK 2 – PARANIENORMALNI 2:0

ZIP – FC DIGIDONGI 0:1
ŻBIK 2 – FC DIGIDONGI 2:0
ZIP – PARANIENORMALNI 1:0

Nazwa drużyny Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone Miejsce 
ŻBIK 2 6 4 1 I
ZIP 6 2 1 II
PARANIENORMALNI 1 1 4 IV
FC DIGIDONGI 4 2 3 III

Ćwierćfinały:
RUM TEAM – STACJA NIEPOKORNI 0:0 
(karne 2:1)
MAZEWO – ZIP 0:2

PAULINOWO – ŻBIK 2 2:2 (karne 3:1)
IZOTERM – ŻBIK 1 1:1 (karne 3:1)

Półfinały:
RUM TEAM – ZIP 1:0 PAULINOWO – IZOTERM 4:1
Mecz o III miejsce:  ZIP – IZOTERM 0:1
Finał:   RUM TEAM – PAULINOWO 0:0 (karne 3:4)
Król strzelców: Marek Osiński (PAULINOWO)
Najlepszy bramkarz: Daniel Wójcik (PAULINOWO)
Najlepszy zawodnik: Rafał Załoga (RUM TEAM)


