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Od początku 2015 roku trwa rozbiórka starego budynku dworca kolejowego PKP Nasielsk. Niestety, jest ona uciążliwa dla mieszkańców. 

Dworzec w ruinie i w planach
Stary budynek dworca kolejowego nie był wcale taki stary, bo został oddany 
do użytku pod koniec 1993 roku i zajmował powierzchnię ponad 1700 m 
kw. Z czasem okazało się, że tylko część dworca jest użytkowana. Najkró-
cej utrzymały się obiekty gastronomiczne, mimo dostępu do bieżącej wody 
i innych udogodnień. Najdłużej działała tam filia banku PKO BP, filia Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz kiosk. Wszystkie te placówki zostały 
zamknięte lub przeniosły się w inne miejsca przed rozpoczęciem prac roz-
biórkowych. Warto dodać, że w dawnym budynku stacji kolejowej od kilku lat 
nie działała toaleta dla podróżnych, o czym 
wspominaliśmy wielokrotnie na łamach na-
szego pisma.

Z GMINY

Dworzec PKP w rozbiórce

OBRADOWAŁA RADA
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Co z NPL w Nasielsku?

FOTOOBSERWATOR 

O parkingach w centrum naszego 
miasta przypominamy regularnie. 
Teoretycznie jest ich dużo. Ale 
zdarzają się dni, kiedy naprawdę 
trudno wjechać w ulicę Kościusz-
ki, św. Wojciecha czy Kościelną, 
a wtedy o zaparkowaniu tu moż-
na zapomnieć. Powracamy do 
pomysłu wprowadzenia w tych 
ulicach ruchu jednokierunkowe-
go. Radnym polecamy spacer lub 
przejażdżkę tą trasą! 

(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

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00 – 16.00
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW  

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 16.00 – 18.00

Wtorek 10.00 – 13.00
(Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Jerzy Lubieniecki 

dyżuruje w poniedziałki   
w godzinach od 15.00 do 16.00.

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

Dyżury aptek 
luty 2015 r.

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

Wnioski na dofinansowanie 
utylizacji azbestu w 2015 r. 
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2015 r. zamierza wystąpić do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór lub tylko 
odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest 
(głównie płyt eternitowych).
W związku z tym od dnia 12 stycznia do dnia 20 lutego 2015 r. (termin nie-
przekraczalny) będą przyjmowane Państwa wnioski na powyższe zadania. 
Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej www.
nasielsk.pl w zakładce ODBIÓR AZBESTU, w Punkcie Podawczym Urzędu 
Miejskiego (parter), a także w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (pokój nr 203 lub 209, II piętro) – w wydziale uzyskacie Państwo 

również pomoc w wypełnianiu dokumentów.
Informacje można uzyskać także telefonicznie, numery telefonów: (23) 
69 33 101 lub (23) 69 33 108. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami 
należy złożyć osobiście w Wydziale ŚROW lub przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk. 
UWAGA: beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizycz-
ne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty nieposiadają-
ce osobowości prawnej. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Informujemy, że w 2014 r. uzyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż 
z dachów i odbiór lub odbiór złożonych luzem wyrobów zawierają-
cych azbest w kwocie 87 441,00 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 
102 879,72 zł. Dzięki uzyskanej dotacji udało się nam odebrać wyroby 
azbestowe z ponad 100 posesji w ilości około 300 ton.
Zachęcamy więc Państwa do składania wniosków na rok 2015. 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

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 siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku (Punkt Obsługi Klienta i pokój nr 11 na par-
terze).
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

Zgłoszenie przydomowej 
oczyszczalni ścieków 
W związku z bieżącymi kontrolami w zakresie przestrzegania przez 
mieszkańców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku na terenie gminy w zakresie gromadzenia nieczysto-
ści ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywanie się ich 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, Wy-
dział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zwraca się, aby osoby 
korzystające z przydomowej oczyszczalni ścieków dokonały zgłosze-
nia posiadanej instalacji.
Zgłoszeniu podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepu-
stowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego 
gospodarstwa domowego lub rolnego, w ramach zwykłego korzysta-
nia z wód. Przez przydomową oczyszczalnię ścieków należy rozumieć 
zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i od-
prowadzających je w stanie oczyszczonym do gruntu lub wód po-
wierzchniowych. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków przez gospodarstwa domowe jest zwolnione z opłat skarbo-
wych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Utrudnienia w ruchu  
w dniu 1 marca 2015 r. 
W związku z organizowanym w dniu 1 marca 2015 r. w Nasielsku biegiem 
pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Urząd 
Miejski w Nasielsku informuje o utrudnieniach w ruchu w tym dniu w 
godz. 13.30–15.00. 
Utrudnienia wystąpią na ulicach, którymi wytyczona została trasa biegu, tj.:
• Staszica, Szkolnej i Polnej (dookoła terenu Publicznego Gimnazjum nr 
1 w Nasielsku), 
• Polnej (do skrzyżowania z ul. Władysława Broniewskiego), Władysława 
Broniewskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Księcia Józefa Ponia-
towskiego oraz na ulicach do nich dochodzących.
Za utrudnienia przepraszamy.
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OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 5 lutego br. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego 
odbyła się VII sesja Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Posiedzenie prowadził 
Jerzy Lubieniecki, przewodniczą-
cy RM. 
Interpelacje radnych dotyczyły m.in.: 
budowy nowych chodników na uli-
cy Warszawskiej (radny Mirosław Świ-
derski), nieoświetlonego przejścia dla 
pieszych przy GS-ie i wgłębienia na 
ul. POW, budowy oświetlenia na ul. 
Kolejowej, konserwacji oświetlenia 
ulicznego, wniosku na dofinanso-
wanie budowy kanalizacji w ul. POW, 
Nowa Wieś, Wiejska, Podmiejska 
(radny Henryk Antosik), oświetlenia 
ulic osiedlowych Cisowej, Grabowej, 
Jaworowej, Sosnowej (radna Danu-
ta Białorucka), dodatkowych miejsc 
parkingowych w centrum Nasielska, 
źródła sfinansowania zakupu dwóch 
aut dla policji (radny Marek Osta-
szewski), termolizy odpadów (radny 
Krzysztof Fronczak) oraz budowy 
ulicy Szmaragdowej (radny Marek 
Jaroszewski). 

Przyjęto uchwały
Następnie radni przystąpili do proce-
dowania uchwał, które w większości 
przyjęte zostały jednogłośnie. Jako 
pierwszą przyjęto uchwałę dotyczą-
cą zmian w budżecie gminy na 2015 
r. Kolejną uchwałą nasielscy radni 
wyrazili zgodę na udzielenie pomo-
cy finansowej dla powiatu nowo-
dworskiego w formie dotacji celowej 
w wysokości 30 tys. zł. Zostanie ona 
przeznaczona na dofinansowa-
nie modernizacji drogi powiatowej 
w Siennicy (ulica Piłsudskiego). 
Później radni przyjmowali uchwały 
o zakupie lub sprzedaży działek. Rada 
przyjęła uchwałę o nabyciu działki od 
państwa Falęckich o powierzchni 522 
m2, która znajduje się u zbiegu ulic 
Piaskowa, Nowa Wieś i Wiejska, a jest 
przeznaczona na drogę publiczną. 
Wyrażono zgodę na nabycie działek 
od pani Wandy Olech i pani Elżbiety 
Kadłubowskiej na poszerzenie ulicy 
Polnej. Podjęto też uchwały dotyczą-
ce zbycia działek będących własno-
ścią gminy. Trzy z nich znajdują się 
w Cieksynie obok kościoła (o pow. 
1302 m2, 1126 m2 i 1326 m2), a jedna 
w Nowych Pieścirogach u zbiegu ulic 

J. Kochanowskiego i E. Orzeszkowej 
(o pow. 461 m2). Nieruchomości te są 
przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną.

Rada przyjęła dwie uchwały doty-
czące sprzedaży lokali mieszkal-
nych w drodze bezprzetargowej na 
rzecz dotychczasowych najemców 
w budynkach przy ul. Sportowej 10 
i przy ul. Warszawskiej 20. Podob-
ne uchwały były już podejmowane 
wcześniej, ale zostały zakwestiono-
wane przez wojewodę ze względu 
na zbyt obszerne zapisy. 
Przyjęto także uchwałę ustalającą 
kryteria wraz z liczbą punktów w po-
stępowaniu rekrutacyjnym do pu-
blicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych oraz publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez gminę Nasielsk. 
Następnie radni wybrali skład Komisji 
Statutowej RM. Jej członkami zostali: 
Marek Ostaszewski, Mirosław Świder-
ski, Marek Jaroszewski, Roman Ja-
skulski, Danuta Białorucka, Krzysztof 
Frączak i Henryk Antosik. Natomiast 
podczas przerwy w obradach człon-
kowie komisji wybrali jej przewodni-
czącego, którym został radny Marek 
Ostaszewski.
Po przerwie rozpatrzono skargę pana 
Daniela Daleckiego na bezczynność 
burmistrza Nasielska, którą rozpa-
trzyła Komisja Rewizyjna RM. Skar-
ga przez większość radnych (12 za, 2 
wstrzymało się od głosowania) zosta-
ła uznana za bezzasadną. 
W kolejnym punkcie obrad jedno-
głośnie przyjęto plan pracy Rady 
Miejskiej na rok 2015, po czym rad-
ni jednogłośnie przyjęli plan pra-
cy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 
rok. Przy okazji radny Grzegorz 
Arciszewski poprosił, by Komisja 
Rewizyjna w kwietniu br. skontrolo-
wała funkcjonowanie hali sportowej 
za okres, w którym funkcjonuje ona 
w strukturach gimnazjum, ale także 
kiedy była w strukturach Urzędu Mia-
sta, w aspekcie zatrudnienia i finan-
sów od 2010 r. Sugestia została przez 
radnych zaakceptowana. Natomiast 
radny Henryk Antosik, zaapelował, 
by wyniki kontroli Oczyszczalni Ście-
ków w Cieksynie były podane do 
publicznej wiadomości, gdyż w ubie-
głym roku mieszkańcy nie byli o nich 
informowani. Zarzut odparł Bogdan 
Ruszkowski, burmistrz Nasielska, któ-

ry stwierdził, że mieszkańcy Cieksy-
na uczestniczyli w obradach Komisji 
Rewizyjnej, gdy przedstawiano wy-
niki kontroli, i swoje zastrzeżenia 
zgłaszali na bieżąco. Rada przyjęła 

również jednogłośnie 
sprawozdanie z działa-
nia Komisji Rewizyjnej 
za rok 2014. Sprawoz-
danie i wnioski od-
czytał radny Mirosław 
Świderski. Następnie 
radni zatwierdzili spra-
wozdania z działalności 
stałych komisji Rady 
za rok 2014 oraz przy-
jęli plany pracy komisji 
na rok 2015. 

Burmistrz 
wyjaśnia
W odpowiedzi na in-
terpelacje zgłasza-
ne p rzez radnyc h 
w pierwszej kolejno-
ści wyjaśniono aktual-
ną sytuację dotyczącą 
budzącej sprzeciw mieszkańców in-
westycji związanej z termolizą odpa-
dów. 
– Na chwilę obecną sprawa została 
skierowana do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego. Trzy strony 
postępowania złożyły zażalenie na 
postanowienie Burmistrza Nasielska, 
w którym nałożył on obowiązek 
przeprowadzenia badania wpływu 
oddziaływania inwestycji na środo-
wisko. Jednak przygotowanie raportu 
może być czasochłonne i na wnio-
sek inwestora zawieszono postę-
powanie administracyjne – mówiła 
Jadwiga Szymańska, kierownik Wy-
działu Środowiska i Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Kierownik Szymańska 
przybliżyła też kolejny raz procedu-
ry administracyjne obowiązujące 
przy podejmowaniu tego typu za-
mierzeń inwestycyjnych, podkre-
ślając, iż złożenie wniosku nie jest 
natychmiastową decyzją i realizacją 
przedsięwzięcia. Radny Grzegorz Ar-
ciszewski po raz kolejny pytał o ka-
lendarium kontaktów z inwestorem. 
W kwestii modernizacji chodnika 
na ul. Warszawskiej Radosław Ka-
siak, kierownik Wydziału Inwestycji, 
poinformował radnych, że MZDW 
oczekuje, by gmina Nasielsk przy-
gotowała dokumentację pro-
jektową i pozyskała teren pod tę 
inwestycję. Burmistrz w odpowie-

dzi na pytania radnego 
H. Antosika powiedział, 
że w styczniu br. została 
podpisana umowa z fir-
mą Energa-Oświetlenie 
na budowę oświetlenia 
ulicznego przy ulicy Ko-
lejowej na istniejących 
słupach. Termin realizacji 
tej inwestycji to koniec 
marca br., a jej wartość to 
14 906 zł 66 gr. Potwier-
dził również, że wniosek 
o dofinansowanie budo-
wy kanalizacji sanitarnej, 
ulica POW – II etap z uli-
cami Piaskową, Wiejską, 
Podmiejską, Nowa Wieś 
i 11 listopada, został zło-
żony w styczniu br. do 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Obecnie trwają prace nad przy-
gotowaniem dokumentacji prze-
targowej na budowę. Jak wyjaśnił 

kierownik R. Kasiak, konserwacją 
oświetlenia ulicznego na terenie 
miasta i gminy Nasielsk zajmuje się 
firma Energa-Oświetlenie.
– Ulica POW jest cały czas obję-
ta gwarancją. Naprawiane były 
studzienki, które tego wymaga-
ły. Natomiast przejście przy GS-ie 
nie było objęte zadaniem mo-
dernizacji ulicy POW. Jest ono 
w pasie drogi wojewódzkiej  – 
tłumaczył Radosław Kasiak. Za-
pewnił również że zorganizuje 
spotkanie z przedstawicielem 
MZDW i przedstawicielem firmy, 
która wykonywała inwestycję, wraz 
z inspektorem nadzoru.
W kwestii parkowania w centrum 
miasta burmistrz mówił, że obser-
wuje, jak parkują kierowcy, i bardzo 
często jest tak, że kierowcy zasta-
wiają ulice jednokierunkowe, pod-
czas gdy parkingi i drogi w stronę 
kościoła są puste. Nie ma jednak 
na razie możliwości egzekwowania 
właściwego parkowania.
W odpowiedzi na pytanie wice-
przewodniczącej RM kierownik R. 
Kasiak wyjaśnił, że urząd zrobił już 
rozpoznanie cenowe dotyczące 
budowy oświetlenia ulicznego na 
tych ulicach, składając zapytania do 
trzech firm z terenu naszej gminy. 
Termin składania ofert wyznaczono 
na połowę lutego br. W sprawie bu-
dowy ul. Szmaragdowej burmistrz 
odpowiedział, że poszukuje ma-
teriału, który mógłby tymczasowo 
wypełnić ubytki w drodze. 

Wolne wnioski
W ostatnim punkcie obrad, czyli 
wolnych wnioskach, radny Marek 
Ostaszewski pytał o prace doty-
czące budowy samorządowego 
przedszkola. Burmistrz odpowie-
dział, że miał spotkanie w gimna-
zjum w sprawie przeniesienia tam 
dzieci na czas budowy przedszko-
la. – Rozesłane zostały zapytania 
do projektantów i dostaliśmy już 
cztery odpowiedzi, z czego jedna 
z ofert jest bardzo droga. (…) Gdy 
wybierzemy oferenta, będziemy 
już konkretnie rozmawiać, jak 
to przedszkole będzie wyglądać, 
i wtedy podpiszemy umowę. Ta 
firma chce też dokumentację, na 
przeróbkę gimnazjum dostosowu-
jącą to nowe skrzydło na potrzeby 
przedszkola. Założenia są takie, by 
już w czasie nadchodzących wa-

kacji zburzyć budynek przedszko-
la i rozpocząć budowę nowego. 
Dzieci na czas budowy trafiłyby 
do przedszkola zlokalizowanego 
w nasielskim gimnazjum.
Radny Arciszewski wrócił do te-
matu parkowania i sugerował, by 
zmienić organizację ruchu na uli-
cy Mł ynarskiej, stawiając znaki 
ograniczające czas postoju. Mó-
wił także o konieczności zabez-
pieczenia kwoty 150 tys. zł z tzw. 
funduszu „korkowego” na remont 
budynku znajdującego się na sta-
dionie miejskim. Zgłosił on taki 
wniosek pod głosowanie. Za było 
pięciu radnych, ośmioro przeciw, 
a jedna osoba wstrzymała się od 
głosu. Radny Andrzej Malon za-
proponował, by zabezpieczyć na 
wspomniany cel 80 tys. zł, i zło-
żył w tej sprawie wniosek. Tym 
razem wniosek został przyjęty 
dziewięcioma głosami za, jednym 
przeciwnym i czterema wstrzy-
mującymi.
W dyskusji radny Grzegorz Arci-
szewski złożył wniosek, aby Ko-
misja Rewizyjna zbadała kryteria 
przyjmowania uczestników na 
wyjazdy dla dzieci z najuboższych 
rodzin, f inansowane z fundu-
szu „korkowego”. Skontrolowany 
miałby być okres poprzedniej ka-
dencji Rady Miejskiej – radni jed-
nogłośnie byli za.
Pod koniec sesji radny Marek Ja-
roszewski przeprosi ł of icjalnie 
mieszkańców gminy Nasielsk oraz 
panią starostę powiatu nowodwor-
skiego za brak porządku organiza-
cyjnego i brak stanowiska urzędu 
w sprawie uniknięcia budowy in-
westycji związanej z termolizą. Po-
jawiło się też pytanie o powołania 
zastępcy burmistrza, które zadał 
radny Grzegorz Arciszewski. Na-
tomiast jeden z mieszkańców, pan 
Wojciech Kowalski, zapytał, czy 
prawdą jest, że zastępcą miałby 
zostać radny poprzedniej kadencji, 
Radosław Skrzynecki. Burmistrz 
odparł, że był to na razie luźny 
i nieoficjalny pomysł, a informacją 
o kandydacie był zaskoczony. 
VII sesję Rady Miejskiej zakoń-
czyła burzliwa dyskusja na temat 
jakości nagłośnienia w Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Miejskiego, 
o której piszemy w osobnym tek-
ście.

Michał B. (i.)
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Tydzień Pomocy 
Ofiarom Przestępstw 
Osoby, które czują się poszkodowane z powodu przestępstwa i chcia-

łyby poznać swoje prawa, mogą zgłosić się do Prokuratury Okręgowej 

w Ostrołęce i podległych jej jednostek, gdzie bezpłatnie uzyskają pora-

dę w ramach organizowanego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. 

Zapraszamy w dniach od 23 do 27 lutego 2015 r. w godz. 9.00–15.00.

Dla gminy Nasielsk najbliższą podległą jednostką jest Prokuratura Re-

jonowa w Pułtusku, ul. Ignacego Daszyńskiego 6, 06-100 Pułtusk, 

tel. (23) 692 09 79.

Z POLICJI

Podejrzani o kradzież 
Kryminalni z Nasielska zatrzymali 3 osoby podejrzane o kradzież portfe-
la z dokumentami. W trakcie czynności śledczych okazało się również, 
że prawdopodobnie mężczyźni mogli dokonać włamania do jednego ze 
sklepów w Nasielsku. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a jeden z podejrza-
nych trafił pod dozór policji.
24 stycznia br. do komisariatu w Nasielsku zgłosił się mężczyzna, który 
powiedział, że został mu skradziony portfel wraz z dokumentami i kartą 
bankomatową. Na nieszczęście w portfelu znajdował się kod PIN do karty. 
Pokrzywdzony oświadczył, że z jego konta zostały wypłacone pieniądze 
w kwocie ponad 500 zł.
Policjanci przystąpili do wyjaśnienia sprawy. W toku podjętych czynno-
ści funkcjonariusze ustalili i zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież. 
28-letni Damian P., 24-letni Mateusz K. i 32-letnia Marta S., mieszkańcy 
naszego powiatu, trafili do celi. W trakcie dalszego dochodzenia okazało 
się, że mężczyźni prawdopodobnie mogli włamać się do jednego z nasiel-
skich sklepów, które miało miejsce 5-6 lutego br.
Śledczy po zebraniu materiału dowodowego całej trójce postawili zarzut 
kradzieży. Damian P. i Mateusz K., dodatkowo usłyszeli zarzut kradzieży 
z włamaniem. Pierwszy z mężczyzn trafił pod dozór policji. Wcześniej no-
towany był już za podobne przestępstwa. 
Za kradzież z włamaniem kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat. Natomiast kradzież zagrożona jest karą od 3 miesięcy 
do lat 5. W tym przypadku o losie podejrzanych zdecyduje sąd.

za: http://kppnowydwor.policja.waw.pl

Zarzuty włamań 
Policjanci zatrzymali 49-letniego mieszkańca naszego powiatu, który jest 
podejrzany o kradzież z włamaniem do domków letniskowych. Mężczy-
zna usłyszał już zarzuty. 
Na początku tego roku do komisariatu w Nasielsku zostały zgłoszone kra-
dzieże z włamaniem do domków letniskowych w rejonie miejscowości 
Cieksyn. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że łupem sprawcy/sprawców 
padały głównie sprzęty gospodarstwa domowego. Mundurowi przystąpili 
do wyjaśnienia okoliczności tych przestępstw.
W toku podjętych czynności wykrywczych policjanci ustalili i zatrzyma-
li mężczyznę podejrzanego o włamania. W rozmowie z mundurowymi 
49-letni Tadeusz Ś. przyznał się do kradzieży. 49-latek usłyszał już zarzuty, 
a o jego losie zdecyduje sąd. Podejrzanemu grozi kara nawet 10 lat po-
zbawienia wolności.

za: http://kppnowydwor.policja.waw.pl

Areszty za rozbój
Policjanci z wydziału kryminalnego nowodworskiej komendy zatrzyma-
li czterech mężczyzn (dwóch mieszkańców naszego powiatu i dwóch 
mieszkańców powiatu legionowskiego) w wieku od 28 do 32 lat, którzy są 
podejrzani o udział w rozboju. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a sąd w Puł-
tusku na wniosek prokuratora zastosował wobec nich środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Nowodworscy kryminalni pracowali nad rozbojem, który miał miejsce 
24 stycznia br. w Psucinie. Wstępnie funkcjonariusze ustalili, że nieznani 
sprawcy weszli do jednego ze sklepów i grożąc właścicielce przedmiotem 
przypominającym broń palną, zażądali wydania pieniędzy z kasy. Łupem 
napastników padły pieniądze, papierosy i biżuteria pokrzywdzonej. W su-
mie kobieta oszacowała straty na ponad 3000 zł.
W trakcie podjętych czynności policjanci wpadli na trop podejrza-
nych o dokonanie przestępstwa. 
W sumie mundurowi zatrzyma-
li czterech do tej sprawy. Podczas 
przeszukania u jednego z podejrza-
nych mundurowi znaleźli m.in. atra-
pę pistoletu, amunicję oraz ponad 
2 gramy narkotyków.
32-letni Marcin K., 30-letni Pa-
weł K. i 29-letni Kamil P. usłyszeli 
zarzut rozboju, działając wspólnie 
i w porozumieniu, za co grozi im 
kara do 12 lat pozbawienia wol-
ności. 28-letni Łukasz M. wstępnie 
usłyszał zarzut poplecznictwa, po-
siadania amunicji i środków odu-
rzających.
Sąd w Pułtusku na wniosek proku-
ratury zastosował wobec podej-
rzanych środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego areszto-
wania na okres 3 miesięcy.
za: http://kppnowydwor.policja.

waw.pl  

KRONIKA PSP
03.01. OSP Nasielsk wyjechała do 
Chrcynna w celu usunięcia drze-
wa, które zalegało na drodze.
04.01. OSP Jackowo wyjechała do 
pożaru sadzy w kominie w miej-
scowości Jackowo Dworskie.
10.01. strażacy z Psucina w miej-
scowości Wągrodno usuwali po-
walone na drogę drzewo.
11.01. zastęp strażaków z Jackowa 
usuwał powalone na drogę drze-
wo w miejscowości Chrcynno.
16.01. OSP Nasielsk wyjechała do 
pożaru krzaków przy ulicy War-
szawskiej.

28–29.01. w Nasielsku nieznani 
sprawcy włamali się do gołębnika i 
skradli 74 gołębie.
31.01.–01.02. w Wągrodnie nie-
znani sprawcy włamali się do nie-
zamieszkanego budynku i skradli 
mienie o wartości 500 zł.
03.02. w Kątnych nieznani spraw-
cy skradli 4 koła z samochodu Bo-
gumiły W. Straty oszacowano na 
5000 zł.
W okresie listopad–luty w Cieksy-
nie nieznani sprawcy włamali się do 
domku letniskowego i skradli mie-
nie o wartości 2150 zł na szkodę 
Zofii N.
05–06.02. nieznani sprawcy wła-
mali się do mieszkania przy ulicy 
Rynek i skradli mienie o wartości 
5500 zł na szkodę Leszka N.
10.02. nieznani sprawcy z nieza-
mkniętego samochodu zaparko-
wanego przy ulicy Rynek skradli 
radio samochodowe i kurtkę z pie-
niędzmi.

Pijani na drodze
02.02. w Nowych Pieścirogach 
Sebastian L., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował samochodem 
po spożyciu alkoholu (0,57 mg/l).
10.02. w Starych Pieścirogach 
Dariusz O. kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (1,16 mg/l) i po-
mimo zakazu sądowego.

R E K L A M A

Z GMINY

Dlaczego śmierdzi 
w Kosewie?
Wysypisko odpadów w Kosewie od kilku lat jest zamknięte. Teoretycz-
nie cały czas trwa jego rekultywacja, ale zdarzało się już wielokrotnie, że 
mimo to trafiały tam różne odpady. 
Ostatnio znowu wysypisko stało się źródłem niepokoju mieszkańców, 
bo po całej okolicy od kilku tygodni roznosi się nieprzyjemny zapach. 
Rozchodzi się on szczególnie w pobliżu torów, przy skręcie do cegielni 

w Kosewie, przy wiadukcie nad ulicą Kolejową. Zapach czuć najczęściej 
rano i wieczorem. 
– Nie mogę wywietrzyć mieszkania, bo przy takim smrodzie nie da się 
otworzyć okna. Czuć po prostu fekalia – mówi mieszkanka Kosewy. – 
Każdy automatycznie rozgląda się po sąsiadach, czy przypadkiem któ-
ryś nie wylewa ścieków do rowu. Sprawdzamy to i wiemy, że nikt takich 
rzeczy nie robi. Nie wiemy, czy są to spuszczane przez kogoś ścieki, czy 
to jakieś dziwne odpady z wysypiska – dodaje.
Mieszkańcy miejscowości Kosewo coraz baczniej przyglądają się spra-
wie. Obserwują, co się wokół nich dzieje, i są przekonani, że prędzej czy 
później rzecz ujrzy światło dzienne. Być może im samym uda się ustalić, 
kto ich podtruwa. 

(ki)
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dokończenie ze str. 1

RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Henryk Antosik
wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia  
i Pomocy Społecznej 

Co skłoniło Pana do kandydo-
wania w wyborach do Rady 
Miejskiej?
– Gdy kandydowałem do Rady 
Miejskiej w roku 2010, moim 
celem było niesienie pomo-
cy mieszkańcom naszej gminy 
oraz decydowanie o rozwoju 
infrastruktury i poprawie estetyki 
naszego miasta. Część inwestycji 
została rozpoczęta w poprzed-
niej kadencji, więc zdobywając 
mandat radnego w obecnej kadencji, mam zamiar dążyć do ich kontynuacji.

Jak Pan postrzega funkcję radnego?
– Uważam, że radny powinien służyć swoim wyborcom, a także mieszkań-
com całej gminy. Powinien poświęcić swój czas, będąc w każdej chwili do 
dyspozycji. Tak postępowałem w poprzedniej kadencji. Myślę, że zostało to 
docenione przez społeczeństwo, o czym świadczy wynik wyborów. Obiecuję 
nie zawieść Państwa także w tej kadencji.

Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym przede wszystkim bę-
dzie zajmował się Pan w Radzie Miejskiej?
– Z racji tego, że prowadzę działalność gospodarczą, znam się na finansach. 
Wiem, że każda decyzja dotycząca publicznych pieniędzy powinna być prze-
myślana, dlatego jestem członkiem Komisji Budżetu i Finansów. W poprzed-
niej kadencji byłem wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury i Porządku 
Publicznego. Byłem bardzo zaangażowany w prace tej komisji. Starałem się 
dobrze poznać potrzeby infrastruktury drogowej, docierając przez cztery lata 
w każdy zakątek naszej gminy na rowerze i analizując sytuację. Moje doświad-
czenia w poprzedniej kadencji nie znalazły uznania w oczach obecnej Rady 
– odrzucono moją kandydaturę do tej komisji, choć chciałem kontynuować 
swoją działalność. Jestem też członkiem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla całej 
gminy? A jakie w Pana okręgu?
– Do najważniejszych inwestycji należy poprawa infrastruktury drogowej na 
terenie całej gminy, ze szczególnym wskazaniem osiedli w Nasielsku. Sytuacja 
na niektórych z nich jest dramatyczna. Część inwestycji już została rozpoczęta 
przez poprzedniego burmistrza. Niestety, obecna władza wykonawcza usu-
nęła z Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycje osiedlowe. Następną waż-
ną inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej, w szczególności w centrum 
Nasielska, gdzie ze studzienek ściekowych wydobywa się nieprzyjemna woń, 
oraz wykonanie kanalizacji w większych skupiskach wiejskich. Dnia 19 stycznia 
2015 r. został złożony wniosek na wykonanie kanalizacji z dofinansowaniem 
zewnętrznym w ulicach: POW, Podmiejskiej, Nowa Wieś i Piaskowa.
Kolejną ważną inwestycją jest budowa przedszkoli w Nasielsku, ponieważ stan 
techniczny budynków naszych publicznych przedszkoli jest krytyczny. Powin-
no powstać też centrum sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W celu 
poprawy estetyki miasta należałoby także wyremontować elewacje budyn-
ków komunalnych.
Wiele kontrowersji w Radzie Miejskiej budziło wykonanie oświetlenia ulicy Ko-
lejowej, jednak po licznych interwencjach mieszkańców oraz moich inwesty-
cja ta zostanie zrealizowana w marcu.
Mam nadzieję, że w miarę pozyskiwanych środków będą zaspokajane także 
inne potrzeby, których jest jeszcze bardzo dużo.

Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?
– Aktualnie nasza gmina jest bardzo dobrym miejscem do życia. Sam miesz-
kam tutaj już 25 lat i każdego dnia spotykam się z wyjątkową życzliwością 
mieszkających tu ludzi. Do tej pory przybywało nam wielu mieszkańców, ze 
względu na piękne krajobrazy i czyste powietrze. O ile nie będą otwierały się 
firmy, które by zatruwały nasze środowisko, ta tendencja powinna się utrzy-
mać.

Jak można się z Panem skontaktować?
– Jestem zawsze do dyspozycji mieszkańców pod prywatnym  
nr tel. 23 691 21 13. W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt.
Radny prywatnie…
– Jestem żonaty. Mam córkę, dwóch synów i dwie wnuczki. Moją pasja jest gra 
na instrumentach klawiszowych, przez długie lata grałem w zespołach mu-
zycznych. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pokonując długie dystanse.

(red.)
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Dworzec PKP w rozbiórce
Z drugiej strony mieszkańcy tych 
okolic przyzwyczaili się do tego du-
żego budynku i darzyli go sporym 
sentymentem. Z chwilą podjęcia 
przez PKP decyzji o rozbiórce zaczę-
ły pojawiać się głosy o pozostawieniu 
dworca. Tłumaczono to tym, że bu-
dowla ma wartość historyczną, jest 
wciąż sprawna i taniej ją wyremon-
tować. Niektórzy obawiali się rów-
nież o to, czy po rozbiórce starego na 
pewno powstanie nowy, a nie zosta-

nie goły plac. Klamka jednak zapadła 
i wraz z początkiem tego roku rozpo-
częły się prace rozbiórkowe. 
– Dworzec w Nasielsku zostanie 
wyburzony i zbudowany od nowa 
w ramach projektu „innowacyjnych 
dworców systemowych”. To pilota-
żowy projekt PKP S.A., który zakłada 
budowę mniejszych, ekologicznych 
i bardziej ekonomicznych w utrzy-
maniu obiektów. Obecnie obejmuje 
on 4 lokalizacje: Zwierzyn (Strzelce 
Krajeńskie Wschód), Mławę, Nasielsk 
oraz Ciechanów – mówi Aleksandra 
Dąbek z Biura Prasowego PKP S.A
Nowy dworzec PKP ma się skła-
dać z dwóch części. Pierwsza ma 
być ,,przestrzenią miejską”, w której 
znajdzie się m.in. kasa biletowa, to-
aleta i pomieszczenie dla podróż-
nych z dziećmi. Druga część ma 
pełnić funkcję komercyjną, czyli jak 
tłumaczy Aleksandra Dąbek: – Tu 
zostanie zlokalizowany punkt usłu-
gowo-handlowy. Dworzec będzie 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i wyposażony 
w ogniwa fotowoltaiczne generujące 
prąd. Efektownym pomysłem ma być 
dynamiczny system iluminacji powo-

dujący, że budynek dworca będzie się 
podświetlał w momencie przyjazdu 
pociągu na stację.

Remont dla podróżnych
Na czas prac związanych z moder-
nizacją podróżni muszą korzystać 
z dworca tymczasowego umiesz-
czonego w pobliżu wejścia do 
punktu pocztowego. Jak zapewnia 
rzecznika PKP, obiekt jest ogrzewany, 
a wewnątrz znajdują się dwa okienka 
kasowe, poczekalnia z miejscami sie-
dzącymi oraz toaleta. 

– Podróżni mogą zakupić tam wszyst-
kie rodzaje biletów kolejowych, które 
były dostępne przed rozpoczęciem 
inwestycji. Dodatkowo można sko-
rzystać ze stojącego przed dworcem 
biletomatu – mówi Aleksandra Dą-
bek.
W związku z rozbiórką ze względu na 
bezpieczeństwo podróżnych odgro-
dzono teren wokół budynku i wtedy 
pojawiły się pewne trudności. Ogro-
dzenie z jednej strony praktycznie 
uniemożliwia dotarcie na perony. 
Niektórzy, chcąc się dostać do po-
ciągu, muszą okrążyć cały obiekt. 
Marek Jaroszewski, radny RM i soł-
tys Nowych Pieścirogów, który wraz 
z innymi przedstawicielami gminy 
monitoruje przebieg prac, mówi, że 
zna ten problem. – Przejście w tym 
miejscu będzie odgrodzone dopiero 
po rozbiórce dworca, na razie unie-
możliwiają to kwestie bezpieczeństwa 
– twierdzi radny. 
Poważnym problemem podróżnych 
jest brak wolnych miejsc parkingo-
wych. Jedna z mieszkanek gminy, pani 
Katarzyna, mówi : 
– Gdy dojeżdżam tu ok. godziny 
siódmej rano, to praktycznie wszystkie 

miejsca są zajęte. Muszę parkować 
albo tuż przy szosie, albo na nieutwar-
dzonym placu po drugiej stronie dro-
gi. Wiele osób tak robi – mówi pani 
Katarzyna, która codziennie dojeżdża 
pociągiem do pracy do Warszawy. – 
Moim zdaniem najpierw powinno się 
zadbać o kierowców, a później zabie-
rać za burzenie – dodaje.
Radny Marek Jaroszewski zapew-
nia, że w tej sprawie są prowadzone 
rozmowy z oddziałem PKP odpo-
wiedzialnym za administrację nieru-

chomościami i wkrótce problem ten 
powinien zostać rozwiązany. 
A co o pracach rozbiórkowych są-
dzą podróżni? Większość uznaje je za 
uciążliwe. Podkreślają jednak, że nie 
ma problemu z zakupem biletów.
– Te prace nie utrudniają podróżo-
wania, ale mam wrażenie, że jest tam 
niebezpiecznie. To duża konstrukcja 
i wiadomo, że jakiś element może 
spaść. Powinno się lepiej zabezpie-
czyć przejście dla przechodzących 
tędy ludzi – mówi pan Przemysław. 
Rozbiórka starego budynku ma po-
trwać do końca lutego br. Wówczas 
wykonawca przystąpi do prac zwią-
zanych z budową nowego obiektu. 
Całość inwestycji ma zostać za-
kończona w III kwartale tego roku. 
Koszt realizacji to ponad 6 mln zł. 
Warto dodać, że nowy budynek 
ma być mniejszy, dzięki czemu po 
zakończeniu prac liczba miejsc par-
kingowych zwiększy się do 100. 
Miejmy nadzieję, że efekt końco-
wy zrekompensuje podróżnym 
i mieszkańcom wszystkie dotych-
czasowe niedogodności.

Paweł Kozłowski (i.)
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Powieść, w której krzyżuje się przeszłość 
z teraźniejszością 
Od kilku lat na rynku wydawniczym pojawiają książki należące 
do nurtu zwanego umownie „rozliczenia z PRL-em”. Inga Iwa-
siów reprezentuje autorów urodzonych w latach 60. ubiegłego 
wieku. Ku słońcu, książka wydana w 2010 r., to powieść oby-
czajowa, osadzona w polskiej rzeczywistości XXI wieku. Jest to 
opowieść o ludziach poszukujących swego miejsca w Polsce po 
transformacji ustrojowej 1989 r. Pisarka podjęła próbę rozliczenia 
polskiej historii lat 80. i 90. ubiegłego wieku. 
Wszystkich bohaterów powieści i ich losy łączy Szczecin, ale au-
torce nie do końca udało się wyeksponować w ich życiorysach 
szczególny klimat tego miasta. Miasta, z którego bliżej do Berli-
na niż do Warszawy, które przez wiele wieków pozostawało pod 
wpływem kultury niemieckiej. Okoliczność tę autorka wykorzy-
stała jedynie przy tworzeniu postaci Magdy. 
Bohaterowie powieści są mentalnie obciążeni wydarzeniami 
z własnej przeszłości i przeszłości swych rodzin. Byli bowiem 
bezpośrednimi uczestnikami tych samych wydarzeń lub tylko 
ich obserwatorami. Wielopłaszczyznowość powiązań pomiędzy 
bohaterami powieści sprawia, że czytający gubi się w gąszczu ich 
narodowych, rodzinnych, towarzyskich i zawodowych relacji. 
Czytelnik może czuć się znużony kojarzeniem imion bohaterów 
powieści z konkretnymi zdarzeniami z ich osobistego życia, od-
najdywaniem koligacji rodzinno-towarzyskich poszczególnych osób czy wreszcie śledzeniem ich działalności 
politycznej w czasach PRL.
Kwestia rozliczeń z przeszłością „dzieje się” jakby na drugim planie i jest wykorzystywana przez pisarkę do cha-
rakterystyki konkretnych powieściowych postaci. Ich ukształtowanie intelektualne i zajmowane miejsce w spo-
łeczno-kulturowej rzeczywistości XXI wieku jest w dużej mierze konsekwencją przeszłości ich ojców i matek. 
Inga Iwasiów podejmuje w powieści tematy trudne i skomplikowane emocjonalnie. W subtelny sposób mówi 
o zjawiskach, do których istnienia obok nas nie jesteśmy przygotowani ani społecznie, ani indywidualnie. Pisarka 
podaje nam obyczajowo-intelektualną polską zupę, w której w jednym garnku zmieściła komunizm, działalność 
społeczno-polityczną i represje za tę działalność, lustrację, feminizm i odmienność seksualną. Pisarka krzyczy 
do czytelnika z kart swej książki: Tak smakuje Polska! 
W powieści interesujące są – według mnie – wątki Magdy, jej ojca Jana, Małgorzaty i Marka, Andrzeja – ojca 
Marka – oraz Arka i jego matki Zofii. Otóż, Magda, córka Jana i Marii, główna bohaterka powieści, przebywająca 
przez wiele lat w Niemczech, przyjeżdża do Polski z powodu ciężkiej choroby ciotki Uli i pozostaje w kraju aż 
do jej śmierci. W trakcie tego pobytu powraca do niej przeszłość. Na kilka tygodni odżywa jej związek z Toma-
szem, przyjacielem z lat dziecięco-młodzieńczych. Następuje jednak zderzenie oczekiwań Magdy i Tomasza 
co do dalszych losów tego związku. Ona odkrywa, że dawne uczucia wypaliły się bezpowrotnie, on pragnie 
powrotu do dawnych z nią relacji. Sylwia, żona Tomasza, z trudem godzi się na jego rolę „pocieszyciela Mag-
dy”. Ostatecznie, odzyskanie Magdy pozostaje tylko w sferze marzeń Tomasza. 
A Magda? Nie przyznaje się Tomaszowi do swej odmienności seksualnej. Dokonuje przewartościowania swego 
dotychczasowego życia i utwierdza się w przekonaniu, że centrum jej egzystencji leży poza Polską. Tak więc 
księgę jej polskiego życia na zawsze zamyka śmierć ciotki Uli. We własnym przekonaniu podąża „ku słońcu”, 
a więc tam, gdzie ma pracę, spokojny dom, gdzie zaznaje miłości według reguł przez siebie akceptowanych. 
W zakończeniu powieści powiało więc banałem. Ale dla Magdy „zagranica” to skuteczna ucieczka od demo-
nów przeszłości, kojarzonych w szczególności z ojcem, wysoko postawionym pracownikiem „bezpieki”. 
Ciekawym wątkiem powieści jest relacja ponadczterdziestoletniej Małgorzaty, profesor literatury, z Markiem, 
dwudziestopięcioletnim studentem, później jej asystentem. Łączy ich wspólna intelektualna pasja poznania 
życia i twórczości tajemniczej niemieckiej mniszki, pisarki, kompozytorki, mistyczki i uzdrowicielki – Hilde-
gardy z Bingen. Małgorzata i Marek nadają swemu związkowi, początkowo intelektualnemu, intymny wymiar 
fizyczny. Na przykładzie tej pary naukowców-kochanków Inga Iwasiów poddaje ocenie czytelnika utrwalony 
społeczny stereotyp o dopuszczalności relacji damsko-męskich, w których tylko mężczyzna może być starszy. 
Z kolei opowiedziane przez pisarkę losy Jana, ojca Magdy, Andrzeja, ojca Marka, Arka i jego matki Zofii doty-
kają ciągle ważnych w Polsce zagadnień, jak rujnujące życie represje za działalność społeczną i polityczną do 
1989 r., motywacja współpracy z „bezpieką”, bycie pracownikiem „bezpieki”, lustracja czy wręcz obsesyjne 
poszukiwanie osób odpowiedzialnych za represje. Inga Iwasiów formułuje ogólny przekaz, że przeszłość kształ-
tuje teraźniejszość rodzin, pozostawiając jednak czytelnikowi pole do przemyśleń oraz ocen powieściowych 
wydarzeń i ludzi. 
Powieść Ku słońcu wymaga skupienia i cierpliwości. Znawcy twórczości autorki proponują przed lekturą po-
wieści Ku słońcu sięgnąć po wydaną w 2008 r. powieść tej pisarki zatytułowaną Bambino. Poznajemy tam 
wcześniejsze losy bohaterów powieści Ku słońcu. 
Inga Iwasiów, urodzona w 1963 r. w Szczecinie, jak podaje Wikipedia, to polska literaturoznawczyni, krytyk li-
teracki, poetka i prozaiczka, od 2007 r. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest kojarzona ze środowiskiem 
feministycznym. Autorka opowiadań, tomików poetyckich, a przede wszystkim rozlicznych rozpraw i esejów, 
w których zajmuje się literaturą polską XX i XXI w. z pozycji myśli feministycznej. Była pomysłodawczynią 
i współtwórczynią konkursu promującego kobiety-pisarki. Już dziesięć lat temu podjęła próbę wyjaśnienia 
naukowego socjologicznego pojęcia „gender” (Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. 
2004 r.).
PS. Spotkałam w swoim życiu wiele osób i nagle w dniu 17 stycznia 2015 r. uświadomiłam sobie, że tylko kilka 
było lub jest wyjątkowych. Jedna z nich to Pani, którą poznałam jako uczestniczkę Dyskusyjnego Klubu Książki 
działającego przy Bibliotece w Nasielsku. Sprawdza się zasłyszane czy przeczytane gdzieś przeze mnie powie-
dzenie, że „Pod gwiazdami można robić byle co, z byle kim, ale podziwiać je można tylko z osobą wyjątkową”.

Anna Fronczak 

Walc
Walc Straussa porywa, czaruje,
walc gra mi wciąż w duszy i w sercu,
nie tańczę, lecz pływam, wiruję,
unoszę się w pięknym kobiercu.

Rytm walca mnie chwyta i niesie,
nie tańczę, kołuję i fruwam,
muzyka uskrzydla jak w lesie
i pełnię rozkoszy odczuwam.

A w walcu mknie para za parą,
z uśmiechem, miłości wyrazem,
jak w pełnej słodyczy ust czarą,
korowód posuwa się razem.

Czar walca zachwyca, upaja
i jesteś leciutki jak listek,
muzyka tak pięknie nastraja,
jej każdy oddaje się wszystek. 

Stanisława Wiśniewska 

Nasielsk ma patent  
na kulturę
Chcesz, aby w Twoim mieście więcej się działo? Masz pomysł, ale 
brakuje Ci odwagi i funduszy? NOK pomoże Ci go zrealizować.
Nasielski Ośrodek Kultury rozpoczyna realizację projektu Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicja-
tywy Lokalne. Projekt ma na celu pozyskanie nowych możliwości 
współpracy z mieszkańcami oraz odkrywanie i pobudzanie ich ak-
tywności społecznej przez oddolne działania animacyjne.
NOK „oddaje” kulturę w ręce społeczności lokalnej. Chce zaszcze-
pić w ludziach ducha animacji, który pomoże wspólnie zrealizować 
w przyszłości wiele wspaniałych i potrzebnych działań kulturalnych 
w naszej miejscowości. Już wkrótce mieszkańcy gminy Nasielsk będą 
mieli okazję podzielić się swoimi potrzebami, preferencjami, ocze-
kiwaniami, wyobrażeniami oraz pomysłami dotyczącymi wydarzeń 
kulturalnych, wypełniając ankiety, które zostaną dołączone do cza-
sopisma „Życia Nasielska”. Na ich podstawie zostanie przeprowadzo-
na diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców. Odbędą się także 
spotkania warsztatowe, które pozwolą na stworzenie nowatorskich 
projektów. A to wszystko przyczyni się do opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju Kultury, zgodnie z którą będzie działał NOK. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w kreowaniu 
życia kulturalnego gminy Nasielsk. W maju zostanie ogłoszony kon-
kurs na innowacyjne pod względem pomysłu i sposobu realizacji ini-
cjatywy lokalne. Zasady ich wyboru będą dostępne na naszej stronie 
internetowej (www.noknasielsk.pl). Spośród nadesłanych projektów 
wybierzemy od 3 do 7 różnych inicjatyw wskazujących nowe moż-
liwości działań (w nowej dziedzinie, nowej przestrzeni i z nową grupą). 
Pod okiem fachowców projekty zostaną dopracowane i zrealizowa-
ne. Każdy będzie mógł realnie wpłynąć na treść i sposób kreowania 
wydarzeń kulturalnych. 
Już dziś zapraszamy do współpracy! Wszelkie pytania, sugestie, uwa-
gi, pomysły można zgłaszać, pisząc na adres e-mailowy: nok@nok-
nasielsk.pl.

K.T.



713–26 lutego 2015; Życie Nasielska nr 4(416) ROZMAITOŚCI

RUBRYKA HARCERSKA

Matura Kadeta
Po kilku latach nauki przed kadetami pierwszy poważny egzamin – „Ma-
tura Kadeta”. Dla usystematyzowania i utrwalenia wiadomości dowódz-
two Korpusu przygotowało kurs, który zakończy się egzaminem.

Tak było wiele lat temu w Korpusie Kadetów nr 2. Tak samo jak dziś 
uczniowie szkół średnich, młodzi adepci szkoły wojskowej przystępowali 
do egzaminu dojrzałości. Jak przystało na szkołę podchorążych, oprócz 
nauczania ogólnego na egzaminie tym można też było znaleźć przed-
mioty wojskowe, jak terenoznawstwo czy walka na bagnety. Na podsta-
wie tej historii i korzystając z faktu, że we wrześniu ubiegłego roku nasz 
hufiec przyjął imię „Korpusu Kadetów nr 2”, nasza kadra kształceniowa 
postanowiła przygotować Kurs Przewodnikowski „Matura Kadeta”.

Kurs Przewodnikowski jest szkoleniem młodych liderów, a jego ukoń-
czenie jest jednym z podstawowych wymogów, by zostać instruktorem 
harcerskim. Na takim kursie młodzi liderzy zdobywają wiedzę i do-
świadczenie dotyczące zarówno funkcjonowania ZHP, jak i tzw. „mięk-
kich umiejętności”, jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, praca 
zespołowa czy planowanie i organizacja czasu. Kurs ten przygotowuje 
młodych ludzi do pełnienia funkcji wychowawcy, ponieważ harcerski 
instruktor to właśnie przede wszystkim wychowawca, dlatego w tema-

tyce kursu nie brakuje takich treści, jak podstawy wychowawcze ZHP, 
osobisty przykład czy praca z młodą kadrą. 

Taki kurs to też na ogół szansa na spotkanie innych młodych ludzi, wy-
znających wartości podobne jak te kultywowane przez naszych przy-
szłych drużynowych, często z różnych części chorągwi czy nawet całej 
Polski. To możliwość wymiany doświadczeń między młodymi liderami, 
dyskusji o nurtujących ich kwestiach, dostrzeżenie różnic funkcjonowa-
nia elementów metody harcerskiej w poszczególnych środowiskach. To 
też szansa na spotkanie i wymianę doświadczeń oraz poglądów z do-
świadczonymi instruktorami, często także możliwość znalezienia auto-
rytetów działających poza naszym harcerskim środowiskiem.

Pierwsza mobilizacja „Matury Kadeta” już za nami. Zjazd rozpoczyna-
jący kurs miał miejsce w Nowym Dworze Mazowieckim w weekend 
kończący styczeń i rozpoczynający luty. Przed uczestnikami jeszcze 
2 spotkania, kolejna część typowo przewodnikowska oraz ostatni zjazd 
pod sztandarem pierwszej pomocy. Jest to pierwsze szkolenie tego typu 
w naszym hufcu od wielu lat i wiąże się z powstaniem naszego Hufcowe-
go Zespołu Kadry Kształcącej. Dlatego też bardzo ucieszył nas fakt, że 
w szkoleniu bierze udział aż 20 osób, w tym 18 z naszego hufca. Wszyst-
kim kursantom życzymy dużo zapału do pracy i wytrwałości. „Matura 
Kadeta” wciąż trwa!

phm. Daniel Nowak

Zaproszenie na spotkanie DKK
W sobotę, 21 lutego br. w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, przy ul. Piłsudskiego 6 odbędzie się spotkanie nasielskiego 
Dyskusyjnego Klubu Książki. Jego tematem będzie książka Zwyczaj-
ny facet autorstwa Małgorzaty Kalicińskiej. Do rozmowy o dobrych 
książkach zapraszamy Klubowiczów i wszystkich miłośników litera-
tury. Rozpoczynamy o godz. 11.30.

(red.) 

ZDROWIE

Co z NPL w Nasielsku?
Sprawa Nocnej Po-
mocy Lekarskiej na 
nowo staje się tema-
tem dyżurnym. Do 
tego – w yjątkowo 
gorącym. Powodem 
tego jest informacja, 
że wkrótce ta usłu-
ga medyczna może 
ponownie zniknąć 
z Nasielska. Wtedy 
pomocy lekarskiej 
w nocy i  w święta 
musielibyśmy znowu 
szukać poza terenem 
naszej gminy. 
Historia k łopotów 
z Nocną i Świątecz-
ną Pomocą Lekar-
ską w naszej gminie 
jest już długa i burzliwa. Początki 
były wprawdzie obiecujące, jako 
że to świadczenie zdrowotne było 
w pewnym sensie przedłużeniem 
świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej. Nasza gmina zorga-
nizowała nie tylko własną gminną 
podstawową opiekę zdrowotną, ale 
zadbała też o przedłużenie tej usłu-
gi na godziny nocne. 
Niestety, w pewnym momencie 
wszystko się popsuło, czego efek-
tem jest dzisiejsza sytuacja, a sko-
rzystanie z opieki medycznej nocą 
i w dni świąteczne stało się proble-
mem. 
Dzisiaj NPL świadczy u nas prowa-
dzone przez powiat Nowodwor-
skie Centrum Medyczne. Jaki jest 
poziom świadczonych tu usług, 
wiemy wszyscy, bo utyskiwań 
jest wiele. NPL w Nasielsku No-
wodworskie Centrum Medyczne 
„ukryło” na komisariacie policji, 
bo nie chciało funkcjonować przy 
nasielskim ośrodku zdrowia, i przy 
okazji zapomniało oznakować tego 
miejsca odpowiednim znakiem 
drogowym. A ważne jest to tym 
bardziej, że nocą i w święta z tego 
typu punktów świadczeń me-
dycznych mogą korzystać nie tyl-
ko mieszkańcy gminy, ale i osoby 
przez nią przejeżdżające.
W wykazie internetowym placó-
wek służby zdrowia świadczących 
usługę NPL znalazłem adres na-

sielskiego punktu, gdzie pomoc 
jest zlokalizowana: to ul. Kościuszki 
29 (budynek policji). Jest też poda-
ny telefon: 23 691 22 83. Dzwonię 
na ten, jak wyraźnie widać, nasiel-
ski numer. Najpierw nikt nie odbie-
ra telefonu. Po którejś z kolejnych 
prób wreszcie ktoś odbiera telefon. 
Zgłasza się NPL, tyle że w Nowym 
Dworze, dokąd numer jest prze-
kierowywany. A mnie chodziło 
o NPL w Nasielsku! Po pewnej dys-
kusji otrzymuję numer telefonu ko-
mórkowego do punktu w Nasielsku 
– to 725 112 999. Dzwonię na ten 
numer i przy okazji dowiaduję się, 
że chcąc uzyskać pomoc doraź-
ną w domu, i tak muszę zadzwo-
nić do Nowego Dworu, ponieważ 
nowodworskie NPL na trzy zakon-
traktowane punkty dysponuje tyl-
ko jednym pojazdem i na przyjazd 
będę musiał czekać do 4 godzin.
Wszystko to może nie byłoby tak 
bulwersujące, gdyby nie fakt, że 
kiedy w 2011 r. Nasielsk świad-

czył tę usługę nie tylko w gminie, 
ale w cał ym powiecie, zabez-
pieczył samochody na wyjaz-
dy (bo ta pomoc jest stacjonarna 
i wyjazdowa). Ważne jest rów-
nież to, że ani SP ZOZ Nasielsk, 
ani gmina Nasielsk nie domaga-
ły się dofinansowania tej usługi 
przez powiat i pozostałe gminy. 
Przypomnieć warto też, że po 
poprzednim „rozdaniu” kontrak-
tów w roku 2012 Nasielsk na 10 
miesięcy został pozbawiony NPL, 
a jej powrót został wymuszony! 
Szkoda tylko, że wtedy nie do-
prowadzono sprawy do końca.
Co dalej z tym fantem zrobić? 
W chwili obecnej problemem zain-
teresowały się władze samorządo-
we gminy i powiatu. Liczyć należy, 
że go rozwiążą zarówno dla dobra 
naszej gminy, jak i powiatu, a to bę-
dzie oznaką, w jaki sposób sprawują 
swe funkcje dla dobra mieszkań-
ców. 

andrzej zawadzki
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Z Uniwersytetu Dziecięcego

Robotyczne inspiracje nasielskich żaków
W sobotę, 7 lutego odbyła się inau-
guracja kolejnego, trzeciego już se-
mestru Nasielskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Europa i My. Tym ra-
zem było to otwarte spotkanie nauko-
we, którego tematem wiodącym była 
robotyka. 
Pokaz zorganizowany w Szkole Pod-
stawowej im. Stefana Starzyńskiego 
w Nasielsku zgromadził ponad setkę 
zainteresowanych. Byli wśród nich 
mali słuchacze nasielskiej Alma Mater 
w liczbie 40 studentów, ich rodzice 
oraz koleżanki i koledzy, którzy chcieli 
zapoznać się z atrakcjami z dziedziny 
nowoczesnych technologii z zakresu 
budowy robotów, druku 3D oraz in-
nych ciekawostek przygotowanych 
przez LegRobot. Koło to, mające swą 
siedzibę w Legionowie, a reprezen-
towane przez opiekuna Roberta Szy-
mańskiego, od 2009 r. bierze udział 
w ogólnopolskich zawodach oraz 
jako wystawca w Festiwalach Nauki 
PAN, w tym w Festiwalu „Cyberia-
da” odbywającym się w Muzeum 
Techniki i Przemysłu w PKiN w War-
szawie. Koło LegRobot jest również 
współorganizatorem ogólnopolskich 
zawodów robotów, których najbliż-
sza edycja odbędzie się w niedzie-
lę, 24 maja 2015 r. w Legionowie. 
W programie inauguracji był również 
wykład „Samurajowie, gejsze, kompu-
tery – Japonia”, przygotowany przez 
Krzysztofa Dworczyka, absolwenta 
stosunków międzynarodowych Uni-
wersytetu Warszawskiego, podróżni-
ka i pisarza.
Honorowym gościem inauguracji 
był burmistrz Nasielska Bogdan Rusz-
kowski, który od początku istnienia 
Nasielskiego Uniwersytetu Dziecię-
cego wspiera tę lokalną inicjatywę 
edukacyjną. W poprzednich dwóch 
semestrach wyraził zgodę na dofinan-
sowanie wycieczek edukacyjnych, 
a w aktualnej, trzeciej edycji projektu 
jest skłonny pomóc żakom w pozy-
skaniu środków przeznaczonych na 
budowę robotów. 
Już od listopada br. Nasielski Uniwersy-
tet Dziecięcy jest zgłoszony w III edy-
cji konkursu dla samorządów „Dobry 
Klimat dla Rodziny” o nagrodę Pary 
Prezydenckiej. Rozstrzygnięcie nastą-
pi w maju, ale sama obecność na liście 
wnioskujących o tę prestiżową nagro-

dę jest ogromnym wyróżnieniem dla 
nasielskiej inicjatywy. Długoletnie do-
świadczenie Stowarzyszenia Europa 
i My w zakresie współpracy z lokal-
nym samorządem oraz poziom ofe-

rowanych zajęć dla 
młodych pasjona-
tów nauki to istotne 
czynniki wpływające 
na wyrównywanie 
szans edukacyjnych 
w naszej gminie. Żacy 
z Nasielska mają szan-
se trafić w przyszłości 
na wybrane przez sie-
bie uczelnie, a może 
któryś z nich zostanie 
na niej profesorem. 
Jesteśmy dumni, że 
dzięki udanej współ-
pracy przedstawicie-
li nasielskich władz, 
szkoły podstawowej 
i Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
najmłodsi nasielsz-
czanie mogą rozwijać 
swoje zainteresowania. W perspek-
tywie najbliższych miesięcy chcie-
libyśmy, aby robotyka połączyła 
pokolenia seniorów i juniorów. W ku-
luarowych rozmowach padł pomysł 
zorganizowania w świetlicy szkolnej 
zajęć pozalekcyjnych, na których 
będą budowane roboty. Jest chętny 
senior pasjonat, są zainteresowani na-
uczyciele i rodzice, a przede wszyst-
kim jest pomoc naukowa – patronat 
naukowy koła studenckiego KNEST 
Politechniki Warszawskiej i wsparcie 
koła LegRobot. Mamy nadzieję, że 
wspólnie na czekających nas w czerw-
cu Dniach Nasielska będziemy święto-
wać 25-lecie samorządności również 
z akcentem robotyki przygotowanym 
przez Nasielski Uniwersytet Dziecięcy 
razem z LegRobotem.
Sobotni pokaz interaktywnego 
obcowania w szkole z najnowo-
cześniejszą techniką udowodnił, 
że zarówno dzieci, jak i dorośli są 
chłonni wiedzy. Potrzeba im moty-
wacji i wsparcia merytorycznego. 
Nasielski Uniwersytet Dziecięcy am-
bitnie stara się wypełnić tę przestrzeń. 
Aktualnie postawiliśmy na warsztaty 
robotyki prowadzone przez LegRo-
bot. Uczestnicy będą mogli budować 
i programować od podstaw roboty, 
bez użycia klocków ani innych goto-
wych zestawów. Potrzebne, brakują-
ce elementy konstrukcyjne zostaną 
wykonane z pomocą drukarek prze-
strzennych 3D. 

W programie aktualnego semestru 
oprócz warsztatów z robotyki za-
oferowano młodym słuchaczom 
przygotowane przez pracowników 
uczelni wyższych i pasjonatów wy-

kłady i eksperymenty z zakresu wy-
praw podróżniczych, krajoznawstwa, 
kulturoznawstwa, wiedzy o kosmo-
sie, komunikacji w świecie zwierząt 
i roślin, doświadczeń z użyciem ja-
jek, fizjologii i anatomia człowieka 
oraz wyjazdy do Polskiej Akademii 
Nauk na seminarium dotyczące ba-
dań kosmicznych, do Muzeum Pa-
łacu Króla Jana III w Wilanowie, na 
ogólnopolskie zawody robotów 
w Legionowie oraz na uroczystość 
zakończenia semestru do Grodziska 
Mazowieckiego.
Podczas inauguracji III semestru Na-
sielskiego Uniwersytetu Dziecięcego 
czworo nowo przyjętych żaków zło-
żyło uroczyste ślubowanie W obec-
ności zebranych, powtarzając za 
koordynatorką i burmistrzem słowa 
przysięgi, przyrzekli zdobywać wie-
dzę i umiejętności, być wiernym ide-
ałom humanizmu, dbać o godność 
słuchacza Uniwersytetu Dziecięce-
go oraz przestrzegać zasad społecz-
ności studenckiej i regulaminu UD. 
Po immatrykulacji była również miła 
niespodzianka – piłki ufundowane 
przez poseł Jadwigę Zakrzewską 
otrzymali najmłodszy żaczek Aleks 
Wasilewski, mieszkający w Nowych 
Pieścirogach, oraz najstarsza stu-
dentka Nasielskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego, szóstoklasistka Domi-
nika Drozd z Nasielska.
Aby stworzyć warunki do nowocze-
snej edukacji, aby wprowadzić nasze 
dzieci na drogę użytecznej wiedzy, 
aby mogli oni dotknąć, zobaczyć, 
zapamiętać, potrzebni są nam partne-
rzy, sponsorzy oraz liczni wspierają-
cy. Możemy przyjąć jeszcze nowych 
chętnych słuchaczy – dzieci w wieku 
6–13 lat, odpłatność za semestr wy-
nosi 120 zł za jedno dziecko, 80 zł 
za drugie dziecko w rodzinie, trzecie 
dziecko za darmo. Prosimy również 
o wsparcie dla Nasielskiego Uniwer-
sytetu Dziecięcego w formie wpłaty 
1% (KRS 0000 119 073) lub darowi-
zny przekazanej na konto stowarzy-
szenia nr 90 1050 1038 1000 0023 
0466 7708 (tytuł wpłaty NUD).
Więcej informacji: www.europaimy.
org w zakładce Nasze Działania/Uni-
wersytet Dziecięcy.
Kontakt: tel. 0 606 923 971, e-mail: 
wroblewska@europaimy.org. 

Koordynatorka NUD
Elżbieta Wróblewska

Z BIBLIOTEKI

Zimowe zabawy  
w bibliotece
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku wzięła udział w tegorocznej 
edycji „Zimy w mieście”. Z tej okazji zorganizowano tam wiele gier i zabaw dla 
najmłodszych.
W nasielskiej bibliotece dzieci mogły spędzać wolny czas w dniach 19–20 i 26–
27 stycznia. W sumie w akcji uczestniczyło 20 dzieci w wieku od 6 do10 lat 
z Nasielska i okolicznych miejscowości. 
Organizatorzy wymyślili wiele zabaw dla najmłodszych, zachęcających ich 
do kreatywnego myślenia. Dzieci wykonywały portrety dla swoich babci 
i dziadków a potem ozdabiały ramki, grały wspólnie w gry planszowe. Zorga-
nizowano również teatrzyk kukiełkowy: młodzi uczestnicy „Zimy w mieście” 
otrzymali kukiełki i musieli sami zaimprowizować przedstawienie. Biblioteka jest 
miejscem, które zachęca do czytania, nie mogło więc zabraknąć lektury naj-
piękniejszych bajek dla dzieci.

Na zakończenie programu przygotowano bal karnawałowy dla dzieci. Naj-
młodsi sami wykonali dla siebie z papieru i innych materiałów maski, a także 
pomagali dekorować salę. Zabawę zwieńczył konkurs „Mam talent”, podczas 
którego młodzi uczestnicy musieli wykazać się nie lada wysiłkiem, by przed-
stawić jury swoje uzdolnienia.

Zimowy program w nasielskiej bibliotece był świetną i twórcza zabawą dla 
wszystkich uczestników.

(pk)

Kabaret JURKI w NOK
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza 15 marca 2015 r. o godz. 18.00 na 
spotkanie z kabaretem, który rozśmiesza widzów do łez. Na scenie NOK 
wystąpi kabaret JURKI.
Grupa jest znana z popularnego serialu improwizowanego Spadkobier-
cy (TV4). Kabaret JURKI tworzą: Agnieszka Marylka Litwin-Sobańska, 
Przemek Sasza Żejmo, Wojtek Kamiński oraz Marek Litwin. To czwórka 
scenicznych indywidualności, od lat współpracująca ze sobą, doskonale 
nawiązująca kontakt z publicznością. Ich twórczość jest zdominowana 
przez tematy społeczno-obyczajowe. Programy kabaretu JURKI są róż-
norodne, dynamiczne, śmieszne, z dużą dawką improwizacji.
Bilety na występ kabaretu JURKI można nabyć w kasie kina Niwa oraz 
online. Cena biletu w przedsprzedaży 35 zł, w dniu imprezy 50 zł.

K.T.
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UROCZYSTOŚCI

Studniówka 2015 uczniów  
ZSZ Nasielsk
7 lutego 2015 r. był wyjątkowym 
dniem dla uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku. Przygo-
towania do wielkiego wydarzenia, 
jakim jest studniówka, trwały wie-
le tygodni. W pierwszej kolejności 
robocze spotkania komitetu orga-
nizacyjnego i nauczycieli, potem 
wybór sali, menu, zespołu, fotogra-
fa, kamerzysty, następnie przygo-
towania programu artystycznego, 
no i szaleństwo zakupów: panto-
felki, sukienki, garnitury, muchy, 
krawaty, torebki, podwiązki, ko-
niecznie w kolorze czerwieni, do 
tego jeszcze fryzjer, kosmetyczka, 
pewnie można by jeszcze tak dłu-
go wymieniać te wszelkie zabiegi 
i starania, by efekt był oszałamia-
jący. I w końcu nadeszła ta długo 
oczekiwana, wyjątkowa sobota.
Niezapomniany wieczór odbył się 
w wyjątkowym miejscu, po raz 

drugi uczniowie ZSZ bawili się w Ol-
szewnicy Nowej. Piękna, przestron-
na sala przyciągała blaskiem świec 
i eleganckim wystrojem wnętrz, 
wszystkie rekwizyty były gustow-

nie dobrane i cieszyły oko. Nie 
można w tym miejscu pominąć 
wrażenia, jakie zrobili na wszyst-

kich efektownie ustylizowani ma-
turzyści. Całość – rewelacja.
Na przyjęciu pojawili się znamieni-
ci goście: starosta powiatu nowo-
dworskiego Magdalena Biernacka 
wraz z mężem, burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski z małżonką, 

dyrektor ZSZ Agniesz-
k a  R u t ko w s k a ,  w i -
c e d yre ktor  U rszu la 
D a l e c ka,  k i e rown i k 
szkolen ia  prakt yc z-
nego Janusz Drwęcki, 
przewodniczący Rady 
Rodziców Eugeniusz 
Pepłowski, Katarzyna 
Świderska, przedsta-
wicielka rodziców klas 
maturalnych oraz wy-

chowawcy: Bożena Chojnacka, 
Iwona Górecka, Włodzimierz Za-
wadzki, nauczyciele i rodzice. Po 
wzruszających i pięknych słowach 
skierowanych do maturzystów 

dyrektor Agnieszka Rutkowska 
życzyła wszystkim wspaniałej i nie-
zapomnianej zabawy. 

Jak na maturzystów przystało, 
wszyscy wsłuchani w rytm polone-
za zatańczyli z wdziękiem i powa-
bem taniec ćwiczony przez wiele 
tygodni pod okiem Anny Skrzy-
neckiej oraz Stanisława Sotowicza, 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego. Na balu bawiły się trzy klasy 
maturzystów – dwie klasy liceum 
oraz jedna klasa technikum. W za-
bawie studniówkowej brało w su-
mie około dwustu osób.
Po pierwszym, smacznym daniu 
i pląsach na parkiecie przyszła pora 
na program artystyczny. Okazało 
się, że uczniom ZSZ w Nasielsku 
nie brakuje inwencji twórczej i po-
czucia humoru, nie wspominając 
już o wyjątkowych zdolnościach 
aktorsko-wokalnych naszych „pe-
rełek”. Każdy z nauczycieli znalazł 
coś dla siebie, czyli jak na maturzy-
stów przystało, był czas na mały 
odwet, w sposób wysublimowany 
ocenili oni postawę i pracę nauczy-
cieli. Była to chwila dobrej zabawy 
i relaksu. Dziękujemy uczniom za 
trud włożony w przygotowanie tak 
udanego występu. 
Podsumowując, był to wspania-
ły bal, który na długo pozostanie 
w naszej pamięci. Będziemy mogli 
go mile wspominać, przygotowu-
jąc się do egzaminów maturalnych, 
które już teraz nadchodzą wiel-
kimi krokami. W imieniu dyrekcji 
i wszystkich nauczycieli Zespołu 
Szkół Zawodowych w Nasielsku 
życzymy maturzystom łatwych za-
dań na arkuszach egzaminacyjnych 

i połamania długopisów, tylko nie 
zapomnijcie, aby wziąć kilka w za-
pasie, no i odwagi oraz wytrwałości.

Anna Łączyńska

Z GMINY

Sprawa rowu 
powraca 
Bywają trudne sytuacje, kiedy potrzebne są szybkie decyzje, a społeczność 
lokalna się jednoczy. Niestety, gdy zagrożenie mija, a wspólne działania przy-
niosły pozytywny efekt i przychodzi czas rozliczeń, okazuje się, że pojawiają 
się rozbieżności. Ta sprawa dotyczy części mieszkańców Torunia Dworskie-
go i przede wszystkim Roberta Chmiela, właściciela firmy „Szuwarek”, której 
przedmiotem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii 
wodnej.
W 2010 i 2011 r. po ulewnych deszczach znacząco podniósł się poziom 
wód gruntowych na terenie całej naszej gminy. Trudna sytuacja panowała np. 
w okolicach Miękoszyna, Miękoszynka i Torunia Dworskiego. Prawdopodob-
nie przyczyniła się do niej wcześniejsza budowa dróg za czasów burmistrza 

Bernarda Muchy – co prawda nie zapominano wtedy o przepustach, jednak 
pominięto opcję połączenia ich rowami i woda nie mogła z tego obszaru od-
płynąć. Zaczęła zalewać posesje i dostawać się do piwnic. 
Na miejscu odbywały się liczne spotkania, m.in. mieszkańców z ówcześnie 
urzędującym burmistrzem Grzegorzem Arciszewskim, które miały przynieść 
rozwiązanie problemu. Swoją pomoc zaoferował wtedy Robert Chmiel, który 
miał możliwości wykopania rowu i skierowania wody do jaru w kierunku rzeki 
Wkry. – W roku 2011 został wykopany rów o długości około 1 km – stwierdził 
pan Chmiel, który 14 stycznia br. przybył na posiedzenie Komisji Infrastruktury 
i Porządku Publicznego, by przypomnieć o swojej sprawie radnym i uzyskać 
zwrot poniesionych wtedy kosztów. 
Taką obietnicę otrzymał w 2011 r. od burmistrza Grzegorza Arciszewskiego. 
Pan Chmiel, chcąc polubownie rozwiązać sprawę, interweniował później u Mi-
rosława Łukowskiego, który był w naszej gminie komisarzem, a także kilkakrot-
nie u obecnie urzędującego burmistrza, Bogdana Ruszkowskiego. W końcu, 
po bezowocnych próbach odzyskania pieniędzy od gminy, zmuszony został 
do złożenia sprawy w sądzie.
Rozliczenia miały odbyć się na podstawie faktur. Ówczesny burmistrz Ar-
ciszewski chciał otrzymać fakturę zbiorczą. Nie było jednak rozmów 
o konkretnych pieniądzach. Nie było także żadnych protokołów ze spotkań 
z mieszkańcami, które mogłyby pomóc rozwiązać ten problem. – Uzgod-
nienia ustne były takie, że gmina zapłaci za materiały, a pan Chmiel wykona 
sam pracę gratis ze społeczną pomocą mieszkańców – twierdził na posiedze-
niu komisji radny Grzegorz Arciszewski. Dodatkowo powodem wstrzymania 
zapłaty były skargi sąsiadów pana Chmiela, którzy podważali prawidłowość 
wykonania przepustów, gdyż woda zalewała niektóre posesje. Pan Chmiel tłu-
maczył to lokalizacją w spornych miejscach rur wodociągowych. 
Faktura wystawiona przez właściciela firmy „Szuwarek” gminie opiewa na 
kwotę 104 147 zł 38 gr. Nie ma w niej podziału na koszt materiałów i koszt 
usług. 
Uczestniczący w obradach komisji Jacek Nieścior, radca prawny Urzędu 
Miejskiego, poinformował o pozwie złożonym przez pana Roberta Chmiela 
w sądzie. W trybie upominawczym sąd wydał nakaz zapłaty określonej kwoty 
przez gminę. Urząd natomiast skorzystał z prawa wniesienia sprzeciwu, podno-
sząc kwestie proceduralne. W tej sprawie powołani zostali także świadkowie, 
którzy mają przed sądem złożyć wyjaśnienia. Są to m.in.: sołtysi, radny Grze-
gorz Arciszewski, radny Jerzy Lubieniecki, a także Radosław Kasiak, kierownik 
Wydziału Infrastruktury nasielskiego UM.
Burmistrz Nasielska ma zamiar również powołać rzeczoznawcę, który oceni 
zakres wykonanych prac, choć nie będzie to łatwe zadanie po upływie kilku 
lat. – Pewnym rozwiązaniem jest powołanie przez nasz urząd biegłego sądo-
wego, który wyceni poniesione koszty – twierdzi radca prawny Jacek Nieścior. 
To mógłby być krok ku rozwiązaniu sporu i pominięcie sądu. – Sąd może 
uznać jednak przedawnienie sprawy i pan Chmiel może nie odzyskać żad-
nych pieniędzy.
W toku wyjaśnień okazało się, że do prac wykonywanych w 2011 r. właściciel 
firmy „Szuwarek” wynajął robotników, dlatego zależy mu na zwrocie kosztów 
tzw. robocizny.
Komisja zobligowała Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza Nasielska, do pod-
jęcia negocjacji z panem Robertem Chmielem, dając jednocześnie zgodę 
na wynajęcie biegłego rzeczoznawcy. Propozycja ugody jest taka, by gmina 
Nasielsk została obciążona kosztami materiałów i paliwa, a firma „Szuwarek” 
miała je ponieść w pozostałym zakresie.
Czy uda się polubownie rozstrzygnąć ten spór?

Michał B. , (i.)
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Bezpośredni kontakt telefoniczny  
do MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ  

W NASIELSKU
(w godzinach dyżurowania)

(23) 69-33-063

Wylosowano numery list 
kandydatów na radnego
W poniedziałek 9 lutego br. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Nasielsku Miejska Komisja Wyborcza w Nasielsku dokonała (w dro-
dze losowania przeprowadzonego zgodnie z art. 410 § 7 ustawy z dnia  
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) 
przyznania numerów listom kandydatów na radnego zarejestrowanym 
w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach uzupełniających do Rady Miej-
skiej w Nasielsku, zarządzonych na dzień 15 marca 2015 roku. Poszcze-
gólne komitety otrzymały następujące numery:
Numer 1 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „O LEPSZĄ PRZY-
SZŁOŚĆ NASIELSKA”,
Numer 2 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZE MIASTO TO 
MY”,
Numer 3 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATEL-
SKI 5 OKRĘGU,
Numer 4 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA,
Numer 5 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA KORDOW-
SKIEGO, 
Numer 6 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA ZAWADZ-
KIEGO, 
Numer 7 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENEUSZA DOMAŃ-
SKIEGO. 

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Nasielsku z dnia 9 lutego 2015 r. o zarejestrowanych listach kandyda-
tów na radnego w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r. 

Z UM

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W dniu 1 marca 2015 roku obchodzimy po raz ko-
lejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych – bohaterów podziemia antykomunistycznego, 
którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni, lecz 
dalej walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Ten dzień 
upamiętnimy również w gminie Nasielsk. 
Program uroczystości:
Godz. 10.30 – Popowo Borowe (przy drodze wo-
jewódzkiej nr 622):
złożenie kwiatów przy krzyżu upamiętniającym 
żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 
z oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps. „Rój”, poległych w 1950 roku 
w Popowie
Godz. 12.00 – kościół parafialny w Nasielsku:
msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych
Godz. 13.30 – plac przy Hali Sportowej w Nasielsku 
(ul. Staszica):
bieg pod nazwą „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”
Głównym dystansem nasielskiej edycji Biegu Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym (tak jak 
w innych miejscach w Polsce) będzie symboliczny 
dystans 1963 metrów, który upamiętnia rok śmierci 
ostatniego z Żołnierzy Wyklętych. W trakcie biegu 
są planowane również dodatkowe atrakcje, m.in. pokaz musztry wojskowej i występ artystyczny. Prowadzona 
będzie również zbiórka publiczna na budowę szkoły z polskim językiem nauczania w Łanowicach (wieś w daw-
nym województwie lwowskim; obecnie na Ukrainie) im. płk. Franciszka Niepokólczyckiego (prezesa II Zarządu 
WiN). Patronat honorowy nad biegiem objęły: Instytut Pamięci Narodowej, Rada Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Bieg jest organizowany przez gminę Nasielsk (organizator lokalny) we współpracy z Fundacją Wolność i Demo-
kracja (organizator ogólnopolski). Patronat medialny sprawuje „Życie Nasielska”. 
Serdecznie zapraszam do udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w gminie 
Nasielsk.

Z poważaniem
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Wizyta starosty 
28 stycznia 2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku 
miała przyjemność gościć starostę nowodworskiego Magdalenę Biernac-
ką, która przybyła z wizytą roboczą. Starosta zwiedziła szkołę, przestron-
ną i nowoczesną salę gimnastyczną, pracownię organizacji i prowadzenia 
sprzedaży oraz pracownie, gdzie są prowadzone zajęcia dla uczniów 
Technikum Ekonomicznego objętych programem unijnym „Nowy wy-
miar zawodu”. Szkoła ma dobrze wyposażoną bibliotekę wraz ze stanowi-
skami komputerowymi. Tym, którzy chcą na chwilę wyłączyć myślenie 
i się zrelaksować, polecamy klub „Przerwa”, gdzie można porozmawiać 
i pooglądać telewizję, a najbardziej spragnionym i głodnym sklepik, gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie. 
Magdalena Biernacka była świadkiem przeprowadzanych remontów 
i „wielkiego sprzątania”, aby po feriach uczniowie mogli wrócić do czy-
stych i zadbanych klas. Tematem rozmowy ze starostą były nowe kierun-
ki kształcenia, a także pozyskiwanie funduszy unijnych, tak aby wspólnie 
zadbać o wszechstronny rozwój uczniów i dostosować się do ich potrzeb.
W I semestrze roku szkolnego dyrektor Agnieszka Rutkowska zadbała 
o względy bezpieczeństwa i wymieniła siedem hydrantów w całym bu-
dynku, rozbudowała monitoring, jak również zaplanowała odwodnienie 
budynku.
Przedmiotem dyskusji było również zagospodarowanie terenu zielonego, 
którego wokół szkoły nie brakuje, na cele sportowe, z pomocą funduszy 
unijnych. Dyrektor Agnieszka Rutkowska planuje również poświęcić część 
funduszy na termomodernizację budynku, wymianę pieca i niektórych 
okien.
Podsumowując, rozmowa dotyczyła kluczowych kwestii, które mają istot-
ny wpływ na sprawniejsze funkcjonowanie ZSZ w Nasielsku. Starosta była 
pod wrażeniem tak zadbanego, przestrzennego i dobrze zagospodaro-
wanego budynku, który służył i nadal będzie służyć kolejnym rocznikom 
wykształconej i dobrze wychowanej młodzieży.
Magdalena Biernacka życzyła sukcesów w dalszym planowaniu i owocnej 
realizacji zamierzeń.

Anna Łączyńska

Z MIASTA. Nasielszczanie 60+, strategia

Teraźniejszość i przyszłość Nasielska 
widziana oczami seniorów
Krótko przed upływem kaden-
cji 2010–2014 poprzednia Rada 
Miejska podjęła uchwałę którą wy-
tyczającą kierunki rozwoju miasta 
i gminy Nasielsk do roku 2020. 
Dokument ten nosi nazwę: „Stra-
tegia zrównoważonego rozwo-
ju gminy Nasielsk do roku 2020”. 

Dot ycz y ona nas wsz ystk ich, 
mieszkańców nasielskiej gminy. 
Znaczącą grupę mieszkańców sta-
nowią ludzie starsi. Pewnego ro-
dzaju granicą, jakkolwiek umowną, 
od której mówi się o „starości”, jest 
wiek lat sześćdziesięciu. Nie ozna-
cza on jednak, że ludzie, którzy 
ten wiek przekroczyli, mają biernie 
oczekiwać na to, co przyniesie im 
los. Ich bogate doświadczenie ży-
ciowe może się jeszcze przydać, 
a najważniejsze jest to, że nie chcą 
być tylko obserwatorami tego, co 
wokół nich się dzieje. Chcą aktyw-
nie uczestniczyć w budowaniu 
nowej, podobno lepszej, rzeczy-
wistości. Chcą korzystać z tego, co 
jest nowe i lepsze. I mają do tego 
prawo, wszak oni na ten rozwój pra-
cowali. 
Stąd też ich działania podjęte w celu 
napisania senioralnej strategii dzia-
łań miasta. Zadania tego podję-
li się seniorzy skupieni w Fundacji 
„Bądźmy Razem” i nasielskiej fi-
lii Legionowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Organizacjami 
tymi kieruje Teresa Skrzynecka. 
W realizacji tego projektu mieli 

wsparcie dr. Romana Biskupskiego, 
dyrektora LUTW, a jednocześnie 
prezesa Stowarzyszenia Pomocy 

Potrzebującym „Nadzieja” oraz 
Fundacji Pracownia Kompetencji. 
Współpraca ta okazała się owoc-
na. Projekt „Nasielszczanie 60+ 
współtworzą senioralną strategię 
działań Miasta” został zrealizowany, 
a jego efektem jest właśnie odpo-
wiedni dokument – strategia. 

4 lutego br. w Nasielskim Ośrodku 
Kultury odbyło się podsumowa-
nie części projektu. Przybyli na nie 
seniorzy ze wspomnianej Fundacji 
i studenci UTW, członkowie nasiel-
skiego Klubu Seniora, miejscowe 

władze samorządowe, radni miej-
scy i powiatowi, przedstawiciele 
DPS-u, zakładów pracy, działacze 
społeczni, przedstawicieli jedno-
stek organizacyjnych gminy oraz 
przedstawiciele nasielskiego Urzę-
du Miejskiego.

Na spotkaniu zaprezentowano 
w postaci prezentacji multimedial-
nej diagnozę potrzeb mieszkańców 

Nasielska postawioną na podstawie 
wyników badań przeprowadzo-
nych w projekcie „Nasielszcza-
nie 60+ strategia”. Osoby biorące 
udział w badaniach miały możność 
wypowiedzenia się w sprawach 
interesujących nasielskich senio-
rów, przedstawienia, jak postrze-

gają Nasielsk, porozmawiania 
o możliwościach, jakie widzą 
dla siebie. W badaniach wzię-
ło udział 380 osób (246 kobiet 
i 130 mężczyzn). Wypracowany 
materiał dotyczy w pierwszym 
rzędzie kierunków działań mia-
sta wynikających z oczekiwań 
seniorów. Zostało w nim jed-
nak wskazanych także wiele 
działań, które mogą zaspoko-
ić oczekiwania innych grup 
mieszkańców Nasielska. Stra-
tegia senioralna gminną strate-
gię nie tylko uzupełnia, ale i ją 
wzbogaca.

Atrakcją spotkania miał być występ 
cieszącego się wielkim uznaniem 
chóru LUTW „Belcanto” pod dy-
rekcją Marka Pawłowicza. Niestety, 
znaczna część chórzystek nie mogła 
tego dnia przyjechać do Nasielska. 

Dlatego nasielszczanie otrzyma-
li możliwość wysłuchania pieśni 
operowych i operetkowych oraz 
piosenek w wykonaniu Marka Paw-
łowicza. Były brawa i prośby o bisy.
Na zakończenie organizatorzy za-
prosili przybyłych na poczęstunek. 

Przygotowały go panie z nasielskiej 
filii LUTW i Fundacji „Bądźmy Razem”. 

andrzej zawadzki 

Z RADY

Burza o nagłośnienie
Gmina Nasielsk była jedną z pierwszych w Polsce, która sesje Rady Miej-
skiej transmitowała przez radio internetowe (Internetowe Radio Nasielsk). 
Dzieje się tak od 2005 r., kiedy to nasielski magistrat przeniósł się do nowej 
siedziby przy ul. Elektronowej. 
Sala konferencyjna została wówczas wyposażona w sprzęt nagłaśniający, 
mikrofony oraz rejestratory, które umożliwiają transmitowanie posiedzeń 
na żywo. Od samego początku relacje cieszyły się dużym zainteresowa-
niem wszystkich osób, które nie mogły bezpośrednio uczestniczyć w ob-
radach. 
Niestety – jakość przekazu radiowego pozostawiała w ostatnich latach 
wiele do życzenia. Słychać było przede wszystkim szumy i trzaski, przez 
które przebijały się głosy osób biorących udział w posiedzeniu. Nie wszy-
scy radni korzystali mikrofonów stojących na stołach i dlatego nie było 
dobrze słychać ich wypowiedzi. Być może rozwiązaniem mogłaby być 
propozycja, która wypłynęła od przedstawicieli Rady Miejskiej. Na ostat-
niej, VII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 5 lutego, już po 
wyczerpaniu porządku obrad, Jerzy Lubieniecki, przewodniczący RM 
i Danuta Białorucka, wiceprzewodnicząca RM, wyszli z inicjatywą i zgłosili 
wniosek, by z diet radnych zakupić 15 mikrofonów bezprzewodowych. 
Po tej sugestii na sali wywiązała się burzliwa dyskusja. Radni opozycyjni, 
Grzegorz Arciszewski i Marek Ostaszewski, stwierdzili, że wystarczy mak-
symalnie 5 takich mikrofonów, jednakże należałoby wymienić całe na-
głośnienie, lecz na koszt gminy. Radny Arciszewski chciał nawet wnieść 
wniosek o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie gminy. Część 
radnych stała się ekspertami od nagłośnienia, podważając jakość sprzętu 
zainstalowanego w sali konferencyjnej. W dyskusyjnym ferworze, poja-
wiały się głosy, by przedyskutować ten temat na posiedzeniach komisji 
Rady Miejskiej i wrócić do niego na następnej sesji. Gdy po 4 godzinach 
obrad zapanował chaos, przewodniczący RM zakończył posiedzenie ob-
rady, nie podając pod głosowanie ani własnego wniosku, ani wniosku zgło-
szonego przez radnego Grzegorza Arciszewskiego.
Pomysł z zainstalowaniem odpowiedniej jakości sprzętu nagłośnienio-
wego w nasielskim magistracie jest bardzo dobry, ponieważ wielu miesz-
kańców naszej gminy słucha transmisji sesji RM. Warto także pomyśleć 
o umieszczaniu plików dźwiękowych z takich obrad na stronie interne-
towej Urzędu Miejskiego. Wtedy każdy w dogodnym czasie mógłby od-
tworzyć sobie takie nagranie. 

Michał B., (i.)
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PORADY

Kiszonki  
– zdrowe przetwory
W sezonie jesienno-zimowym, gdy nie mamy dostępu do sezono-
wych warzyw i owoców, bardzo popularne są w naszym kraju ki-
szonki.
Na początku rozróżnijmy dwa pojęcia: „kiszone” i „kwaszone”. 
Dawniej stosowano je wymiennie, mając na myśli dobroczynną dla 
organizmu naturalną fermentację pod wpływem bakterii kwasu mle-
kowego. Niestety, dzisiaj musimy już uważniej czytać etykiety ku-
powanych produktów. Obecnie pod pojęciem „kwaszony” kryją się 
produkty wytwarzane przez dodanie kwasu octowego, a często także 
takich składników jak E202 – sorbinian potasu, E211 – benzoensan 
sodu i cukier. A niestety nie zawierają prozdrowotnych bakterii kwasu 
mlekowego, witamin ani innych odżywczych składników. 

Cechy organoleptyczne także różniają te dwa rodzaje produktów. 
W produktach kwaszonych możemy wyczuć smak i zapach octu. Co 
do wyglądu natomiast, pamiętajmy o tym, że kwaszona kapusta bę-
dzie biała, a kiszona będzie miała odcień żółty i będzie on tym inten-
sywniejszy, im dłużej będzie trwała fermentacja.

Dlaczego warto jeść kiszonki?
Zawierają wiele cennych składników mineralnych i witamin. Obecny 
jest w nich m.in.: potas, magnes, wapń i żelazo. Są źródłem także wi-
taminy C, która wzmacnia naszą odporność, a także pomaga w przy-
swajaniu żelaza z innych pokarmów, Zawierają również witaminę K 
odpowiedzialną za odpowiednią krzepliwość krwi, witaminę E zwal-
czającą szkodliwe wolne rodniki, jak i witaminy B1 i PP.
Dodatkowo produkty kiszone są niskokaloryczne, dlatego szczegól-
nie są polecane osobom odchudzającym się oraz diabetykom. Po-
prawiają także pracę jelit, zapobiegając zaparciom.
Produkty te również wspomagają tworzenie naturalnej flory bakteryj-
nej w przewodzie pokarmowym. Prowadzone są badania nad wpły-
wem produktów z rodziny kapustowatych na zmniejszenie ryzyka 

zachorowania na niektóre nowotwory, m.in. jelita grubego, żołądka, 
czy pęcherza moczowego.
Niestety, są też takie jednostki chorobowe, w których należy spo-
żywać je w ograniczonych ilościach. Chodzi głównie o dość dużą 
zawartość w tych produktach sodu, wynikającą z używania do ich 
przygotowania soli. Dotyczy to głównie osób chorujących na nadci-
śnienie tętnicze oraz chorych z zaawansowaną niewydolnością ne-
rek. Osoby będące na diecie lekkostrawnej muszą także spożywać je 
ostrożnie, ponieważ mogą wykazywać działanie gazotwórcze.
Zatem, jeśli tylko możemy, korzystajmy z cennych właściwości tych 
produktów.

mgr Iwona Łątka
www.konsultacjedietetyczne.pl

dietetyk_iwona@wp.pl

WETERYNARZ RADZI

Dbajmy o zęby naszych zwierzaków
Jak często zdarzają się Państwu do-
kuczliwe bóle zębów? A jak często 
zdarzają się one Państwa zwierzę-
tom?
Tak naprawdę nikt do końca nie jest 
w stanie tego stwierdzić. Szacuje 
się, że ponad 2/3 psów i 3/4 kotów 
w wieku powyżej 2 lat ma początki 
chorób przyzębia. Zwierzęta potra-
fią bardzo długo nie dawać żadnych 
objawów dyskomfortu i radzą sobie 
z bólem, czasem tylko przejawiając 
nieco gorszy apetyt. Dlatego wła-
ściciel nie zawsze zauważa pojawia-
jący się problem.
Choroby zębów i przyzębia nie le-
czą się same. Pozostawione bez 
interwencji lekarza prowadzą do 
coraz poważniejszych schorzeń, 
a namnażające się w jamie ustnej 
bakterie beztlenowe zagrażają in-
nym narządom, takim jak na przy-
kład nerki czy mięsień sercowy.
Pierwszymi ząbkami u psów i ko-
tów są – podobnie jak u człowie-
ka – zęby mleczne. Pies ma ich 
28, a kot 26. W wieku mniej wię-
cej 4,5–5 miesięcy zęby mleczne 
zaczynają wypadać, a ich wymia-
na powinna się zakończyć około 
7. miesiąca życia. Na miejscu zę-
bów mlecznych wyrastają zęby 
stałe: u psa jest ich aż 42, u kota 
30. Właścicieli małych ras – yor-
ki, pinczery, maltańczyki – którzy 
przychodzą ze swoimi nowymi 
szczeniakami na pierwsze szcze-
pienia, prosimy, by w okresie wy-
miany zębów zwracali uwagę na to, 
czy wszystkie zęby mleczne wypa-
dły, robiąc miejsce zębom stałym. 
Psy ras małych mają szczególną 
predyspozycję do tzw. przetrwa-
łych zębów mlecznych. Dotyczy 
to zwłaszcza kłów. Zdarza się czę-
sto, że kiełki stałe wyrastają obok 
kłów mlecznych zamiast je wypy-
chać i powodować ich wypadanie 
W jamie ustnej robi się wtedy tro-
chę za mało miejsca na nadliczbo-
we zęby. Powodować może to ból 
i dyskomfort u psa, może też pro-
wadzić do poważnych wad zgryzu 
– zęby stałe mogą rosnąć pod złym 
kątem, mogą być zrotowane, mogą 
wrastać w dziąsła lub podniebienie. 
Pozostawione w jamie ustnej prze-
trwałe zęby mleczne są dużo bar-
dziej podatne na schorzenia, gdyż 
są z natury delikatniejsze. Dlatego 
łatwo się psują i stają się źródłem 
zakażenia dla innych zębów. Istot-
ne jest więc, by w porę zauważyć 
pojawiający się problem, a zęby 
mleczne, które nie wypadły, usu-
nąć.
Istnieje wiele ras psów, u których 
wady zgryzu stają się cechą rozpo-
znawczą rasy. Shit-tzu i pekińczy-
ki to psy, u których standardowo 
występuje przodozgryz. Jeśli łuki 
zębodołowe zachodzą na siebie, 
tak jak ma to miejsce u psów ras 
większych, to stykające się ze sobą 
w czasie gryzienia zęby wzajem-
nie oczyszczają się z największych 
osadów i przylepiających się dro-
binek jedzenia. Jeśli dolny łuk zę-
bodołowy wystaje przed górny 
(przodozgryz) lub jest krótszy od 
górnego (tyłozgryz), nie funkcjo-
nuje pierwszy mechanizm czysz-

czący jamy ustnej, czyli 
mechaniczne wzajemne 
oczyszczanie się zębów 
górnych o dolne. Zaczy-
nają wtedy odkładać się 
na zębach osady, na nich 
rozwijają się bakterie. Do-
syć szybko dochodzić 
może do próchnicy. Osa-
dy pod wpływem śliny 
ulegają ponadto minera-
lizacji i w ten sposób po-
wstaje kamień nazębny. 
Rozwijający się kamień 
nazębny to dla właści-
ciela psa czy kota przede 
wszystkim źródło nieprzyjemne-
go zapachu z jamy ustnej. Jeśli ka-
mień nazębny zaczyna osadzać 
się nie tylko na koronie zęba, lecz 
także zaczyna wnikać pod dziąsła, 
dochodzi do poluzowania przy-
czepów zębodołowych i zęby 
zaczynają się ruszać, a z czasem 
nawet po prostu wypadać. Często 
warstwa kamienia jest tak gruba, że 
dochodzi do ranienia wewnętrz-
nych powierzchni pol iczków, 
zwierzęta tracą apetyt i zaczynają 
odczuwać ból.
Po dob n i e  j ak  ma to  m i e j sc e 
w przypadku ludzi, u zwierząt naj-
ważniejsza jest profilaktyka. Kupu-
jąc czy adoptując szczenię, należy 
dokładnie przyjrzeć się jego jamie 
ustnej, gdyż część wad zgryzu jest 
widoczna już u bardzo młodych 
osobników. Jeśli nie jest to piesek 
należący do ras, u których natu-
ralnie występuje przodozgryz, to 
ząbki górne i dolne powinny być 
ustawione w regularne, nacho-
dzące na siebie łuki. Wady zgryzu 
mogą być konsekwencją tzw. ko-
jarzeń wsobnych, czyli takich, gdy 
pokrewieństwo rodziców jest zbyt 
bliskie (np. suka i pies to rodzeń-
stwo), a to może pociągać za sobą 
także inne wady rozwojowe, nie 
tylko wady zgryzu. Dlatego warto 
zwracać na takie szczegóły uwagę.
Psy jedzące tylko i wyłącznie su-
chą karmę zwykle mają mniej-
sze problemy z chorobami jamy 
ustnej, jednak i one cierpią z po-
wodu próchnicy i kamienia na-
zębnego. Warto przyzwyczajać 
swojego psa do szczotkowania 
zębów. Obecnie na rynku do-
stępnych jest kilka modeli szczo-
teczek do zębów dla psów, które 
nie są drogie, a ich użycie nie jest 
skomplikowane, o ile psa zacznie-
my w miarę wcześnie przyzwy-
czajać do mycia. Dostępne są 
również różne pasty do zębów 
– niektóre służą do szczotkowa-
nia i mają smak na przykład wo-
łowiny lub kurczaka. Inne nakłada 
się na zęby, a ich kleista konsy-
stencja sprawia, że przyklejają się 
do powierzchni zęba na kilka–
kilkanaście minut i w tym cza-
sie rozpuszczają osady i działają 
antyseptycznie. Dostępne są też 
najróżniejsze gryzaki stomatolo-
giczne, zabawki i przekąski, które 
mają ograniczać odkładanie się 
kamienia nazębnego.
Warto w tym miejscu zwrócić uwa-
gę na to, że ulubiona zabawka wie-
lu psów, czyli piłeczka tenisowa, to 

jedna z zabawek najbardziej szko-
dliwych dla psich zębów. Kiedy bo-
wiem pies oślini taką piłkę w czasie 
zabawy i oblepi się ona piaskiem, 
zaczyna działać na zęby jak papier 
ścierny, niszcząc szkliwo.
U kotów schorzenia jamy ustnej są 
znacznie częściej związane z cho-
robami ogólnymi, układowymi. 
Często zmiany w obrębie języka 
czy dziąseł są konsekwencją za-
każeń wirusowych, z których nie 
zawsze udaje się kota całkowicie 
wyleczyć. Zdarzają się u kotów 
także choroby autoimmunolo-
giczne, w których na skutek nad-
reaktywności kociego układu 
odpornościowego dochodzi do 
powstawania bolesnych nadżerek 
i owrzodzeń na terenie jamy ustnej. 
Koty są zwierzętami szczególnie 
wrażliwymi na głód, w wyniku gło-
dzenia dochodzi u nich do groźne-
go dla życia stłuszczenia wątroby. 
Dlatego bolesne zmiany w obrę-
bie jamy ustnej kota, mogące po-
wodować brak apetytu, mogą stać 
się bezpośrednim zagrożeniem dla 
kociego życia.
Szczególną uwagę na zęby zwra-
cać powinni właściciele gryzoni 
i zajęczaków. Zwykle siekacze są 
ścierane przez króliczki czy świn-
ki morskie samodzielnie. Bywa 
jednak, że musimy korygować je 
i skracać w gabinecie, gdyż sta-
ją się zbyt długie, wykrzywione 
i uniemożliwiają pobieranie po-
karmu. Regularnego sprawdza-
nia wymagają też zęby trzonowe, 
które mogą wrastać w podniebie-
nie, do oczodołu lub w poprzek 
jamy ustnej, stanowiąc mecha-
niczną barierę uniemożliwiającą 
połykanie.
O zęby zwierząt warto dbać. Ból 
zęba odczuwany przez psa lub 
kota jest identyczny z tym, któ-
ry odczuwamy my sami. Kamień 
nazębny jest  usuwany prawie 
w każdej lecznicy. W Polsce funk-
cjonuje też kilka profesjonalnych 
gabinetów stomatologicznych 
dla zwierząt, gdzie bez problemu 
można założyć plombę, wstawić 
psu implant w przypadku utraty 
zęba, założyć aparat, który sko-
ryguje wadę zgryzu. Ceny takich 
zabiegów są coraz bardziej przy-
stępne i coraz więcej właścicieli 
decyduje się, by korzystać z ta-
kich usług. Jak w każdym przy-
padku, warto jednak przestrzegać 
zasady, że lepiej zapobiegać, niż 
leczyć.

Małgorzata i Adam Rosłońscy
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Kino NIWA ZAPRASZA
11-15 lutego godz. 16.00

Siódmy syn
Fantasy, przygodowy, familijny; Chiny, USA, Wielka 
Brytania; Czas trwania: 1 godz. 42 min
Potomek siódmego syna walczy z siłami zła. Na 
ekranie gwiazdy światowego kina Ben Barnes, 
Jeff Bridges, Julianne Moore oraz znany z serialu 
Gra o tron Kit Harington.

11-15 lutego godz. 18.00

Ziarno prawdy
Dramat, thriller, kryminał; Polska; Czas trwania: 1 godz. 
50 min
Adaptacja powieści kryminalnej Zygmunta Mi-
łoszewskiego w reżyserii Borysa Lankosza, 
twórcy filmu Rewers. W głównej roli występuje 
Robert Więckiewicz, a partnerują mu Jerzy Tre-
la, Magdalena Walach oraz Aleksandra Hamkało. 
W Sandomierzu dochodzi do tajemniczej zbrod-
ni. Stróże prawa pod wodzą Teodora Szackiego 
rozwiązują zagadkę morderstwa.

18-22 lutego godz. 15.00

Pingwiny z Madagaskaru  
3D (dubbing)

Animacja, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz. 32 min
Superagenci nie rodzą się od tak sobie… wylę-
gają się z jaj.  Elitarni agenci dołączają do tajem-
niczej organizacji działającej pod kryptonimem 
Północny Wiatr, na czele której stoi przystoj-
ny i wierny jak pies agent Utajniony (gdyby-
śmy zdradzili Ci jego nazwisko, musielibyśmy 
Cię… no wiesz). Wspólnie muszą stawić czoła 
złoczyńcy o imieniu dr Oktawiusz Mackiewicz, który planuje zniszczyć 
nasz świat.

Pięćdziesiąt twarzy Greya
Dramat, romans, erotyczny; USA; Czas trwania: 2 godz.
18.02.2015 (środa)        19.02.2015 (czwartek)
20.02.2015 (piątek)      21.02.2015 (sobota)
22.02.2015 (niedziela)

GODZ. 17.00 i 19.15
______________________________

25.02.2015 (środa)        26.02.2015 (czwartek)
GODZ. 19.00

______________________________
27.02.2015 (piątek)        28.02.2015 (sobota)
01.03.2015 (niedziela)

GODZ. 17.00 i 19.15
Ekranizacja bestsellerowej powieści erotycznej 
autorstwa E.L. James. Za reżyserię odpowiada 
Sam Taylor-Johnson (”John Lennon. Chłopak znikąd”). W tytułowej roli 
Luke Grimes, a partnerują mu Dakota Johnson oraz Jamie Dornan. Student-
ka literatury poznaje przystojnego miliardera, 
z którym zaczyna ją łączyć nietypowa więź. 

4-8 lutego godz. 17.00

Barbie: Super księżniczki
Animacja, przygodowy, familijny; USA; Czas trwania: 
1 godz. 14 min
Pewnego dnia Kara, zostaje pocałowana przez 
magicznego motyla i nagle odkrywa, że dzię-
ki temu zyskała supermoce. Kiedy dowiaduje 
się o tym jej kuzynka, robi to samo, jednak che 
wykorzystać te moce w złych zamiarach.

Baran 21.03–20.04
Mimo komplikacji w pracy sprawnie po-
radzisz sobie z większością problemów. 
Nawiążesz teraz nowe znajomości, a w ze-
spole będziesz niekwestionowanym przy-
wódcą. 

Byk 21.04–20.05
Masz teraz szansę, by pokazać swój talent 
i umocnić sytuację materialną. To dobry 
moment, aby podjąć ważne decyzje zawo-
dowe. Uważaj na fałszywych przyjaciół, któ-
rzy teraz krążą wokół Ciebie. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Najbliższe dni przyniosą Ci możliwość wyka-
zania się siłą woli i determinacją. Dzięki temu 
odniesiesz sukces. Nie wystawiaj więc kocha-
nej osoby na kolejną próbę, bo możesz tego 
żałować.

Rak 22.06–22.07
Zawodowo nastąpi teraz dla Ciebie bardzo 
ważny okres, ponieważ musisz ułożyć swo-
je stosunki ze współpracownikami według 
nowych zasad. Z łatwością znajdziesz proste 
rozwiązania nawet najtrudniejszych spraw.

Lew 23.07–23.08
Przed Tobą okres bardzo intensywnych za-
jęć. Masz szansę na zwiększenie dochodów. 
Postaraj się jednak wydawać pieniądze roz-
sądniej. Zadbaj o swojego partnera i kondycję 
fizyczną. 

Panna 24.08–22.09
Twoja kariera zawodowa rozwija się pomyślnie. 
Ale podjąłeś się realizacji zbyt wielu zadań, dla-
tego zmęczenie daje o sobie znać. Nie odkła-
daj niczego na później i zakończ te projekty jak 
najszybciej. Zadbaj o zdrowie. 

Waga 23.09–23.10
Jesteś bardzo dobrym pracownikiem, ale weź 
kilka dni urlopu i zatroszcz się o swoich naj-
bliższych. Poświęcaj im więcej czasu i uwagi. 
Nie pożyczaj pieniędzy, bo możesz popaść 
w tarapaty finansowe.

Skorpion 24.10–22.11
Twoje pomysły twórcze i organizacyjne zy-
skały uznanie współpracowników. Masz teraz 
przed sobą mnóstwo odpowiedzialnej pracy. 
Niebawem spotkasz na swojej drodze sympa-
tyczną osobę. 

Strzelec 23.11–21.12
Będziesz umiejętnie obracał środkami finan-
sowymi, które udało Cię ostatnio zarobić. Ale 
zajmując się pracą i pieniędzmi, nie zaniedbuj 
rodziny. Zaplanuj dla najbliższych jakiś dłuż-
szy wyjazd urlopowy.

Koziorożec 22.12–20.01
Jeśli chcesz umocnić swoją pozycję za-
wodową, musisz bardziej zaangażować się 
w pracę zespołu i zadbać o dobre relacje 
z szefem. Ostatnio zachowujesz się tak, jak-
by cały świat kręcił się wokół Ciebie. 

Wodnik 21.01–19.02
Przed podjęciem ważnych decyzji życio-
wych powinieneś się wyciszyć. Przedys-
kutuj swoje pomysły z najbliższymi. Weź 
kilka dni wolnego i nie działaj pochopnie. 
Na chandrę najlepszy będzie spacer.

Ryby 20.02–20.03
Znajdziesz w końcu czas na spotkania z przyja-
ciółmi. To szansa na odnowienie nieco zanie-
dbanych kontaktów towarzyskich. Uporządkuj 
swoje sprawy uczuciowe. Daj szansę swojemu 
dotychczasowemu partnerowi. 

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.

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 443 613.

Sprzedam dzia łkę 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.

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

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

Sprzedam drzewo opałowe.  
Tel. 609 927 506.

Sprzedam działkę budowlaną 
o pow. 900 m2, Stare Pieścirogi, 
ul. Hubala, blisko dworca PKP. Tel. 
600 200 680.

Sprzedam indora. Tel. 607 784 929.

Sprzedam siedlisko z 2 ha ziemi. 
Tel. 500 138 106.

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

W y n a j m ę  m i e s z k a n i e 
o powierzchni  64 m2 przy  
ul. Płońskiej, na osiedlu zamknię-
tym, z piwnicą 5,5 m2 oraz miej-
scem parkingowym. Tel. 509 175 
901.

Szukam małego mieszkania na 
wynajem w Nasielsku. Tel. 664 
119 802.

Kobieta do fakturowania i pracy 
biurowej. Wykształcenie mini-
mum średnie Znajomość Symfonii 
Handel będzie dodatkowym atu-
tem. Tel.608 439 598 viola@rol-
techagro.pl

Mieszkanie do wynajęcia 50 m2 
w Nasielsku. Tel. 739 620 011.

Sprzedam drewno opałowo-ko-
minkowe. Tel. 887 961 164.

Wynajmę pokój. Tel. 668 524 131.

Mieszkanie do wynajęcia – 
34 m2 przy ul. Elektronowej.  
Tel. 604 327 233.

Zatrudnię do pracy przy dystrybucji 
żywności: prawo jazdy kat. C. Praca 
na terenie woj. mazowieckiego. 
Kontakt: robo1804@wp.pl Tel. 531 
446 993.

Sprzedam mieszkanie M3, 56 m2, 
ul. Warszawska. Tel. 503 920 305.

Sprzedam drewno opałowe. Tel. 
501 220 962.

Sprzedam działki budowlane 
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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. wchodzą w życie przepisy wynikające ze 
zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
w zakresie nowych obowiązków płatnika za 2014 r.
Wszyscy, którzy sporządzają informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, 
IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 za więcej niż 5 osób 
fizycznych, lub przy ich sporządzaniu korzystają z usług biura 
rachunkowego, ww. informacje, roczne obliczenie podatku 
oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR, mają obowiązek prze-
słać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej!

URZĄD SKARBOWY INFORMUJE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Nowym Dworze Mazowieckim infor-
muje, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. znosi się obowiązek uzyskania z Urzę-
du Skarbowego dla potrzeb rejestracji sprowadzanych pojazdów z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25 potwier-
dzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uisz-
czenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów. Z dniem 1 stycznia 
2015r. zaświadczenie VAT-25 nie będzie już wymagane przez organy do-
konujące stałej rejestracji pojazdów. 
Oznacza to, że sprowadzając samochód z innego państwa członkowskie-
go, który ma być zarejestrowany w Polsce, 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 urzę-
du 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 zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2014r. Poz. 312).

w Nasielsku. Tel. 609 120 187.

Szukam niani do 7-miesięcz-
nego chłopca na 30 godzin 
w tygodniu. Wymagane 2 lata 
doświadczenia, wiek od 35 
do 50 lat, prawo jazdy kat. B.  
Tel. 696 939 888; aplikacje na 
adres: mtopczewska@o2.pl

Sprzedam mieszkanie 52 m2  
ul. Piłsudskiego. Tel. 505 712 424.

Kupię używane łubianki do tru-
skawek i malin. Tel. 507 720 444.

Zatrudnię pomoc do osoby star-
szej na 2 godz. dziennie. Tel. 509 
796 775.

Ekspresowe pożyczki pozabanko-
we. Tel. 600 297 409.

Sprzedam dwa pokoje z kuchnią, 
ul. Warszawska. Tel. 669 382 925.

Okazyjnie sprzedam nowy dom 
125 m2 z budynkiem gospodar-
czym 90 m2, działka 1350 m2  
– Nasielsk. Tel. 669 951 207.

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

Sprzedam regał młodzieżowy, wer-
salkę, pufy i stolik. Tel. 516 594 814.

Sprzedam 5,5 ha ziemi z budyn-
kami. Tel. 513 371 369.

S p r z e d a m  ł a d n e  d z i a ł k i 
(prąd, woda, gaz), 150 m od  
ul. Kolejowej. Tel. 500 138 106.

Wynajmę kawalerkę 36 m2 dla 2 
osób. Tel. 601 178 504.

Budowa domów, więźby dachowe, 
domy letniskowe, altany. Tel. 516 
450 987; 505 892 025.

Tynki cementowo-wapienne.  
Tel. 669 283 313.

Sprzedam siano w belach (ze sto-
doły). Tel. 667 353 182.

Sprzedam Lanosa w całości lub na 
części. Tel. 517 609 923.

Sprzedam komputery, monitory, 
laptopy. Tel. 517 609 923.

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 odpo-
wiedzialnych, którzy są w sta-
nie jej zapewnić dobry dom.  
Tel. 602 785 316.

Korepetycje z języka francuskiego. 
Tel. 505159 902.

OGŁOSZENIA DROB-
NE
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Nasielsk Baszta Team na 
Wieliszewskim Crossingu
1 lutego br. przy zaporze w Dębem 
odbył się zimowy etap Wieliszewskie-
go Crossingu. Impreza przyciągnęła 
całą rzeszę miłośników biegania oraz 
dwóch kółek. Wśród nich znaleźli się 
mieszkańcy gminy Nasielsk – grupa 
Nasielsk Baszta Team.
W kategorii kolarzy MTB rywalizowa-
li Kamil Jankowski i Łukasz Barański. 
W biegu wzięli udział: Adam Zalewski, 
Łukasz Malinowski oraz Piotr Lewan-
dowski. Zarówno biegacze, jak i rowe-
rzyści mieli do pokonania malowniczą 
trasę nad Kanałem Komornickim li-
czącą niespełna 14 km (dokładnie 
13,74 km). 

I choć żaden z uczestników zawodów 
reprezentujących Nasielsk Baszta 
Team nie znalazł się na podium, to oni 
sami udział w wieliszewskiej imprezie 
uważają za swój sukces. – Impreza 
została bardzo dobrze zorganizowa-
na. Sam wójt gminy Wieliszew, Paweł 
Kownacki, brał udział w zawodach. 
Każdy z uczestników imprezy otrzy-
mał specjalnie wykonany na tę oka-
zję medal. Jestem pewien, że Nasielsk 
również potrzebuje tego rodzaju im-
prez – ocenia Kamil Jankowski, który 
w wieliszewskich zawodach reprezen-
tował nasze miasto. 
Grupa Nasielsk Baszta Team, spra-
gniona sportowej rywalizacji, w naj-
bliższym czasie planuje wziąć udział 
w kolejnych zmaganiach. Najbliż-
sze zawody odbędą już 1 marca br. 
w Nasielsku. Będzie to „Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wil-

czym”. Następne to „Mazovia MTB” 
i 24-godzinny maraton. Team spod 
Baszty nie ustaje w treningach i po-
przeczkę stawia bardzo wysoko. 
Żeby godnie reprezentować naszą 
gminę, drużyna potrzebuje sporto-
wej odzieży w barwach Nasielska. 
Udział w różnego rodzaju imprezach 
w ubraniach, na których znajduje się 
herb miasta, to forma jego promocji. 
Zawodnicy w takich strojach wyglą-
daliby profesjonalnie i z dumą repre-
zentowaliby naszą gminę. Zachęcamy 
zatem firmy i instytucje znajdujące się 
na terenie Nasielska do wsparcia mło-
dych sportowców i ufundowania stro-

jów sportowych z logo własnej firmy. 
Nasielsk Baszta Team jest grupą niefor-
malną, ale otwartą na nowych człon-
ków. Zapraszamy na facebookową 
stronę grupy, na której można obej-
rzeć fotorelacje z imprez oraz do-
wiedzieć się o najbliższych planach: 
https://www.facebook.com/Na-
sielskBasztaBikeTeam.

K.T.


