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Baszta 
- punkt 
informacji
Charakterystyczny budynek baszty znajdu-
jący się w centrum naszego miasta u zbiegu 
ulic Warszawskiej i Kilińskiego niebawem za-
cznie tętnić życiem. Od czasu remontu cze-
kał co prawda cierpliwie kilka miesięcy na 
pomysł na wykorzystanie go i zlokalizowanie 
tu jakiejś działalności, aż w końcu się udało. 
Władze Nasielska zdecydowały o użycze-
niu budynku, który jest własnością miasta, 
Nasielskiemu Ośrodkowi Kultury. NOK zor-
ganizuje w nim punkt informacyjno-ogłosze-
niowy, który będzie czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 10.00–16.00. W nasielskiej 
baszcie będzie można np. otrzymać informa-
cje na temat bazy turystycznej znajdującej się 
na terenie naszej gminy, kupić pamiątkę zwią-
zaną z naszym miastem, a także nadać ogło-
szenie do lokalnej prasy. 
W baszcie zostanie zainstalowany również 
hotspot, który umożliwi korzystanie z bez-
płatnego internetu osobom przebywającym 
na skwerze.
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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 
Uprzejmie informujemy, że w porze nocnej, niedziele, święta  

oraz inne dni wolne od pracy apteki ogólnodostępne dyżurują pod wskazanymi 
numerami telefonu:

na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 572 388 046
na terenie miasta i gminy Nasielsk oraz gminy Pomiechówek 572 388 045

kwiecień-maj 2015 r.
6-19.04.2015 r. - Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk;
20-26.04.2015 r. - Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk;
27.04-3.05.2015 r. - Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk;
4.05.-10.05.2015 r. - Apteka HERBA, ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi.

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

Z UM

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

Urząd Miejski w Nasielsku

Z UM. Harmonogram przyjmowania zeznań PIT

Złóż zeznanie podatkowe  
w urzędzie
Informujemy, że pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim będą przyjmowali zeznania podatkowe za rok 2014 w Urzę-
dzie Miejskim w Nasielsku, I piętro, sala nr 112 (sala konferencyjna) zgodnie 
z poniższym harmonogramem. 
– 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 15 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 22 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
– 27 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w godz. 8.00–10.00
– 29 kwietnia 2015 r. (środa) w godz. 8.00–10.00
Jednocześnie informujemy, że w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (parter) zostanie ustawiona od dnia 16 marca br. urna przezna-
czona do składania przez podatników zeznań podatkowych w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku poza godzinami i dniami funkcjo-
nowania punktu przyjmowania zeznań podatkowych.

INFORMACJA O WYKAZIE

Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 
518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej 
wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w try-
bie przetargu ustnego nieograniczonego, dot. działki nr 282 położonej 
w obrębie Nowe Pieścirogi- ZPN.6840.1.1.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2015 r. 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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OBRADOWAŁA RADA 

IX sesja Rady Miejskiej w Nasielsku
Z MIASTA

Powstaje 
nowa rada
Będzie to Rada Dzia ła lności 
Pożytku Publ icznego Gminy 
Nasielsk, zaś w sprawie jej powsta-
nia Rada Miejska przyjęła stosow-
ną uchwałę na swoim ostatnim 
posiedzeniu.
Rada będzie skupiała przedsta-
wicieli Burmistrza, przedstawi-
cieli Rady Miejskiej w Nasielsku 
i organizacji pozarządowych. 
Zgodnie z ustawą o pożytku pu-
blicznym i o wolontariacie taki 
organ jest pomocny w opiniowa-
niu i konsultowaniu m.in. projek-
tów strategii, uchwał i aktów prawa 
miejscowego dotyczących sfery 
zadań publicznych. 
– Dostrzegam, jak wiele osób jest 
zaangażowanych lokalnie w sto-
warzyszeniach, fundacjach, jed-
nostkach OSP. Dlatego oczywiste 
wydaje się powołanie takiej rady. 
Tym bardziej że działania podjęte 
w kierunku jej powołania zaczę-
ły się od złożenia wniosku przez 
organizacje pozarządowe w celu 
powołania ww. rady. – mówi 
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska. – Bardzo się cieszę, że 
stworzy się grupa, która pracując 
wspólnie, może wskazywać nowe 
kierunki działania nasielskiego sa-
morządu. Dialog tych trzech grup 
może wypracować wiele dobre-
go dla naszej gminy. Dodam, że 
praca w radzie jest całkowicie 
nieodpłatna.
Z pewnością działalność rady 
przyczyni się do efektywniejsze-
go współdziałania wielu organi-
zacji pozarządowych, których 
na terenie naszej gminy działa już 
ok. 30, z organami administracji 
samorządowej. Z pewnością po-
może także precyzyjnie określić 
sprawy priorytetowe dla naszej 
gminy i zachęci mieszkańców do 
aktywniejszego zaangażowania 
w rozwój lokalny. 
Niebawem, bo już 29 kwietnia 
br. o godz. 17.00, odbędzie się 
pierwsze spotkanie z przedstawi-
cielami organizacji pozarządo-
wych, podczas którego odbędą 
się wybory członków Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego 
Gminy Nasielsk. Odbędzie się 
ono w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku.

(red.)

Minęło 100 dni funkcjonowania 
obecnej Rady Miejskiej. W tym 
czasie odbyła ona osiem posiedzeń 
plenarnych, czyli sesji. W więk-

szości były one krótkie i ogra-
niczały się niekiedy do jednego 
merytorycznego punktu, którym 
było podjęcie określonej uchwały. 
Jednakże IX sesja miała bardzo bo-
gaty program. Przewidywano pod-
jęcie 14 uchwał oraz wysłuchanie 
i przyjęcie wielu sprawozdań i in-
formacji od instytucji pracujących 
w gminie i na jej rzecz. 
N a  p o c z ą t ku  s e s j i  K a t a r z y-
na Bagińska,  przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej, wrę-
czyła Dariuszami Kordowskie-
mu zaświadczenie o wyborze na 
funkcję radnego Rady Miejskiej 
w Nasielsku. Następnie odbyło się 
ślubowanie radnego. Odtąd Rada 
będzie funkcjonowała w statuto-
wym składzie 15 radnych.

Na sesję tę zaproszono też sołty-
sów. Mogą oni wprawdzie uczest-
niczyć we wszystkich sesjach, ale 
szczególne zaproszenie ich na tę 

sesję wynikało z faktu, że zarów-
no burmistrz, jak i Rada chcieli im 
podziękować za trud ostatnich 
czterech lat ich sołtysowskiej pra-
cy. Takie podziękowania otrzymali 
z rąk burmistrza i przewodniczące-
go Rady Miejskiej.
Z faktem tym było związane podję-
cie dwóch uchwał. W jednej z nich 
określono termin i przypomniano 
tryb wyborów do organów so-
łectw w gminie. W drugiej zaś zapi-
sano jednorazową dietę (200 zł) na 
okazję tej sesji. Po sesji zaproszone 
osoby spotkały się na uroczystej 
przedświątecznej kolacji w miej-
scowej restauracji.
W części przewidującej zapoznanie 
się z informacjami i sprawozdania-
mi wysłuchano informacji o stanie 
bezpieczeństwa pożarowego na te-

renie gminy oraz o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. 
Informacje te przekazali: komen-
dant Komisariatu Policji w Nasielsku 

komisarz Karol Stojak i za-
stępca komendanta powia-
towego PSP st. kpt. Mariusz 
Wyszyński.
Radni otrzymali na piśmie in-
formacje dotyczące działań 
MOPS i jego agend, sprawoz-
danie z realizacji rocznego 
„Programu Współpracy Gmi-
ny Nasielsk z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzący-
mi działalność pożytku pu-
blicznego” oraz informację 
o działalności spółki Nasiel-
skie Budownictwo Mieszka-

niowe.
S z c z e g ó l n ą  u wa g ę  z w r ó c o -
no na sprawę dotyczącą zarów-
no bezpieczeństwa publicznego 
(policja), jak i bezpieczeństwa po-

żarowego (straż). Mówiono o za-
grożeniach wynikających z praktyk 
stosowanych przez f irmę Was-
bruk w Siennicy. Chodziło o pew-
ne procedury, które według osób 
pytających o ten problem stosuje 
ta firma, a jest ona zlokalizowana 
w miejscu gęsto zaludnionym – na 
pograniczu Siennicy, Pieścirogów 
i Mogowa. Prowadzi ona miano-
wicie dystrybucję gazu i w związku 
z tym magazynuje jego duże ilości. 
Niejednokrotnie mieszkańcy czują 
zapach gazu i są tym zaniepokojeni. 
Pytano, co oznacza kontrolowany 

upust gazu. Te sprawy wyjaśnia-
li przedstawiciele straży pożarnej 
i policji. Obiecali też, że na ten pro-
blem zwrócą większą uwagę.
Temat ten podejmowany był rów-
nież w punkcie, w którym radni 
zgłaszali interpelacje. Poruszono 
w nich ponadto problem termo-
lizy, kłopotów spowodowanych 
przez bobry, braku obecności na 
sesjach pani starosty, kwestie po-
boczy w Wągrodnie, oświetlenia 
ulicy Kolejowej i odszkodowań od 
firmy GAZ system. Na zgłoszone 
interpelacje i zapytania odpowiadał 
burmistrz lub kierownicy Wydzia-
łów Urzędu Miejskiego. 
Na sesji tej radni podjęli 13 uchwał, 
w większości jednogłośnie. Szcze-
gólną uwagę radnych zwróciły te 
uchwały, które dotyczyły spraw fi-
nansowych. Te zostały podjęte nie 
jednogłośnie, ale większością gło-
sów. Radny Grzegorz Arciszewski 
wyjaśnił, dlaczego przy uchwałach 

związanych ze zmianami w bu-
dżecie głosuje przeciw ich pod-
jęciu – otóż w ten sposób wyraża 
swój sprzeciw przeciwko zapisom 
w uchwale budżetowej. Uważa 
on, co wyartykułował przy podej-
mowaniu uchwały budżetowej, że 
w budżecie gminy za dużo pienię-
dzy przeznaczono na administrację 
gminną oraz że przewidziane środki 
na NOK i bibliotekę są za wysokie.
Swoje zastrzeżenia do projektów 
uchwał przewidujących podniesie-
nie opłat za wodę i kanalizację zgło-
sił radny Henryk Antosik. Uważa, 
że podwyżki te nie są potrzebne, 
a gmina powinna szukać oszczęd-
ności na własnym podwórku, a nie 
w kieszeniach tych, którzy syste-
matycznie wnoszą opłaty. (Wiąże się 
to również z problemem, że część 
osób za wodę nie płaci, jak i z tym, 
że istnieją znaczne duże różnice, 
gdy chodzi o produkcję wody i za-
płatę za nią). Część radnych swoje 
stanowisko w tej sprawie wyraziła 
w głosowaniu: 9 radnych zagłoso-
wało za podwyżkami, 4 było temu 
przeciwnych, a jedna osoba oddała 
głos wstrzymujący.
O swych problemach informowali 
też mieszkańcy, w pismach do Rady 
oraz osobiście w trakcie sesji. Pro-
blem dróg, a raczej bezdroży w so-
łectwie Paulinowo, zgłosiła zarówno 
pani sołtys z radą sołecką, jak rów-
nież radny z tego okręgu wybor-
czego oraz mieszkaniec tej wsi. Jest 
to jedyne sołectwo w gminie, które 
nie ma ani centymetra drogi asfalto-

wej. Dodatkowym problemem, jaki 
się ostatnio tutaj pojawił, a który nie 
był znany burmistrzowi, jest kwestia 
wykopów i badań gruntu, jakie tam 
się prowadzi.
W sprawach proceduralnych od-
nośnie do rozpatrywania pism rad-
ny Arciszewski zwrócił uwagę, że 
pisma mieszkańców są kierowane 
do Rady, a nie do merytorycznych 
Komisji. Te Rada kieruje zazwyczaj 
do rozpatrzenia na forum Komisji, 
ale ostateczną decyzję w sprawie 
poruszanego problemu winna pod-
jąć Rada, po zapoznaniu się z opinią 
Komisji.

Andrzej Zawadzki 
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KRONIKA 
POLICYJNA

KRONIKA PSP
26.03. strażacy z OSP Nasielsk wyjechali do pożaru trawy w Mogowie.

27.03. strażacy z OSP Nasielsk i 
OSP Psucin wyjechali do pożaru 
samochodu przy ul. Tęczowej.

29.03. strażacy z OSP Nasielsk 
wyjechali do pożaru trawy w 
Nowej Wsi.

04.04. strażacy z JRG oraz OSP 
Nasielsk, OSP Psucin i OSP Jac-
kowo wyjechali do pożaru bu-
dynku drewnianego przy ul. 
Folwark.

R E K L A M A

R E K L A M A

Sklep  
z artykułami metalowymi,  
ul. Rynek 22 przeniesiony  

na ul. Rynek 19/20.
Tel. (23) 69 12 361.

Z MIASTA

Pożar  
pod bokiem straży
W Wielką Sobotę, 4 kwietnia br., we wczesnych godzinach popołudnio-
wych doszło do groźnego pożaru drewnianego budynku na ulicy Folwark. 
Budynek ten znajduje się 
w bezpośredniej blisko-
ści remizy nasielskiej OSP 
– po drugiej strony ulicy 
Folwark.
Tego dnia strażacy, i to nie 
tylko nasielscy, byli w pełnej 
gotowości, ponieważ peł-
nili zaszczytną funkcję war-
towniczą przy Grobie Pana 
Jezusa w kościele. Część 
z nich, po zmianie mundu-
rów z galowych na bojowe, 
oraz ci, którzy w tym czasie 
odpoczywali, natychmiast 
udali się na miejsce zdarze-
nia i błyskawicznie rozwinę-
li linie gaśnicze. Pożar udało 
się szybko zlokalizować 
i ugasić. 
Nie doszło do zapalenia się 
całego budynku. Jednak 
jego połowa nie nadaje się 
do zamieszkania, a być może nawet 
do remontu. Szkoda, bo był to jeden 
z ostatnich obiektów dawnej drewnia-
nej zabudowy Nasielska. Pożar objął 
nie tylko pomieszczenia mieszkalne 
na parterze, ale przeniósł się także na 
poddasze, co mocno utrudniało ak-
cję gaśniczą.
Strażacy używali głównie wody. Przy-
dały się jednak i inne urządzenia, które 
posiadają, jak np. dmuchawy i apa-
raty tlenowe. Trzeba było bowiem 
wejść do mocno zadymionych po-
mieszczeń, aby sprawdzić, czy nie 
znajduje się w nich jakiś gość użyt-
kownika obiektu, który z kamienną 
twarzą obserwował to, co się działo. 
Obserwatorzy zdarzenia przypomi-
nali, że niedawno w innym miejscu 
jego zamieszkania doszło do podob-
nego pożaru. 
W akcji gaśniczej uczestniczyły zastę-
py strażackie PSP z Nowego Dworu 
oraz strażacy ochotnicy z Nasielska, 
Jackowa i Psucina. W tym czasie war-
tę przy Grobie w nasielskim kościele 
pełnili strażacy z OSP w Krzyczkach. 
Na koniec do akcji przystąpili nasiel-
scy policjanci oraz kierownik Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego 
nasielskiego Urzędu Miejskiego An-
drzej Krzyczkowski.

az

Z GMINY

Dziurawe drogi  
w Nowych Pieścirogach

Deszczowa pogoda uwidoczniła zły stan dróg w wielu częściach Nowych 
Pieścirogów. Trudno przejechać np. przez ulicę Szmaragdową tak, by nie 
ucierpiało zawieszenie samochodu. Jest to problem, na który narzeka wielu 
mieszkańców, jednak od dłuższego 
czasu pozostaje on nierozwiązany. 
W zeszłym roku wykonano lepszą 
nawierzchnię z kostki brukowej na 
ulicach Agatowej i Złotej. Czy kiedyś 
doczekamy się tego, że swobodnie 
będzie można przejechać przez całe 
Nowe Pieścirogi?

(pk)

21 . 03 .  n a  u l i c y  Ry n e k  M a -
riusz K., mieszkaniec Nasielska, 
m i a ł  p r z y  s o b i e  n a r ko t y k i . 
22.03. na ulicy Warszawskiej Marek 
W., mieszaniec Nasielska, miał przy 
sobie narkotyki.
25 .03. w Mazewie Bogdan F., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.
26.03. w Studziankach Stanisław K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.
26.03. na ulicy Warszawskiej Sta-
nisław W., mieszkaniec Nasielska, 
kierując samochodem marki Ford 
Fiesta, potrącił na oznakowanym 
przejściu dla pieszych Aleksandrę 
D., którą z obrażeniami ciała prze-
wieziono do szpitala.
02.04. nieznany sprawca włamał 
się do myjni samochodowej przy 
ulicy Warszawskiej i skradł pienią-
dze w kwocie 2000 zł na szkodę 
Michała W.
02.04. w Nowych Pieścirogach 
policjanci z KP Nasielsk, realizu-
jąc ustalenia operacyjne, znaleź-
li w mieszkaniu Ewy R .papierosy 
bez akcyzy.
Pijani na drodze
30.03. w Nowych Pieścirogach 
Remigiusz G., mieszkaniec gmi-
ny Nasielsk, kierował rowerem po 
spożyciu alkoholu (0,98 mg/l) i po-
mimo zakazu sądowego.

Z GMINY. Nuna

A śmieci leżą dalej
Kilka ton odpadów pozostałych po 
remoncie budynku trafiło w maju 
ubiegłego roku na jedną z działek 
w Nunie i niestety leżą tam nadal. Pi-
saliśmy o tym zdarzeniu w 11 nr ŻN 
z 2014 r. w artykule „Tony śmieci in-
nym pod płot”. 
Właściciele działki byli wtedy zaszo-
kowani znaleziskiem, które odkry-
li na swojej malowniczo położonej 
posesji pośród pół, łąk i lasów, kilkaset 
metrów od drogi powiatowej prze-
biegającej przez Nunę. Otoczenie 
posesji ułatwiło wtedy „sprytnym bu-
dowlańcom” podrzucenie tu odpa-

dów, które musiały być dowiezione 
samochodem ciężarowym. Wśród 
nich znalazły się m.in.: glazura, terako-
ta, płyty kartonowo-gipsowe, wełna 
szklana, lenteks, a wszystko to liczo-
ne w tonach. Za odpady remontowe 
powinien zapłacić albo właściciel re-
montowanego mieszkania, albo firma 
budowlano-remontowa. Tu wybrano 
opcję najmniej kosztowną, czyli pod-
rzucono je na prywatną posesję. 
– W tych śmieciach udało nam się 
znaleźć różne dokumenty. Przeka-
zaliśmy je policji i wiem, że udało 
się zidentyfikować firmę budowlaną 

odpowiedzialną za remont i odpa-
dy – mówi pełnomocnik właściciela 
posesji. 
Policja jesienią ub.r. wszczęła postę-
powanie i ustaliła sprawcę, firmę bu-
dowlaną spoza naszej gminy. Ale na 
wizji lokalnej sprawca się nie pojawił, 
nie wykonał również wydanej przez 
nasielski magistrat decyzji o koniecz-
ności uprzątnięcia odpadów. Teraz 
zastosowane zostanie wobec niego 
postępowanie egzekucyjne celem 
przymuszenia do wykonania tego 
obowiązku. Możliwe także że gmi-
na zastosuje wykonanie zastępcze 

i będzie od firmy dochodzić zwrotu 
kosztów. 
Niestety, mimo ustalenia sprawcy 
kwestia pozbycia się odpadów z pry-
watnej działki może równie dobrze 
zakończyć się w ciągu tygodnia, jak 
i potrwać przez najbliższe kilka mie-
sięcy.
Śmieci to poważny problem przede 
wszystkim dla właściciela nierucho-
mości, na którą trafią. Dlatego warto 
pilnować swojej własności i zwracać 
uwagę na to, kto, co i gdzie wyrzuca. 

(red.)
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Dworzec rośnie w górę
Po projektowaniu, wyborze wykonawcy i burzeniu starego obiektu przyszedł czas na budowę nowego dworca. 
Idzie ona pełną parą i z każdym dniem zmienia się krajobraz stacji Nasielsk. 
Wydaje się, że przy tym tempie prac 
termin oddania pilotażowego Inno-
wacyjnego Dworca Systemowego 
zostanie dotrzymany, co oznacza, 
że już w III kwartale bieżącego roku 
będziemy mogli korzystać z nowe-
go obiektu. Oby był on funkcjonalny 
i przyjazny pasażerom, jak zapowia-
dano wtedy, gdy rodziła się idea bu-
dowy nowatorskich dworców. 
Niestety, sytuacja ma też swoje mi-
nusy. Od jakiegoś czasu plac budowy 
pochłania coraz więcej przestrzeni, 
co spowodowało, że ostatnio znik-
nęły kolejne miejsca parkingowe. 
Wygląda na to, że aż do zakończenia 
budowy kierowcy parkujący przy 
stacji będą musieli nieco się natrudzić ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Mamy nadzieję, że nowy 
dworzec wynagrodzi nam wszystkim te trudy.

(ap)

TEKST PROMOCYJNY

ZAPRASZAMY DO KLAS 
MUNDUROWYCH 
W kwietniu ruszyła kolejna rekrutacja na rok szkolny 2015/16 do I Li-
ceum Ogólnokształcącego CN-B w Nasielsku z klasami mundurowymi. 
Szkoła kształci przyszłych policjantów, strażaków, żołnierzy albo spor-
towców. Wstępna rekrutacja pokazuje ogromne zainteresowanie taką 
formą kształcenia i dopiero po jej zakończeniu będzie wiadomo, ile ko-
lejnych klas zostanie utworzonych. 
Siedzibą szkoły na mocy porozumienia z Dyrekcją Publicznego Gim-
nazjum nr 1 w Nasielsku jest część budynku przy ul. Staszica 1. Założy-
cielem liceum jest Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks s.c. z Płocka. 
Szkoła w Nasielsku jest kolejną, prowadzoną przez Centrum Naukowo-
-Biznesowe Feniks s.c., po placówkach funkcjonujących z powodzeniem 
w Pułtusku, Olsztynie czy Radomiu. Nasza oferta cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród gimnazjalistów. 
Uczniowie, oprócz typowych przedmiotów ogólnokształcących, mają 
zajęcia oparte na własnych programach z zakresu wychowania fizyczne-

go, modułów wojskowych, policyjnych i strażackich. Edukacja kończy 
się egzaminem maturalnym. Należy podkreślić również fakt, iż szkoły 
Centrum Naukowo-Biznesowego Feniks s.c. ściśle współpracują z Aka-
demią Marynarki Wojennej, Akademią Obrony Narodowej, Związkiem 
Żołnierzy Wojska Polskiego, Wyższą Szkołą Sił Powietrznych w Dęblinie, 
mając na celu dostarczyć swoim uczniom jak najwięcej możliwości do 
zapoznania się z charakterem służb mundurowych. 
Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 już ruszyła. Aby starać się o przy-
jęcie, należy złożyć podanie o przyjęcie do szkoły do 28.05.2015 r. w 
sekretariacie szkoły ul. Staszica 1. Formularz podania dostępny jest na 
stronie internetowej www.cnb-feniks.edu.pl bądź w sekretariacie szkoły.
Więcej informacji o szkole można zaczerpnąć, dzwoniąc pod numer  
tel. 503 348 344 bądź wejść na www.facebook.com/feniks CNB.

NAGRODY 

Orzeł Agrobiznesu dla Win-Budu
W marcu br. w jubileuszowej, 50 edycji na-
grody „Orzeł Agrobiznesu” przyznawanej 
przez Agencję Promocyjno-Wydawniczą 
EMS znalazła się firma z Nasielska. Laureatem 
nagrody za sukces rynkowy został Win- Bud 
H. E. Winniccy. Dom Handlowy „Majster”. 
Orły Agrobiznesu przyznawane są od 2001 r. 
firmom z branży rolno-spożywczej i jej oto-
czenia, firmom handlowym i bankom wspie-
rającym agrobiznes. 
Firma rodzinna Win – Bud działa na lokalnym 
rynku od 2000 r. i prowadzi obecnie znany 
w naszej okolicy Dom Handlowy „Majster”, który od kilku już lat działa w sieci Polskich Składów Budowlanych. Preze-
sem firmy jest Eugeniusz Winnicki. „Majster” specjalizuje się przede wszystkim w sprzedaży materiałów budowlanych. 
Jednak rozwija się nieustannie, wprowadzając do swojej oferty także różne produkty dla rolnictwa, takie jak: nawozy, 
nasiona, środki ochrony roślin, oraz usługi budowlane dla rolnictwa. Usługi świadczone przez firmę cieszą się dużym 
zainteresowaniem rolników. Natomiast dla „Majstra” zarówno sprzedaż materiałów budowlanych, jak i usługi dla rol-
nictwa, są dochodowymi dziedzinami działalności. 
Za podstawę sukcesu prowadzonej przez siebie działalności i zdobytego przez lata pracy zaufania klientów Eugeniusz 
Winnicki uważa: - Terminowość w kontaktach handlowych, terminowość dostaw sprawia, że dla naszych kontrahen-
tów jesteśmy rzetelnymi partnerami. 
Dom Handlowy „Majster” od lat cieszy się uznaniem mieszkańców Nasielska i okolicy, a systematyczny rozwój i wzbo-
gacanie oferty produktowej zapewnia mu mocną pozycję rynkową. 
Rodzinną firmę państwa Winnickich do nagrody rekomendował Ireneusz Górecki prezes Banku Spółdzielczego 
w Nasielsku, który tym razem otrzymał nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu. Warto zauważyć, że na-
sielski BS jest laureatem Orła Agrobiznesu i Orła Agrobiznesu Grand Prix. 
Nagrodzonej Orłem Agrobiznesu 2015 r. firmie Win - Bud H.E. Winniccy serdecznie gratulujemy tego prestiżowego 
wyróżnienia.

(red.)
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WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

Książka o niepokonanych
Często książki, które czytamy, 
nie nastawiają nas pozytywnie 
do świata. Dramaty bez hap-
py endu, mroczne krymina-
ły czy reportaże o ludzkiej 
nędzy potrafią wręcz przy-
tłoczyć. Dlatego warto cza-
sem przeczytać coś ciepłego 
i optymistycznego.
Za Niepokonanymi  stoi 
Krzysztof Ziemiec, dzienni-
karz radiowy i telewizyjny. 
Przeżył pn wypadek w swoim 
mieszkaniu, podczas którego 
doznał poważnych popa-
rzeń. To doświadczenie wiele 
zmieniło w jego życiu i skłoni-
ło do stworzenia książki o lu-
dziach, którzy przeżyli ciężkie 
osobiste tragedie, ale nie skupionej na bólu i cierpienia, ale na radzeniu sobie 
z nieszczęściem i walce o lepsze jutro. 
Człowiek współczesny, mimo że pozornie otoczony wieloma przyjaciółmi, 
to w dużej mierze jednostka zagubiona i samotna – rozpoczyna swoją książ-
kę Krzysztof Ziemiec i dodaje, że każdy podejmuje w swoim życiu decyzje 
o pójściu w jedną z dwóch stron: albo o uciekaniu w swoje egoistyczne pra-
gnienia, albo o chęci pomocy innym i trwaniu w swoim człowieczeństwie 
pomimo kolejnych ciosów losu. I to właśnie o tym autor postanowił napi-
sać Niepokonanych. Tak powstał zbiór dwunastu reportaży opowiadających 
o tych, których nie złamało największe nieszczęście.
Wśród rozmówców wyróżniają się nazwiska dobrze wszystkim znane, jak np. 
Monika Kuszyńska, była wokalista Varius Manx, która po wypadku samocho-
dowym straciła władzę w nogach, czy Jasiek Mela, pierwszy niepełnosprawny 
zdobywca obu biegunów. Bohaterowie tekstów opowiadają o swoich trage-
diach, o godzeniu się z losem i w końcu potraktowaniu swojej sytuacji jako 
daru i zachęty do lepszego życia. Niektórzy w obliczu tragedii postanowili po-
móc innym znajdującym się w podobnej sytuacji. Tomasz Osuch po choro-
bie nowotworowej syna otworzył Fundację Spełnionych Marzeń, ponieważ 
chciał, by jak najmniej rodziców przeżyło taki ból jak on sam. 
Niepokonani to jednak nie tylko książka o zwycięstwie nad swoim tragicz-
nym losem. To też w pewien sposób lekcja dla innych, mniej doświadczonych 
przez życie, aby nie poddawali się, bo z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Sami 
bohaterowie mają rady dla takich osób. Stary, masz dwie ręce, dwie nogi i nic 
nie robisz, nie dlatego, że los tak chciał, ale dlatego, że ci się nie chce. Bierz się 
więc w garść – mówi w jednym z reportaży Jasiek Mela.
Co bardziej cynicznie nastawieni czytelnicy mogą wytknąć autorowi pewne 
przesłodzenie tematu. Czasem widać, że książka bagatelizuje mroczne mo-
menty w życiu bohaterów, np. kiedy po wypadu Kuszyńskiej znajomi szyb-
ko przestali interesować się jej losem; poza tym niekiedy dla otuchy serwuje 
uproszczone sentencje, z którymi ciężko się zgodzić („niepełnosprawność to 
stan umysłu”), jednak można zrozumieć intencje autora i jego przesłanie dla 
czytelnika. Dasz radę! Wytrwaj, jak to robili ludzie, których życie sponiewiera-
ło dużo bardziej niż ciebie! I dlatego warto przełknąć pewne niedoskonałości.

Paweł Kozłowski

KĄCIK POETYCKI
Wiatr
Wiatr wiosenny zapach niesie,
lekko muska twoją głowę, 
w domu, w polu, także w lesie 
kwiaty pachną już liliowe.

Wiatr historii często nosił 
burze, chmury i cierpienia, 
wtedy każdy człowiek prosił 
o małą chwilę wytchnienia.

Wiatr przywiewa różne rzeczy, 
Te, co trzeba i nie trzeba,
wszelkim prawom czasem przeczy, 
nawet takim, co są z nieba.

Więc nie dmuchaj przeciw niemu, 
siła wiatru dużo może,
on sprzeciwi się każdemu, 
lecz nie Tobie, dobry Boże.

    Stanisława Wiśniewska

OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA

GRUPA MOCARTA 
w NOK
Grupa MoCarta jest na przekór dostojnej powadze sal kon-
certowych, na przekór nużącej codzienności życia muzy-
ków, na przekór zaprzysięgłym melomanom i na przekór 
fanom rocka, rapu czy muzyki pop, którzy boją się klasy-
ki jak ognia. To kwartet smyczkowy o ambicjach kabaretu 
muzycznego. Tworzy go czterech absolwentów Akademii 
Muzycznej w Warszawie i Łodzi: Filip Jaślar, Michał Sikorski, 
Paweł Kowaluk i Bolek Błaszczyk.
NOK zaprasza na 17 kwietnia (piątek) o godz. 18.30 na nowy 
program Grupy MoCarta. Znajdą w nim Państwo najwięk-
sze przeboje muzyki nie tylko klasycznej, inteligentny żart 
i mnóstwo energii z całego świata – jednym słowem będzie 
CZAD!
Bilety na kabaret do nabycia w kasie Kina Niwa.
Cena biletu: 45 zł w przedsprzedaży, 60 zł w dniu koncertu.

ZAPROSZENIE DKK

Spotkanie  
z dobrą książką
Najbliższe spotkanie nasielskiego 
Dyskusyjnego Klubu Książki, dzia-
łającego przy Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej, odbędzie się w 
sobotę, 25 kwietnia br. Przedmio-
tem dyskusji będzie tym razem 
książka autorstwa Martina Amisa 
pt. Ciężarna wdowa. Rozpoczyna-
my jak zwykle o godz. 11.30. Za-
praszamy!

(red.)

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 w Starych Pieścirogach 

Gimnazjum na trzecim miejscu  
w województwie mazowieckim
W dniu 20 marca 2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie, przy ul. Miłej 
26, obył się etap wojewódzki XXIII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Na-
talia Łyczkowska, realizując w szkole akcję zatytułowaną 
„Twoje zdrowie w Twoich rękach”, uczestniczyła w tym 
etapie Olimpiady, reprezentując m.in. Oddział Rejonowy 
PCK Nowy Dwór Mazowiecki – powiat nowodworski 
i jednocześnie gminę Nasielsk.
W tej części zmagań wzięło udział 34 uczestników, w tym 
19 z kategorii szkół gimnazjalnych i 15 z kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych.
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Natalia za-
jęła trzecie miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Fakt 
ten zadecydował o tym, że gimnazjum z Zespołu Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach znalazło się na III miejscu w wo-
jewództwie mazowieckim.
Nagrody oraz puchar za zajęcie III miejsca zostały ufun-
dowane przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Serdecznie gratulujemy Natalii i życzymy dalszych suk-
cesów. 

Z. Truszkowska, H. Golnik, M. Bendowska

„Kochać znaczy czynić dobro”.
Lew Tołstoj

Składamy serdeczne podziękowania

Dyrekcji oraz Nauczycielom Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach, 
za pomoc i umożliwienie prowadzenia działań podczas organizacji ak-
cji „Twoje zdrowie w Twoich rękach” 

oraz

Państwu Hannie i Krzysztofowi Kowalskim, właścicielom G.P.H.U. 
„Kowalski” w Winnikach, za przeprowadzenie lekcji poglądowej  
oraz bardzo ciepłe i serdeczne przyjecie uczniów naszej szkoły  
w gospodarstwie.

   Natalia Anna Łyczkowska
   wraz z opiekunami:
   p. Z. Truszkowską, p. H. Golnik, p. M. Bendowską
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RUBRYKA HARCERSKA

Ekstremalna  
Droga Krzyżowa
W kościołach w czasie Wielkiego Postu w piątki odbywa się nabożeń-
stwo drogi krzyżowej. Niekiedy wychodzi ono na ulice naszych miast 
lub specjalnie wyznaczone do tego szlaki, tzw. kalwarie. W niektórych 
miejscowościach są odgrywane nawet całe inscenizacje, ale czy słysze-
liście o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej? O takiej, w której zmagamy się 
ze swoimi lękami, kondycją, ciemnością. Taka właśnie Pasja miała miejsce 
27 marca br. w Pieścirogach. Nie było łatwo, ponieważ godzinę przed 
jej rozpoczęciem zaczął padać silny deszcz i część osób zrezygnowała 
z uczestnictwa. 
Jednakże pomimo ciemności, chłodu i deszczu pojawiła się grupa osób 
o twardych charakterach, które chciały przejść trasę. Ze względu na pa-
nujące warunki została ona skrócona o połowę. 
Trzeba przyznać, że zorganizowanie tego wydarzenia wiązało się z po-
konaniem wielu trudności. Część osób, początkowo w niej zaangażo-
wanych, zrezygnowała, zaskoczyła nas niesprzyjająca pogoda, a ksiądz 
przewodnik czuł się źle i ledwo mówił – ale było warto. Dwie godziny 
spędzone na trasie minęły bardzo szybko.
Jestem bardzo wdzięczny księdzu Grzegorzowi Walczakowi za duchowe 
przeprowadzenie nas po 14 stacjach, za wspaniałe słowa, które pomogły 
nam uzmysłowić sobie nasze potrzeby oraz ogrom cierpienia Chrystu-
sa. Dziękuję także wszystkim życzliwym ludziom, których Bóg posta-
wił na mojej drodze i którzy pomogli mi w organizacji tego wydarzenia, 
w szczególności przy decyzjach administracyjnych, z którymi miałem 
do czynienia po raz pierwszy. Po raz kolejny się przekonałem, że warto 
Mu zaufać i się nie poddawać, a poprowadzi nas swoją ręką.
Dziękuję wszystkim, których nie przestraszył deszcz, za udział w naszym 
nietypowym nabożeństwie. W szczególności dziękuję wszystkim oso-
bom, które brały czynny udział w wydarzeniu, czyli ks. przewodnikowi, 
technicznym oraz niosącym krzyż oraz policji. Mam nadzieję, że za rok 
powtórzymy tę inicjatywę i tym razem przejdziemy pełny dystans.

Ostatni dzwonek!
Drogi płatniku podatku dochodowego, jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się 
z podatku, to wkrótce będzie na to ostatni dzwonek. Pamiętaj, Twój 1% 
podatku może wspomóc organizacje pożytku publicznego, dlatego nie 
zmarnuj szansy i wspomóż wybraną jednostkę. Oddaj swój 1% na chore 
dzieci i niepełnosprawnych, ubogich lub młodych i kreatywnych albo 
obrońców zwierząt. 
Jeśli jednak uznasz, że warto byłoby przekazać te pieniądze harcerzom, 
to będzie nam bardzo miło. W tym roku udało nam się już zorganizo-
wać Ekstremalną Drogę Krzyżową w Starych Pieścirogach, a 11 kwietnia 
odbędzie się również tam Harcerski Ekopiknik. Jesteśmy też współorga-
nizatorem Kursu Znakowania Szlaków Pieszych w Starych Pieścirogach, 
który odbędzie się 18 kwietnia. Z Waszą pomocą finansową możemy 
podejmować jeszcze bardziej atrakcyjne działania, możemy kupić trwa-
ły sprzęt na nasze spotkania, który zachwyci dzieci, lub dofinansować 
wyjazdy.
1% podatku mogą przekazać dla organizacji pożytku publicznego także 
osoby rozliczające się z podatku na zasadach liniowych, również moż-
liwe jest przekazanie 1% podatku od dochodu ze sprzedaży nierucho-
mości (nowy PIT-39).
Aby przekazać nam 1% Państwa podatku dochodowego, wystarczy 
w odpowiedniej rubryce w formularzu PIT wpisać numer KRS należący 
do Chorągwi Stołecznej ZHP: 0000268913.
Prosimy jednakże pamiętać, że aby Państwa pieniądze zostały przekaza-
ne naszemu szczepowi, w części INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, w polu 
„cel szczegółowy 1%” (pierwszy wiersz, w PIT-37 jest to poz. 125) należy 
koniecznie dopisać:
HUFIEC ZHP NOWY DWÓR MAZOWIECKI 3. SZCZEP DHiGZ

phm. Daniel Nowak

Z ŻYCIA PARAFII

Wielkanocna  
zbiórka żywności
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, przy 
współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie, dzię-
ki pomocy wolontariuszy po raz kolejny wziął udział 
w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności. 
Zebrana żywność trafiła do najuboższych rodzin z te-
renu gminy Nasielsk. Dzięki ofiarności mieszkańców 
Nasielska mogliśmy obdarować 34 rodziny z terenu 
naszej gminy. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej serdecznie dziękuje wszystkim biorą-
cym udział w akcji wolontariuszom z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku, Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, 
Publicznego Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku, Dyrektorom zaangażowanych szkół, ko-
ordynatorom sklepów, koordynatorom wolontariuszy: 
ks. Grzegorzowi Bednarczykowi, ks. Grzegorzowi Walczakowi oraz Pani Edycie Pałaszewskiej. 
Serdeczne podziękowanie kierujemy do proboszcza parafii Św. Wojciecha w Nasielsku ks. Tadeusza Pepłoń-
skiego za udostępnienie sali do magazynowania żywności, a w szczególności do wszystkich ludzi dobrej woli, 
którzy wspomogli akcję.

Koledze Krzysztofowi Zielińskiemu
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty 
składają 

   Dyrekcja i pracownicy  
   SP ZOZ w Nasielsku

Procesja Niedzieli Palmowej w Nunie
W Niedzielę Palmową liczna gru-
pa parafian z Nuny i okolicznych 
miejscowości zgromadziła się na 
wspólnej modlitwie na placu przy 
budynku szkolnym. Tam został 
odczytany fragment Ewangelii 

o wjeździe Jezusa do Jerozolimy 
i radosnym witaniu go przez lud. 
Uczestnicy pragnęli odtworzyć 
to wydarzenie z życia Chrystusa 
i po wysłuchaniu Ewangelii ruszyli 
w uroczystą procesję. Z powodów 

organizacyjnych zabrakło osiołka, 
ale jego symboliczną rolę odegra 
koń, na którym ks. proboszcz po-
prowadził wiernych do oddalone-
go 500 metrów kościoła. Podczas 
trwania procesji śpiewano pieśni 

ku czci Chrystusa Króla. Dodatko-
wo klimat tamtego wydarzenia ak-
centowały uginające się i smagane 
wiatrem kolorowe palmy, wyko-
nane z gałązek wierzby, bukszpanu, 
ziół, zdobione wstążkami i kwiata-
mi, które nieśli dorośli i dzieci. Całej 

oprawie towarzyszyła piękna i sło-
neczna pogoda.
Radosna procesja z palmami do 
kościoła parafialnego, ich uroczy-
ste poświęcenie podczas mszy 

św., odczytanie tekstu o Męce 
Pana Jezusa z podziałem na role – 
wszystko to wprowadziło wiernych 
w szczególny nastrój przeżywania 
Wielkiego Tygodnia.

af.
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ZE SZKÓŁ. ZSZ Nasielsk

Laureatki konkursu piosenki francuskiej
W środę, 25 marca 2015 r. odbył 
się Konkurs Poezji i Piosenki Fran-
cuskiej ART POETIQUE w Galerii 
Sztuki „4 Strony Świata” w Pułtusku. 
Była to wyjątkowa, bo jubileuszowa 
edycja konkursu, który miał miej-
sce już po raz dziesiąty. Jego orga-
nizatorami były dyrektor Pułtuskiej 
Biblioteki Publicznej im. Joachima 
Lelewela Bożena Potyraj oraz dy-
rektor Liceum Ogólnokształcące 
im. Piotra Skargi w Pułtusku Bar-
bara Meredyk. Konkurs odbył się 
pod honorowym patronatem sta-
rosty pułtuskiego Jana Zalewskie-
go i burmistrza Pułtuska Krzysztofa 
Nuszkiewicza. Samorząd powia-
towy podczas tego wydarzenia 
reprezentowały wicestarosta Puł-
tuski Beata Jóźwiak oraz Katarzyna 
Jankowska, dyrektor Wydziału Edu-
kacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Sta-
rostwa Powiatowego.
Uczestnicy konkursu zmagali się 
w trzech kategoriach: recytacja 
w języku polskim, recytacja w ję-
zyku francuskim, piosenka francu-
ska w oryginale. Brali w nim udział 
uczniowie klas gimnazjalnych oraz 
szkół ponadgimnazjalnych. Była to 
wyjątkowa uroczystość, podczas 
której uczniowie mogli zaprezento-
wać swoje umiejętności aktorsko-
-wokalne, jak również pochwalić 
się znajomością języka francuskie-
go. Widzowie natomiast podziwia-
li z przyjemnością ten wyjątkowy 
spektakl. Można było posłuchać 
recytacji wierszy słynnych poetów 
francuskich: Guillaume’a Apollina-

ire’a, Charlesa Baudelaire’a, Arthura 
Rimbauda, również piosenek ZAZ, 
Indili, Mireille Mathieu, a nawet 
własnej aranżacji utworu uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Piotra Skargi w Pułtusku, którzy za-
jęli I miejsce.
Po raz pierwszy w uroczystości 
wzięły udział uczennice Zespołu 
Szkół Zawodowych w Nasielsku: 
Klaudia Tybuchowska oraz Justyna 
Rutkowska z klasy II LO. Dziewczy-
ny zaprezentowały się w kategorii 
piosenka francuska w oryginale. 
Uczennice włożyły wiele wysiłku, 
by opanować do perfekcji umie-
jętności poprawnej wymowy, 
znajomości tekstów na pamięć 
oraz właściwej interpretacji utwo-
rów. Ich praca i talent zostały do-
cenione i wynagrodzone. Klaudia 
Tybuchowska zajęła II miejsce, 
a śpiewała utwór Celine Dion Pour 
que tu m’aimes encore, natomiast 

Justyna Rutkowska znalazła się na 
miejscu III z piosenką Je veux ZAZ. 
Interpretacja utworu i umiejętności 
językowe uczennic zostały wyróż-
nione i wzbudziły zachwyt jury.
Konkurs poezji i piosenki francu-
skiej to doskonały sposób promocji 
kultury oraz pięknego i melodyjne-
go języka francuskiego. Wspaniała 
atmosfera spotkania wprowadziła 
wszystkich w wyjątkowy, czasem 
wesoły, chwilami poważny czy ro-
mantyczny nastrój. Miejmy nadzie-
ję, że to pierwszy, ale nie ostatni 
sukces uczennic Zespołu Szkół Za-
wodowych z Nasielska w konkursie 
piosenki francuskiej i że zaprezen-
tują one swoje talenty jeszcze wiele 
razy w gościnnych progach Galerii 
Sztuki „4 Strony Świata” w Pułtusku, 
jak również w innych ciekawych 
miejscach. Tego Wam, dziewczyny, 
życzymy i gratulujemy serdecznie!

Anna Łączyńska

ZE SZKÓŁ. ZSO Nasielsk

Wolontariusze w ZSO
W czwartek, 26 marca br., w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbyło się 
spotkanie z dwiema wolontariuszkami z Fundacji im. Roberta Schumana. 
Oprócz tego szkoła zorganizowała spotkanie zachęcające do oddawania 
szpiku kostnego.
Jak pamiętamy, mur berliński padł w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 
10 listopada 1989 r. Przez przeszło 28 lat dzielił on Niemcy na dwie czę-
ści i był symbolem podziału na komunistyczny Wschód i kapitalistyczny 
Zachód. Jego upadek stał się jednym z symboli końca ZSRR i komuni-
zmu. Na tę okoliczność Fundacja im. Roberta Schumana zorganizowała 
cykl spotkań ze swoimi wolontariuszami z całej Europy. ZSO odwiedziły 
Vasylina Bas z Ukrainy i Elisabeth Fleck z Niemiec. Dziewczęta przygo-
towały zajęcia związane z murem berlińskim i jego zburzeniem. Podjęły 
również temat zmian w mentalności ludzi związanych z tym wydarzeniem. 
Spotkanie z uczniami gimnazjum i liceum było prowadzone w języku an-

gielskim. Mło-
d z i e ż  b a rd z o 
aktywnie brała 
udział w zaję-
ciach i zadawała 
gościom wiele 
ciekawych py-
tań.
Kilka dni wcze-
ś n i e j ,  w  p i ą -
tek, 20 marca, 
w Zespole Szkół 
Ogólnokształ-

cących zachęcano uczniów i nauczycieli do zarejestrowania się w bazie 
dawców szpiku. Akcję zorganizowały władze gminy przy współudziale 
nasielskich szkół średnich. Była to okazja do poznania tematyki i rozwiania 
wielu mitów narosłych wokół oddawania szpiku. 
Uczniowie ZSO wzięli również udział w projekcie „Sejm Dzieci i Młodzie-
ży”. Inicjatywa polega na przeprowadzeniu badania wybranego miejsca 
w przestrzeni publicznej oraz zaproponowaniu zmian wynikających z uzy-
skanych wniosków. Młodzież przeprowadziła wywiady z władzami gminy 
oraz mieszkańcami i takimi grupami, jak lokalni działacze społeczni czy 
reprezentanci oświaty. Relacje z tych rozmów można obejrzeć w inter-
necie pod adresem http://lonasielsk.pl/sejm-dzieci-i-mlodziezy-2015/.

(pk)

WIEŚ TO NIE WIOCHA – Jare Święto w Cieksynie
„Wieś to nie wiocha” to nazwa na-
szego nowego projektu, w którym 
przez powrót do tradycji w oryginal-
ny i nowatorski sposób chcemy ak-
tywizować mieszkańców Cieksyna 
i okolic, a w szczególności młodzież. 
Dzięki różnym formom artystycz-
nym, takim jak: warsztaty, happenin-
gi, spektakle i koncerty, staramy się 
pokazać różnorodność oraz zalety 
życia na wsi i otaczającej nas przyro-
dy. Mamy nadzieję, że przez wspólne 
działania ożyje kultura wsi.
Jare Święto rozpoczęliśmy 21 mar-
ca wspólnym sprzątaniem wsi, na-
wiązując w ten sposób do tradycji. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli w tym udział. Po wio-
sennych porządkach, 23 marca 

o godz. 11, ulicami Cieksyna ruszyła 
parada pt. „Dziad i Baba”, w rytmach 
ludowych pieśni i okrzyków. 
Na wozie konnym, którego woźnicą 
był Henryk Strzelczak, przygrywał na 
akordeonie Robert Lipka, a śpiewem 
przywoływała wiosnę Justyna Jary, 

zachęcając uczestników parady do 
wspólnego śpiewania.
Zapewne nieodzownym atrybutem 
wsi są konie i nie mogło ich też za-
braknąć na paradzie. 
Nasi sąsiedzi ze wsi Błędowo Bartosz 
i Natalia z „Blizzard”, w ludowych 
strojach na koniach, prowadzili barw-
ny korowód, do którego przyłączy-
ły się dzieci i młodzież Zespołu Szkół 
w Cieksynie. Niewątpliwą atrakcją pa-
rady były ogromna Baba i ogromny 
Dziad – lalki z Teatru Makata, animo-
wane przez Zuzę Ropielewską i Pawła 
Białeckiego. Dziadów i Bab tego dnia 
nie zabrakło. Były Baby grube, gar-
bate, były Dziady chude i szczerbate, 
były o krótkich i długich kudłach, nie 
zabrakło Baby i Dziada na szczudłach. 

W postać Dzia-
da na szczudłach 
wcieli ł się Wik-
tor Malinowski 
z Teatru Delikates, 
a w postać Baby – 
Kinga Szczypek 
ze „Skafandra”. 
Strażniczki Ciek-
sasu, czyli An-
gela Marszałek, 
Weronika Strzel-
czak oraz Oliwia 

Waśniewska, w strojach ludowych, 
dumnie niosły transparent z hasłem 
„Wieś to nie wiocha”, podśpiewując 
na ludową nutę. 
Radosna wiosenna parada dotarła na 
boisko piłkarskie, gdzie ze sceny po-

witał wszystkich Dziad Wiosenny (Mi-
rek Szczypek). Justyna Jary i Robert 
Lipka, po zaśpiewaniu kilku piosenek 
ludowych wraz z publicznością, zaini-
cjowali wybór najciekawszego prze-
brania Dziada i Baby. Każda przebrana 
osoba dostała drobny upominek, 
a trzy najlepsze przebrania wyróż-
niliśmy nagrodami. Trzecie miejsce 
zajął Mateusz Wójcik, drugie miej-
sce – Michalina Warchoł, a miejsce 
pierwsze – Dominik Karabin. 
Tradycją „Jarego Święta” jest przy-
gotowanie i spalenie kukły zwanej 
Marzaną. W tym roku ogłosiliśmy 
konkurs na Marzanę Ekologicz-
ną. Wszystkie Marzanny były bar-
dzo pomysłowe, ale trzy pierwsze 
miejsca otrzymał y klasy, które 
wykonały kukły z naturalnych ma-
teriałów, takich jak: papier drewno, 
słoma. 
– Pierwsze miejsce zajęła klasa 
0b, która za swoje dzieło otrzy-
mała nagrodę w formie lekcj i 
– spotkania z Panią Marchewką 
i Rolnikiem Jabłuszko (Małgorzata 
Meller i Wiktor Malinowski – edu-
katorzy w dziedzinie zdrowe-
go żywienia i animatorzy działań 
społeczno-artystycznych). Pod-
czas zajęć o zdrowym żywieniu 
dzieci dowiedzą się, jak dawniej 
na wsi przygotowywano jedzenie 
i samodzielnie przygotują masło, 
mąkę i płatki, z wykorzystaniem 
drewnianej dzieży – maślnicy, żar-
nowego młynka do mąki i młyn-

ka do płatków, 
zwanego płat-
kownikiem. 
– Drugie miej-
sce zajęła klasa 
Ia, a trzecie kasa 
Ib. Nagrodą dla 
obydwu k las 
jest gra tereno-
wa „Szlakiem 
Ko l o row yc h 
Drzew”, pod-
c z a s  k t ó r e j 
dzieci poznają historię Cieksyna, za-
poznają się z pomnikami przyrody 
znajdującymi się w naszej miejsco-
wości oraz wezmą udział w wielu 
grach i zabawach integracyjnych. 
Kolejną atrakcją pikniku był pro-
gram artystyczny pt . „Wiosna, 
ach to Ty”, przygotowany przez 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół 
nr 3 w Cieksynie, który obfitował 
w piosenki, tańce i wiersze wywo-
łujące uśmiech i oklaski publicz-
ności. Wszyscy artyści otrzymali 
dyplomy i upominki.
Jare Święto zakończyło się przepę-
dzeniem zimy. W ognisku przygo-
towanym i zabezpieczanym przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Ciek-
synie spłonęły słomiane kukły. 
Radosnej i wesołej atmosferze 
tego dnia przyświecało wiosenne 
i upragnione słońce.
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom Jarego Święta za wspólnie 
spędzony czas.

Projekt „Wieś to nie wiocha” jest 
współf inansowany przez Urząd 
Miasta w Nasielsku.
Jare Święto nie było by tak barwne, 
gdyby nie pomoc przyjaciół i in-
stytucji:
 – Urząd Miasta Nasielsk
– Nasielski Ośrodek Kultury
– Ochotnicza Straż Pożarna w Ciek-
synie
– Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie
– Strażnicy Cieksasu 
– Grupa Blizzard z Błędowa
– Teatr Delicates
– Teatr Makata 
– Pan Henryk Strzelczak
– Justyna Jary
– Robert Lipka
– Mariusz Szot
– Zbigniew Oszczyk
Dziękujemy!

Stowarzyszenie  
Artystyczno-Społeczne SKAFANDER
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UROCZYSTOŚCI

Przedświąteczne spotkania 
z jajeczkiem w tle
Stało się już tradycją, że w ostatnich tygodniach przed świętem 
Zmartwychwstania odbywa się wiele spotkań w różnego rodzaju 
gremiach, aby podzielić się jajkiem i złożyć sobie wzajemnie świą-
teczne życzenia. Nawiązuje się w ten sposób do rodzinnego spotka-
nia w wielkanocną niedzielę przy stole ze święconką. 
Szkoły, zakłady pracy, organizacje społeczne i polityczne oraz stowa-
rzyszenia są w pewnym stopniu rodziną, stąd idea tych spotkań. Ich 
nastrój, mimo trwającego jeszcze postu, jest już świąteczny.
Takie przedświąteczne spotkanie urządzili sobie członkowie Fundacji 
„Bądźmy Razem” i Nasielskiej Filii LUTW. Przybyli na nie do restau-
racji „Stary Młyn” także przedstawiciele UTW z Serocka i Legionowa 

oraz współpracujących organizacji i instytucji z Nasielska. Obecna 
była starosta nowodworski Magdalena Biernacka i burmistrz Nasielska 
Bogdan Ruszkowski.
Gospodynią tego spotkania była prezes Fundacji „Bądźmy razem” 
i jednocześnie starosta UTW Teresa Skrzynecka. Po serdecznym 
powitaniu wszystkich 
obecnych: członków 
organ i z ac j i  i  go ś c i , 
zaprosi ła wszystkich 
do obejrzenia i  w y-
s ł uchania ś wiątecz-
nego przesłania. Było 
o n o  z a w a r t e  b y ł o 
w okolicznościowym 
s p e k t a k l u  s ł o w n o -
-muz ycznym prze-
gotowanym przez młodzież z nasielskiego Gimnazjum nr 1 im. 
Konstytucji 3 Maja pod kierunkiem ks. Grzegorza Ostrowskiego i or-
ganistkę Joannę Ostaszewską.
Po tej uczcie duchowej ks. Grzegorz Walczak w kilku zdaniach pod-
kreślił znaczenie tego święta w naszym życiu i poświęcił jajka, który-
mi następnie podzielili się wszyscy obecni. Dalszą częścią spotkania 
było symboliczne przedświąteczne śniadanie. Na stole znalazły się 
potrawy zgodne z polską tradycją. Dla wszystkich obecnych przygo-
towane były też świąteczne stroiki. Wykonały je uczestniczki zajęć 
artystycznych nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

andrzej zawadzki

Z WTZ

Przy wielkanocnym stole

Z WTZ

Wielkanocne rękodzieło

Z okazj i świąt wielkanocnych, 
w środę, 25 marca br., w siedzi-
bie Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Starych Pieścirogach odbyło się 
już tradycyjnie uroczyste spotka-
nie, w którym wzięło udział kilka-
dziesiąt osób. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się przedstawiciele 
jednostek samorządowych i insty-
tucji na co dzień współpracujących 
z warsztatami oraz rodzice uczest-
ników korzystających z WTZ. Go-
ściem honorowym spotkania był 
Janusz Konerberger, inicjator utwo-
rzenia WTZ, a także prezes Stowa-
rzyszenia Wsparcia Społecznego 
JAN-POL. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: 
Magdalena Biernacka, starosta no-
wodworski, Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska, Marek Ma-

luchnik, sekretarz Nasielska, Anna 
Wdowiak i Agnieszka Daniszew-
ska z PCPR, Iwona Wróblewska 
z PFRON, Elżbieta Koziara, radca 

ministra Ochro-
ny Środowiska, 
Agat a  N owa k , 
d yre ktor  DP S , 
Monika Nojbert, 
dyrektor MOPS, 
Hal ina Kamiń-
ska, prezes Ak-
cj i  Katol ick iej , 
Agnieszka Mac-
k i e w i c z ,  d y -
r e k t o r  S z ko ł y 
P o d s t a w o w e j 
w Nasielsku, Ad-
riana Machnacz, właścicielka Młyna 
Gąsiorowo, oraz ks. Tadeusz Ja-
błoński, proboszcz parafii w Nunie.
Po powitaniu i prezentacji gości 
Bogumiła Szlaska, kierownik WTZ, 
zaprosiła wszystkich do obejrzenia 
inscenizacji przygotowanej przez 

uczestników warsztatów pod kie-
runkiem Mateusza Rutkowskiego, 
opiekuna pracowni muzyczno-te-
atralnej. Motywem przewodnim 

spektaklu noszącego tytuł „Przez 
krzyż do chwały” były rozważania 
na temat krzyża. Jego scenariusz 
został przygotowany przez Łucję 
Mokos z warsztatów, na podstawie 
cytatów z Pisma Świętego, tekstów 
poetyckich oraz pieśni pasyjnych 
i wielkanocnych. Wśród występu-
jących w przedstawieniu uczest-
ników na szczególne wyróżnienie 
zasługuje obdarzona pięknym gło-
sem Anna Krzyżewska. 
Po inscenizacji przyszedł czas na 
wzajemne życzenia i dzielenie się 
jajkiem. Następnie wszyscy zgro-
madzili się przy suto zastawionych 
świątecznymi potrawami stołach, 
by spędzić w swoim towarzystwie 
i świątecznej atmosferze czas przy 
wspólnym posiłku. 
Na zaproszenie ks. T. Jabłońskie-
go uczestnicy warsztatów zapre-
zentują swoją inscenizację szerszej 
publiczności w świątyni w Nunie. 
Parafianie będą mogli ją zobaczyć 
w niedzielę, 12 kwietnia br. o godz. 
11.30. 

(i.)

Do Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej w Starych Pieścirogach re-
gularnie przyjeżdżają goście, 
którzy chcą poznać uczestni-
ków warsztatów i zobaczyć, jak 
wyglądają prowadzone tu zaję-
cia. W czwartek, 19 marca br., 
przyjechali uczniowie z IV klasy 
Szkoły Podstawowej w Nasielsku 
wraz z nauczycielką Anną Mo-
dzelewską. 
Dzieci wraz z uczestnikami 
warsztatów brały udział w lekcji 
muzyki prowadzonej przez Ma-
teusza Rutkowskiego, opiekuna 
pracowni muzyczno-teatralnej. 
Takie lekcje odbywają się tu re-
gularnie, tym razem bohaterem 
spotkania z muzyką był akorde-
on. Wszyscy mogli wysłuchać 
wykładu na temat tego instru-
mentu, a także zapoznać się z jego 
brzmieniem. Najodważniejsi mogli 
spróbować swoich sił i zagrać na 
akordeonie. 
Później dzieci podzieli ły się na 
mniejsze grupy i powędrowały do 
poszczególnych pracowni, gdzie 
miały okazję pracować wspólnie 
z uczestnikami WTZ. W pracow-
ni gastronomicznej przygotowano 
i upieczono smakowite ciastka, w 
muzyczno-teatralnej poznawano 

brzmienie różnych instrumentów, 
w pracowni ogrodniczej powsta-
wały wspaniałe palmy, w plastycz-
nej – świąteczne kartki pocztowe, 
zaś w krawieckiej – ozdobne za-
jączki. Wszystkie swoje dzieła dzieci 
wzięły ze sobą do domu. Po zaję-
ciach wszyscy wyruszyli, by wspól-
nie spalić Marzannę, czym dokonali 
symbolicznego pożegnania zimy i 
powitania wiosny. W trakcie tego 
sympatycznego spotkania nie 
mogło oczywiście zabraknąć re-

generującego siły posiłku, a na za-
kończenie wizyty – pamiątkowego 
zdjęcia. 
To był wyjątkowy dzień zarówno 
dla uczestników warsztatów, jak i dla 
dzieci, które z pewnością nauczyły 
się tu wielu ciekawych rzeczy. 
Relacje z zajęć, wydarzeń, uroczy-
stości, czyli wszystkiego, co dzieje 
się w WTZ, można śledzić na bie-
żąco na ich profilu społecznościo-
wym FB.

(i.)
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LISTY DO REDAKCJI
Wyjaśnienie SP ZOZ
W nawiązaniu do listu napisanego przez mieszkankę Nasielska do redakcji „Życia Nasielska” Dyrektor SP ZOZ in-
formuje, że w budynku przy ulicy Sportowej 2 w Nasielsku świadczą usługi dwa niezależne od siebie podmioty 
lecznicze: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ), zarządzany przez Dyrektora, i Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Poradnia Stomatologiczna s.c., zarządzany przez właścicieli spółki. NZOZ 
Poradnia Stomatologiczna s.c. od wielu lat wynajmuje w budynku, będącym własnością gminy, a użyczonym SP 
ZOZ, pomieszczenia na prowadzenie działalności medycznej w zakresie stomatologii. 
Zgodnie z powyższym Dyrektor SP ZOZ nie posiada kompetencji do kontrolowania jakości i standardów świad-
czonych przez NZOZ usług, programu higieny, procesów sterylizacji, dezynfekcji powierzchni zabiegowych, 
narzędzi stomatologicznych, wyposażenia gabinetu w sprzęt medyczny, używania środków ochrony osobistej 
(rękawiczki). 
Nie ma także możliwości bezpośredniego wpływu na pracowników zatrudnionych w tejże spółce, ponieważ nie 
nadzoruje pracy w tej poradni. Nie musi więc mieć pojęcia o tym, co dzieje się w gabinecie stomatologicznym 
i jak realizowana jest umowa na świadczenie usług w zakresie stomatologii, ponieważ nią nie zarządza. Skargi 
i zażalenia dotyczące funkcjonowania poradni stomatologicznej należy kierować do właścicieli spółki, a nie do 
dyrektora SP ZOZ. 
NZOZ jako najemca, zgodnie z zawartą umową wynajęcia lokalu użytkowego na cele związane z ochroną zdro-
wia, zobowiązany jest do: 
„2. (…) prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Najemca zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu oraz z najwyższą 
starannością, a także z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa”. 
Co do palenia papierosów, dyrektor SP ZOZ, jak i wszyscy pracownicy zatrudnieni w SP ZOZ, znają zapisy ustawy 
z 8 kwietnia 2010 roku i ich przestrzegają. Świadczy o tym zarządzenie Dyrektora SP ZOZ z 2010 roku wpro-
wadzające całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach SP ZOZ Nasielsk. 
Wszyscy pracownicy przyjęli do wiadomości treść zarządzenia, potwierdzając je własnoręcznym podpisem i sto-
sują się do niego. Informacja o paleniu papierosów w gabinecie stomatologicznym dotarła do Dyrektora SP ZOZ 
po raz pierwszy. W celu wyjaśnienia tego incydentu (w trosce o dobro pacjentów przebywających w budynku 
przy ul. Sportowej 2 w Nasielsku) Dyrektor skierował do właścicieli NZOZ stosowne pismo z prośbą o wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji i czeka na odpowiedź. 

Z poważaniem 
Dyrektor SP ZOZ Nasielsk

Szanowni Pacjenci,
W odniesieniu do listu od mieszkanki Nasielska, który ukazał się w numerze 
7 „Życia Nasielska”, z całą odpowiedzialnością pragniemy Państwa zapew-
nić, że spełniamy wszystkie warunki do prowadzenia tego typu działalności 
i korzystanie ze świadczeń stomatologicznych w naszej placówce jest w pełni 
bezpieczne dla pacjenta. Świadczy o tym fakt, że od piętnastu lat współpracu-
jemy z Narodowym Funduszem Zdrowia bez jakichkolwiek zastrzeżeń z jego 
strony, również pod względem wyposażenia gabinetu. 
Stosujemy wymagane procedury i spełniamy wszystkie warunki higienicz-
no-sanitarne. Do dezynfekcji używamy wyłącznie środków dopuszczonych 
przez Państwowy Zakład Higieny i wymaganych przez Sanepid. Sterylizacja 
narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych odbywa się według najnow-
szych przepisów unijnych. Poradnia pod tym kątem jest poddawana regular-
nym kontrolom. Kompetentne i powołane do tego instytucje nigdy nie miały 
do tego żadnych zastrzeżeń. Dowodem na to są protokoły pokontrolne i po-
zytywne opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Właściciele NZOZ Poradni Stomatologicznej

Oświadczenie
Jestem lekarzem stomatologiem zatrudnionym w poradni stomatologicznej 
NZOZ w Nasielsku przy ul. Sportowej 2. Oświadczam, że pani podpisana pod 
artykułem „Palarnia w gabinecie stomatologicznym” (ŻN nr 7) jako „Miesz-
kanka Nasielska” nigdy nie była moją pacjentką. 
Sytuacja opisana przez nią nigdy nie miała miejsca podczas mojej pracy w 
gabinecie. Nieprzerwanie od 28 lat pracuję w Nasielsku, świadcząc usługi w 
zakresie podstawowej opieki stomatologicznej mieszkańcom naszego mia-
sta i gminy zgodnie z wiedzą medyczną, kierując się szacunkiem i dobrem 
pacjentów. 
    Z poważaniem 
    lekarz stomatolog Małgorzata Nicieja

Wyjaśnienie
W odpowiedzi na artykuł, który ukazał się w poprzednim numerze „Życia 
Nasielska” pt. Kontrowersyjna decyzja burmistrza z przykrością informujemy 
niezadowolonych mieszkańców Nasielska, że w obecnym stanie prawnym 
nie jest możliwe uzyskanie stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności 
punktu skupu złomu i metali kolorowych na działce nr 1134 w Nasielsku.
Obecnie działająca w tej lokalizacji firma ADAM-MET – stacjonarny i ob-
woźny skup i sprzedaż surowców wtórnych ul. Warszawska 2 działka nr 1134 
w Nasielsku – nie uzyskała pozytywnej decyzji Starosty Nowodworskiego na 
zbieranie odpadów na terenie tej nieruchomości ze względu na niezgodność 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Co się zaś tyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to zgodnie 
z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013r., poz. 1235 ze 
zm.) właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w pierwszej kolejności uwzględnia postanowienia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, które mają charakter wiążący. 
Z treści art. 80 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy w sposób jednoznaczny 
wynika, że podstawowym warunkiem wydania przedmiotowej decyzji jest 
zgodność planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Wszystkich zainteresowanych sprzedażą złomu zapraszamy do korzystania 
z istniejących punktów skupu złomu na terenie naszej gminy:
• Usługi Transportowe i Handel Obwoźny Gerek Jakub – Stare Pieściogi, ul. 

Gen. Władysława Sikorskiego 14
• P.P.H.I.U. ROBERT Robert Bachanek – Stare Pieściogi, ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego
• PHU MT Tomczyk Mirosław – Popowo Borowe 67
• Dariusz Zakrzewski – Pniewo
• Skup Złomu Daniel Łosiewicz – Wągrodno
W przyszłości zachęcamy autorów teksów do kontaktu i wysłuchania argu-
mentów strony prowadzącej daną sprawę.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)
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Z UM

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

Z UM

NIE WYPALAJ – NIE ZABIJAJ!
Rozpoczęły się wiosenne porządki i częstym sposobem na uprzątniecie terenu jest jego wypalanie. Pomimo że od lat 
wypalania zabrania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), w 
której zgodnie z art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kole-
jowych oraz trzcinowisk i szuwarów”, corocznie płoną działki prywatne, tereny ogólnodostępne czy przydrożne rowy. 
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nasielsk na powierzchni ziemi oraz w in-
stalacjach grzewczych budynków dopuszcza się jedynie spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji nie-
bezpiecznych. 
Wypalanie jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie 
daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Wypalanie 
traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. Giną organizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, dżdżownice, 
drobne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających gniazda ptaków. Zdarza się, że w pożodze tracą życie zwierzęta chro-
nione. Śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na 
ziemi lub w strefie krzewów. Dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. Owady te giną w płomieniach, 
co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Płomienie niszczą 
miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. W płomieniach lub na skutek 
podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety 
ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Przy wypalaniu giną mrówki. 
Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Ogień uśmierca wiele pożytecznych 
zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, 
wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
Apelując do Państwa o poszanowanie przyrody, przypominamy, że zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody 
„Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze 
aresztu albo grzywny”.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (J.S.)

Analiza potrzeb kulturalnych  
mieszkańców gminy Nasielsk

Płeć:  K  M 
Miejsce zamieszkania (miejscowość): 

1. Ile osób liczy Twoja najbliższa rodzina? 
0 - 2 osoby 
3 - 4 osoby 
5 - 6 osób 
powyżej 6 osób 

2. Wykształcenie: 
podstawowe 
średnie 
wyższe 

Inne: 
3. Jaki jest Twój status zawodowy? 

uczeń 
pracownik 
bezrobotny 
przedsiębiorca 
emeryt/rencista 

Inne: 
4. Co lubisz robić w wolnym czasie? 

czytać 
oglądać filmy 
spotykać się ze znajomymi 
spacerować 

Inne: 
5. Wskaż miejsca na terenie naszej gminy, w których lubisz spędzać czas i dlaczego? 

6. Czy uczestniczysz w wydarzeniach kulturalnych w naszej gminie? 
tak nie 

Jeśli tak - wymień w jakich i dlaczego, jeśli nie - uzasadnij dlaczego? 

7. W jaki sposób uzyskujesz informacje na temat wydarzeń kulturalnych w naszej gminie? 
prasa 
plakaty 
internet 
od znajomych 

Inne: 
8. Czy jesteś zadowolony z oferty kulturalnej, która jest dostępna w naszej gminie? 

tak  nie 
Jeżeli tak, napisz co Ci się podoba. Jeżeli nie, to dlaczego i czego Ci w niej brakuje? 

9. Jakie imprezy, warsztaty, spektakle, wystawy zachęciłyby Ciebie do odwiedzania 
Nasielskiego Ośrodka Kultury? 

10. Czy uważasz, że masz wpływ na ofertę kulturalną w naszej gminie? 
tak  nie 

Jeżeli tak, uzasadnij, Jeżeli nie, to jaki jest tego powód? 

11. Czy kiedykolwiek zgłaszałeś do Nasielskiego Ośrodka Kultury pomysł na działanie 
kulturalne? 

tak 
nie 

Jeżeli tak, to czy uzyskałeś pomoc w jego realizacji? 

12. Czy masz jakiś pomysł na organizację wydarzenia kulturalnego w naszej gminie? 
tak 
nie 

Jeżeli tak, wskaż jakie i krótko je uzasadnij? 
warsztaty 
koncert 
wystawa 
spektakl 

Inne: 
13. Czy chciałbyś zorganizować jakieś wydarzenie kulturalne w naszej gminie? 

tak 
nie 

Opisz co i dla kogo chciałbyś zorganizować? 

14. Czy byłbyś gotowy wziąć aktywny udział w przygotowaniach takiego wydarzenia 
i w jakiej roli byś się widział? 

15. Czy znasz kogoś (lokalnego twórcę, osobę utalentowaną) w naszej gminie, kto 
powinien zostać zauważony? 

Ankieta dostępna również do wypełniania online na www.noknasielsk.pl

Nasielski Ośrodek Kultury realizuje projekt pn. „Mam patent na kulturę - inicjatywy 
mieszkańców” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury - „DOM KULTURY + 
Inicjatywy lokalne 2015”. W zwiąku z tym prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonej 
ankiety i dostarczenie jej do siedziby NOK, ul. Kościuszki 12 najpóźniej do 30 kwietnia 2015 r.
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Kleszcze atakują
PORADY

Jak wprowadzać nowe 
pokarmy w diecie niemowlęcia
W pierwszych miesiącach życia dziecka zaleca się tzw. karmienie na 
żądanie. Jednak później, gdy wprowadzamy pokarmy stałe, należy pa-
miętać, że w miarę możliwości powinniśmy zachować między posiłkami 
odstęp ok. 2–2,5 godziny. 

Jeśli przerwy te są wyraźnie krótsze, szczególnie przy karmieniu piersią, 
należy zwrócić uwagę, czy dziecko prawidłowo ssie pierś, czy do końca 
wysysa mleko z jednej piersi, czy mama nie za wcześnie zmienia pierś 
do karmienia. Najbardziej wartościowy pokarm jest pod koniec karmie-
nia z danej piersi, dlatego jeśli zbyt szybko odstawimy dziecko od jednej 
piersi i dostawimy do drugiej, to może się ono nie najeść. 

Gdy natomiast dziecko jest starsze i dostaje już pokarmy stałe, także na-
leży zachować przerwy, a nie podawać mu, co chwilę, a to chrupki, a to 
biszkopty, a to soczek. Jeśli tak postępujemy, nie dziwmy się później, 
że gdy chcemy podać coś wartościowego, np. zupę, to dziecko maru-
dzi i nie chce jeść. Pamiętajmy także, żeby nowe pokarmy wprowadzać 
stopniowo, wtedy można łatwiej wyeliminować ewentualnie uczulające 
składniki.

W codziennych potrawach małych dzieci nie może zabraknąć tłuszczu. 
Jednak nie chodzi tu o tłuszcz ze smażonych potraw i czy zasmażek – 
a o masło prawdziwe dokładane do zupek lub oleje roślinne nierafino-
wane z pierwszego tłoczenia. Należy pamiętać, że tłuszcze są ważnym 
składnikiem diety. Są konieczne do właściwej budowy i funkcjonowania 
układu nerwowego. Ponadto tłuszcz jest niezbędny do wchłaniania się 
witamin: A, D, E i K. 

Często dorosłym wydaje się, że jeśli nie doprawią potraw dla niemowląt 
czy małych dzieci, nie będą im one smakowały, dlatego dosalają lub do-
sładzają potrawy. Jednakże sól powoduje obciążenie nerek niemowląt, 
a cukier może zmniejszyć apetyt oraz sprzyjać nadmiernej masie ciała 
i próchnicy. Częstym błędem jest podawanie herbatek dla niemowląt, 
które zawierają cukier (przypominamy: czytajmy etykiety) lub dosładza-
nie herbat czy wody. A przecież jeżeli będziemy podawać od początku 
dziecku wodę i herbatki ziołowe bez cukru, dziecko je polubi.

Jeśli chodzi o spożycie płynów, to niemowlęta karmione wyłącznie pier-
sią nie powinny być dopajane. Funkcję tę spełnia mleko matki. Dopajanie 
stosujemy w momencie wprowadzania nowych produktów. Od urodze-
nia dopajane powinny być natomiast niemowlęta karmione sztucznie. 
Oczywiście dzieciom podajemy wodę niskozmineralizowaną, napary 
z rumianku czy koperku. Soki – sporadycznie.

Jednak rzeczywistość jest inna i w codziennym jadłospisie niemowląt 
i małych dzieci występuje za dużo soków. Do pierwszego roku życia nie-
mowlęta nie powinny spożywać więcej niż 150 ml dziennie. Czym grozi 
nadmierna podaż soków? Może spowodować ograniczenie przyjmowa-
nia innych pokarmów, co może spowolnić przybieranie na masie ciała 
niemowlęcia. U innych niemowląt, które natomiast lubią jeść, nadmier-
ne spożycie soków może sprzyjać nadwadze. Nadmierna podaż soków 
sprzyja próchnicy, na którą są narażone już pierwsze ząbki. Pamiętajmy, 
że owoce lepiej podać w postaci domowego przecieru lub musu, a do 
picia podać wodę. Jeśli dziecko przyzwyczaimy do słodkich płynów, to 
później trudno przestawić je na wodę. Niemowlętom i małym dzieciom 
nie podajemy też czarnej herbaty w nadmiernych ilościach, ponieważ 
zawiera ona teinę, czyliodpowiednik kofeiny w kawie, co może powo-
dować nadmierne pobudzenie u dzieci.

Karmiąc nasze szkraby, musimy pamiętać o higienie jamy ustnej i dbać 
o nią, zanim jeszcze pojawią się pierwsze ząbki. W jaki sposób? Za po-
mocą zmoczonego w przegotowanej wodzie jałowego gazika lub spe-
cjalnych nakładek na palec dla rodziców, które umożliwiają oczyszczenie 
dziąseł i później pierwszych ząbków. Należy również pamiętać, że nie 
wolno oblizywać smoczków dziecka w celu ich oczyszczenia czy kar-
miąc niemowlę, oblizywać łyżeczki z pokarmem. W ten sposób nieświa-
domie przekazujemy maluszkowi bakterie z naszej jamy ustnej, w tym 
bakterie próchnicze. 

Więcej informacji można uzyskać, zaglądając na moją stronę www.kon-
sultacjedietetyczne.pl, zakładka Ciekawe linki, gdzie można znaleźć linki 
do bezpłatnych poradników.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

Mija rok za rokiem, a zawsze z nadej-
ściem wiosny mamy nowe fale za-
chorowań na babeszjozę – chorobę 
przenoszoną przez kleszcze. Posta-
nowiliśmy, że przypomnimy Państwu 
podstawowe informacje dotyczące 
tej jednostki chorobowej. Uchroni to 
może Państwa czworonogi przed za-
chorowaniem na tę groźną chorobę 
lub ułatwi rozpoznanie jej pierwszych 
objawów.
Babeszjoza psów, zwana też piropla-
zmozą, jest często przez właścicieli 
mylona z boreliozą. Są to dwie zupeł-
nie różne jednostki chorobowe, któ-
re – chociaż należą do tzw. chorób 
odkleszczowych – są wywoływane 
przez zupełnie inne czynniki. Bore-
lioza jest chorobą bakteryjną, w której 
leczeniu stosuje się przede wszystkim 
antybiotyki. Babeszjoza jest natomiast 
chorobą pasożytniczą, powodowa-
ną przez formy rozwojowe pier-
wotniaka z rodzaju Babesia species. 
Jedynym wektorem przenoszenia 
tej choroby są kleszcze, dwa główne 
gatunki to Riphicephalus sanguineus 
i Dermacentor reticulatus. Choroba 
występuje w całej Europie, w Pol-
sce głównie we wschodniej części 
kraju: w województwach lubelskim, 
podlaskim, mazowieckim i warmiń-
sko-mazurskim. Terenami wyjątko-
wo zagrożonymi są gęste łąki, lasy, 
przydomowe ogrody, pastwiska, ale 
także międzyblokowe trawniki i po-
jedyncze iglaki.
Kleszcze w czasie wsysania się do 
skóry wprowadzają wraz ze śliną 
pierwotniaka babeszję. Ten ataku-
je krwinki czerwone (erytrocyty) 
i namnaża się w ich wnętrzu, powo-
dując ich rozpad. Po uszkodzeniu 
jednej krwinki pasożyt atakuje na-
stępną i w ten sposób doprowadza 
do znacznego spadku liczby erytro-
cytów, czyli do anemii. Ze względu 

na niedotlenienie, spo-
wodowane spadkiem 
dużej liczby krwinek 
czerwonych, uszko-
dzeniu ulegają wrażliwe 
narządy wewnętrzne, 
takie jak nerki czy wą-
troba. W organizmie 
rozwija się uogólnio-
ny stan zapalny, często 
są także obserwowane 
zaburzenia ze strony 
układu krążenia. Nie-
leczona babeszjoza 
u psów jest zazwyczaj 
śmiertelna.
Objawy chorobowe 
występują zwykle już kilka dni po 
ugryzieniu przez kleszcza. Zdarza się 
jednak czasami, że okres inkubacji 
choroby jest bardzo długi i trwa na-
wet kilka miesięcy.
Charakterystycznymi objawami ob-
serwowanymi przez właścicieli już 
od początku choroby są silna oso-
wiałość (pies jest apatyczny, nie chce 
wychodzić na spacer, sprawia wra-
żenie zmęczonego), niechęć do je-
dzenia i picia, biegunka, wymioty, 
czasem krwiomocz lub podbarwie-
nie moczu na brązowo, bladość bądź 
zażółcenie błon śluzowych. W gabi-
necie dodatkowo lekarze weteryna-
rii stwierdzają powiększenie węzłów 
chłonnych, wysoką temperaturę we-
wnętrzną sięgająca 40–41 st. C i za-
burzenia oddechowo-krążeniowe.
Ze względu na gwałtowny prze-
bieg choroby diagnostyka musi 
być przeprowadzona błyskawicz-
nie przez doświadczonego lekarza. 
Dzięki badaniu krwi (rozmaz i morfo-
logia) można potwierdzić lub wyklu-
czyć obecność pasożytów, a także 
określić stopień zniszczenia krwinek 
czerwonych. Badania biochemicz-
ne pomagają natomiast ocenić pra-

cę narządów wewnętrznych, przede 
wszystkim wątroby i nerek.
Lekarz wprowadza leczenie wielo-
kierunkowe, które nie tylko niszczy 
pierwotniaka, ale też wspomaga pra-
cę narządów wewnętrznych i ogra-
nicza reakcję zapalną towarzyszącą 
zakażeniu. Opiera się ono na poda-
waniu płynów z dodatkiem prepa-
ratów odżywczych i witaminowych, 
antybiotykoterapii (często w osła-
bionym organizmie występuje nad-
każenie bakteryjne) oraz leczeniu 
przeciwzapalnym. Czasami jedyną 
możliwością ratowania czworonoga 
jest transfuzja krwi pełnej lub podanie 
koncentratu czerwonokrwinkowego. 
Ze względu na toksyczne działanie 
leku przeciwpierwotniaczego (w Pol-
sce jest zarejestrowany tylko jeden 
lek) diagnoza musi być pewna i po-
twierdzona badaniami laboratoryj-
nymi. Ważne jest, by w przypadkach 
niepewnych nie nadużywać leku na 
babeszjozę. Mimo iż jest on zare-
jestrowany jako lek do podawania 
profilaktycznego, istnieje zagrożenie 
rozwinięcia oporności na ten lek.
Jedyną drogą zabezpieczenia naszego 
pupila przed babeszjozą jest stosowa-
nie preparatów przeciwkleszczowych. 
Ze względu na łagodnie przebiegające 
zimy polecamy całoroczne zabezpie-
czanie psiaków. Najskuteczniejsze za-
bezpieczenie to preparaty typu spot 
on nanoszone na skórę, dobre obroże 
przeciwkleszczowe, a także – będące 
nowością – tabletki. Uwaga! na niektó-
re z substancji czynnych zawartych 
w preparatach przeciwkleszczowych 
kleszcze zdążyły się już uodpornić, 
stąd mogą być one nieskuteczne.
Warte podkreślenia jest to, że nie 
ustalono dotychczas mechanizmów 
pozwalających na wyprodukowanie 
np. szczepionki przeciwko babeszjo-
zie. U psów, które przechorowały ba-
beszjozę, nie występują przeciwciała 
mogące zabezpieczyć je skutecznie 
przed ponownym zakażeniem. Nie 
można mieć wobec tego gwarancji, 
że pies, który zachorował wiosną, 
nie zachoruje jeszcze latem i jesienią 
tego samego roku.
Dla lekarzy weterynarii ważny jest 
czas podjęcia leczenia, dlatego ape-
lujemy o uważne obserwowanie 
swoich czworonogów. Jeśli zauważy-
liśmy u nich kleszcza, szybkie reago-
wanie przy nawet niespecyficznych 
objawach, takich jak osowiałość czy 
zaburzenia apetytu, może dać szansę 
szybkiego pokonania choroby.

Małgorzata i Adam Rosłońscy

O G Ł O S Z E N I E
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Kino NIWA ZAPRASZA
15-19 kwietnia godz. 15.00

Seks, miłość i terapia
Komedia, Romans; Francja; Czas trwania: 1 godz. 24 min.

W filmie „Seks, miłość i terapia” reż. Tonie Mar-
shall, główny bohater Lambert jest uzależnio-
ny od seksu, żeby wyjść z nałogu postanawia 
zostać doradcą dla par mających problemy. 
Wszystko idzie dobrze do momentu, gdy za-
trudnia asystentkę, piękną i pociągającą Judith. 
W rolach głównych występują: Patrick Bruel 
i Sophie Marceau.

15-19 kwietnia godz. 17.00

Seria Niezgodna: Zbun-
towana 3D (napisy)

Akcja, Romans, Sci-Fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 00 min.

Beatrice Prior konfrontuje się z wewnętrzny-
mi demonami i kontynuuje walkę przeciwko 
ogromnemu sojuszowi, który może spowodo-
wać rozpad społeczeństwa.

15-19 kwietnia godz. 19.00

Coś za mną chodzi
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 34 min.

Po stosunku z nieznajomym Jay zaczynają prze-
śladować dziwne wizje oraz tajemnicza istota. 

22-26 kwietnia godz. 15.00

Czarnoksiężnik z Oz
Familijny, musical, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 
godz. 40 min.

Film „Czarnoksiężnik z Oz” (1939) to klasyka 
kina. Gdzieś po drugiej stronie tęczy leży zacza-
rowana kraina Oz, do której małą Dorotkę (Judy 
Garland) z jej domu w Kansas przeniosła trąba 
powietrzna. Gdy dziewczynka otwiera oczy 
spostrzega, że znajduje się w bajkowym świe-
cie…

22-26 kwietnia godz. 17.00

Źródło nadziei
Dramat wojenny; Australia, Turcja, USA; Czas trwania: 
1 godz. 51 min.

Film „Źródło nadziei” (2014, reż. Russell Crowe) 
rozgrywa się w 1919 roku. Pewien Australijczyk 
jedzie do Turcji by odnaleźć swoich dwóch sy-
nów, zaginionych po bitwie o Gallipoli.

22-26 kwietnia godz. 19.00

Oculus
Horror; USA; Czas trwania: 1 godz. 44 min.

Film „Oculus” w reż. Mikea Flanagan, to horror, 
który wciąga widza dogłębnie. To historia dziew-
czyny, która próbuje udowodnić, że za straszliwą 
śmierć jej rodziców odpowiedzialne są siły nad-
przyrodzone.

Baran 21.03–20.04
W najbliższym czasie czekają Cię drobne 
kłopoty. Mogą też wystąpić niepotrzebne 
napięcia i sprzeczki. Każdy Twój krok i sło-
wo muszą być dobrze przemyślane. Bądź 
rozsądny. 

Byk 21.04–20.05
Nie bierz na siebie obowiązków ponad swoje 
siły. Nie spodziewaj się też żadnej pomocy z 
zewnątrz. Miej na uwadze przede wszystkim 
swoje zdrowie. Poświęć więcej uwagi najbliż-
szym. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Prowadzone przez Ciebie interesy mają bar-
dzo dobre notowania. Twoje ambicje i su-
mienność w wykonywaniu obowiązków 
zostaną zauważone i docenione przez prze-
łożonych. W stałych związkach bez napięć. 

Rak 22.06–22.07
Twoje zaangażowanie w zawodowe przed-
sięwzięcia zaczyna przynosić wymierne 
efekty. Nie ulegaj pokusom szybkiego wzbo-
gacenia się. Działaj rozważnie. Sprawy rodzin-
ne mogą mieć wpływ na inne decyzje.

Lew 23.07–23.08
Masz teraz trochę więcej szczęścia od innych. 
Nie rezygnuj więc z wysiłków na rzecz waż-
nych spraw. Działaj zdecydowanie. Jeżeli potra-
fisz, to podziel się z innymi dobrymi pomysłami 
i energią.

Panna 24.08–22.09
Zrób sobie dobry plan działania. Nie do końca 
przemyślane posunięcia mogą Cię teraz drogo 
kosztować. Szukaj wokół siebie ludzi, którzy Cię 
obdarzą życzliwością. Teraz bardzo jej potrze-
bujesz. 

Waga 23.09–23.10
Najbliższe dni sprzyjają sprawom uczuciowo-
-sercowym. Możesz więc bez obawy plano-
wać swoją przyszłość z osobą bliską Twojemu 
sercu. Staraj się nikogo nie ranić. W pracy masz 
teraz spore szanse na sukces.

Skorpion 24.10–22.11
To będzie dobry i efektywny czas. Wiele spraw 
uda Ci się pomyślnie załatwić. Zabłyśniesz jako 
dobry organizator. Współpraca z innymi przy-
niesie bardzo dobre rezultaty. Warto zastanowić 
się nad zmianą diety.

Strzelec 23.11–21.12
Możesz mieć sporo trudności w relacjach  
z otoczeniem i asertywnością. Musisz się 
wreszcie nauczyć mówić „nie”, inaczej inni 
będą Cię nagminnie wykorzystywać. Znajdź 
czas na sprawy prywatne.

Koziorożec 22.12–20.01
Niekontrolowane emocje będą Ci przeszka-
dzać w pracy. Ale z każdym dniem sytuacja 
zacznie się poprawiać. Działaj z większym 
wyczuciem. Możesz odczuwać osłabienie  
i dolegliwości zdrowotne. 

Wodnik 21.01–19.02
Czeka Cię teraz niespokojny czas. Musisz 
opanować nerwy. Staraj się zachowywać 
taktownie, aby nikogo niepotrzebnie nie 
ranić. Skup się na zadaniach, które masz do 
wykonania. Spędzaj więcej czasu z rodziną.

Ryby 20.02–20.03
Przygotuj się na dość trudny czas. W każdym 
swoim działaniu zachowaj spokój. Bądź kon-
sekwentny do samego końca. Nie rezygnuj z 
własnego „ja”. Zadbaj o siebie i nie rób więcej, 
niż do Ciebie należy.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

Sprzedam ładne działki (prąd, woda, gaz), 
150 m od ul. Kolejowej. Tel. 500 138 106.

Sprzedam siatkę ogrodzeniową O 2,8 
mm – 9 zł mb i O 3 mm – 10 zł mb.  
Tel. 695 163 726.

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

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

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

Restauracja McDonald’s w Nieporęcie 
zatrudni na pełny i niepełny etat na sta-
nowisko: pracownik restauracji. Kontakt: 
tel. 784 039 893, mail: pl-00379mgr@
pl.mcd.com

Promocja! Nawóz Saletrzak - 1220 zł/t. 
Nawóz Saletra- 1370 zł/t. Tel. 695 163 726.

Sprzedam tanio działki budowlane.  
Tel. 518 445 613.

Okazja!!! Sprzedam działkę rolno-budow-
laną blisko Nasielska (1000-4000 m2) – 25 
zł/m2. Tel. 664 433 347; 664 433 586.

Sprzątanie mieszkań. Tel. 880 445 616.

Sprzedam działkę budowlaną 12 arów. 
Tel. 784 528 758.

Firma elektryczna z Nasielska przyjmie 
praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 529 925.

Usługi dekarskie i ogólnobudowlane.  
Tel. 607 800 748; 517 099 737.

Sprzedam dom w Starych Pieścirogach 
lub zamienię na mieszkanie w Nasielsku 
– tylko parter. Tel. 668 540 245.

Sprzedam dom w Latonicach. Tel. 507 
619 346; 506 137 850.

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

Zakład krawiecki zatrudni brygadzistkę 
w Nasielsku. Tel. 602 756 414.

Sprzedam działkę budowlaną bardzo bli-
sko dworca PKP Nasielsk. Tel. 507 476 081.

Sprzedam działkę 4,9 ha z dostępem 
do szosy, Chmielewo k.Nasielska.  
Tel. 665 190 948.

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

KAMA – usługi brukarskie. Tel. 507 024 
590.

Sprzedam działki budowlane w Nasielsku 
przy ul. Kolejowej. Tel. 605 828 470.

Sprzedam łubin biały. Tel. 784 528 758.

Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku, 
ul. Cisowa – 990 m2 Tel. 690 563 852.

Sprzedam działkę 1100 m2 - Kosewo  
k.Nasielska. Tel. 662 042 757.

Nawiążę współpracę ze znającym budo-
wę ogrodzeń z klinkieru lub typu Joniec. 
Tel. 607 687 306.

Budowa ogrodzeń, podmurówki, klinkier, 
ogrodzenia typu Joniec. Wyrób bram, 
przęseł, balustrad. Tel. 607 687 306.

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

Do wynajęcia kawalerka 35 m2 I piętro, 
ul. Elektronowa. Tel. 604 327 233.

Sprzedam działkę budowlaną z lasem 
o pow. 0,55 ha w miejscowości Rzy, gm. 
Sochocin. Tel. 500 829 586.

Zatrudnię ekspedientki w sklepie 24H 
w NDM. Mile widziane osoby uczące się 
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Cennik reklam i ogłoszeń
lp. Rodzaj ogłoszenia Cena netto zł

1.
powierzchniowe  – moduł:
czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2. ogłoszenia rodzinne, podziękowania (1 moduł) 20,00

3. drobne  za słowo 0,85 

4. artykuł promocyjno-reklamowy 1 str. + foto 800,00

5. insert – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:
ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%

ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%

ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%

ogłoszenie całostronicowe – 10%

ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%

II i III strona +100%

pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%

reklama przy winiecie 150 zł

Wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm.

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.

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.

zaocznie, możliwość ustalenia indywidual-
nego grafiku. CV na adres sklep.miasto@
gmail.com

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 490.

Firma BUD-MAR Marcin Myśliński zatrudni 
pracownika na stanowisko MONTAŻYSTA-
KIEROWCA. Miejsce pracy – Nasielsk. 
Wymagania: prawo jazdy kat. B, brak 
przeciwwskazań do wykonywania pra-
cy fizycznej i pracy na wysokościach. 
Obowiązki: codzienny dojazd do klienta, 
montaż okien, drzwi, bram, rolet. Serwis/
naprawa okien, bram, rolet. Praca w syste-
mie jednozmianowym od poniedziałku do 
piątku. Oferujemy: umowę o pracę, wyna-
grodzenie uzależnione od doświadczenia. 
Kontakt: BUD MAR Nasielsk, ul. Kościelna 
2, tel. (23) 691 24 21; 509 175 901.

Pleban Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na 
stanowisko: konserwator/instalator syste-
mów alarmowych z miasta Nasielska bądź 
okolic. Oczekiwania: znajomość systemów 
alarmowych (montaż, programowanie), 
posiadanie licencji od zabezpieczenia tech-
nicznego, niekaralność, doświadczenie, 
dyspozycyjność, samodzielność, prawo 
jazdy kat. B. Więcej informacji po nr tel. 
602 629 778. CV proszę przesyłać na adres: 
nasielsk@pleban.com.pl

Sprzedam las brzozowo-sosnowy 
o pow. 16 500 m2, Pianowo Daczki.  
Tel. +36 203 180 806.

Sprzedam działkę w pełni uzbro-
joną ul. POW 28, pow. 1476 m2.  
Tel. +36 203 180 806. 

Sprzedam suchą słomę w belach ze stodoły. 
Tel. 663 341 423.

Usługi hydrauliczne. Tel. 603 905 435.

Pilnie sprzedam nowy dom 215 m2, działka 
1350 m2, w Nasielsku. Tel. 669 951 207.

Wycinka drzew i krzewów, pielęgnacja 
ogrodów. Tel. 667 569 562.

Sprzedam siewnik Poznaniak 6 (2,70 
m, rok prod. 1996) i opryskiwacz polo-
wy zawieszany Biardzki (400 l, 12 m).  
Tel. 502 024 925.

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

Siew kukurydzy, faktura VAT. Tel. 695 371 
383.

Sporzedam krowę z drugim cielakiem 
(termin wycielenia 20 kwietnia) i słome 
w kostkach suchą ze stodoły. Tel. 514 230 
435.

Sprzedam dwie działki budowlane 
w Nasielsku. Tel. 506 700 266.

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

Sprzedam działkę budowlaną w Nasielsku, 
1200 m2, ogrodzona, prąd, woda miejska 
i kanalizacja. Tel. 606 103 153.

Kawalerka do wynajęcia, w pobliżu dworca 
PKP. Tel. 608 350 378.

Sprzedam 3 metrowe stemple budowlane, 
w ilości 160 sztuk, po jednej, tegorocznej 
budowie. Nasielsk. Tel. 609 599 850.

Sprzedam owies oraz słomę w kostkach 
suchą ze stodoły z owsa, pszenżyta oraz 
żyta. Tel. 606 423 338.

Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą dorosłą 
– posiadam doświadczenie. Tel. 517 111 486.

Poszukuję opiekunki do osoby chorej.  
Tel. 512 642 716, 664 387 766.

OGŁOSZENIA DROBNE Szanowni Państwo !
Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji we współpracy 
z Burmistrzem Nasielska, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, Nasielskim Ośrodkiem Kultury, Farmą Krzyczki oraz Fun-
dacją GO SILVER planuje zorganizowanie pikniku dla dzieci z terenu 
gminy Nasielsk.

W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy własne siły, jednak środki 
finansowe, którymi dysponujemy są bardzo ograniczone. Zwracamy 
się więc z ogromną prośbą, o wsparcie naszych poczynań. Będziemy 
wdzięczni za każdą otrzymaną kwotę. Dzięki Państwa ofiarności bę-
dziemy mogli, nagrodzić wszystkie dzieci biorące udział w grach i zaba-

wach, oraz radośnie  bawić się i świętować z nimi Dzień Dziecka.

Impreza odbędzie się  
30 maja 2015r  

na terenie Farmy Krzyczki.
Pieniądze należy wpłacać na konto Nasielskiej Funda-
cji Wspierania i Rozwoju Edukacji 68 8226 0008 2001 
0003 7947 0001 do dnia 11 maja 2015r.
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Wyniki turnieju „szóstego”, 27.03.2015 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra    104 pkt (72,22%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   86 pkt (59,72%)
3. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński    77 pkt (53,47%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   75 pkt (52,08%)
5. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   74 pkt (51,39%)
6. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   74 pkt (51,39%)
7. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   60 pkt (41,67%)
8. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  55 pkt (38,19%)
9. Jacek Jeżółkowski – Piotr Turek    43 pkt (29,86%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1-4. Mariusz Figurski     34 pkt
 Zbigniew Michalski    34 pkt
 Stanisław Sotowicz    34 pkt
 Paweł Wróblewski     34 pkt
5-6. Piotr Kowalski     32 pkt
 Grzegorz Nowiński    32 pkt
7-8. Marek Olbryś     31 pkt
 Robert Truszkowski    31 pkt
9. Waldemar Gnatkowski    26 pkt
10-11. Janusz Muzal     25 pkt
 Janusz Wydra     25 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Dwa oblicza Żbika
O st atn ie  dwie kole j k i  p i ł kar-
sk iej  l ig i  okręgowej wzbudzi-
ł y w Nasie l sku duże emocje . 
Wpływ na to miał fakt, że odży-
wała nadzieja na awans, a także 
to, co pokazali nasi zawodnicy 
w dwóch ostatn ich meczach. 

Przeciwnicy nie byl i  zbyt wy-
magający, ale zazwyczaj z takimi 
drużynami Żbikowi nie grało się 
najlepiej. 
Tak było i tym razem, chociaż 
w pierwszym meczu, rozegra-
n y m  z  R z e ku n i a n k ą  R z e ku ń 
w Nasielsku, Żbik zainkasował 
planowane wcześniej trzy punk-
ty. Do przerwy jednak, po słabej 
grze obydwu drużyn, był wynik 
remisowy 0:0 i nic nie zapowia-
dało tego, co stało się w drugiej 
połowie spotkania. 
Początek drugiej połowy meczu 
również nie z wiastował więk-
szych emocj i .  Z każdą minutą 
było jednak widać, że nasza dru-
żyna przyśpiesza i coraz dokład-
niej organizuje akcje ofensywne. 
W ciągu pozostał ych 35 minut 
Żbik zdobył aż siedem bramek, 
nie tracąc przy tym żadnej. Wy-
nik 7:0 robi wrażenie. Aż sześć 
p i e r wsz yc h gol i  zdobył  na sz 
strzelec wyborowy Marek Osiń-
ski (53, 58, 64, 69, 72, 74”). Mógł 
zdobyć jeszcze siódmą bramkę, 
zadecydowano jednak, że rzut 
karny podyktowany w ostatniej 
minucie meczu przeciwko dru-
ż ynie z R zekunia w ykona nie 
Osiński, lecz najmłodszy zawod-
nik w drużynie Sebastian Grom-
ke. Młody pi łkarz nie zawiódł 
i  ostatecznie on ustal i ł  w ynik 
meczu.

Tuż przed rozpoczęciem dru-
giej połowy Zarząd klubu Żbik, 
piłkarze Żbika i kibice pożegna-
li długoletniego prezesa klubu 
Aleksandra Góreckiego. W po-
żegnaniu uczestniczyli też sę-
d z iowi e,  p i ł karze  i  d z ia ł ac ze 

drużyny z Rze-
ku n i a .  W  t ra k-
c ie meczu,  jak 
i  po nim wszy-
s c y  o b e c n i 
c z ę s t o wa l i  s i ę 
g r i l l o w a n y m i 
kiełbaskami i ka-
szanką.
Po t ym meczu 
s p o d z i e w a n o 
się, że i w kolej-
nym spotkaniu, 
r o z g r y w a n y m 
w  p r z e d ś w i ą -
teczną sob otę, 
Żbik zdobędzie 
n a s t ę p n e  t r z y 
p u n k t y .  T y m 

razem Żbik grał na wyjeździe. 
P r z e c i w n i k i e m  b y ł a  d r u ż y-
na z Karniewa – Pełta. To także 
przeciwnik z dolnej półki ligowej 
tabeli. 
Jednak po raz kolejny okazało 
się, że Żbik nie potraf i grać ze 
słabeuszami. Piłkarze „przespali” 
ten mecz. Grali wolno, spóźniali 
się ze startem do piłki, podawa-
li ją niedokładnie, strzelali mało 
i w dodatku niecelnie. 
Minimalne zwycięstwo gospo-
darzy 3:2 nie wypaczało obra-
zu tego, co działo się na boisku. 
Otrzymali nagrodę za większą 
chęć do gry, za ambicję. Naj-
smutniej sze jest  to,  że mimo 
wszystko drużyną prezentującą 
wyższe umiejętności piłkarskie 
był Żbik i to on mógł ten mecz 
rozstrzygnąć na swoją korzyść. 
Szkoda straconych punktów, za-
powiadało się bowiem, że nasza 

fot. T. Zawadzki

Sztangista na medal
W dniach od 21 do 28 marca 
2015 w Czeskiej miejscowości 
Pilzno odbywały się Mistrzo-
stwa Europy w Trójboju Siło-
wym Klasycznym. Udział w tej 
imprezie wziął zawodnik na-
sielskiego Klubu Sportowego 
Spartakus – Mariusz Grotkow-
ski. Miło nam poinformować, 
że Mariusz w kategorii do 66 
kg ,W kategorii wiekowej Senior 
zajął 3 miejsce z wynikami przysiad 195 kg, wyciskanie sztangi leżąc 140 
kg i martwy ciąg 227,5 kg, co dało łączny rezultat 562,5 kg.

drużyna będzie się liczyła w wal-
ce o awans.
Bramki dla gospodarzy zdoby-
li: Marek Wawrzonkowski (17’), 
Krzysztof Pajka (63 i 70’), dla na-
szej drużyny: Rafał Załoga (28’ 
karny), Sławomir Stańczak (75’). 
Teraz mamy przed sobą dwie Tę-
cze. Obydwie są groźne, nawet 
ta z Ojrzenia. W rundzie wiosen-

nej zdoby wa punkt y, dopiero 
w ostatnią sobotę uległa u siebie 
liderowi z Troszyna, ale to raczej 
nie świadczy o słabości tej dru-
żyny, co o zmianach w drużynie 
z Troszyna. Później przyjdzie czas 
na drugą Tęczę, tę z Łysych, A to 
jeden z kandydatów do awansu. 

andrzej zawadzki 


