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O konieczności budowy nowego przedszkola dla nasielskich maluchów nikogo 
przekonywać nie trzeba. Samorządowe Przedszkole, z którego obecnie korzy-
stają dzieci powstało w 1979 r. i choć miało służyć 15 lat, pracuje pełną parą już 
36 lat. W tym roku szkolnym do tej placówki uczęszcza 175 dzieci. 
Decyzja władz samorządowych o budowie nowego obiektu przekłada się już 
na konkretne działania. Najpierw zaplanowano na ten cel 4 mln zł w budżecie na 
rok 2015 r., jednak po wprowadzeniu zmian kwota ta wynosi obecnie 3 200 
tys. zł, ale za to trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej 
przedszkola. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma z Ciechanowa 
reprezentowana przez Janusza Domurata...

Test gimnazjalny 2015
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Budowa, która 
intryguje mieszkańców
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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

fot.Martyna Gadecka 

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.
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. 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. 
– 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.

Prosimy zagłosuj!
Sołtys Jackowa Dworskiego wraz z mieszkańcami wsi zwracają się z prośbą 
o pomoc w głosowaniu. Konkurs dotyczy projektu Społecznik 2.0. Spół-
dzielnia pomysłów. 
Wystarczy się zalogować i zagłosować na LOKALNI SPOŁECZNICY – PA-
MIĘTAMY, DOCENIAMY. Głosowanie trwa do 3 maja br. 
Projekt dotyczy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej w celu upamięt-
nienia lokalnych społeczników, rodziny Grzebskich – inicjatywa angażu-
jąca społeczeństwo.

www.spolecznik20.pl 

Z GMINY

Unijne wsparcie  
na kanalizację 
W piątek, 17 kwietnia br. 
w Urzędzie Marszałkow-
skim w Warszawie pod-
pisano umowę dotyczącą 
dofinansowania budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w naszej gminie. Umowę 
podpisali: wicemarszałek 
Ewa Orzełowska, członek 
zarządu województwa 
mazowieckiego Wiesław 
Raboszuk oraz burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski i skarbnik Rafał 
Adamski. 
Inwestycja otrzymała unijne wsparcie w wysokości ponad 2,5 mln zł. W ra-
mach projektu wybudowano 19 km sieci kanalizacji sanitarnej w Starych 
i Nowych Pieścirogach. Te osiedla zamieszkuje obecnie 2 tys. osób. Do-
minują tu zabudowa jedno- i wielorodzinna oraz obiekty handlowo-usłu-
gowe i produkcyjne.
Realizacja tej inwestycji umożliwiła przyłączenie do sieci 623 gospo-
darstw domowych. Dzięki temu dostęp do kanalizacji ma obecnie ponad 
90 proc. mieszkańców tych miejscowości. Oprócz tego wybudowano 
osiem lokalnych przepompowni ścieków.
Wartość całego projektu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przykanalikami w Starych i Nowych Pieścirogach Gmina Nasielsk” opie-
wała na kwotę 8 624 978,26 zł. Kwota dofinansowania to 2 536 094,29 zł.

(red.) za: www.mazovia.pl
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Budowa, która intryguje mieszkańców 
Ulica Rynek 22 A to adres placu, którego wła-
ścicielem jest Gminna Spółdzielnia. Jeszcze nie-
dawno był tu zlokalizowany barak zbudowany 
po II wojnie światowej, w którym przez ponad 
50 lat GS prowadziła działalność gospodarczą. 
Nie zawsze samodzielnie, dzierżawiąc niekiedy 
pomieszczenia prywatnym podmiotom gospo-
darczym.
Na początku 2015 r. barak został rozebrany i ak-
tualnie trwa budowa nowego obiektu. Wszystko 
wskazuje, że obiektu handlowo-usługowego. Kto 
będzie tę działalność prowadził? Na ten temat krą-
ży w mieście wiele domniemań, a najczęściej po-
jawia się w nich nazwa firmy Rosmann.
Prezes Gminnej Spółdzielni Hanna Frączkowska nie daje ostatecznej odpowiedzi na temat przeznaczenia budo-
wanego obiektu i ewentualnego dzierżawcy. Faktyczne, będzie to obiekt handlowo-usługowy. Jest spore zain-
teresowanie wydzierżawieniem powierzchni, jako że jest on położony w atrakcyjnym miejscu.
Inwestorem nie jest sama Gminna Spółdzielnia. Budowla jest realizowana wspólnie z ZPHU Siembor z Ciecha-
nowa. Budynek, a będzie on piętrowy, wkomponowany jest w otaczającą zabudowę. Będzie w nim 200 m2 

powierzchni handlowo-usługowej. Autorem projektu jest mgr inż. Rafał Biliński z Pracowni Projektowej w Go-
łotczyźnie.

andrzej zawadzki

OŚWIATA

Test gimnazjalny 2015
Od wtorku 21 kwietnia w nasielskich szkołach trwa test gimnazjalny. To 
pierwszy tak ważny egzamin w życiu młodego ucznia.
Test gimnazjalny w obecnej formie to trzydniowy maraton, który ma 
sprawdzić wiedzę uczniów ostatniej klasy gimnazjum z wielu przedmio-

tów. Pierwszy dzień jest poświęcony części humanistycznej. Uczniowie 
do egzaminu przystępują o godzinie 9.00 i zabierają się za arkusz z historii 
i wiedzy o społeczeństwie, a do dyspozycji mają godzinę. Później o 11.00 
język polski, na który mogą poświęcić już 90 minut. Drugiego dnia o tej 
samej porze i w takim samym wymiarze godzin jest przeprowadzany eg-
zamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a ostatniego dnia eg-
zamin obejmuje języki obce.

O ile arkusze z części humanistycznej i przyrodniczo-matematycznej są 
obowiązkowe i jednolite dla wszystkich uczniów, o tyle pewną swobodę 
zostawia się w wypadku języka. Uczeń, który miał język angielski w szkole 
podstawowej, musi zdawać zarówno część podstawową, jak i rozszerzo-
ną. W wypadku innego języka obcego może wybrać, czy będzie zdawał 
część podstawową, czy rozszerzoną.
W naszej gminie przeprowadzono test gimnazjalny w czterech szkołach: 
Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nasielsku, Zespole Szkół nr 3 w Cieksynie, 
Zespole Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach i Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Nasielsku. Z pierwszej placówki do egzaminu przystąpiło 113 
uczniów z pięciu klas gimnazjalnych, w ZS nr 3 w Cieksynie – egzamin 
zdawało 35 gimnazjalistów z dwóch klas III. Zaś w ZS nr 2 i ZSO Nasielsk 
do egzaminu przystąpiło po 24 osoby. Dominującym językiem obcym 
wśród nasielskich gimnazjalistów był angielski, pomimo konieczności zda-
wania części rozszerzonej. Nieliczni wybrali rosyjski i niemiecki.
Mamy nadzieje, że wszyscy nasi gimnazjaliści napiszą test celująco i do-
staną się do wymarzonych szkół. 

(pk)

Z MIASTA

Powstaje projekt przedszkola
O konieczności budowy nowe-
go przedszkola dla nasielskich ma-
luchów nikogo przekonywać nie 
trzeba. Samorządowe Przedszkole, 
z którego obecnie korzystają dzieci 
powstało w 1979 r. i choć miało słu-
żyć 15 lat, pracuje pełną parą już 36 lat. 
W tym roku szkolnym do tej placówki 
uczęszcza 175 dzieci. 
Decyzja władz samorządowych 
o budowie nowego obiektu przekła-
da się już na konkretne działania. Naj-
pierw zaplanowano na ten cel 4 mln 
zł w budżecie na rok 2015 r., jednak 
po wprowadzeniu zmian kwota ta 
wynosi obecnie 3 200 tys. zł, ale za 
to trwają prace nad przygotowaniem 
dokumentacji projektowej przed-
szkola. Wykonawcą dokumentacji 
projektowej jest firma z Ciechanowa 
reprezentowana przez Janusza Do-
murata, a koszt dokumentacji wyno-
si około 125 tysięcy złotych. Właśnie 
dlatego, że projekt przedszkola jest już 
niemal gotowy w połowie kwietnia br. 
odbyły się trzy spotkania Komisji In-
frastruktury i Porządku Publicznego, 
Bogdana Ruszkowskiego burmistrza 
Nasielska, pracowników nasielskie-
go magistratu z projektantami, którzy 
przedstawili wstępną koncepcję pro-
jektową przedszkola i omówili pro-
ponowane rozwiązania techniczno 
– budowlane. 
- Do końca maja br. dokumenta-
cja projektowa zostanie ukończona, 
w czerwcu powinniśmy otrzymać po-
zwolenie na budowę. W lipcu ogło-
szony zostanie przetarg na budowę. 
Dobrze byłoby, żeby w sierpniu został 
wyłoniony wykonawca i przystąpił 
już do prac budowlanych. Do końca 
czerwca przyszłego roku obiekt powi-
nien być przygotowany do użytku – 
informował radnych Radosław Kasiak 
kierownik Wydziału Inwestycji nasiel-
skiego UM.
Nowy obiekt przedszkolny wybu-
dowany zostanie na miejscu starego 
przedszkola. Będzie to budynek jed-
nopiętrowy, składający się z parteru 
i jednej kondygnacji. Jego wymiary 
to: 44 na 37 metrów. W sumie po-
wierzchnia użytkowa przedszkola to 

ok. 3 tys. m2. Ciekawe rozwiązanie 
dotyczy dachu, na którym zaprojek-
towano wewnętrzny taras, żeby do-
stosować się do zapisów istniejących 
w planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta. Na piętrze zapla-
nowano sale przedszkolne, na parterze 
zaś m.in. zaplecze kuchenne i większą 
salę wielofunkcyjną. 
Nowe przedszkole przeznaczone 
będzie dla 200 przedszkolaków i 50 
dzieci mniejszych, które zostaną przy-
jęte do żłobka.
Radni z zainteresowaniem wypytywali 
o szczegóły dotyczące nowego bu-
dynku i podczas rozmów z projektan-
tami okazało się, że planowany przez 
nich obiekt nie będzie przedszkolem 
integracyjnym. Dlatego radni postawili 
wniosek, o wprowadzenie stosow-
nych zmian projektowych, by mogło 
się w projektowanym budynku mie-
ścić przedszkole integracyjne. Wnio-
sek zyskał przychylność większości 
radnych pracujących w Komisji (5 „za”, 
jedna osoba wstrzymała się od głosu).  
Kierownik Wydziału Inwestycji przed-
stawił też radnym wstępne koszty 
budowy obiektu oraz możliwości sko-
rzystania z dofinansowania zewnętrz-
nego na ten cel.
- Możemy rozważyć skorzystanie 
z programu „Lemur” oferowanego 
przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, gdzie można będzie ubiegać się 
o dofinansowanie w formie pożycz-
ki, 1 200zł na każdy metr kwadra-

towy powierzchni użytkowej, która 
jest umarzalna w 60%, oczywiście 
po spełnieniu wszystkich warunków 
- mówił Radosław Kasiak. - Wstępna 
wycena przedszkola to ok. 7 mln zł, 
natomiast przy dofinasowaniu z pro-
gramu „Lemur” ok. 10 mln zł. Plus 
skorzystania z tego dofinansowania 
jest taki, że powstałby nowoczesny 
budynek i byłyby niższe koszty jego 
eksploatacji – dodał.
Radni rozważali czy warto korzystać 
z „Lemura”, czy też nie. Dlatego ko-
lejne dwa spotkania dotyczyły już 
zasadności wykonania budynku ener-
gooszczędnego z zastosowaniem: 
fotowoitaiki, pomp ciepła i kolekto-
rów słonecznych. Prelekcję na ten 
temat i wstępny kosztorys inwestycji 
przedstawił radnym Krzysztof Kubiak 
z firmy SA- Bud Budownictwo Nisko-
energetyczne. Zdaniem pana Kubiaka 
nasze nowoczesne przedszkole z wy-
korzystaniem dofinansowania z „Le-
mura” kosztować może ok. 9 mln zł. 
Warunkiem jest jednak precyzyjne 
wykonanie inwestycji.
Przedszkole zastępcze będzie mieści-
ło się od września br. w Publicznym 
Gimnazjum Nr 1. 
Ale jak nas poinformowano w UM 
w chwili obecnej nie jest jeszcze zna-
ny całkowity koszt przystosowania sal 
lekcyjnych dla potrzeb dzieci w wie-
ku przedszkolnym, niemniej jednak 
z pewnością będzie to dużo mniej-
szy koszt, niż zakup lub wynajem za-
plecza kontenerowego. 

(red.)
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KRONIKA 
POLICYJNA

KRONIKA PSP
11.04. OSP Nasielsk wyjechała do 
pożaru trawy przy ulicy Piłsudskie-
go.
14.04. OSP Cieksyn wyjechała do 
pożaru trawy w Ruszkowie.
16.04.strażacy z Nasielska i z Nuny 
wyjechali do pożaru budynku jed-
norodzinnego w Chrcynnie.
17.04. OSP Psucin wyjechała do wy-
padku drogowego w Siennicy.
20.04. strażacy z Psucina wyjechali 
do pożaru lasu w Wągrodnie.

S E R D E C Z M O Ś C I

R E K L A M A

Z MIASTA

Dzikie wysypisko
Między ulicami J. Rostkowskiej a Ogrodową, w sąsiedztwie dawnej wąsko-
torówki, znajduje się mały zagajnik, a w nim śmieci. Są to głównie szklane 
butelki, puszki, ale też worki ze śmieciami i dwa uszkodzone telewizory 
starego typu.
Czy mieszkańcy zmobilizują się i uporządkują swoje otoczenie w ramach 
Międzynarodowego Dnia Ziemi i akcji Nasz Czysty Nasielsk w dniach  
22–25 kwietnia? Przekonamy się o tym niebawem.

Michał B.

Z POLICJI

Zmiany 
w przepisach 
ruchu 
drogowego
Od 11 kwietnia br. weszły w życie 
nowe przepisy dotyczące wy-
sokości mandatów nakładanych 
za wybrane rodzaje wykroczeń 
w ruchu drogowym. Na przykład 
osoba nieuprawniona, która za-
parkuje na miejscu przeznaczo-
nym dla osoby niepełnosprawnej, 
musi się liczyć z mandatem kar-
nym w wysokości 800 zł.

Nowe kwoty mandatów za nie-
któ r e  w yk ro c z e n i a ,  w  t y m 
związane z nieuprawnionym po-
sługiwaniem się kartą parkingo-
wą, przewiduje rozporządzenie, 
które zaczęło obowiązywać od  
11 kwietnia 2015 r.

Kierowcy, którzy nie mając do 
tego uprawnień, zaparkują na 
miejscu przeznaczonym dla 
osoby niepełnosprawnej, muszą 
się liczyć z mandatem karnym 
w wysokości 800 zł. Za samo 
nieuprawnione posługiwanie się 
kartą parkingową dla osób nie-
pełnosprawnych grozi 300 zł 
mandatu.

31 sierpnia 2014 r. wprowadzono 
obwiązek noszenia elementów 
odblaskowych dla pieszych, którzy 
poruszają się poza terenem zabu-
dowanym po zmroku. Rozporzą-
dzenie zakłada, aby nie określać 
konkretnej wysokości mandatu 
dla osoby, która nie spełni tego 
obowiązku, tylko wskazać jej gór-
ną granicę – 100 zł.

P roj ekt  zmian reg uluj e tak-
że kwestie mandatów m.in. dla 
nietrzeźwych rowerzystów. Od 
listopada 2013 r. kierowanie po-
jazdem innym niż mechaniczny 
pod wpływem alkoholu jest wy-
kroczeniem, a nie przestępstwem. 
Zgodnie rozporządzeniem, nie-
trzeźwy rowerzysta będzie mógł 
zostać ukarany mandatem w wy-
sokości 500 zł, natomiast za stan 
po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 
promila) grozić będzie od 300 do 
500 zł mandatu.

Mandaty w wysokości 100 zł do-
staną także osoby, które poruszają 
się tzw. czterokołowcem (np. qu-
adem) bez kasku.

Zmiany określa Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia  
9 kwietnia 2015 r., zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wy-
sokości grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych za 
wybrane rodzaje wykroczeń.

(Źródło: MSW)

W okresie od marca do kwietnia 
w Cieksynie nieznany sprawca skradł 
10m3 drzewa. W wyniku pracy opera-
cyjnej policji sprawca został ustalony – 
okazał się nim Jarosław F., mieszkaniec 
gminy Nasielsk.
08–09.04. w Nowych Pieścirogach 
nieznany sprawca skradł drewnianą 
szpulę z zawartością linki aluminiowej 
o wadze 85 kg na szkodę firmy Dal-
max.
08.–09.04. na terenie ogródków 
działkowych przy ulicy Broninek nie-
znany sprawca włamał się do dwóch 
domków i skradł mienie o wartości 
1930 zł na szkodę Beaty D. i Stefanii K.
15.04. w Borkowie doszło do wypad-
ku samochodu osobowego marki 
mazda. Kierujący mazdą 24 letni męż-
czyzna w trakcie jazdy wypadł z dro-
gi. Po badaniu okazało się że kierowca 
ma 0,65 mg/l. alkoholu w wydycha-
nym powietrzu.

Pijani na drodze
07.04. w Nowych Pieścirogach Kamil 
J., mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał samochodem po spożyciu alko-
holu (0,49 mg/l).
08.04. w Ruszkowie Andrzej W., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kierował 
motorowerem po spożyciu alkoholu 
(0,51 mg/l).

Z okazji 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego,  
życzymy Wam wszystkiego najlepszego.  

Niech każdy dzień dostarcza radości  
i uśmiech zawsze w sercach gości.  

Niechaj problemy Was omijają,  
a wszyscy bardzo Was kochają.  

Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie.  
Niech Wam szczęście sprzyja.  

Niech Was ma w opiece Jezus i Maryja.
Z najlepszymi życzeniami dla  

Sabiny i Stanisława Gąsiorowskich
  - Marianna i Zbigniew Milewscy
  - Bożena i Dariusz Grzymkowscy z synami
  - Katarzyna i Roman Grzymkowscy z córkami

FOTOOBSERWATOR

Zdewastowana studzienka
Studzienka telekomunikacyjna znajdująca się na poboczu ulicy Koziej 
jest zupełnie zniszczona. Wygląda nie tylko na zapomnianą, ale także na 
kompletnie bezużyteczną. Czyżby firma będąca jej właścicielem zapo-
mniała o swoich urządzeniach? Jeśli nie są potrzebne, to może warto je 
po prostu rozmontować?

(red.)

TROPEM ŚMIECI

Przydrożny 
klozet 

Drogę powiatową z Nasielska do 
Nowego Dworu Mazowieckie-
go, a w zasadzie rów obok niej, 
między Cegielnią Pucką a Psu-
ciem zdobi już od pewnego cza-
su muszla klozetowa. Niestety, nie 
jest to przydrożny szalet, a nikomu 
niepotrzebny kawał porcelany. Jak 
widać, są tacy, którym czystość 
otoczenia jest obojętna i nie li-
czą się z tym, gdzie pozostawią 
swoje odpady. Zadziwiające, że 
z setek osób jeżdżących tą drogą 
codziennie, jak dotąd nikomu nie 
udało się sprawić, by zużyta „por-
celana” zniknęła z rowu. A prze-
cież to kwiecień jest najlepszym 
czasem na sprzątanie swojej oko-
licy.

(red).
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RADNI RADY MIEJSKIEJ kadencja 2014–2018

Antoni Kalinowski
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej
Co skłoniło Pana do kandydowania w wyborach do Rady Miejskiej?

– Kandydowałem na czwartą kadencję do Rady Miejskiej, ponieważ 
stwierdziłem, że jest jeszcze wie-
le problemów do rozwiązania, 
a dzięki wcześniejszej pracy w Ra-
dzie przez trzy kadencje dobrze je 
poznałem. Będę się zatem starał je 
rozwiązać wraz z mieszkańcami.

Jak postrzega Pan funkcję radne-
go? Radny to…

– Radny powinien pomagać swo-
im wyborcom i mieszkańcom 
całej gminy rozwiązywać ich pro-
blemy, z którymi nie są w stanie 
sobie poradzić. 

Na jakich zagadnieniach zna się Pan najlepiej? Czym, przede wszyst-
kim, będzie się Pan zajmował w Radzie Miejskiej?

– Widzę kilka problemów do rozwiązania, które nie są mi obce, a szcze-
gólnie znana mi jest kwestia infrastruktury drogowej. Obecnie jestem 
przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, a także człon-
kiem Komisji Rolnej i Komisji Budżetu i Finansów. 

Jakie są najważniejsze inwestycje do zrealizowania w tej kadencji dla 
całej gminy i w Pana okręgu wyborczym?

– Do najważniejszych zadań zaliczam budowę przedszkola, budowę ka-
nalizacji na terenie miasta oraz naprawę i budowę dróg na terenie całej 
gminy. W moim okręgu należy wybudować drogę Pianowo–Kędzierza-
wice do Głodowa, ale trzeba na ten cel pozyskać środki unijne. Zgodnie 
z postulatami mieszkańców pozostałych miejscowości należy również 
wybudować drogi. W miejscowościach Pianowo, Głodowo i Jackowo 
Dworskie należy dobudować oświetlenie, ze środków funduszu sołec-
kiego. W latach poprzednich były wykonywane rowy odwadniające 
przy drogach i w dalszym ciągu będę o nie zabiegał, a w szczególności 
dokończone w Jackowie Włościański i Dworskim. 

Czy gmina Nasielsk jest dobrym miejscem do życia?

– Teren gminy Nasielsk uważam za dobre miejsce do zamieszkania, gdyż 
nie ma tu uciążliwego przemysłu, a dowodem jest rozbudowujące się 
osiedle na ul. Płońskiej i budownictwo jednorodzinne. 

Jak można się z Panem skontaktować? 

– Można się ze mną kontaktować pod nr. tel. 662 081 542.

Radny prywatnie…

– Jestem żonaty, mam córkę, syna i troje wnucząt. Jestem pracownikiem 
ZGKiM.

R E K L A M A

Z POWIATU

NAGRODY

Najlepszy produkt  
„Regionaliów 2015”
W sobotę, 18 kwietnia br. firma rodzinna państwa Kowalskich z Winnik zdobyła nagrodę za wytwarzany w ich 
gospodarstwie produkt. Tym razem był to wyrób mięsny - schab dojrzewający ze świni złotnickiej, który otrzy-
mał Złoty Medal w kategorii Skarby Natury podczas IV Targów Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Re-
gionalia 2015. 
Targi odbywały się w Warszawie w miniony weekend (17–19 kwietnia br.) i zgromadziły wystawców z całego kraju 
oraz zagranicy. Dominowała na nich żywność regionalna, tradycyjna i ekologiczna, ale z dużą ofertą pojawiły 
się także firmy z sektora kosmetycznego oraz twórcy rzemiosła artystycznego z wyrobami z drewna, ręcznie 
robioną biżuterią i odzieżą inspirowaną folklorem. Podobnie jak w poprzednich edycjach Regionalia cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. W tym roku odbywały się jednocześnie z XX edycją Targów 
Turystyki i Wypoczynku Lato oraz III edycją Targów Agroturystyka 2015. 
Targi są organizowane przez samorząd Mazowsza i mają na celu promocję 
wysokiej jakości produktów regionalnych. 

To już kolejna nagroda, którą otrzymało GPHU „Kowalski” podczas Regio-
naliów. W ubiegłym roku Złotym Medalem nagrodzono olej lniany z zio-
łami wytwarzany przez rodzinę Kowalskich. Gratulujemy!

(red.)

Prezydent RP  
w Nowym Dworze Mazowieckim
Prezydencka kampania wybor-
cza wkroczyła w decydującą 
fazę. Do wyborów pozostało już 
niewiele dni. 
Sztaby wyborcze kandydatów 
dwoją się i troją, aby przekonać 
zarówno tych, którzy nie wie-
dzą, czy iść, czy nie, do lokalu 
wyborczego i wrzucić swój głos 
do urny, jak i tych, którzy jeszcze 
nie wiedzą, na którego kandy-
data zagłosować. Nie próżnu-
ją i sami kandydaci. Docierają do 
potencjalnych wyborców i rów-
nież starają się przekonać ich do 
swej osoby. Jak Polska długa i szeroka, 
odbywają się spotkania z kandydata-
mi, w dużych miastach i małych mia-
steczkach. Niestety, jak dotąd żaden 
z kandydatów nie trafił do Nasielska 
i w tej kampanii raczej już tu nie trafi.
W sobotę, 18 kwietnia br. na spotka-
nie z wyborcami przybył do Nowego 
Dworu Mazowieckiego obecny Pre-

zydent RP Bronisław Komorowski. 
Główną grupę osób, która się z nim 
spotkała, stanowili jego zwolennicy. 
Było też kilka osób, które w spokoju, 
korzystając z pobytu kandydata na 
prezydenta, a zarazem urzędującego 
jeszcze prezydenta, przedstawiało mu 
swoje troski i wątpliwości co do funk-
cjonowania państwa. Kandydat, krót-
ko, rozmawiał z nimi lub przyjmował 

ich pisemne spo-
strzeżenia. 
Od samego przy-
jazdu prezydenta 
dało się zauwa-
ż yć ,  ż e  N ow y 
Dwór nie jest mu 
obcy. Tu często 
bywał jako mini-
ster obrony na-
rodowej, mu tu 

również wielu znajomych. Po krót-
kim powitaniu przez gospodarza 
miasta burmistrza Jacka Kowalskiego 
i krótkim własnym wystąpieniu Bro-
nisław Komorowski wszedł w tłum 
i długo rozmawiał. Wielu osobom 
udało się zrobić zdjęcie z prezyden-
tem, wiele prosiło go o autograf. 
W spotkaniu wzięła również udział 
niewielka grupa mieszkańców 
Nasielska. Starosta Magdalena Bier-
nacka przybyła niejako oficjalnie, 
ale było też kilka osób, które z wła-
snej woli spotkały się z kandydatem 
na prezydenta. A prezydent krótko 
wspomniał swój kilkugodzinny po-
byt w Nasielsku przed dziesięciu 
laty, gdy przy Liceum Ogólno-
kształcącym odbywał trzydniowy 
Wiec Słowiański.

Andrzej Zawadzki
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WARTO PRZECZYTAĆ

KULTURA

Życie i śmierć  
o. Maksymiliana Kolbe
G dy 14 sierpnia 1941 r.  zg i-
nął w bunkrze głodowym wię-
zień obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu, swoją męczeńską 
śmiercią utorował sobie drogę 
do świętości. Ojciec Maksymilian 
Maria Kolbe oddał dobrowolnie 
życie za drugiego człowieka, ale 
i wcześniej dał się poznać jako 
człowiek obdarzony iskrą Bożą.
Autorem biografii tego niezwy-
kłego człowieka pt. Maksymi-
lian Kolbe. Kapłan. Dziennikarz. 
Męczennik jest Philippe Maxen-
ce, francuski pisarz i dziennikarz, 
od 2001 r. redaktor naczelny 
dwumiesięcznika katolickiego 
„L’Homme nouveau”. Wcześniej 
stworzył on biograf ię twórcy 
skautingu Roberta Baden-Powella oraz G.K. Chestertona i C.S. Lewisa. 
Temat wielkich osobistości nie jest mu obcy, jednak dopiero opowieść 
o życiu św. Maksymiliana Kolbe jest wyprawą w głąb życia męczennika 
za wiarę i ewangelizatora.
Jedną ze znanych form działalności o. Maksymiliana Kolbe było stwo-
rzenie w Niepokalanowie ogromnego i wpływowego ośrodka mediów 
katolickich, który był nowością w tamtych czasach. O. Kolbe zarzą-
dzał wydawnictwem, prasą i radiem, podejmował nawet pierwsze kroki 
w kierunku telewizji, niestety przerwał to wybuch II wojny światowej. 
Jako kapłan dbał jednak o to, by nie czerpać zysków z wydawnictw, po-
nieważ głównym celem miała być ewangelizacja. Tej misji pozostał wier-
ny do końca, a jej patronką była Niepokalana Matka Chrystusa. W tym 
wszystkich znalazł również czas na działalność misjonarską – w latach 
1931–1935 przebywał w Japonii, przeszczepiając na tamtejszy grunt do-
świadczenia zdobyte w Polsce. Dodajmy do tego, że chorował na gruź-
licę, a mimo to stawiał sobie wysokie wymagania.
Tę właśnie część życia męczennika postanowił uwypuklić autor biogra-
fii. Chciał uniknąć pokazania O. Maksymiliana Kolbe tylko przez pryzmat 
oddania życia za innego więźnia w obozie koncentracyjną, tak jakby ten 
jeden czyn był wszystkim, co osiągnął. A przecież sam krótki powyższy 
akapit pokazuje, z jak barwną i niezwykłą osobą mamy do czynienia. 
Szczególnie interesujące dla Maxence’a jest spojrzenie na franciszkanina 
jako wizjonera wyprzedzającego swoją epokę na długie lata. Świętość 
Kolbego to przede wszystkim połączenie konserwatywnego sposobu 
życia z otwarciem na nowe techniki przekazu. To w jakiś sposób otwarcie 
Kościoła na wielką i masową ewangelizację. 
Książka napisana jest dobrym, choć prostym językiem, a narracja jest 
prowadzona w typowo dziennikarski sposób. Autorowi można nieco 
zarzucić hagiograficzny stosunek do bohatera, ale wiadomo, że ciężko 
jest pisać obiektywnie o tak inspirującej postaci, której zarówno życie, 
jak i śmierć wydają się wzorcowe dla każdego chrześcijanina. Lekturę 
tę można polecić nie tylko wierzącym, ale wszystkim, którzy w naszych 
czasach łakną czytać o ludziach do końca wiernym swoim ideałom.

Paweł Kozłowski

Konkurs Fotograficzny  
„Widokówka z Nasielska”
Nasielski Ośrodek Kultury zapraszamy do udziału 
w konkursie fotograficznym. Czekamy na nieba-
nalne ujęcia, na których znajdą się ciekawe miejsca 
znajdujące się na terenie gminy Nasielsk. Konkurs 
jest otwarty, bez podziału na kategorie wiekowe. 
Jego celem jest stworzenie widokówki promującej 
naszą gminę. Każdy uczestnik może przesłać mak-
symalnie 2 fotografie. Termin zgłoszeń upływa 8 
czerwca 2015 r.
Fotografie zgłoszone do konkursu zostaną podda-
ne ocenie jury, a najlepsze zostaną opublikowane na 
oficjalnym profilu Nasielskiego Ośrodka Kultury na 
portalu Facebook i poddane głosowaniu internau-
tów. Uczestnik konkursu, którego praca zdobędzie 
najwięcej „polubień”, otrzyma nagrodę.
Więcej informacji w regulaminie, który można pobrać ze strony stronie internetowej organizatora: www.noknasielsk.pl.

K.T.

KĄCIK POETYCKI
Wiosna
Słoneczko świeci radośnie, 
wróbel swe piórka wygrzewa, 
wszyscy już wiedzą o wiośnie, 
ludzie i ptaki, i drzewa.

Skowronek buja wysoko,
cieniutkim głosem znak daje
i leci aż ku obłokom, 
hen, ponad lasy i kraje.

A dzień jest dłuższy wyraźnie, 
więcej też siły w człowieku, 
idziesz na spacer odważnie, 
bo piękna wiosna w tym wieku.

Trawa się źdźbłami zieleni, 
pies leży pod ścianą domu, 
a my, już zimą zmęczeni, 
chcemy swe siły czymś wspomóc.

Płaszcz dziś rozpięty szeroko, 
chwytasz powietrze płucami, 
radosne serce i oko, 
już wiosnę masz pod stopami.

   Stanisława Wiśniewska

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. Przed-
miotem dyskusji będzie tym razem 
książka autorstwa Martina Amisa pt. 
Ciężarna wdowa. Rozpoczynamy 
jak zwykle o godz. 11.30. Zapra-
szamy!

(red.)

Szósta edycja Festiwalu Piosenki  
„O Złotą Nutkę”
Nasielski Ośrodek Kultury jest organi-
zatorem Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej „O Złotą nutkę”. Co 
roku przegląd cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. W tym roku od-
będzie się jego szósta edycja.
Do udziału w Festiwalu zaprasza-
my dzieci i młodzież z terenu gminy 
Nasielsk. W konkursie mogą wziąć 
udział przedszkolaki, uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
średnich. Zapraszamy solistów oraz 
zespoły wokalne.
Finał Festiwalu odbędzie się 21 maja br. 
o godz. 16.00 w Nasielskim Ośrodku 
Kultury. Każdy, kto chciałby wziąć w 

nim udział, powinien zapoznać się z 
regulaminem oraz dostarczyć kartę 
zgłoszenia. Termin zgłoszeń upływa 
15 maja 2015 r. Laureaci konkursu tra-
dycyjnie wystąpią podczas tegorocz-

nych Dni Miasta, a ponadto otrzymają 
atrakcyjne nagrody.
Regulamin oraz formularz zgłosze-
niowy można pobrać ze strony or-
ganizatora: www.noknasielsk.pl.

K.T.

Zapraszamy  
do Punktu Informacyjno-Ogłoszeniowego BASZTA!
Potrzebujesz informacji o bazie turystycznej lub wydarzeniach kultu-
ralnych na terenie naszej gminy – zajrzyj do BASZTY!
Możesz tu także nadać ogłoszenie do "Życia Nasielska" lub "Tygodnika 
Ciechanowskiego" i zakupić pamiątkę z Nasielska.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–16.00.
W BASZCIE do nabycia również;
 – czasopismo samorządowe „Życie Nasielska”,
 – widokówki, kubki, smycze, długopisy, zawieszki, flagi,
 – płyty chóru Lira: „Czego chcesz od nas Panie”, „Dziś witajmy dzie-
ciątko Jezus”,
 – książki: „Nasielsk. Wpisani w dzieje miasta i regionu” Krzysztof Ma-
cias, Regina Olszewska, Stanisław Tyc; „Historia oczyma mieszkańców 
Nasielska” Nasielskie Towarzystwo Kultury; „Nieznana historia lotniska 
w Chrcynnie” Zdzisław Suwiński,
 – płyta zespołu RaggaBaraBanda.
W obiekcie zainstalowano hotspot, co umożliwi korzystanie z interne-
tu osobom przebywającym na skwerze.
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RUBRYKA HARCERSKA

Harcerski Ekopiknik  
w Starych Pieścirogach
Wiosna to czas rozkwitu roślin, zielenienia się traw, budzenia fauny. Nie-
stety, jest też odkrywaniem masy pozimowych śmieci. Dlatego po raz 
kolejny harcerze z 3. Szczepu DHiGZ postanowili nieco posprzątać po 
zimie Pieścirogi i okolice. Tym razem, by spotęgować efekt, chcieliśmy 

włączyć w to przedsięwzięcie lokalną społeczność. 

W sobotę, 11 kwietnia wiosna przywitała nas słońcem, pogoda była iście 
majowa, idealna na sprzątanie i rodzinny piknik. Od 9.30 zaczęło funk-

cjonować biuro imprezy. Pomimo niedużej frekwencji kilkunastoosobo-
wa grupa chętnych udała się na sprzątanie ul. Kolejowej i Szmaragdowej. 
Przez dwie godziny pracy udało nam się zebrać masę odpadów, głów-
nie szkła. Następnie uczestnicy wrócili na plac szkolny Zespołu Szkół nr 
2 w Starych Pieścirogach, gdzie czekało na nich się ognisko i kiełbaski. 
Po konsumpcji i odpoczynku w promieniach wiosennego słońca przy-
szedł czas na wręczenie nagród sprzątającym. Ze względu na niewielką 
liczbę osób każdy ze sprzątających dostał pendrive’a 8 GB oraz pakiet 
upominków od gminy Nasielsk.

Chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom wydarzenia, a także 
harcerskim współorganizatorom. Szczególne podziękowania składam 
na ręce burmistrza Bogdana Ruszkowskiego za sfinansowanie przez gmi-
nę nagród i organizacji ogniska, dyrektora Zespołu Szkół nr 2 Cezarego 
Wiśniewskiego za udostępnienie placu szkolnego oraz Jadwigi Szymań-
skiej z Wydziału Środowiska za udostępnienie worków do segregacji od-
padów oraz organizację wywozu nieczystości.

phm. Daniel Nowak

Z ŻYCIA PARAFII

Droga Światła po raz pierwszy 
ulicami Nasielska
W piątek Oktawy Wielkanocnej, 
10 kwietnia br., wierni parafii św. 
Wojciecha w Nasielsku przeszli 14 
stacji upamiętniających spotkania 
Zmartwychwstałego ze swoimi 
przyjaciółmi i uczniami. 
W drodze od kościoła na cmen-
tarz parafialny, ulicami Kościelną, 
Żwirki i Wigury oraz Cmentarną, 
wierni przeszli Drogą Światła w in-
tencji dobrego przygotowania do 
nawiedzenia obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej.
– Po raz pierwszy wędrujemy 
z obrazem Matki Bożej Czę-
stochowskiej, za krzyżem prze-
pasanym wielkanocną stułą 
i za płonącym paschałem, prosząc 
o błogosławione owoce nawiedze-
nia obrazu Matki Bożej – mówił ks. 
Grzegorz Ostrowski, pomysłodawca 
wydarzenia. 

W trakcie drogi uczestnicy rozwa-
żali spotkania zmartwychwstałego 
Chrystusa, m.in. z Marią Magdale-
ną, św. Tomaszem czy uczniami 
w drodze do Emaus, oraz próbo-

wali zgłębić osobiste przesłanie dla 
każdego wiernego, które z nich 
wynika. – Czy trzeba nam przy-
pominać nowinę, która jest dobra 
i zbawcza? I w której trwamy? Tak. 

Trzeba! Potrzebujemy przy-
pominania spraw najbardziej 
podstawowych – tych, które są 
przekazywane „na początku” 
– jako najważniejsze i decy-
dujące! Oto fundament: umarł 
za n asze grzec hy,  zgodn ie 
z Pismem; został pogrzebany, 
zmartwychwstał trzeciego dnia 
– zgodnie z Pismem. Ukazał się 
Kefasowi, a potem Dwunastu. 
Wydarzenie paschalne Chry-
stusa – zawierzone Kościołowi! 
Dla nas: wyzwolenie z grzechu 
– mówił w czasie nabożeństwa 
ks. Ostrowski.

ks. Grzegorz A. Ostrowski

Składam podziękowania  
wszystkim mieszkańcom  

wsi Popowo Północ  
za współpracę w okresie  

sprawowanie przeze mnie  
funkcji sołtysa.

     Z wyrazami szacunku
     Stanisław Charzyński

Pożegnanie
„Zgasł płomyk życia, spłynęła z rozpaczy łza, 

smutek i ból dała losu gra. 
Otoczona przyjaźnią oraz sercem 
wędrujesz gwiezdnym kobiercem 

do odległej i nieznanej krainy, 
gdzie będziesz zbierać za swe życie nagrody i daniny”.

W piątek 17 kwietnia 2015 r. odbyła się uroczystość pogrzebowa  

śp. Stefanii Rychlik 
Pani Stenia pozostanie w naszej pamięci jako osoba niezwykle serdeczna, mądra  

i szlachetna. Jej obecność w naszym gronie wniosła wiele celnych spostrzeżeń i refleksji  
do naszych spotkań. 

Rodzinie i przyjaciołom śp. Stefanii Rychlik składamy wyrazy współczucia.
     Członkowie nasielskiego Dyskusyjnego Klubu Książki
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SPORT SZKOLNY

Chłopcy z PG 1 mistrzami  
I etapu Coca Cola CUP 2015
W dniu 24 marca br. na boisku Orlik w Nasielsku odbyła się I runda elimina-
cji turnieju Coca-Cola Cup 2015. To najstarszy turniej piłkarski dla młodzie-
ży w Polsce. W tym roku rozpoczęła się jego 17. edycja. W turnieju tym 
rywalizował m.in. zawodnik Reprezentacji Polski i Bayernu Monachium 
Robert Lewandowski, który od 5 lat jest Ambasadorem Coca-Cola Cup 
2015. 
Nasze gimnazjum od dawna bierze rywalizuje w tym turnieju. W bieżą-
cych rozgrywkach nasi zawodnicy udanie wypadli w I rundzie, której byli 
gospodarzami. 
Wyniki:
Gimnazjum Winnica – Gimnazjum Dzierżenin  0:1
PG nr 1 Nasielsk – Zespół Szkół Nowe Miasto  3:0
Gimnazjum Winnica – Zespół Szkół Nowe Miasto 2:0
PG nr 1 Nasielsk – Gimnazjum Dzierżenin  3:0
Gimnazjum Dzierżenin – Zespół Szkół Nowe Miasto 4:1
PG nr 1 Nasielsk – Gimnazjum Winnica  3:3
Kolejność
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk  7 9:3
2. Gimnazjum Dzierżenin    6 5:4
3. Gimnazjum Winnica    4 5:4
4. Zespół Szkół Nowe Miasto   0 1:9
Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Mariusz Chmielewski, Robert Łępicki, 
Michał Królak, Sebastian Bajno, Daniel Falęcki, Adrian Cychowski, Mateusz 
Rutkowski, Wojciech Buszko, Kamil Łyczkowski i Alan Dzieliński.

SPORT SZKOLNY

Dziewczęta z Nasielska 
zajęły II miejsce w turnieju 
Coca-Cola Cup 2015
27 marca br. na boisku Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim (Modlin Stary) odbył się turniej eliminacyjny I run-
dy dziewcząt Coca-Cola Cup 2015. Bardzo dobrze zaprezentowały się 
w nim dziewczęta z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku, zajmując II miejsce. Po nieudanym początku drużyna złapała 
właściwy rytm i wygrała pozostałe spotkania, nie tracąc gola. Mimo równej 
liczby punktów o zwycięstwie drużyny z Leoncina zadecydował wynik 
bezpośredniego meczu.
Poniżej wyniki i tabela rozgrywek.
Zespół Szkół Leoncin – Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk 2:0
Zespół Szkół nr 3 Cieksyn – Gimnazjum Pomiechówek  0:0
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Zespół Szkół nr 3 Cieksyn 1:0
Zespół Szkół Leoncin – Publiczne Gimnazjum nr 3 Nowy Dwór 1:0
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – PGnr 3 Nowy Dwór 3:0
Zespół Szkół Leoncin – Gimnazjum Pomiechówek  2:0
Zespół Szkół nr 3 Cieksyn – PG nr 3 Nowy Dwór  0:0
Zespół Szkół nr 3 Cieksyn – Zespół Szkół Leoncin  1:0
PG nr 1 Nasielsk – Gimnazjum Pomiechówek   1:0
Gimnazjum Pomiechówek – PG nr 3 Nowy Dwór  1:0

Tabela:
1. Zespół Szkół Leoncin    9 5:1
2. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk   9 5:2
3. Zespół Szkół nr 3 Cieksyn    5 1:1
4. Gimnazjum Pomiechówek   4 1:3
5. Publiczne Gimnazjum nr 3 Nowy Dwór Maz.  1  0:5
Drużyna PG nr 1 w Nasielsku wystąpiła w składzie: K. Białoszewska, J. Ster-
bicka, P. Gardłowicz, M. Gortat, P. Domała, K. Tybuchowska, S. Szulińska,  
K. Wietecka, D. Sławińska, J. Werczyńska. Opiekunem zespołu był R. Bugalski.
Więcej na temat Coca-Cola Cup 2015 znajdziecie na: https://www.cocaco-
lacup.pl/Home/Results.

SPORT SZKOLNY. Tenis stołowy

Drużynowe zawody  
dla szkół gimnazjalnych
W piątek, 17 kwietnia 2015 r. 
w nasielskiej hali sportowej od-
był się turniej drużynowy tenisa 
stołowego dla szkół gimnazjal-
nych. Udział w zawodach wzięły 
następujące reprezentacje gim-
nazjów z gminy Nasielsk: Zespół 
Szkół nr 2 w Starych Pieściro-
gach, Zespół Szkół nr 3 w Ciek-
synie oraz Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Nasielsku. Zawody zosta-
ły rozegrane systemem „każdy 
z każdym”. Punktualnie o godzi-
nie 10.00 rozpoczęto zawody. 
Poniżej przedstawiono wyniki 
poszczególnych pojedynków.

Kategoria dziewcząt:
ZS 2 Pieścirogi – PG 1 Nasielsk 1:3
ZS 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk 2:3
ZS 2 Pieścirogi – ZS 3 Cieksyn 3:2
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce PG 1 Nasielsk (Katarzyna Tybuchowska, Kaja 
Białoszewska)
II miejsce ZS 2 Pieścirogi
III miejsce ZS 3 Cieksyn 

Kategoria chłopców:
ZS 2 Pieścirogi – PG 1 Nasielsk 3:1
ZS 3 Cieksyn – PG 1 Nasielsk 3:0
ZS 2 Pieścirogi – ZS 3 Cieksyn 2:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce ZS 3 Cieksyn (Marcin Witkowski, Arkadiusz 
Kasiak, Jan Wyrzykowski)
II miejsce ZS 2 Pieścirogi 
III miejsce PG 1 Nasielsk

Po zakończeniu zawodów drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz puchary
M.K.

SPORT SZKOLNY. Tenis stołowy

Drużynowe zawody  
dla szkół podstawowych

Zawody tenisa stołowego dla szkół podstawowych odbyły się 17 kwietnia br. w sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej w Nasielsku. Udział w turnieju wzięły reprezentacje z Popowa 
Borowego, Starych Pieścirogów oraz z Nasielska. Poniżej przedstawiono 
wyniki poszczególnych spotkań.
Kategoria dziewcząt
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi 3:2
Klasyfikacja końcowa
I miejsce  SP Popowo Borowe (Natalia Mikulska, Marta Rączka)
II miejsce SP Stare Pieścirogi
Kategoria chłopców
SP Popowo Borowe – SP Stare Pieścirogi 0:3
SP Nasielsk – SP Popowo Borowe  3:0
SP Stare Pieścirogi – SP Nasielsk  3:2
Klasyfikacja końcowa
I miejsce SP Stare Pieścirogi 
II miejsce SP Nasielsk
III miejsce SP Popowo Borowe
Po zakończeniu zawodów drużynom wręczono pamiątkowe dyplomy 
oraz puchary.

M.K.

Sport szkolny w skrócie
8 kwietnia 2015 r. w Nowym 
Dworze Mazowieckim dziew-
częta z nasielskiego Gimnazjum 
nr 1 zostały mistrzyniami powia-
tu w piłkę ręczną. 
9 kwietnia 2015 r. w Karcze-
wie dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej w Dębinkach zajęł y  
5. miejsce w międzypowiato-
wych zawodach sportowych w 
piłkę ręczną.
14 kwietnia 2015 r. w Radzymi-
nie dziewczęta z nasielskiego 
Gimnazjum nr 1 zostały brązo-
wymi medalistkami mistrzostw 
międzypowiatowych w pi łkę 
ręczną.

M.K.
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40 lat Ruchu UTW w Polsce Z NOK. Ale czad!

Grupa MoCarta  
w Nasielsku
Cóż to był za wieczór! W piątek, 17 kwietnia br. artyści Grupy MoCarta za-
brali publiczność zgromadzoną w Nasielskim Ośrodku Kultury w podróż 
pełną muzycznych niespodzianek. 

Zespół w składzie: Filip Jaślar – I skrzypce, Michał Sikorski – II skrzypce, 
Paweł Kowaluk – altówka, Bolek Błaszczyk – wiolonczela, udowodnił, że 
muzyka klasyczna jest bardzo plastyczna i można traktować ją z żartobli-
wą ironią. 

W Nasielsku Grupa MoCarta zaprezentowała swój najnowszy program 
„Ale czad!”, czyli montaż słowno-muzyczny z prezentacją w tle. Nie 
zabrakło w nim największych przebojów muzyki klasycznej oraz inteli-
gentnych żartów. Za sprawą filmu, który stanowił nieodłączny element 
koncertu, mieliśmy okazję gościć także Włodzimierza Korcza oraz Zbi-
gniewa Wodeckiego. 

Dzięki możliwości występowania w wielu zakątkach świata muzycy po-
znali z bliska kulturę wielu narodów. Jednak, jak zgodnie twierdzą, najpięk-
niejszym miejscem na świecie jest terminal przylotów na lotnisku Okęcie, 
a najwspanialszą publicznością – Polacy. Na potwierdzenie tej tezy wy-
głosili nawet krótką rymowankę: „Kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj 
zwiedza. Ja zostaję!”.
Występ, zgodnie z tytułem, to był prawdziwy czad. Nie obyło się bez bi-
sów. Podczas jednego z nich na scenę artyści zaprosili jednego z widzów 
do wspólnego odśpiewania piosenki O sole mio!
Wieczór z grupą MoCarta to niezwykłe spotkanie z muzyką klasyczną 
okraszoną kulturalnym żartem. Nietypowe, często zaskakujące aranżacje 
muzycznych klasyków rozbawiły publiczność do łez. 

K.T.

II Kongres Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku 
II Kongres Uniwersytetów III Wie-
ku odbył się 30 marca 2015 r. 
w Teatrze Wielkim w Warszawie. 
W ogromnej sali widowiskowej 
zebrało się około 1500 gości z ca-
łej Polski, których serdecznie powi-
tali: Krystyna Lewkowicz – prezes 
Fundacji Ogólnopolskie Porozu-
mienie UTW, oraz Michał Szczerba 
– przewodniczący Komisji Poli-
tyki Senioralnej. Kongres uroczy-
ście otworzyła pani prezydentowa 
Anna Komorowska, a prezydent 
RP Bronisław Komorowski wystą-
pił jako gość honorowy.
Prezentację oraz wręczenie ty-
tułów i  dyplomów laureatom 
konkursu „Wielka osobowość Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku” pro-
wadził Jacek Michałowski – Szef 
Kancelarii Prezydenta RP. Odzna-
czenia otrzymali profesor Hanna 
Gronkiewicz- Waltz – prezydent 
m.st. Warszawy, senator Mieczy-

sław Augustyn oraz profesor Piotr 
Błędowski.
Po przerwie, podczas której odby-
ła się degustacja wspaniałych dań, 
przeprowadzono panel dyskusyj-
ny, na którym uczestnicy omawia-
li osiągnięcia UTW i dyskutowali 
o wyzwaniach stojących przed tym 
środowiskiem. Jednym z tych wy-

zwań jest edukacja, promowanie, 
realizacja i monitorowanie efektów 
w zakresie kierunków rekomen-
dacji zawartych w długofalowych 
programach rządowych na lata 
2014–2020.
Środowisko UTW uznało, iż w 40. 
rocznicę powstania pierwszego 
uniwersytetu w Polsce należy 
uhonorować jego założycielkę 

i wybitnego prekursora polskiej 
gerontologii – profesor Halinę 
Szwarc, ustanawiając rok 2015 ro-
kiem tej wybitnej osoby.
Następnie przekazano informację 
o możliwości wyłonienia reprezen-
tacji osób starszych w celu utwo-
rzenia Obywatelskiego Parlamentu 
Seniorów, którego powstanie jest 

uznawane za największe wydarze-
nie 40-lecia ruchu UTW. 
Podsumowanie Kongresu i przyję-
cia Deklaracji Końcowej odbyło się 
w podniosłej atmosferze, a zebrani 
goście mieli przyjemność wysłu-
chać na żywo recitalu Ireny Santor, 
na którym to ożyły wspomnienia 
dawnych lat. Wszyscy bawili się 
doskonale, śpiewając razem z pa-

nią Ireną i dziękując jej serdecznie 
za tak miłą atmosferę.
W Kongresie uczestniczyły 3 oso-
by z Nasielska: Teresa Skrzynecka 
– prezes Fundacji „BĄDŹMY RA-
ZEM”, Hanna Wróblewska – wi-
ceprezes tejże Fundacji, i Barbara 
Modzelewska – przedstawicielka 
naszego Uniwersytetu. Chociaż 
nasz uniwersytet jest „młody”, to 
mieliśmy możliwość zapoznania 
się z pracą i ogromnym dorobkiem 
wszystkich UTW w Polsce w 40-le-
cie ich istnienia i aktywności.
Inicjatorka tego wielkiego ruchu, 

profesor Halina Szwarc, mądra i od-
ważna kobieta, wyraziła tymi sło-
wami swoje credo życiowe.
Życie to nie długie wakacje, lecz 
ciągła nauka.
To, kim jesteśmy, jest istotniejsze 
od tego,
Co robimy i co posiadamy.

Barbara Modzelewska

Z NOK. Teatr SMYKA

Nadchodzi Pipi
Z końcem marca w Nasielskim Ośrodku Kultu-
ry ruszył cykl spotkań teatralnych dla najmłod-
szych: Teatr SMYKA. Spektakle odbywają się w 
niedziele i cieszą się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Ich celem jest dostarczenie mło-
demu widzowi wielu artystycznych przeżyć, 
wzbogacenie jego wyobraźni, kształtowanie 
wrażliwości na sztukę oraz nauka pięknej mowy.
19 kwietnia br. na scenie NOK wystąpił Teatr 
TAK z przedstawieniem Nadchodzi Pipi . Re-
zolutna rudowłosa dziewczynka mieszkającą 
samotnie w willi Śmiesznotce i czekającą na 
powrót swojego taty – kapitana Efraima Poń-
czochy – przeniosła najmłodszych w magiczny 
świat pełen przygód i wspaniałej zabawy. Spek-
takl bazował na dużym zaangażowaniu dzieci. 
Pipi zapraszała publiczność do nauki tańca oraz 
wspólnego czarowania. Uczyła również angielskich słówek. Na zakończenie spotkania dzieci chętnie fotografo-
wały się z bohaterami. Można było przybić piątkę kapitanowi i przeuroczej Pipi.
Teatr SMYKA przenosi młodego widza w świat baśni i zapewnia niezapomniane przeżycia. NOK zaplanował już 
repertuar spektakli dla dzieci na cały maj i początek czerwca. Szczegóły na stronie internetowej: www.nokna-
sielsk.pl.
Zakupu biletów można dokonać online oraz w kasie kina Niwa. Bilety są sprzedawane z dużym wyprzedzeniem.

K.T.
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ZE SZKÓŁ. PG nr 1

Kiermasz Wielkanocny
21 marca br. w Publicznym Gim-
nazjum nr 1 w Nasielsku po raz 
pierwszy został zorganizowany 
Gminny Kiermasz Wielkanocny. 
Jego celem było kultywowanie 
tradycji wielkanocnych oraz in-
tegracja mieszkańców gminy.
Kiermasz przyciągnął wszyst-
kich, którzy chcieli wprowadzić 
w swoich domach wiosenny 
nastrój zbliżających się świąt. 
A było w czym wybierać! Nasze stoisko oferowało stroiki i drzewka wielkanoc-
ne, jajka zdobione techniką decoupage i sznurkowe, kartki okolicznościowe, 
drewniane zające. Wszystkie te cuda i cudeńka zostały wykonane przez uczniów 
pod czujnym okiem Krystyny Bober, Wioletty Sadowskiej i Bożeny Chrzanow-
skiej, które prowadziły zajęcia biblioteczne, plastyczne i świetlicowe.
Na stole przygotowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej nie zabrakło pa-
lemek, wstążeczkowych jajek oraz ozdób szydełkowych i decoupage. Marle-
na Asak wykonała wspaniałe cekinowe zajączki i kurczaczki, słomiane króliczki, 
wstążeczkowe jajka, natomiast Agata Jarząb przygotowała pięknie zdobione kra-
szanki oraz pierniki wielkanocne w kształcie jajka. Atrakcją tego stoiska były mi-
niwarsztaty, na których dzieci mogły samodzielnie zrobić dla siebie kraszankę.
Nasza koleżanka wystawiała produkty Anny Nowickiej z Legionowa. 
A były to pięknie wykonane poduchy, pikowane kocyki dla maluchów, 
maskotki, opaski, okładki na książeczki. Na kiermaszu można było rów-
nież nabyć piękne obrazy namalowane przez Ewę Witkowską z Kosewa.
Na szczególne uznanie zasługuje osiemnastoletni pasjonat rękodzieła – 
Piotr Kwiatkowski, który znalazł na siebie pomysł na spędzanie wolnego 
czasu i zarobienia pieniędzy. Na jego stoliku można było kupić brzozowe 
dekorowane wianuszki i koszyczki oraz filcowe koguciki i torebki, a każ-
da z pań mogła również nabyć dla siebie ręcznie wykonane bransoletki.
Wśród wystawców panowała miła i serdeczna atmosfera. Można było wy-

mienić doświadczenia, nawiązać kontakty. Pożegnaliśmy się obietnicą po-
nownego spotkania i wystawienia następnych prac.
Dzięki uprzejmości burmistrza Nasielska 31 marca br. mieliśmy oka-
zję zaprezentować nasze rękodzieło również na stoisku wystawionym 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nasielsk, które cieszyło się dużym za-
interesowaniem.
Wszystkim zaangażowanym w kiermasz, autorom prac i mieszkańcom, 
którzy do nas przybyli, zachwycili się i zakupili nasze wyroby, serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy na kolejne tego typu akcje. Mamy nadzieję, że 
na następny kiermasz mieszkańcy gminy przybędą liczniej. Naszą ideą jest 
prezentowanie wyrobów powstałych z pasji mieszkańców gminy i poka-
zanie ich szerszej grupie osób.

W. Sadowska
K. Bober

B. Chrzanowska

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 nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustne-
go nieograniczonego, dot. działki nr 162/6, 162/7 i 162/8 położonych 
w obrębie Cieksyn- wykaz: ZPN.6840.2.1.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) 
w dniach od 24 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

950 lat Nasielska

Studenci UTW poznają historię Nasielska
Spora grupa studentów Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku bar-
dzo lubi historię. Stąd ich liczny udział 
w zajęciach z tej dziedziny wiedzy.
Przedmiotem ich dociekań są głów-
nie dzieje Nasielska. Sięgają do źró-
deł, literatura przedmiotu jest bowiem 
niezbyt bogata, a do tego wiele infor-
macji zawartych w różnego rodzaju 
opracowaniach świadczy niekiedy 
o bujnej wyobraźni osób je zapisują-
cych. Dlatego chyba dr Józef Osta-
szewski, pisząc przed laty pracę Dzieje 
Nasielska i wsi okolicznych, tytuł ten 
uzupełnił podtytułem: Dzieje bajecz-
ne miasta Nasielska. 
Zajęcia w 950. rocznicę wystawie-
nia najstarszego dokumentu pisane-
go odbyły się w Nasielskim Ośrodku 
Kultury 13 kwietnia br. Słuchacze ana-

lizowali tekst tzw. falsyfikatu mogileń-
skiego wystawionego w roku 1065 
w Płocku przez księcia Bolesława, 
późniejszego króla Polski, znanego 
jako Bolesław Śmiały lub Szczodry. 
W tym właśnie dokumencie (napi-
sanym w języku łacińskim), wysta-
wionym dla klasztoru w Mogilnie 
i określającym nadania na rzecz tego 
klasztoru, wśród 19 grodów mających 
ponosić określone zobowiązania 
(pięciorakie dziewięciny) jest wymie-
niony gród Nasielsk (Nasylsco).
Aby ułatwić pracę studentom, każ-
dy z nich otrzymał łaciński tekst 
dokumentu mogileńskiego z naj-
ważniejszymi wyjaśnieniami. Ponadto 
słuchacze mieli do dyspozycji wykaz 
najważniejszych wydarzeń w dziejach 
Nasielska oraz informację o tym, na 
co należy zwracać uwagę przy ana-
lizowaniu tekstów źródłowych. 
Przypomniano również, jak przebie-
gały przed pięćdziesięciu laty ob-
chody 900. rocznicy ukazania się 
pierwszej notatki o Nasielsku. Ów-
czesne władze Nasielska, kierowa-
ne przez Henryka Sitka i Kazimierza 
Góreckiego, zadbały, aby ten jubi-
leusz uczcić godnie. Podjęto wie-
le inicjatyw. Na wystawie ukazującej 
dziewięć wieków udokumentowa-

nej historii Nasielska zgromadzono 
unikalne dokumenty z największych 
polskich archiwów. Najważniejszym 
wydarzeniem tych obchodów była 
sesja popularnonaukowa na temat 
dziejów Nasielska. Jej najważniejszymi 
postaciami byli czołowi polscy histo-
rycy, profesorowie Stanisław Herbst 
i Stanisław Pazyra. Owocem tej sesji 
było wydawnictwo: Szkice z dziejów 
Nasielska i dawnej Ziemi Zakroczym-
skiej.
W wydawnictwie tym zawarto rów-
nież przesłanie dla przyszłych po-
koleń, aby opracować pełne dzieje 
Nasielska i jego regionu. Jednak po 
pięćdziesięciu latach niewiele w tej 
kwestii się zadziało. Nasielsk zapo-
mniał o jubileuszu 950-lecia. W tej 
sprawie ukazały się trzy krótkie tek-
sty w „Życiu Nasielska”. O jubileuszu 
nie zapomniał Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, zapoznając się z pierwszym 
pisanym dokumentem informują-
cym o istnieniu Nasielska.
W dyskusji, jaka rozwinęła się na ko-
niec spotkania, studenci seniorzy 
apelowali do młodzieży podejmu-
jącej studia, aby tematem ich prac 
magisterskich były sprawy związane 
z Nasielskiem i ziemią nasielską.

az. 
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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.

Z GMINY

Z UM.

Zasady odbioru odpadów
Jeżeli wnoszą Państwo opłatę za 
odbiór odpadów segregowanych, 
to w tej cenie znajduje się również 
opłata za odpady zmieszane.
Płacąc 7 zł od osoby, wystawia-
my w dniu odbioru, zgodnym 
z harmonogramem, odpady segre-
gowane, a w dniu odbioru zmiesza-
nych, zgodnie z harmonogramem, 
wystawiamy odpady zmieszane – 
a płacimy tylko jedną stawkę – 7 zł 
od osoby.
Osoby, które wnoszą opłatę wyż-
szą, obecnie 13 zł od osoby, i zło-
żyły deklarację, że będą oddawały 
odpady jako zmieszane, nie muszą 

ich segregować. Wystawiają odpa-
dy wyłącznie w dniu odbioru odpa-
dów zmieszanych. Jeżeli wystawią 
odpady zmieszane w dniu odbio-
ru odpadów segregowanych, od-
pady nie będą odebrane (wyjątek 
stanowią miejscowości, z których 
odpady segregowane i zmieszane 
są odbierane jednego dnia).
UWAGA!
Jeżeli złożyli Państwo deklarację, że 
będą przekazywali odpady segre-
gowane, i wnoszą opłatę 7 złotych 
od osoby, to w przypadku, gdy 
w zmieszanych odpadach będą się 
znajdowały odpady podlegające 

segregacji lub w segregacyjnych 
zmieszane (w ilościach ponad 20%), 
gmina po powiadomieniu o tym 
fakcie przez firmę odbierającą od-
pady naliczy wyższe koszty, tj. 13 zł 
od osoby. Zasady segregacji znajdą 
Państwo na stronie www.nasielsk.pl 
(SYSTEM GOSPODARKI ODPADA-
MI – ogólne informacje o systemie 
gospodarki odpadami – zasady 
segregacji), w Urzędzie Miejskim  
– II piętro, pokój 203 można też 
pobrać ulotkę o zasadach segrega-
cji odpadów.

Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich

Majowy odbiór gabarytów
Miasto Nasielsk:
12.05.2015
Pniewska Górka, Świerkowa, Kwia-
towa, Brzozowa, Starzyńskiego, 
Wąska, Rynek, Młynarska, Topo-
lowa, Nowa, Działkowa, Słoneczna, 
Folwark, Żwirki i Wigury, Kozia, La-
zurowa, Ślepa, Cmentarna, Wojcie-
cha, Wierzbowa, Gwiaździsta, Mała, 
Tęczowa, Jesionowa, Kościelna;
Jaworowa, Leśna, Grabowa, Ga-
jowa, Malinowa, Sosnowa, Ogro-
dowa, Miodowa, Pi łsudskiego, 
Owocowa, Wiśniowa, Wielokwia-
towa, Czereśniowa, Jagodowa, 
Elektronowa, Warszawska, Cisowa, 
Rostkowskiej;

13.05.2015
Bajkowa, Wyszyńskiego, Armii Kra-
jowej, POW, 11 listopada, Podmiej-
ska, Nowa Wieś, Łąkowa, Piaskowa, 
Graniczna, Krańcowa, Krupki, Anny 
Jagiellonki, Jagiełły, Dąbrówki, Po-
lna, Traugutta, Staszica, Tuwima, 
Poniatowskiego, Osińskiego, Ba-
torego, Długa, Wiejska, Szkolna, 
Jaśminowa, Chrobrego, Garbarska, 
Królowej Jadwigi, Bema, Ander-
sa, Broniewskiego, Dąbrowskiego, 
Łokietka, Waryńskiego;
Kolejowa, Łączna, Wspólna, Dębo-
wa, Klonowa, Sportowa, Lipowa, 
Prosta, Kręta, Płońska, Przemysło-
wa, Cicha, Kilińskiego, Kościuszki, 
Spokojna, Kasztanowa, Mieszka I, 
Kazimierza Wielkiego, Krótka.

Przypominamy:
Odpady wielkogabarytowe – to 
odpady komunalne powstające 
w domach, które ze względu na 
duże rozmiary lub wagę nie miesz-
czą się w standardowych konte-
nerach na śmieci. Do tej grupy 
odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, 

W ramach wnoszonych opłat za 
odbiór odpadów dwa razy w roku 
odbierane są również odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny, elektroniczny i małe 
opony samochodowe. Najbliższy 
odbiór odpadów wielkogabaryto-
wych już w maju br. Pamiętajmy, 
że trzeba je wystawić przed pose-
sję do godz. 7.00.
Poniżej zamieszczamy harmono-
gram odbiorów.

Gmina Nasielsk:
04.05.2015
Broninek, Pianowo, Głodowo, Kę-
dzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, 
Pniewo, Chrcynno, Popowo, Ja-
skółkowo, Chechnówka, Lorcin, 
Żabiczyn, Paulinowo, Młodziano-
wo;

05.04.015
Wągrodno, Nuna, Krogule, Budy 
Siennickie, Cegielnia Psucka, Psu-
cin, Studzianki, Miękoszynek, Dę-
binki, Morgi, Czajki;

06.05.2015
Toruń, Miekoszyn, Zaborze, Lele-
wo, Ruszkowo, Mokrzyce, Dobra 
Wola, Nowa Wrona, Borkowo, No-
winy, Cieksyn, Wiktorowo;

07.05.2015
Konary, Malczyn, Andzin, Kosewo, 
Chlebiotki, Kątne, Mazewo, Winniki, 
Słustowo, Lubomin, Lubominem, 
Jackowo;
11.05.2015
Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe;
12.05.2015
Mogowo
13.05.2015
Siennica

szafy, tapczany, łóżka, fotele, dy-
wany, materace, pierzyny, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów, małe 
opony z samochodów osobo-
wych itp.
Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, to 
wszystkie popsute, od dawna nie-
używane, już niepotrzebne urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne, 
działające kiedyś na prąd lub na ba-
terie, np. lodówki, pralki, suszarki, 
radia, telewizory, golarki, zabawki, 
komputery, drukarki, odtwarzacze 
DVD, wiertarki itp.
Niekompletny sprzęt elektroniczny 
(obudowy, części urządzeń) nie bę-
dzie zabierany. 
Nie będą zabierane również odpa-
dy, których nie mogą podnieść dwie 
osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza 
część/odpad).
Do odpadów wielkogabarytowych 
nie należą wszelkiego rodzaju części 
budowlane i sanitarne, takie jak de-
ski drewniane, belki, panele, ramy 
okienne, drzwi, płoty, wanny, umy-
walki, muszle toaletowe lub spłuczki, 
grzejniki, płytki, rolety, jak również 
części samochodowe, motorowery, 
kosiarki spalinowe, odpady remon-
towe, odpady ogrodowe, worki na 
śmieci lub kartony z odpadami do-
mowymi. Nie wyrzucamy również 
dużych opon od samochodów cię-
żarowych lub ciągników.
Jednocześnie przypominamy, że 
odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny można przez cały rok 
przekazywać bezpłatnie do PSZOK 
w Nasielsku, ul. Płońska 43, od wtor-
ku do soboty w godz. 7.00–15.00.

(red.)

INFORMACJA O WYKAZIE
Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) informuje, że został sporządzony i podany do publicznej 
wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy, dot. lokalu nr 3 przy ul. Starzyńskiego 4A w Nasielsku- ZPN.7125.4.3.2015
Niniejszy wykazy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektro-
nowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 24 kwietnia 2015 r. do 15 maja 2015 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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PORADY

Codzienne odżywianie 
małych dzieci
Czy masz małe dziecko? Pewnie zastanawiasz się nad jego codziennym 
jadłospisem, nad tym, co Twoje dziecko jada. Odpowiednia dieta ma 
bardzo duży wpływ na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny, ale 
również na zdolność uczenia się każdego dziecka.

Racjonalna dieta powinna zapewnić dziecku:

– prawidłowy wzrost,

– dobre zdrowie i samopoczucie,

– zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób wieku dorosłego.

Jeśli dziecko zatruje się, przeje lub nabawi alergii, to objawy zazwyczaj 
łatwo jest rozpoznać i odpowiednio skojarzyć. Niestety, istnieje też wie-
le objawów, jak ból głowy, apatia, nadpobudliwość lub podobne zacho-
wania dziecka, które rodzice rzadko łączą z niewłaściwą dietą. Podobnie 
równie rzadko myśli się o wpływie sposobu odżywiania w dzieciństwie 
na występowanie poważnych chorób w późniejszym życiu dorosłym 
dzieci. 

Lista chorób dietozależnych, które coraz częściej dotykają już nie tylko 
dorosłych, ale i dzieci, jest długa. To nie tylko otyłość czy cukrzyca, ale 
także choroby układu krążenia i nadciśnienie. Inwestując w przyszłość 
naszych maluchów, warto zainwestować też w ich zdrowie.

Podając dziecku posiłki, powinniśmy nie tylko zaspokajać uczucie głodu 
dziecka, dbać o smakowitość i estetykę pożywienia, ale przede wszyst-
kim o jego wysoką jakość. Prawidłowy sposób żywienia polega na 
dostarczeniu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilo-
ściach i proporcjach. Warto uświadomić sobie, że istnieją produkty, któ-
re nie dostarczają żadnych wartości odżywczych, a zawierają substancje 
toksyczne i szkodliwe dla zdrowia. Tych powinniśmy unikać, zastępując 
innymi, które mają pozytywny wpływ na zdrowie: zwiększają odporność 
i zapewniają lepsze samopoczucie.

Wielu rodziców, z powodu braku czasu lub dla świętego spokoju, pozwa-
la swoim dzieciom na spożywanie wszelkiego rodzaju słodyczy, słodkich 
napojów, produktów typu fast food. Chętnie sięgamy po reklamowane 
produkty – słodkie, z dużą ilością barwników, niezdrowych tłuszczów, 
jako rzekomo idealne na pożywne śniadanie… Przykłady? Masło cze-
koladowe na pełnoziarnistym toście, słodki owocowy jogurt, który owo-
ców „nie widział”, ciastko biszkoptowe… 

Co gorsza, znaczny odsetek dzieci i młodzieży w ogóle nie jada śniadań 
w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu. A przecież śniadanie musi 
być dla dziecka nawykiem wpajanym od najmłodszych lat. Spożywanie 
pierwszego posiłku jest niezbędne do właściwego funkcjonowania mó-
zgu. Dlatego później nie dziwmy się, że dziecko nie umie się skupić lub 
jest nadpobudliwe, skoro dostaje do jedzenia słodycze i słodkie napoje, 
a nie chce zjeść wartościowego posiłku. 

Ważny jest także rytuał spożywania posiłku, co powinno być celebro-
wane od początku podawania dziecku stałych posiłków. Jeść należy ra-
zem z innymi członkami rodziny, w spokoju, przy stole, a nie biegając 
za dzieckiem czy przed telewizorem. Konsekwencja takich zachowań 
naprawdę procentuje. Każde dziecko potrzebuje odpowiednich co-
dziennych rytuałów, żeby czuć się pewnie i bezpiecznie. Niestety ro-
dzice w pierwszym roku jego życia o nich jeszcze pamiętają, ale później 
często już nie. 

Każdy powinien spożywać posiłki z przerwami mniej więcej 3-godzin-
nymi i w ciągu dnia powinno ich być 5–6. Czy liczyliście kiedykolwiek, 
ile posiłków zjada Wasze dziecko? Dla większości z nas posiłek to coś 
„konkretnego” – śniadanie czy obiad, natomiast dla naszego organizmu 
posiłkiem jest wszystko, co jemy i pijemy (oprócz wody). Zatem warto 
spróbować spisać jadłospis swojego dziecka np. z 3 dni: co zjada i wypija, 
w jakich ilościach i o jakich godzinach. 

Drodzy Rodzice, zastanówcie się nad tym, co jedzą Wasze dzieci i jaki 
ma to wpływ na ich zdrowie! Na mojej stronie www.konsultacjediete-
tyczne.pl zakładka ciekawe linki jest link umożliwiający ściągnięcie po-
radnika żywienia dzieci w wieku 1–3, ale zasady te obowiązują także 
starsze dzieci.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

O G Ł O S Z E N I E

WETERYNARZ RADZI

O otyłości słów kilka…
Otyłość to niefizjologiczny nadmiar 
odłożonej tkanki tłuszczowej po-
wodującej zmiany różnych funkcji 
organizmu. Otyłość dotyczy ponad 
30 procent populacji psów i wiąże 
się nie tylko ze zmienionym wyglą-
dem zwierzęcia, ale również z wie-
loma zaburzeniami zdrowia, takimi 
jak nietolerancja wysiłkowa (szybkie 
męczenie się) oraz problemy kost-
no-stawowe (przedwczesna artroza 
– zwyrodnienie stawów, częstsze ze-
rwanie więzadła krzyżowego przed-
niego kolana, dyskopatie, rozwój 
dysplazji stawów).
Zawsze u psów z dużą nadwagą no-
tuje się:
• problemy sercowo naczyniowe,
• problemy oddechowe (duszność),
• wzrost częstości pracy serca,
• wzrost ciśnienia krwi,
• wzrost objętości plazmy.
Rasami predysponowanymi do 
nadmiaru fałdków są: labrador retrie-
ver, Cairn terier, owczarek szkocki, 
owczarek szetlandzki, jamnik, bas-
set, Cavalier King Charles Spaniel, 
beagle. Na rozwój otyłości u psów 
wpływ ma wiele czynników, ale naj-
ważniejszymi wydają się czynniki 
warunkowane przez właściciela psa: 
rodzaj i ilość karmy, liczba posiłków 
na dzień, podawanie smakołyków, 
częstotliwość ruchu; ale także inne 
czynniki, na które mamy mniejszy 
wpływ, jak: wiek, płeć, rasa, przejście 
zabiegu kastracji czy sterylizacji.
Czasami otyłość spowodowaną złym 
zbilansowaniem dawki żywieniowej 
psów i kotów należy odróżnić od 
zaburzeń hormonalnych, takich jak 
cukrzyca, niedoczynność tarczycy, 
nadczynność kory nadnerczy (cho-
roba Cushinga), polifagia (spaczone 
łaknienie) spowodowane chociażby 

długim lub częstym stosowa-
niem leków sterydowych. 
W procesie rozwoju otyłości 
wyróżniamy dwie fazy.
1. Faza dynamiczna, trwają-
ca od kilku miesięcy do kilku 
lat, charakteryzuje się wkłada-
mi energetycznymi większy-
mi niż potrzeby. Te nadwyżki 
energii są najpierw składowane 
w postaci lipidów, powodując 
wzrost masy.
2. Faza statyczna, w której trak-
cie waga stabilizuje się, apetyt 
może być normalny, a czasami 
nawet mniejszy (tłumaczy to obraz 
psa otyłego, który według właścicie-
la je niewiele).
Jeszcze raz zwracamy uwagę, że aby 
osiągnąć poziom otyłości, musi ist-
nieć nadmiar energii nad potrzebami 
do pewnego momentu w życiu – 
czasami wiele lat wcześniej. Jednakże 
trzeba pamiętać, że u zwierząt „usta-
bilizowanych ” potrzeby energe-
tyczne mogą zmniejszać się w wieku 
starszym. Psy takie mają często zabu-
rzenia poznawcze, a ośrodek głodu 
i sytości nie funkcjonuje u nich wła-
ściwie, co często pogłębia nam stan 
dużej nadwagi i otyłości.
To, że otyłość u psów związana jest 
z błędami żywienia, wie każdy. Nie 
każdy uświadamia sobie jednak, że:
• dawka żywieniowa u psa nie 

uwzględnia potrzeb energetycz-
nych (pies je wszystko, co mu się 
da do jedzenia – „ad libitum”) oraz 
dodatków w postaci łakoci lub do-
pełniania kwasami tłuszczowymi 
(niewliczonymi do wkładu ener-
getycznego).

• podawanie posiłków kompletnych 
bardzo apetycznych, bogatych 
w tłuszcze i cukry predysponują-
ce do otyłości.

Ogólnie właściciele psów otyłych in-
terpretują dobry apetyt swoich psów 
jako znak dobrego zdrowia i mają 
tendencję do częstego podawania 
zwierzętom dodatków żywienio-
wych, jak psie ciasteczka czy wę-
dzone łakocie. Niektórzy właściciele 
popełniają błąd, używając pożywie-
nia jako półśrodka w celu uniknięcia 
znudzenia czy niszczenia przez nie-
pilnowane zwierzęta. Wniosek z tego 
jest jeden: to my, właściciele jeste-
śmy odpowiedzialni za otyłość u psa 
i kota.
Często w gabinecie pada pytanie: 
W takim razie, panie doktorze, jak 
odchudzić swojego psa? Odpowiedź 
nie jest prosta i zawiera się zawsze 
w trzech kierunkach:
– uświadomienie psychologiczne 
właściciela,
– wprowadzenie diety,
– wprowadzenie ćwiczeń i zwiększe-
nie ruchu zwierząt.
Zmotywowanie właścicieli do od-
chudzania, czyli przedstawienie mu 
przyczyn i szkód otyłości oraz zalet 
posiadania psa i kota w dobrej formie, 
zazwyczaj jest preludium do tech-
nicznego aspektu odchudzania. Dieta 
psa i kota opiera się na zmniejszonej 
kaloryczności karmy. Ważna jest też 
współpraca lekarza weterynarii z wła-
ścicielem zwierzęcia:
– musimy dokonać badania klinicz-
nego psa (stan zdrowia, współistnie-
jące dolegliwości, ocena nadwyżki 
wagowej waga aktualna – waga opty-
malna),
– musi zostać ustanowiony cel, np.  
3 kg w 30 dni,
– trzeba opracować dietę niskokalo-
ryczną dobrze zbilansowaną,
– musimy określić ilość pożywienia 
do podawania oraz podział posiłku,
– należy regularnie oceniać zwierzę, 
wykreślać krzywą wagową.
Ważne jest, by odchudzać nasze 
pupile małymi kroczkami. Nagłe 
zmniejszenie dawki żywieniowej 
może wpłynąć na pobudzenie, ner-
wowość zwierząt, włóczęgostwo 
i szperactwo na spacerach, a czasa-
mi przewrotnie ospałość i osowia-
łość. Karmy komercyjne służące do 
odchudzania są chyba najbezpiecz-
niejszym wyborem pod warunkiem 
rygorystycznego ich stosowania.
A co do ruchu? Każdy z nas musi 
sobie odpowiedzieć na pytanie, czy 
może poświęcić więcej czasu na 
spacery i zabawę dla psa i kota. Wyj-
dzie to na pewno na zdrowie i nam, 
i czworonogom.

Małgorzata i Adam Rosłońscy
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Kino NIWA ZAPRASZA
29-30 kwietnia godz. 15.00

6-10 maja godz. 15.00

Dom 3D (dubbing)
Animacja, przygodowy, sci-fi; USA.

Kosmita ukrywa się na Ziemi i zaprzyjaźnia z na-
stolatką. Razem muszą uchronić planetę przed 
inwazją obcych. 

29-30 kwietnia godz. 17.00

6-10 maja godz. 17.00

Ze wszystkich sił
Dramat, sportowy; Francja, Belgia; Czas trwania: 1 godz. 
i 26 min.

Poczucie humoru i urok osobisty cechują 
17-letniego Juliena, z powodu porażenia mó-
zgowego przykutego do wózka inwalidzkiego. 
Aby na nowo zbudować relację z ojcem, chło-
pak namawia go na wspólny udział w triatlonie 
Ironman w Nicei.

29-30 kwietnia godz. 19.00

6-10 maja godz. 19.00

Szybcy i wściekli 7
Akcja, kryminał; USA; Czas trwania: 2 godz. i 20 min.

Deckard Show pragnie dokonać zemsty za 
śmierć brata Owena, eliminując Toretto i jego 
ekipę.

13-17 maja godz. 15.00

Ups! Arka odpłynęła 3D
Animacja, przygodowy; Niemcy, Belgia, Luksemburg, 
Irlandia; Czas trwania: 1 godz. i 25 min.

Nie dla wszystkich zwierząt starczyło miejsca na 
Arce Noego, co się z nimi stało? Odpowiedź do-
staniemy w animacji której reżyserami są Toby 
Genkel i Sean McCormack.

13-17 maja godz. 17.00

Saga Wikingów
Akcja, przygodowy; Szwajcaria, Niemcy, RPA; Czas trwa-
nia: 1 godz. i 37 min.

Film „Saga Wikingów”, opowiada o grupie wa-
lecznych wikingów, którą dowidzi młody wo-
jownik Asbjorn. Ich celem jest wyprawa i napaść 
na Wyspy Brytyjskie. Gdy zerwie się sztorm, ich 
statek rozbije się o Szkockie wybrzeże. Grupa 
wikingów będzie musiała przedrzeć się przez 
terytorium wroga.

13-17 maja godz. 19.00

System
Thriller, dramat; USA; Czas trwania: 2 godz. i 27 min.

Film „System”, to adaptacja mrocznego thrillera 
Toma Roba Smitha, w reżyserii Daniela Espinosy 
(„Szybki cash”, „Safe House”). W rolach pierw-
szoplanowych wystąpią Gary Oldman, Tom 
Hardy oraz Noomi Rapace.

Baran 21.03–20.04
Staraj się za to jak najwięcej czasu przezna-
czyć na wypoczynek i relaks. Splot wyda-
rzeń przyniesie nieoczekiwane zdarzenia. 
Dobry czas na planowanie budżetu. Nie 
bierz na siebie dodatkowych obowiązków.

Byk 21.04–20.05
Wszystko, za co się teraz zabierzesz, za-
kończy się sukcesem. Jednak nie pozwól, 
aby nadmiar szczęścia i powodzenia prze-
wrócił Ci w głowie. Nie spiesz się z decy-
zjami dotyczącymi spraw osobistych.

Bliźnięta 21.05–21.06
Zachowaj spokój. Słowa krytyki nie powin-
ny Cię martwić. Nie daj się wyprowadzić 
z równowagi. Każdą wolną chwilę postaraj 
się wykorzystać na odpoczynek. Więcej 
uwagi i troski poświęć rodzinie. 

Rak 22.06–22.07
Dzięki pracowitości i konsekwencji w dzia-
łaniach uda Ci się osiągnąć konkretne re-
zultaty. Okres ten będzie bardzo pomyślny 
dla rozwoju Twojej kariery. Czeka Cię teraz 
dużo niezaplanowanych wyjazdów.

Lew 23.07–23.08
Możesz teraz otworzyć nowy rozdział swo-
jego życia. Zaczniesz inwestować i doko-
nasz reorganizacji w życiu zawodowym. 
Masz wystarczająco dużo siły, aby poradzić 
sobie z trudnościami. 

Panna 24.08–22.09
Nie masz powodów do narzekań. Przeko-
nasz się, że do szczęścia nie trzeba wiele. 
Przed Tobą szczególnie korzystne i szczęśli-
we uczuciowe związki. Będziesz się cieszyć 
sympatią otoczenia. 

Waga 23.09–23.10
Zadbaj o umocnienie swojej pozycji. Nie 
daj się zepchnąć na boczny tor. Postaraj się 
zachowywać dyplomatycznie i bądź bar-
dziej wyrozumiały dla cudzych słabości. 
Przygotuj się na nowe znajomości.

Skorpion 24.10–22.11
Podejmiesz się trudnych zadań. Nie zabrak-
nie Ci pomysłów i wytrwałości w działaniu. 
Nie przeciążaj się nadmiarem obowiązków. 
Dużo ruchu wzmocni Twoją kondycję fi-
zyczną. Pilnuj odpowiedniej diety.

Strzelec 23.11–21.12
W pracy zachowaj rozsądek i rozwagę. Nie daj 
się skusić nierozważnym doradcom. Nie wy-
dawaj więcej pieniędzy, niż posiadasz. Ćwicz 
intuicję, aby odróżnić tych, którym zależy na 
Tobie, od tych, którzy chcą Cię wykorzystać. 

Koziorożec 22.12–20.01
Docenisz pracę zespołową. Wraz z sukce-
sami zawodowymi powinny też przyjść 
korzyści finansowe. W domu unikaj sta-
wiania spraw na ostrzu noża. Brak kom-
promisu może doprowadzić do rozstania.

Wodnik 21.01–19.02
Zmobilizuj się i skup się na tym, co ro-
bisz. Nie marnuj energii na jałowe dys-
kusje i spory. Niekontrolowane emocje 
destrukcyjnie wpływają na Twoje plany. 
Niewykluczone drobne kłopoty osobiste.

Ryby 20.02–20.03
Jeśli nastąpi zmiana pracy, to na taką, w któ-
rej możesz się rozwijać. Nie wszystkie pro-
wadzone przez Ciebie sprawy potoczą się 
po Twojej myśli. Musisz być pewnym decy-
zji, które podejmujesz.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

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

Sprzedam siatkę ogrodzeniową 
Ø2,8 mm – 9 zł mb i Ø 3 mm – 10 
zł mb. Tel. 695 163 726.

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

Sprzedam mieszkanie w centrum 
Nasielska, 46 m2, II pietro, do czę-
ściowego remontu. 145 000 zł do 
negocjacji. Tel. 505 451 599.

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

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 445 613.

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

Firma elektryczna z Nasielska przyj-
mie praktykantów kl. I ZSZ. Tel. 519 
529 925.

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

Sprzedam komputery, laptopy, mo-
nitory. Tel. 517 609 923.

Sprzedam działkę budowlaną bardzo 
blisko dworca PKP Nasielsk. Tel. 507 
476 081.

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

Sprzedam dz ia łk i  budowlane 
w Nasielsku przy ul. Kolejowej.  
Tel. 605 828 470.

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

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

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

Zatrudnię ekspedientki w sklepie 24H 
w NDM. Mile widziane osoby uczące 
się zaocznie, możliwość ustalenia 
indywidualnego 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 pracy fizycznej 
i pracy na wysokościach. Obowiązki: 
codzienny dojazd do klienta, montaż 
okien, drzwi, bram, rolet. Serwis/
naprawa okien, bram, rolet. Praca 
w systemie jednozmianowym od 
poniedziałku do piątku. Oferujemy: 
umowę o pracę, wynagrodzenie uza-
leżnione od doświadczenia. Kontakt: 
BUD MAR Nasielsk, ul. Kościelna 
2, tel. (23) 691 24 21; 509 175 901.

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

Sprzedam działkę w pełni uzbrojoną 
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.

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

Pracownik Biurowy Działu Serwisu 
i Reklamacji. Przyjmowanie i rozpa-
trywanie reklamacji, prowadzenie 
dokumentacji reklamacyjnej, prowa-
dzenie magazynu części zamiennych 
reklamacyjnych. Wymagana bardzo 
dobra znajomość maszyn rolniczych 
i obsługa komputera. Tel. 604 237 
500; serwis@roltechagro.pl

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

Skład Budowlano-Opałowy zatrudni  
kierowcę kat. C+E z uprawnieniami 
HDS. Tel. 695 163 726.

Sprzedam tanio łóżko piętrowe, 
ubranka do chrztu dla chłopca 
4-miesięcznego i spacerówkę dzie-
cięcą. Tel. 531 552 279.

Sprzedam kuchnię mikrofalową 
i spacerówkę dziecięcą. Tel. 531 
552 279.

Przyjme pralkę automatyczną.  
Tel. 531 552 279.

Wynajem maszyn ro ln iczych.  
Tel. 511 576 700.

Usługi dla rolnictwa: orka, siew 
z agregatem uprawowym, pryska-
nie. Tel. 602 365 759.

Sprzedam działke z nowym dom-
kiem w ogródkach działkowych,  
ul. Warszawska. Tel. 600 473 739.

Kawalerka do wynajęcia na osiedlu 
Warszawska. Tel. 696 764 716.

Sprzedam kombajn zbożowy Bizon, 
pług 3-skibowy, młynek bijakowy. 
Tel. 607 652 045.

Usługi ciągnikiem z turem. Tel. 723 
037 099.

Udzielę korepetycji z języka angiel-
skiego. Tel. 693 170 502.

Sprzedam działkę rekreacyjną 
300 m2 z domkiem murowanym 
w Nasielsku, ul. Broninek. Tel. 603 
531 410.

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

Zatrudnię kierowcę kat. C+ HDS 
z doświadczeniem. Tel. 695 163 726.

Profesjonalna wycinka drzew, ko-
szenie, wertykulacja i usługi glebo-
gryzarką. Tel. 667 569 562.

Wynajmę umeblowane mieszkanie 
po remoncie. Tel. 501 461 424 po 
godz. 15.00.

Volkswagen LT 28D, r. prod. 1994, 
3300 zł. Tel. 500 115 153.

Multikar, wywrotka 3 strony, 3200 
zł. Tel. 500 115 153.

Glebogryzarka, 2300 zł. Tel. 500 
115 153.

Koparko-ładowarka MF, 22 500 zł. 
Tel. 500 115 153.

S p r z e d a m  h a l ę  d o  r e m o n t u  
1470 m2, działka 3300 m2; 150 000 zł. 
Nasielsk. Tel. 690 225 886.

Firma stolarska koło Nasielska 
zatrudni lakierników meblowych  
z doświadczeniem, zarobki około  
15 zł do uzgodnienia. Tel. 602 219 
556.

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

Poszukuję garażu do wynajęcia  
w Nasielsku. Tel. 698 647 747.

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.

Nowel Piekarnia Nowakowski w Legionowie
oferuje pracę:

PRACOWNIK PRODUKCJI
(klejenie kartonów, segregowanie i pakowanie pieczywa)

Wymagania:
 – badania do celów sanitarno-epidem.
 – zaangażowanie w powierzoną pracę

Kontakt: bezpośrednio z Kierownikiem pon.-pt. 8.00-9.30, ul. Szarych Szeregów 11, 
Legionowo lub tel. 22 767 04 57

Nowel Piekarnia Nowakowski w Legionowie
prowadzi rekrutację na stanowisko:

MAGAZYNIER SUROWCÓW

Wymagania:
 – min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 – uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych

 – znajomość systemów magazynowych
 – badania do celów sanitarno.-epidem.

Kontakt: kadry@piekarnianowakowski.pl

Zarząd Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej 

w Nasielsku ul. Warszawska 21

 ogłasza przetarg
na lokal mieszkalny, dla którego zostanie ustanowiona odrębną wła-
sność w Nasielsku, przy ul. Warszawskiej 51/53 C m. 11 o powierzchni 
użytkowej 76,02 m2. Cena wywoławcza: 155 841,00 zł.
Opis: lokal mieści się na parterze budynku wielorodzinnego, powstałego 
w 1991 roku. Lokal posiada 4 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. 
Do lokalu przynależna jest piwnica nr 11. W budynku znajdują się insta-
lacje: c.o., wod.-kan, prąd, TV. 
Przetarg ustny na zbycie lokalu odbędzie się w siedzibie Zarządu Spół-
dzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21, dnia 8 maja 2015 roku 
o godzinie 13.00. 
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wyso-
kości 10% ceny wywoławczej na konto bankowe Spółdzielni nr :
52 10201592 0000 240200124461. 
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 8 maja 
2015 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku przy 
ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest w godzinach: pn. - pt. 7.00 
- 15.00). 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania 
przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkie informacje na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać 
w biurze Spółdzielni  lub tel. 23 691-24-35.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko – Własnościowej 

w Nasielsku
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „siódmego”, 10.04.2015 r.:
1. Robert Truszkowski – Marek Olbryś   87 pkt (60,42%)
2. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski   85 pkt (59,03%)
3. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   76 pkt (52,77%)
4. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   74 pkt (51,39%)
5. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  73 pkt (50,69%)
6. Krzysztof Brzuzy – Józef Dobrowolski    67 pkt (46,53%)
7. Janusz Muzal – Janusz Wydra    67 pkt (46,53%)
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   66 pkt (45,83%)
9. Jacek Skrzydlak – Piotr Turek     53 pkt (36,81%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2015:
1-2. Stanisław Sotowicz    42 pkt
 Paweł Wróblewski     42 pkt
3-6. Mariusz Figurski     41 pkt
 Zbigniew Michalski    41 pkt
 Marek Olbryś     41 pkt
 Robert Truszkowski    41 pkt
7-8. Piotr Kowalski     38 pkt
 Grzegorz Nowiński    38 pkt
9-11. Waldemar Gnatkowski    28 pkt
 Janusz Muzal     28 pkt
 Janusz Wydra     28 pkt

PK

PIŁKA NOŻNA

Żbik na fali
A oznacza to, że raz się wzno-
si wysoko, a raz idzie w dół. Tak 
jak fala. Tak było też w ostatnich 
dwóch spotkaniach, w których 
Żbik zmierzył się z dwiema Tę-
czami. U siebie pokonał Tęczę 
z Ojrzenia 3:0 (3:0), a w następną 
sobotę nie dał rady Tęczy z Ły-
sych, która pokonała u siebie na-
szą drużynę aż 6:2 (2:2). W ten 
sposób zyskał trzy punkty i stracił 
trzy punkty. 
W efekcie po 21. kolejce Żbik 
zajmuje w tab el i  c iechanow-
sko-ostrołęckiej ligi okręgowej 
s iódme miejsce z dorobkiem 
37 punktów. Ma dziewięć punk-
tów straty do lidera, którym ak-
tualnie jest Wkra Bieżuń mająca 
na swym koncie 46 zdobytych 
punktów. Bardzo wysoko, bo na 
d rug i m m i e j s c u,  j e s t 
Sona z Nowego Miasta 
z dorobkiem 45 punk-
tów. Obydwie drużyny 
mają duże ambicje i wy-
daje się, że mają realne 
szanse na awans.
Zwycięski mecz z Tęczą 
Ojrzeń nie należał do ła-
twych. Żbik podszedł do 
niego wyjątkowo poważ-
nie, fama głosiła bowiem, 
że przeciwnicy zmonto-
wali bardzo silny zespół. 
Potwierdzały to wyniki, jakie osią-
gała drużyna w obecnej edycji 
rozgrywek, a zwłaszcza w drugiej 
jej części – a także pierwsze mi-
nuty meczu w Nasielsku. Goście 
zaczęli bardzo ostro i pokazywali, 
że ich celem jest zwycięstwo. Nasi 
piłkarze przetrwali pierwsze chwi-
le i sami przystąpili do ataków na 
bramkę przeciwnika. Mecz z mi-
nuty na minutę stawał się coraz 
ciekawszy. To była walka dwóch 
godnych siebie przeciwników.
Ważną rolę w tej odsłonie ode-
grał Damian Domała organizujący 
nie tylko poczynania obrońców, 
ale również swych kolegów z linii 
ofensywnych. Zaowocowała do-
bra gra linii defensywnych. Ataki 
gości odbijały się od naszej po-
mocy i obrony jak od niewidzial-
nej ściany. Naszej drużynie nie 
przeszkodziło nawet to, że w tym 
meczu nie wystąpił „etatowy” sto-
per naszej drużyny, Łukasz Wasiak.
W tym czasie nasz zespół prze-
prowadził kilka bardzo groźnych 
akcji, które mogły zakończyć się 
bramkami. Akcje gości były rów-
nie groźna, ale było ich zdecydo-
wanie mniej.
Pierwszego gola dla naszej dru-
ż y n y  z d o b y ł  M a r e k  O s i ń s k i  
w 25. minucie meczu. To był ład-
ny gol, podobnie jak drugi, strze-
lony w pięć minut później przez 
tego samego zawodnika. Na listę 
strzelców mógł się również wpisać 
Rafał Załoga i jego kuzyn Damian. 
Rafał odegrał w tym meczu ważną 
rolę w środku pola. On najczęściej 
rozpoczynał akcje ofensywne. Na 
trzecią bramkę kibice Żbika mu-
sieli czekać do 45. minuty meczu. 
Po drugiej bramce nasi piłkarze 

zmniejszyli wyraźnie tempo gry. 
Tę trzecią zdobył Sławomir Stań-
czak. Zawodnik ten coraz częściej 
wpisuje się na listę strzelców i wy-
daje się, że to on będzie wkrótce 
rywalizował z Markiem Osińskim 
o miano najlepszego strzelca dru-
żyny.
Druga połowa nie była już tak 
efektowna jak pierwsza odsłona 
meczu. Żbik grał wolniej i mniej 
zdecydowanie. Wyglądało na to, 
że nasza drużyna broni wyniku. 
Tak jednak nie było. Faktem jest 
jednak to, że napór naszej drużyny 
wyraźnie się zmniejszył, chociaż 
nasza defensywa nadal przery-
wała akcje przeciwnika daleko od 
naszej bramki. Nie strzeliliśmy już 
w tej części bramki, ale i nie straci-
liśmy też żadnej.

Mecz z Tęczą Ojrzeń miał bardzo 
miły akcent. Piłkarzy na boisko 
wyprowadzi ł y dzieci z przed-
szkola Sakolandia. Wiele z nich 
w przerwie meczu prosiło piłka-
rzy o autografy.

Mecz z Tęczą Łyse nie był już tak 
udany jak spotkanie z drugą Tęczą 
w Nasielsku, a wynik przyprawia 
o ból głowy. Znawcy przedmiotu, 
zarówno ze strony gospodarzy, jak 
i gości z Nasielska, zgodnie pod-
kreślali, że porażka naszej drużyny 
była zbyt wysoka, mimo że Tęcza 
Łyse to jeden ze zdecydowanych 
kandydatów do awansu.
W pierwszej połowie Żbik był rów-
norzędnym przeciwnikiem dla 
gospodarzy. Świadczy o tym też 
remisowy wynik 2:2. Prowadze-
nie zdobyli nasi piłkarze – pierw-
szą bramkę strzelił Marek Osiński  
w 15. minucie meczu. Dziewięć mi-
nut później był już remis 1:1. Bramkę 
zdobył najlepszy strzelec druży-
ny gospodarzy Marek Kaliszewski. 
Jest to zawodnik, który ostatnio po-

wrócił do drużyny z czwartoligo-
wej Ostrovi Ostrów Mazowiecka. 
Drugim strzelcem drużyny z Ły-
sych jest Marek Cichy. On też zdo-
był drugą bramkę dla swej drużyny 
(33’), wyprowadzając swój zespół 

na prowadzenie. Kolejna bramka 
Marka Osińskiego tuż przed koń-
cem pierwszej połowy sprawiła, że 
na przerwę nasi piłkarze schodzili 
z wynikiem remisowym (2:2).
Niestety, i tym razem druga połowa 

meczu była zde-
cydowanie słabsza 
w wykonaniu naszej 
drużyny niż część 
pierwsza. Nie było 
jednak jakiejś miaż-
dżącej  przewag i 
gospodarzy, choć 
ich ataki z minuty 
na minutę stawały 
się coraz bardziej 
dynamiczne. O wy-
sokiej porażce za-
decydowały błędy, 

jakie popełniła nasza drużyna w dru-
giej części drugiej połowy. W ciągu 
15 minut gospodarze strzelili naszej 
drużynie cztery bramki. Trzy z nich 
zdobył wspomniany już Marek Kali-
szewski (61, 68, 73’). Czwartą bramkę 
w pięć minut później zdobył strzelec 
drugiej bramki Marek Cichy. Mecz 

został przegrany, ale warto byłoby 
wyciągnąć z niego wnioski, aby po-
dobnych błędów już nie popełniać, 
tym bardziej że się one zbyt często 
powtarzają.
Nadchodząca sobota zapowiada się 
bardzo ciekawie. Rozegrane zostaną 
lokalne derby: Żbik – Sona. Budowa-
nie nastroju zaczęło się już po ostat-
ni meczu tej kolejki. Jesienią Żbik 
wygrał w Nowym Mieście 1:0. Te-
raz jednak sytuacja diametralnie się 
zmieniła. Przed Soną otworzyła się 
szansa awansu. Porażka w Nasielsku 
może tę szansę wyraźnie zmniej-
szyć. Wydaje się, że Żbik będzie 
chciał swoim kibicom coś udowod-
nić i przeprosić dobrą grą za ostatni 
niekorzystny wynik. Walka zapowia-
da się ciekawie. Oby wszystko od-
było się zgodnie z zasadami fair play 
i pełną kulturą. Od lat przyjęło się, że 
kibice obydwu drużyn siadają obok 
siebie i każda grupa dopinguje swoją 
drużynę. Oby i tym razem było po-
dobnie. Niech wygra zespół aktual-
nie lepszy.

Andrzej Zawadzki


