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Awaria wodociągu
W ostatnich dniach grudnia 2018 r. nasielskie rondo zalała woda. Jedno-
cześnie zabrakło jej na kilka godzin w kranach okolicznych mieszkańców. 
Jak się okazało 28 grudnia br. nastąpiła bardzo poważna i trudna do napra-
wienia awaria wodociągu. Od tego dnia niemal codziennie pracownicy 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku podejmu-
ją prace naprawcze. Do nieszczelności wodociągu doszło pod rondem  
na drodze wojewódzkiej. O szczegóły tej sytuacji zapytaliśmy Lidię Rut-
kowską, dyrektor ZGKiM.

– Główne prace polegające na usunięciu nieszczelności  prowadzo-
ne są w drodze na odcinku od ul. Krupka do ronda. W dniu dzisiejszym  
(9 stycznia br. – red.) pracownicy wkuli się i dostali do zasuwy, która mieści-
ła się pod rondem, aby ją wymienić. Mamy nadzieję, że te działania będą  
na tyle skuteczne, że nie będzie konieczności zrywania warstwy asfalto-
wej nowej inwestycji, wykonanej w dość solidny sposób. Co w ostatecz-
ności byłoby najlepszym rozwiązaniem, aby znaleźć przyczynę wycieku 
– mówi dyrektor ZGKiM. – Obecne warunki atmosferyczne nie sprzyjają 
jednak tego typu pracom. Mamy świadomość, że naprawa jest doraź-
na, ale wydaje się, że wymiana zasuwy może zażegnać problem. Stara-
liśmy się usunąć dodatkowe kwestie, jakie powstały w związku z awarią. 
Część mieszkańców zamieszkałych w pobliżu narzekała m.in. na spadek 
ciśnienia wody. Dlatego pracownicy zakładu praktycznie codziennie od 
28 grudnia zajmują się tą sprawą – dodaje Lidia Rutkowska.

E.G.

OBRADOWAŁA RADA

Sesja budżetowa
Tuż po świętach Bożego Narodzenia, w czwartek, 27 grudnia 2018 r., odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Głów-
nym powodem jej zwołania była uchwała dotycząca budżetu gminy na rok 2019. Debatowano również na temat szkoły 
w Popowie Borowym, ZZO Jaskółowo i o problemie „śmieciowym”.

Po oficjalnym otwarciu sesji przez przewodniczącego Rady, Jerzego Lubienieckiego, burmistrz Bogdan Ruszkowski po-
prosił radnych o wprowadzenie do porządku obrad trzech podpunktów. Po przyjęciu porządku obrad przez radnych, 
przewodniczący Rady oraz burmistrz Nasielska zdali sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami. 

Pytania mieszkańców
Jako pierwszy głos zabrał Marcin Tracz, prezes stowarzyszenia „Aktywny i czysty Nasielsk”, któ-
ry miał pretensje do burmistrza o to, iż stowarzyszenie nie otrzymało od gminy w trybie dostępu  
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. 998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
tel. 991

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 „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. 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. 23 693–17–13

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

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nunie, tel. 601 479 302

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 504 357 415 lub 517 819 756

GODZINY PRACY 
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Poniedziałek: 800 – 1700

Wtorek – Czwartek: 800 - 1600

Piątek: 800 – 1500

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Poniedziałek 15.00–17.00
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 16.00 do 17.00.

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

Z UM

Darmowa pomoc prawna
Od 1 stycznia 2019 r. usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, któ-
ra złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
mocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
udzielane jest w zakresie:
 – rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 – ubezpieczenia społecznego,
 – spraw administracyjnych,
 – prawa podatkowego,
 – spraw rodzinnych,
 – spraw karnych,
 – prawa pracy.

Nieodpłatne porady świadczone będą w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Godziny przyjęć: poniedziałek godz.13 00 – 17 00; wtorek – czwartek 
godz.12 00 – 16 00; piątek godz.11 00 – 15 00.

Porad będzie udzielał adwokat/radca prawny Fundacji „HONESTE VIVE-
RE”, z siedzibą w Warszawie.

Uruchomiono specjalny numer telefoniczny umożliwiający uprawnionym 
dokonywanie zgłoszeń 22 765 32 08 oraz e-mailowy: npp@nowodwor-
ski.pl Z UM

Inicjatywa lokalna  
w 2019 roku
Informujemy, iż w 2019 roku w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie 
Nasielsk zostaną zrealizowane poniższe zadania:

I Festiwal twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością „Poznajmy 
się bliżej- kultura bez przeszkód”, środki po stronie gminy: 7 000,00 zł 
(wniosek złożony przez stowarzyszenie);

Spotkanie kulturalno- integracyjne dla opiekunów i rodziców osób z nie-
pełnosprawnościami z terenu Gminy Nasielsk „Jesteśmy razem”, środki 
po stronie gminy: 3 000,00 zł (wniosek złożony przez stowarzyszenie);

Realizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci i młodzieży „Kreatywne 
Maluchy”, środki po stronie gminy: 5 145,00 zł (wniosek złożony przez 
mieszkańców);

Doposażenie Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach w ate-
stowane zabawki i pomoce dydaktyczne „Rodzice razem dla przedszkola”, 
środki po stronie gminy: 2 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkań-
ców);

Instalacja siłowni plenerowej na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej Płońska 
24D „Aktywni sąsiedzi”, środki po stronie gminy: 19 987,50 zł (wniosek 
złożony przez mieszkańców);

Zakup instrumentów dla Nasielskiej Orkiestry Dętej, środki po stronie gmi-
ny: 5 000,00 zł (wniosek złożony przez mieszkańców);

Kastracja oraz szczepienie psów/kotów będących własnością rodzin 
o trudnej sytuacji finansowej, środki po stronie gminy: 10 000,00 zł 
(wniosek złożony przez stowarzyszenie);

Łączna kwota środków budżetowych przeznaczonych na realizację inicja-
tywy lokalnej w 2019 roku wynosi: 52 132,50 zł. 

Dziękujemy za aktywny udział w procesie składania wniosków o realiza-
cję zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, której celem jest 
poprawa życia codziennego mieszkańców oraz podniesienie poziomu 
estetyki gminy.

Zachęcamy do zgłaszania kolejnych pomysłów w następnych latach.

Z UM

Dyżur Psychologa  
w Urzędzie Miejskim
Zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk do korzystania z pomocy 
psychologa w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku w każdą środę,  
w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. 113) - Psycholog Anna Ścioch

Psycholog będzie udzielała poradnictwa indywidualnego w trudnych sy-
tuacjach życiowych, rodzinnych, traumatycznych, związanych z uzależ-
nieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.

Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem proszone są o kontakt 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nasielsku, bezpośrednio  
w Sekretariacie MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku Urzędu lub tele-
fonicznie pod numerem telefonu 23 693 33 006.

Zapisu na wizytę można też dokonać w trakcie dyżuru psychologa.

Porady psychologa są bezpłatne.

Z UM

Odbiory odpadów
Informujemy Państwa, że przywrócone zostały odbiory odpadów zmie-
szanych ze wszystkich nieruchomości. Odbiory realizowane będą zgod-
nie z harmonogramami dla danej miejscowości. Odpady zaległe prosimy 
wystawiać również zgodnie z harmonogramami na 2019 rok.

W związku z tym, że występuje niebezpieczeństwo przekroczenia limitów 
na odpady zmieszane również w 2019 r. prosimy mieszkańców, którzy 
zadeklarowali i wnoszą opłaty za system segregowany, o ścisłe przestrze-
ganie zasad segregacji.

Wdrażamy system kontroli i w przypadku, gdy w odpadach zmieszanych 
będą odpady, które powinny być wyselekcjonowane, organ wyda decyzję 
naliczającą od osoby kwotę wyższą, tak jak za odpady niesegregowane. 
Decyzji takiej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, nie można zmienić przez okres jednego roku.

Nadmieniamy, że stawki opłat za odpady zmieszane jak i za segregację 
pozostają na dotychczasowym poziomie, tj. 9 zł miesięcznie od osoby 
w przypadku segregacji, 18 zł miesięcznie od osoby w przypadku pozby-
wania się odpadów w formie zmieszanej.

Działki rekreacyjne: 140 zł w przypadku segregacji i 175 zł w przypad-
ku pozbywania się odpadów w formie zmieszanej. Nieruchomości nieza-
mieszkałe (instytucje), stawki opłat również bez zmian.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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dokończenie ze str. 1

OBRADOWAŁA RADA

Sesja budżetowa
segregowane i niesegregowane, aby 
ustalać stawki za ich odbiór.

Bożena Nowosielska, sołtys Jaskóło-
wa, apelowała o dodatkowego pra-
cownika w rejestracji w przychodni 
przy ul. Sportowej. A także o dodat-
kowego pediatrę, który przyjmowałby 
w godzinach 14-18. Przewodniczący 
Rady, Jerzy Lubieniecki, poinformo-
wał, że od nowego roku zatrudniony 
będzie kolejny, trzeci lekarz pediatra, 
co być może rozwiąże problem.

Jarosław Ruciński pytał o obniżenie 
rachunków za energię elektrycz-
ną w przedszkolu oraz chciał poznać 
wycenę kosztów napraw inwestycji 
w Popowie Borowym. 

Jak poinformował burmistrz trwają 
rozmowy, żeby za prąd w przedszkolu 

płacić mniej, choć teraz już są mniej-
sze rachunki. Kosztorysy wstępne dla 
inwestycji w Popowie są już znane, in-
westycja ma być zrobiona z końcem 
czerwca br., a wszelkie dodatkowe 
opłaty poniesie projektant.

Zapytania i interpelacje 
radnych
Pierwszy zabrał głos radny Mirosław 
Świderski. Zaproponował spotkanie, 
którego celem miałaby być analiza 
uwag dotyczących planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części wsi 
Jaskółowo nieuwzględnionych przez 
burmistrza.

 – Chcę, aby spotkanie nie było udo-
wadnianiem sobie racji, ale rozmową, 
czy te czynniki mają wpływ na uchy-
lenie planu czy nie – mówił radny M. 
Świderski.

Radny Andrzej Pacocha zwrócił na-
tomiast uwagę, że ta sama firma, która 
zajmuje się wywozem śmieci z terenu 
naszej gminy, świadczy takie usługi dla 
sąsiedniej gminy Winnica, która nie ma 
takich problemów z odbiorem odpa-
dów. Radny Krzysztof Fronczak wy-
raził swój niepokój w sprawie terenów 
zlokalizowanych w Starych Pieściro-
gach, gdzie znalazł się nowy właściciel 
działek. Przypomniał pomysł z termo-
lizą i poprosił o zmiany w studium tak, 
aby planowany tam przemysł nie na-
leżał do uciążliwych.

Blok uchwał
Jak poinformował zgromadzonych 
w sali konferencyjnej Rafał Adamski, 
skarbnik gminy Nasielsk, Regional-
na Izba Obrachunkowa pozytywnie 
zaopiniowała wieloletnią progno-

zę finansową dla gmi-
ny Nasielsk. Pozytywnie 
uchwałę przegłosowała 
także nasielska Rada Miej-
ska, przy jednym głosie 
„wstrzymującym się”. Po 
przedłożeniu autopopra-
wek do budżetu na rok 
2019 przewodniczący 
stałych komisji Rady po-
informowali, że zostały 
one zaopiniowane pozy-
tywnie.

W związku z planowa-
nym budżetem na 2019 
r. radni skierowali do bur-
mistrza Nasielska kilka py-
tań. Radny Rodryg Czyż 
zainteresowany był pro-
jektem budowy ścieżki rowerowej 

w kierunku Pułtuska. Dopytywał 
czy jest on odłożony do archi-
wum, skoro inwestycja nie zo-
stała uwzględniona w budżecie 
na rok 2019. Bogdan Ruszkowski 
poinformował zgromadzonych,  
że jeśli tylko będzie możliwość 
aplikowania o środki zewnętrzne 
na ten cel, to gmina podejmie ta-
kie starania. Radny Andrzej Paco-
cha dopytywał, czy wiadomo już 
do których szkół gmina będzie 
musiała dołożyć najwięcej środ-
ków finansowych. Z informa-
cji udzielonych przez skarbnika 
gminy wynikało, że najprawdo-
podobniej na te pytanie będzie 
można udzielić odpowiedzi 
w styczniu, po wykonaniu przez 

placówki całego budżetu i złożeniu 
przez nie sprawozdań. Radny Krzysz-
tof Fronczak pytał o powód pomi-
nięcia w budżecie na przyszły rok 
inwestycji polegającej na moderniza-
cji ul. Przytorowej. Burmistrz poinfor-
mował, że są to tereny kolejowe, więc 
rozmowy w sprawie podjęcia tam ja-
kichkolwiek prac trwają bardzo długo.

Radny Rodryg Czyż dopytywał 
o to, czy gmina będzie aplikowała 
o środki zewnętrzne celem wyko-
nania remontu budynku dawnego 
domu nauczyciela, który jest 
zabytkiem i zlokalizowany jest 
przy ul. Polnej. Burmistrz za-
pewnił, że tak się stanie, jeśli 
tylko będzie możliwość apliko-
wania o dofinansowanie zadania. 
Radny Dawid Domała dopy-
tywał natomiast o to, czy będą 
dodatkowe środki na wsparcie 
jednostek Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z gminy Nasielsk. 
Bogdan Ruszkowski udzielił in-
formacji, że w budżecie na rok 
2019 zwiększona jest kwota do-
tacji dla OSP. Jeśli będą duże po-
trzeby, to będą one na bieżąco 
analizowane.

Radny A. Pacocha pytał o ter-
min całościowego wykonania kana-
lizacji. Burmistrz poinformował, że 
nie jest w stanie zadeklarować, do 
którego roku będą trwały prace. Po 
wyczerpaniu pytań ze strony rad-
nych przy 11 głosach „za” i 3 oso-
bach, które „wstrzymały się” od głosu 
uchwała budżetowa na rok 2019 wraz 
z autopoprawkami została pozytyw-
nie przegłosowana.

Burmistrz Bogdan Ruszkowski podzię-
kował radnym za przyjęcie budżetu, 
który, jak zauważył, stanowi wyzwa-
nie, ale zaplanowane w nim inwestycje 
przyczynią się do poprawy infrastruk-
tury i życia mieszkańców gminy.

Wśród podejmowanych przez rad-
nych uchwał znalazł się także Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy 
Nasielsk, który skłonił radnych do dys-
kusji. Radny Mirosław Świderski dopy-
tywał o realność wykonania założeń 
tego programu. Zakłada się bowiem, 
że rocznie na terenie gminy będzie 
się wymieniać 200 kotłów. Statysty-
ki przytoczone przez radnego jednak 
mówią, że w roku 2016 wymieniono 
13 kotłów, zaś w 2017 r. 33.

 – Jestem za tym, żeby tak się dzia-
ło, tylko żeby to było realne – mówił  
M. Świderski.

Jadwiga Szymańska, kierownik wy-
działu środowiska, zauważyła, że 
program ochrony powietrza został 
przyjęty uchwałą marszałka woje-
wództwa mazowieckiego. I to do 
wyliczeń marszałka ma się dostoso-
wać gmina. Co jeśli tego nie zrobi? 
Jak zauważyła kierownik, najbardziej 
prawdopodobną konsekwencją jest 
płacenie kar przez gminę.

W związku z ochroną powietrza rad-
ny R. Czyż zwrócił uwagę na meto-

dę sprzątania ulic na mokro, co nie 
jest w Nasielsku praktykowane. Lidia 
Rutkowska, dyrektor Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej za-
uważyła, że zakład nie posiada do tego 
odpowiedniego sprzętu. Burmistrz 
powiedział, że Nasielsk miał dużą 
i małą zamiatarkę, ale jego poprzednik 
je sprzedał. Gmina planuje ponowny 
zakup takich sprzętów, ale rozmowy 

na ten temat trwają już od roku. Do-
datkowo burmistrz zwrócił uwagę na 
to, że główne ulice Nasielska nie na-
leżą do gminy, są one albo powia-
towe, albo wojewódzkie. Być może 
chociaż z powiatem nowodworskim 
gminie uda się podpisać porozu-
mienie w sprawie utrzymania dróg. 
Jak bowiem stwierdził radny R. Czyż, 
Nasielsk jest po prostu brudny i trzeba 
to zmienić.

Uchwałę dotyczącą programu niskiej 
emisji pyłów radni podjęli jednogło-
śnie. Podczas sesji głosowano tak-
że nad zasadami przyznawania diet 
sołtysom. Wynikiem 12 „za” i przy 2 
głosach „wstrzymujących się” uchwa-
ła została zaopiniowana pozytywnie.

Rada podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej Jaskó-
łowa, celem zmiany załącznika gra-
ficznego. Wyłączono dwie działki, 
w wyniku rozbieżności studium za-
gospodarowania przestrzennego. Jak 
powiedziała Bożena Strzelecka, kie-
rownik wydziału zagospodarowania 
przestrzennego i nieruchomości, są 
wątpliwości co do pomnika przyrody, 
którym miałby być głaz narzutowy. 
Brakuje dokumentacji powołującej 
głaz jako pomnik, stąd wyłączenie 
działek.

W ostatnim punkcie obrad dotycza-

cym wolnych wniosków i zapytań 
radni kontynuowali dyskusję na temat 
budżetu na 2019 rok oraz spraw bie-
żących. 

W związku z wyczerpaniem porząd-
ku obrad wiceprzewodniczący Rady, 
Dariusz Kordowski, zamknął III sesję 
Rady Miejskiej.

E.G.

do informacji publicznej i dostępu do 
pięciu pozostałych pism złożonych 
z uwagami do planu przestrzennego 
dla Jaskółowa. 

Następnie Jarosław Ruciński apelował 
do burmistrza o organizację spotkania 
w sprawie ZZO Jaskółowo. Dopyty-
wał o powód zmiany konstrukcji da-
chu w sali gimnastycznej w Popowie 
Borowym. Interesował go także pro-
blem braku odbioru śmieci z terenu 
naszej gminy. Chciał wiedzieć, czy 
w związku z problemami jakie nastą-
piły, mieszkańcy mogą liczyć na bo-
nifikatę w opłatach za grudzień.

Jak poinformował burmistrz Nasielska, 
wszystkie uwagi złożone do gminy 
w sprawie planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Jaskó-
łowo opublikowane miały być w In-
ternecie 28 grudnia 2018 r. Zauważył 
także, że odbiór nieczystości jest 
poważnym problemem dla gminy. 
W związku z czym przez kilka dni on 
oraz pracownicy wydziału środowiska 
byli w stałym kontakcie z dyrektorem 
urzędu marszałkowskiego, a także 
przedstawicielami punktu odbioru 
śmieci w Płońsku i instalacji zastęp-
czej w Ciechanowie. Zauważył także, 
że problemy spowodowane zostały 
m.in. przez błąd w uchwale marszał-
ka, w wyniku czego instalacja w Cie-
chanowie nie chciała od gm. Nasielsk 
odbierać śmieci w obawie przed po-
tężnymi karami. Ponadto burmistrz 
zauważył, że prawdopodobnie nie uda 
się uniknąć podwyżek, ponieważ fir-
ma ponosi większe koszty utrzymania. 
Podkreślił, że koszty wywozu śmieci i 
tak będą niższe, niż w przypadku pod-
pisania umowy z nową firmą.

 – Namawiam wszystkich państwa, 
żeby zmieniać deklaracje na odpa-
dy segregowane. Odpady komunal-
ne będą drożały. Tak jest w gminach 
sąsiednich. Mam nadzieję że my ten 
rok na zasadzie aneksu z tą firmą 
wytrzymamy. Najważniejsza rzecz,  
to żeby był odbiór odpadów – mówił 
burmistrz.

W dalszej kolejności głos zabrał Józef 
Zawadzki. Interweniował w celu przy-
znania bonifikaty za odbiór śmieci 
mieszkańcom, którzy korzystają z pie-
ców gazowych i nie produkują popio-
łu. Burmistrz wyjaśnił, że nie ma takiej 
możliwości, ponieważ prawo obecnie 
dopuszcza jedynie podział śmieci na 
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KRONIKA OSP
29 grudnia 2018 zastęp OSP Nasielsk i 2 zastępy JRG Nowy Dwór Mazo-
wiecki zostały zadysponowane do pożaru sadzy w przewodzie komino-
wym. Zdarzenia miało miejsce w budynku znajdującym się w Mogowie 
przy ul. Długiej.

5 stycznia 2019 zastęp OSP Nasielsk zabezpieczał hydrant PPOŻ przy  
ul. Broninek.

8 stycznia 2019 zgłoszono pożar 
budynku mieszkalno-usługowe-
go znajdującego się przy ul. POW 
w Nasielsku. Do zdarzenia wyje-
chały jednostki: OSP Nasielsk, OSP 
Jackowo, OSP Psucin, 3zastępy JRG 
Nowy Dwór Mazowiecki i WSP Po-
miechówek. Alarm był fałszywy.

KRONIKA  
POLICYJNA

NA SYGNALE

Nietrzeźwy kierujący
W sobotę, 5 stycznia br., po godz. 15.00, na ul. Lipowej Nasielscy policjanci 
zatrzymali do kontroli kierującego Matizem. Po wykonaniu badania udało się 
ustalić, że 39-latek miał w organizmie ponad pół promila alkoholu.

Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, teraz kierowca odpowie 
za jazdę po pijanemu i straci prawo jazdy. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia 
wolności.

(e)
Z POLICJI

Zlekceważył 
zakaz sądu
Podczas patrolu, w nocy z 1 na 2 stycznia br., policjanci z Nasielska za-
trzymali do kontroli na ul. Wąskiej kierowcę Nissana Micry. W trakcie 
czynności stwierdzono, że 29-letni mężczyzna popełnił przestępstwo. 
Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że ma orzeczony 
przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Teraz sprawą 29-latka zajmą się śledczy z Nasielska. Za niezastosowanie się 
do wyroku sądu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(red.) za: www. kppnowydowor.policja.waw.pl

Z UM

Wnioski na dofinansowanie 
utylizacji azbestu w 2019 r.
Burmistrz Nasielska informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór złożonych luzem  
na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku (wraz 
z załącznikami) w terminie do 31.01.2019 r. - termin może ulec skróceniu lub 
wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW. Wniosek wraz z za-
łącznikami dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie inter-
netowej www.nasielsk.pl.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 206 lub pod numerem telefonu 
(23) 69 33 101. Dotychczas dofinansowanie wynosiło 80%, a pozostałe 20% 
pokrywali właściciele posesji. Regulamin programu WFOŚiGW na 2019 r. może 
ulec zmianie

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gmi-
nę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

24.12.2019 r. funkcjonariusze KP 
Nasielsk otrzymali  zg łoszenie 
o kradzieży z włamaniem do po-
jazdu marki Opel, której dokonano 
w miejscowości Mogowo, na tere-
nie parkingu niestrzeżonego przy 
stacji PKP. Z auta sprawcy zabrali 
akumulator samochodowy o war-
tości ok. 230 zł. W toku podjętych 
czynności, w tym samym dniu, 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
ustalili sprawcę powyższego czy-
nu oraz odzyskali skradzione mie-
nie. Podczas przesłuchania 22-leni 
mieszkaniec gminy Nasielsk przy-
znał się do zarzucanego mu czynu.

02.01.2019 r. w miejscowości Lele-
wo funkcjonariusze Zespołu Patro-
lowo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej sa-
mochód marki Nissan, którym kie-
rował 28-letni mieszkaniec gminy 
Nasielsk, posiadający obowiązu-
jący zakaz kierowania pojazdami 
kat. B wydany przez Sąd Rejonowy 
w Pułtusku.

04.01.2019 r. w miejscowości 
Morgi funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Opel, 
którym kierował 35-letni mieszka-
niec gminy Nasielsk, znajdujący się 
w stanie nietrzeźwości z wynikami 
0,32 mg/l i 0,30 mg/l alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Ponad-
to w trakcie kontroli okazało się, że 
kierujący nie posiada uprawnień do 
kierowania pojazdami kat. B.

05.01.2019 r. w miejscowości Nuna 
funkcjonariusze Zespołu Patrolo-
wo-Interwencyjnego KP Nasielsk 
zatrzymali do kontroli drogowej 
samochód marki Daewoo, którym 
kierował 38-letni mieszkaniec gmi-
ny Winnica, znajdujący się w stanie 
nietrzeźwości z wynikami 0,36 
mg/l i 0,34 mg/l alkoholu w wy-
dychanym powietrzu.

07.01.2019 r. w miejscowości Ża-
biczyn funkcjonariusze Zespo-
łu Patrolowo-Interwencyjnego 
KP Nasielsk zatrzymali do kontroli 
drogowej samochód marki Volks-
wagen, którym kierował 61-letni 
mieszkaniec gminy Nasielsk, posia-
dający dożywotni zakaz kierowania 
pojazdami wszystkich kategorii wy-
dany przez Sąd Rejonowy w Pułtu-
sku.

08.01.2019 r. w miejscowości Ko-
nary funkcjonariusze Zespołu Pa-
trolowo-Inter wencyjnego KP 
Nasielsk przeprowadzili kontrolę 
drogową samochodu marki BMW, 
którym kierował 28-letni miesz-
kaniec gminy Nasielsk, posiadają-
cy obowiązujący zakaz kierowania 
pojazdami kat. B wydany przez Sąd 
Rejonowy w Pułtusku.

Sporz. RW

Panu
Andrzejowi Zawadzkiemu

Laureatowi Nagrody „Lew Nasielska”
najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Żony
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady

O REDAKCJI

Sprostowanie
Informuję, że radny Tomasz Pietras nie jest członkiem stowarzyszenia 
„Aktywny i Czysty Nasielsk”, co zostało podane do wiadomości w arty-
kule pt. „Inwestor wkracza do gry” w nr 26 ŻN.

E.G.

Panu

Markowi Jaroszewskiemu
Radnemu Rady Miejskiej w Nasielsku kadencji 2014-2018,

Sołtysowi Sołectwa Pieścirogi Nowe

najszczersze i płynące z głębi serca wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Córki
składają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nasielsku

oraz

w imieniu Rady Miejskiej w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Przewodniczący Rady

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność. 

Koledze Andrzejowi Zawadzkiemu  
składamy szczere wyrazy współczucia  

i głębokiego żalu z powodu śmierci  

żony Elżbiety 
redakcja Życia Nasielska

Są pożegnania,  
na które nigdy nie będziemy gotowi…

Koledze Tomaszowi Zawadzkiemu  
wyrazy żalu i współczucia  

z powodu śmierci 

MAMY 
składa

redakcja Życia Nasielska
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Koncepcja na cmentarz 
przy Lipowej
Nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy zdają sobie sprawę z tego, że w Nasielsku 
jest powojenny cmentarz. Jest on zlokalizowany przy ul. Lipowej, pomiędzy 
blokiem a Zespołem Szkół Zawodowych, naprzeciwko targowiska. To nieco 
zapomniane miejsce w najbliższym czasie zdecydowanie się zmieni. Jest już 
gotowa koncepcja architektoniczna zagospodarowania tego miejsca pamięci 
narodowej.

Jak będzie wyglądać cmentarz?
W opisie technicznym, który przygotował i opracował mgr inż. arch. Jarosław 
Gromadka, wiedzę na temat cmentarza przy ul. Lipowej oparto m.in. na opraco-
waniach historyków – Zdzisława Suwińskiego i Stanisława Romana Tyca.

Datę powstania cmentarza należy przyjmować na początek XIX w. na okres 
kampanii napoleońskiej w 1806 r. Brak jest jednoznacznych informacji o dacie 
powstania tego miejsca pochówku poległych żołnierzy. Przyjęto, że pierwszymi 
pochowanymi na tym cmentarzu byli żołnierze napoleońscy. W późniejszych 
zmaganiach wojennych na cmentarzu chowano również rosyjskich, niemiec-
kich i polskich żołnierzy. W minionych latach przeprowadzane były ekshumacje 
szczątków pochowanych w tym miejscu żołnierzy – czytamy w opisie kon-
cepcji.

Koncepcja obejmuje plan nowego ukształtowania istniejącego nasypu z wkom-
ponowanymi nowymi utwardzeniami w kształcie skrzyżowanych dróg zorien-
towanych zgodnie z różą wiatrów. W ten symboliczny sposób, jak czytamy 
w uzasadnieniu, pokazane są ruchy wojsk wschód-zachód, północ-południe. 
Wewnętrzne ciągi komunikacji pieszej dzielą cały teren na cztery przestrzenie 
ekspozycji historycznej. Na każdym z czterech wzniesień terenu zaplanowano 
zamontowanie masztu z flagami państw, których żołnierze byli grzebani na tym 
cmentarzu.

Planowana prezentacja barw narodowych obejmuje takie kraje jak: Polska, Fran-
cja, Niemcy i Rosja. Przed każdym wzniesieniem zamontowana ma być duża 
betonowa płyta z informacjami o żołnierzach poszczególnych narodowości. 
Podane będą dane o prowadzonych działaniach wojennych, w których uczest-
niczyli żołnierze na przestrzeni minionych lat. Napisy będą wykonane w dwóch 
językach. Po jednej stronie w języku polskim, a po drugiej w języku kraju, z któ-
rego pochodzili polegli. Teren ma być odpowiednio oświetlony. Dzięki takim 
działaniom powstałoby miejsce do organizacji lekcji historii, różnych uroczy-

stości i apeli poległych. Przede wszystkim jednak upamiętniałoby ono żołnierzy, 
którzy polegli w walkach prowadzonych na terenie gminy Nasielsk.

Z informacji pozyskanych od pracowników wydziału środowiska i rozwoju ob-
szarów wiejskich Urzędu Miejskiego wynika, że prace nad przebudową tego 
miejsca mają być wykonywane etapowo w miarę pozyskiwanych środków od 
wojewody mazowieckiego. Nasielski magistrat na ten cel otrzyma w 2019 r. do-
tację w wysokości 50 tys. zł.

Realizacja całego projektu wraz z koncepcją to koszt ok. 500 tys. zł. Środki na 
ten cel pochodziłyby w całości od wojewody mazowieckiego, który zgodnie 
z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych sprawuje pieczę nad takimi obiek-
tami. Wojewoda dotychczas przekazywał gminie jedynie niewielkie środki na 
bieżące utrzymanie cmentarzy.

E.G. 

U NAS

Biblioteka ma nowe ogrzewanie
Zakończyły się prace mające na celu podłączenie budynku nasielskiej Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej  
do sieci grzewczej, będącej w zarządzie Grupy Pegas Sp. z o.o. z siedzibą w Promnej. Przyczyni się to do stabil-
niejszego i efektywniejszego ogrzania wiekowej kamienicy, w której od lat były z tym problemy. Dotychczasowy 
kocioł grzewczy był zupełnie wyeksploatowany i często ulegał poważnym awariom, głównie przez okresowe 
zalewanie wodą gruntową, pojawiające się zwłaszcza wiosną i jesienią.

Aby zapobiec awariom, 
podjęta została decyzja  
o podłączeniu obiektu do 
sieci ciepłowni, z której 
ogrzewane są m.in. bloki 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Sam pomysł powstał 
już w 2013 r., niemniej, 
brak środków f inanso-
wych uniemożliwiał re-
alizację zadania. Zielone 
światło pojawiło się do-
piero w 2018 roku, kie-
dy to na  sp otkan iu  w 
bibliotece podjęto decyzję  
o zmianie ogrzewania, 
biorąc przede wszystkim 
pod uwagę awaryjność 
dotychczasowego pieca  
i złe warunki hydrologiczne. Wtedy to również uzyskano wstępną zgodę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowo-Lo-
katorskiej w Nasielsku na przejście ciepłociągu przez teren spółdzielni. Pomysł ten znalazł uznanie zarówno bur-
mistrza Nasielska, Bogdana Ruszkowskiego, jak i Rady Miejskiej, która na grudniowej sesji przyznała dodatkową 
dotację na wykonanie zadania. Prace zostały zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2018 r. i zamknęły 
się kwotą 36 tys. zł.

Niewątpliwie inwestycja ta była koniecznością, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy załodze biblioteki 
, jak i korzystającym z naszych usług czytelnikom. Z drugiej strony zniknie emitor spalin z lokalnej kotłowni,  
co wpłynie na poprawę jakości powietrza w tej części Nasielska.

(bibl.)

Z UM

Rozprawa administracyjna 
Informujemy Państwa, że rozprawa administracyjna dotycząca pro-
wadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia po-
legającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie ze zmianą spo-
sobu użytkowania istniejących obiektów wraz z budową nowej wiaty 
o konstrukcji stalowej przy ul. Elektronowej w Nasielsku na działkach  
nr ewid. 2595/19; 2595/20; 2595/6; 2595/15; 2595/16; 2595/9; 
2595/10; 2595/12; 2595/17; 2595/18; 2595/14 w celu konfekcjono-
wania lakierów do paznokci odbędzie się 29.01.2019 r. o godz. 18.00 
w Kinie Niwa ul. T. Kościuszki 12 w Nasielsku.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Z GMINY

Trwa akcja „Zima”
Za oknem biało, a drogowcy 
mają pełne ręce roboty. Jaki 
jest stan dróg na terenie gminy 
Nasielsk? Warto zwrócić uwagę, 
że główne ulice Nasielska są to 
drogi powiatowe i wojewódzkie.

 – Powiatowa ul. POW wyglą-
da karygodnie. Nie jest posy-
pywana ani solą, ani piaskiem. 
Jest bardzo ślisko – z taką in-
terwencją zadzwonił do naszej 
redakcji mieszkaniec Nasielska. 
Narzekano także na ulicę Kole-
jową w Nowych Pieścirogach. 
– Jechałem ul. Kolejową i na 
zakręcie przy dworcu nie byłem 
w stanie pojechać w prawo, tak 
jak nakazują znaki drogowe. Było tak ślisko, że pomimo małej prędkości auto zupełnie nie reagowało i poje-
chało prosto, w stronę paczkomatu. Całe szczęście, że nikt nie jechał z naprzeciwka – mówi pan Rafał z Nowych 
Pieścirogów.

Przypomnijmy, że za zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie 2018/2019 odpowiada firma P.P.H.U. 
„ANETKA” Aneta Cieślińska, z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Uwagi w kwestii zimowego utrzyma-
nia dróg możemy zgłaszać dzwoniąc pod numery: 22 713 20 03 bądź 603 400 319 lub pisząc na adres e-mail:  
marek.cieslinski@interia.pl.

Na drogach gminnych także bywa różnie. Lidia Rutkowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Nasielsku, zapewnia, że pracownicy ZGKiM, jeżeli tylko jest potrzeba, odśnieżają drogi od godziny 
trzeciej nad ranem. Poza tym od kilku dni pługopiaskarki, którymi jeżdżą, są kierowane na drogi w zależności od 
potrzeb, a aura jest obserwowana 24h na dobę.

 – Wykonujemy usługę wedle możliwości zakładu. Na drogi wyjeżdżają 3 samochody jednocześnie. Dodatko-
wo zamówiliśmy już kolejne worki z solą. Obecny zapas wystarczy na najbliższe dni, ale nie chcemy, żeby zima 
nas jeszcze zaskoczyła – mówi Lidia Rutkowska, dyrektor ZGKiM.

W razie potrzeby interwencji podajemy kontakt do ZGKiM: 023 69 12 364, sekretariat@zgkim.nasielsk.com.pl.

Drogi wojewódzkie także pozostawiają wiele do życzenia. Należą do nich m.in. ul. Kolejowa, od Nasielska w kie-
runku Pieścirogów, oraz ulice znajdujące się w centrum miasta (Kościuszki, Kilińskiego, Warszawska) i ul. Płońska. 
Za ich stan odpowiada w tym sezonie zimowym firma Szulc Władysław TIP – TOP z Sierpca. Kontakt do firmy: 
604 905 103, tiptop.szulc@onet.pl.

Opady śniegu i deszczu, a do tego na zmianę ujemne lub dodatnie temperatury sprawiają, że sytuacja pogodo-
wa bardzo utrudnia życie kierowcom. Dlatego trzeba też pamiętać, żeby dostosować jazdę autem do warunków 
panujących na drodze.

E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Dokąd zmierza ludzkość?
Robert J. Szmidt to autor, który 
z pewnością nie jest obcy miłośni-
kom fantastyki postapokaliptycz-
nej. Dał się poznać chociażby jako 
jeden z autorów Uniwersum Me-
tro 2033, zainicjowanego przez 
D. Glukhovskyego. W podobnym 
nastroju utrzymana jest również 
książka Samotność anioła zagła-
dy. Adam. Tytułowy Adam Sa-
wyer jest pracownikiem tajnej 
amerykańskiej bazy wojskowej 
i członkiem projektu Arka, któ-
ry ma pozwolić na przywróce-
nie życia na Ziemi po ewentualnej 
zagładzie nuklearnej. Paradoksal-
ne w tej sytuacji jest, że właśnie 
on, Adam, jest władny, na rozkaz 
przełożonych, do owej zagłady 
doprowadzić. On i jemu podobni Aniołowie Zagłady codziennie przy-
chodzą do pracy nie wiedząc, czy rozkaz nie padnie właśnie dziś. Dyżur 
pełnią parami, żeby ciężar wykonania rozkazu nie musiał spoczywać na 
jednym człowieku. Nadchodzi dzień zero, Rosjanie atakują jako pierwsi, 
wysyłając pociski nuklearne w stronę Stanów Zjednoczonych i Adam, 
wraz ze swoja partnerką, Sue, muszą odpowiedzieć kontratakiem.

Wiedzą, że teraz są skazani wyłącznie na swoje towarzystwo, że spę-
dzą dziesięć lat w stanie kriogenicznego snu a potem będą musieli się 
postarać, wraz z kolegami z innych baz, przywrócić życie na Ziemi. Na 
skutek zbiegu okoliczności, Adam zostaje obudzony po znacznie krót-
szym czasie i, okazuje się, musi radzić sobie sam. Rusza więc w samotną 
podróż w poszukiwaniu innych ocalonych, przemierzając niezmierzo-
ne tereny USA, szukając schronienia, pożywienia i pijąc znaczne ilości 
alkoholu.

Czytając książkę Szmidta możemy odnieść wrażenie, że autor bardzo 
dobrze zna Stany Zjednoczone lub, co najmniej, świetnie się do pisa-
nia o nich przygotował. Bardzo szczegółowo opisuje chociażby Las Ve-
gas, gdzie dłuższy czas spędza bohater. Jest to również typowa powieść 
drogi, co być może powoduje niewielką monotonię, głównie środko-
wej części powieści, gdzie podstawą konstrukcji jest fakt, że Adam jedzie 
i pije, pije i jedzie, a jakby przy okazji robi wszystkie inne rzeczy. Męczą-
cy dla niektórych może okazać się również brak dialogów, co poniekąd 
jest nieuniknione. Pomimo tych wszystkich pozornych minusów, warto 
sięgnąć po Samotność Anioła Zagłady, gdyż zmusza ona również do za-
stanowienia, w jaką stronę może zmierzać świat, w którym przyszło nam 
żyć i czy nie warto zrobić czegoś, aby takiemu scenariuszowi zapobiec.

Książka pozostawia u czytelnika pewien niedosyt, który być może wypełni 
druga część: Samotność Anioła Zagłady. Ewa , której premiera zapowiada-
na jest na 2019 rok. Ja w każdym razie czekam z niecierpliwością.

Ewa Laskowska

Z NOK 

Jak wyglądają 
ptaki fruwaki?
Dzieci uczestniczące w warsztatach malarskich od-
bywających się w Nasielskim Ośrodku Kultury chęt-
nie podejmują każde wyzwanie malarskie, jakie 
stawia przed nimi pani Ewa Witkowska. W sobotę,  
5 stycznia br., tematem przygotowywanych przez 
małych artystów prac były „ptaki fruwaki”.

Ptaki poprzez swoje kształty, kolory, wzory stały się 
inspiracją do stworzenia barwnych prac plastycznych. 
Jakie pomysły przyszły do głów małym malarzom 
na wykonanie swoich dzieł? Jedne stworzyły feniksa, 
inne kolorowe stwory podobne do papug. Jeden z 
„fruwaków” miał nawet rogi. Wyobrażenia dzieci na 
zadany temat były bardzo różne. Najlepsze prace zo-
staną zgłoszone do konkursu „Ptaki fruwaki”, który 
ogłosiło Centrum Kultury Agora we Wrocławiu.

E.G.

Z NOK

Kreatywne dzieciaki
Pierwsze zajęcia kreatyw-
ne w 2019 r. w Nasielskim 
Ośrodku Kultury odbyły 
się w czwartek, 3 stycznia. 
Dzieci pod opieką instruk-
torki, Beaty Olechowicz, 
wykonywały misie. Plu-
szowe poduszeczki sta-
nowiły bazę do zrobienia 
przytulanek. Kreatywne 
maluchy samodzielnie 
decydowały o tym, jak ich 
misie będą wyglądać.

Po zajęciach wszystkie 
pluszaki trafiły do domów 
swoich małych autorów.

E.G

Z DKK

Zaproszenie  
na spotkanie
Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zaintereso-
wanych na pierwsze w 
tym roku spotkanie Dys-
kusyjnego Klubu Książki, 
który działa przy Miej-
sko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nasielsku. 
Odbędzie się ono tra-
d yc y j n i e  w  s o b o t ę ,  
19 s t yc zn ia ,  o  11 :30,  
w czytelni biblioteki. Tym 
razem, z racji świąteczno 
- noworocznego okresu, 
repertuar nieco lżejszy – 
omawiać będziemy dwie 
książki Kingi Dębskiej: 
Moje córki krowy i kon-
tynuację - Porozmawiaj 
ze mną.

(el)

Z BIBLIOTEKI

Romans i piłka nożna
Zima to doskonały czas na czy-
tanie, gdyż szybko zapada zmrok 
i pogoda nie sprzyja spacerom. W te 
zimne styczniowe wieczory warto 
rozgrzać serce gorącym romansem 
historycznym. Takich romansów 
pełną półkę można znaleźć w dziale 
dla dorosłych Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki w Nasielsku. Prócz klasyki, 
którą niewątpliwie jest Jane Austin, 
można znaleźć tam również książki 
mniej znanych, a równie cenionych 
przez miłośników, a w zasadzie mi-
łośniczki gatunku, autorek – Julii Qu-
inn, Amandy Quick, Nicoli Cornick 
czy Eloisy James. Panowie również 
znajdą coś dla siebie, doradzimy, po-

możemy wybrać interesującą lektu-
rę.

Natomiast dla młodych miłośni-
ków piłki nożnej oddział dla dzie-
ci i młodzieży przygotował książki 

o właśnie takiej tematyce. 
Można poznać biogra-
f ię Messiego, poczytać  
o Legii Warszawa i do-
w i e d z i e ć  s i ę  c z e g o ś  
o historii futbolu. Przed 
w i o s e n ny m  s e z o n e m 
piłkarskich zmagań przy-
da się nieco wiedzy teo-
ret ycznej .  S erde czn ie 
zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych od po-
niedziałku do piątku od 
9:00 do 17:00, a w so-
boty od 9:00 do 14:00.

E.L.
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Orkiestra znów zagra w Nasielsku!!!
Po raz kolejny na terenie Gminy Nasielsk zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To już 27. Finał ogólnopol-
skiej akcji pod przewodnictwem Jurka Owsiaka, który tym razem odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Orkiestra 
zagra dla „dzieci małych i bez focha, zbierając na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Tak jak 
w roku ubiegłym tak i tym razem lokalny Sztab będzie mieścił się w Nasielskim Ośrodku Kultury, a jego szefem 
jest Dawid Domała. Za pośrednictwem Dyrekcji i nauczycieli swoją chęć do wzięcia udziału w ulicznej kweście 
wyraziło 40 wolontariuszy z niemal wszystkich szkół działających na terenie naszej gminy. Chętnych było o wiele 
więcej, jednak miejsca dla każdego sztabu są ograniczone odgórnie przez Fundację WOŚP. Zbiórka rozpocznie się 
od godziny 00:00 w hali sportowej w Nasielsku, gdzie planowany jest nocny turniej piłki nożnej organizowany 
przez nasielski klub „Żbik”. Od godziny 9:00 rano biegacze i cykliści z „Nasielsk Baszta Team” będą zachęcać do 
aktywności ruchowej na rzecz WOŚP na ulicach miasta. Natomiast od godziny 14.00 w budynku NOK-u (hol na 
dole i sala kinowa) odbędzie się wspaniałe wydarzenie. Koncerty zespołów, pokazy tańca, instrukcje udzielania 
pierwszej pomocy, atrakcje dla dzieci, licytacje i wiele innych. Tradycyjnie impreza o godzinie 20.00 zakończy 
się „światełkiem do nieba” w parku sąsiadującym z budynkiem NOK-u. Zapraszamy. 

Z NOK. Spotkanie z Filharmonią

Miłość  
a słowo honoru
Za nami kolejne spotkanie z muzykami z Filharmonii Narodowej z Warsza-
wy. We wtorek, 8 stycznia br., przedstawili oni dzieciom ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nasielsku i Szkoły Podstawowej we Winnicy fragment opery 
Stanisława Moniuszki pt. Verbum Nobile.

Gości przywitał i słowo wstępne na temat opery wygłosił Jarosław Prasz-
czałek. Okazało się, że dzieci wiedziały, iż dzieło operowe łączy w sobie 
różne sztuki, m.in.: śpiew, muzykę, taniec. Na naszej scenie w pięknych 
strojach z czasów sarmackich pojawiło się czworo artystów, którzy za-
śpiewali arie operowe z dzieła znanego polskiego kompozytora z XIX w.

Śpiewająco opowiedzieli historię miłości dwojga młodych ludzi: Zuzan-
ny i Stanisława, która mogła skończyć się tragicznie ze względu na słowo 
honoru (tytułowe: verbum nobile). Takim bowiem przyrzeczeniem przy-
pieczętowali dwaj przyjaciele – ojcowie: Serwacy Łagoda i Marcin Pakuła, 
obietnicę małżeństwa swoich dzieci.

W XVII wiecznej tradycji szlacheckiej danie takiego słowa niosło ze sobą 
poważne konsekwencje. Dlatego kiedy Zuzanna zakochała się w Stani-
sławie, wzburzony ojciec znowu dał słowo honoru, że nie pozwoli córce 
wyjść za niego za mąż. Na szczęście wszystkie perypetie bohaterów koń-
czą się szczęśliwym rozwiązaniem.

Partie Zuzanny śpiewała Marta Huptas (sopran), a Stanisławem był Maciej 
Gronek (tenor), zaś w rolach ojców wystąpili jako ojciec Zuzi, Serwacy 
Łagoda – Paweł Michalczuk (bas), a jako Marcin Pakuła – Jakub Szcześniak 
(baryton). Śpiewakom operowym na pianinie akompaniowała Ewa Mą-
kowska.

Kolejne spotkanie z Filharmonią odbędzie się 19 lutego br. Zapraszamy.
(red.)
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Z NUTW

Światło Muzyka  
i śpiew
W sobotę, 29 grudnia 
2018 r.,  w godzinach 
popołudniowych, słu-
chacze NUT W odbyli 
ciekawą wycieczkę do 
Warszawy, był to wstęp 
do powitania Nowego 
Roku.

W i e c z o r e m  o d w i e -
d z i l i ś m y  W i l a n ó w,  
tzw. „Ogród Światła”, 
w którym mają miejsce 
świąteczne iluminacje 
świetlne. Park wyglądał 
jak świetlisty, królewski 
dwór, do którego prowa-
dzi długi tunel, a wokół 
rozbrzmiewała muzyka 
klasyczna, utwory Jana 
Sebastiana Bacha, Johan-
na Straussa oraz innych 
światowych kompozytorów.

Na dziedzińcu pałacowym przywitała zwiedzających strzeżona przez orły, 
rozświetlona pergola, a w ogrodzie można było zobaczyć XVII wieczną 
„złocistą altanę”.

Światłem rozkwitały pomarańczowe drzewka oraz atrakcją była „świetlista 
rama”, w której można było zrobić sobie zdjęcie z pałacem w tle. Na fron-
towej ścianie pałacu odbywał się wizualny pokaz, były to sceny z życia 
króla Jana III Sobieskiego. Pokazano bardzo znaną historię wydry, którą 

król dostał od pana Jana Chryzostoma Paska, a pokochał to zwierzątko, 
jako najlepszego przyjaciela. Wszyscy byli zachwyceni pokazem.

Po zakończonej wizycie w Wilanowie udaliśmy się do teatru Buffo,  
na spektakl muzyczny - wspaniałą podróż po różnych krajach Półwyspu 
Bałkańskiego.

Koncert był doskonały, przepełniony żywą muzyką i piosenką, bo Bałkany 
to przecież mieszanka stylów i tradycji greckich, węgierskich, tureckich 
i innych. Obsada aktorska była wyśmienita, w spektaklu zaprezentowane 
były piosenki znane i lubiane np. Prawy do lewego, Byłam różą, Akropolis 
adieu, Mój przyjacielu oraz Kałasznikow, podczas którego Janusz Józefo-
wicz dał głośny popis wystrzałów noworocznych.

Goście bawili się przy lampce wina oraz przy wspólnym śpiewaniu, było 
dużo atrakcji, bogate, wymyślne kostiumy, taniec i popisy akrobatyczne 
oraz wspaniali artyści. Przy miłym poczęstunku składaliśmy sobie życze-
nia noworoczne.

Wszyscy bardzo szczęśliwi wracali do domu. Serdecznie dziękujemy or-
ganizatorom za możliwość tak uroczego wyjazdu, pełnego przeżyć i wra-
żeń. Do siego roku!

B.M.

U HARCERZY

Harcerskie spotkanie opłatkowe
W niedzie lne przedpo ł udnie,  23 grud-
nia 2018 r., harcerze, harcerki i zuchen-
ki z ZHR i ZHP wspólnie uczestniczyli we 
M sz y ś w.  P rzed j e j  zakończeniem 425 
WDH „Knieje” przekazała mieszkańcom 
Nasielska Betlejemskie Świat ło Pokoju. 
Bezpośrednio po zakończeniu Euchary-
stii wszyscy przeszli do sali wikariatu, aby 
wspólnie kolędować i podzielić się opłat-
kiem. Licznie zgromadzona brać harcer-
ska w ys ł ucha ła  f rag mentu z  P i sma ś w. 
o Bożym Narodzeniu, następnie życze-
nia złożyli przedstawiciele obu organiza-
cji harcerskich, Seniorzy Harcerstwa oraz 
Burmistrz Nasielska - Bogdan Ruszkowski. 
Łamiąc się opłatkiem, życzono sobie wzajemnie pomyśl-
ności w nadchodzącym 2019 roku.

Wspólne spotkanie opłatkowe obu organi-
zacji harcerskich to tradycja, o którą warto 
dbać, aby pokazać, że można wspólnie spo-
tykać się i działać. Z uśmiechem na ustach 
rozstal iśmy się zapewniając o kolejnym 
spotkaniu z okazji Dnia Myśli Braterskiej.

phm. Ewa Kamińska HR

CIEKSYN

Wieczór Kolęd i Pastorałek

Wiejska Spec Kapela z Cieksyna 
i Kapela Lipy z Warszawy trady-
cyjnie, jak co roku przed Bożym 
Narod zeniem, p rz ygotowa ł y 
„Wieczór Kolęd i Pastorałek”. Był 
on dedykowany wszystkim, któ-
rzy chcieli wspólnie pokolędować 
i wprawić się w świąteczny nastrój.

Kolędowanie odbyło się w czwar-
tek, 20 grudnia 2018 r., w koście-
le św. Doroty w Cieksynie. Robert 
Lipka, akordeonista i prowadzący 
obie Kapele, przywitał publiczność, 
przedstawił wykonawców oraz za-
powiadał kolejne utwory, krót-
ko przybliżając pochodzenie tych 
mniej znanych. W tegorocznym 
repertuarze nie zabrakło najbar-
dziej popularnych kolęd jak Przy-
bieżeli do Betlejem pasterze czy 

Bóg się rodzi, które publiczność 
głośno śpiewała wraz z wykonaw-
cami. Aby przywołać klimat daw-
nej tradycji, pomiędzy świąteczne 
przeboje wpleciono dziś już rzad-
ko śpiewane pieśni z różnych re-
gionów naszego kraju. Koncert 
zakończyła śląska pastorałka Bóg 
Wam zapłać Panie Gospodarzu za 
tę kolędę z przesłaniem wszelkiej 
pomyślności na nadchodzący rok.

Wiejska Spec Kapela dziękuje Bog-
danowi Ruszkowskiemu, burmi-
strzowi Nasielska, i Urzędowi Miasta 
Nasielsk za wsparcie inicjatywy 
oraz ks. Ryszardowi Kolczyńskie-
mu, proboszczowi parafii w Ciek-
synie, za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia.

W koncercie wystąpili:
Wiejska Spec Kapela w składzie: 
Teresa Cichocka, Alicja Kraśnie-
wicz-Sarnecka, Zofia Chrzanow-
s k a ,  A l i c j a  S z t a b n i k ,  H e l e n a 
Kaftanowicz, Danuta Witkowska, 
Hanna Woźniak, Ewa Woźniak, 
Aneta Borowiec, Magdalena Jawor-
ska, Zuza Ropielewska, Agnieszka 
Maciątek, Agnieszka i Daria Po-
płonyk, Piotr Kozaczuk, Wiesław 
Woźniak, Mirek, Kinga i Nastia 
Szczypek.

Z towarzyszeniem zespołu Kapela 
Lipy: Robert Lipka (wokal, akorde-
on), Mateusz Woźniak (kontrabas), 
Tomasz Zawadzki (bęben), Bartosz 
Smorągiewicz (klarnet/saksofony).

M. Jaworska
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Z ŻYCIA PARAFII

W „stajenkowym” otoczeniu
Uroczystość Trzech Kró-
li w paraf ii Nuna, jak co 
roku, jest ważnym wyda-
rzeniem w tym regionie. 
Potwierdza to liczna z tej 
okazji obecność parafian 
i przybył ych gości. Po-
dobnie było i w tym roku, 
w niedzielę, 6 stycznia.

Do wiernych, zgroma-
dzonych na wspólnym 
kolędowaniu przy szop-
ce z żywymi zwierzętami, 
dołączył Orszak Trzech 
Króli. Mędrcy ze Wschodu, 
ubrani w barwne peleryny 
i królewskie nakrycia głów, 
przybyli na koniach, by 
złożyć pokłon narodzone-
mu Jezusowi. W otoczeniu 
„stajenkowych” zwierząt: 
koni, osiołka, kózki, królików, gołębi 
i kurek, wybrzmiewały staropolskie 
kolędy. Radosnemu śpiewaniu nie 

przeszkodził mroźny dzień, a ta wy-
jątkowa i magiczna atmosfera dała 
wszystkim poczucie bliskości i ra-
dości ze wspólnego spotkania.

Jak zaznaczył proboszcz parafii, 
ks. Tadeusz Jabłoński – Dzisiejsza 
uroczystość pokazuje, że wspól-
nota parafialna w Nunie staje się 
coraz bardziej trwała, rodziny się 
integrują, a wspólny śpiew łączy 
pokolenia. Cieszę się, że w tym 
roku tak wiele osób włączyło 
się w prace wykonania żłóbka 
bożonarodzeniowego i przygo-
towanie żywej stajenki. To przy-
kład świadomego uczestnictwa 
w przeżywaniu Świąt Bożego 
Narodzenia.

Wzorem lat ubiegłych uczestni-
cy spotkania zostali obdarowa-
ni ciepłym posiłkiem i różnymi 
smakołykami z domowych wy-
pieków parafian, za sprawą któ-
rych uroczystość nabrała jeszcze 
bardziej rodzinnego charakteru.

af.

UROCZYSTOŚCI

Radosny Orszak Trzech Króli
Już po raz piąty ulicami Nasielska 
przeszedł Orszak Trzech Króli . 
Zgromadził on wielu mieszkańców 
naszej gminy. Pochód wyruszył po 
mszy św. dla dzieci i przeszedł od 
kościoła ulicą Kościelną do skwe-
ru im. Jana Pawła II, gdzie znajdo-
wała się stajenka. A w niej czekała 
na przybycie trzech dostojników 
święta rodzina, którą w tym roku 
byli państwo Czernikowie: Aldona 
i Łukasz oraz ich synek Tomasz.

Orszak prowadzili trzej królowie - 
Kacper, Melchior i Baltazar. W te 
role wcielili się: Bogdan Ruszkow-
ski (burmistrz Nasielska), Mariusz 
Kraszewski (wicedyrektor SP nr 2) 
oraz ksiądz Paweł Perdion.

Uczestnicy pochodu otrzymali 
korony i śpiewniki, by idąc razem 
z organistką, Joanną Ostaszew-
ską, i chórem Lira, śpiewać kolędy. 
W organizację orszaku zaangażo-
wali się również harcerze, pracow-
nicy Nasielskiego Ośrodka Kultury, 
którzy zadbali o nagłośnienie oraz 
policja, która zadbała o bezpie-
czeństwo na trasie przemarszu.

Tegoroczne hasło orszaków w Pol-
sce nawiązywało do słów Papie-
ża Jana Pawła II wypowiedzianych 

w 1979 roku w Warszawie – „Od-
nowi oblicze ziemi”, co w Nasielsku 
miało symboliczne znaczenie z ra-
cji usytuowania stajenki.

Po powrocie orszaku do kościo-
ła odbyła się msza święta z opra-
wą muzyczną w wykonaniu chóru 
Lira oraz trio gitarowego w składzie: 
ksiądz Rafał Winnicki, Marek Tyc, 
Tomasz Suwiński. Wspólnie wyko-
nano m.in. takie kolędy jak Cicha 
noc, Przybieżeli do Betlejem, czy 
Kolędę dla nieobecnych.

Według Ewangelii św. Mateusza za 
panowania Judei króla Heroda do Be-
tlejem ze wschodu przybyło trzech 

mędrców. W średnio-
wieczu zaczęto ich na-
zywać Trzema Królami. 
Nazwa ta przetrwała 
do czasów obecnych. 
Ich imiona zaczęły się 
pojawiać w VII wieku, 
a w XII wieku Kacpra, 
Melchiora i Baltazara 
uznano za przedsta-
wicieli Europy, Azji 
i Afryki. Warto dodać, 
że relikwie mędrców 
przechowywane są do 
dziś w niemieckiej Ko-
lonii.

Michał B.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci”  

[Wisława Szymborska]

Wyrazy najgłębszego żalu i współczucia 

Panu Markowi Jaroszewskiemu 

Sołtysowi Sołectwa Pieścirogi Nowe

z powodu śmierci Córki
składają

Sołtysi z terenu Gminy Nasielsk

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, a wspo-
mnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami.

Panu Markowi Jaroszewskiemu  
szczere wyrazy współczucia  

z powodu śmierci

CÓRKI PATRYCJI
składają mieszkańcy Nowych Pieścirogów
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ABC OGRODNICTWA

Mrozoodporne oczary
Na dworze panuje zima i chłodniejsze powietrze spowodowało, że większość 
roślinek zapadła w sen zimowy. Istnieją jednak też takie rośliny, którym chłod-
niejsze powietrze nie jest tak straszne. Jednym z mało znanych, niezwykle de-
koracyjnych krzewów ozdobnych kwitnących zimą, od stycznia do marca, jest 
wolno rosnący oczar. Kwiaty na jego łodygach pojawiają się już w środku zimy, 
zanim wyrosną mu liście. Oczary mogą zakwitnąć nawet pod śniegiem. Nie-
które odmiany kwitną już w okolicy świąt Bożego Narodzenia. Kwiaty ocza-
rów wyglądają jak pompony, składające się z płaskich, języczkowatych płatków 
zebranych po kilka, wyglądających jak frędzelki czy siedzące na łodyżkach 
pajączki. Występują w kolorze cytrynowym, słonecznym, pomarańczowo-
-czerwonym, miedzianym czy rubinowym. Oczary są mrozoodporne. Ich 
kwiaty utrzymują się nawet przy temperaturze powietrza -12°C. W okresie sil-
nych mrozów płatki zwijają się do środka, chroniąc się w ten sposób przed 
działaniem mrozu. Odzyskują swoją formę dopiero, gdy temperatura wzrośnie 
powyżej zera. Gdy się robi cieplej płatki rozwijają się ponownie. Mimo że jest to 
krzew mrozoodporny, to młode okazy warto zabezpieczyć przed mrozem. 
Im krzew starszy, tym jest odporniejszy na mróz.

Polecanymi do uprawy odmianami jest kwitnący do późnej jesieni (po opad-
nięciu liści) oczar wirginijski oraz kwitnący od stycznia do kwietnia oczar wiel-
kokwiatowy. W okresie od grudnia do lutego kwitnie, m.in. odmiana Pallida 
o żółtych kwiatach oraz Jelena o kwiatach morelowych, przebarwionych 
u nasady na kolor brązowo-czerwony. Liście oczarów mają kształt podob-
ny do liści leszczyny. Są koloru ciemnozielonego, a jesienią przebarwiają się 
na kolor żółty i czerwony. Gdy oczary przekwitną, na ich łodygach pojawiają 
się owoce.

Najlepsze dla oczarów są miejsca nasłonecznione lub półcieniste. Dobrze ro-
sną w glebie o odczynie lekko kwaśnym. Preferują gleby przepuszczalne, śred-
nio-wilgotne. Sadząc oczary, należy dobrze zaplanować miejsce sadzenia, aby 
później ich nie przesadzać, gdyż źle reagują na uszkodzenie korzeni w czasie 
przesadzania oraz na bliskość korzeni innych roślin. Oczary bardzo ładnie wy-
glądają posadzone na tle jasnych ścian budynków czy ciemnego tła z roślin 
zimozielonych. Ładnie też prezentuje się oczar posadzony pojedynczo na 
tle trawnika. Oczary lubią towarzystwo np. laurowiśni czy ostrokrzewów. Pod 
krzewem zaleca się posadzenie roślin cebulowych, które zakwitną po zakoń-
czeniu kwitnienia oczaru.

Oczar warto posadzić w takim miejscu naszego ogrodu, aby był widoczny 
z okna naszego domu, a jego dekoracyjne kwiaty będą cieszyć nasze oczy 
niesamowitym widokiem.

Oczary można rozmnażać zimą, stosując metodę szczepienia. Innym spo-
sobem rozmnażania oczarów jest robienie sadzonek lub odkładów z pędów 
2-3 letnich. Przez pierwsze 5 lat można uprawiać je w donicy na tarasie czy 
balkonie, a dopiero później posadzić na rabacie. Mimo że jest to krzew wol-
no rosnący, to raczej polecany jest do większych ogrodów. Dorasta do 2-4 
m wysokości. Chociaż nie przepada za systematycznym cięciem, to czasami 
wskazane jest przycięcie niektórych pędów, co krzew dobrze znosi. Oczar 
bardzo dobrze reaguje na wiosenne zasilenie kompostem.

Oczar jest dużym krzewem, ale ze względu na urok jego kwiatków, ubarwia-
jących ogród zimą, zdecydowanie warto wygospodarować na niego miejsce 
w swoim ogrodzie.

Elżbieta K.

Z BIBLIOTEKI

Konkurs logopedyczno - plastyczny
W dniu 14 grudnia, w czytelni Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku, odbyło się uroczyste 
wręczenie  nagród za udział w kon-
kursie logopedyczno - plastycz-
nym z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości, zatytułowanym 
„Piękno języka polskiego w rymo-
wankach logopedycznych”, zorga-
nizowanego przez Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Nasielsku 
i Poradnię Psychologiczno-Peda-
gogiczną w Nowym Dworze Maz. 
Filia w Nasielsku. Za organizację 
konkursu odpowiedzialne był y 
Ewa Ślesik – pedagog logopeda 
oraz Izabela Mazińska i Jolanta Bu-
dziszewska-Rogalska z nasielskiej biblioteki. Adresatami konkursu były dzieci w wieku 6 lat, a wśród jego zasad-
niczych celów znalazło się rozwijanie inwencji twórczej, zdolności plastycznych oraz krzewienie w dzieciach 
postaw patriotycznych.

Przed rozdaniem nagród dzieci wysłuchały i obejrzały teatrzyk kamishibai „O wilku i siedmiu koźlątkach”.

Na konkurs wpłynęło 17 prac plastycznych z terenu powiatu nowodworskiego. Przyznano następujące miejsca:
I miejsce: Liliana Chałasz – ZS-P nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, Wiktoria Krzyżewska - SP w Dębinkach;
II miejsce: Kacper Gontarz – SP nr 1 w Nasielsku, Oskar Kowalski – SP nr 1 w Nasielsku, Lena Siwińska – SP nr 2 
w Nasielsku;
III miejsce: Bartłomiej Fijołek – SP nr 1 w Nasielsku, Adam Metelski - ZS-P nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wyróżnienia: Aleksander Szczypiński – SP nr 2 w Nasielsku, Magda Rosłaniec – SP w Dębinkach, Julka Suwińska 
- SP nr2 w Nasielsku, Michał Śmierzchalski - ZS-P nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.
(b)

ZE SZKÓŁ. SP nr 1

Kolęduje Tobie nasze serce…
Takie motto towarzyszyło wspól-
nemu kolędowaniu w Szkole Pod-
stawowej im. Konstytucji 3 Maja 
w Nasielsku. Tradycją stały się co-
roczne Jasełka, przygotowane 
przez uczniów pod opieką nauczy-
cieli. W piątek, 21 grudnia 2018 r. 
cała społeczność szkolna mogła 
uczestniczyć w bożonarodzenio-
wym przedstawieniu, w którym 
aktorami i kolędnikami byli naj-
młodsi uczniowie. Piękna sceno-
grafia wprowadziła zgromadzoną 
publiczność w świąteczny nastrój. 
Całość przedstawienia, ukazująca 
sceny z życia Maryi, Józefa i No-
wonarodzonego Dzieciątka, prze-
platana była wspólnym śpiewaniem kolęd, które zostały zaprezentowane 
przez najmłodszych uczniów w ciekawy i kreatywny sposób.

Ten magiczny i wyjątkowy czas pozwolił, abyśmy zatrzymali się na chwilę w po-
goni za zwykłymi codziennymi sprawami. Razem z pastuszkami i królami po-
kłoniliśmy się Dzieciątku, aby podarować Mu swoje serca, a także zatańczyć 
wraz z aniołkami.

Ewa Kamińska
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 8 stycznia 2019 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 
r. poz. 754 z późn. zm.) Burmistrz Nasielska podaje do wiadomości wyborców informa-
cję o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji 
wyborczej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 7, 
zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice  
obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7 Sołectwa: Morgi, 
Nowe Pieścirogi. 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego-świetlica szkolna, Stare Pieścirogi, 

ul. Kolejowa 65, 05-191 Nasielsk

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym 
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym z użyciem nakładki z alfabecie Braille’a, 
powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie III najpóźniej do dnia 
16 lutego 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadają-
cy orzeczenie organu rentowego o:
• całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• całkowitej niezdolności do pracy;
• niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
• o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
• a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-

nym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza 
Nasielska najpóźniej do dnia 22 lutego 2019 r.

Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w dniu 3 marca 2019 r. od godz. 
7.00 do godz. 21.00.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NASIELSKA
z dnia 3 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 951 Wojewody Mazo-
wieckiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miej-
skiej w Nasielsku 

podaję do wiadomości publicznej

informację o granicy i numerze okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych  
w okręgu w yborcz ym, w któr ym zarządzono w ybor y uzupe ł niające oraz  
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.

Numer okręgu 
wyborczego Granica okręgu wyborczego Liczba radnych wy-

bieranych w okręgu

7 Sołectwa: Morgi, Nowe Pieścirogi. 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112, tel. (23) 69-33-063.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bogdan Ruszkowski
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Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

Szkolenie psa  
i behawioryści
Jeśli chcecie udać się ze swoim psem na szkolenie 
z psiego posłuszeństwa lub z różnych dyscyplin sportowych, zawsze wy-
bierajcie szkoleniowców stosujących tzw. pozytywne metody, czyli po-
zytywne wzmocnienie.

Polegają one na tym, że pies uczony jest poprzez zachęcanie go do wy-
konania różnych czynności oraz nagradzanie za ich wykonanie. Któż z nas 
nie wykonuje dobrze swojej pracy jeśli wie, że dostanie za to dużą premię? 
Podobnie i pies będzie wykonywał polecenia z prawdziwym poświęce-
niem jeśli będzie wiedział, że czeka go za to nagroda. Niestety, czasem 
spotkać jeszcze można szkoły oferujące tzw. „szkolenie tradycyjne”, po-
legające na karaniu psa za brak posłuszeństwa. W szkołach tych często 
używa się kolczatek, obroży dławiących etc.

Proszę zdecydowanie unikać tego typu szkół. Po szkoleniu „tradycyjnym” 
pies najprawdopodobniej będzie wykonywał wasze polecenia, będzie  
to jednak robił ze strachu. I tutaj podobna analogia do świata ludzi - przy-
słowie, które określa taki rodzaj zależności: z niewolnika nie ma dobrego 
pracownika. Pamiętajcie  – wasz pies powinien być dla was przyjacielem 
i wykonywać polecenia z przyjemnością, a nie dlatego, że się boi właści-
ciela.

Jeśli zdecydowaliście się na kupno lub adopcję szczeniaka, udajcie się ko-
niecznie na szkolenie pozytywnymi metodami! Bardzo ułatwi wam to ży-
cie z młodym psem, który musi nauczyć się podstawowych zasad życia 
w nowym domu.

Zachęcamy również do korzystania z pomocy sprawdzonych behawio-
rystów. Behawioryzm to odrębna nauka o zachowaniu ludzi i zwierząt 
w oparciu o czynniki takie jak środowisko jako czynnik, który kontroluje 
zachowania organizmów oraz indywidualną historię uczenia się poprzez 
konsekwencje (historia wzmocnień). Obecnie w Polsce działa mnóstwo 
osób nazywających się behawiorystami, ale bez pojęcia o psach i pracy 
z nimi. Niestety, skutki takich porad często bywają bardzo negatywne i pra-
ca z raz źle ukierunkowanym psem może być bardzo długa.

Przed podjęciem decyzji o szkoleniu lub pomocy behawiorysty warto 
skorzystać z Internetu i popytać na forach dotyczących tego tematu. Moż-
na też wysłać zapytanie przez FB do Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony 
Zwierząt Nasielsk. W miarę naszej wiedzy będziemy starali się państwu od-
powiedzieć na pytania. Tak jak wcześniej pisaliśmy, w tym roku, w mie-
siącach wakacyjnych, przygotowujemy podstawowy kurs posłuszeństwa 
i komunikacji. Oczywiście kurs oparty na pozytywnym wzmacnianiu za-
chowań psa. Skierowany o będzie do wszystkich właścicieli chcących zbu-
dować dobre relacje ze swoim podopiecznym.

Anna Z.

DO ADOPCJI

Dwa białe pieski
Szukamy dawnych lub nowych właścicieli dla dwóch małych białych 
piesków. Po raz pierwszy widziano je 2.01.2019 r. w Cegielni Psuc-
kiej, a po dwóch dniach dotarły do Nasielska. Psy są młode. To praw-
dopodobnie rodzeństwo (piesek i suczka). Więcej informacji pod  
nr tel. 735 084 106.

U HARCERZY

UROCZYSTOŚCI

Klubowa wigilia
W niedzielę, 16 grudnia 
2018 r., bożonarodze-
niowe świętowanie od-
było się w klubie Żbik. 
Wziął w nim udział pre-
zes, trenerzy oraz za-
wodnicy. Ci najmłodsi 
sportowcy przyszli na to 
spotkanie wraz z rodzi-
cami. „Klubowa wigilia” 
odbyła się w budynku na 
Stadionie Miejskim. Nie 
zabrakło choinki oraz 
niespodzianek. Bez wąt-
pienia największą z nich 
było przybycie Święte-
go Mikołaja, który wrę-
czał prezenty.

Do zebranych dołączył 
również burmistrz Nasielska, Bogdan Ruszkowski, który wraz z prezesem klubu, Markiem Prusinowskim, podsu-
mowywał mijający rok 2018 i złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

Stoły były suto zastawione, na uczestników czekały m.in. pizze ufundowane przez Pizzerię „U Kabana”. Były też 
ciasta i inne słodkości.

Michał B.

HARCERZE

ZHR pomaga Polakom na Wschodzie
Starajcie się zostawić ten świat choć 
trochę lepszym, niż go zastaliście. 
(Robert Baden-Powell)

W dniach 13 - 16.12.2018 r. odby-
ła się już kolejna edycja Akcji Pacz-
ka - Pomoc Polakom na Wschodzie, 
organizowana przez Obwód Płocki 
Związku Harcerstwa Rzeczypospo-
litej. W tegorocznej akcji czynnie 
uczestniczyło również troje przed-
stawicieli Nasielskiego Środowiska 
ZHR. Tym razem młodzież udała się 
na Ukrainę do miejscowości Zdoł-
bunów, gdzie, wspólnie z harcerza-
mi hufca wołyńskiego, przekazywali 
paczki z darami naszym Rodakom. 
Każde spotkanie z bratem - Polakiem obu stronom sprawiało ogromną radość. Wizyty w polskich domach  
na Ukrainie przyniosły wiele łez szczęścia, a także poczucie spełnienia tym, którzy nieśli pomoc.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom Nasielska, którzy wsparli naszą akcję poprzez 
przyniesienie do kościoła darów w postaci żywności, słodyczy, artykułów chemicznych i papierniczych, które 
zostały przez nas zawiezione do Polaków na Ukrainie. Mamy nadzieję, że za rok znów wyruszy kolejna edycja 
Akcji Paczka.

sam. Klaudia Piątkowska

Akcja „Karmnik+”
Nowa inicjatywa młodzieży z 1 Na-
sielskiej Drużyny Harcerzy „Błękit-
na Armia” odbywa się pod hasłem 
„Karmnik+”. Rozpoczęto ją na 
mocy rozkazu drużynowe-
go L.8/2018. Zasady akcji 
są proste: należy zbudować 
karmnik i zakupić karmę, 
a t ym samym wesprzeć 
zwierzęta w jakże trudnym 
dla nich zimowym okresie. 
Dzięki tej inicjatywie har-
cerze mają okazję pomóc 
zwierzakom, zrobić dobry 
uczynek i – przy okazji – 
zrealizować szósty punkt 
harcerskiego prawa, czy-
li Harcerz miłuje przyrodę 
i stara się ją poznać. Własno-
ręcznie zbudowane przez 
druhów karmniki trafiły do 
rąk burmistrza Nasielska, 

księdza proboszcza oraz zawisły na 
terenie naszej gminy. Jak podkreśla 
drużynowy, harcerze co tydzień 
będą uzupełniali karmniki pokar-

mem dla ptaków. Jest to już kolej-
na inicjatywa, z jaką wychodzą nasi 
harcerze, i z pewnością nie ostatnia.

Ćw. Daniel Królak
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KINO NIWA ZAPRASZA
9–12 stycznia, GODZ. 15:00

Królowa Śniegu: Po drugiej 
stronie lustra (3D dubbing)

Animacja, Familijny, Przygodowy; Rosja; Czas trwania 1 godz. 
20 min.
Gerda, by uratować uprowadzonych rodziców 
i brata musi poprosić o pomoc swoją dawną ry-
walkę, Królową Śniegu. 

9–12 stycznia, GODZ. 17:00

Fuga
Dramat; Polska, Czechy, Szwecja; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. 
Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zosta-
je odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać 
do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamię-
ta miłości do męża i synka. Z czasem do Alicji 
wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraź-
ny i niepokojący obraz tajemnicy - tego co zda-
rzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą?

9–12 stycznia, GODZ. 19:00

Narodziny gwiazdy (napisy)
Musical, dramat, romans; USA; Czas trwania 2 godz. 6 min.
Bradley Cooper wciela się w rolę Jacksona Ma-
ine’a, gwiazdora muzyki country, którego ka-
riera chyli się ku upadkowi. Wtedy odkrywa 
utalentowaną, nieznaną nikomu piosenkarkę, 
Ally (Lady Gaga). Kiedy między tą dwójką wy-
bucha płomienny romans, Jack nakłania Ally do 
wyjścia z cienia i pomaga jej osiągnąć sukces. 
Jednak gdy kariera Ally w szybkim tempie przy-
ćmiewa dokonania Jacka, jest mu coraz trudniej 
poradzić sobie z własną gasnącą gwiazdą.

16–20 stycznia, GODZ. 14:30
23–24 stycznia, GODZ. 14:30

Mary Poppins powraca  
(2D dubbing)

Familijny, musical, fantasy; USA; Czas trwania 2 godz. 10 min.
Mary Poppins pomaga nowemu pokoleniu 
rodziny Banksów odnaleźć radość i zachwyt 
życiem, które zatracili w szarej codzienności. 
Niezawodna niania i jej magiczne zdolności jak 
zwykle przemienią każde zadanie w niezapo-
mnianą fantastyczną przygodę!

16–20 stycznia, GODZ. 17:00
23–24 stycznia, GODZ. 17:00

Aquaman (3D dubbing)
Science-fiction, akcja, przygodowy; USA; Czas trwania 
2 godz. 23 min.
Akcja filmu rozgrywa się w rozległym, zapiera-
jącym dech w piersiach, podwodnym świecie 
Siedmiu Mórz. Opowiada historię pochodzące-
go z Atlantydy półczłowieka, Arthura Curry’ego, 
który wyrusza w podróż swojego życia. Będzie 
musiał, nie tylko zmierzyć się ze swoim pocho-
dzeniem, lecz także odkryć, czy jest godzien wy-
pełnić swoje przeznaczenie... i zostać królem.

16–20 stycznia, GODZ. 19:30
23–24 stycznia, GODZ. 19:30

Pech to nie grzech
Komedia romantyczna; Polska; Czas trwania 1 godz. 40 min.
Odnosząca sukcesy bizneswoman, Natalia (Ma-
ria Dębska) nie ma szczęścia w miłości i z powodu 
pecha nie lubi poddawać się romantycznym unie-
sieniom. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia 
staje się świadkiem zawarcia niezwykłego zakładu. 
Jej najlepszy przyjaciel i partner w interesach, Piotr 
(Mikołaj Roznerski) oraz jego piękna narzeczona, 
Weronika (Barbara Kurdej-Szatan) zakładają się o to, 
że Natalia przez trzy miesiące z nikim się nie zwiąże 
i w nikim się nie zakocha.

25–27 stycznia, GODZ. 15:00

Asteriks i Obeliks. Tajemnica 
magicznego wywaru  

(3D dubbing)
Animacja; Francja; Czas trwania 1 godz. 25 min.
Po pechowym upadku z drzewa podczas zbiorów jemioły druid Pano-
ramiks postanawia przejść na emeryturę. Wcześniej jednak musi zadbać 
o bezpieczeństwo wioski i znaleźć dla siebie godnego następcę.

Baran 21.03-20.04
Będziesz teraz bardzo pomysłowy, twór-
czy i odważnie wcielisz swoje plany 
w życie. Możesz liczyć na pomyślne roz-
wiązanie zaległych spraw urzędowych. 
Zimowy wyjazd będzie bardzo udany.

Byk 21.04-20.05
Jeśli masz zawodowe kłopoty, to szukaj 
zgody, zamiast walczyć do upadłego. 
Ktoś mądry pomoże Ci znaleźć właściwe 
rozwiązanie. Swoje sprawy sercowe po-
stawisz na pierwszym miejscu.

Bliźnięta 21.05-21.06
Partner we wszystkim będzie Cię teraz 
wspierał i najlepiej będzie Wam tylko we 
dwoje. Zachowaj większy dystans do 
swojej pracy. Przyda Ci się więcej sportu 
i spacerów na świeżym powietrzu.

Rak 22.06-22.07
Musisz pamiętać o wielu ważnych sprawach 
zawodowych i prywatnych. Będziesz miał 
mnóstwo energii, ale nie próbuj wszystkimi 
rządzić. Jeśli nie odpoczniesz, to będziesz 
nerwowy i rozkojarzony.

Lew 23.07-23.08
Nie broń się przed zmianami lub niespo-
dziewanymi podróżami, bo wyjdą Ci na 
dobre. Po pracy więcej odpoczywaj, mimo 
ważnych zadań, trzeba mieć czas na własne 
hobby i zabawę. Będziesz odważny.

Panna 24.08-22.09
Nie lituj się nad konkurencją, przestań wciąż 
wspierać i promować mniej zdolnych od 
siebie. Pamiętaj o różnych ubezpieczeniach 
i opłatach, które trzeba zapłacić. Będziesz 
w dobrej kondycji, ale zadbaj o gardło.

Waga 23.09-23.10
Wykorzystaj nowe znajomości, aby po-
prawić swoją zawodową pozycję. Nie 
przejmuj się za bardzo różnymi towarzy-
skimi nieporozumieniami. Będziesz do-
brze zorganizowany i spostrzegawczy.

Skorpion 24.10-22.11
Przestań przejmować się tym, co powiedzą 
inni ludzie. Szkoda Twojej energii na roz-
trząsanie cudzych pretensji i wątpliwości. 
Nie musisz troszczyć się o cały świat. Pil-
nuj terminów i nie obiecuj zbyt wiele.

Strzelec 23.11-21.12
W Nowym Roku ze zdwojoną energią 
zabierzesz się do pracy. Będziesz bardziej 
krytyczny w stosunku do siebie. Najpierw 
jednak nadrabiaj zaległości, a potem zapi-
suj się na kursy i szkolenia.

Koziorożec 22.12-20.01
Porządek i punktualność będą ważne dla 
Twojej kariery. Dzięki nim zasłużysz na 
zaufanie pracodawcy. Nie trać czasu na 
zemstę lub kłótnię z kimś upartym, lepiej 
przeznaczyć energię na nowe zadania.

Wodnik 21.01-19.02
Popracuj nad otwartą komunikacją 
w swoim związku. Wyjdzie to na dobre 
Wam i całej rodzinie. W karnawale baw 
się, przyjmuj zaproszenia na imprezy 
i nie martw się niczym na zapas.

Ryby 20.02-20.03
Pilnuj spraw finansowych i nie zostawiaj 
niedopowiedzeń, które później mogłyby 
zostać zinterpretowane na Twoją nieko-
rzyść. Nie zapraszaj do współpracy osób, 
na których choć raz się zawiodłeś.

HOROSKOP
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DROBNE

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Sprzedam działkę budowlaną  

ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.

Sprzedam mieszkanie 64m2  

w Nasielsku. Tel. 513 138 153.

Wynajem nagrzewnic spalinowych. 

Tel. 791 400 564, 695 163 726.

Wycinka drzew. Tel. 667 569 562.

Wynajem osuszaczy powietrza.  

Tel. 695 163 726, 791 400 564.

Wypożyczalnia sprzętu budowla-

nego. Tel. 696 208 308, 791 400 

564.

Sprzedaż węgla kamiennego 

(Eko-groszek, Kostka, Orzech, 

Miał węglowy). Tel. 696 208 308, 

695-163-726.

Usługi stolarskie. Składanie mebli, 

podłogi. Tel. 667 569 562.

Pranie dywanów. Tel. 667 569 562.

Remonty, szpachlowanie, malo-

wanie, terakota. Tel. 667 569 562.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 

zatrudni kucharkę na pełen etat 

oraz terapeutę zajęciowego na 1/2 

etatu. Zainteresowanych prosimy 

o kontakt od poniedziałku do piąt-

ku od 8.00-16.00 pod numerem 

telefonu:603 555 624.

Sprzedam suchą słomę w belach. 

Tel. 500 133 051.

Sprzedam 60 bel słomy. Tel. 603 

804 248.

Sprzedam 13 prosiąt. Tel. 785 217 

279.

Tanio sprzedam lodówko-zamra-

żarkę, stan b. dobry. Tel. 515-428-

787, 511-099-732.

Promocja – Sprzedam mieszkanie 

M4 72 m2. Nasielsk ul. Warszawska 

Tel. 696-090-559.

Pranie dywanów i tapicerek.  

Tel. 513 556 774.

Dyżury aptek
W dni powszednie, niedziele,  

dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy dyżur rozpoczyna się  
o godzinie 2200 i trwa do godziny 730 dnia następnego  

pod numerem telefonu 572 388 046

7.01.–13.01.2019 r. 
Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;

14.01.–20.01.2019 r. 
Apteka, ul. Młynarska 3, Nasielsk;

21.01.–27.01.2019 r. 
Apteka, ul. Szkolna 1; Pomiechówek.

Uchwała nr XLV/303/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 15 listopada 2018 r. 
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SEGREGACJA ODPADÓW - WAŻNA I PROSTA
Większość towarów, które kupujemy w sklepach, wykonanych jest z tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem, z którego 
powstają nowe produkty np. doniczki, meble czy nawet ubrania. Selektywne zbieranie odpadów już u źródła, czyli w Państwa domach bądź miejscach pracy, to jedyny sposób na osiągnię-
cie wymaganych poziomów recyklingu dla gmin, które z roku na rok są coraz wyższe.

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców a przede wszystkim na zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Szkło oraz aluminium podlegają recyklingowi w 100%  
i można je przetwarzać nieskończoną ilość razy. Dzięki rozpowszechnianiu się informacji o ogromnej roli segregacji odpadów zmniejsza się ilość wysypisk śmieci. Faktyczne wydatki związane 
z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe od kosztów przetwarzania surowców wtórnych.

Przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko zmiesza i nasza praca włożona w segregację pójdzie na marne, jest mylne. Na terenie naszej gminy od-
pady segregowane są odbierane w systemie workowym. Pojazdy odbierające segregację mają podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne surowce. Natomiast odpady 
zmieszane, które w naszej gminie są odbierane w systemie workowo-pojemnikowym, są zbierane przez inną śmieciarkę i w innych terminach.

Segregacja się opłaca…
Mieszkańcy w przypadku segregowania odpadów za ich odbiór płacą 9 zł miesięcznie od osoby, natomiast mieszkańcy którzy pozbywają się odpadów w formie zmieszanej, ponoszą opłatę 
w wysokości 18 zł za osobę. Informujemy, iż w ramach niższej opłaty, czyli selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają Państwo możliwość oddawania również odpadów zmie-
szanych (mokrych), czyli takich, których nie można zaliczyć do żadnej frakcji segregacji (np. pampersy, czy popiół), które gromadzimy w pojemnikach lub w czarnych workach o poj. 120 l 
(w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób włącznie) lub o poj. 240l (nieruchomości zamieszkałe powyżej 4 osób).

Zmiany systemu odbioru odpadów można dokonać składając deklarację zmieniającą, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 206 (II piętro) i na stronie internetowej www.
nasielsk.pl w zakładce: Samorząd/Środowisko/Gospodarka odpadami. Informacja pod nr tel. 23 69 33 101.

Worki na segregację odpadów zapewnia mieszkańcom Gmina w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Worki są uzupełniane przez firmę odbierającą 
odpady, poprzez pozostawienie w miejscu odbioru zapełnionych worków nowych pustych worków. Można je także odebrać w Urzędzie Miejskim w pok. 206 II piętro.

  Jeśli masz wątpliwości, gdzie wrzucić konkretny odpad skorzystaj z podpowiedzi poniżej:

PAPIER – worek niebieski METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty

Wrzucamy:
 – opakowania z papieru, karton, tekturę,
 – katalogi, ulotki, prospekty,
 – gazety i czasopisma,
 – papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 – zeszyty i książki,
 – papier pakowy,
 – torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:
 – ręczników papierowych i zużytych chusteczek higie-
nicznych,
 – papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 – papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 – kartonów po mleku i napojach,
 – papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych,
 – tapet
 – pieluch jednorazowych i podpasek,
 – zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru 
i naczyń jednorazowych
 – ubrań.

Wrzucamy:
 – odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 – nakrętki,
 – plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 – opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku 
i sokach),
 – opakowania po środkach czystości(np. po proszkach 
do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do 
zębów) itp.,
 – plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 – aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 – puszki po konserwach,
 – folię aluminiową,
 – metale kolorowe, 
 – kapsle, zakrętki od słoików, 
 – zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane 
z trwale połączonych kilku surowców.

Nie wrzucamy:
 – butelek i pojemników z zawartością, 
 – opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych, 
 – opakowań po olejach silnikowych,
 – zużytych baterii i akumulatorów,
 – puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 – zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

SZKŁO – worek zielony ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI – worek brązowy  
(odbiór kwiecień – listopad)

Wrzucamy:
 – butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki 
po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 – szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są 
wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
 – ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
-szkła okularowego,
 – szkła żaroodpornego,
 – zniczy z zawartością wosku,
 – żarówek i świetlówek,
 – reflektorów,
 – opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach sil-
nikowych,
 – luster,
 – szyb okiennych i zbrojonych,
 – monitorów i lamp telewizyjnych,
 – termometrów i strzykawek.

Wrzucamy:
 – odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 – drobne gałęzie drzew i krzewów,
 – skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 – trociny i korę drzew,
 – resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:
 – kości zwierząt,
 – odchodów zwierząt,
 – popiołu z węgla kamiennego,
 – leków,
 – drewna impregnowanego,
 – płyt wiórowych i MDF,
 – ziemi i kamieni,
 – innych odpadów komunalnych (w tym nie-
bezpiecznych).

WYBIERZMY SEGREGACJĘ I DBAJMY O ŚRODOWISKO
Do odpadów zmieszanych odbieranych w pojemnikach bądź w czarnych workach wrzucamy wszystko, czego nie można posegregować, a co nie jest odpadem niebezpiecznym. 
W okresie grzewczym, tj. od października do kwietnia, w terminach odbioru odpadów zmieszanych odbierany jest również popiół (prosimy o oddawanie popiołu w czarnych workach, 
nie mieszając go z pozostałymi odpadami).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Na bazie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 43, gmina utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W tym punk-
cie właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieodpłatnie (w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) mogą przekazywać odpady komunalne 
wytworzone w gospodarstwach domowych dostarczane we własnym zakresie (oprócz zmieszanych).

PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00. Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku, tel.: 23/69-12-364 wew. 45 lub 36.

Do ww. punktu można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowanych kontenerów: Odpady segregowane, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Zużyte świetlówki, Meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, Chemikalia (farby, lakiery, opakowania po chemikaliach, przeterminowane środki ochrony roślin, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin), Zużyte 
opony samochodowe, Zużyte baterie, akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, Odpady budowlane i poremontowe (gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte 
fragmenty tynku, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne).

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane selektywnie oraz dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, a także właściwie zabezpieczone. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny.
Przyjmowanie odpadów komunalnych w większej ilości np.: odpadów zielonych, ogrodowych w ilości ponad 1 m3 opon w ilości 5 sztuk – nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym PSZOK. Odpady poremontowe 
mogą być dostarczane w niewielkich ilościach – świadczących o samodzielnym wykonaniu remontu. Zgodnie z  obowiązującym prawem, firma wykonująca remont winna zutylizować wytworzone podczas remontu odpady 
na własny koszt.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Brydż
Brydżyści zakończyli dziewiętnasty sezon rozgrywek o Grand Prix 
Nasielska. W całym cyklu wzięło udział 24 zawodników. Po rozegraniu 
24 turniejów wyłoniono zwycięzców, którymi okazali się: Piotr Kowalski 
i Grzegorz Nowiński. Otrzymali oni puchary i tytuł najlepszego brydży-
sty Nasielska 2018. Puchary otrzymali również Waldemar Gnatkowski 
i Krzysztof Michnowski za zwycięstwo w turnieju organizowanym z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości oraz za zajęcie pierwszego miej-
sca w Memoriale Tadeusza Czeremużyńskiego. 

Organizatorzy dziękują Markowi Olbrysiowi, właścicielowi „Reaktywa-
cji” oraz Markowi Prusinowskiemu, Prezesowi MLKS „Żbik” za pomoc 
w organizacji turniejów.

Wyniki turnieju „finałowego”, 14.12.2018 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra    92 pkt (63,89%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    88 pkt (61,11%)
3. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski   87 pkt (60,42%)
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki  78 pkt (54,17%)
5. Jacek Jeżółkowski – Marek Prusinowski   68 pkt (47,22%)
6. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   64 pkt (44,44%)
7. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek    58 pkt (40,28%)
8. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   58 pkt (40,28%)
9. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    55 pkt (38,19%)

Wyniki turnieju „pierwszego”, 29.12.2018 r.:
1. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki   75 pkt (59,52%)
2. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński    75 pkt (59,52%)
3. Janusz Muzal – Janusz Wydra    70 pkt (55,56%)
4. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski   64 pkt (50,79%)
5. Józef Dobrowolski – Zbigniew Michalski    60 pkt (47,62%)
6. Mariusz Figurski – Marek Olbryś   60 pkt (47,62%)
7. Robert Truszkowski – Paweł Wróblewski   57 pkt (45,24%)
8. Jacek Jeżółkowski – Marek Prusinowski   43 pkt (34,13%)

KOŃCOWA KLASYFIKACJA „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2.  Piotr Kowalski     141 pkt
 Grzegorz Nowiński    141 pkt
3. Krzysztof Michnowski    128 pkt
4. Janusz Muzal     127 pkt
5. Janusz Wydra     124 pkt
6. Waldemar Gnatkowski    115 pkt
7. Robert Truszkowski    108 pkt
8. Mariusz Figurski     96 pkt
9-10. Kazimierz Kowalski    94 pkt
 Krzysztof Morawiecki    94 pkt
11.  Zbigniew Michalski    92 pkt
12. Marek Olbryś     78 pkt
13. Paweł  Wróblewski     71 pkt
14. Adam Banasiuk     60 pkt
15. Krzysztof  Brzuzy     58 pkt
16. Józef Dobrowolski     54 pkt
17. Piotr Turek      50 pkt
18. Jerzy Krzemiński     49 pkt
19. Jacek Jeżółkowski     39 pkt
20. Stanisław Sotowicz    38 pkt
21. Marek Prusinowski    11 pkt
22. Krzysztof Turek     6 pkt
23-24. Bartłomiej Krawczyk    3 pkt
 Tomasz Romańczuk    3 pkt

Uwaga! Klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyni-
ków.
 PK
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Sparingi 
seniorów 
Żbika
Po świąteczno-noworocznej 
przerwie do treningów i utrzy-
mywania dobrej formy wracają 
seniorzy drużyny Żbik Nasielsk. 
– Już 14 stycznia zawodnicy 
rozp o c zyn aj ą  p rzygo towa-
nia do rundy wiosennej – za-
powiada prezes klubu, Marek 
Prusinowski. – Treningi odby-
wać się będą w hali sportowej,  
na siłowni oraz biegowe na sta-
dionie.

Od lutego zaczną się również 
sparingi. Żbik Nasielsk rozegra 
ich aż sześć: 2 lutego z Kasz-
telanem Sierpc, 9 lutego z Ko-
nopianką Konopki, 16 lutego 
z Koroną Szydłowo, 23 lutego 
z MKS Mława, 2 marca z Wkrą 
Pomiechówek i 9 marca z Le-
gionovią II . O ich miejscu po-
i n f o r m u j e m y  w  ko l e j n yc h 
numerach „Życia Nasielska”.

Michał B.

NA SPORTOWO

Turniej świąteczny
Święta potrafią rozle-
niwić ale zawodnicy  
ze wszystkich rocz-
n i ków  Ż b i k a  d b a -
ją o swoją formę nie 
tylko na treningach. 
D la te go w p ią te k ,  
28 grudnia 2018 roku, 
w Hali Sportowej zor-
ganizowany został we-
wnętrzny turniej dla 
wszystkich młodych 
drużyn klubu Żbik.

Rozgr y wki rozpo-
częły się o godzinie 
10.00 dla rocznika 2013/14, a zakończyły po godzinie 17.00 turniejem 
rocznika 2003/04.

Frekwencja zawodników była zaskakująco duża. Rozgrywki miały luźny 
charakter, więc do składów drużyn dołączali również rodzice.

O dobre humory zawodników zadbał także Urząd Miejski, dzięki któremu 
zawodnicy otrzymali drobne upominki i słodkie przekąski dodające energii 
w czasie gry.

Michał B.

Wiceliderzy rocznika 2005
Na drugim miejscu z czternastoma 
punktami w I Lidze Okręgowej C2 
trampkarzy, czyli rocz-
nika 2005, zakończyła 
rundę jesienną drużyna 
Żbika Nasielsk. Są to, tak 
jak w przypadku roczni-
ka 2006, podopieczni 
trenera Dariusza Kor-
dowskiego.

W grupie znajduje się 6 
drużyn. Poza piłkarza-
mi z Nasielska są to: li-
der MKS Ciechanów (26 
punktów), GKS Krzyniak 
Krzynowłoga Mała, UKS 
AP Ostrów Mazowiecka, UKS Złota 
Ostrołęka i Victoria Nowe Miasto.

Po dziesięciu rozegranych meczach 
rocznik 2005 Żbik Nasielsk ma na 
koncie 3 zwycięstwa, 5 remisów i 
dwie porażki i imponującą ilością bra-
mek – 32.

Dla chłopców rekordowy pod 
względem liczby bramek był mecz  
rozegrany w szóstej kolejce z Vic-
torią Nowe Miasto. Odbył się on 

6 października 2018 r. w Nowym 
Mieście. Wtedy nasi zawodnicy 

strzelili rywalom 12 bramek. Aż po-
łowę z nich zdobyło dwóch za-
wodników – Bartłomiej Tomczyk  
i Dawid Kapczyński.

Z liderem w tabeli, MKS Ciechanów, 
podopieczni Dariusza Kordowskie-
go rozegrali dwa mecze – pierwszy, 
wrześniowy, zremisowali 3:3, a drugi, 
październikowy, przegrali 0:4.

Królem Strzelców w tym roczniku 
został Jakub Węgrodzki, który zdobył 
w rundzie jesiennej łącznie 8 bramek.

 – Chłopcy mają w sobie dużo pa-
sji i energii. Niektórzy z nich, jeśli nie 

koliduje to im z innymi 
zajęciami, zasilają skład 
rocznika 2006. Myślę 
jednak, że przed nimi 
dużo pracy, aby mogli 
z siebie dawać więcej, 
gdyż jest w nich ogrom-
ny potencjał – mówi ich 
trener.

Skład drużyny:
B r a m k a r z e :  D a w i d 
G ą g o l e w s k i , K a c p e r 
J a g l a r s k i ,  M a t e u s z 
Włodarczyk.

Obrońcy: Jan Biernacki, Maciej Brzeski, 
Bartosz Kobrzyński, Jan Laskowski, Krystian 
Piecychna, Bartosz Rzepkowski, Karol 
Tomaszewski.
Pomocnicy: Wiktor Czajkowski, Kacper 
Czyżewski, Paweł Dłutowski, Bartłomiej 
Górecki, Jakub Kosakowski, Dominik 
Latkowski, Paweł Lubiak, Karol Nagel, 
Sebastian Rzemek, Bartosz Sujkowski, Eryk 
Witkowski, Dawid Zaremba.
Napastnicy: Dawid Kapczyński, Bartłomiej 
Tomczyk (kapitan), Jakub Węgrodzki.

Michał B.


