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Komisariat Policji w Nasielsku,  
tel. (23) 691–23–77, (23) 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Straż Miejska, ul.Kościuszki 29 
tel.: (23) 691 22 11 

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

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. (23) 691–23–64 

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (23) 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (23) 691–23–98

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  
w Nasielsku, 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) 693–30–12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (23) 691–23–43

Miejsko–Gminna Biblioteka 
Publiczna w Nasielsku,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (23) 691–25–52

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1, tel. (23) 693–30–865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
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

 Nasielsk, dn. 28 września 2010 roku

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, 
obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi,Mogowo, Morgi,  

Mokrzyce Włościańskie, dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi
Na podstawie art.17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej 
w Nasielsku Nr XLIV/312/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku i Nr XLV/319/10 z dnia 11 marca 2010 
roku, z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, 
Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie dotyczącej części miejscowości Stare 
Pieścirogi w granicach działek o nr ew. 302, 303, 304, 305, 306/1, 306/2, 306/3, 306/4, 307, 
310, 308, 309, oraz część działki o nr ew. 319, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 18 października 2010 roku – do 18 listopada 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku (pokój nr 214, II piętro) w godzinach od 900– 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami oraz 
ustaleniami zawartymi w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 9 listopada 
2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (II piętro, pok. 209) o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany 
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nasielska z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2010 roku.

 Burmistrz Nasielska
     mgr inż Bernard Dariusz Mucha  

WAŻNE!
O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców wsi 
Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, 

Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, 
Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ

Przypominam mieszkańcom następujących wsi: Chrcynno, Dąbrowa, 
Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, 
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, iż w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bez-
pośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzą-
dzonych na dzień 21 listopada 2010 r. będą Państwo mogli oddać swój 
głos w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6, która mieścić się 
będzie w Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku przy 
ul. Warszawskiej 48 (była siedziba MGOPS), czyli w miejscu, gdzie lokal 
komisji wyborczej funkcjonuje od roku 2007.

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

OBRADOWAŁA RADA
W czwartek, 30 września br. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku odbyła się LI 
(pięćdziesiąta pierwsza) sesja Rady 
Miejskiej, którą prowadził Dariusz 
Leszczyński, przewodniczący RM. 
W obradach uczestniczyła także 
Anna Kaczmarek, wicestarosta 
nowodworski. 
Po rozpoczęciu obrad do porządku 
zostały wprowadzone obrad stano-
wisko RM w sprawie nielegalnego 
obrotu dopalaczami w gminie 
Nasielsk oraz projekt uchwały w 
sprawie zmiany planu przestrzen-
nego. Radni przegłosowali też po-
rządek obrad po zmianach i przyjęli 
protokół z poprzedniej sesji. 
Następnie sprawozdanie ze swo-
ich działań pomiędzy sesjami RM 
przedstawił przewodniczący rady, 
wskazując, że uczestniczył w posie-
dzeniach komisji merytorycznych 
oraz przyjmował interesantów. 
Główne problemy, z jakimi zgła-
szali się do niego mieszkańcy, to 
zły stan dróg na terenie gminy (np. 
droga Chlebiotki–Malczyn). Bur-
mistrz Nasielska, Bernard Dariusz 
Mucha zrelacjonował najważniej-
sze sprawy, którymi się zajmowali 
pracownicy Urzędu Miejskiego. 
Mówił m.in. o zakończeniu termo-
modernizacji budynków użytecz-
ności publicznej (wartość inwesty-

cji to 3248 tys. zł, dofinansowanie 
z WFOŚiGW wyniosło 1200 tys. 
zł), przetargu na budowę trzech 
placów zabaw w ramach projektu 
„Radosna szkoła” i zakończeniu re-
montu ulicy Elektronowej. 
Jako pierwszy w czasie na inter-
pelacje głos zabrał radny Mirosław 
Świderski, przypominając o ko-
nieczności utrzymania porządku 
i spokoju w parku im. Jana Pawła 
II, pytał też o decyzję w sprawie 
dofinansowania placu zabaw na 
trenie spółdzielni mieszkaniowej. 
Radny Krzysztof Fronczak podjął 
natomiast temat ulicy Sikorskiego 
w Siennicy. 
Na ten temat odpowiedziała Anna 
Kaczmarek, wicestarosta nowo-
dworski – Prace trwają, a powiat 
przeznaczył 230 tys. zł, żeby tę 
drogę zrobić przejezdną.
Radny Grzegorz Duchnowski 
chciał wiedzieć, w jaki sposób 
będzie f inansowany remont ul. 
Sikorskiego i remont chodnika w 
Pieścirogach. Zwrócił też uwagę 
na zły stan nawierzchni drogi pro-
wadzącej do Kosewa oraz pytał, 
dlaczego nie jest realizowana bu-
dowa parkingów w ulicy Kościel-
nej. O kwestię dowozu uczniów do 
Gimnazjum przy LO i wykupienie 
przez starostwo biletów dla dojeż-
dżających pytał radny Jerzy Lubie-

niecki. Zaś radny Andrzej 
Wierzchoń wskazywał, iż 
ulica Kolejowa od stacji 
PKP do łuku drogi jest w 
bardzo złym stanie.
Wicestarosta wyjaśniła, że 
nie znała problemu dzie-
ci, które nie mogą za dar-
mo korzystać z dojazdu 
do nasielskiego Gimna-
zjum przy LO, i obiecała 
zająć się tą sprawą. 
W kwestii f inansowania 
remontu chodnika w 
Pieścirogach zabrał głos 
burmistrz – Podjęliśmy 
decyzję, że chodnik zo-
stanie ułożony z kostki, 
poprzednio fragmentami 

był z asfaltu. Zarówno Stare, jak i 
Nowe Pieścirogi przekazały na ten 
cel fundusz sołecki. Chodnik tak 
naprawdę zostanie odtworzony. 
Następnie Ludwina Turek, skarbnik 
Nasielska, przedstawiła „Informację 
o przebiegu wykonania budżetu 
miasta i gminy Nasielsk za pierwsze 
półrocze 2010 roku”. 
Radny G. Duchnowski stwierdził, iż 
wykonanie tego budżetu za pierw-
sze półrocze jest w granicach 30%. 
Mówił także o wykupywaniu dróg 
w Pieścirogach, na które przezna-
czono znaczne środki finansowe. A 
kilka lat temu była mowa o wykupie 
prywatnej działki przy ulicy POW
-u, na której mogłaby być powstać 
droga łącząca tę ulicę z ul. Ko-
ściuszki, stanowiąc jednocześnie 
objazd szkoły podstawowej. Pytał 
także o „Kurs na Nasielsk”. 
Burmistrz odpowiedział, że były 
trudności z wykupem działki od 
właściciela, podkreślił, że w tej 
sprawie być może będzie można 
skorzystać z tzw. specustawy dro-
gowej. O projekcie finansowanym 
przez UE p.n. „Kurs na Nasielsk” 
mówił, że program ten został 
wstrzymany, w tej chwili nie wia-
domo na jak długo. 
Podczas tego posiedzenia RM rad-
ni przyjęli, tym razem jednogło-
śnie, dziesięć uchwał. Znalazły się 
wśród nich m.in.: uchwała w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 

miastu i gminie Gąbin w wysokości 
10 tys. zł, dwie uchwały dotyczące 
wydzierżawienia nieruchomości, 
uchwała dotycząca sprzeciwu rad-
nych wobec legalnego obrotu tzw. 
„dopalaczami” na terenie gminy 
Nasielsk. 
W odpowiedziach na interpelacje 
radnych burmistrz zapewnił, że 
budowa placu zabaw wspólnie ze 
spółdzielnią mieszkaniową zosta-
nie zapisana w projekcie budżetu 
na rok następny. W kwestii budowy 
parkingów w Kościelnej zapewnił, 
że umowy najemcom pomiesz-
czeń w pawilonach zostały już 
wypowiedziane, potrzebna jest 
jeszcze kalkulacja cenowa na wy-
konanie prac.
Następnie przewodniczący RM od-
czytał pisma skierowane do Rady. 
Wśród nich znalazło się pismo 
mieszkanki Borkowa dotyczące 
wyjaśnień w sprawie realizacji pla-
nu odbudowy Borkowa. Obecna na 
posiedzeniu p. Błońska tłumaczy-
ła, że mieszkańcy spodziewali się 
chodników i oświetlenia ulicznego, 
a w ramach tej inwestycji ułożono 
jedynie kostkę na tyłach pomnika 
w bitwy 1920 r., zamiast przed nim. 
Radny Duchnowski, upoważniony 
przez p. Mańkowskiego, odczytał 
jego pismo, w którym domagał się 
od gminy wykupu drogi na osiedlu 
Krupka. 
Na tym zakończono obrady.

(red.)
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Cieksyn w skali 
Cieksyn od pewnego czasu może poszczycić się nowym nabytkiem. Jest 
to tablica informacyjna z planem miejscowości. To już kolejna inicjatywa 
prężnie działającego Stowarzyszenia ,,Dolina Wkry”.
– Pani Alicja Kraśniewicz kupiła mapę Cieksyna w Nowym Dworze,  
ja z tej mapy przekalkowywałam nocami wszystko co do joty oprócz 
terenów rolnych. Sfotografowałam to później na białej ścianie i wrzuci-
łam do komputera. Siostra, Martyna Ziułek, która studiuje w na Akademii 
Sztuk Pięknych, obrobiła to w photoshopie, następnie szwagier dał do 
wydrukowania. Pan Edward Bieżuński zrobił ramę z rurami i daszkiem – 
Paulina Sztabnik ze Stowarzyszenia ,,Dolina Wkry” wylicza osoby biorące 
udział w tym projekcie, dodając, że pomagał jej jeszcze mąż, Andrzej. Pani 
Paulina jest również autorką zdjęć, które znajdują się na tablicy.
Jak sama przyznaje, stworzenie tablicy było jednym z pierwszych zadań 
Stowarzyszenia. Jej robocza wersja przed wysłaniem do komputerowej 
obróbki i druku była zresztą długo omawiana na spotkaniach członków 
,,Doliny Wkry”.
W efekcie powstała dokładnie odwzorowana mapa Cieksyna z pozazna-
czanymi najważniejszymi miejscami w tej miejscowości, zarówno tymi 
znanymi (np. kościół czy cmentarz z pomnikiem nieznanego żołnierza), 
jak i szerzej nieznanymi, takimi jak pomnik pamięci żołnierzy niemieckich 
czy szlak turystyczny. Ten ostatni zaczyna się od budynku stacji kolejowej 
i ciągnie przez ulicę Piłsudskiego, potem przy rzece Wkrze prowadzi aż 
do Pomiechówka. – Niestety jest już bardzo stary i nie wiem, czy dało-
by się nim przejść, ponieważ jest zaniedbany i nikt nim nie chodzi już na 
piesze wycieczki – mówi Paulina Sztabnik. 
Pani Paulina uważa, że tablica zyskała aprobatę mieszkańców. – Są urzą-
dzane pod nią nawet wycieczki ze szkoły – śmieje się. Cieszy ją również 
to, że zwróciła ona uwagę miejscowych ludzi na Stowarzyszenie ,,Dolina 
Wkry” i zachęciła ich do wstąpienia w jego szeregi.

Paweł Kozłowski

OCHRONA ŚRODOWISKA

Trudne pytania o wysypisko
i rozkradziono jego elementy. 
Podjęliśmy kroki do całkowitego 
zasypania całego terenu w celu 
wyeliminowania niebezpieczeń-
stwa wynikającego z warunków 
tam panujących. Wcześniej du-
żym problemem był materiał do 
zasypania tego wyrobiska. Jednak 
ostatnie prace, które odbywają się 
przy modernizacji PKP, a także za-
angażowanie innych firm pozwoli-
ły taki materiał pozyskać w bardzo 
dużej ilości, co w konsekwencji 
przyczyniło się do znaczącego po-
stępu w zasypywaniu składowiska. 
Przed samym wjazdem ustawiliśmy 
metalową barierę, która uniemożli-
wiała wjazd na teren samochodem. 
Jednak spotkaliśmy się z przypad-
kami rozcinania kłódek i niszcze-
nia barierki. Dopiero interwencja 
w postaci wykopania rowu w dro-
dze wjazdowej wyeliminowała sa-
mowolne wyrzucanie śmieci, co 
jest oczywiście niedozwolone po 
zamknięciu tego obiektu. 
Czy teren wysypiska obejmuje 
tylko jedno miejsce składowania 
odpadów? Jeśli tak, to dlaczego 
zasypano kilkanaście metrów 
dalej duży staw, który nie nale-
ży do terenu wysypiska? 
– Staw, który został zasypany obok 
składowiska, należy do Skarbu Pań-
stwa, teren ten został również już 
zasypany i nie stwarza żadnego 
niebezpieczeństwa. Składowisko 
to także należy do całego obszaru, 
który łącznie zajmuje 7 hektarów.
Jakie są plany dalszego zago-
spodarowania tego terenu?
– Na zagospodarowanie tego tere-
nu po jego całkowitym zasypaniu 
wykorzystamy sadzonki drzew 
i różnego rodzaju zieleń, która 
ustabilizuje teren. Jednym z po-
mysłów jest także wykorzystanie 
tego obszaru na boisko do piłki 
nożnej dla młodzieży. W tym celu 
pracujemy nad projektem, na któ-
ry chcielibyśmy pozyskać środki 
z Unii Europejskiej.
Czy prowadzone są kontrole na 
tym terenie przez organy odpo-
wiedzialne za utrzymanie i stan 
tego zamkniętego obiektu? 
– Osobiście byłem kilka razy na 
terenie składowiska w Kosewie, 
cały czas monitorujemy sytuację 
tam panującą. Każdy samochód 
wożący na ten teren materiał do 
zasypania zobowiązany jest po-
siadać dokumentację, co i w jakiej 
ilości zostaje wysypywane do skła-

dowiska, abyśmy mogli na bieżąco 
wiedzieć, ile materiału już zosta-
ło wykorzystane do zasypania, 
i oszacować, ile jeszcze potrzeba. 
Jak wspomniałem, nadzorujemy 
całe przedsięwzięcie, by ten teren 
został do końca prawidłowo zasy-
pany i zabezpieczony. Ostatnim 
razem ustaliliśmy, że na składowi-
sko nadal ktoś bezprawnie wwozi 
śmieci. Jednak nie udało się usta-
lić sprawcy, dlatego także wielki 
apel do mieszkańców, by zwra-
cali uwagę na auta pojawiające się  
na tym terenie. Tylko w ten sposób 
wyeliminujemy zaśmiecanie tego 
już zamkniętego składowiska, ale 
także innych miejsc, gdzie ludzie 
masowo wyrzucają śmieci. 
Czy prowadzono badania wód 
gruntowych w czasie funkcjo-
nowania wysypiska oraz już po 
jego zamknięciu w celu stwier-
dzenia wpływu zanieczyszcze-
nia na wodę? Jest to istotne, 
ponieważ wielu mieszkańców 
korzysta z przydomowych 
studni. 
– Badania wody wykonywane są 
w całej naszej gminie, nie tylko 
na terenie składowiska, i muszę 
stwierdzić, że woda ze studni nie 
nadaje się do spożycia, ponieważ 
przekroczone są normy azotanów. 
Jeśli zaś chodzi o wieś Kosewo, to 
cały ten obszar posiada infrastruk-
turę wodociągową.
Brama wjazdowa na wysypisko 
jest wyłamana i zniszczona. Czy 
w planach jest zakup i zabez-
pieczanie wjazdu na wysypisko?
– Cały wjazd zostanie zabezpie-
czony już po wszystkich pracach 
związanych z zasypaniem skła-
dowiska. W tym momencie nie 
miałoby to sensu, bo cały czas są 
i będą prowadzone prace związane 
z tym terenem. W pracach końco-
wych wjazd zostanie odpowiednio 
zabezpieczony.
W pobliżu składowiska w Ko-
sewie w cegielnianych stawach 
żyją bobry. Świadczą o tym ścię-
te drzewa w charakterystyczny 
sposób, a także obecność sa-
mych bobrów, które nie przej-
mują się obecnością człowieka. 
Co Pan o tym sądzi? 
– Bobry w naszej gminie zadomo-
wiły się w kilku miejscach, czasem 
przysparzając wiele kłopotów rolni-
kom, którym spiętrzona woda zale-
wa tereny uprawne. Trzeba pamiętać, 
że bóbr jest gatunkiem chronionym, 

możemy go złapać i prze-
siedlić, ale to na nas spo-
czywa odpowiedzialność 
znalezienia mu nowego 
odpowiedniego siedliska. 
Oczywiście z tym wiążą 
się odpowiednie koszty. 
Jeśli odpowiada im śro-
dowisko, a my nie mamy 
negatywnych sygnałów 
ze strony mieszkańców 
Kosewa o ich uciążliwości, 
to nie ma potrzeby inter-
weniowania.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Kamil 
Mazurkiewicz

W naszej gminie dużo mówi się 
o czystym środowisku i segre-
gacji odpadów. Temat jest bar-
dzo popularny wśród naszych 
mieszkańców, szczególnie tych, 
którzy przykładają dużą wagę do 
spraw ekologii. A trzeba pamiętać,  
że na terenie gminy znajduje się za-
mknięte już składowisko odpadów 
w Kosewie. Jak obecnie wygląda 
sprawa jego zasypywania i zagospo-
darowania? 
O odpowiedzi na te pytania zwróci-
liśmy się do Bogdana Ruszkowskie-
go, kierownika Wydziału Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia  
24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań do-
tyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim 
powinny odpowiadać poszcze-
gólne typy składowisk odpadów 
a szczególnie z par. 9.1, skła-
dowisko odpadów, „na którym 
przewiduje się składowanie 
odpadów ulegających biodegra-
dacji, wyposaża się w instalację 
do odprowadzania gazu skła-
dowiskowego”. Czy wysypisko 
w Kosewie zostanie zaopatrzone 
w taką instalację bądź w odwier-
ty odprowadzające gaz, który 
wytwarza się z rozkładu tam 
zalegających odpadów?
– Na tym terenie przeprowadzo-
ny zostanie pomiar wody i odga-
zowanie tego obszaru. Składowi-
sko zostanie wyposażone w rowy 
opadowe. Przypominam, że całość 
składowiska mieści się w gliniance, 
dzięki takiemu podłożu przesiąkli-
wość tego składowiska jest znikoma. 
Zbudowana zostanie także studnia 
do odprowadzenia ewentualnego 
gazu, który jednak w tamtym śro-
dowisku nie powinien się wytwarzać 
ze względu na podmokły teren.
Teren już zamkniętego skła-
dowiska w Kosewie nie jest 
ogrodzony, przy czym składo-
wisko nie zostało całkowicie 
zasypane, cały czas stwarzając 
niebezpieczeństwo dla ludzi. 
Czy w planach jest zabezpie-
czenie tego niebezpiecznego 
terenu? 
– Ogrodzenie, które okalało cały 
teren dzisiejszego składowiska, 
było zbudowane. Wyposażyliśmy 
składowisko w tabliczki informa-
cyjne. Jednak po upływie kilku 
miesięcy zniszczono ogrodzenie 

KRÓTKO

Chodniki do remontu
Nasielskie władze samorządowe zgłosiły do Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich potrzebę wyremontowania dwóch najbardziej 
zniszczonych na terenie miasta chodników. 
Pierwszy z nich to 160-metrowy odcinek chodnikowy przy ul. Kościusz-
ki, drugi zaś to 165-metrowy odcinek zlokalizowany przy ul. Kilińskiego. 
W poniedziałek, 18 października odbędzie się rozstrzygnięcie przetargu 
na prefabrykaty. Następnie po ich odbiorze z magazynu Rejonu Drogo-
wego w Nowym Dworze Mazowieckim pracownicy przystąpią do prac 
remontowych. Koszt remontu obu odcinków wyniesie ok. 40 tysięcy 
złotych.

aga
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Katastrofa 
była blisko
W czwartek, 7 października br. na 
trasie kolejowej między Ciecha-
nowem a Nasielskiem, w pobliżu 
Świercz omal nie doszło do czo-
łowego zderzenia dwóch pocią-
gów pasażerskich. 
Jednym torem w przeciwnych 
kierunkach jechały pociągi re-
lacji Kraków–Kołobrzeg i Gdań-
sk–Przemyśl. 
Do zdarzenia doszło około godz. 
13.25, kiedy to na zajęty już tor 
ze Świercz w kierunku Gąsocina 
wjechał pociąg z Krakowa. Tym 
samym torem jechał bowiem od 
Gąsocina pociąg relacji Gdynia–
Przemyśl. Na szczęście dyżurny 
ruchu w porę zatrzymał oba 
składy i nikomu nic się nie stało. 
Pociągi stanęły w odległości 150 
metrów od siebie. 
Tego dnia przez kilka godzin 
opóźnione były wszystkie składy 
na trasie Warszawa–Gdańsk. Trwa 
ustalanie przyczyn zdarzenia. Być 
może powodem tej niebezpiecz-
nej sytuacji były prace remonto-
we linii kolejowej trwające na tym 
odcinku. 

(red.)

Z MIASTA

NIE dopalaczom 
Dopalacze, inaczej zwane arty-
kułami kolekcjonerskimi, które 
można kupić w jednym z nasiel-
skich punktów handlowych, były 
już tematem jednego z tekstów 
w „Życiu Nasielska”. Zażywanie 
takich środków, co pokazuje sze-
reg nagłośnionych w mediach 
ogólnopolskich przypadków, za-
graża życiu i zdrowiu człowieka. 
Niestety, sprzedaż ich, a także cały 
obrót jest legalny na podstawie 
przepisów polskiego prawa. Jednak 
ogólnopolska kampania skierowa-
na przeciwko tym używkom, którą 
przeprowadzono kilka dni temu, 
pokazała, że można zdecydowanie 
ograniczyć liczbę sprzedających je 
sklepów. 

– Punkty sprzedaży dopalaczy 
pojawiały się i znikały, w pewnym 
momencie działało ich nawet 
pięć, a ostatnio cztery, z czego trzy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
i jeden w Nasielsku. Od samego 
początku były przez nas objęte 
monitoringiem. Podczas kontroli, 
która odbywała się na podstawie 
decyzji Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, towarzyszyliśmy in-
spektorom sanitarnym. Na ogół 
mieliśmy do czynienia ze sprze-
dawcami, a decyzje skierowane 
były do właścicieli. Ale skutek tej 
akcji był taki, że wszystkie sklepy 
zostały zamknięte i oplombowa-
ne. Tylko w jednym z nowodwor-

skich punktów próbowano dalej 
handlować, dlatego jego właści-
cielem zajęła się policja – wyjaśnia 
mł. asp. Iwona Jurkiewicz, oficer 
prasowy z KPP Nowy Dwór Maz. 
– Natomiast w Nasielsku zostały 
zerwane plomby, ale nie jest pro-
wadzony tam handel, sklep znaj-
duje się cały czas pod nadzorem 
policji – dodaje.

W sobotę, 2 października br. poli-
cja wraz z inspektorami sanitarnymi 
skontrolowała na podstawie decyzji 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
wszystkie tego typu sklepy znajdu-
jące się na terenie powiatu nowo-
dworskiego. Badano sprzedawa-
ne tam produkty pod względem 
zgodności z ustawą o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej oraz bezpie-
czeństwa żywności i żywienia. 

– Kontrolujący wkroczyli do sklepu 
ok. godz. 15.00 i wszystko przebie-
gło sprawnie. Nikt nie przeszkadzał 
w czynnościach Inspekcji Sanitar-
nej. Naszym zadaniem natomiast 
było zapewnienie bezpieczeństwa 
urzędnikom państwowym – mówi 
asp. szt. Karol Stojak, komendant 
komisariatu policji w Nasielsku.

Miejmy nadzieje, że problem dopa-
laczy zniknie wraz z wprowadzeniem 
nowego prawa, które jasno określi 
działania uniemożliwiające obrót 
środkami o działaniu narkotycznym.

(ik)

Z POLICJI

Dwie działki nie trafią na ulicę
Nasielscy policjanci podczas legitymowania młodego mężczy-

zny ujawnili przy nim środki odurzające. Po zbadaniu okaza-
ło się, że jest to marihuana. 

Wszystko wydarzyło się we wtorek, 5 października br., około godz. 10.40. Policjanci z komi-
sariatu w Nasielsku, realizując czynności operacyjne, wylegitymowali 25-letniego Piotra S.  
W chwili sprawdzania mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo i próbował coś 
ukryć w kieszeni swojej odzieży, czym wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Podczas 
wykonywania czynności służbowych mundurowi ujawnili w kieszeni bluzy 25-latka 
dwie foliowe torebki z zawartością suszu roślinnego. Po zbadaniu okazało się, że jest to 
marihuana. Zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych funkcjonariuszy 
sprawiło, że narkotyki, które prawdopodobnie trafiłyby na ulice, zostały zabezpieczone. 
Niebawem mężczyzna odpowie za swoje zachowanie przed sądem, który zadecyduje 
o jego dalszych losach.

Za:www.kpp.nowydwor.pl

Podejrzani o dilerkę
Cztery osoby podejrzewane o roz-
prowadzanie amfetaminy i marihu-
any oraz posiadanie narkotyków zo-
stały zatrzymane przez policjantów 
z Nasielska. Z ustaleń kryminalnych 
wynika, że znajomi kupowali „towar” 
od Krzysztofa S. (20 l.) oraz Adama F. 
(21 l.), a następnie najprawdopodobniej 
sprzedawali sobie nawzajem środki 
odurzające.
Jak tylko w pierwszych dniach paź-
dziernika br. do policjantów dotarła 
informacja, że czterech młodych ludzi 
może być zamieszanych w posiadanie 
narkotyków, od razu zaczęli wyjaśniać 
tę sprawę. Dyskretna obserwacja po-
twierdziła ich przypuszczenia. 20-letni 
Krzysztof S., 25-letni Grzegorz Cz. oraz 
23-letni Adam W. zostali zatrzymani. 
Zebrany materiał dowodowy wska-
zywał, że pierwszy może być za-
mieszany w sprzedaż narkotyków, 

a pozostali dwaj w posiadanie zabro-
nionych środków, a także w dilerkę. 
Wszyscy trzej mężczyźni zostali już 
przesłuchani i przedstawiono im za-
rzuty. Decyzją sądu Krzysztof S. trafił 
na miesiąc do aresztu śledczego, a jego 
dwaj znajomi objęci zostali dozorem 
policyjnym. Wyjaśniając sprawę po-
licjanci z Nasielska dotarli do Adama 
F. 21-letni mężczyzna został zatrzy-
many, a następnie przesłuchany. Pod-
czas przeszukania w jego mieszkaniu 
policjanci znaleźli trzy torebki z ma-
rihuaną. Funkcjonariuszom młody 
człowiek jest dobrze znany, ponieważ 
pod koniec września został zatrzyma-
ny z narkotykami. Wówczas usłyszał 
zarzut posiadania środków odurza-
jących. Wszystko wskazuje na to, że 
tym razem będzie odpowiadał za ich 
sprzedaż oraz posiadanie.

Za:www.kpp.nowydwor.pl

28–29.09. w Cieksynie nieznani 
sprawcy włamali się do garażu Ro-
berta C. i skradli mienie o wartości 10 
000 zł.
29–30.09. w Miękoszynku nieznani 
sprawcy włamali się do garażu Ed-
munda F. i skradli mienie o wartości 
2000 zł.
31.09–01.10. w Mazewie Włościań-
skim nieznani sprawcy włamali się do 
sklepu Marcina D. i skradli papierosy, 
karty telefoniczne i pieniądze. Straty 
wynoszą 650 zł.
05–08.10.w Lelewie nieznani sprawcy 
włamali się do budynku gospodarcze-
go Mirosława L. i skradli mienie o war-
tości 600 zł.
Pijani na drodze
02.10. na ulicy Rynek Jacek G., miesz-
kaniec Wągrodna, kierował samo-
chodem po spożyciu alkoholu (1,13 
mg/l).
04.10. w Nunie Jan D., mieszkaniec No-
wych Pieścirogów, kierował rowerem 
po spożyciu alkoholu (1,13 mg/l).
05.10. w Jackowie Dworskim Walde-
mar L., mieszkaniec Nowych Pieści-
rogów, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,45 mg/l).
10.10. na ulicy Nowa Wieś Krzysztof 
O., mieszkaniec Morgów, kierował 
rowerem po spożyciu alkoholu (0,33 
mg/l).
10.10. w Andzinie Dariusz K., miesz-
kaniec Henrykowa, kierował moto-
rowerem po spożyciu alkoholu (1,80 
mg/l).

Z POLICJI



515–28 października 2010 AKTUALNOŚCI
Z GMINYAWANTURA Z POMNIKIEM W TLE

Symbol zwycięstwa  
czy wiejskiej waśni?

przekonał dużej części mieszkań-
ców wsi co do zasadności swych 
działań. Wydaje się, że konflikt bę-
dzie narastał. Oby tylko nie stało 
się to, czego świadkami byliśmy 
w Warszawie przed Pałacem Na-
miestnikowskim, obecnie zwanym 
Prezydenckim. Bo nastroje w tej 
sprawie w Borkowie, i nie tylko, 
nie wróżą spokoju społecznego. 

W chwili obecnej całą kwotę za 

kostkę i jej położenie (45 000 zł) 
wyłożyła gmina. Czy suma ta bę-
dzie zrefundowana ze środków 
unijnych, pokaże czas. Władze sa-
morządowe o takie środki wystą-
piły do Urzędu Marszałkowskiego 
za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„Zielone Mosty Narwi”, ale jak na 
razie brak jest rozstrzygnięć do-
tyczących wniosków o wsparcie 
finansowe złożonych przez to Sto-
warzyszenie, jak i inne stowarzy-
szenia i gminy województwa ma-
zowieckiego. Jak wiemy, sytuacja 
finansowa kraju nie jest najlepsza, 
więc i przyznanie takich środków 
nie jest wcale pewne, chociaż po-
dobno nadzieję można mieć. 
Oponenci zarzucają burmistrzowi, 
że kiedy uchwalano wielce obie-
cujący budżet, ten zapewniał, że 
o ile nie będzie pewności co do 
uzyskania środków zewnętrznych 
na pewne inwestycje, te po prostu 
nie zostaną rozpoczęte. W tym 
wypadku zapewnienia te nie zna-
lazły potwierdzenia w praktyce. 
To przypomina, że nie zostały też 
spełnione w innej sytuacji, bardziej 
do tego obciążającej finanse gmi-
ny (rozpoczęcie, bardzo wpraw-
dzie potrzebnego, kanalizowania 
Pieścirogów).
Inwestycja w Borkowie jest pierw-
szym i tylko drobnym fragmentem 
działań przyjętych do realizacji 
w ramach „Planu Odnowy Miej-
scowości Borkowo w latach 2010–
2017”. Plan ten przewiduje, obok 
zagospodarowania terenu wokół 
pomnika, budowę chodnika przy 
drodze powiatowej i dobudowa-
nie nowych punktów oświetlenia 
ulicznego w miejscowości.
Ten właśnie pierwszy etap (zago-
spodarowanie terenu wokół po-

mnika) jest przedmiotem wniosku 
złożonego do Urzędu Marszał-
kowskiego za pośrednictwem 
Stowarzyszenia „Zielone Mosty 
Narwi” (PROW na lata 2010–2013 
„Odnowa i rozwój wsi” 4.1). Prze-
widuje się w nim zagospodarowa-
nie terenu wokół pomnika upa-
miętniającego 80. rocznicę bitwy 
nad Wkrą poprzez: a) wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej 
wokół pomnika; b) zakup sceny 

plenerowej składa-
nej z zadaszeniem;  
c )  zakup k rze se ł 
składanych drew-
nianych. Zasadność 
tych dwóch ostat-
nich zakupów ma 
wynikać z tego, że 
sprzęt ten można 
będzie wykorzy-
stywać przy innego 
rodzaju okazjach 
w gminie, a nawet 
poza nią, co może 
przysporzyć środ-
ków na ich utrzy-
manie i ewentualne 
remonty.
Przedmiotem dy-
wa g a c j i  j e s t  t e ż 
sprawa wykonawcy. 

Prace wykonała firma z Legiono-
wa BRUK – ROBOTY DROGOWE. 
Została ona wyłoniona w wyni-
ku przetargu nieograniczonego. 
Do przetargu stanęło pięć firm, 
a wśród nich były także przedsię-
biorstwa z naszej gminy.
Najbardziej, zwłaszcza miejsco-
wych, bulwersuje fakt, że za pie-
niądze unijne (jak na razie gmin-
ne) kładzie się kostkę na terenie 
prywatnym. Czy jest to w zgodzie 
z prawem? Otóż przepisy odno-
śnie do pozyskiwania środków 
unijnych, na których opierano się 
przy składaniu wniosku, przewi-
dują taką możliwość, gdy osoba 
użyczająca zapewni w umowie, że 
okres użyczenia nie będzie krót-
szy niż 7 lat. Taką umowę Urząd 
Miejski (Biorca) podpisał w dniu 
26 marca 2010 r. z właścicielką 
terenu panią Ireną Dąbrowską 
(Użyczająca). 
Wiadomo, że każda umowa zawie-
ra prawa i obowiązki wobec siebie 
osób ją podpisujących. Oponen-
tom nie podoba się na przykład 
zapis mówiący, że do obowiązków 
„Biorącego” należy utwardzenie 
działki i położenie kostki brukowej. 
To już wygląda nie tyle na użycze-
nie, co dzierżawę.
Wydaje się, że problem nie zosta-
nie szybko rozwiązany, a podziały 
wewnątrz społeczności wiejskiej 
będą się pogłębiały. I jest to cios 
zadany idei samorządności, bo 
podziały te dotyczą również re-
prezentantów lokalnej społecz-
ności. A oni chcieliby czuć się 
gospodarzami na swoim terenie. 
Oby Borkowo nie stało się sym-
bolem wiejskiej waśni.

xyz 

Borkowo kojarzy się większości 
z nas z bitwą nad Wkrą w 1920 r. 
Symbolem tej bitwy jest pomnik 
zbudowany 10 lat temu w 80. 
rocznicę wydarzeń, jakie rozegrały 
się tutaj i wzdłuż rzeki Wkry. 
Na tym odcinku polska 5. Armia 
dowodzona przez generała Wła-
dysława Sikorskiego powstrzymała 
tę część bolszewickich wojsk, które 
wespół z innymi bolszewickimi ar-
miami niosącymi na swych sztan-

darach idee rosyjskiej rewolucji, 
a dążącymi do podporządkowania 
sobie Polski i w dalszej perspekty-
wie Europy Zachodniej, parły na 
zachód. 
Poprzez ten pomnik społeczeń-
stwo gminy Nasielsk pragnęło 
oddać hołd bohaterom, którzy 
nie szczędząc własnego życia, sta-
nęli do śmiertelnego boju w imię 
niepodległości odradzającej się 
Polski. 
I ten właśnie pomnik w 10. roczni-
cę jego powstania stanowi tło (na 
szczęście tylko tło) dla wiejskiej 
waśni, z jaką mamy do czynienia 
w Borkowie. 
Przedmiotem sporu nie jest sam 
pomnik, ale wyłożony kostką plac 
wokół niego. Plac ten został wy-
brukowany przez gminę Nasielsk 
w tym roku, a w pewien sposób 
pretekstem dla tej inwestycji była 
i 90. rocznica bitwy nad Wkrą. 
Cześć problemu tkwi w tym, że 
kostki przed pomnikiem, gdzie 
odbywają się uroczystości, jest 
niewiele, za to wybrukowany plac 
z tyłu pomnika jest bardzo obszer-
ny i sięga aż pod prywatny sklep. 
W dodatku właścicielka sklepu 
jest jednocześnie właścicielką te-
renu, na którym usytuowany jest 
pomnik. Stąd część mieszkańców 
Borkowa uważa, że gmina urzą-
dziła właścicielce na swój koszt 
parking, gdy tymczasem wieś 
ma o wiele poważniejsze proble-
my, jak chociażby chodniki czy 
oświetlenie.
Sprawa ta była rozpatrywana na 
posiedzeniu komisji merytorycz-
nej Rady Miejskiej, a nawet na sesji 
Rady. Ponadto w tej sprawie spo-
tkał się z mieszkańcami wsi bur-
mistrz. Wszystko wskazuje, że nie 

Sprzątaliśmy świat
Międzynarodowy Dzień Sprzątania Świata przypadał na dni 17–19 wrze-
śnia, jednak nie jest to, jak przekonuje Iwona Brzezińska z Wydziału Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska nasielskiego Urzędu Miasta, data restrykcyjna:  
– Nie wyznaczamy szkołom określonego terminu. Mogą przeprowadzić 
akcję zarówno w piątek, jak i w poniedziałek, a nawet we wtorek, jeśli 
będzie odpowiednia pogoda. Nie chcemy oczywiście nikogo zmuszać, 
żeby w deszczu sprzątał śmieci. Do nas należy zapewnienie odpowiednio 
wcześniej rękawic i toreb na śmieci, natomiast dyrektorzy szkół ustalają, 
kiedy mogą wysłać uczniów w teren. Dodaje również, że nie jest ustalona 
konkretna data wywozu zebranych śmieci przez Zarząd Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, jednak w ciągu następującego po akcji tygodnia 
wszystko powinno być już posprzątane.
W akcji Sprzątania Świata w naszej gminie biorą udział przede wszystkim 
uczniowie, którzy – zaopatrzeni w rękawice i worki na śmieci – wyrusza-
ją oczyszczać, najczęściej okolice szkoły. W tym roku już po raz kolejny 
z tego schematu wyłamało się Publiczne Gimnazjum nr 1, ponieważ grupa 
uczniów pod przewodnictwem nauczycieli: Justyny Kownackiej, Karoliny 
Wierzbickiej, Magdaleny Brzozowskiej i Waldemara Łączyńskiego, sprzą-
tała las w okolicach Krzyczek. Śmieci zbierali wraz z mieszkańcami także 
sołtysi niektórych wsi w gminie. 
Jak wyglądał bilans tegorocznego Sprzątania Świata? Uczniowie Zespołu 
Szkół Zawodowych i Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwasz-
kiewicza w Nasielsku zgromadzili po 10 worków ze śmieciami, a uczniom 
Publicznego Gimnazjum nr 1 udało się ich zapełnić aż 90. Pokaźną licz-
bą zebranych odpadów zgromadził również Zespół Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach – 80. 
Mieszkańcy wsi także wykazali się w tej akcji. Dla przykładu w Nowej Wronie 
napełniono 80 worków, w Mogowie 30, a w Chlebiotkach 10. 

(p)

Z MIASTA

Od słowa do słowa
– Kiedy zwróciłem uwagę panu ze spółdzielni mieszkaniowej, ten po prostu 
mi naubliżał. Czy tak powinien zachowywać się człowiek, który ma pracę 
właśnie dzięki mieszkańcom spółdzielni? – mówił w rozmowie telefonicznej 
zbulwersowany mieszkaniec jednego z bloków przy ul. Piłsudskiego.
Pan Zdzisław Gesek ma już ponad 70 lat i jeździ na wózku inwalidzkim. 
Mieszka na parterze bloku przy ul. Piłsudskiego. Z wychodzeniem z miesz-
kania i wchodzeniem do niego radzi sobie jak umie. Ostatnio było trudniej, 
bo na korytarzu było ciemno, prawdopodobnie przepaliła się żarówka. I 
właśnie od tej przepalonej żarówki wszystko się zaczęło. 
– Nie było światła na korytarzu, dlatego kiedy usłyszałem, że kierownik 
gospodarczy jest w naszym bloku i schodzi do piwnicy, postanowiłem 
z nim porozmawiać. Jak wychodził, poprosiłem, żeby do mnie wszedł. 
Powiedziałem mu, że opłaty za światło zrobili z metra, a na korytarzu i tak 
jest ciemno, a to on jest od kontroli tych urządzeń zewnętrznych i skoro 
sprawa była zgłaszana, to powinni naprawić – relacjonuje pan Zdzisław. – 
Wtedy ten pan zaczął sobie żartować ze mnie, pstrykać kontaktem i dziwił 
się, że nie świeci żarówka. Zdenerwowałem się i zapytałem – czy jest idiotą, 
czy udaje idiotę? Zagroził, że ma świadka, bo tych panów było dwóch, że 
tak do niego mówię, i powiedział, że jestem „stary głupi ch...”. Oni sobie 
poszli, a ja po jakimś czasie zadzwoniłem do spółdzielni i pytałem tego 
pana, dlaczego tak się zachował. Natomiast pani prezes, której opowie-
działem to zdarzenie, uznała, że to chyba nie jest możliwe. Obiecała, że 
z tym panem porozmawia. Ale przecież tak nie można postępować z ludź-
mi – mówi zdenerwowany. 
Przyznaje też, że zdarzało się, że kiedy telefonował do spółdzielni z jakąś 
interwencją, to po prostu rzucano słuchawką, ale nikt go nie obrażał. 
Jednak nieco inną relację z tego zajścia przedstawia pracownik spółdzielni. 
Owszem, był w bloku sprawdzić węzeł hydrauliczny wraz z innym pracowni-
kiem, ale absolutnie nie naubliżał starszemu człowiekowi. Podszedł zapytać, 
o co chodzi, i to mieszkaniec bloku zareagował wyzwiskami. – Zapytałem, 
co dokładnie się popsuło, i już była nerwowa reakcja. Wtedy powiedziałem 
mu tylko, że jest stary, a zachowuje się jak dziecko. Nie chciałem wszczy-
nać awantur i odszedłem – wyjaśnia.
To zajście tak komentuje Hanna Wróblewska, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej-Lokatorsko Własnościowej w Nasielsku: – Znam sprawę z relacji 
jednej i drugiej strony. Pracownik po powrocie zdał mi relację z tego, co 
się wydarzyło. Wiem też o tym zdarzeniu od pana Geska. Nie sądzę jednak, 
żeby pracownik naszej spółdzielni mógł się tak odezwać. Nie było mnie na 
miejscu zdarzenia, więc trudno rozsądzać, kto jak się zachował, nie wiem 
też, czy naprawdę są świadkowie, którzy słyszeli tę wymianę zdań. A jeżeli 
pan Gesek ma świadków, powinien założyć sprawę cywilną – mówi. 
Trudno dociec, kto ma rację, kto co powiedział i kto co usłyszał. Zabrakło 
w tym wszystkim magicznego słowa „przepraszam”. Z pewnością warto 
trzymać nerwy na wodzy, bo inaczej, od słowa do słowa, i po krótkiej wy-
mianie zdań, jeśli strony będą zawzięte, sprawa może trafić do sądu.

(red.)
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Oryginalny Augusten
Augusten Burroughs nie miał łatwego dzieciństwa. Ale też było ono niezwykle 
urozmaicone i przepełnione ,,interakcjami” z wieloma oryginalnymi ludźmi. 
Z wspomnień o tamtych latach powstała bardzo interesująca książka autobio-
graficzna Biegając z nożyczkami.
Autor przedstawiam nam najpierw życie rodzinne: jak to wychowywał się 
u matki, marnej poetki, wciąż liczącej na publikację w „New Yorkerze” i ojca 
uzależnionego od alkoholu. 
Potem jest jeszcze ciekawiej i nasz bohater trafia do domu psychologa matki, 
doktora Fincha. Tam poznaje uroki wróżenia z odchodów, rodzinę, w której 
nikt nie słucha nikogo, oraz paru niezwykłych domowników, wśród których 
znajdują się również pacjenci doktora. Ale dzięki tej szalonej rodzince poznaje 
najlepszą przyjaciółkę z młodych lat (która notabene raz z braku czystych ubrań 
paraduje po ulicy w stroju roboczym z McDonalda) i szaleńczo zakochanego 
w nim dorosłego mężczyznę. Tę niezwykle uroczą menażerię uzupełniają 
Dorothy, czarnoskóra kochanka matki Augustena, ponury i chorujący na ze-
spół Aspergera brat czy pewna bardzo pyskata i zarozumiała barmanka. 
Co ciekawe, autor nie korzysta z danego książkom autobiograficznym przy-
wileju dodawania sobie samemu szlachetności. Wręcz przeciwnie, z bolesną 
wręcz starannością opisuje swoje porażki i rożne poniżające rzeczy z dokład-
nym obrazem praktyk seksualnych z o wiele starszym partnerem na czele. 
Ale ogromny dystans do siebie i mnóstwo niecodziennych sytuacji nie po-
zwalają czytelnikowi na popadnięcie w przygnębienie. Bo jak się smucić, gdy 
w pewnym momencie Augusten razem ze swoją przyjaciółką niszczą sufit 
w kuchni Finchów, bo po prostu im się nie podoba, i na nikim z domowni-
ków wspomniana destrukcja nie robi potem wrażenia? Albo gdy matka pisa-
rza przyprowadza w ataku psychozy do domu słabo władającego językiem 
angielskim emigranta, który oznajmia mu: Teraz ja być twój ojciec? A takich 
sytuacji jest w Biegając z nożyczkami znacznie więcej. 
Polecam opowieść Augustena Burroughsa (swoją drogą, jak to się czyta?) 
wszystkim fanom książek o oryginalnych ludziach. Ale uwaga, wielu czytel-
ników po jej lekturze nie będzie mogło już z całą stanowczością głosić: Ja to 
dopiero miałem niezwykłe dzieciństwo!

(pk)

KULTURALNIE

Biblioteka poleca

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI OBCHODY X DNIA PAPIESKIEGO 

Inauguracja nasielskiego DKK
W ostatnią sobotę września br. w na-
sielskiej Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej odbyło się zapowiadane 
od kilku tygodni spotkanie orga-
nizacyjne pierwszego w powiecie 
nowodworskim Dyskusyjnego Klu-
bu Książki. 
Nieoczekiwanie duża liczba chętnych 
„dyskutantów”, którzy odpowiedzieli 
na ogłoszenia organizatorów nasiel-
skiego DKK, zamieszczane w okre-
sie wakacyjnym na łamach „Życia 
Nasielska”, potwierdziła, wbrew oba-
wom, że nasielszczanie mają potrzebę 
kształtowania swoich zainteresowań 
czytelniczych i że plany założenia 
DKK w Nasielsku nie muszą pozostać 
wyłącznie w sferze marzeń. 
W naszym spotkaniu wzięli udział po-
mysłodawcy i organizatorzy DKK przy 
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Nasielsku: przedstawiciele MGBP 
– Izabela Mazińska oraz Teresa Wo-
lert, redaktor naczelna Życia Nasielska 
–  Iwona Pęcherzewska oraz inicjator 
DKK w Nasielsku – studentka piątego 
roku filologii polskiej na Uniwersytecie 
Warszawskim, nasielszczanka, Ewelina 
Kuczborska. Najważniejsi jednak byli 
ci, którzy zachęceni ideą rozmów 
o książkach, zdecydowali się na czyn-
ne uczestnictwo w klubie. Klub liczy 
obecnie 15 osób i mamy nadzieję, że 
ta liczba wzrośnie. 
Zebrani na spotkaniu mieli szansę za-
poznać się z raportem o stanie czy-
telnictwa opracowanym przez Teresę 
Wolert, z którego wynikało, że z czyta-
niem książek bywa różnie. Są bowiem 
tacy czytelnicy, zarówno starsi, jak 
i młodsi, którzy czytają dużo i regu-
larnie, a są i tacy, którzy w bibliotece 
bywają rzadko. 
Na tej kanwie wśród uczestników DDK 
wywiązała się dyskusja o czytelnictwie 
w ogóle. To m.in. niewiedza i nieświa-
domość wartości czytania czy też 
przeświadczenie o „stracie czasu na 
czytanie” powodują, że ludziom nie 
chce się czytać, bo nie potrafią do-
strzec żadnych korzyści z tego pły-
nących. Książka przestała kształtować 
człowieka, ponieważ wymaga od 
niego określonej dawki wysiłku inte-
lektualnego. Młodzież, nie czytając, nie 
uczy się logicznie myśleć, dostrzegać 
związki i analogie, i co gorsza, nie jest 
nawet zdolna do samodzielnego wy-
boru lektury. 
– Taki stan rzeczy powoduje, że ci, któ-
rzy nie czytają, żyją w świecie chaosu 
i nieporządku, w świecie, który jest za 
bardzo polifoniczny i w którym nie 
ma szansy usłyszeć głosu drugiego 
człowieka ani na niego odpowie-
dzieć – mówiła Ewelina Kuczborska. 
– Nie ma książki, która nie nosiłaby 
śladu osobowości swojego autora, 
ponieważ staje się on dostępny dzięki 
książce. Staje się kartką, którą można 
dotknąć, i słowem, które zazwyczaj 
znaczy więcej niż w potocznym języ-
ku. Głos jego staje się słyszalny tylko 
w ciszy, bo przywilej tzw. „ludzkiego 
głosu” nie jest mu dany. Pisarz jest 
więc „zdany” wyłącznie lub „skazany” 
na tekst. To oczywiście niesie ze sobą 
mnóstwo konsekwencji. Ponadto, jeśli 
czytam dzienniki, dajmy na to, Jaro-
sława Iwaszkiewicza czy Sławomira 
Mrożka, dowiaduję się, jakim był on 
człowiekiem, po co pisał, czemu nie 

potrafił się uwolnić od tzw. literatury. 
W przypadku prozy fikcyjnej, eseistyki, 
dokumentu czy reportażu możemy 
doszukiwać się śladów obecności 
autora w stylu czy sposobie wykorzy-
stania gatunku literackiego, które też 
są jakoś uwarunkowane historycznie 
i historycznoliteracko. Niezmiennie 
jest to niebywale fascynujące i może 
wywoływać również burzliwe spory 
i dyskusje – dodała.
Następnie przytoczyła fragment fe-
lietonu Krzysztofa Vargi, (historyka 
literatury, pisarza i eseisty, laureata ze-
szłorocznej nagrody literackiej Nike 
za książkę Gulasz z turula), napisanego 
po lekturze książki Nie myśl, że książki 
znikną, będącej zapisem rozmów, jakie 
odbyli Jean-Claude Carriere i Umber-
to Eco (wyd. W.A.B., Warszawa 2010.): 
Właściwie to jedyny, choć monstru-
alny problem z książkami polega na 
tym, że jest ich zdecydowanie za dużo. 
Żyjemy w zdumiewającym świecie, 
w którym co prawda wszyscy odwra-
cają się od tradycyjnych drukowanych 

książek, a jednocześnie książek wciąż 
przybywa (...) I ja, rozkoszując się książ-
ką przekonującą, że książki nie znikną, 
mam jednocześnie dojmującą świa-
domość, że coraz szybciej znika czas, 
który powinien być nam dany na te 
lektury. Im bardziej książek przybywa, 
tym szybciej życia ubywa.
Po obejrzeniu prezentacji na temat 
Dyskusyjnych Klubów Książki uczest-
nicy spotkania mogli zgłosić swoje 
typy książek z przygotowanej listy 
lektur, które staną się przedmiotem 
naszych dyskusji.
Wśród zgłoszonych propozycji zna-
lazły się: Jarosława Iwaszkiewicza, 
Dzienniki tom II, z lat 1956–1963, Si-
donie-Gabrielle Colette Czyste, nie-
czyste, Sławomira Mrożka, Dziennik 
1962–1969, Ryszarda Kapuścińskiego 
Podróże z Herodotem, Olgi Tokarczuk 
Prowadź swój pług przez kości umar-
łych oraz Marka Krajewskiego Dżuma 
w Breslau. 

(ek)

,,Musicie być mocni 
mocą wiary!”
W niedzielę, 10 października br. 
obchodziliśmy jubileuszowy, X 
Dzień Papieski. W tym roku towa-
rzyszyło mu hasło „Jan Paweł II – 
Odwaga Świętości”. 
Nasielskie obchody Dnia Papie-
skiego objęli swoim patronatem 
ks. Tadeusz Pepłoński, proboszcz 
parafii św. Wojciecha w Nasielsku, 
oraz Bernard Dariusz Mucha, bur-
mistrz Nasielska. Główne obchody 
rozpoczęły się o godz. 17.00 mszą 
św. koncelebrowaną. W trakcie 
mszy św. młodzież z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Nasielsku pod kie-
runkiem Danuty Białoruckiej oraz 
członkowie Chóru Parafialnego 
„Lira” pod batutą Joanny Ostaszew-
skiej zaprezentowali program słow-

no-muzyczny pod tytułem ,,Kochaj 
świat i ludzi”.
Znalazły się w nim wiersze, senten-
cje, a także piosenki Marka Gre-
chuty oraz zespołu Stare Dobre 
Małżeństwo. Zgromadzeni mogli 
także usłyszeć fragment homilii 
wygłoszonej przez Jana Pawła II 
na krakowskich Błoniach w 1979 r., 
w której Papież Polak rzekł: Musicie 
być mocni mocą wiary! Musicie być 
wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam 
potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce 
dziejów. Musicie być mocni mocą 
nadziei, która przynosi pełną radość 
życia i nie dozwala zasmucać Du-
cha Świętego! Musicie być mocni 
mocą miłości, która jest potężniej-
sza niż śmierć. 
Po zakończeniu mszy św. w nasiel-
skiej świątyni zabrzmiała muzyka 
chrześcijańska w wykonaniu ze-
społu „30 i 40 na 70” z Wrocławia. 
Pełniejsza nazwa zespołu brzmi: „30 
synów i 40 wnuków jeżdżących 

na 70 oślętach” i inspirowana jest 
fragmentem Księgi Sędziów. Gra 
on muzykę chrześcijańską o za-
barwieniu folkowym z elementami 
muzyki etnicznej i akustycznego 
reggae. Większość tekstów piose-
nek wykonywanych przez zespół 
oparta jest bezpośrednio na tek-
stach Starego Testamentu i Księdze 
Psalmów. Wspaniały, budzący wiele 
pozytywnych emocji koncert nie 
mógł obyć się bez bisów. 
W jego trakcie nasielscy harcerze 
rozdawali słuchającym muzyki 
baloniki w kolorze żółtym, czyli 
papieskim. Na tym ich rola się jed-
nak nie kończyła, ponieważ, jak co 
roku, zbierali oni dla Fundacji ,,Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia” pieniądze 

na stypendia dla zdolnych dzieci 
z biednych rodzin, wsi i małych 
miasteczek. W tym roku program 
Fundacji objął 2300 osób z 42 die-
cezji Polski.
Po występie muzyków ks. Tadeusz 
Jabłoński złożył podziękowania tym 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji Dnia Papieskiego. 
Następnie wszyscy wyruszyli pod 
pomnik Ojca Świętego Jana Pawła 
II, modląc się modlitwą różańcową 
w intencji beatyfikacji Sługi Bożego. 
Przed modlącymi kroczyli harce-
rze z pochodniami, co nadawało 
całej procesji nastrój powagi, za-
dumy i refleksji. Pod pomnikiem 
przedstawiciele władz gminy złożyli 
wiązankę kwiatów. Po odśpiewaniu 
Apelu Jasnogórskiego ks. Krzysztof 
Jędrzejewski udzielił błogosławień-
stwa zebranym pod pomnikiem 
i podziękował za udział w uroczy-
stościach oraz wspólną modlitwę. 

(up)

Składamy serdeczne podziękowania 
przedstawicielom GS-u w Nasielsku  

oraz wszystkim osobom uczestniczą-
cym w uroczystości pogrzebu  

Heleny Konickiej,  
który odbył się 4 września 2010 r. 

Pogrążona w smutku  
Rodzina
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Duchowe witaminy

Z wyobraźnią 
Poszukiwanie szczęścia ma długą historię. Co ciekawe, czasy się zmienia-
ją, natura człowieka taka sama, a sprawa wciąż nierozwiązana. Niektó-
rzy prawdziwe szczęście mylą z chwilową euforią, podsycaną w sposób 
sztuczny, choćby przez narkotyki czy dopalacze. Tym to już z pewnością 
wyobraźnia szwankuje w stopniu wysokim… 

Kiedy patrzy się na młodych ludzi, na ich pragnienie szybkiego stawania 
się dorosłymi, które często prowadzi do uzależnień, rodzi się pytanie: ja-
kie miejsce w ich myśleniu zajmuje wyobraźnia? Czy przykłady innych, 
zarówno te budujące, jak i destrukcyjne, robią jeszcze na kimś wrażenie? 
Jesteśmy przez media świadkami bezradności w walce z dopalaczami. 
Widać desperację ludzi pragnących ten problem rozwiązać. Nie widać 
motywów, które popchnęły młodzież do takiej formy powolnego sa-
mobójstwa. Zapomnieli, że świat wokół nas jest po to, by go poznawać 
i w nim żyć, a nie od niego uciekać. Taki był i jest zamysł Stwórcy. Pan 
Bóg nie uczynił nas ludźmi bezwolnymi i bezradnymi. Wciąż zakłada 
naszą współpracę, także przez właściwe wykorzystanie daru wyobraźni. 
Nie tylko do wyobrażania sobie, marzeń, ale realnego działania i wraż-
liwości na drugiego człowieka. A tej w problemie dopalaczy nie ma ani 
po stronie kupujących, ani tym bardziej sprzedających. Udaje im się 
oszukać prawo. Nie uda – Pana Boga. Tu nie pomogą kruczki prawne. 
Będziemy rozliczani z miłości, nie z konta. To oczywiste, choć dla wielu 
jakby w innym wymiarze. Wyobraźnia im szwankuje, kiedy produkują, 
sprzedają, kupują dopalacze. Nie tylko bezpośrednio. Przecież w tym 
zbrodniczym procederze bierze udział mnóstwo ludzi, których wyobraź-
nia jest zamknięta, kiedy wynajmują pomieszczenia na sklepy „kolekcjo-
nerskie”, kiedy doręczają przesyłki z „przedmiotami kolekcjonerskimi”, 
kiedy zatrudniają się w tych sklepach…

Właśnie o znaczeniu wyobraźni w kwestii wrażliwości na drugiego 
człowieka pisał Jan Paweł II w Liście na początek trzeciego tysiąclecia, 
mając na myśli krajobraz ubóstwa społecznego wśród ludzi material-
nie zasobnych, którym zagraża „rozpacz, płynąca z poczucia bezsensu 
życia, niebezpieczeństwo narkomanii, opuszczenie w starości i choro-
bie, degradacja lub dyskryminacja społeczna. Trzeba, aby w obliczu tej 
sytuacji chrześcijanin uczył się wyrażać swą wiarę w Chrystusa przez 
odczytywanie ukrytego wezwania, jakie On kieruje do niego ze świa-
ta ubóstwa (...). Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia”. Do 
tego orędzia Papież odwołał się 18 sierpnia 2002 r. na krakowskich 
Błoniach: „W obliczu współczesnych form ubóstwa (…) niech orędzie 
o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia 
ludzi”. Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie człowieka 
opuszczonego, zagubionego, pogrążonego w beznadziei; zaniedbane 
dziecko, zagubionego w świecie uzależnień lub przestępstwa młodego 
człowieka; brak im wyobraźni, by wesprzeć człowieka, który zmaga się 
ze złem i słabością. 

Z pewnością możemy mówić: „ludzie z wyobraźnią” o świętych. Najbar-
dziej czytelnymi są dla nas ci, którzy żyli na naszych oczach, w czasach 
nam współczesnych. Dlatego warto eksponować ich życiorysy. Przykła-
dem może być Klara Badano, niespełna 19-letnia Włoszka, którą która 
zmarła w 1990 r., ogłoszona przez Kościół błogosławioną 25 września 
2010 r. Klara urodziła się po wieloletnim oczekiwaniu rodziców. Miała 
piękne oczy, urzekający uśmiech, była inteligentna, komunikatywna, 
żywa, radosna i przepadała za sportem. Uwielbiała Afrykę. Snuła plany, 
że kiedyś wyjedzie tam do pracy jako lekarz. Kiedy z okazji Pierwszej 
Komunii św. otrzymała Pismo Święte, wyznała: „Tak jak łatwo mi było 
nauczyć się alfabetu, tak też musi być mi łatwo żyć Ewangelią”. Dziew-
czyna codziennie chodziła na msze św. Gdy pewien jej znajomy, uważa-
jący się za niewierzącego, zapytał ją, dlaczego taka piękna, elegancka, 
młoda dziewczyna chodzi codziennie do kościoła, dodając, że on sam 
nie wierzy w Jezusa i nigdy Go nie widział, odpowiedziała: „Ja też Go ni-
gdy nie widziałam. Teraz widzę Go w panu”.

Kiedy miała siedemnaście lat, poczuła ostry ból w lewym ramieniu. Ba-
dania zakończyły się jednoznaczną diagnozą: rak kości. Dla Klary był to 
początek ciężkiej drogi. Przykuta do łóżka powtarzała: „Nie mam już nic, 
ale pozostaje mi jeszcze serce, którym mogę kochać”. To ona podnosiła 
na duchu i pocieszała innych. Zapytana, czy bardzo cierpi, odpowia-
da: „Byłam pochłonięta ambitnymi planami, które w tej chwili nie mają 
żadnego znaczenia, są ulotne i błahe”. Jeszcze przed śmiercią, wyraziła 
zgodę na przeszczepienie jej rogówek. Jak powiedziała jej matka – był 
to ostatni akt miłości do ludzi z jej strony. 

Ludzie w wyobraźnią patrzą dalej i widzą więcej. Sami odczuwają po-
trzebę współtworzenia świata z innymi, a nie biernego kibicowania ani 
uciekania. Korzystając z wyobraźni, nie mogą być bowiem zapatrzeni 
tylko w siebie. 

ks. Leszek Smoliński

ZA I PRZECIW

Nie wyrzekajmy się swojej historii
W ostatnich latach znacznie wzrosło zain-
teresowanie historią tak zwanych „małych 
ojczyzn” – mniejszych regionów geograficz-
nych, miast, miasteczek a nawet wsi, szcze-
gólnie tych, które utraciły prawa miejskie, 
a miały kiedyś duże znaczenie gospodarcze 
lub zasługi w walce z zaborcami, za co czę-
sto takie prawa utraciły. W wielu tego typu 
miejscowościach znajdują się często tacy 
miłośnicy historii, którzy choć nie zawsze 
mają za sobą studia z tej dziedziny, jednak 
poświęcają swój czas na gromadzenie pa-
miątek historycznych lub podejmują próby 
napisania historii swojej „małej ojczyzny’. 
Znanym dobrze w Nasielsku kolekcjone-
rem militariów jest pan Edward Malinowski 
z Pułtuska, a historię sąsiadującego z nami 
Nowego Miasta opisał w niedawno wydanej 
książce pan Jan Rosowski, emerytowany 
dyrektor szkoły w tej miejscowości.
Z chwilą powstania w Pułtusku Wyższej 
Szkoły Humanistycznej, noszącej dzisiaj mia-
no Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora, w której najważniejszym i najle-
piej obsadzonym przez warszawskich pra-
cowników naukowych jest właśnie wydział 
historii, namnożyło się co niemiara history-
ków z dyplomami magistrów tej specjalności. 
A kiedy uczelnia ta otrzymała jeszcze prawo 
nadawania doktoratów w tej dziedzinie, to 
już niedługo będzie pewnie doktor historii 
w każdej gminie (nie zauważyłem, że mi 
się niechcąco w tym miejscu zrymowało). 
Od przybytku głowa nie boli – w tak starym 
grodzie jak Nasielsk doktor historii z pew-
nością się przyda. Zabytków w naszym, 
ciężko doświadczonym przez wojny i pożary 
miasteczku, co prawda tyle co kot napłakał. 
Mamy piękny kościół parafialny wzniesiony 
w drugiej połowie XIX w., dzieło Józefa Piusa 
Dziekońskiego, utrzymany w stylu gotyku 
„wiślano–bałtyckiego”; plebanię z XVI lub 
początków XVII w., która gruntownie prze-
budowana, zatraciła cechy stylowe; kilka 
zabytkowych nagrobków na cmentarzu 
parafialnym.
„Katalog zabytków sztuki” wydany przez 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie wymienia jeszcze dawną 
rogatkę wystawioną w XIX w. na ulicy 
Warszawskiej, bezstylową i kapliczkę przy-
drożną wzniesioną w pierwszej połowie 
XIX w. na zakręcie w miejscu, gdzie ulica 
Kościuszki łączy się z ulicą Kolejową, Niestety, 
tej oryginalnej zabytkowej kapliczki już nie 
ma. W czasie ostatniej przebudowy tych ulic 
w 2003 r. została zburzona, a kilka metrów 
dalej postawiono nową, która jest kopią sta-
rej. Mieszkający jeszcze wtedy w Nasielsku hi-
storyk, kustosz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 
w Mławie pan Jacek Wilamowski interwe-
niował w tej sprawie w odpowiednich in-
stytucjach w Ciechanowie i w Warszawie. 
W końcu uwierzył w zapewnienie opubli-
kowane w listopadowym numerze „Życia 
Nasielska” z 2002 r., że stara kapliczka 
zostanie odtworzona na nowym miejscu 

z oryginalnego materiału, czyli z zachowa-
niem autentycznej, zabytkowej substancji. 
Kiedy jednak zobaczył dwie kapliczki – starą, 
która miała zostać zburzona, i nową, będącą 
kopią tej zabytkowej, napisał w 24. numerze 
„Notatnika Nasielskiego” artykuł „Zagłada 
starej kapliczki”, w którym stwierdza: „Kopia 
– to jednak nie oryginał. Różnica jest więc 
istotna. Nasielsk, ubogi w zabytki, zostanie 
pozbawiony kolejnego. (...) Będziemy więc 
znów ubożsi o coś autentycznego, łączącego 
nas z minionymi pokoleniami i będącego 
pamiątką ich pobożności”. 
W „Katalogu” znajduje się również wykaz 
budowli zabytkowych, które się do naszych 
czasów nie zachowały. Uważny czytelnik 
z pewnością zauważy, że są to wyłącznie 
budowle wzniesione i użytkowane przez 
zamieszkujących setki lat nasze miasteczko 
Żydów. Dopiero nasze pokolenie dopisało 
do tego wykazu ową przydrożną kapliczkę 
katolicką – przykład nieudolności i braku 
kompetencji osób odpowiedzialnych za 
zniszczenie zabytku (w tym czasie znakomici 
fachowcy o kilka kilometrów od Nasielska 
potrafili prawie z kompletnej ruiny podźwi-
gnąć pałac w Chrcynnie i przywrócić mu 
dawne piękno i rangę jednego z najważ-
niejszych zabytków Mazowsza).
Powróćmy jednak do wykazu zabytkowych 
budowli żydowskich, które się nie zacho-
wały. Na pierwszym miejscu wymieniona 
jest piękna drewniana synagoga wysta-
wiona ok. roku 1650 przez Symchę Weissa 
z Łucka. Piękno jej architektury można 
podziwiać dzięki rysunkowi jednego z naj-
słynniejszych rysowników swojej epoki – 
Michała Andriollego, znanego powszechnie 
jako autor ilustracji do „Pana Tadeusza”. 
Reprodukcja tego rysunku wykonana przez 
Dorotę Saracyn zamieszczona została w nr. 
6. „Notatnika Nasielskiego” z września 2001 
r. wraz z obszernym szkicem pt. „Życie i oby-
czaje społeczności żydowskiej w Nasielsku” 
autorstwa Magdaleny Śliwińskiej, druko-
wanym jeszcze w nr. 6. i 7. tego dodatku 
do „Życia Nasielska”.
Drewniana bóżnica została rozebrana 
w 1880 r., a na jej miejscu postawiono mu-
rowaną. „Katalog”, informuje, że istniała ona 
jeszcze w latach 50. XX w. Dzisiaj żadnego 
śladu po niej nie widać; tak jak i po innych 
budynkach gminy żydowskiej, których wykaz 
znajduje się w katalogu (browar, dwie karcz-
my, szpital, łaźnia, szkoła, gorzelnia, szynk 
murowany, piętrowy, z kramami). 
Kiedy zapoznajemy się z przeszłością nasze-
go miasteczka, widzimy, jak dużą rolę odgry-
wali w nim Żydzi. Mieszkali tu co najmniej od 
XVII w. Liczba ich systematycznie wzrastała. 
Źródła historyczne podają, że w roku 1857 
mieszkało w Nasielsku 2469 Żydów, co 
stanowiło ponad 70 proc. ogółu ludności. 
Przed wybuchem I wojny światowej liczba 
mieszkańców wyznania Mojżeszowego 
wzrosła do 4741. W okresie międzywojennym 
stanowili oni połowę mieszkańców mia-

steczka. Na początku okupacji hitlerowskiej 
Niemcy swój program zagłady tej ludności 
zrealizowali szybko i bezwzględnie. Dzisiaj 
w siedmiotysięcznym Nasielsku nie ma ani 
jednego Żyda. Szczegóły likwidacji człon-
ków tego narodu zamieszkałych w naszym 
miasteczku opisane zostały w wymienionym 
wyżej szkicu zamieszczonym w trzech nume-
rach dodatku do „Życia Nasielska”. 
W czasie gdy pełniłem jeszcze funkcję prezesa 
Nasielskiego Towarzystwa Kultury i redago-
wałem „Notatnik Nasielski”, opublikowałem 
w nim trzy artykuły o mieszkańcach gminy 
Nasielsk, którzy z narażeniem własnego 
życia ratowali tułające się po okolicznych 
wsiach dzieci żydowskie. Byli to (w nawiasie 
podaję nr pisma i rok, w którym się artykuł 
ukazał):
1. Eugenia Krzyczkowska i jej dzieci Czesław 
i Barbara – nr 26 /III 2004,
2. Józef i Kazimiera Girwatowscy z dziećmi 
Barbarą, Mieczysławem i Januszem – nr 
37/VI 2004,
3. Roman i Antonina Kurpiewscy – nr40/
XII 20 2004.
Wcześniej w „Życiu Nasielska” w 1995 r. 
Andrzej Zawadzki napisał o Romualdzie 
Pontkowskiej.
Wszyscy wyżej wymienieni zostali nagrodze-
ni medalem „Sprawiedliwy wśród narodów 
świata”.
Chciałem przypomnieć, że w artykule „Dwa 
cmentarze” opublikowanym w „Notatniku” 
nr 33 z lutego 2003 r. zwróciłem uwagę na 
stan cmentarza gminy żydowskiej, który 
pozbawiony przez Niemców nagrobków, 
później zalesiony, nieoznakowany i nie-
ogrodzony, jest obecnie często zaśmiecany.  
W tym czasie w Strzegowie identyczny 
kierkut został ogrodzony i oznakowany 
przez organizację żydowską, która ma swoją 
siedzibę w Warszawie. Zwróciłem się więc 
do niej, zaznaczając, że na naszym terenie 
byli ludzie, którzy pomagali Żydom w czasie 
okupacji. Obiecano mi, że w takim razie 
możemy liczyć na pomoc, tylko w tej sprawie 
musi się zwrócić oficjalnie miejscowy organ 
władzy państwowej. Przeprowadziłem więc 
rozmowę z ówczesnym radnym pełniącym 
funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu, który oświadczył, że spra-
wa zostanie załatwiona i że dysponują już 
jedną macewą (nagrobkiem z żydowskiego 
cmentarza).
Niestety, minęło już sporo czasu, rada się 
zmieniła, a sprawa kierkutu nie została za-
łatwiona. Co prawda staraniem Ośrodka 
Dokumentacji powstałego przy Bibliotece 
Miejskiej umieszczona została mała tabliczka 
z napisem, że w tym miejscu znajduje się 
cmentarz gminy żydowskiej. Jednak daszek 
tabliczki opadł i przykrył napis. Okoliczna 
ludność wysypuje śmieci i mimo że młodzież 
szkolna od czasu do czasu je zbiera, mamy 
śmietnik na miejscu, gdzie pochowano kiedyś 
ciała tysięcy naszych współobywateli. 

Henryk Śliwiński
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Jubileusz w Żabiczynie
W Żabiczynie regularnie co niedzielę o godz. 11.00 księża z nasielskiej parafii  
św. Wojciecha odprawiają mszę świętą. W tym roku minęło już 20 lat od mo-
mentu, kiedy miało to miejsce po raz pierwszy. 
W niedzielę, 26 września br. mieszańcy Żabiczyna i kilku innych miejscowości 
uczestniczyli w dziękczynnej mszy św. z okazji 20. rocznicy urządzenia tu kaplicy. 
Uroczystą mszę św. koncelebrowali księża, którzy mieli znaczący udział w stwo-
rzeniu tego miejsca: ks. prałat Kazimierz Śniegocki, ks. prałat Antoni Majkowski 
i ks. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Wzruszają-
ce kazanie wygłosił ks. Majkowski, dziękując za zaproszenie na to jubileuszowe 
spotkanie. Natomiast ks. K. Śniegocki dziękował mieszkańcom Żabiczyna za 
inicjatywę stworzenia kaplicy.

Po zakończeniu nabożeństwa w imieniu mieszkańców podziękowania skiero-
wane do kapłanów odczytał Wojciech Borzyński, sołtys Żabiczyna, zapraszając 
wszystkich zgromadzonych na poczęstunek. Podczas świeckiej części tej uro-
czystości był czas na wspomnienia i rozmowy z bliższymi i dalszymi sąsiadami. 
– Kiedyś w naszej świetlicy odbywały się zabawy, później budynek stał pu-
sty. Ale od kiedy ks. proboszcz Śniegocki zgodził się, by kapłani odprawiali 
tu mszę świętą, a było to rok wcześniej niż w Nunie, to dodatkowo mamy 
tu tylko zebrania wiejskie. A mieszkańcy zaangażowali się w przygotowanie 
i oprawę nabożeństw. Bywa na nich nawet ok. 50 osób. Przychodzą do nas nie 
tylko mieszkańcy Żabiczyna, ale i Lorcina, Popowa, Jaskółowa, Chechnówki 
i Chrcynna – mówią mieszkańcy Żabiczyna. – Kapłani, których gościliśmy, 
naprawdę dużo nam pomogli: ks. Śniegocki nie tylko nas poparł, ale także 
pomógł urządzić świetlicę, ks. Majkowski ją wyświęcił i zaopatrzył w naczynia 
i szaty liturgiczne, a ks. Pepłoński zgodził się kontynuować podjętą przed laty 
inicjatywę. W sumie przeżyliśmy tu wiele ważnych uroczystości religijnych, 
odwiedził nas nawet biskup Roman Marcinkowski. Dlatego wszyscy braliśmy 

udział w przygotowaniu tego jubile-
uszu i udało się wspaniale – dodają. 
Świetlica w Żabiczynie jednoczy miej-
scową społeczność. Jedni aktywnie 
włączają się w oprawę liturgiczną nabo-
żeństw, inni regularnie fundują kwiaty. 
Znalazła się nawet osoba, która ufundo-
wała aparaturę nagłaśniającą. 
W budynku świetlicy w Żabiczynie 
mieści się jedno duże pomieszczenie 
i zaplecze kuchenne. Dzięki staraniom 
mieszkańców w tym roku udało się 
wymienić okna i drzwi wejściowe oraz 
wyremontować pomieszczenia z fun-
duszu sołeckiego. W następnym roku 
zaplanowano już malowanie dachu, 
założenie rynny i wymianę pozosta-
łych drzwi. 
Przykład wielofunkcyjności świe-
tlicy w Żabiczynie pokazuje, że jak 
powiedział ks. Prałat K. Śniegocki, 
można pogodzić to, co ludzkie, i to, 
co boskie. 

(red.)

ZE SZKÓŁ

Ślubujemy Tobie, szkoło!
Jak co roku pierwszoklasiści z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nasielsku przystąpili do uro-
czystego ślubowania, które odbyło się w piątek, 1 października 2010 r. o godzinie 13.20.  
W tym dniu w małej sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie siedmiu klas pierwszych, 
ich wychowawcy, przedstawiciele klas starszych oraz rodzice. 
Na początku uroczystości krótkim przemówieniem przywitała wszystkich Monika Bagiń-
ska, wicedyrektor naszej szkoły. Następnie nadeszła pora na najważniejszą część programu 
– zaprzysiężenie. W tym momencie na środek sal wystąpili gospodarze klas, którzy z wy-
ciągniętymi ku sztandarowi dłońmi przysięgli aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć 
w zajęciach dydaktycznych i w życiu naszej szkoły, rozwijać swe możliwości intelektualne, 
osiągać jak najlepsze wyniki w nauce. Obiecali także dbać o pozytywny wizerunek swej szkoły i godnie ją reprezentować, przestrzegać zasad i norm 
zachowania godnego ucznia gimnazjum, z szacunkiem i kulturą zwracać się do nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz do koleżanek i kole-
gów. Ponadto odpowiedzialnie przyrzekli również dbać o wspólne mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole, być chlubą rodziców, nauczycieli 
i środowiska lokalnego. 
Po części oficjalnej miała miejsce krótka część artystyczna, którą pod kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Popielarskiej, Agnieszki Pałaszewskiej, Katarzyny 
Świderskiej i Waldemara Łączyńskiego, przygotowali i zaprezentowali uczniowie. Udane występy solistów nagrodzone zostały gromkimi brawami. Od tej 
chwili wszyscy pierwszoroczniacy uroczyście zostali przyjęci do braci uczniowskiej Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku.

Basia Konerberger, kl. II A
Koło Dziennikarskie PG Nr 1

UROCZYSTOŚCI

Dostojni jubilaci 
W ostatnich dniach dwie osoby przez 
wiele lat mieszkające na terenie naszej 
gminy obchodziły swoje setne uro-
dziny. Są to: pani Stefania Słojkowska 
i pan Aleksy Wilamski.
We wtorek, 28 września br. setne uro-
dziny obchodził pan Aleksy, który od 
czterech lat przebywa w Domu Po-
mocy Społecznej w Koszelewie. Z tej 
okazji odwiedzili go tam Bernard Da-
riusz Mucha, burmistrz Nasielska, wraz 
z Ludwiną Turek, skarbnik Nasielska, 
składając życzenia zdrowia i pomyśl-
ności. 

***
Natomiast w piątek, 1 października br. 
swoje święto miała mieszkanka Nuny, 
pani Stefania Słojkowska. Z okazji set-
nych urodzin z wizytą przybyli do niej 
liczni goście, wśród których byli m.in.: 
Bernard Dariusz Mucha, burmistrz 
Nasielska, Bożena Kobusiak, kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich w UM Nasielsk, Bog-
dan Ruszkowski z Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska, Andrzej Królak, 
sołtys wsi Nuna, a także przedstawi-
ciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego z Ciechanowa. Na gości 
czekała uśmiechnięta jubilatka wraz 
z rodziną. Jako pierwszy najlepsze ży-
czenia zdrowia, wielu lat życia i spo-
koju w gronie rodzinnym składał pani 
Stefanii burmistrz. On również wręczył 
jej medal zasłużonego dla rolnictwa, 
nadany przez Ministra Rolnictwa. Na-
tomiast przedstawiciele KRUS, wrę-
czając pamiątkowy dyplom, zapew-
nili o większej emeryturze. Były także 
kwiaty i prezenty.

Pani Słojkowska, z domu Wysocka, 
całe swoje życie spędziła Nunie, po-
dobnie jak jej rodzice. Tu wraz z mę-
żem Kazimierzem wychowywała 
czworo dzieci: Ryszarda, Barbarę, 
Zygmunta i Janusza, i ciężko pracowała 
w gospodarstwie. Mąż zmarł w 1969 
r. Z biegiem lat odchodziły też dzieci, 
dziś żyje jedynie najstarszy syn, który 
mieszka w Legionowie. Ale zostały 
wnuki i prawnuki (8), które interesują się 
babcią. Obecnie pani Stefania mieszka 
z wnukiem Andrzejem, jego żoną Be-
atą i prawnukami: Kamilem i Kingą. Nie 

narzeka 
Co prawda trochę się jej 
ostatnio słuch pogor-
szył, ale za to nie opusz-
cza jej cały czas poczu-
cie humoru. – Jestem 
trochę przeziębiona, 
tak to jest, stulecie przy-
gniotło człowieka – żar-
tuje. – Zawsze wolałam 
nie mówić, ile mam 
lat, nie dlatego, żebym 
ukrywała, tylko wtedy 
lepiej mi się chodziło. 
Ale przecież przed la-
tami i śmiercią się nie 
ucieknie. 
Ale jak zdradza pani 

Beata – Babcia nigdy nie chodziła do 
lekarzy, pije ziółka, jakieś kropelki, ni-
gdy nie była w szpitalu. Zawsze bar-
dzo ciężko pracowała i była zdrowa. 
Pamiętam, że zawsze najszybciej 
skubała truskawki, nikt nie mógł jej 
przegonić, a jak miała 92 lata, to 
jeszcze zbierała w polu ziemniaki. 

Pomagała nam też przy dzieciach, 
teraz też jak trzeba zostaje z Kingą. 
Jubilatka przyznaje, że wolała pracę 
w polu niż opiekę nad dziećmi. Na-
dal jest bardzo samodzielna. – Może 
już niezbyt sprawnie się porusza, ale 
sama sobie pierze, ubiera się, ścieli 
łóżko. Ogląda telewizję, od czasu 
do czasu wiadomości, więc jest na 
bieżąco, słucha radia i chętnie roz-
mawia. Jest pogodna, nie denerwuje 
się, nigdy na nikogo nie krzyczała, 
Nawet jak dzieci coś przeskrobały, 
tłumaczyła im, co zrobiły źle – mówi 
pani Beata. 
Gdy była po osiemdziesiątce, chęt-
nie uczestniczyła w wycieczkach 
do Częstochowy, teraz nie ma już 
tyle siły. – Z rodziną i sąsiadami do-
brze żyłam, nie było gniewu między 
nami, oni już poumierali, a ja zosta-
łam i wspominam przeszłość. Moje 
dzieciństwo i młodość, a wszyst-
ko to tak szybko przeminęło. Było 
nas siedmioro rodzeństwa, rodzi-
com było ciężko, ale dawali sobie 
radę. Miałam 4 lata, jak wybuchła 
pierwsza wojna. Ale najgorzej było 
w 1939, bo wtedy dzieci miałam 
małe, zostałam wtedy sama i ucie-
kaliśmy przed linią frontu – wspo-
mina pani Stefania, podkreślając, że 
ma dobrą opiekę, a najważniejsze dla 
niej jest to, że wnuki i prawnuki radzą 
sobie w życiu.
Obojgu dostojnym jubilatom życze-
nia zdrowia i spokoju oraz pogody 
ducha na najbliższe lata składa redak-
cja „Życia Nasielska”.

(i.)



915–28 października 2010 OGŁOSZENIA
Nasielsk, dnia  04.10 .2010 rok

BURMISTRZ  NASIELSKA
GP. 71441 /1  /08- 10
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /, Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010  roku w sprawie przy-
znania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Kilińskiego 6
Numer działki 1380/5
Powierzchnia działki 230 m2

Numer Księgi Wieczystej  26170
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr 

XLVI/330/10 z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Nasielska przedmiotowa nieruchomość  przeznaczo-
na jest pod budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzin-

ne wraz z usługami.
Numer lokalu 11
Powierzchnia  użytkowa lokalu 21,0 m2

Udział w częściach wspólnych 210/3004
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  dwukondygnacyj-

nego budynku  mieszkalno-usługowego. Lokal składa się 
z 1 pomieszczenia o funkcji handlowo-usługowej. Lokal 

wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową i 
wodno-kanalizacyjną. Zimna woda bieżąca – z sieci miej-
skiej, odpływ ścieków  z umywalki – do sieci miejskiej. Lokal 
nie posiada sanitariatu.  Ogrzewanie: brak stacjonarnego 

ogrzewania. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia 
gospodarcze.

Cena nieruchomości 38. 000,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
na okres 21 dni tj. od 4 października 2010 roku do dnia 24 października 2010 roku.

                                                                                                                 B U R M I S T R Z
                                                                                     mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia  04.10 .2010 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
GP. 71441 / 2  /08- 10
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /, Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyzna-
nia pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Rynek 22
Numer działki 769/1
Powierzchnia działki 247 m2

Numer Księgi Wieczystej  19240
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska przed-

miotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod budownictwo 
mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 3
Powierzchnia  użytkowa lokalu 17,0 m2

Udział w częściach wspólnych 6/100
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  dwukondygnacyjnego 

budynku  mieszkalno-usługowego. Lokal składa się z 1 po-
mieszczenia o funkcji handlowo-usługowej oraz pomieszczenia 
przynależnego  o pow. 13,68 m2 znajdującego się w tym samym 

budynku.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną 
oświetleniową i wodno-kanalizacyjną. Zimna woda bieżąca – z 
sieci miejskiej, odpływ ścieków   – do sieci miejskiej. Lokal nie po-
siada sanitariatu.  Ogrzewanie: brak stacjonarnego ogrzewania. 

Cena nieruchomości 38. 300,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia14 listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
na okres 21 dni tj. od 4 października 2010 roku do dnia 24 października 2010 roku.

                                                                                       B U R M I S T R Z
                                                                           mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia  04.10 .2010 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GP. 71441 / 3 /10

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /, Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010  roku w sprawie przy-
znania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Rynek  37
Numer działki 749
Powierzchnia działki  111 m2

Numer Księgi Wieczystej  21802
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska przed-

miotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod budownictwo 
mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 6
Powierzchnia  użytkowa lokalu 17,00 m2

Udział w częściach wspólnych 17/153
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  dwukondygnacyjnego 

budynku  mieszkalno-usługowego. W skład lokalu wchodzi po-
mieszczenie o funkcji handlowo-usługowej. Lokal wyposażony 
jest w instalację elektryczną oświetleniową . Ogrzewanie: brak 

stacjonarnego ogrzewania.
Cena nieruchomości 29.500,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmiana-
mi) ływa w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
na okres 21 dni tj. od 4 października 2010 roku do dnia 24 października 2010 roku.

                                                                                 B U R M I S T R Z
                                                                    mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 04.10 .2010 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GP. 71441 / 4 /09- 10

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /, Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010  roku w sprawie przy-
znania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Kilińskiego 6
Numer działki 1380/5
Powierzchnia działki 230 m2

Numer Księgi Wieczystej  26170
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska przed-

miotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod budownictwo 
mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 2
Powierzchnia  użytkowa lokalu 35,6 m2

Udział w częściach wspólnych 356/3004
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  dwukondygnacyjne-

go budynku  mieszkalno-usługowego. Lokal składa się z 3 
pomieszczeń o funkcji handlowo-usługowej i pomieszczenia 

toalety. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświe-
tleniową i wodno-kanalizacyjną. Zimna woda bieżąca – z sieci 
miejskiej, odpływ ścieków – do sieci miejskiej.  Ogrzewanie: brak 

stacjonarnego ogrzewania. Do lokalu nie przynależą żadne 
pomieszczenia gospodarcze.

Cena nieruchomości 74. 500,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 listopada  
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
na okres 21 dni tj. od 4 października  2010 roku do dnia24 października  2010 roku.

                                                                                                B U R M I S T R Z
                                                                                     mgr inż. Bernard Dariusz Mucha



10 15–28 października 2010OGŁOSZENIA
Nasielsk, dnia  04.10 .2010 rok

BURMISTRZ  NASIELSKA
GP. 71441 /  4  /10
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września  roku w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabywaniu  lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Młynarska 9
Numer działki 687/1
Powierzchnia działki 360 m2

Numer Księgi Wieczystej  27939
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010 r  ogłoszoną w Dz. Urzędowym Woj. 
Mazowieckiego  z 2010 roku Nr 157, poz. 3884  sprawie uchwa-

lenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Nasielska przedmiotowa nieruchomość  przeznaczona 

jest pod budownictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne 
wraz z usługami.

Numer lokalu 8
Powierzchnia  użytkowa lokalu 12,70 m2

Udział w częściach wspólnych 127/2758
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  dwukondygnacyjnego 

budynku  mieszkalno-usługowego. Lokal składa się z 1 pomiesz-
czenia o funkcji handlowo-usługowej z wydzielonym aneksem 
obejmującym pomieszczenie sanitarne.  Lokal wyposażony jest 
w instalację elektryczną oświetleniową  i wodno-kanalizacyjną. 
Zimna woda bieżąca – z sieci miejskiej, ciepła woda – z termy 
elektrycznej, odpływ ścieków – do sieci miejskiej. Ogrzewanie: 

brak stacjonarnego ogrzewania. Do lokalu nie przynależą 
żadne pomieszczenia gospodarcze.

Cena nieruchomości 32. 000,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
na okres 21 dni tj. od 4 października  2010 roku do dnia 24 października  2010 roku.

B U R M I S T R Z
                                                                            mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia  01.10.2010 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GP. 71441 /  5 /10
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010  roku w sprawie przy-
znania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Rynek  37
Numer działki 749
Powierzchnia działki  111 m2

Numer Księgi Wieczystej  21802
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska przed-

miotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod budownictwo 
mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 7
Powierzchnia  użytkowa lokalu 18,00 m2

Udział w częściach wspólnych 18/153
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  dwukondygnacyjnego 

budynku  mieszkalno-usługowego. W skład lokalu wchodzi 1 
pomieszczenie o funkcji handlowo -  usługowej z wydzielonym 

pomieszczeniem sanitariatu.
 Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową, 

wodno-kanalizacyjną z odpływem ścieków do sieci miejskiej, 
ciepłej wody z termy elektrycznej i zdalaczynnnego centralnego 

ogrzewania. 
Cena nieruchomości 50. 200,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmiana-
mi) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14  listo-
pada 2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
na okres 21 dni tj. od 4 października 2010 roku do dnia 24 października 2010 roku.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia  04.10 .2010 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GP. 71441 / 6  /10
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyzna-
nia pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Rynek 13/15
Numer działki 744/7 i 744/8
Powierzchnia działki  248 m2

Numer Księgi Wieczystej  14315
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska przed-

miotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod budownictwo 
mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 9
Powierzchnia  użytkowa lokalu 77,10 m2

Udział w częściach wspólnych 18/100
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze trzykondygnacyjnej 

części budynku  mieszkalno-usługowego. W skład lokalu wcho-
dzi pomieszczenie hali sprzedaży oraz zaplecze obejmujące :  

część magazynową, biurową i  sanitariat. . Lokal wyposażony 
jest w instalację elektryczną oświetleniową i wodno-kanali-
zacyjną z odpływem ścieków do sieci miejskiej. Ciepła woda 

bieżąca- z termy elektrycznej zainstalowanej wewnątrz lokalu.  
Ogrzewanie: centralne ogrzewanie z dala czynne zasilane z sieci 

miejskiej.

Cena nieruchomości 196. 100,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie  6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  
na okres 21 dni tj. od 4 października 2010 roku do dnia 24 października  2010 roku.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia  04.10 .2010 rok
BURMISTRZ  NASIELSKA
GP. 71441 / 7 /10

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Uchwały  
 Nr LI/378/10  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września2010  roku w sprawie przyzna-
nia pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych   podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  użytkowego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul.  Młynarska 15
Numer działki 684
Powierzchnia działki 241 m²
Numer Księgi Wieczystej  20036
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010 r w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska przed-

miotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod budownictwo 
mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 5
Powierzchnia  użytkowa lokalu 18,00 m²
Udział w częściach wspólnych 13/100
Opis lokalu Lokal użytkowy  położony na parterze  budynku  mieszkal-

no-usługowego. Lokal składa się z 1 pomieszczenia o funkcji 
handlowo-usługowej.  Lokal wyposażony jest w instalację 

elektryczną oświetleniową . Ogrzewanie: brak stacjonarnego 
ogrzewania. Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia 

gospodarcze.
Cena nieruchomości 31. 800,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14  listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na 
okres 21 dni tj. od 4 października  2010 roku do dnia 24 października  2010 roku.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Nasielsk, dnia 01.10.2010 rok

BURMISTRZ NASIELSKA
GP. 7145/ 5 /10

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Uchwały  
Nr LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia 
kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy 
ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul. Sportowa 12 A
Numer działki 526/5
Powierzchnia działki  2316m2

Numer Księgi Wieczystej  23011
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

 z dnia 27.04.2010 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Panu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska 

przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 5
Powierzchnia użytkowa lokalu 38,0 m2

Udział w częściach wspólnych 38/304
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z: pokoju, 

kuchni, 2 przedpokoi, łazienki z wc
z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej obejmują-
cej niepodzielne części budynku mieszkalnego i działkę gruntu 

nr 526/5.
Cena nieruchomości 46. 930,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14 listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Nasielsku na okres 21 dni tj. od 4 października 2010 roku do dnia 24 października 
2010 roku.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 01.10.2010 rok
BURMISTRZ   NASIELSKA
GP. 7145/ 6 /10
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami / Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami /, Uchwały  
Nr   LI/337/05 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie określenia 
kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych oraz ustalenia bonifikaty przy 
ich sprzedaży podaję do publicznej wiadomości

w y k a z 
lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  

w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

Położenie Nasielsk, ul. Warszawska 3
Numer działki 1380/6
Powierzchnia działki  599m2

Numer Księgi Wieczystej  26171
Przeznaczeni nieruchomości Zgodnie  Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/10 

 z dnia 27.04.2010 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego 
Panu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nasielska 

przedmiotowa nieruchomość  przeznaczona jest pod budow-
nictwo mieszkaniowe wielo i jednorodzinne wraz z usługami.

Numer lokalu 15
Powierzchnia  użytkowa lokalu 32,4 m2

Udział w częściach wspólnych 354/5478
Opis lokalu Lokal mieszkalny położony na I piętrze dwukondygnacyjnego 

budynku mieszkalno - usługowego, składający się z:
-  pokoju i kuchni pełniącej także funkcje łazienki i wc

z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej obejmują-
cej niepodzielne części budynku mieszkalnego i działkę gruntu 

nr 1380/6.
Cena nieruchomości 11. 300,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nie-
ruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku  Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) 
upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14  listopada 
2010 roku.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku na okres 21 dni tj. od 4  października 2010 roku do dnia 24 października 
2010 roku.

B U R M I S T R Z
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Nasielsk, dnia 04.10.2010 rok

BURMISTRZ NASIELSKA

 GP.72241/ 9 /09-10

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 
LI/377/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zbycia nie-
ruchomości podaję do publicznej wiadomości 

wykaz nieruchomości
położonej w mieście Nasielsku przeznaczonej do sprzedaży  

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp. Położenie
nieruchomości
 i opis nieruchomości

Numer
działki

Pow.
działki 
w m2

Numer
KW

Przeznaczenie
Nieruchomości

Cena nieru-
chomości

1 2 3 4 5 6 7
1. Dwie nieruchomości znajdują 

się w miejscowości Cieksyn nad 
rzeką Wkrą w dużym kompleksie 
dziełek rekreacyjnych w większości 
zabudowanych i zagospodaro-
wanych. Odległość od rzeki – ok. 
130 m. Miejscowość Cieksyn wraz 
z sąsiednimi miejscowościami 
położonymi nad rzeką Wkrą, ze 
względu na malownicze położenie 
i niewielką odległość od Warszawy 
stanowi jedno ze skupisk terenów 
rekreacyjnych tradycyjnie wyko-
rzystywanych przez mieszkańców 
aglomeracji warszawskiej.

Działka nr 306/59 o kształcie 
zbliżonym do kwadratu. Działka 
nie ogrodzona i nie zagospodaro-
wana. Dostęp do działki odbywa 
się nie urządzoną drogą gruntową. 
Uzbrojenie techniczne : energia 
elektryczna ( słup energetyczny 
w pobliżu narożnika działki ), 
wodociąg sieciowy w odległości 
50-60 m.

Działka nr 306/67 o nieco wy-
dłużonym pięcioboku. Działka nie 
ogrodzona i nie zagospodarowa-
na. Dostęp do działki odbywa się 
nie urządzoną drogą gruntową. 
Uzbrojenie techniczne : energia 
elektryczna (słup energetyczny w 
pobliżu narożnika działki ), wodo-
ciąg sieciowy biegnie przez działkę, 
w pobliżu jej granicy.

306/59

306/67

600

1000

38065

38065

Zgodnie ze Zmianą 
M i e j s c o w e g o 
P l a n u  O g ó l n e g o 
Zagospodarowania 
P r z e s t r z e n n e g o 
Gminy Nasielsk do-
tyczącą zespołu wsi: 
Borkowo, Cieksyn, 
Dobra Wola, Lelewo, 
Nowiny, Nowa Wrona, 
Zaborze w rejonie rzek: 
Wkry, Naruszewki, 
Nasielnej zatwier-
dzonej uchwałą Rady 
Miejskiej w Nasielsku 
Nr XXXVIII/273/98 z 
dnia 18 czerwca 1998 
roku ogłoszą w Dz. Urz. 
Woj. Ciechanowskiego 
Nr 215, poz. 124 przed-
miotowe nieruchomości 
znajdują się na terenie 
zabudowy mieszkanio-
wo - letniskowej.

15. 200,00 zł

22. 700,00 zł

Pozostałe warunki:

1. Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia najpóźniej w przeddzień 
podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Za datę zapłaty uważa się datę wpływu pieniędzy na rachunek Urzędu Miejskiego w Na-
sielsku.

2. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca.

Uwagi :

1. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 
dniem 05.12.1990 roku, albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje rosz-
czenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub 
odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w ter-
minie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 14 listopada 2010 
roku

2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w Wy-
dziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 215, II piętro.

   

   Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

 Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku

w okresie od dnia 4.10.2010 roku do dnia 24.10.2010 roku.

B U R M I S T R Z 
mgr inż. Bernard Dariusz Mucha
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Nasielsk, dnia 04.10.2010 r.

GP. 72243/19/10

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiado-
mości

w y k a z 
 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 

Położenie miasto Nasielsk
Numer działki 1154/1

Powierzchnia dzierżawy 0,8 m2

Numer Księgi Wieczystej 27608
Opis przedmiotem dzierżawy jest część korytarza w budynku Hali Sportowej w 

Nasielsku,  z przeznaczeniem na ustawienie automatu samo sprzedające-
go (słodycze), na okres 3 lat

stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona zgodnie  
z Zarządzeniem Burmistrza Nr 517/10  

z dnia 30 września 2010 r. (+ VAT)

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 06.10.2010 r. do 27.10.2010 r.
AS

Nasielsk, dnia 04.10.2010 r.
GP. 72243/18/10

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaję do publicznej wiado-
mości

w y k a z 
 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 

Położenie miasto Nasielsk
Numer działki 1154/1
Powierzchnia dzierżawy 1,4 m2

Numer Księgi Wieczystej 27608
Opis przedmiotem dzierżawy jest część korytarza w budynku Hali Sportowej 

w Nasielsku, z przeznaczeniem na ustawienie dwóch automatów samo 
sprzedających (napoje), na okres 3 lat

stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona zgodnie  
z Zarządzeniem Burmistrza Nr 517/10  

z dnia 30 września 2010 r. (+ VAT)

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 06.10.2010 r. do 27.10.2010 r.
AS

Nasielsk, dn. 5 października 2010 r.

INFORMACJA 
O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA  

PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 

W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz bezpośrednimi wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 
zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku, istnieje możliwość ustano-
wienia pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, prawo do ustanowienia 
pełnomocnika do głosowania posiadają:
1. wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne 
orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 
ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 
13 ust. 5 w/w ustawy, 
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 
w/w ustawy, 
d) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
e) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz
2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania, tj. 21 listopada br. ukoń-
czą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców 
w Gminie Nasielsk – tak jak udzielający pełnomocnictwa do głosowania. 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodo-
wej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa  
do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego 
oraz na wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomoc-
nictwa, wpisany do rejestru wyborców w Gminie Nasielsk, składa wniosek 
do Burmistrza Nasielska. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10. dniu  
przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2010 roku.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku upoważnionym przez Burmistrza Nasielska do spo-
rządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania, którym jest Pani Alina 
Żołnierzak – inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich. Szczegółowych 
informacji na temat możliwości głosowania przez pełnomocnika udziela Pani 
Alina Żołnierzak – tel. (23) 69-33-109, II piętro, pokój nr 210.
Więcej informacji na temat możliwości głosowania przez pełnomocnika, 
a także druki wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 
i zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania znajdują się również 
na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nasielsku pod adresem: 
http://umnasielsk.bip.org.pl (należy najpierw kliknąć w zakładkę „Wybory 
2010”, a następnie „Samorządowe”). 

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha

O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA NASIELSKA

z dnia 5 października 2010 roku
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 
21 listopada 2010 r. 

Nr 
obwodu 
głoso-
wania

Granice obwodu głosowania

Siedziba 
Obwodowej Komisji Wyborczej

(adres)

1
Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, 
Młynarska, Nowa, Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, 
Topolowa, Tylna, Warszawska (bloki), Wąska, Wierzbowa.

Liceum Ogólnokształcące  
w Nasielsku, 

ul. Starzyńskiego 10

2

Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, 
Gajowa, Garbarska, Generała Józefa Bema, Gen. Władysława Andersa, Grabowa, 
Henryka Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, 
Juliana Tuwima, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa 
Poniatowskiego, Leśna, Ludwika Waryńskiego, Malinowa, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Polna, Sadowa, Sosnowa, 
Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez bloków), 
Wielokwiatowa, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, 11 Listopada.

Publiczne Gimnazjum Nr 1  
w Nasielsku, 
ul. Staszica 1

3

Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, Bolesława 
Chrobrego, Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, Gen. 
Aleksandra Osińskiego, Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, 
Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, 
Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, Lipowa, Łączna, Łąkowa, Mała, 
Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska, Polskiej Organizacji 
Wojskowej, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, 
Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława 
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki  
i Wigury. 

Szkoła Podstawowa  
im. St. Starzyńskiego w Nasielsku,  

ul. Tadeusza Kościuszki 23

(lokal dostosowany do potrzeb 
 osób niepełnosprawnych)

4 Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, 
Stare Pieścirogi.

Zespół Szkół Nr 2 w Starych 
Pieścirogach, ul. Kolejowa 65

5
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo 
Dworskie „A”, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Pianowo-Bargły, 
Pianowo-Daczki, Słustowo, Winniki.

Zespół Szkół Zawodowych w 
Nasielsku, 

ul. Lipowa 10

6 Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki 
Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ.

Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nasielsku,  

ul. Warszawska 48

7 Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek, 
Młodzianowo, Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn.

Szkoła Podstawowa w Budach 
Siennickich

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica. Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1

9 Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, 
Toruń Włościański, Zaborze. Szkoła Podstawowa w Dębinkach

10 Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo. Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie

11 Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku.
Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku, 

ul. Tadeusza Kościuszki 25

UWAGA: Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony najpóźniej do dnia 16 listopada 2010 r. do Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3 dostosowanym do potrzeb wyborców  
niepełnosprawnych.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania, tj. 21 listopada 2010 roku, będą otwarte  
w godz. 8.00 - 22.00.
Niniejsze obwieszczenie jest podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie, opublikowanie na łamach „Życia Nasielska” oraz 
udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku: www.umnasielsk.bip.org.pl .

Burmistrz Nasielska
/-/ Bernard Dariusz Mucha
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Ma smykałkę do boksu
Patryk Waleszczak ma zaledwie 15 
lat i choć boks trenuje dopiero od 
dwóch lat, ma już na swoim koncie 
kilka spektakularnych sukcesów. Pół 
roku temu zdobył wicemistrzostwo 
Mazowsza w kategorii do 59 kg, a 18 
września br. w XI Ogólnopolskim 
Turnieju im. Wieńczysława Kosinowa, 
który odbywał się w Warszawie, był 
najlepszy w kategorii Kadetów.
– Ten ostatni turniej był naprawdę silnie 
obsadzony, a on go wygrał. Patryk ma 
ogromny atut jest lekki, waży zaledwie 
50 kg i ma smykałkę do tego sportu – 
mówi Waldemar Wróblewski, trener 
w klubie „Budowlani Inżynieria Płońsk”, 
do którego należy Patryk. – To zawod-
nik wyróżniający się spośród innych, 
trochę taki zawadiaka, trenuje syste-
matycznie i stąd rezultaty – dodaje. 
Jak Patryk trafił do sekcji bokserskiej 
w Płońsku? Trener Wróblewski wspo-
mina, że dwa lata temu zorganizował 
w Nasielsku nabór wśród młodych 
chłopców. – Zgłosiło się wtedy ok. 30, 
ale po selekcji zostało ich 6 i wszyscy 
teraz dojeżdżają na treningi do Płoń-
ska. Patryk jeździ ze mną trzy razy w ty-
godniu. Najlepiej zaczynać treningi jak 
najwcześniej, w tym sporcie można 
już brać udział w zawodach od 14 lat 
– podkreśla.
Dodaje również, że w klubie „Budow-
lani Inżynieria Płońsk” pracuje już od 
7 lat. Po trzech latach były już sukcesy 
ogólnopolskie, które osiągali na konto 
klubu dwaj bracia Brzescy (mieszkańcy 

sąsiedniej gminy Zakroczym). Jeden 
z nich, Patryk Brzeski zdobył niedaw-
no w Starachowicach tytuł wicemi-
strza Polski w kat. do 95 kg. Ale były 
też efekty innego rodzaju – na ulicach 
miasta, co przyznawali tamtejsi włoda-
rze, zrobiło się spokojniej, bo wszyscy 
chcieli spróbować swoich sił na ringu, 
a trener z Nasielska nikogo z sali trenin-
gowej nie wypraszał. 
– Wcześniej tańczyłem i trenowałem 
lekkoatletykę, teraz dużo biegam i tre-
nuję boks. Muszę trzymać formę i dbać 
o kondycję, bo traktuję boks poważ-
nie i mam nadzieję, że dużo osiągnę 
w tym sporcie – mówi Patryk, obecnie 
uczeń III klasy Publicznego Gimna-
zjum w Nasielsku. – Ludzie myślą, że to 
niebezpieczny sport, na szczęście moi 
rodzice zgodzili się na treningi i teraz 
mnie wspierają. Wiedzą, że to moja 
pasja i że nigdy nie używam swoich 
umiejętności poza ringiem – dodaje. 
Patryk trenuje cały rok. W wakacje 
dodatkowo uczestniczył w obozie 
sportowym w Szczytnie, sponsorowa-
nym przez fundację Dariusza Michal-
czewskiego „Równe szanse”. Podczas 
10-dniowego pobytu 25 młodych 
bokserów miało okazję sprawdzić 
swoje umiejętności na ringu, a przy 
okazji trochę wypocząć i zwiedzić 
okolicę. – Bardzo dużo się tam na-
uczyłem, poznałem różne style walki 
i samoobrony. Dzięki temu wyjazdowi 
mam teraz kolegów z różnych stron 

Polski – opowiada młody pięściarz 
z Nasielska. 
Od września musiał solidnie wziąć 
się do pracy zarówno w szkole, jak 
i na treningach, ponieważ pełną 
parą ruszył sezon zawodów. 
– Przede mną mistrzostwa 
Mazowsza, a później Puchar 
Polski – wylicza Patryk. – Sa-
memu byłoby mi trudno coś 
osiągnąć, bo potrzebna jest 
rywalizacja, sparingi przygoto-
wawcze, na których można się 
sprawdzić. Dlatego jestem 
bardzo wdzięczny trenerowi 
za to, że tak dużo mi poma-
ga, jeździ ze mną na zawody. 
To dzięki niemu mam już ja-
kieś sukcesy – podkreśla.
Przykład Patryka podziałał 
na wyobraźnię innych, jego 
kolega z klasy też zapisał się 
do sekcji bokserskiej. Nie-
stety chłopcy muszą kilka 
razy w tygodniu dojeżdżać 
do Płońska. Być może wię-
cej osób chciałoby treno-
wać ten sport, gdyby można 
było uprawić go w naszym 
mieście. Trenera już mamy, 
potrzebne jest jeszcze tyl-
ko trochę miejsca, pienię-
dzy i dobrych chęci. Osią-
gnięcia Patryka udowadniają,  
że warto inwestować w sport 
młodzieżowy. 

(i.)

Biegi przełajowe

Awansowało 43
W czwartek, 30 września w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyły się powia-
towe zawody w biegach przełajowych. 
Naszą gminę reprezentowało 102 zawod-
ników. Zgodnie z regulaminem Szkolnego 
Związki Sportowego awans do zawodów 
międzypowiatowych uzyskuje pierwsza 
dwunastka w każdej kategorii wiekowej. 
Z Gminy Nasielsk taki awans uzyskało 43 
zawodników.
Na podium znaleźli się następujący 
uczniowie:
Karaś Kinga   II miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1998  
(ZS Pieścirogi)
Osiński Daniel  I  miejsce  
w kat. chłopców rocz. 1998  
(SP Budy Siennickie)
Chromiec Katarzyna III miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1997  
(PG Nasielsk)
Szymańska Anna  I miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1996  
(ZS Cieksyn)
Mosakowska Monika III miejsce  
w kat. dziewcząt rocz.1995  
(ZS Cieksyn)
Zielińska Magdalena III miejsce  
w kat. dziewcząt rocz. 1999  
(ZS Cieksyn)
Wiśniewski Kacper III miejsce  
w kat. chłopców rocz. 1999  
(SP Nasielsk)
Przeorski Krystian II miejsce  
w kat. chłopców rocz. 1998 (ZS Cieksyn)

M. Kraszewski

Sport w skrócie:
– 28 września w Nowym Dworze Mazowieckim 
odbył się powiatowy turniej piłki nożnej. Pierwsze 
miejsce i awans do rejonu uzyskali chłopcy z Zespołu 
Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych.
– 1 października w Nowym Dworze Mazowieckim 
odbyły się powiatowe sztafetowe biegi przełajowe. 
Awans do rejonu uzyskali, w kategorii szkół podsta-
wowych chłopcy i dziewczęta z nasielskiej podsta-
wówki, a w kategorii szkół gimnazjalnych chłopcy 
z Zespołu Szkół Nr 2 w Pieścirogach Starych.
– 5 października w Białobrzegach odbyły się re-
jonowe zawody w indywidualnych biegach prze-
łajowych. Awans do finałów Mazowsza uzyskali 
następujący zawodnicy: Karaś Kinga I miejsce 
(ZS nr 2 Pieścirogi), Osiński Daniel II miejsce (SP 
Budy Siennickie) i Gardłowicz Daria VII miejsce 
(SP Nasielsk).
– 8 października w Białobrzegach odbyły się rejono-
we zawody w sztafetowych biegach przełajowych. 
Chłopcy z nasielskiej podstawówki zajęli VI miejsce 
a gimnazjalistki z Zespołu Szkół Nr 2 w Pieścirogach 
VIII miejsce.
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O B W I E S Z C Z E N I E 
 

BURMISTRZA NASIELSKA 
z dnia 23 września 2010 roku 

 
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do wiadomości publicznej informację o numerach 
i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz  
o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 
 
 

Nr okręgu 
wyborczego 

 
Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych w 
danym okręgu 

wyborczym 
1 Miasto Nasielsk – ulice: Brzozowa, Dolna, Działkowa, Jesionowa, Kwiatowa, Młynarska, Nowa, 

Pniewska Górka, Rynek, Składowa, Starzyńskiego, Świerkowa, Topolowa, Tylna, Warszawska 
(bloki), Wąska, Wierzbowa. 

2 

2 Miasto Nasielsk – ulice: Armii Krajowej, Bajkowa, Cisowa, Czereśniowa, Elektronowa, Gajowa, 
Garbarska, Generała Józefa Bema, Gen. Władysława Andersa, Grabowa, Henryka 
Dąbrowskiego, Jadwigi Rostkowskiej, Jagodowa, Jaworowa, Jodłowa, Juliana Tuwima, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Leśna, Ludwika 
Waryńskiego, Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, 
Polna, Sadowa, Sosnowa, Staszica, Stefana Batorego, Szkolna, Traugutta, Warszawska (bez 
bloków), Wielokwiatowa, Wiśniowa, Władysława Broniewskiego, 11 Listopada. 

2 

3 Miasto Nasielsk – ulice: Adama Mickiewicza, Anny Jagiellonki, Błękitna, Bolesława Chrobrego, 
Broninek, Cicha, Cmentarna, Dąbrówki, Dębowa, Długa, Folwark, Gen. Aleksandra Osińskiego, 
Graniczna, Gwiaździsta, Jasna, Jaśminowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, 
Kolejowa, Kościelna, Kozia, Krańcowa, Kręta, Królowej Jadwigi, Krótka, Krupki, Lazurowa, 
Lipowa, Łączna, Łąkowa, Mała, Mieszka I, Nowa Wieś, Piaskowa, Płońska, Podmiejska, 
Polskiej Organizacji Wojskowej, Prosta, Przechodnia, Przemysłowa, Słoneczna, Spokojna, 
Sportowa, Ślepa, Świętego Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Wiejska, Władysława 
Jagiełły, Władysława Łokietka, Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Żwirki i Wigury.  

2 

4 Chlebiotki, Kątne, Konary, Kosewo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi. 2 
5 Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Kędzierzawice, Lubomin, Mazewo Dworskie „A”, 

Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki, Słustowo, 
Winniki. 

1 

6 Chrcynno, Dąbrowa, Głodowo Wielkie, Jaskółowo, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, 
Krzyczki-Żabiczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ. 

1 

7 Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Krogule, Lorcin, Miękoszynek, Młodzianowo, 
Nuna, Paulinowo, Psucin, Studzianki, Wągrodno, Żabiczyn. 

2 

8 Mogowo, Morgi, Ruszkowo, Siennica. 1 
9 Czajki, Dębinki, Lelewo, Malczyn, Miękoszyn, Mokrzyce Dworskie, Toruń Dworski, Toruń 

Włościański, Zaborze. 
1 

10 Andzin, Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Nowa Wrona, Nowiny, Wiktorowo. 1 
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 
I piętro, sala nr 112. 
 
 
 

Burmistrz Nasielska 
/-/ mgr inż. Bernard Dariusz Mucha 

 

Niebezpieczny brak zainteresowania
Chciałam zwrócić uwagę redakcji „Życia Nasielska” na problem miesz-
kańców Starych Pieścirogów. Pisałam do Gminy Nasielsk, jednak nie 
otrzymałam odpowiedzi. 
Chciałam poruszyć kwestię chodników. Od kilku tygodniu trwają pra-
ce nad położeniem chodników w związku z budową kanalizacji. Mam 
pytanie: kiedy zostanie położony chodnik łączący Nowe Pieścirogi ze 
Starymi Pieścirogami? Kilka lat temu został położony chodnik na Starych 
Pieścirogach, niestety wybiórczo. Mieszkańcy ze strony gminy uzyskali 
informacje, że chodnik może być położony jedynie przy posesjach oraz 
iż w pozostałych miejscach brak jest miejsca na chodnik. Chodnika brakuje 
od około 100 metrów przed wiaduktem kolejowym (od strony stacji PKP) 
do pierwszego domu za wiaduktem. Miejsce na chodnik jest, na poboczu 
lub wystarczy zrobić nasyp po drugiej stronie rowu. 
W wielu cywilizowanych gminach właśnie takie rozwiązania są stosowane 
(np. Wieliszew, Zegrze). Aby przekonać się, jak niebezpieczna jest obecna 
sytuacja, proponuję przejść się, najlepiej z małym dzieckiem w wózku, od 
ulicy Słonecznikowej do Szkoły Podstawowej. Zapewniam, że będzie to 
podroż pełna wrażeń. Zapewniam ponadto, że przy takim rozwiązaniu 
jak dotychczas samodzielna podroż dziecka do szkoły jest ekstremalnie 
niebezpieczna. Biorąc pod uwagę zbliżające się wybory samorządowe, 
zainteresowanie powyższą sprawą byłoby jak najbardziej na miejscu. 
   Mieszkanka Starych Pieścirogów  
    (imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Najem okazjonalny
Dnia 28 stycznia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia  
17 grudnia 2009r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 3, poz. 13 z dnia 13 stycznia 2010 r.). Akt ten przywraca 
do systemu prawnego najem okazjonalny. 

Najem okazjonalny lokalu, to oddanie do używania lokalu mieszkalne-
go, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności 
gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Zawarcie umowy najmu 
okazjonalnego pozwala na uniknięcie przez wynajmujących problemów 
z niesolidnymi i uciążliwymi najemcami, którzy są bardzo mocno chro-
nieni przez ustawę o ochronie praw lokatorów, a ich eksmisja w razie 
niewywiązywania się z umowy jest długotrwała i kłopotliwa 

Nowelizacja wprowadza kilka warunków, którym musi odpowiadać 
umowa najmu okazjonalnego:
1) umowę zawiera się wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nie-
ważności, na czas oznaczony, nie dłuższy niż dziesięć lat, 
2) w umowie musi się znaleźć oświadczenie najemcy w formie aktu no-
tarialnego o poddaniu się szczególnemu trybowi egzekucji w przypad-
ku wygaśnięcia stosunku najmu oraz określenie obowiązku najemcy do 
wskazania lokalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja,
3) najemca musi przedstawić oświadczenie woli osoby, u której ma za-
mieszkać w razie eksmisji,
4) w stosunkach najmu okazjonalnego właściciel oprócz czynszu może 
pobierać jedynie opłaty niezależne od niego (media), o ile umowa nie 
stanowi inaczej. Zasady dokonywania podwyżek czynszu muszą opie-
rać się na postanowieniach umowy. Ustawodawca, nie narzucając bez-
względnie obowiązujących norm w zakresie zasad i trybu dokonywania 
podwyżek czynszu, dał stronom swobodę w kształtowaniu treści umo-
wy w tym zakresie.

Warto dodać, że nowelizacja zmienia również ustawę o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, zgodnie z którą ryczałt od przychodów ewidencjono-
wanych z najmu wynosi obecnie 8,5%, bez kwoty granicznej. Regulacja 
ta obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. 
Fakt zawarcia umowy właściciel zgłasza w terminie 14 dni od rozpoczę-
cia najmu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania właściciela. Niedopełnienie tego obowiązku 
skutkować będzie tym, że wyłączone zostanie stosowanie przepisów 
szczególnych dla najmu okazjonalnego, na rzecz pełnej regulacji ochro-
ny praw lokatorów. 

p.o. Naczelnik
Urzędu Skarbowego

mgr Henryka Kania 

ZAKOŃCZENIE RADIOWEJ KUŹNI TALENTÓW
Wszystko, co dobre, wcześniej czy później dobiega 
końca. Projekt „Radiowa Kuźnia Talentów” w dniu 
30 września 2010 r. zakończył się. Przypomnijmy, iż 
rozpoczął się 4 maja 2010 roku i miał na celu wyło-
nienie 15 talentów dziennikarskich ze szkół gimnazjal-
nych i średnich z terenu gminy Nasielsk oraz przed-
stawienie im od podstaw pracy dziennikarza w radiu 
internetowym. Projekt był współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Nasielska – Ber-
narda Dariusza 
Muchę,  któr y 
podkreślił waż-
ne idee wynikające z uczestnic-
twa w projekcie. 
Wszyscy zebrani odsłuchali re-

portażu,  któ-
ry został stwo-
r z o n y  p r z e z 
u c z e s t n i kó w 
„ R K T ”  p o d -
czas warszta-
tów wyjazdo-
wych w Zako-
p a n e m ,  o r a z 
og ląda l i  p re -
zentację zdjęć 
z tego wyjaz-
du. Następnie 

z rąk Pani Joanny Lachendrowicz 
– Kierownik Projektu uczestnicy 
„RKT” – młodzi ludzie otrzy-
mali certyfikaty potwierdzające 
uczestnictwo w „Radiowej Kuź-
ni Talentów”. Gratulacje i  po-
dziękowania powędrował y do 
uczestników projektu i ich rodzi-
ców oraz do kadry zarządzającej 
projektem. 
Wierz ymy g łęb oko, i ż  dzięk i 
udziałowi w projekcie przynaj-
mniej części uczestników skieruje 
drogą życiową w stronę dzienni-
karstwa. 

Kadra zarządzająca projektem 
„Radiowa Kuźnia Talentów”

Spotkanie podsumowujące pro-
jekt odbyło się na sal i  konfe-
rencyjnej  Urzędu Miej sk iego 
w Nasielsku. Oprócz kadry kie-
rowniczej i członków projektu 
gości l i śmy również rodziców 
naszych pociech oraz Burmistrza 
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BURMISTRZ NASIELSKA
GP.72241/7/09–10

OGŁOSZENIE O III PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 
roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 roku 
w sprawie zbycia nieruchomości oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) 

o g ł a s z a m
że w dniu 7 grudnia 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ulicy Elektronowej 3,  

odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Nasielsk,  
położonej we wsi Krzyczki – Pieniążki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o powierzchni 1,16 ha  

za cenę wywoławczą 754. 290,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Cena sprzedaży nieruchomości jest ceną uzyskaną w przetargu.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U Nr 54, poz. 535 
z dnia 05.04.2004 roku z późniejszymi zmianami ) do ceny uzyskanej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.
Przedmiotowa nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW Nr 9694.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot sprzedaży nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość położona jest w miejscowości Krzyczki– Pieniążki. Sąsiedztwo nieruchomości – grunty użytkowane rol-
niczo, częściowo zabudowane siedliskami rolniczymi. Dojazd do nieruchomości : droga o nawierzchni asfaltowej, a bezpośrednio do 
przedmiotowej nieruchomości nie urządzoną drogą wewnętrzną o długości ok. 60 mb, nie wchodzącą w skład nieruchomości. Działka 
o dość dobrym. trapezowym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej teren jest równy, płaski. Część zabudowana nieruchomości 
jest ogrodzona z siatki drucianej plecionej rozpiętej na słupkach stalowych wbetonowanych punktowo. Podjazd, chodnik przy budynku 
i część placu – utwardzone betonową kostką brukową. Na działce znajduje się drzewo, kasztanowiec o walorach dekoracyjnych 
i ekologicznych. Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu.
Działka jest zabudowana:
Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest to budynek murowany, wolnostojący, częściowo 
podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 – 1993.
Dane powierzchniowe budynku :
– pow. zabudowy – 476,54 m2

– pow. netto – 596,77 m2

 w tym: komunikacyjna – 82,88 m2

– pow. użytkowa – 489,40 m2

– kubatura – 2589,00 m2

Budynek wyposażony jest w instalacje:
– wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa,
– kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym na działce,
– elektryczną 3 fazową,
– ciepła woda z własnej kotłowni,
– alarmowa antywłamaniowa,
– instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w dobrym stanie technicznym. 
Budynek gospodarczy, murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 28,0 m2 – zdewastowany, w złym stanie technicznym.
Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk uchwaloną 
uchwałą Nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20.10.2006 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „C” 
tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo–usługowej, modernizacja oraz przekształcanie. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 76.000,00 złotych na konto 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3 – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 27 8226 0008 0000 1746 2000 
0034 najpóźniej do dnia 2 grudnia 2010 roku do godz. 1400.
Przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy przedłożyć:
1/ dowód wpłaty wadium: dowodem wpłaty jest potwierdzenie z banku, poczty,
2/ pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich bez za-
strzeżeń.
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a przypadku gdy 
osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo do przystąpienia 
do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z rejestru handlowego, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieru-
chomości.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ), wa-
runkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym osobom 
wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wpłacone wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się w wyznaczonym 
terminie i miejscu do podpisania umowy kupna – sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
najpóźniej w przeddzień sporządzenia aktu notarialnego.
 Urząd Miejski w Nasielsku w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie 
zawarcia umowy notarialnej.
Wszelkie opłaty związane z transakcją sprzedaży ponosi nabywca ustalony w przetargu.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Nasielska.
Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój 
nr 215 w godz. 900 – 1500 lub pod numerem telefonu 0 23 69 33 108 lub 69–33–115 oraz na stronie internetowej www.umnasielsk.bip.
org.pl.

 B U R M I S T R Z
                  mgr inż. Bernard Dariusz Mucha

Z POWIATU

RUSZA BUDOWA 
LOTNISKA W MODLINIE
8 października na płytę lotniska 
w Modlinie wjechały maszyny bu-
dowlane. Pierwszy etap prac obej-
mie przebudowę istniejącego pasa 
startowego. Kolejny – budowę 
terminala, hangarów i budynków 
obsługi lotniska. Modlin przyjmie 
pierwsze samoloty jeszcze w II 
kwartale 2012 r., czyli przed Euro 
2012. Już w 2013 r., według sza-
cunków, może obsłużyć aż 1,8 
mln pasażerów.
– Rozpoczynamy dzisiaj jedną 
z najważniejszych dla Mazowsza 
inwestycji. Lotnisko w Modlinie 
jest po prostu skazane na sukces. 
Po pierwsze dlatego, że Warszawie 
i całemu województwu potrzebne 
jest drugie lotnisko, po drugie Mo-
dlin to bardzo dobra lokalizacja, 
a po trzecie wykorzystana zostanie 
istniejąca infrastruktura dawnego 
lotniska wojskowego – podkreślił 
marszałek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik. 
Spółka w zeszłym roku uzyskała 
wszelkie niezbędne pozwolenia 
umożliwiające ogłoszenie przetar-
gów na roboty budowlane. Od tego 
momentu prowadzone były prace 
przygotowawcze oraz postępowa-
nia przetargowe. Szukano także do-
datkowych źródeł finansowania.
Zakres prac jest szeroki. Obejmie 
zarówno modernizację istniejącej 
infrastruktury wojskowego lotniska, 
jak i nowe inwestycje – niezbędne 
do uruchomienia nowoczesnego 
lotniska pasażerskiego. Zmoderni-
zowanych będzie 2,5 km dróg star-
towych. Wyremontowane zostaną 
płyty postojowe i drogi kołowania. 
Wizytówką lotniska będzie nowo-
czesny terminal pasażerski. Dwu-
kondygnacyjny budynek powsta-
nie według projektu Autorskiej 
Pracowni Architektury Kuryłowicz 
& Associates Sp. z o.o. Terminal 
będzie miał powierzchnię użyt-
kową 13 380 m kw. Jego czytelny 
układ wewnętrzny zapewni proste 
i szybkie poruszanie się pasażerów. 
Architektura budynku pozwala na 
dostawienie do niego kolejnych 
modułów, w razie potrzeby roz-
budowania obiektu. Wewnętrzne 
podziały stref zapewnią pełną se-
parację podróżnych przylatują-
cych i odlatujących. Będzie istniała 
możliwość jednoczesnej odprawy 
czterech samolotów.
Dodatkowo na potrzeby lotniska za-
adoptowane zostaną trzy istniejące 
już budynki. Znajdą się w nich m.in.: 
biuro służb Straży Granicznej i Służ-
by Celnej, siedziba Służby Ochrony 
Lotniska, siedziba dyrekcji portu 
i centrum łączności oraz magazy-
ny. Zaadaptowany zostanie także 
budynek hangaru. 
Do tej pory spółka zawarła już cztery 
umowy z wykonawcami. W najbliż-
szym czasie spółka sfinalizuje kolejne 
kontrakty. Będą one dotyczyły m.in. 
prac budowlanych przy terminalu 
pasażerskim, budowy dróg i parkin-
gów oraz wykonania sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych.
Harmonogram prac zakłada zakoń-
czenie wszystkich robót budowla-

nych w II kwartale 2012 r. Pozwoli 
to na przyjęcie pierwszych pasa-
żerów jeszcze przed Euro 2012. 
W pierwszej kolejności zakończo-
na zostanie budowa i remont bu-
dynków lotniskowych – IV kwartał 
2011 r., następnie budowa terminala  
– I kwartał 2012 r., a w II kwartale 
2012 r. – budowa części lotniczej. 
Koszt całej inwestycji w Modlinie to 
ok. 400 mln zł. Samorządowi woje-
wództwa udało się wynegocjować 
na budowę lotniska dofinansowanie 
unijne w wysokości 76 mln zł – in-
westycja została wpisana na listę 
projektów kluczowych RPO WM. 
Lotnisko będzie dobrze skomuni-
kowane z Warszawą. Pasażerowie 
dostaną się na nie pociągiem, au-
tobusem lub samochodem. Zarząd 
Województwa Mazowieckiego za-
decydował, że na terenie lotniska 
wybudowana zostanie podziemna 
stacja kolejowa. Wybranie lepsze-
go, ale i droższego wariantu było 
możliwe dzięki wynegocjowaniu 
przez zarząd województwa dodat-
kowego dofinansowania unijnego. 
Orientacyjny koszt całej inwestycji 
to ok. 250 mln zł. 102 mln zł, zgod-
nie z aktualizacją listy projektów 
kluczowych, będą pochodzić z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.
Kolejne wsparcie unijne na sko-
munikowanie lotniska z Warsza-
wą pochodzić będzie z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – 168 mln zł zostanie 
przeznaczonych na dofinansowanie 
zakupu 16 elektrycznych zespołów 
trakcyjnych oraz modernizację 
bocznicy i budowę stacji kolejowej 
w Modlinie.
Udziałowcami spółki Mazowiecki 
Port Lotniczy Warszawa-Modlin 
są: Agencja Mienia Wojskowego – 
38,572 proc., Województwo Mazo-
wieckie – 34,024 proc., Przedsię-
biorstwo Państwowe Porty Lotnicze 
– 25,743 proc. oraz miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki – 1,661 proc.
W ubiegłym roku udziałowiec spół-
ki – Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego przekazał także ponad 
50 mln zł, w ramach podniesienia 
kapitału zakładowego spółki. W ten 
sposób wywiązał się ze swoich do-
tychczasowych zobowiązań finan-
sowych wobec spółki. Ze środków 
Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze” (zarządca Lotni-
ska Chopina w Warszawie) sfinan-
sowane zostały m.in. opracowania 
studialne i większość dokumentacji 
biznesowej, projektowej i tech-
nicznej niezbędnej do rozpoczęcia 
inwestycji. Agencja Mienia Wojsko-
wego wniosła do spółki aportem 
teren o powierzchni ponad 300 
hektarów wraz ze zlokalizowaną 
na nim podstawową infrastrukturą 
lotniskową (w tym: drogę starto-
wą, drogi kołowania, płaszczyzny 
postoju samolotów), niezbędną do 
funkcjonowania lotniska. Łączna 
wartość wniesionych przez AMW 
nieruchomości wyceniona została 
na blisko 52 mln zł.

za:www.mazovia.pl
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Z okazji 22. urodzin życzę Ci Łukaszku,
abyś nigdy nie przestał marzyć,

bo marzenia pozwalają przetrwać  
te wszystkie najtrudniejsze chwile. 

Abyś potrafił dawać radość 
Niech Twoje łzy będą łzami radości.

Aby niebo nad Tobą było 
jaśniejsze i otaczali Cię 

sami życzliwi ludzie. 
Niech Twoje życie  

toczy się, jak tego pragniesz.
Kocham Cię

Łukaszowi Leszkiewiczowi 
Martyna

Baran 21.03.–19.04.
Już niedługo znowu zaczniesz działać. Nabierzesz 
sił i ruszysz do nowych wyzwań. Otworzą się 
przed Tobą ciekawe możliwości zawodowe.  
W uczuciach wszystko może przewrócić się do 
góry nogami. 

Byk 20.04.–20.05.
Najbliższy czas będzie bardzo pracowity, choć nie 
będziesz w nastroju do poważnych dyskusji czy 
twardych negocjacji. Weekend poświęć sprawom 
domowym i sobie.

Bliźnięta 21.05.–21.06.
W życiu zawodowym uporasz się ze sprawą, 
która była źródłem Twojego niepokoju i już 
od dłuższego czasu nie mogłeś jej rozwiązać. 
Kompromis zadowoli wszystkich. Dobry czas na 
miłość i przyjaźń.

Rak 22.06.–22.07.
W pracy nie grozi Ci teraz ani stagnacja, ani nuda. 
Tempo będzie zawrotne, ale ani na moment nie 
stracisz głowy i wszystkie sprawy doprowadzisz 
do końca. W życiu osobistym z partnerem 
dogadasz się bez zbędnych słów.

Lew 23.07.–22.08.
Dobry czas na załatwianie spraw urzędowych, 
naukę oraz nadrabianie zaległości w sprawach 
domowych. Możesz śmiało pozwolić sobie na małe 
i duże szaleństwa. 

Panna 23.08.–22.09.
Będziesz miał dużo pracy. Nie odczujesz jednak 
uciążliwości obowiązków, bo będziesz doskonale 
zorganizowany. Tak naprawdę lubisz pracować, 
zwłaszcza jeśli wszystko idzie po Twojej myśli. 

Waga 23.09.–22.10.
Powoli będzie nadchodził lepszy czas. Warto 
było cierpliwie czekać. Trafią Ci się liczne okazje, 
by pomnożyć swoje pieniądze. W uczuciach 
wszystko się wyjaśni, a samotne Wagi mogą 
liczyć na miłość. 

Skorpion 23.10.–21.11.
Czas będzie sprzyjał w załatwianiu wszelkich 
spraw zawodowych związanych z finansami. 
Życie uczuciowe nabierze tempa, niosąc wiele 
miłych niespodzianek, a Twoje emocje zaczną się 
uspokajać. 

Strzelec 22.11.–21.12.
Czeka Cię nudna i żmudna praca. Opanują Cię 
zmienne nastroje związane z jesienną pogodą. 
Trzeba będzie zadbać o dobrą atmosferę i to 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

Koziorożec 22.12.–19.01.
Najwyższy czas pomyśleć o dyscyplinie w życiu 
zawodowym, by nie robić sobie zaległości 
i w uczuciach, żeby pamiętać o potrzebach 
bliskich. Możesz też zadbać o swoją kondycję 
i zdrowie. 

Wodnik 20.01.–18.02.
Nadchodzi dobry czas na rozpoczęcie nowego 
przedsięwzięcia. Będziesz miał okazję wykazać 
się cierpliwością, konsekwencją i dokładnością. 
Na dobre rozwiązania warto czasem poczekać. 

Ryby 19.02.–20.03.
Wciąż brakuje Ci czasu, a nieustanny pośpiech 
i bałagan tylko potęgują Twoją irytację. Jeszcze 
kilka najbliższych dni, upłynie właśnie w takim 
klimacie, a potem będzie coraz lepiej.

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

R E K L A M A

NASZE DZIECI

Pasowanie na przedszkolaka
W piątek, 24 września br. w niepublicznym przedszkolu „Pod Fijołkami” dzieci 
brały udział w uroczystym pasowaniu na przedszkolaka. W tym wydarzeniu 
uczestniczyli także rodzice i zaproszeni goście.
Pasowanie na przedszkolaka to ważny etap okresu adaptacji dzieci, dlatego 
od pierwszych dni pobytu dzieci w przedszkolu opiekunowie pokonują ra-
zem z nimi stres 
i zapobiegają 
negat y wnym 
p r z e ż yc i o m . 
Dzieci mają tu 
poczucie bez-
p ieczeńst wa, 
a rodzice pew-
ność, że bez 
obawy mogą 
p o z o s t a w i ć 
w przedszkolu 
swój skarb.

(f)

Artur Andrus w NOK

S E R D E C Z N O Ś C I

W sobotę, 2 października br. 
w Nasielskim Ośrodku Kultury 
wystąpił znakomity artysta kaba-
retowy Artur Andrus. 
Na wieczór z humorem i piosenką 
na najwyższym literackim pozio-

mie przybyło wielu mieszkańców 
naszej gminy. Wszystkie miejsca 
w sali widowiskowej nasielskiego 
kina były zajęte.
Artur Andrus, satyryk i konferan-
sjer kojarzony z programem „Szkło 

kontaktowe” w telewizji TVN 
24 oraz radiową Trójką, na po-
czątku swojego występu zaser-
wował nasielskiej publiczności 
niezwykle interesujące wiado-
mości z prasy, tzw. „michałki”. 
Dzięki nim przekonaliśmy się, 
że artysta ma dystans do swojej 
osoby i potrafi śmiać się z siebie, 
co niewątpliwie dostarcza mu 
wielu okazji do dobrej zabawy. 
Andrus zaskoczył także bły-
skotliwymi monologami, mię-
dzy innymi o Zakładzie Usług 
Satyrycznych, w skrócie ZUS. 
Zaprezentował również pełne 
humoru wiersze i piosenki o re-
lacjach damsko-męskich oraz 

hasła reklamowe z różnych regio-
nów Polski, m.in. „obornik o zapa-
chu waniliowym”. Z gorącą reakcją 
publiczności spotkały się pieśni re-
gionalne z okolic Nasielska, za któ-
re Artur Andrus został nagrodzony 
gromkimi brawami. Satyrykowi na 
scenie towarzyszyło dwóch mu-
zyków, którzy wspaniale uzupełniali 
jego program i jak sam powiedział 
„rozbudowana choreografia”. 
Nasielskiej publiczności bardzo 
spodobał się pełen ciepłej ironii 
sposób zwracania się do widowni, 
niebywała znajomość sztuki ka-
baretowej, wyczucie i dobry gust 
Artura Andrusa. Jego występ trwał 
prawie 2 godziny i oczywiście nie 
obyło się bez bisu. Wszyscy, którzy 
tego wieczora przybyli do Nasiel-
skiego Ośrodka Kultury, z pew-
nością zaliczą go do niezwykle 
udanych.

K.T.

Październik ze Sceną Zaułek
Po kilkumiesięcznej przerwie do Nasielskiego Ośrodka Kultury powracają 
spotkania z piosenką literacką, czyli SCENA ZAUŁEK, której gospodarzem 
jest Wojtek Gęsicki.
W środę, 20 października 2010 r. o godz. 19.00 na nasielskiej scenie wystą-
pi JAN KAZIMIERZ SIWEK - poeta, bajkopisarz, satyryk, autora słuchowisk 
radiowych, tekstów piosenek, a także skeczy, monologów, scenariuszy 
programów telewizyjnych oraz widowisk teatralnych.
Artysta debiutował w 1968 roku w Almanachu Łódzkiej Wiosny Poetów. 
W latach siedemdziesiątych związał się z ruchem studenckim - jako poeta 
z Forum Poetów Hybrydy jako satyryk z nurtem kabaretowym klubów: 
Klub Mospan, Klub Stodoła, Klub Remont i Klub Hybrydy. W latach osiem-
dziesiątych prowadził studio piosenki w klubie Politechniki Warszawskiej 
Riwiera-Remont i w klubie SGPiS Park. Od 1990 roku współpracuje z Pro-
gramem Pierwszym oraz Trzecim Polskiego Radia. Jest autorem wielu 
książek dla dzieci.
Bilety na koncert do nabycia od 14 października w NOK.  
Cena biletu: 5 zł - ulgowy (młodzież szkolna i studenci); 10 zł – normalny.

K.T.

Składam serdeczne  
podziękowania dla 

państwa  
Barbary  

i Sławomira  
Mucha  

za okazaną  
ofiarność  

i pomoc mojej  
córce Karolince. 

  Katarzyna  
  Kasprzyk

S E R D E C Z N O Ś C I
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Cennik reklam i ogłoszeń 
w „Życiu Nasielska”

lp. Rodzaj ogłoszenia Cena 
netto zł

1.

powierzchniowe  – 
moduł:
 czarno-białe
 kolor

40,00
60,00

2.
ogłoszenia rodzinne, 
podziękowania  
(1 moduł)

20,00

3. drobne  za słowo 0,82 

4.
artykuł promocyjno-
reklamowy  
1 str. + foto

800,00

5. insert (wkładkowa-
nie) – 1 szt. 0,10

wymiary kolumny: 251 x 372 mm,  
objętość: 20 modułów 

wymiary pojedynczego modułu ogłoszeń 
powierzchniowych wynoszą 98 mm x 47 mm

OGŁOSZENIA 
DROBNE

Wynajmę tanio dom w Nasielsku 
z możliwością zamieszkania od 
zaraz. Tel. 600 384 607.

Sprzedam działki  budowlane 
w miejscowości Stare Pieścirogi. 
Tel. 602 323 533.

Hydraulika , kompletne instalacje, 
C.O, C. W. U Kan- gaz. Tel. 506 
178 967. 

Masz problem z komputerem, te-
lewizją satelitarną? Potrzebujesz 
pomocy? Tel. 721 775 723.

Sprzedam działkę budowlaną 
w centrum Nasielska. Tel. 692 
461 741.

Sprzedam łóżko 1-osobowe, huś-
tawkę ogrodową dębową ręcznie 
wykonaną, komplet wypoczyn-
kowy, sofę dwu i trzy osobową; 
dwa biurka, ławo-stół, dywany, 
heblarkę, dwie opony z felgami do 
fiata 126p nowe; rowery używane. 
Tel. 505 359 438.

Nadzory budowlane, ekspertyzy; 
opinie tech.; oraz projektowanie 
z zagospodarowaniem działek. 
Ceny konkurencyjne. Tel. 501 580 
427; 23 69 12 255. Zapraszam do 
współpracy. 

Sprzedam działkę przemysło-
wo-budowlaną 2900 m2 przy  
ul. Przemysłowej. Cena 30 000 zł. 
Tel. 510 516 424.

Glazura, terakota, malowanie, gip-
sowanie. Tel. 604 561 031.

DJ. Tel. 512 726 847.

Zatrudnię Panią do gastronomii 
(Fast food). Od zaraz. Tel. 788 
495 057.

Sprzedam dom lub zamienię  
na mieszkanie w bloku k. Nasielska. 
Tel. 725 477 238.

Nowa hurtownia w Nasielsku po-
trzebuje handlowca z doświad-
czeniem(zakup materiałów bu-
dowlanych w pełnym zakresie). 
Znajomość jęz. angielskiego mile 
widziana. Własny samochód. 
Wynagrodzenie netto 2000- 
5000PLNA. Tel. 504 101 080.

Sprzedam mieszkanie osiedle 
Starzyńskiego 36m2 (dwa poko-
je + kuchnia) 3 piętro. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 692 422 564.

Sprzedam 4,18ha ziemi w miej-
scowości Budy Radzymińskie gm. 
Baboszewo ok. 2 km od trasy E-7 
blisko lasu. Tel. 604 552 570.

Zatrudnię Kierowcę z Kat. BC. 
Wymagana podstawowa zna-
jomość MASZYN ROLNICZYCH. 
Tel.607-220-737.

Zatrudnię magazyniera z upraw-
nieniami na Wózki Widłowe. 
Wymagana podstawowa zna-
jomość MASZYN ROLNICZYCH. 
Tel.607-220-737.

Zatrudnię Sprzedawcę Maszyn 
i Ciągników Rolniczych. Mile wi-
dziane doświadczenie w bran-
ży. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Tel.607-220-737.

Kino NIWA ZAPRASZA
22–24 października godz. 15.00

Jak ukraść księżyc
Despicable Me (USA, 2010); Animacja; Reżyseria:  
Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos; 
Scenariusz:  Ken Daurio, Cinco Paul; Obsada głosy: 
Marek Robaczewski, Lena Ignatiew, Ola Zaręba, 
Helena Englert, Jarosław Boberek.

Główny bohater filmu postanawia ukraść 
księżyc. Napuszczany dodatkowo przez 
swoją demoniczną matkę, Groo przystępuje 
do realizacji planu. Jedyny problem stanowią 
jednak trzy małe osierocone dziewczynki, 
które tymczasowo znalazły się pod jego 
opieką i które nie chcą dać mu spokoju.

22–24 października godz. 17.00

Ostatni Władca Wiatru
Familijny/fantasy/przygodowy, USA, 2010, 103 min; Reżyseria: M. Night 
Shyamalan; scenariusz: Michael Dante DiMartino; zdjęcia: Andrew Lesnie, 
muzyka: James Newton Howard; Obsada: Jackson Rathbone, Nicola Peltz, Dev 
Patel, Noah Ringer.

Przygody spadkobiercy Avatara – inkarnacji ducha wszechświata i mi-
strza czterech żywiołów, który musi szybko dojrzeć i porzucić swoje 
dotychczasowe nieodpowiedzialne zachowanie, aby zapobiec zniewo-
leniu Ludów Powietrza, Wody i Ziemi przez żądny władzy Lud Ognia.

22–24 października godz. 19.00

BOY
Komediodramat, Nowa Zelandia, 2010, 87 min; reżyseria: Taika Waititi, scenariusz: 
Taika Waititi, zdjęcia: Adam Clark, muzyka: The Phoenix Foundation; obsada: Taika 
Waititi, Craig Hall, James Rolleston, Rachel House, Cohen Holloway.

Jest rok 1984. 11–letni Boy mieszka na wschodnim wybrzeżu Nowej 
Zelandii i uwielbia Michaela Jacksona. Uwielbia też swojego ojca, który 
jest dla chłopaka wspaniałym bohaterem, mimo że nie widział go całe 
dzieciństwo. Wraz z jego powrotem, Boy musi zmierzyć się z prawdą, 
pogodzić się z utratą ideału i znaleźć własną drogę ku dorosłości. Wej-
dzie w nią w rytm piosenek swojego idola.
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DROBNE
Poszukuję pokoju tanio w Nasielsku. 

Tel. 507 353 597..

Sprzedam 60 rolek siana dobrej 

jakości. Tel. (23) 69 26 491.

Wynajmę dom. Pieścirogi Stare. 

Tel. 604 906 513.

Zatrudnię młodą osobę do sklepu 

odzieżowego. Tel. 698 202 600.

Przyjmę pracownika do pracy fi-

zycznej. Tel. 695 163 726.

Sprzedam pilnie mieszkanie M5. 

Cena do uzgodnienia. Tel. 504 

150 819.

Salon strzyżenia psów – Modlin 

Górka. Tel. 501 214 307.

Sprzedam zamrażarkę ze szkla-

nym wierzchem, 400 zł. Tel. 502 

026 392.

Sprzedam dwie działki budowlane 

łącznie o pow. 695 m2 na osiedlu 

Krupka. Tel. 606 825 264.

S p r z e d a m  m i e s z k a n i e,  o s . 

Piłsudskiego, 64 m2, 3 piętro.  

Tel. 506 755 675.

Pranie dywanów, tapicerki samo-

chodowej-czyszczenie wnętrza 

pojazdu. Ul. Warszawska 95/97. 

Tel. 691 138 678.

Do wynajęcia lokal dwupoziomowy 

100 m2 na działalność w centrum 

Nasielska. Tel. 509 313 218.

Poszukuję do wynajęcia domu lub 

mieszkania w Siennicy. Tel. 792 398 

610; 796 161 277.

Poszukuję małego mieszkania do 

wynajęcia. Tel. 506 246 880.

Sprzedam działki w Błędowie 

o pow.3654 i 982 m2, niedaleko 

pole golfowe. Tel. 500 255 370.

Sprzedam działki  budowlane 

w Nasielsku – okolice ul. Ogrodowej 

(niedaleko Urzędu Gminy). Tel. 519 

797 766.

Sprzedam regał młodzieżowy,  

dł. 230 cm, front ciemnoniebieski, 

boki olcha, cena 650 zł. Tel. 515 

305 194.

Zatrudnię murarza. Pilne! Tel. 606 
705 640.

BHP: szkolenia wstępne i okreso-
we, ocena ryzyka zawodowego. 
Tel. 606 363 888.

Sprzedam działkę 2000 m2 z do-
mem w Starych Pieścirogach 
z dostępem do mediów. Tel. 696 
990 459 .
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „jedenastego” 24.09.2010 r.:
1.Waldemar Gnatkowski – Krzysztof  Michnowski  81 pkt(56,25%)
2.Janusz Muzal – Janusz Wydra   76 pkt(52,78%)
3.Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski  70 pkt(48,61%)
4.Mariusz Figurski – Marek Olbryś   70 pkt(48,61%)
5.Józef  Dobrowolski – Zbigniew Michalski   67 pkt (46,53%)
6.Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński  62 pkt (43,06%)
7.Krzysztof Brzuzy – Maciej Osiński  39 pkt (27,08 %)
8.Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki 39 pkt (27,08 %)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix Nasielska `2010:
1–2. Janusz Muzal    64 pkt
 Janusz Wydra    64 pkt
3. Waldemar Gnatkowski   57 pkt
4. Maciej Osiński    52 pkt
5–6.  Piotr Kowalski    50 pkt
     Grzegorz Nowiński   50 pkt
7. Krzysztof Michnowski   49 pkt
8–9. Stanisław Sotowicz   47 pkt
       Paweł Wróblewski    47 pkt
10.  Kazimierz Kowalski   38 pkt
Uwaga: klasyfikacja ustalona po odrzuceniu trzech najgorszych wyników.
Na następny turniej zapraszamy 22 października (piątek) na godz. 18.45. do hali 
sportowej w Nasielsku.

PK

Tenis stołowy
OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  
O PUCHAR BURMISTRZA NASIELSKA
W  p o ł o w i e  
września rozpoczął 
się nowy sezon te-
nisowy 2010/2011, 
a 10 października 
wznowione zo-
staną rozgrywki 
ligowe, w których 
uczestniczą dwie 
drużyny z naszej 
gminy, PLUKS 
Cieksyn – IV liga 
i Sparta Nasielsk – 
V liga.   
Przed inauguracją ligi, w niedzielę  
3 października, w nasielskiej hali sporto-
wej odbył się otwarty turniej tenisa sto-
łowego o Puchar Burmistrza Nasielska. 
Wzięło w nim udział 16 zawodników 
z ww. klubów, jak również zawodnicy 
niestowarzyszeni.
W pierwszej fazie turnieju zawodnicy 
rozstawieni w grupach, rozegrali me-
cze systemem każdy z każdym; zosta-
ła z nich wyłoniona ósemka, tworząc 
ćwierćfinał. W następnej fazie rozgry-
wek grano systemem pucharowym, 
aż do ostatecznego zwycięstwa.
W turnieju, który miał swoich fawory-
tów, zanotowano kilka niespodzianek, 
do których należy zaliczyć bardzo 

dobrą formę Pawła Sokolnickiego. 
Był on bardzo blisko zwycięstwa z fa-
worytem Mateuszem Niedzielskim. 
A 15 -latek Adrian Żyła pokonał kilku 
starszych i bardziej doświadczonych 
zawodników.
Ostatecznie w meczu finałowym 
Niedzielski pokonał Sokolnickiego 
3:2, a w meczu o 3 miejsce Adrian 
Żyła pokonał Marka Stamirowskiego 
(krecz, przy stanie 2:1). Miejsca 5 - 8 
zajęli: Sławomir Szadkowski, Krzysztof 
Michnowski, Marek Grych i Krzysztof 
Zalewski.
Za trzy pierwsze miejsca zostały wrę-
czone puchary Burmistrza Nasielska.

TENIS STOŁOWY

Cenne zwycięstwo tenisistów LUKS-u
W niedzielę, 10 października rozpo-
częły się rozgrywki lig tenisowych. 
Cenne zwycięstwo na wyjeździe 
odniosła drużyna LUKS-u Cieksyn, 
występująca w IV lidze mazowiec-
kiej. Na pierwszy mecz nasi teni-
siści jechali z pewnymi obawami, 
ponieważ nie mógł w nim wystąpić 
kapitan zespołu Marek Stamirowski. 
Obawy przed meczem były spo-
wodowane również tym, że Michał 
Kamiński prawie w ogóle nie treno-
wał, niewiele też treningów, z róż-
nych przyczyn, odbyli pozostali 
zawodnicy, a w dodatku Adrian Żyła 
zagrał z kontuzją. 
W pierwszym meczu w Słubicach 
z miejscowym Nadwiślaninem 
wystąpiła drużyna w składzie: Arek 
Ziemiński, Michał Kamiński, Kamil 
Białorudzki i Adrian Żyła. Zespół ze 

Słubic nie należy do zbyt trudnych 
przeciwników, ale grający w nim 
trener Dariusz Krzewicki, mający 
już pierwszoligowe występy, mógł 
dużo namieszać.
Przy stołach jednak ambicja naszych 
zawodników wzięła górę nad prze-
ciwnościami i kontuzjami i ostatecz-
nie nasi zawodnicy wygrali mecz 
10:2. Punkty zdobyli: Ziemiński 3,5 
Żyła i Białorudzki po 2,5, Kamiński 
1,5. Dwa punkty dla Słubic zdobył 
Krzewicki. 
Po meczu nasi zawodnicy powie-
dzieli, że nie mogli zawieść swoich 
wiernych kibiców ani burmistrza 
Nasielska i właściciela firmy SANI-
MAX pana Krzysztofa Więcławskie-
go, dzięki którym mogli wystarto-
wać w rozgrywkach, a ich start był 
bardzo zagrożony.

Bardzo miłym akcentem po me-
czu było spotkanie z założycie-
lem LUKS-u, byłym proboszczem 
Cieksyna ks. kanonikiem Józefem 
Szczecińskim, który szefuje obec-
nie położonej blisko Słubic parafii 
Gąbin, ale myślą i wspomnieniami 
jest z nami. Ksiądz kanonik zafun-
dował całej naszej ekipie wspa-
niały smaczny obiad oraz obiecał 
pomoc w ewentualnym starcie 
naszych zawodników w turniejach 
wojewódzkich.
Następny mecz, na który zapra-
szamy kibiców, zostanie rozegrany 
w dniu 24 października w nasielskiej 
hali sportowej o godzinie 11.00. 
Również w tym dniu rozegrają swój 
pierwszy mecz tenisiści Sparty, wy-
stępujący w V lidze. 

as

Żbik – PKS Radość 1:1 (1:0) (+1, -2)
Legion W-wa – Żbik 1:4 (0:1) (+3)

Ta strata może drogo kosztować
W Nasielsku nie było radości po me-
czu z Radością. Żbik stracił dwa cenne 
punkty. Może ich zabraknąć w osta-
tecznym rozrachunku w staraniach 
o awans do IV ligi. Żal jest tym więk-
szy, że punkty straciliśmy na własnym 
stadionie. I… na własne życzenie. Do 
tego w ostatniej minucie meczu, już 
w doliczonym czasie gry.
Przeciwnicy należą wprawdzie do ści-
słej czołówki naszej grupy warszaw-
skiej ligi okręgowej, ale nie są zespo-
łem nie do pokonania. Tydzień temu 

mieli ogromne kłopoty z pokona-
niem rezerw Świtu i z Nowego Dworu 
wywieźli remis. Drużynie brakuje też 
ligowego obycia, jest bowiem w lidze 
okręgowej beniaminkiem.
Dodatkowym atutem przemawia-
jącym na naszą korzyść było i to, że 
w naszym zespole gra obecnie były 
piłkarz tej drużyny – Maxwell Elota. 
Remis martwi, ale również trochę cie-
szy, ponieważ z przebiegu gry wca-
le nie wynikało, że Żbik był drużyną 
lepszą. Denerwująca była zwłaszcza 
pierwsza połowa, którą tak naprawdę, 
chociaż wygraliśmy, to powinniśmy 
przegrać. Raz piłka trafiła w słupek, 
raz odbiła się od poprzeczki i raz nasz 
młody obrońca wybił piłkę z linii bram-
kowej. Szczęście nas do końca tej po-
łowy nie opuściło. W ostatniej minucie 
pierwszej połowy Rafał Załoga doszedł 
do prostopadłego podania, wchodząc 
między dwóch stoperów. Będąc sam 
na sam z bramkarzem, sprytnie skiero-
wał piłkę do siatki.
Druga połowa należała do naszych 
zawodników. Stworzyli kilka groź-
nych sytuacji pod bramką przeciw-
nika. Znowu jednak dała o sobie znać 

słaba dyspozycja strzelecka nasielskich 
piłkarzy. Gdyby udało się ten element 
poprawić, w przyszłym sezonie mo-
glibyśmy pukać do wrót trzeciej ligi, 
a władze samorządowe miałyby nie 
lada kłopot, aby obiekt na Sportowej 
przygotować do rozgrywek tej klasy. 
Gdybyśmy jednak mieli tylko takie 
problemy, to nie byłoby źle.
Kiedy wydawało się, że zwycięstwa 
nikt i nic nie zdoła nam wydrzeć, przy-
szła feralna 93. minuta meczu. Była to 
już trzecia minuta doliczonego przez 

sędziego czasu. Po rzu-
cie wolnym w naszym 
polu karnym powstało 
zamieszanie. Jeden z na-
szych zawodników po-
pełnił błąd i Jakub Rosiński 
wepchnął piłkę do naszej 
bramki. Radość zawod-
ników i kibiców z Rado-
ści była nie do opisania. 
Cieszyli się, bo uratowali 
jeden punkt, i to na bo-

isku lidera. A tak naprawdę los okazał 
się sprawiedliwy, bo goście na porażkę 
nie zasłużyli. 
W kolejną sobotę nasi piłkarze spotkali 
się na boisku warszawskiej Białołęki 
z drużyną Legionu. To także druży-
na z samego „czuba” ligowej tabeli. 
Po niefortunnym meczu z Radością 
było się więc czego bać, zwłaszcza 
że w meczu tym wystąpiliśmy w roli 
gości. 
Piłkarze zgotowali nam jednak miłą 
niespodziankę. Zagrali jak za dawnych 
dobrych lat i pewnie, w stosunku 4:1, 
pokonali renomowanego przeciwni-
ka. Jest jednak drobna różnica w sto-
sunku do tych dawnych dobrych lat. 
Wtedy siła Żbika objawiała się w dużej 
skuteczności. A i w meczu w Białołęce 
skuteczność była naszą piętą achilleso-
wą. Gdyby było inaczej, wynik mógłby 
być dwucyfrowy. I to nie dlatego, że 
przeciwnik był słaby. Piłkarze drużyny 
przeciwnej byli dobrze przygotowani 
technicznie i taktycznie, walczyli ofiar-
nie – na poziomie nie ligi okręgowej, 
ale niezłej drużyny czwartoligowej. 
Było to za mało na dobrze grającego 
Żbika.

Pierwszą bramkę zdobył Żbik dopiero 
w ostatniej minucie pierwszej połowy 
meczu. Strzelcem był Maxwell Elota. 
Wcześniej nasi zawodnicy mieli kilka 
wyśmienitych okazji, ale pudłowali 
w najbardziej sprzyjających warun-
kach. Gospodarze przez całą pierwszą 
połowę stworzyli tylko jedną okazję. 
Przyczyną był błąd naszego obrońcy, 
który zbyt nonszalancko zachował się 
w pobliżu linii końcowej boiska.
Druga połowa również należała do 
Żbika. Zmalał jednak napór naszego 
zespołu na bramkę przeciwnika. Naj-
pierw, w cztery minuty po rozpo-
częciu drugiej części spotkania, ładną, 
dynamiczną akcję rozegrali Gumowski 
i Załoga. Taką w ich dawnym stylu. Piłkę 
do siatki skierował Rafał Załoga (49’). Po 
tej bramce Żbik zaczął grać mniej zde-
cydowanie. Wyglądało momentami, 
że jest pewny zwycięstwa i zadowo-
lony z wyniku. Na nasze nieszczęście, 
a może szczęście gospodarze wy-
korzystali kolejny błąd naszej obrony. 
Wąsowski w dwutakcie umieścił piłkę 
w naszej siatce (58’). 
Stracona bramka pobudziła nasz zespół 
do bardziej uważnej gry w obronie 
i szybszego rozgrywania piłki w ataku. 
Efektem tego była strzelona wkrótce 
kolejna bramka Maxwela Eloty (65’). 
Dwie piękne akcje prawym skrzydłem 
zainicjował obrońca Marek Osiński. 
Znalazł się sam na sam z bramkarzem 
gospodarzy Franusem. Nie zdołał 
wprawdzie zdobyć sam gola, ale wy-
bita przez golkipera gości piłka znalazła 
się na wysokości głowy Rafała Załogi. 
Temu nie pozostawało nic innego, jak 
umieścić ją w siatce (85”).Tak więc ko-
lejny poważny rywal do awansu został 
pokonany, i to na własnym boisku.
Do rozegrania w rundzie jesiennej po-
zostało jeszcze pięć spotkań. Wszystkie 
one będą bardzo trudne, bo wszystkie 
drużyny należą do ścisłej czołówki ligi 
okręgowej. Wydaje się, że najtrud-
niejszymi spotkaniami będą mecze 
z Targówkiem i Drukarzem. Obydwa 
zostaną rozegrane na boiskach prze-
ciwników. Bądźmy jednak dobrej myśli. 
W Żbiku tkwi olbrzymi potencjał.
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