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 SKUP
Surowców wtórnych
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FOLIA BIAŁA - 0,60 zł/kg

Pieścirogi Nowe  
ul. Sikorskiego 14
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Wybory burmistrza Nasielska
W najbliższą niedzielę, 21 lipca br., odbędzie się druga tura przedter-
minowych wyborów burmistrza Nasielska.  Możemy oddać swój głos 
na jednego spośród dwóch kandydatów: Bogdana Ruszkowskiego lub 
Grzegorza Arciszewskiego. Lokale wyborcze czynne będą w godzinach: 
8.00–22.00.
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Pierwsza tura za nami
W wyborach wzięło udział 5942 osób uprawnionych do głosowania i frekwencja wyniosła 37,5%, a więc nieznacznie więcej niż w kwietnio-
wym referendum. Największy procent uprawnionych do głosowania mieszkańców odnotowano w obwodzie numer 2 (z siedzibą w Publicz-
nym Gimnazjum nr 1) – 41,9%, a najniższą w obwodzie numer 8 (z siedzibą w Ośrodku Zdrowia w Starych Pieścirogach) – 29,2%. Stosunkowo 
dużym poparciem cieszyły się w wyborach kobiety, co oznacza, że 
wielu mieszkańców chętnie na fotelu burmistrza widziałoby przedsta-
wicielkę płci pięknej. 

Drugi etap ul. POW
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–23–98

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,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 
tel. 23 693–30–06

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

Hala Sportowa,  
ul. Staszica 1, tel. 23 693–30–865

Stadion Miejski,  
ul. Sportowa, tel. 23 693–13–32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku, tel. 23 691–26–53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

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

z dnia 29 maja 2013 roku
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości 
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
Obwodowych Komisji Wyborczych, dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów 
Burmistrza Nasielska, zarządzonych na dzień 7 lipca 2013 roku. 

Nr ob-
wodu 
głoso-
wania

Granice obwodu głosowania
Siedziba 

Obwodowej Komisji 

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, 
Chmielna, 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 Bony, 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 

 wyborców niepełno-
sprawnych)

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 

(lokal dostosowany 
do potrzeb  wyborców 
niepełnosprawnych)

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!
Wyborcy niepełnosprawni do dnia 2 lipca 2013 r. (wtorek) mogą składać wniosek o do-
pisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym lokal jest dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 7 lipca 2013 r. (niedziela) będą otwarte 
w godz. 8.00-22.00.

Pełniący Funkcję Burmistrza Nasielska
/-/ Mirosław Łukowski

R E K L A M A

Z UM

System gospodarki 
odpadami 
W czwartek, 27 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg na 
„Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na te-
renie gminy Nasielsk”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BŁYSK-Bis 
z Makowa Mazowieckiego. 
Przypominamy, że odbiór odpadów zmieszanych w zabudowie jedno-
rodzinnej będzie odbywał się dwa razy w miesiącu, w wielorodzinnej 
dwa razy w tygodniu. Odbiór odpadów segregowanych odbywał się 
będzie jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej i co najmniej 
jeden raz w tygodniu w wielorodzinnej.
Pojemniki lub worki na odpady zmieszane będziecie musieli Państwo 
zapewnić we własnym zakresie. Firma odbierającą odpady zaproponuje 
tym, którzy nie mają swoich pojemników, zakupienie lub wydzierżawie-
nie pojemnika. Worki do segregacji otrzymacie Państwo bezpłatnie od 
firmy odbierającej odpady. W lipcu firma odbierze od Państwa prawid-
łowo posegregowane odpady w workach, które zakupicie we własnym 
zakresie (niekoniecznie dostosowane kolorystycznie) i przy odbiorze 
pozostawi komplet na wymianę. 
W związku z tym, że opłata wyliczona w deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od tego, 
czy deklarujecie się Państwo gromadzić selektywnie odpady wytwo-
rzone na nieruchomości – i oplata wynosi wtedy 7 zł od osoby za 
każdy miesiąc, czy też wszystkie odpady z nieruchomości przeka-
zywać będziecie jako zmieszane – i opłata wtedy wynosi 13 zł od 
osoby za każdy miesiąc.

Opłaty
Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić 
należy bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalenda-
rzowe (kwartał) w terminach:
do 15 stycznia za I kwartał danego roku,
do 15 kwietnia za II kwartał danego roku,
do 15 lipca za III kwartał danego roku,
do 15 października za IV kwartał danego roku. 
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 15 lipca 2013 roku 
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.
Niewniesienie opłaty w wyżej wymienionych terminach skutkować 
będzie naliczeniem odsetek. Numer konta, na jakie należy dokony-
wać wpłat: 18 8226 0008 00001746 2000 0002, Urząd Miejski 
w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.
Opłatę można wnieść bezgotówkowo przelewem lub gotówkowo na 
poczcie, w banku lub w kasie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elek-
tronowa 3 (parter). Kasa jest czynna w godz. 8.00–15.00.

Segregacja
W nowym systemie gospodarki odpadami obowiązują określone za-
sady segregacji, których należy przestrzegać. Np. trzeba będzie odda-
wać czyste butelki, zarówno szklane, jak i plastikowe. Czyste muszą być 
również wszystkie pojemniki plastikowe czy puszki metalowe. Z butelek 
trzeba będzie tylko zdejmować metalowe obrączki i plastikowe korki. 
Plastikowe odpady oraz puszki ponadto muszą być zgniecione. W przy-
padku, gdy w odpadach segregacyjnych będą się znajdowały odpady 
zmieszane (w ilościach ponad 20%), gmina po powiadomieniu o tym 
fakcie przez firmę odbierająca odpady naliczy wyższe koszty, tj. 13 zł 
od osoby. Przypominamy, że w każdej chwili możecie Państwo zmie-
nić zapisy deklaracji poprzez złożenie korekty deklaracji – i te obecne 
druki już są na taka korektę przygotowane – punkt B: „Obowiązek i cel 
złożenia deklaracji”. 
W najbliższych dniach na stronie urzędowej, na tablicach ogłoszeń u soł-
tysów oraz w prasie lokalnej ukażą się szczegółowe informacje dotyczą-
ce funkcjonowania systemu (w tym harmonogram odbioru). 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

PRZEDTERMINOWE WYBORY BURMISTRZA NASIELSKA

Pierwsza tura za nami
Pierwsza tura przedterminowych 
wyborów za nami i stało się to, 
czego można było spodziewać się, 
czyli mamy drugą turę. Spotkają się 
w niej: Bogdan Ruszkowski i odwo-
łany w referendum były burmistrz 
– Grzegorz Arciszewski.
W wyborach wzięło udział 5942 
osób uprawnionych do głosowania 
i frekwencja wyniosła 37,5%, a więc 
nieznacznie więcej niż w kwietnio-
wym referendum. Największy pro-
cent uprawnionych do głosowania 
mieszkańców odnotowano w ob-
wodzie numer 2 (z siedzibą w Pub-
licznym Gimnazjum nr 1) – 41,9%, 
a najniższą w obwodzie numer 
8 (z siedzibą w Ośrodku Zdrowia 
w Starych Pieścirogach) – 29,2%. 
Stosunkowo dużym poparciem 
cieszyły się w wyborach kobiety, 
co oznacza, że wielu mieszkań-
ców chętnie na fotelu burmistrza 
widziałoby przedstawicielkę płci 
pięknej. 
Jednoznacznie można określić, iż 
notowania odwołanego burmistrza 
spadły od czasu referendum. W re-
ferendum przeciwko jego odwoła-
niu było 46,5% wyborców, a teraz 
w wyborach zdobył już tylko 32% 
głosów. Wynika więc, iż część wy-
borców przeciwna jego odwołaniu 
mimo wszystko znalazła innego, al-
ternatywnego kandydata. 
Grzegorza Arciszewskiego naj-
więcej osób poparło w obwodzie 
numer 6 (z siedzibą w Filii Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nasielsku) – zdobył 
on tam prawie połowę głosów 
poparcia, choć w referendum 
przeciwko jego odwołaniu opo-
wiedziało się tam aż 2/3 gło-
sujących. W wyborach ogółem 
największą liczbę głosów zdo-
był Bogdan Ruszkowski – łącznie 
45%, w tym 55,1% na obszarach 

wi e j sk i c h,  a  31 ,5% w s amym 
Nasielsku. Warto podkreślić, iż 
zwyciężył on bezwzględną liczbą 
głosów w obwodach wyborczych 
numer 5, 7, 8 i 9, co nie udało się 
żadnemu innemu kandydato-
wi. Największe poparcie zdobył 
w obwodzie numer 9 (z siedzi-
bą w Szkole Podstawowej w Dę-
binkach) – 81,7%, oraz numer 5 
(z siedzibą w ZSZ przy ul. Lipo-
wej) – 72,6%, do którego zresztą 
on sam należy.
W obwodach miasta Nasielska 
nieznaczną liczbą głosów zwycię-
żył Grzegorz Arciszewski – zdo-
bywając o 127 głosów więcej niż 
Bogdan Ruszkowski. Tutaj jednak 
wielu zwolenników wśród wybor-

ców miała zarówno Magdalena 
Biernacka (14,9%), jak i Katarzyna 
Świderska (12%).
Panie zdobyły również znaczące 
poparcie w obwodzie numer 4 
(z siedzibą w Zespole Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach) – Magda-
lena Biernacka 9,7%, a Katarzyna 
Świderska 6,3%, oraz w obwodzie 
numer 8 (z siedzibą w Ośrodku 
Zdrowia w Starych Pieścirogach) 
– analogicznie 5,7% i 8%.
– Nie miałam dużych oczekiwań, 
ale swój wynik oceniam jako sa-
tysfakcjonujący, gdyż miałam na 
uwadze siłę swoich konkurentów 
– podsumowuje Magdalena Bier-
nacka, która zdobyła w gminie 
trzeci wynik z poparciem 9,3%. 

Katarzyna Świderska, która mia-
ła czwarty wynik (7,5%) stwierdza 
szczerze – Nie ma zapotrzebo-
wania na Katarzynę Świderską 
w roli burmistrza . Ocenia jednak, 
patrząc na poparcie dla kobiet 
w wyborach, że w przyszłości – 
jest możliwe, że na czele naszej 
gminy stanie kobieta.
Andrzej  Pacocha,  któr y pró-
b o wa ł  p r z e ko n a ć  d o  s i e b i e 
mieszkańców gminy z pomocą 
znanych twarzy polityków PiS, 

zdobył poparcie 3,8% wybor-
ców. Największe zaufanie zdobył 
w obwodzie numer 4 (z siedzibą 
w Zespole Szkół nr 2 w Starych 
Pieścirogach) – zagłosowało tam 
na niego 6,2% wyborców. – Sta-
ra łem się prowadzić aktywną 
kampanię i dość dobrze oceniam 

swój wynik, gdyż jestem człowie-
kiem mało znanym. Cieszę się, że 
większość kandydatów przepro-
wadziła spokojną i merytoryczną 
kampanię wyborczą. Gratuluję 
wyników obu kandydatom, któ-
rzy przeszli do II tury – podsu-
mował wybory Andrzej Pacocha.
Najmniej głosów zdobył kandy-
dat Marek Gerasik, choć ten wy-
jątkowo duże poparcie zdobył 
w obwodzie numer 10 (z siedzi-
bą w Zespole Szkół nr 3 w Ciek-

synie), do którego należy – 24,5% 
głosów, i wyprzedził tam Grzego-
rza Arciszewskiego o kilka gło-
sów. Marek Gerasik zwyciężył 
również w Domu Pomocy Spo-
łecznej, zdobywając 20 głosów, 
czyli połowę tam oddanych gło-
sów. Ogółem w gminie kandydat 
ten przekonał do siebie 2,4% wy-
borców. Sam kandydat podsumo-
wał swój wynik wyborów krótko: 
– Mogło być lepiej.
Jaki będzie finał II tury przedter-
minowych wyborów, zależy od 
wyborców kandydatów, którzy 
do niej nie przeszli. Postanowili-
śmy jednak zapytać pozostałych, 
ale i zarazem odważnych kandy-
datów, kogo zamierzają poprzeć 
w II turze i komu przekazaliby 
swoje głosy.
Zarówno Andrzej Pacocha, jak 
i Marek Gerasik, zgodnie stwier-
dzil i,  iż każdy mieszkaniec ma 
swoje zdanie i zagłosuje według 
własnego uznania. Katarzyna Świ-
derska również nie wskazuje na 
żadnego kandydata, jednak ma 
nadzieję, że wyborcy, zanim po-
dejmą tak ważną dla gminy decy-
zję, zasięgną informacji na temat 
kandydatów i ich wybór będzie 
świadomy.
Natomiast Magdalena Biernacka, 
która posiada niemal dziesięcio-
procentowy elektorat w gminie, 
nie ukrywa, że poprze kandydata 
– Bogdana Ruszkowskiego.
Do urn wyborczych pójdziemy 
już w najbliższą niedzielę 21 lipca. 
Głosować będzie można w go-
dzinach od 8 do 22. Na karcie do 
głosowania znajdziemy dwa na-
zwiska. Przy nazwisku kandydata, 
którego popieramy, należy posta-
wić znak X.
Analiza przedstawia wyniki z ob-
wodów 1, 2, 3 i 11 jako sumę dla 
miasta Nasielska.

Michał B.

Z POWIATU

Jest wniosek o odwołanie starosty
Na czerwcowej sesji Rady Powiatu Nowodwor-
skiego, która odbyła się w środę, 10 lipca br., rad-
ni zgłosili wniosek o odwołanie starosty powiatu 
Krzysztofa Kapusty. To konsekwencja braku ab-
solutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie 
budżetu w 2012 r., nad którym debatowała Rada 
Powiatu na czerwcowej sesji. Zarówno na po-
przedniej, jak i na ostatniej sesji RP decydowała 
większość. Wniosek o odwołanie starosty będzie 
teraz analizowany przez Komisję Rewizyjną, a na 
kolejnej sesji radni zdecydują, czy starostwa wraz 
z zarządem pozostaje na swoim stanowisku, czy 
też nie. 

(red.)fot. M. Tyc

fot. K. Tyc
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KRONIKA 
POLICYJNA

Kronika OSP
4 lipca w Nasielsku na ul. Spor-
t o we j  l ą d o wa ł  ś m i g ł o w i e c 
Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. W akcji zabezpieczenia 
lądowania brała udział jednostka 
OSP Nasielsk.
6 lipca w Nasielsku paliła się trawa. 
Jej gaszeniem zajęła się jednostka 
OPSP Nasielsk.
10 lipca strażacy zostali wezwa-
ni do pożaru lasu w Lorcinie. Do 
akcji wyjechała jednostka OSP 
z Nasielska. Alarm okazał się fał-
szywy.
14 lipca w Nasielsku na ul. War-
szawskiej została zalana piwnica. 
Usuwaniem wody zajęła się OSP 
Nasielsk.

R E K L A M A

R E K L A M A

R E K L A M A

FOTOOBSERWATOR

5 lipca w Nasielsku nieznany spraw-
ca dokonał kradzieży portfela z do-
kumentami na szkodę mieszkanki 
Nasielska.
6 l ipca w miejscowości Nuna 
Waldemar J., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował rowerem pomi-
mo zakazu sądu.
7 lipca w Nasielsku na ul. War-
szawskiej Sławomir S., mieszkaniec 
gminy Nasielsk, kierował rowerem 
pomimo zakazu sądu.
W dniach 1 czerwca–7 lipca na 
cmentarzu parafialnym nieznany 
sprawca zniszczył nagrobek, powo-
dując straty w wysokości ok. 250 zł.
10 lipca na stacji PKP w Nasielsku 
Przemysław B., mieszkaniec po-
wiatu wyszkowskiego, znieważył 
słowami wulgarnymi Straż Ochro-
ny Kolei.
W dniach 10–12 lipca w Nasielsku 
na ul. Dębowej nieznany sprawca 
włamał się do garażu i skradł mie-
nie o wartości ok. 1000 zł na szko-
dę mieszkańca Nasielska.
11 lipca w Konarach Jan S., mieszka-
niec gminy Nowe Miasto, znęcał się 
nad psem. Ciągnął zwierzę na łań-
cuchu za rowerem. Sprawcy grozi 
do 2 lat pozbawienia wolności.
13 lipca w Nasielsku w sklepie Bie-
dronka nieznany sprawca skradł 
portfel z dokumentami i pieniędz-
mi na szkodę mieszkanki Nasielska.
Pijani na drodze:
3 l ipca w Kątnych Tadeusz J . , 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem w stanie nietrzeź-
wości – 1,37‰.
4 lipca w Jackowie Dworskim Eu-
geniusz D., mieszkaniec gminy 
Nasielsk, kierował rowerem w sta-
nie nietrzeźwości – 2,21‰.
4 lipca w Chlebiotkach Wojciech Z., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kiero-
wał rowerem w stanie nietrzeźwo-
ści – 0,69‰.
6 lipca w Cieksynie Sylwester Z., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem w stanie nietrzeź-
wości – 2,08‰.
6 lipca w Nasielsku na ul. Warszaw-
skiej Krzysztof B., mieszkaniec War-
szawy, kierował rowerem w stanie 
nietrzeźwości – 1,72‰.
7 lipca w Starych Pieścirogach na 
ul. Kolejowej Robert C ., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował 
rowerem w stanie nietrzeźwości – 
1,26‰.
8 l ipca w Pniewie Mariusz D., 
mieszkaniec Nasielska, kierował 
samochodem Ford Transit w stanie 
nietrzeźwości – 0,59‰.
11 lipca w Nowych Pieścirogach 
na ul. Diamentowej Bogumił K., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem w stanie nietrzeź-
wości – 1,09‰.
14 lipca w Pniewie Mirosław U, 
mieszkaniec Nowego Dworu Maz., 
kierował samochodem w stanie 
nietrzeźwości 1,88‰.

Z MIASTA

Przewrócony słupek
Od niemal tygodnia na 
chodniku na skrz yżo-
waniu ulicy Młynarskiej 
z Rynkiem leży słupek 
uliczny. Prawdopodob-
nie przewrócony został 
przez jakiegoś nieuważ-
nego kierowcę. Niestety, 
przymocowany jest on 
łańcuchami do pozosta-
łych słupków i utrudnia 
poruszanie się pieszym 
po chodniku.

Dziura 
w chodniku
Piesi, chodzący ulicą Tylną do CH Guliwer 
i na plac targowy, niejednokrotnie mają wąt-
pliwą przyjemność potykać się o dziurę przy 
włazie studzienki telekomunikacyjnej. Co ja-
kiś czas dostajemy sygnały od mieszkańców 
w tej sprawie. Jak na razie, na szczęście, nogi 
sobie nikt tam nie skręcił, zapewne jednak do 
czasu…

Michał B.

Z UM

Konkursy na 
dyrektorów 
Zainteresowani stanowiskiem dy-
rektora mogą ubiegać się o nie 
aż w trzech nasielskich placów-
kach oświatowych. Zarządze-
niem Burmistrza Nasielska z 12 
lipca br. ogłoszony został kon-
kurs na następujące stanowiska: 
dyrektora Zespoł u Szkół nr 2 
w Starych Pieścirogach, dyrekto-
ra Samorządowego Przedszkola 
w Starych Pieścirogach i dyrek-
tora Samorządowego Przedszko-
la w Nasielsku. Osoby spełniające 
określone w ofercie konkurso-
wej kryteria mogą składać swoje 
aplikacje w nasielskim Urzędzie 
Miejskim do 5 sierpnia br. Kon-
kurs przeprowadzi komisja powo-
łana przez burmistrza Nasielska, 
a o terminie każdy z kandydatów 
zostanie powiadomiony indywi-
dualnie. 
Więcej informacji: http://umna-
sielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/
zarzadzenie_83-13.pdf.

(red.)

INTERWENCJA

Mieszkańcy pytają
Zmiany w sposobie go-
spodarki odpadami w na-
szej gminie budzą wśród 
mieszkańców spore emo-
cje. W dużej mierze są one 
spowodowane składaniem 
deklaracji, harmonogra-
mami wywozu odpadów 
i uiszczaniem za nie opłat. 
– Dlaczego w naszej gmi-
nie musimy płacić za śmie-
ci z góry za kwartał, skoro 
w innych można to zro-
bić raz na miesiąc? Czyż-
by gmina chciała obracać 
naszymi pieniędzmi? O co 
chodzi? – pyta pan Jan Brodzikowski z Jackowa. – Nie ma też ulg dla rodzin wielodzietnych – dodaje.
Jak wyjaśnia Jadwiga Szymańska, kierownik Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich nasielskiego 
magistratu: – Ustalając opłatę za kwartał, mieliśmy na względzie to, że mieszkańcy muszą jeszcze ponieść do-
datkowe koszty, płacąc za przelew. Ale prawdopodobnie to jeszcze ulegnie zmianie. 
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad systemem ulg, w tym dla rodzin wielodzietnych, ale nie 
wiadomo jeszcze, kiedy zaczną obowiązywać. 
Pewne jest jednak to, że opłatę śmieciową wszyscy mieszkańcy powinni wnosić terminowo jak każdy podatek 
lokalny, inaczej będą naliczane odsetki za każdy dzień.

(red.)

Z MIASTA

Drugi etap modernizacji ul. POW
Ulica POW na odcinku od ul. Wy-
szyńskiego do ul. Kościuszki (430 
m) jest modernizowana od poło-
wy kwietnia br. przez dwie firmy. 
Najpierw przedsiębiorstwo pań-
stwa M.M. Młyńskich z Ciechano-
wa ułożyło dwie sieci kanalizacji 
– sanitarnej i deszczowej, a obecnie 
prowadzone są prace drogowe. Za-
danie to wykonuje P.H.U. Towemo 
z Otwocka, które na teren budowy 
weszło 15 lipca. Termin zakończe-
nia wszystkich prac jest przewi-
dziany na koniec października, ale 
wydaje się, że cykl budowy zosta-
nie znacznie skrócony. Być może 
nawet o więcej niż miesiąc.
Realizacja tej inwestycji spowodo-
wała pewne niedogodności, i to 
nie tylko dla osób mieszkających 
przy tej ulicy. Każde zadanie o ta-
kich rozmiarach nie należy do naj-
przyjemniejszych, ale chcąc, aby 
jeździło się nam wygodniej i bez-
pieczniej, a także, aby poprawić 
komfort życia osobom mieszka-
jącym w okolicy budowy, trzeba 

podjąć trud i ze spokojem zno-
sić niedogodności. 
Wydaje się, że zarówno pra-
cownicy firm, jak i mieszkańcy 
są z siebie nawzajem zadowo-
leni. Wiele problemów, a tych 
nie brakowało, było rozwiązy-
wanych na bieżąco z obopólną 
korzyścią.
Osoby korzystające z tej ulicy 
były nieco zbulwersowane wy-
cinką kilku drzew. Przewidywał 
to projekt budowlany, a sama 
wycinka była uzgodniona z od-
powiednimi służbami. A te, jak 
wiele osób mogło się przeko-
nać, nie wydają łatwo pozwoleń 
na wycinkę drzew. Po drugiej 
stronie ulicy na tym odcinku 
drzewa nie będą wycinane.
Obecnie, w pierwszej kolej-
ności, prowadzone będą prace 
polegające na założeniu rur osło-
nowych na istniejące media, zloka-
lizowane w pasie drogi powiatowej. 
Następnie wykonawca przystąpi do 

ustawienia krawężników i budowy 
chodników (z wjazdami do posesji). 
Kolejne etapy prac to wykonanie 
warstwy konstrukcyjnej z kamienia 

łupanego oraz położenie na tym 
podkładzie nawierzchni asfaltowej.
Nad sprawnym przebiegiem bu-
dowy czuwa z ramienia naszego 
Urzędu Miejskiego Radosław Ka-

siak, kierownik Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Progra-
mów Strukturalnych. 

a. zaw

Jak było tak jest nadal i na razie skutków działania ustawy śmieciowej, w centrum Nasielska, nie widać...
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Warto przeczytać Duchowe witaminy

Przeciw obojętności
W różnych miejscach i w różnym czasie dociera do mnie stwierdzenie, 
jakże proste, a jednocześnie bardzo wymowne: „Co mnie to obchodzi”. 
Pokazuje, że w naszych międzyludzkich relacjach, zdarza się to rów-
nież w czasie letniego wypoczynku, zaczyna panować groźna choroba 
o mało ciekawej nazwie – „znieczulica”. Skoro jest choroba, to pewnie 
wypada też poszukać lekarstwa. Z pomocą przychodzi fragment Ewan-
gelii wg św. Łukasza, w którym znajdujemy pouczenie Jezusa Chrystusa 
na temat miłości bliźniego. Sprawa dotyczy przypowieści o miłosiernym 
Samarytaninie. 

Warto w tym miejscu przypomnieć jeden z olejnych pejzaży Rem-
brandta, który z paryskiej aukcji trafił do Polski za sprawą Jana Norblina 
w 1774 r. Dzieło nosi tytuł: „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”. 
Obraz dzieli na dwie części grupa potężnych dębów. Po lewej stronie 
znajduje się równina oświetlona silnym światłem słonecznym, zapeł-
niona drobnymi figurami ludzi i zwierząt, zamknięta na horyzoncie 
wzgórzami i panoramą orientalnego miasta. Po prawej malarz umieś-
cił ciemną ścianę lasu, wzdłuż której biegnie pogrążona w półcieniu 
droga. W takim otoczeniu artysta przedstawił dramatyczne wydarzenia 
ewangelicznej przypowieści. Biblijną opowieść artysta uzupełnił posta-
ciami ze współczesnego mu świata. Tak jak kapłana i lewitę, cechuje ich 
wszystkich obojętność wobec nieszczęścia bliźniego. Na skraju drogi stoi 
przerażona para starszych ludzi, którzy mogli być świadkami napadu. 
Na niebie ciężkie burzowe chmury, przez które przebłyskuje gdzie nie-

gdzie błękit nieba i przebijają się ostre promienie słońca. Światło – jako 
symbol dobra – współgra z miłosiernym czynem Samarytanina, który 
został przeciwstawiony panującemu w świecie złu, symbolizowanemu 
na obrazie Rembrandta przez burzową ciemność. Łącząc w obrazie 
elementy biblijne z motywami zaczerpniętymi z XVII-wiecznej ho-
lenderskiej rzeczywistości, artysta wzmocnił wymowę ewangelicznej 
przypowieści, nadając jej wymiar wręcz uniwersalny. 

A wracając do codzienności, często zatrzymujemy się na jałowym 
gdybaniu. I tak, mógłbym pomóc, gdybym miał bogatych rodziców 
lub sam był bogaczem, gdybym miał wpływy, gdybym piastował wy-
sokie stanowisko, gdybym był młodszy, zdrowszy i sprawniejszy – 
mógłbym czynić więcej dobra. Do czego to prowadzi? Właśnie do 
powiększania obszarów obojętności przez zastosowanie metody 
„koncert pobożnych życzeń”. Nawet gdybyśmy nagle stali się bogaci, 
niekoniecznie staniemy się dobrzy czy wrażliwi. Ten, kto tego nie do-
świadczył na własnej skórze, będzie miał problem, żeby sam wcielić 
się w postać miłosiernego Samarytanina. 

Troska o rozwijanie wrażliwości nie polega na dokonywaniu heroicz-
nych, odświętnych wyczynów. Jest to postawa, która może się wyrażać 
w zwykłych, drobnych, ale serdecznych gestach. Każdy może wyjść ku 
drugiej osobie. Oczywiście, o wiele łatwiej jesteśmy gotowi opowiadać 
się za określonymi wartościami, niż świadczyć o nich przez konkretne 
czyny. Łatwiej przecież płynąć z prądem, choćby dla świętego spoko-
ju czy z wygodnictwa. Na ten dzisiejszy brak poczucia odpowiedzial-
ności zwrócił uwagę papież Franciszek w czasie pobytu na włoskiej 
wyspie Lampedusie (8.07.2013): „Straciliśmy poczucie braterskiej od-
powiedzialności. Popadliśmy w obłudną postawę kapłana i sługi ołtarza, 
o których mówił Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytanina: pa-
trzymy na brata wpół umarłego na skraju drogi, myślimy może: «Ale to 
biedaczek» i idziemy dalej, to nie nasze zadanie. Uważamy, że jesteśmy 
w porządku i tym się uspokajamy. To kultura dobrobytu prowadzi nas 
do myślenia o sobie samych, znieczula nas na wołanie innych. Sprawia, 
że żyjemy w mydlanych bańkach, które są ładne, ale są niczym, są złu-
dzeniem tego, co próżne, tymczasowe, co prowadzi do obojętności na 
innych, co więcej, do globalizacji obojętności. W tym zglobalizowanym 
świecie popadliśmy w globalizację obojętności! Przyzwyczailiśmy się 
do cierpienia innych. Nas ono nie dotyczy, nie interesuje. To nie nasza 
sprawa!”. 

Kiedy zdarza się, że nie zauważamy tych, którzy są wokół nas, wtedy 
też nie czujemy się za nich odpowiedzialni. Trwający w Kościele Rok 
Wiary jest doskonałą okazją do tego, aby wzmocnić świadectwo miło-
sierdzia. Wszyscy możemy ocieplać relacje, eliminować chory wyścig 
szczurów, przywracać wiarę w dobro ukryte w człowieku. I to w sposób 
bezwarunkowy. Wykorzystując czas wakacji, spróbujmy pójść w ślady 
dobrego Samarytanina. 

ks. Leszek Smoliński

KULTURA

Zbrodnie (nie)doskonałe
Według badań CBOS Polacy najchętniej czytają biografie, książki po-
dróżnicze, fantasy oraz kryminały. Nadkomisarz Bogdan Lach pracuje w 
policji jako zawodowy profiler. Na czym polega jego praca? Z zewnątrz 
wygląda jak magia. Przychodzi bowiem na miejsce zbrodni, zapozna-
je się ze szczegółami i wydaje opinię w stylu „Sprawca znał ofiarę, był 
niezamożnym mężczyzną w wieku 30–35 lat, mieszka z matką i nie ma 
stałej pracy”. Ale za tą „magią” kryje się analiza miliona szczegółowych 
informacji i kilka innych sztuczek. Można o nich przeczytać w książce 
Zbrodnia niedoskonała. 

Zbrodnia niedoskonała została napisana przez Katarzynę Bondę, dzienni-
karkę i pisarkę zajmującą się tematyką kryminalną. Opisała pracę profile-
ra, korzystając z doświadczeń nadkomisarza Lacha, który również jest w 
książce często cytowany. A ma do powiedzenia bardzo ciekawe rzeczy. 
Okazuje się, że – zgodnie z tytułem – nie ma zbrodni doskonałej. Wystar-
czy mały szczegół, by określić cechy wyróżniające sprawcę morderstwa 
albo gwałtu. Niektóre z opisanych przypadków wydawały się naprawdę 
beznadziejne, jednak Lachowi prawie zawsze udaje się określić tożsa-
mość przestępcy. Niestety, życie to nie bajka i parokrotnie może ogar-
nąć smutek, gdy pomimo dokładnego wskazania, kto zabił, brakuje na to 
dowodów rzeczowych i nikt nie zostaje ukarany. 

Książka Zbrodnia niedoskonała składa się z kilku części. W pierwszej 
przeczytamy o historii zawodu profilera, począwszy od pierwszej próby 
określenia tożsamości zabójcy. Lekarz Thomas Bond próbował rozgryźć, 
kim był naprawdę Kuba Rozpruwacz, XIX-wieczny morderca prostytu-
tek. Drugi rozdział to powolne zaznajamianie z tym zawodem polskiej 
policji (sam Lach przyznaje, że jest z tym kiepsko). Właściwa część książki 
to konkretne przykłady zbrodni i dróg do ich rozwiązania, czasami czy-
ta się to jak dobry kryminał. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda praca 
dzisiejszego Sherlocka Holmesa, to sięgnijcie niezwłocznie po Zbrodnie 
niedoskonałą. Żadna zbrodnia nie zostanie bez kary!

Paweł Kozłowski

UROCZYSTOŚCI

Złoty Jubileusz Kapłaństwa 
LORCIN

Święcenie pól
Z inicjatywy księdza proboszcza 
Tadeusza Jabłońskiego z parafii pod 
wezwaniem bł. ks. J . Popiełuszki 
w Nunie i mieszkańców wsi Lorcin 
w niedzielę, 7 lipca br., odbyło się 
święcenie pól. O godz. 16.00 roz-
poczęła się msza św. celebrowa-
na przez ks. Tadeusza Jabłońskiego 
przy kapliczce w obecności wszyst-
kich mieszkańców wsi.
Po mszy św. chętni wsiedli do pięk-
nie umajonych wozów konnych 
i udali się na objazd okolicznych pól. 
Po drodze zatrzymywano się przy 
kapliczkach na krótką modlitwę. 
Na zakończenie uroczystości świę-
cenia pól uczestnicy spotkali się 
przy wspólnym stole i grillu. Biesiada sąsiedzka upłynęła w bardzo sympatycznej i radosnej atmosferze. 
Szczególne podziękowania za jej organizację uczestnicy składają: księdzu proboszczowi Tadeuszowi Jabłońskie-
mu, niedawno osiadłej w Lorcinie firmie „Stajnia Stangret” za udostępnienie wygodnych pojazdów konnych oraz 
oprawę muzyczną biesiady, Małgorzacie i Leszkowi Chojnowskim – za udostępnienie i przygotowanie terenu 
spotkania, a także wszystkim tym, którzy zaangażowali się w tę imprezę środowiskową.

K. Grzymkowska

Spotkanie w Ogrodzie Terapeutycznym

Nasielscy seniorzy z wizytą w DPS-ie
Ogród Terapeutyczny w nasielskim 
DPS-ie powstał niedawno, ale już 
o nim głośno i to nie tylko w naszym 
mieście. Przeznaczony jest w zasadzie 
dla pensjonariuszy, dla których jest „le-
kiem” na trapiące ich słabości. 
Tu, w niewielkiej odległości od cen-
trum miasta, w pięknym środowisku 
przyrodniczym jest oaza ciszy i spo-
koju. To wspaniałe miejsce na spotka-
nia, indywidualne i zbiorowe. Tu, co 
roku, odbywają się festiwale, na któ-
rych osoby niepełnosprawne z do-
mów pomocy społecznej prezentują 
swe umiejętności artystyczne. Tu też 
dochodzi do spotkań mieszkańców 
DPS-u ze społecznością miasta.
W ostatnim tygodniu DPS gościł, już 
nie po raz pierwszy, nasielskich senio-
rów skupionych w Domu Dziennego Pobytu. Przybyli tu wraz z pracownikiem socjalnym Wiesławą Bożym. Przez 
kilka godzin towarzyszyła im dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Nojbert. Przyjęci zostali 
serdecznie przez grupę mieszkańców i pracowników DPS-u. Nad wszystkim czuwały panie Agata Nowak – dy-
rektor placówki, i pani Mariola Drwęcka. 
Spotkanie odbyło się przy grillu, ale nie samo jedzenie i rozmowy przy biesiadnym stole były najważniejsze. 
Spacerowano uroczymi alejkami, wspominano ubiegłoroczne spotkanie, tańczono na estradzie i w pobliżu niej. 
Słuchano pięknych melodii. Humory dopisywały. Czas szybko mijał i niestety znowu przyszedł czas pożegnania. 
Z uroków Ogrodu Terapeutycznego korzystają nie tylko nasielscy seniorzy. Jest to także ulubione miejsce na-
sielskich dzieci. Czasami przychodzą tu ze swymi wychowawczyniami.

az 

Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców  
i uczniowie składają serdeczne podziękowania 

Panu Leszkowi Chojnowskiemu,  
właścicielowi firmy „Lech DRUK” w Lorcinie,  

za wsparcie finansowe przekazane  
na rzecz Szkoły Podstawowej  

w Popowie Borowym  
w roku szkolnym 2012/2013.

Serdeczne podziękowania dla kierowcy  
pana Adama Nowotka  

i pani opiekunki Agnieszki Królak  
za punktualność i miłą opiekę nad dziećmi 

składają rodzice i dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie  
wraz z całą społecznością szkolną  

serdecznie dziękuje  
Panu Włodzimierzowi Minichowi  

za ogromny wkład w rozwój szkoły,  
poświęcenie i zaangażowanie  

w pracę z młodym pokoleniem  
oraz 26-letnią pracę  

na stanowisku dyrektora szkoły.  
Życzymy wiele zdrowia, odpoczynku,  
samych radosnych i szczęśliwych dni.

29 czerwca 1963 r. w czasie uroczy-
stej sumy w nasielskim kościele para-
fialnym biskup sufragan płocki ks. dr 
Jan Wosiński udzielił święceń kapłań-
skich nasielszczaninowi, diakonowi 
Jerzemu Lechowi Tycowi. Ty sakra-
mentalnym aktem włączył naszego 
ziomka do kapłańskiej rodziny. 
Od tego dnia minęło właśnie 50 
lat kapłańskiej służby ks. dr. Jerzego 
Lecha Tyca Bogu i ludziom. Naj-
pierw posługę tę pełnił jako wikariusz 
w diecezji płockiej w parafiach: Ra-
ciąż, Strzegowo, Cieksyn, Gostynin, 
Gąsewo, Rypin, Krasnosielec i Bie-
żuń (w sumie 13 lat), następnie przez 
37 lat pracował poza granicami Polski 
(30 lat w USA i 7 lat w Wielkiej Bry-
tanii).
29 czerwca 2013 r. w pięćdziesiątą 
rocznicę przyjęcia święceń kapłań-
skich, ks. dr Jerzy Lech Tyc przewo-
dził w nasielskim kościele uroczystej 
koncelebrowanej mszy św., w czasie 
której dziękował Bogu za dar kapłań-
stwa. Razem z nim modły dzięk-
czynne wznosiła najbliższa i dalsza 
rodzina, miejscowi wikariusze, przy-
jaciele, znajomi i osoby obecne na tej 
uroczystości.
Ks. Jerzy bardzo solidnie przygo-
towywał się do kapłańskiej pra-
cy. Najpierw przez 4 lata, ucząc się 
w Niższym Seminarium Duchow-
nym, poznawał wiedzę ogólną na 
poziomie liceum, a następnie, stu-
diując w Wyższym Seminarium 
Duchownym, zgłębiał filozoficzne 
i teologiczne księgi, poznawał ję-
zyk łaciński, grecki i hebrajski. Nie 
poprzestawał tylko na tym, co było 

przewidziane w programie nauki 
i studiów. 
Będąc jeszcze uczniem Niższego Se-
minarium Duchownego w Płocku, 
wyszukiwał w zbiorach seminaryjnej 
biblioteki i Archiwum Diecezjalnego 
materiały dotyczące historii Nasielska 
i nasielskiej parafii. Większość z nich 
była pisana po łacinie. Tłumaczył je 
sam. Efektem tego była praca oparta 
na materiałach źródłowych; jej ma-
szynopis przetrwał ponad 55 lat.
Nauka była jedną z jego pasji. Efek-
tem tego jest uzyskanie dokto-
ratu. Miał też inne pasje, jak np. 
muzykowanie. Jego ulubionym in-
strumentem była fisharmonia. Trud-
no tutaj pisać o wszystkich pasjach ks. 
Jerzego. Miał ich jeszcze wiele, a one 
z pewnością pomagały mu w jego 
pracy duszpasterskiej. Uzyskał też 
amerykański wojskowy stopień 
oficerski, jako że w czasie pobytu 
w USA był kapelanem wojsk amery-
kańskich. 
Ważne w jego kapłańskim życiu były 
związki z Polonią, głównie amery-
kańską i angielską. Polskie parafie 
na obczyźnie odgrywają bowiem 
szczególną rolę. Są nie tylko wspól-
notami wiernych, ale i ośrodkami, 
w których skupia się życie społeczne 
i kulturalne. 
W okolicznościowym kazaniu, ja-
kie wygłosił w czasie jubileuszo-
wej uroczystości, podkreślił, że 
do kapłaństwa został powołany 
stąd, z Nasielska, z nasielskiej para-
fii. Tu, w nasielskim kościele, został 
ochrzczony, tu przyjął I Komunię 
Świętą, tu przyjął sakrament bierzmo-

wania, tu wreszcie został wyświęcony 
na kapłana.
Ksiądz dr Jerzy Lech Tyc z okazji Zło-
tego Jubileuszu Kapłaństwa otrzymał 
wiele listów gratulacyjnych, życzeń 
i pozdrowień. Nadeszły one m.in. 
z Kancelarii Prezydenta RP, od bi-
skupa płockiego ks. Piotra Libery, od 
biskupa polowego Wojska Polskiego 
ks. Józefa Guzdka. Otrzymał też z tej 
okazji Złoty Krzyż Zasługi dla Pol-
skiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. 
O Jubileuszu pamiętali wierni z para-
fii, w których pracował – w Polsce, 
w USA i Anglii. 
Ks. dr Jerzy Lech Tyc jest już eme-
rytem. Mieszka na terenie parafii Ze-
grze – Wola Kiełpińska i tu w miarę 
swych sił uczestniczy w życiu parafii. 
W kościele w Woli Kiełpińskiej w nie-
dzielę 30 czerwca, w czasie uroczy-
stej dziękczynnej sumy, modlono się 
w intencji Jubilata. 

andrzej zawadzki

WAKACYJNE NARRACJE

„Następna stacja Dworzec 
Gdański”
Burza wisiała w powietrzu i tylko z jej wiadomych względów do tej pory się nie rozpętała. Powietrze stało, a ja wraz 
z nim na warszawskiej stacji metra Centrum. Odliczałam nerwowo minuty do przyjazdu wagoników metra, bo jak 
zwykle byłam spóźniona. Do odjazdu mojego pociągu z Warszawy Gdańskiej zostało 15 minut, a ja jeszcze da-
leko w lesie. 
Zerkam raz po raz na „wesołą” ulotkę reklamującą wakacje, którą wcisnął mi na stacji przystojny mężczyzna, obie-
cując, że moje życie nabierze nowego smaku – fascynujące. Fachowcy wiedzą, co robią – marketing to marketing, 
przystojny mężczyzna w niedopiętej białej koszuli, kapeluszu Fedora oraz krótkich szortach robił na okalających 
mnie starszych paniach ogromne wrażenie. Gotowe były zrezygnować z jazdy w zamian za krótką pogawędkę 
z przystojniakiem. Ja w każdym razie, trzymam się zasady, że przyjmowania ulotek nie odmawiam – przyjmuję, 
dziękuję, czasem wysłucham i odkładam bądź wyrzucam do najbliższego kosza na śmieci. I tak te „oszałamia-
jące” oferty najczęściej kończą. Tym razem jednak nie mogę wykonać standardowego planu, bo ów ulotkowy 
przystojniak nie idzie dalej, więc stoję i udaję, że wyjazd do Mielna to oczywiście najlepszy pomysł na spędzenie 
moich wakacji. 
W końcu nadjeżdża mój ratunek. Jest metro – jupi! Wchodzę, a wraz ze mną chmara zapoconych ludzi. Myślę so-
bie, to tylko trzy stacje – wytrzymam. Zaduch potworny. Siadam, a naprzeciwko mnie mama z córką. W mgnieniu 
oka orientuje się, że dziewczynka ma na imię Oliwka, trzyma w ręku balonik i zdaje się robić wrażenie niezmiernie 
zmęczonej.
– Nie wymachuj, Oliweczko, balonikiem, bo wsadzisz patyczek pani do oka – słyszę i udaję, że wszystko gra, choć 
nabieram podejrzeń, że może lepiej wstać, bo cóż, wygoda może i ma znaczenie, ale w porównaniu z utratą oka… 
Oliwka oczywiście nie reaguje na uporczywe prośby mamy i wciąż wymachuje balonikiem, uśmiechając się do 
mnie bezczelnie.
– Oliweczko, wiem, że jesteś zmęczona, ale oddaj balonik – prosi mamusia.
– Nie oddam – mówi rozkoszne dziecko. 
Cóż tego właśnie się spodziewałam. Ach jak mało asertywności w tych współczesnych rodzicach, myślę sobie 
i wstaję. Trudno, to już tylko jedna stacja, dam radę, najwyżej przykleję się do nastolatki stojącej tuż obok mnie. 
Mama Oliwki zerka na mnie podejrzliwie. Niech naraża się ktoś inny, bardziej zdesperowany. 
Nastolatka, która robi za moje oparcie, ma założone na uszy słuchawki, podejrzewam, że gra w jakąś paskudną 
grę, bo stuka uporczywie w klawiaturę swojego iPhona, robi do tego dzikie miny i wykrzywia brwi. Tak, widzę, to 
jakieś biedne zwierzątka, które uśmierca moja „metrowa podpórka”. W jakich czasach przyszło mi żyć – nacią-
ga biedne pisklaki i celuje nimi w dal. Oddycham głęboko i staram się nie myśleć o liczbie rozbitych pisklaczków. 
„Warszawa Gdańska” – słyszę przez mikrofon. Jestem uratowana, mam jeszcze siedem minut do odjazdu pociągu, 
więc lecę, jak ten naciągnięty kurczak, na peron i jestem – pociąg nadjeżdża. Zdążyłam. Jadę do siebie na prowin-
cję. Tu i taki zaduch przedburzowy mniej duszny i zdecydowanie „luźniej” na ulicach, a ludzie jacyś serdeczniejsi.

(zuza)

S E R D E C Z N O Ś C I
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ROZMOWA Z…

Ruszmy razem Nasielsk
Bogdanem Ruszkowskim kandydatem na burmistrza Nasielska

i działalności społecznej daje mi 
przekonanie, iż podołam obowiąz-
kom burmistrza Nasielska. 
Jeśli zostanie Pan burmistrzem 
Nasielska, będzie Pan musiał po-
dejmować decyzje w porozu-
mieniu z Radą Miejską, czy znowu 
czekają na nas kłótnie i konflikty?
Zawsze twierdziłem, że zgoda bu-
duje. Jestem przekonany, że będę 
w stanie współpracować z radny-
mi, którzy są przecież oddelego-
wani przez swoich wyborców i ich 
reprezentują. Nasza praca polegać 
będzie na ustaleniu wspólnej poli-
tyki dla naszego miasta i gminy.
Nasielszczanie narzekają na to, że 
w mieście jest brudno, chodniki są 
zniszczone, a budynki w centrum 
zaniedbane. Nie wspominając już 
o słynnej baszcie... Czy ma Pan 
pomysł na „zagospodarowanie” 
naszego miasta?
To prawda, że nasze miasto jest za-
niedbane, to po prostu widać. Będę 
zabiegał o to, by poprawić wizeru-
nek Nasielska, centralnego punk-

tu naszej gminy. Budowa nowych 
chodników, czy ulic będzie wyma-
gać określonych środków finan-
sowych i to może jeszcze trochę 
potrwać. Natomiast będę starał 
się o odnowienie kamienic ko-
munalnych,  prosząc o to również 
właścicieli pozostałych budynków 
w centrum miasta, tak by poprawić 
jego wygląd. Zapewniam, że basz-
ta zostanie odnowiona w pierw-
szej kolejności. Chcę pozyskać 
środki zewnętrzne na rewitaliza-
cję kluczowych miejsc w naszym 
mieście, takich jak np. skwer Jana 
Pawła II . Ale przede wszystkim 
naszemu miastu jest potrzebne 
zadbanie o czystość poprzez do-
stawienie koszy ulicznych, regu-
larne omiatanie i odśnieżanie oraz 
pielęgnacja zieleni.
Co z budową nowej targowicy 
miejskiej, o którą walczył Pana 
kontrkandydat? Czy przyznane 
gminie Nasielsk dofinansowanie 
w wysokości 1 mln zł na ten cel 
przepadnie?

Targowica na ulicy Lipowej 
wymaga gruntownego re-
montu, z czym zgadzają się 
wszyscy, ale nie w takim sze-
rokim zakresie, jak to 
zaplanowano w pro-
jekcie. Z pewnością 
należy wykorzystać 
przyznaną gminie 
na ten cel  dota-
cję i wykonać tam 
m.in.: utwardzenie 
terenu,  dopro-
wadzenie wody, 
o ś w i e t l e n i e . 
Tak, by ułatwić 
funkcjonowanie 
zarówno handlującym, jak i kupu-
jącym.
Jeśli wygra Pan wybory, do koń-
ca kadencji i planowych wyborów 
samorządowych zostanie zale-
dwie rok. Najważniejsze zadania 
do wykonania przez ten czas to...
Tak, do następnych wyborów po-
zostaje już niewiele czasu, dla-
te go n i eodp owi edzi a l n o ś c i ą 

byłoby składanie zbyt wielu obiet-
nic. Chciałbym przez ten okres 
przywrócić udział społeczeństwa 
w decydowaniu o kierunkach 
rozwoju miasta i gminy, zadbać 
o estetykę i czystość Nasielska 
oraz przygotować i składać wnioski 
o środki zewnętrzne. Mam zamiar 
również podjąć działania zmierza-
jące do tworzenia terenów prze-
mysłowych i ściągnięcia nowych 
zakładów pracy.

Co sądzi Pan na temat wyników 
pierwszej tury głosowania?
Serdecznie dziękuję mieszkańcom 
miasta i gminy za tak liczne popar-
cie w pierwszej turze wyborów. Ten 
wynik motywuje mnie do inten-
sywnych działań i pracy na rzecz 
naszej małej Ojczyzny. Mam na-
dzieję, że dzięki Państwa głosom, 
oddanym 21 lipca br. „ruszymy ra-
zem Nasielsk”.
O d  w i e l u  l a t  p r a c u j e  P a n 
w nasielskim Urzędzie Miejskim, 
poza tym jest Pan radnym powia-
towym i pełni Pan szereg funkcji 
społecznych. Zna Pan doskonale 
specyfikę naszej gminy i jak mało 
kto ma świadomość, w jakiej sy-
tuacji finansowej się znajduje. Dla-
czego w takim razie postanowił 
Pan kandydować na stanowisko 
Burmistrza Nasielska?
Chciałbym wykorzystać zaanga-
żowanie i potencjał mieszkańców 
miasta i gminy. Moje dotychcza-
sowe doświadczenie w pracy za-
wodowej, radnego powiatowego 

WAKACYJNIE

Wypad za miasto – Stajnia Stangret

  Z okazji święta Waszego 
  życzenia wszystkiego najlepszego: 
  niech każdy dzień dostarcza radości 
  i uśmiech zawsze w sercach gości, 
  niechaj problemy Was omijają, 
  a wszyscy bardzo Was kochają, 
  bo jak nikt inny na świecie, 
  Wy na to zasługujecie!

Państwu Klarze i Zenonowi GÓRSKIM  
z okazji 68. rocznicy ślubu  

oraz 90. urodzin Klary i 93. urodzin Zenona 
     życzenia składają: 

dzieci, wnuki, prawnuczek Bolek,  
Hania z rodziną, Ela i Asia z Magdą

Podziękowania
Wszystkim, którzy umożliwili mi start w przedterminowych 

wyborach na Burmistrza Nasielska,  
oraz tym, którzy oddali na mnie swój głos,  

składam serdeczne podziękowania.

     Z wyrazami szacunku
    Katarzyna Jolanta Świderska

S E R D E C Z N O Ś C I

Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by 
przeżyć wakacyjną przygodę. 
W okolicy naszej gminy znajdują 
się miejsca, w których można cie-
kawie spędzić czas. Zapraszamy do 
nowego wakacyjnego cyklu.
Takie miejsce znajduje się Lorcinie, 
około 9 km od Nasielska. Znajdzie-
my tam stajnię „Stangret” prowa-
dzoną przez Małgorzatę Jakoniuk. 
Właścicielka przebyła długą drogę, 
zanim trafiła do Nasielska. Swoją 

działalność rozpoczynała w War-
szawie w Łazienkach Królewskich, 
gdzie prowadziła wypożyczalnię 
wozów konnych. Później docho-
dziły nowe obszary działalności, 
takie jak nauka jazdy konnej, oraz 
zmieniały się siedziby. W końcu 
pani Małgorzata osiadła na stałe 
w gminie Nasielsk, ponieważ jak 
mówi – Tutaj władze były bardzo 
przyjazne i pomocne.

Kareta na każdą okazję
Podstawą działalno-
ści stajni jest wypo-
życzanie powozów 
konnych na różne 
urocz ystości,  np. 
ś luby.  – Pań stwo 
młodzi często wy-
bierają nasze doroż-
ki zamiast limuzyny, 
g łównie d latego, 
że to bardziej ory-
ginalne, a przy tym 
niezwykle elegan-
ckie – stwierdza. – 
Wyp ożyczal i ś my 
swoje wozy na we-
sela w Legionowie, 
S erocku,  a także 
Pułtusku. Ładnie się 
komponują z tam-

tejszą architekturą, szczególnie 
z zamkiem. 
Ale powozy ze stajni „Stangret” 
służą nie tylko podczas uroczy-
stości ślubnych. Często bywają wy-
korzystywane przez administrację 
państwową do obwożenia ważnych 
zagranicznych gości. Ostatnio dzia-
ło się to przy okazji EURO 2012. – 
Przedstawiciele państw zazwyczaj 
podróżują z osobami towarzyszą-
cymi, które bardzo chcą pozwie-
dzać dany kraj – mówi Małgorzata 
Jakoniuk. Przykładowo w przeszło-
ści para cesarska Japonii oglądała 
Łazienki z powozów „Stangreta”. 
Powozy „grają” również w filmach, 
nie tylko polskich. Ostatnio zosta-
ły wykorzystane w Bitwie War-
szawskiej Jerzego Hoffmanna oraz 
w serialu Przyjaciółki . – Jutro też 
jedziemy na plan zdjęciowy jakiejś 
produkcji, ale nie mogę powie-
dzieć jakiej, bo póki co ma tylko 
roboczy tytuł – wspomina właści-
cielka stajni.
Stajnia „Stangret” ma powozy 
konne w stylu „lando”. Są to czte-
roosobowe, wyjazdowe pojazdy 
reprezentacyjne z opuszczanym 
na dwie strony dachem i o dwóch 
jednakowych siedzeniach naprze-

ciwko siebie. Lando znane było 
już w XVI w., a najbardziej rozpo-
wszechnione w wieku XIX. Odzna-
cza się bardzo elegancką, zgrabną 
sylwetką. Takie powozy były popu-
larne w dawnych czasach również 
w Polsce, gdzie służyły jako śro-
dek transportu przedstawicieli za-
możnych i wysoko postawionych 
rodów.

Jazda konna dla każdego
Stajnia „Stangret” ma też do zaofe-
rowania wiele innych atrakcji. Każdy 
może tam przyjechać, wykupić sobie 
konną jazdę i ćwiczyć swoje umiejęt-
ności jeździeckie. W stajni jest szes-
naście koni różnych ras i w różnym 
wieku, a jazdy prowadzi instruktor. Je-
śli ktoś ma już odpowiednie umiejęt-
ności, to organizuje mu się przejażdżki 
po okolicy, zwykle w małych gru-
pach. Nie ma też problemów, żeby na 
koniec takiego rajdu przygotować so-
bie na terenie stajni „Stangret” ognisko. 
Jedną z najciekawszych atrakcji jest, 
dostępny oczywiście tylko w ofercie 
zimowej, kulig. Pani Małgorzata opo-
wiada: – To taki kulig w prawdziwym 
staropolskim stylu, z janczarami, ba-
ranimi skórami i przede wszystkim 
saniami ciągniętymi przez konie. Za-
wsze mamy wielu chętnych. 
Pani Małgorzata Jakoniuk ma też na 
terenie ośrodka minizoo. Znajdują się 

w nim kozy, kury, a także cztery kucy-
ki, na których młodsze dzieci również 
mogą pojeździć. Bardzo interesują-
cym zwierzęciem w tej gromadce 
jest Klementynka. To urocza wiet-
namska świnia, którą pani Małgorzata 
dostała w Warszawie jeszcze jako ma-
łego prosiaczka. Raczej trudno znaleźć 
w okolicy inny okaz tego gatunku. 

Plany na przyszłość
Pani Jakoniuk ma dużo pomysłów, 
jak dalej rozwinąć swoją działal-
ność. – W momencie, gdy zakoń-
czymy inwestycje i dokonamy 
wizualnego zagospodarowania 
terenu, zamierzamy prowadzić 
ekologiczne lekcje dla młodzieży. 
Będą to zajęcia teoretyczno-prak-
tyczne połączone z zabawą, czyli 
oprócz jazdy konnej dzieci będą 
mogły np. zobaczyć, jak wyglą-
da wieś w danej porze roku, co się 
dzieje ciekawego, chociażby żniwa 
albo wykopki – mówi. 
Oprócz tego duży nacisk zostanie 
położony na sportowy aspekt jazdy 
konnej. Pani Małgorzata wspomi-
na, że część okolicznej młodzie-
ż y zdobyła brązową odznakę 
jeździectwa (a w tym roku szykują 
się następni), która jest pierwszym 
krokiem do sportowego uprawiania 
jeździectwa. 

Paweł Kozłowski
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RUBRYKA HARCERSKA

Spływ „Leszczyk”
W północno-wschodniej części 
naszego kraju płynie rzeka Wkra, 
zwana na odcinku powyżej Dział-
dowa Nidą, a za Działdowem do 
Lubowidza – Działdówką. Jest pra-
wobrzeżnym dopływem Narwi, 
uchodzącym do niej kilka kilo-
metrów przed ujściem tego cie-
ku do Wisły. 
Wkra przecina tereny historycz-
nego Mazowsza na długości 249 
km. Dla turysty dostępna zasadni-
czo od Działdowa, pierwszej miej-
scowości po połączeniu ze swym 
największym dopływem Szko-
tówką. Jest to szlak o charakterze 
nizinnym, prowadzącym głównie 
przez tereny łąkowe, przeszkody na trasie stanowią jazy, elektrownie i młyny 
– czynne lub zniszczone. O miejsce na biwak nietrudno, nad rzeką znajdują 
się liczne łączki i dogodne dojścia do wody. Jest to trasa bardzo łatwa, jedynie 
na niektórych odcinkach mogą występować nieznaczne trudności. Szlak jest 
niezwykle malowniczy, wart jest poznania z powodu czystej, przezroczystej, 
zimnej wody w przeważającej części biegu, spokojnego, charakterystyczne-
go dla środkowej Polski otoczenia z szeregami ogłowionych wierzb i zadrze-
wionych na znacznych odcinkach brzegów. 
Wkra jest największym walorem turystycznym naszej gminy i od wielu lat 
przyciąga rzesze osób. Wiele z nich jest zainteresowanych jedynie plażo-
waniem i kąpielami w niezbyt wysokiej i często mętnej wodzie. Jednakże 
ostatnio poszerza się oferta usług związanych z turystyką kajakową na naszej 
małej rzece. Dzięki temu, w przystępnej cenie, można aktywnie spędzić wol-
ny dzień, podziwiając malownicze widoki i nie za bardzo się męcząc. Smutne 
jedynie jest to, że duża część osób potrafi się cieszyć kajakiem jedynie pod 
wpływem alkoholu, nie bacząc na niebezpieczeństwo, jakie wynika z nad-
używania go na wodzie. 
Mając na uwadze bliską odległość tak atrakcyjnej turystycznie rzeki oraz 
posiadania przez hufiec własnego zaplecza technicznego w postaci  
8 kajaków z osprzętem oraz przyczepki do ich transportu, trudno sobie wy-
obrazić, że nowodworscy harcerze z tego nie skorzystają. W słoneczną so-
botę w ostatni weekend czerwca kadra z 1. Namiestnictwa Harcerskiego oraz 
kadra Komendy Hufca miały okazję spędzić wspólnie czas na spływie kaja-
kowym „Leszczyk”. Pokonaliśmy trasę z Borkowa do Szczypiorna, oglądając 
po drodze wspaniałe widoki. Zarówno pogoda, jak i humory dopisywały, 
a kiełbaska z ogniska smakowała wybornie. Nie mogliśmy sobie wybrać lep-
szego dnia na rekreację na wodzie. 
Składamy podziękowania dla pwd. Sylwii Gardynik za zorganizowanie 
przedsięwzięcia oraz pwd. Magdalenie Bardoni oraz druhowi Grzego-
rzowi Strzelczakowi za zapewnienie zaplecza technicznego.

pwd. Daniel Nowak

ROZMAITOŚCI
Nasielsk, dn. 5 lipca 2013 roku

ZPN. 6722.2.2011.2013.

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk,  
obejmującego obszar wsi Lelewo

 Na podstawie art.17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), uchwały Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lu-
tego 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi Lelewo i uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 
kwietnia 2011 roku o zmianie uchwały nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmu-
jącego obszar wsi Lelewo, oraz w związku z art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-
stępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 późn. zm.), 
z a w i a d a m i a m, o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu Miejscowego Planu Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi L e l e w o, wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 29 lipca 2013 roku do 23 sierpnia 2013 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 
ul. Elektronowa 3, II piętro, pokój nr 215, w godzinach od 800 do 1400.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego, rozwiązaniami, odbędzie się  
w dniu 23 sierpnia 2013 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, I piętro (pokój nr 112 – sala 
konferencyjna).
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 54 ust. 3 
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do 
Burmistrza Nasielska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nie-
ruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia - 13 września 2013 roku.

                Pełniący Funkcję Burmistrza 
                                           Mirosław Łukowski 

Sporządziła: B. Strzelecka tel. 23 6933115                              

WAKACYJNIE 

Busem przez kraj
Ostatnio znajoma ze studiów zapytała mnie, czy nie pojechałbym z nią do 
Krakowa… busem na jednodniową wycieczkę. Okazuje się, że od jakie-
goś czasu to właśnie ten rodzaj transportu stanowi atrakcyjny zamiennik 
pociągów czy nawet samolotów. 
Nie będę co prawda podawał konkretnie firm, które się tym zajmują (to nie 
jest tekst reklamowy), zresztą łatwo ich znaleźć w internecie, opiszę jednak 
kilka ciekawych możliwości, jakie zapewniają. 
Wspomniana już wycieczka do Krakowa kosztuje 35–40 zł (w jedną stro-
nę) i trwa około 5 godzin. Można sobie wyobrazić jednodniową, od biedy, 
eskapadę do dawnej stolicy Polski, zwiedzanie Rynku Mariackiego i zaj-
rzenie do jamy Smoka Wawelskiego. W taki sposób możemy odwiedzić 
wszystkie duże polskie miasta. 
Nie jest też trudno zawitać do stolic naszych sąsiadów. W cenie 80–120 
zł przewoźnicy oferują wyjazdy do Berlina, Pragi czy Wilna. Czy można 
pojechać jeszcze dalej? Tak, niektórzy proponują wycieczkę do Wied-
nia, a nawet Sankt Petersburga! Oczywiście im dalej, tym drożej. Podróż 
do dawnego Piotrogrodu kosztuje już ponad 200 zł. Niemniej nie jest to 
przecież cena „zaporowa”. 
Dodajmy, że busy wyposażone są bardzo przyzwoicie. Są klimatyzowa-
ne, oferują dostęp do Wi-Fi, mają toalety i regulowane fotele. Wydaje mi 
się, że nie mając czasu czy finansów na długie wycieczki, warto zasta-
nowić się nad przedstawionymi wyżej propozycjami wyjazdów. Sam też 
skorzystam z tego w najbliższym czasie i podzielę się z Czytelnikami ŻN 
swoimi wrażeniami.

Paweł Kozłowski
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Kino NIWA ZAPRASZA
24-25 lipca godz. 15.00

26-28 lipca godz. 13.00 i 15.00

Uniwersytet potworny 3D
Animacja, komedia, przygodowy; USA; czas: 1 godz. 

20 min.

Mike Wazowski i James P. Sullivan są praktycz-

nie nierozłączni. Ale nie zawsze tak było. Po 

pierwszym spotkaniu wprost nie mogli ze sobą 

wytrzymać. Uniwersytet Potworny opowiada 

historię wielkiej przyjażni Mike’a i Sully’ego. 

24-28 lipca godz. 17.00

Kac Vegas 3
Komedia; USA; czas: 1 godz. 30 min.

Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug posta-

nawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą 

Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną 

w tarapaty.

24-28 lipca godz. 19.00

Dziewczyna z lilią
Dramat; Francja; czas: 2 godz. 05 min.

Historia kobiety cierpiącej na niespotykaną 

chorobę, którą powoduje rozwijający się w jej 

płucach kwiat. 

31 lipca-1 sierpnia godz. 15.00

2-4 sierpnia godz. 13.00 i 15.00

Minionki rozrabiają 3D
Animacja, familijny, komedia; USA; czas: 1 godz. 38 min.

Tajemniczy złoczyńca zamienia słodkie Mi-

nionki w paskudne potwory, które pożerają 

wszystko, co stanie im na drodze. Gru musi je 

uratować.

31 lipca-4 sierpnia godz. 17.00

Jeździec znikąd
Przygodowy; USA; czas: 2 godz. 29 min.

Stróż prawa na Dzikim Zachodzie zakłada ma-

skę i z pomocą Indianina pragnie pomścić 

śmierć towarzyszy. 

31 lipca-4 sierpnia godz. 19.30

Wielkie wesele
Komedia; USA; czas: 1 godz. 30 min.

Nienawidzący się wzajemnie rozwiedzeni Don 

i Ellie muszą udawać na ślubie swojego adop-

towanego syna, że wciąż są małżeństwem.

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Zabraknie Ci pogody ducha i równo-
wagi wewnętrznej. Niektórzy ludzie 
i sprawy z nimi związane mogą Cię roz-
czarować. Mimo to optymistycznie 
patrz w swoją przyszłość. 

Byk 21.04–21.05
Aura nie jest zbyt korzystna. Dlatego za 
sprawy, które masz do załatwienia, za-
bieraj się zaraz z rana. W miarę upływu 
czasu coraz trudniej będzie Ci cokolwiek 
zrobić. Zrezygnuj z wysiłku fizycznego. 

Bliźnięta 22.05–20.06
Postaraj się nie wchodzić w drogę swo-
im bliskim. Dzięki temu unikniesz ro-
dzinnych nieporozumień. Impulsywne 
i nieprzemyślane działania niosą z sobą 
określone konsekwencje. 

Rak 21.06–22.07
Czeka Cię miły i sympatyczny tydzień. 
Sprzyja sprawom osobistym. Twoje do-
tychczasowe problemy znajdą wreszcie 
dobre rozwiązanie. Odpocznij z dobrą 
lekturą. 

Lew 23.07–22.08
Aura gwiazd nie sprzyja zbytniej aktyw-
ności. Możesz być bardziej niespokojny 
i zdezorganizowany niż zwykle. Sprawy 
ogólne i osobiste przedstawiają się dziś bar-
dziej optymistycznie. 

Panna 23.08–22.09
To będą dobre dni. Ze wszystkich stron 
napotykać będziesz przyjazne gesty i miłe 
słowa. Sprawy, które się opóźniały, ruszą 
do przodu. Sytuacja finansowa poprawi 
się.

Waga 23.09–22.10
Wpł ywy astralne są teraz szczególnie 
korzystne. Sprzyjać będą wielu spra-
wom. Musisz tylko postępować taktow-
nie i rozważnie. Nie martw się, niedługo 
już urlop. 

Skorpion 23.10–22.11
Unikaj spraw, które niosą z sobą jakiekol-
wiek ryzyko. Jeśli nie jesteś pewien swoich 
decyzji, pytaj o radę innych ludzi. Sukces 
osiągniesz dzięki dobrej współpracy z in-
nymi.

Strzelec 23.11–21.12
Nie ulegaj teraz zbytnim emocjom.  
W pracy uważaj na sprawy skomplikowa-
ne i wymagające precyzji. Nie trać na-
dziei na poprawę, a wszystko się ułoży. 
Tylko nie licz na pomoc ani protekcję. 

Koziorożec 22.12–19.01
Najbliższe dni przeznacz na odpoczy-
nek. Świat wcale się nie zawali, jeżeli 
pośpisz dłużej. Trudne sprawy odłóż na 
inny, lepszy termin. Nie absorbuj nimi 
uwagi swojej ani swoich bliskich. 

Wodnik 20.01–18.02
Czas niezbyt ciekawy, ale nie będziesz 
miał powodów do zmartwień. Wszyst-
kie Twoje sprawy i zamierzenia zakoń-
czą się pomyślnie. Myśl pozytywnie 
i otaczaj się pogodnymi ludźmi.

Ryby 19.02–20.03
Emocje nie pozwolą Ci spokojnie praco-
wać. Postaraj się więc ograniczyć swoje 
działania. Więcej sukcesów odniesiesz ra-
czej w kontaktach towarzyskich niż w za-
wodowych. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP

R E K L A M A

Wakacje w NOK-u
Nasielski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci na wakacyjne spektakle teatralne. 

24 lipca 2013 r. (środa) godz. 12.00 „Latający kufer”
Adaptacja teatralna baśni Hansa Christiana Andersena. Egzotyczna opo-
wieść o synu bogatego kupca, który roztrwoniwszy cały majątek ojca, 
dostaje od sąsiadów kufer. Okazuje się, że podarunek jest niezwykły. 
Magiczny prezent przenosi chłopca do odległego kraju. Znalezienie się 
w nowej sytuacji wymaga od Błażeja nie lada sprytu. Wszystko kompli-
kuje się, gdy młodzieniec zakochuje się w pięknej księżniczce…
Opowieść uczy, że udawanie kogoś, kim się nie jest, nie popłaca,  
a nawet za „niewinne” kłamstwa płaci się wysoką cenę. Czas trwania:  
40 min.

9 sierpnia 2013 r. (piątek) godz. 12.00 „Dwie Dorotki”
Adaptacja mniej popularnej baśni braci Grimm, znanej też pod 
tytułem „Pani Zima”. Opowieść o wdowie, która ma dwie córki. 
Rodzona jest leniwa, pasierbica pracowita. Pasierbicy wysłanej po 
wodę prąd rzeki porywa wiadro. Dorotka, bojąc się gniewu maco-
chy, postanawia za wszelka cenę je odnaleźć. Na jej drodze jawią 
się mówiące jabłoń i piec chlebowy. Pomagając im, Dorotka za-
skarbia sobie ich wdzięczność. Spotkana na dalszej drodze tajem-
nicza staruszka również wynagradza Dorotkę za jej dobre serce. 
Macocha z zazdrości wysyła w drogę swoją rodzoną córusię…
Spektakl uczy, że człowiek dobry, uczynny i pracowity, w prze-
ciwieństwie do leniwego i chciwego, może być szczodrze wyna-
grodzony przez los. Czas trwania: 40 min.

26 sierpnia 2013 r. (poniedziałek) godz. 12.00 
„Żółw i zając”
Pełna humoru historia powolnego Żółwika Bogdanka, który postana-
wia zmierzyć się w wyścigu ze sprytnym i bardzo szybkim Zającem. 
Wydaje się, że Żółw nie ma szans na zwycięstwo, ale… Adaptacja 
sceniczna wiersza dla dzieci, ubarwiona zabawnymi dialogami i cha-
rakterystycznymi postaciami zwierząt (Sroka Krysia – artystka leśna, 
Miś – Śpioch, Lis Zenon – leśny menedżer, i Baran, któremu się nigdy 
nigdzie nie spieszy). Czas trwania: 40 min.

Cena biletu na każdy ze spektakli – 5 zł.

Kino Niwa także przygotowało kilka propozycji dla najmłodszych. Od 
3 do 7 lipca na ekranie „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta” 3D, 
czyli połączenie kina przygodowego ze szczyptą humoru. A od 24 do 28 lipca „Uniwersytet potworny”, rów-
nież w 3D.  Aktualny repertuar można sprawdzić na stronie www.noknasielsk.pl.
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Owocowy zawrót głowy
Wakacje i lato są rajem dla miłośników owoców. Owoce te są pełne witamin i składników mineralnych. Do-
datkowo zawierają dużo błonnika, który reguluje pracę jelit i poprawia przemianę materii, co jest szczególnie 
istotne przy odchudzaniu. Owoce zawierają cukier tzw. fruktozę, przez co nie można ich jeść w nadmiernych 
ilościach, ale ok. 200–300 g dziennie należy spożywać. Jeśli mamy dostęp, to oczywiście najlepiej wybierać 
owoce z własnego ogrodu lub innego pewnego źródła. 

Maliny
Zawierają witaminę C, kwas foliowy, witaminę B3 potas, cynk i mangan. Dodatkowo działają rozkurczowo, łago-
dzą bóle menstruacyjne. Pomagają w problemach z wypróżnianiem, dzięki czemu zapobiegają nowotworom 
jelita grubego. Dodatkowo mogą korzystnie wpływać na profilaktykę raka prostaty i trzustki. Wykorzystywane 
są często przy przeziębieniach, mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz obniżają gorączkę. Dlatego 
warto zrobić domowy sok malinowy i zamrozić maliny na zimę.

Jagody, borówki 
Owoce te mają szczególne właściwości. Jeśli masz problemy ze wzrokiem, nie zapominaj o nich. Czarne jagody 
i borówki opóźniają proces utraty wzroku, chroniąc plamkę żółtą w siatkówce. Zapobiegają też powiększaniu 
się krótkowzroczności i poprawiają widzenie w ciemnościach. U osób z cukrzycą czarne jagody mogą nawet 
spowodować częściowe ustępowanie zmian zwyrodnieniowych siatkówki. Zawierają znaczne ilości witaminy 
C, beta-karotenu i kwasu foliowego. Są bogate w pierwiastki śladowe, takie jak cynk, mangan i chrom. Jagody 
zawierają duże ilości antocyjanozydów, o właściwościach przeciwutleniających i dobroczynnym wpływie na 
wzrok. Dodatkowo zapobiegają infekcjom pęcherza moczowego oraz je zwalczają i skutecznie przeciwdziałają 
biegunce. Warto je spożywać przy problemach z cholesterolem, chronią naczynia krwionośne przed odkłada-
niem się jego złogów. Zapobiegają powstawaniu żylaków, wzmacniają naczynia włosowate i kolagen. Związki 
wzmacniające kolagen zapobiegają wiotczeniu skóry, co jest szczególnie ważne podczas odchudzania. Owoce 
te mają również łagodne właściwości przeczyszczające i pobudzające pracę jelit.

Porzeczki do koloru, do wyboru
Choć owoce te są bardzo zdrowe, niestety nie każdy je lubi. Najsłodsze są białe porzeczki. Najwięcej witaminy 
C mają czarne: w 100 g jest jej 180 mg (dziennie potrzebujemy ok. 70 mg) a w pozostałych – ok. 50 mg. Mają 
też sporo witamin z grupy B, PP, K (zwłaszcza czarne), beta-karotenu, dużo żelaza, potasu, wapnia, magnezu, 
miedzi, fosforu, kwasów organicznych. Regenerują naczynia włosowate, chronią serce. Dobrze gaszą pragnie-
nie, łagodzą zgagę, regulują przemianę materii. Zawarte w porzeczkach antocyjany działają przeciwzapalnie, 
zapobiegają przeziębieniom, wspomagają leczenie zatruć pokarmowych. 

Agrest
Mało doceniany owoc, choć dojrzały jest słodki i miękki. Dostarcza potasu, sodu, wapnia, magnezu, fosforu, 
żelaza i dużo witaminy C. Reguluje przemianę materii, działa moczopędnie, oczyszcza, pobudza apetyt. Za-
wiera dużo pektyn, więc nadaje się na galaretki.

Wiśnie 
Zawierają antocyjany chroniące przed działaniem wolnych rodników. Korzystnie wpływają na produkcję krwi-
nek czerwonych. Dostarczają witamin C i A. Sprzyjają obniżeniu poziomu cholesterolu i cukru, wiążą metale 
ciężkie i usuwają je z organizmu. Dzięki zawartości potasu i sodu są moczopędne. Sok z wiśni ma właściwości 
przeciwzapalne – obniża gorączkę i łagodzi ból mięśni. Pomagają usuwaniu także nadmiaru kwasu moczowego.

Czereśnie
Mogą być żółte, różowe, czerwone, ciemnoczerwone, prawie czarne. Jest w nich dużo witamin C, A, z grupy 
B, potasu, wapnia, żelaza, magnezu, cynku, miedzi, manganu. Regulują procesy przemiany materii, wspoma-
gają leczenie niektórych schorzeń wątroby i pęcherza, kamicy nerkowej, opóźniają rozwój miażdżycy, dodają 
energii. Poprawiają samopoczucie osób cierpiących na reumatyzm. Jada się je głównie na surowo. Czereśnie 
są też znakomitym dodatkiem do pierogów, ciast i deserów. Można przyrządzać z nich kompoty, konfitury, 
zupy i likiery. 
Tab. Wartość odżywcza wybranych owoców

Wartość energetyczna
kcal

Białko (g) Węglowodany(g) Tłuszcz(g) Błonnik(g)

maliny 33 1,3 12 0,3 6,7
jagody 40 0,7 12,2 0,6 3,2
czereśnie 61 1 14,6 0,3 1,3
porzeczki czerwone 31 1,1 13,8 0,2 7,7
porzeczki czarne 35 1,3 14,9 02 7,9
agrest 41 0,8 11,8 0,2 3
wiśnie 47 0,9 10,9 0,4 3

Pamiętajmy, lepiej spożywać sezonowe owoce, niż łykać sztuczne tabletki. A jakie owoce Państwo lubią naj-
bardziej? Smacznego!

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

OGŁOSZENIE
Zarząd Koła Wędkarskiego w Nasielsku informuje, że w dniu 28.07.2013 r.  

o godz. 6.00 w Pułtusku odbędą się zawody wędkarskie gruntowe dla dorosłych.
Członków Koła serdecznie zapraszamy.

zapisy u skarbnika Koła. Opłata startowa 10 zł.
Wszelkie pytania pod numerem tel. 23 69 30 026.

    Z poważaniem 
    Prezes PZW Nasielsk
    Piotr Buczyński

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 

28 czerwca 2013 r. kolejny rocznik gimnazjalistów zakończył edukację w Pub-
licznym Gimnazjum nr 3 w Cieksynie. Z tej okazji odbyła się tradycyjna uroczy-
stość pożegnalna. 
Jak co roku, rozpoczęła ją dyrektor szkoły Justyna Nowacka. Po serdecznym 
pożegnaniu i życzeniach, szczególnie skierowanych do trzecioklasistów, wrę-
czyła nagrody i świadectwa z wyróżnieniem dla najlepszych uczniów. Złożyła 
też podziękowanie rodzicom, którzy wyróżnili się wieloletnią pracą społeczną 
na rzecz szkoły. Następnie świadectwa ukończenia gimnazjum otrzymali wszy-
scy absolwenci. Uczniowie wyrazili wdzięczność wobec wszystkich pracowni-
ków szkoły za wieloletnią pracę nad formowaniem młodych umysłów i serc, za 
troskę i wsparcie. Podziękowali młodszym kolegom i koleżankom za wspólne 
przeżywanie radości i smutków. 
Miłą niespodzianką okazała się część artystyczna przygotowania przez żegna-
jących szkołę uczniów. Młodzież zaprezentowała żartobliwe przedstawienie 
oparte na własnym scenariuszu, a następnie film swojego autorstwa – radosne, 
dynamiczne, sprawnie połączone w zabawną całość obrazki ze szkolnego ży-
cia. Dowcipna prezentacja wywołała salwy śmiechu wśród widzów. Wystąpie-
nie uczniów uwieńczyło wzruszające pożegnanie wychowawczyń – Marzanny 
Cieśli i Małgorzaty Parzonki. Uczniowie przygotowali dla swoich Pań szczególne 
upominki – samodzielnie wybrane i opracowane piosenki. 
W tym roku zakończył pracę w szkole wieloletni dyrektor, nauczyciel geogra-
fii, Włodzimierz Minich. W słowach nasyconych wzruszeniem dyrektor Justyna 
Nowacka podziękowała swemu dawnemu przełożonemu, wieloletniemu ko-
ledze za dobroć, empatię, życzliwość, wspieranie w wielu przedsięwzięciach. 
Przypomniała jego nieoceniony wkład w rozwój szkoły, pracę społeczną na jej 
rzecz. Na koniec zwróciła się do Włodzimierza Minicha: Dziękuję za wszystko, 
Panie Dyrektorze. Zawsze będzie Pan dla mnie Panem Dyrektorem. Włodzi-
mierz Minich podziękował Justynie Nowackiej za ciepłe słowa. Podziękował 
również koleżankom i kolegom oraz uczniom. Zakończył swoje wystąpienie 
słowami: Praca wśród Was była dla mnie wielką przyjemnością. Obecni po-
dziękowali odchodzącemu nauczycielowi długimi brawami.

M. M.
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DROBNE
Instalacje elektryczne – kom-
pleksowo – uprawnienia. 
Systemy alarmowe, monito-
ring/kamery. Profesjonalnie 
z gwarancją. Atrakcyjne ceny. 
Tel. 518 529 925.

Sprzedam działkę budowlaną 
– Nasielsk PKP. Tel. 664 414 
891.

Sprzedam działkę budowlaną 
2100 m2. Tel. 518 445 613.

Zespół EVERYDAY. Wesela, 
imprezy okolicznościowe.  
Tel. 692 823 434.

Sprzedam działki w Kosewie 
(prąd, gaz, woda). Tel. 500 
138 106.

Sprzedam tuje Szmragd.  
Tel. 500 138 106.

Budowa domów garaży obór, 
więźby dachowe. Tel. 516 450 
987.

Sprzedam mieszkanie, os. 
Warszawska – parter, po re-
moncie. Tel. 604 337 062.

Sprzedam lub wynajmę miesz-
kanie w Nasielsku 67 m2.  
Tel. 511 848 639.

U s ł u g i  G e o d e z y j n e, u l . 
Kilińskiego 13. Tel. 604 179 447.

Przyjmę ziemię w każdej ilości 
bez gruzu, Strzegocin. Tel. 601 
805 546.

Sprzedam zestaw mebli mło-
dzieżowych i łóżko – wersalkę, 
stan bardzo dobry. Tel. 664 
340 922.

Przyjmę ziemię z wykopów. 
Tel. 538 109 373.

Sprzedam mieszkanie 46 m2 
po remoncie. Tel. 607 269 885.

OL-GAZ – wymiana i legaliza-
cja zbiorników LPG, montaż 
i serwis. Przyjmę ucznia na 
praktykę. Tel. 606 248 809.

Sprzedam działki budowlane 
– Nasielsk. Tel. 519 840 059.

Sprzedam działki budowlane 
– Nasielsk. Tel. 508 903 803.

Sprzedam M 3 os. Warszawska, 
parter 56 m2. Cena 168 000 zł. 
Tel. 787 665 892.

Sprzedam działkę budowlaną 
3600 m2, Głodowo. Tel. 787 
665 892.

Kupię części samochodo-
we: Syrena, Warszawa, Fiat.  
Tel. 608 763 451.

Tynki maszynowe. Tel. 516 315 
490.

M i e s z k a n i e  3 2  m 2 2  p.  
ul. Starzyńskiego 1/8 (Nasielsk) 
sprzedam lub wynajmę.  
Tel. 785 484 339.

Zatrudnię elektromechanika 
samochodowego, ul. Płońska 
55/57. Tel. 512 333 283; 501 
237 173.

Wynajmę powierzchnię ma-
gazynowo-biurową z placem 
(Dantex). Tel. 501 237 173.

Zatrudnimy pracowników 
do montażu lamp – Nasielsk.  
Tel. 504 101 080.

Zatrudnię do fakturowania 
i przyjmowania zamówień 
– okolice Nasielska. Tel. 609 
442 143.

Do wynajęcia dom w Mogowie. 
Tel. 668 302 813.

Sprzedam słomę po kombajnie 
8 ha. Tel. 504 533 147.

Zatrudnię kobiety do zbioru 
pieczarek, zapewniam dojazd. 
Tel. 607 602 411.

Sprzedam mieszkanie 48 m2. 
Tel. 500 728 908.

Zatrudnię operatora maszyn 
rolniczych (kombajnistę), oko-
lice Nasielska. Tel. 602 303 143.

Sprzedam dom ok. 200 m2, 
Nasielsk, ul. Czereśniowa, 
wszystkie media. Tel. 664 423 
582; 512 680 323.

Sprzedam działkę budowlaną, 
częściowo uzbrojoną. Tel. 784 
528 758.

Sprzedam płyty drogowe, 
podkłady kolejowe. Tel. 506 
672 515.

Zatrudnię mechanika – kom-
bajnistę, budowlańca. Tel. 500 
395 822.

Sprzedam kopaczkę ziem-
niaczaną traktorową, Lorcin.  
Tel. 785 217 279.

W y n a j m ę  m i e s z k a n i e  – 
Nasielsk. Tel. 667 246 410; 
667 246 407.

Poszukuję do opieki nad dzie-
ckiem 11 miesięcy – Nasielsk. 
Tel. 667 246 410; 667 246 407.

Garaż do wynajęcia – mu-
rowany na os. Warszawska.  
Tel. 604 242 523.

Zatrudnię pomoc dekarza  
(1 rok praktyki). Tel. 501 691 
790.

Mieszkanie do wynajęcia w cen-
trum Nasielska. Tel. 516 127 903.

OGŁOSZENIA 
DROBNE

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka  
na Twoją reklamę
tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl

Wycinanie drzew, 
prace porządkowe 

oczyszczanie rynien.
Tel. 606 705 640

Cennik reklam i ogłoszeń 
w „Życiu Nasielska”

obowiązuje od 21 marca 2008 r.

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 (wkładkowanie) – 1 szt. 0,10

Bonifikaty, zniżki, dopłaty:

ogłoszenie powierzchniowe 3 edycje – 10%
ogłoszenie powierzchniowe 6 edycji i więcej – 25%
ogłoszenie powierzchniowe 13 edycji i więcej do 50%
ogłoszenie całostronicowe – 10%
ogłoszenie na stronie redakcyjnej + 50%
II i III strona +100%
pierwsza strona – jeden moduł 150 zł

ostatnia strona +50%
reklama przy winiecie 150 zł

wymiary pojedynczego modułu  ogłoszeń powierzchniowych  
wynoszą 98 mm x 45 mm

Usługi ogrodnicze – koszenie trawników, koszenie kosą spali-

nową, wycinanie drzew i krzewów, przycinanie żywopłotów. 

Tel. 503 042 099.

Wynajmę garaż w centrum Nasielska, ul. POW. Tel. 501 032 424.

Sprzedam drewno opałowe kominkowe – brzoza. Tel. 795 

445 701.

Sprzedam deski szalunkowe. Tel. 795 445 701.

Sprzedam gospodarstwo rolne z budynkami 18,75 ha, budynki 

do remontu – Chlebiotki. Tel. 797 749 690.

Sprzedam Toyotę Avensis, 2,4 rok 2003, pełne wyposażenie. 

Tel. 661 971 343.
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WAKACYJNIE

Nasielszczanie na rowery
W poprzednim numerze „ŻN” polecaliśmy, zainspirowani spływem kaja-
kowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechów-
ku, spływ jako sposób na aktywne spędzanie urlopu w naszych okolicach. 
Dziś wrócimy jednak do tematu rowerowego – wszak jednośladem często 
wjedziemy tam, gdzie nie dostaniemy się autem. 
O propozycję ciekawej trasy rowerowej poprosiliśmy Maćka Waśniew-
skiego, pasjonata dwóch kółek, który przemierza na rowerze nie tylko 
naszą gminę, ale i ościenne powiaty. – Polecam wybrać się do lasu na 
piknik pod Psucinem – do Czarnowa. Ogólnie jest to wycieczka szoso-
wa, dopiero w Cegielni Psuckiej i Psucinie mamy chodniki, które – gdyby 
połączyć z Nasielskiem – mogłyby stanowić ścieżkę rowerową. Ostatni 
kawałek od Psucina trzeba pokonać drogą polną. Jest to idealna wyciecz-
ka na weekendowy piknik w lesie. Długość tej trasy w jedną stronę to  
11 km. Po drodze możemy się zatrzymać na odpoczynek na placu za-
baw dla dzieci w Psucinie. Przed stawem odbijamy w lewo, a później 
przed krzyżem również w lewo. Jadąc gruntową drogą, docieramy do 
drogi asfaltowej i skręcamy w prawo na skrzyżowaniu. Po przejechaniu 
około kilometra, u celu naszej wycieczki, zastajemy miejsce leśnego wy-
poczynku z zadaszonym stolikiem. Można tu też rozpalić ognisko, które 
wcześniej musimy telefonicznie zgłosić leśnikowi, informacja z nume-
rem telefonu znajduje się na miejscu – tłumaczy rowerową trasę Maciek. 
Oczywiście jadąc szosą w kierunku Pomiechówka, należy zachować 
szczególną ostrożność. Natomiast przed wejściem do lasu warto nasma-
rować się środkami przeciwko owadom. 
Dla urozmaicenia trasy można się wybrać do Wólki Kikolskiej. – Tylko  
10 km jazdy od Nasielska i jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu. Ideal-
na przestrzeń na piknik w lesie, pamiętajmy jednak, aby zgłosić leśnikowi, 
gdybyśmy chcieli rozpalić grill, po przeciwnej stronie drogi jest leśniczów-
ka. Polecam przejechać się drogą gruntową poprzez lasy w kierunku Pau-
linowa (za dawną wąskotorówką w lewo), dalej na Krogule, przy jeziorku 
Zieleń i około 2 km za nim znajduje się miejsce docelowe naszej wy-
cieczki – poleca Maciej.
Obie wycieczki można również połączyć ze sobą, tak by nie wracać jedną 
trasą. Jednak w lesie należy zachować czujność, by nie pomylić dróg i nie 
wyjechać przypadkiem na przykład w Orzechowie.

Michał B.

PIŁKA NOŻNA

Za miesiąc rusza liga okręgowa
Do rozpoczęcia nowe-
go sezonu rozgr y wek 
piłkarskich (2013/2014) 
pozostał już niecały mie-
siąc. Ruszają one w środę,  
14 sierpnia. Żbik pierwszy 
mecz rozegra z beniamin-
kiem, drużyną z Ojrze-
nia. Spotkanie odbędzie 
się na boisku przeciwni-
ka. To trudne dla naszych 
zawodników boisko. Ma 
sztuczną nawierzchnię, 
a na takiej nasi piłkarze nie 
czują się najlepiej.
Jedno jest pewne: tego 
meczu, jeśli nasza drużyna chce 
awansować, przegrać nie może. 
Zresztą innych też nie. A o tym, że 
chce awansować, mówi się dość 
głośno. Wydaje się, że na to naszą 
drużynę stać, mimo że do chwili 
obecnej nie odnotowaliśmy prób 
wyraźnego jej wzmocnienia. Bra-
kuje po prostu pieniędzy.
To, co pokazali nasi piłkarze w koń-
cowej fazie poprzedniego sezonu, 
każe patrzeć w przyszłość optymi-
stycznie. Młodzież dojrzewa, a za-
wodnicy doświadczeni nie wieszają 
jeszcze butów na kołkach. Więk-
szość młodzieży, która przebojem 
wdziera się do pierwszego składu, 
stanowią wychowankowie naszego 
klubu. Związani są z naszym mia-
stem i gminą. Są pełni zapału i pilnie 
trenują. Widać postęp.
Przygotowania do nowego sezonu 
rozpoczęli 10 lipca. Mimo wakacji 
i związanych z nimi wyjazdów na 
treningach zjawia się wielu zawod-
ników, około 15 osób. W kadrze 
szkoleniowej nie zaszły zmiany. 
Za pierwszą drużynę odpowiada 
Grzegorz Zmitrowicz. W dalszym 
ciągu może liczyć na wsparcie Łu-
kasza Gołębiewskiego.
Oprócz treningów na własnym 
boisku przewidziane są mecze 
kontrolne. Już w najbliższy piątek 
w późnych godzinach popołu-
dniowych rozegrane zostanie na 
naszym boisku spotkanie z drużyną 
grającą w lidze okręgowej, w grupie 
warszawskiej, WKS Rząśnik. Później, 
w środę, Żbik spotka się z Mewą 
Krubin, a w sobotę z Dębem Wieli-
szew. Oprócz spotkań z drużynami 
tej samej lub niższej klasy przewi-
dziane są też sparingi z drużynami 
z tzw. wyższej półki – tj. z IV, a na-
wet III ligi. Na pewno dojdzie w tej 
fazie do pojedynku z Błękitnymi 
Raciąż.
Wydaje się, że rywalizacja w na-
szej grupie będzie zacięta. Odeszły 
z niej wprawdzie do wyższej ligi 
drużyny z Ostrołęki i Ciechanowa, 
ale pamiętać należy, że wyrówna-
ną walkę z tymi zespołami o awans 
toczyło jeszcze pięć drużyn. Wśród 
nich była i nasza. Wydaje się, że 
wszystkie one ponowią próbę 
zmiany ligi na wyższą także w tym 
roku. Do tej piątki (Żbik, Kryształ 
Glinojeck, Korona Szydłowo, Tę-
cza Łyse, Wkra Bieżuń) dołączy 
spadkowicz z IV ligi – Nadnarwian-
ka Pułtusk. Klub ten zaczął się refor-
mować i poszukiwać wzmocnień 
już wiosną bieżącego roku. Liczyć 

się też będzie z pewnością Mako-
wianka Maków, która wiosną przy-
puściła szturm na czołowe pozycje. 
Z tą drużyną gramy już drugi w tym 
sezonie mecz (17 sierpnia – na na-
szym stadionie).
Przygotowania przebiegają spo-
kojnie. Zwraca uwagę to, że za-

równo prezes Aleksander Górecki, 
jak i trener Grzegorz Zmitrowicz są 
mimo pewnych kłopotów spokojni. 
Nie widać tej nerwowości, jaką dało 
się zauważyć wiosną przed rozpo-
częciem rundy rewanżowej.

a.zaw

PZW Cieksyn 

Zdobyli siedem pucharów
W odby wając ych 
s i ę  2 3  c z e r w c a  
2013 r. Wędkarskich 
Mistrzostwach Spła-
wikowych Kadetów, 
Juniorów i  Kobiet 
Okręgu Ciechanow-
skiego w Grądach na 
Jeziorze Grądy koło 
Lidzbarka Welskiego 
bardzo duże sukce-
sy odnieśli członko-
wie Koła Cieksyn. Łącznie zdobyli aż siedem pucharów.
Niewątpliwie największym sukcesem jest Mistrzostwo Okręgu zdobyte 
przez Elżbietę Brzozowską, która pokonała konkurentki w obydwu turach. 
W kategorii kadetów dzielnie walczył Arek Kasiak, który bronił tytułu 
z ubiegłego roku, ale tym razem zabrakło mu 200 g do mistrzostwa. Bar-
dzo dobrze poradził sobie w zawodach debiutant – Mariusz Klepczyński, 
który zajął trzecie miejsce.
Wiele poświęcenia włożył w zdobycie trzeciego miejsca w kategorii junio-
rów Paweł Palka – konsekwentnie łowił ukleje, siedząc po kolana w wo-
dzie.
Pozostali zawodnicy zajęli miejsca w ścisłej czołówce i również należą im 
się gratulacje. 
Oto ich wyniki: JUNIORZY: 3. Paweł Pałka, 5. Mateusz Olczak, 7. Paweł 
Daab, 10. Luiza Pyrzyńska. 
KADECI: 2. Arkadiusz Kasiak, 5. Mariusz Klepczyński, 7. Michał Szpygel, 
10. Mateusz Sztabik, 12. Mikulski Piotr.

(Michał B.)


