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Poszukiwania
ze sobą specjalnie przeszkolone 
do tego typu zadań psy. 
Nocna akcja została przerwana 
około godziny 4 rano (16.VII .), 
a wznowiona około godziny 10 
w środę. Zabezpieczono więk-
sze siły. Dołączyli strażacy z OSP 
Psuc in .  W akcj i  poszuk iwaw-
czej użyto tak że pol icyjnego 
helikoptera. Do momentu za-
mknięcia tego numeru ŻN pani 
Michalina nie została odnalezio-
na. 
Zaginiona Michalina Rosłońska 
ma 165 cm wzrostu. Jest osobą 
o szczupłej budowie ciała. Wło-
sy z odcieniem szarości miała 
uczesane w kok. Pomocą w roz-
poznaniu tej osoby może być to, 
że na nodze prawej miała panto-
fel, a na lewej nodze kapeć. 
Wszystkie osoby mogące po-
móc w odnalezieniu zaginionej są 
proszone przekazanie informacji 
policji. Telefonować można pod 
nr 22-775-22-01-04 (Komen-
da Powiatowa Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim) lub 23 
691-23-77, 23 691-22-07 (Komi-
sariat Policji w Nasielsku).

az

Późnym wieczorem we wtorek, 15 lipca br., nasielska policja została powiadomiona o zaginię-
ciu mieszkanki Starych Pieścirogów – Michaliny Rosłońskiej. Natychmiast rozpoczęto akcję po-
szukiwawczą, jako że mająca 74 lata kobieta od pewnego czasu miewała kłopoty z pamięcią 
i orientacją w terenie. 
Ostatni raz była widziana w oko-
l ic ach przeja zdu kolejowego 
w miejscu, gdzie ulica Wrzosowa 
przekracza tory kolejowe (linia 
sierpecka). Wybrała się do po-
bliskiego lasku po chrust i przed 
nocą nie wróciła do domu.

Pol icjanci o pomoc w poszu-
kiwaniach poprosil i  strażaków. 
W nocnej akcji poszukiwawczej 
policjantów wsparło 23 strażaków 
z OSP Nasielsk, OSP Jackówek 
i OSP Ratownictwo Wodne z No-
wego Dworu – Modlina. Przybyło 
też 4 strażaków z Warszawy. Mieli 
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Komisariat Policji,  
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07

Straż Pożarna Nasielsk 
998 

Pogotowie Ratunkowe  
tel. 999

Pogotowie energetyczne 
991 lub 24 365 10 10

Pogotowie Gazowe 
992 lub 0 608 069 128

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. 23 691–23–46

TAXI. Postój 
tel. 23 691-27-17

Zarząd Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej 

tel. 23 691–23–64 

SPZOZ NASIELSK,  
ul. Sportowa 2 

tel. 23 691–25–03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. 23 691–22–20

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. 23 693–50–05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  

tel. 23 691–25–14

NZOZ TERA–MED 
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1 

tel./fax 23 693 14 26

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax 23 693–20–02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  

tel. 23 693–14–28

Poradnia Terapii Uzależnień,  
ul. Warszawska 50  
tel. 23 693–02–50

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

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Warszawska 26 

tel./fax 23 691–26–43

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

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. 23 693–30–67

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax 23 691–23–43

Miejsko–Gminna  
Biblioteka Publiczna,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. 23 691–25–52

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

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

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

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. 23 693–10–25

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

Polski Związek Wędkarski 
koło nr 13 w Nasielsku 

tel. 23 693 00 26

Dyżury aptek 
lipiec 2014 r.

14.07.2014 r. – 20.07.2014 r. Apteka HERBA ul. Kolejowa 45, 
Nowe Pieścirogi;
21.07.2014 r. - 27.07.2014 r. Apteka  ul. Szkolna 1, Pomiechówek;
28.07.2014 r. - 03.08.2014 r. Apteka Przy stacji ul. Modlińska 18, 
Pomiechówek.
W dni powszednie, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni wolne od pra-
cy dyżur rozpoczyna się o godzinie 20.00 i trwa do godziny 8.00 dnia 
następnego pod wskazanym numerem telefonu: 514 641 791.

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

KOMUNIKAT

Kąpieliska na Narwi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Ma-
zowieckim informuje, że na podstawie wyników badań wody prze-
prowadzonych w dniach 17 czerwca br. oraz 2 lipca br. na rzece Narew 
zostały dopuszczone do kąpieli następujące miejsca:
– Nowy Dwór Mazowiecki – przy Wodnym Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym,
– Nowy Dwór Mazowiecki – na wysokości Targowiska Miejskiego.

Z UM

Odbiór azbestu
W kwietniu br. gmi-
n a  N a s i e l s k  z ł o -
ż y ł a  w n i o s e k  d o 
Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
o dofinansowanie za-
dania polegającego na 
usuwaniu i unieszkod-
liwianiu wyrobów za-
wierając ych a zb e st 
z terenu miasta i gminy 
Nasielsk na 2014 rok. 
Wniosek był na kwotę 
169 828,00 zł. i obej-
mował 133 posesje, z których odebrano by wyroby zawierające azbest 
o łącznej masie około 352 ton. 
Niestety mimo że złożyliśmy wniosek jak pierwsi w oddziale WFOŚiGW 
w Warszawie, a Regulamin przewidywał rozpatrywanie wniosków według 
kolejności zgłoszeń, WFOŚiGW podjął decyzję o równym podziale środ-
ków pomiędzy wszystkie gminy ubiegające się o dofinansowanie. Zamiast 
wnioskowanej kwoty 169 828,00 zł. gmina Nasielsk otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 13 500,00 zł. 
W chwili obecnej przystępujemy do podpisania umowy z wyłonionym 
wykonawcą, Firmą DACH-EXPRESS, Gorysze 21, 06-40 Ciechanów. Po 
podpisaniu umowy przekażemy firmie listę 16 właścicieli nieruchomości, 
(według kolejności złożonych wniosków przez mieszkańców), z którymi 
firma będzie się kontaktowała telefonicznie w celu ustalenia terminu i za-
sad odbioru wyrobów zawierających azbest. Prace rozpoczną się już naj-
prawdopodobniej w przyszłym tygodniu. 
Ponadto w dniu 10 lipca br., po rozmowach burmistrza Nasielska z preze-
sem WFOŚiGW w Warszawie i uzgodnieniach, złożyliśmy drugi wniosek na 
kwotę 100 402,00 zł, obejmujący demontaż i odbiór wyrobów zawiera-
jących azbest o łącznej masie około 232 ton z 84 posesji. 
O sposobie rozpatrzenia wniosku oraz o wysokości przyznanego dofinan-
sowania powiadomimy w późniejszym terminie. 

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

Z UM

Plac zabaw przy SP zaprasza
W okresie wakacyjnym zapraszamy serdecznie dzieci i rodziców na 
teren placu zabaw, który jest zlokalizowany przy Szkole Podstawowej 
w Nasielsku (ul. Kościuszki). Plac zabaw czynny jest w godzinach: 8.00–
12.00 i 16.00–22.00 od poniedziałku do piątku oraz 14.00–19.00 
w soboty i niedziele.
W tych samych godzinach czynny jest również kompleks boisk „Orlik”. 
Serdecznie zapraszamy.
Z uwagi na trwające prace nad placem zabaw przy Miejsko-Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Nasielsku w okresie wakacyjnym nie zdążymy z re-
alizacją tej inwestycji. Za utrudnienia przepraszamy.

Z UM

Złożenie deklaracji
Nowy system odbioru odpadów obowiązuje już po-
nad rok czasu. Do 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nie-
ruchomości zobowiązany był przedłożyć Burmistrzowi 
Nasielska deklarację o wysokości opłaty za odbiór od-
padów komunalnych.
W deklaracji tej zobowiązany był do obliczenia kwoty, 
jaką deklaruje płacić za odpady, mnożąc liczbę osób za-
mieszkałych (niekoniecznie zameldowanych) na posesji 
przez stawkę 7 zł lub 13 zł. Wydział Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich na bieżąco weryfikuje, czy 
z danej nieruchomości złożona jest deklaracja i czy licz-
ba podanych osób jest zgodna ze stanem faktycznym. Sprawdzamy również 
w wykazach przekazywanych przez firmę Błysk Bis, w przypadku deklaracji 
segregowania odpadów, czy z danej posesji są wystawiane również odpady 
selekcyjne.
Niestety, zdarza się nam wykryć fakt niezłożenia deklaracji czy jej niezgodno-
ści ze stanem faktycznym, a wtedy naliczana jest pełna opłata od lipca ubiegłe-
go roku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie 
ma możliwości naliczenia opłaty od chwili składania obecnie deklaracji, więc 
kwota do uregulowania jest wysoka.
Ściągalność natomiast zaległości ustawodawca przewidział z zastosowaniem 
ordynacji podatkowej, a więc w razie zwłoki w trybie postępowania egze-
kucyjnego w administracji. Prosimy więc o szybkie zgłoszenie się do urzędu 
w celu złożenia deklaracji i uregulowanie zaległości, gdyż prędzej czy później 
należności i tak zostaną ściągnięte.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Z UM

Informacja  
o utrudnieniach w ruchu
Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2014 r. w Bor-
kowie (przy pomniku) odbędą się uroczystości związane z 94. rocznicą 
bitwy nad Wkrą. W związku z powyższym nastąpi zamknięcie odcinka 
drogi w Borkowie w godzinach 17.00–20.00. 
Preferowany objazd miejsca uroczystości w kierunku Pomiechówka 
i z Pomiechówka: przez Lelewo, Zaborze, Miękoszyn, Toruń Włościań-
ski, Goławice.
Za utrudnienia przepraszamy.

Z UM

Urząd działa od 6 rano
Przez najbl iższe dnia nasielski magistrat będzie otwarty już od 
godz.6.00 rano. A wszystko to z uwagi na wysokie temperatury po-
wietrza. 
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Nasielska od 17 lipca do 1 sierpnia 
br. godziny pracy dla Urzędu Miejskiego w Nasielsku zostały ustalo-
ne od godz. 6.00 do godz. 14.00. Jednocześnie, mając na względzie 
sprawną obsługę Klientów Urzędu oraz skuteczność załatwiania ich 
spraw, kierownik każdej komórki organizacyjnej Urzędu ma obowiązek 
zabezpieczyć dyżury w ramach tej komórki we wskazanym powyżej 
okresie w poniedziałki w godz. 14.00–18.00 oraz od wtorku do piątku 
w godz. 14.00–16.00. 

fot. Archiwum
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Z MIASTA

Pechowa sobota 
Awaria sieci wodociągowej, do ja-
kiej doszło w Nasielsku w sobotę 
12 lipca br. w godzinach rannych 
na ul. Przemysłowej, była wyjątko-
wo poważna. Pękła gruba żeliwna 
rura (magistralna), którą woda ze 
Stacji Uzdatniania Wody w Jacko-
wie jest doprowadzana do miasta. 
Niekontrolowany wypływ wody 
był tak duży, że włączające się au-
tomatycznie kolejne pompy nie 
zwiększały ciśnienia w sieci. Ratu-
nek był jeden: wyłączenie całego 
systemu podawania wody do sie-
ci, szybkie zlokalizowanie miejsca 
awarii i przystąpienie do jej usu-
wania. Tak też postąpiono i po 12 
godzinach ciężkiej pracy hydrau-
lików woda na nowo pojawiła się 
w kranach. Uszkodzony fragment 
rury żeliwnej został wycięty i w to 
miejsce założono nową, już pla-
stikową rurę. ZGKiM oraz Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji stanę-

ły w tym wypadku na wysokości 
zadania.
Awaria spowodowała duże uciąż-
l iwości w życiu mieszkańców. 
Kłopot był tym większy, że nikt 
nie spodziewał się takiej sytua-
cji. Problem tkwił w braku infor-
macji. Ratunku szukano wszędzie 
– w Nasielsku, Nowym Dworze 
Mazowieckim, a nawet w War-
szawie. Niektóre z napływających 
informacji były sprzeczne. Jed-
na z nich mówiła na przykład, że 
awaria będzie usuwana aż do po-
niedziałku.
Awarie się zdarzały się, zdarzają 
i zdarzać będą. Chodzi o to, aby 
informacja odnośnie do zaistnia-
łych zdarzeń docierała do wszyst-
kich szybko i była pewna. O tym 
powinny pomyśleć władze miasta. 
Wydarzenie z 12 lipca pokazało, 
że w tej kwestii jest u nas jeszcze 
dużo do zrobienia. 

(red.)

Z GMINY

Inwestycje w skrócie
O informacje dotyczące aktualnie realizowanych w gminie zadań inwestycyjnych poprosiliśmy Radosława Kasiaka, kierownika Wydziału Inwestycji, 
Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych.

Z UM

Nowe 
przystanki
Od 10 czerwca br. została wpro-
wadzona stała zmiana organizacji 
ruchu związana z wprowadzeniem 
oznakowania 5 par nowych przy-
stanków przy ulicach: 
Płońska – „Bloki”, 
Płońska – „Lipowa”, 
Warszawska – „Sanibud”, „Apteka”, 
Pniewo – „MarcPol”, Stare Pieściro-
gi – „Kolejowa”. 
W y k o n a w c ą  p r a c  z a  k w o -
tę 30 573,85zł brutto był ZGKiM 
w Nasielsku. Poinformowano także 
przewoźników w celu weryfikacji/
aktualizacji rozkładu jazdy.
Jednocześnie informujemy, że opła-
ta w wysokości 5 gr (opłaty ponoszą 
przewoźnicy) za każde zatrzymanie 
się na przystanku autobusowym jest 
w całości przeznaczona na utrzyma-
nie przystanków w czystości i po-
rządku. Wprowadzenie ww. liczby 
przystanków autobusowych przy-
czyni się do poprawy komfortu 
osób podróżujących komunikacją 
autobusową. Całkowity koszt wpro-
wadzenia nowych przystanków do 
ruchu został sfinansowany ze środ-
ków własnych gminy.

FOTOOBSERWATOR

Na placu znajdującym się u zbiegu ulic Kościuszki i Płońskiej znowu coś się dzieje. Zniknęły już mury starej oczyszczalni 
ścieków, zdemontowano też zniszczone ogrodzenie. Pracownicy ZGKiM równają i porządkują plac, który w planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta jest przeznaczony pod urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Po 
zakończeniu prac porządkowych to miejsce będzie dostępne dla mieszkańców i nie zostanie już ogrodzone. 

(red.)

Stacja Uzdatniania Wody (SUW)
Rozpoczęły się prace Komisji Odbiorowej dotyczące realizowanego 
zadania modernizacji SUW. Wskazane zostały drobne usterki, które 
wykonawca firma ABT Sp. z o.o z Częstochowy zobowiązał się usu-
nąć do dnia 22 lipca.

Świetlica w Konarach
11 lipca odbył się od-
biór końcowy za-
dan ia  p o d na z wą 
„Przebudowa i wy-
posażenie świetl i-
c y wiej sk iej  wraz 
z urządzeniem te-
r e n u  s p o r t o w o -
- r e k r e a c y j n e g o 
w miejscowości Ko-
nary gm. Nasielsk”. 
Re a l i z a c j a  z a d a -
nia została dofinan-
s o w a n a  z  P RO W 
2007–2013 w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi. Gmina pozyska-
ła dofinansowanie w wysokości 288 000 zł. Całkowity koszt z udziałem 
własnym gminy wyniósł 474 000 zł.

Ulica do przedszkola
Do końca lipca zostanie wykonany remont ulicy prowadzącej do Sa-
morządowego Przedszkola przy ul. Warszawskiej. W ramach prze-
widzianych prac zostanie położona na tej ulicy nowa nawierzchnia 
asfaltowa, a także będzie wykonany tzw. ściek korytkowy, którym do 
studzienki kanalizacyjnej zostaną odprowadzone wody opadowe.

Broniewskiego
Zostały wykonane prace związane z budową sieci wodno-kanaliza-
cyjnej. Została wykonana też podbudowa pod nawierzchnię asfalto-
wą i chodnik. Do 21 lipca zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa 
i wspomniany chodnik. Wszystkie prace na tej ulicy, zarówno wodno-
-kanalizacyjne, jak i nawierzchniowe, wykonuje firma państwa Młyń-
skich z Ciechanowa. 

Droga w Lelewie
Na drodze gminnej relacji Czajki–Lelewo została wykonana na-
wierzchnia asfaltowa na długości 900 m. Szerokość drogi wynosi 4 
m. Wykonawcą prac na tej drodze jest firma „Czystość” z Wołomina. 
W chwili obecnej trwają końcowe prace, polegające na porządkowaniu 
terenu i wykonywaniu poboczy.

„Baszta”
W sierpniu rozpoczną się pra-
c e  z w i ą z a n e  z  r e m o n t e m 
„Baszt y”.  Zakres prac b ędzie 
obejmował wykonanie nowych 
tynków zewnętrznych, izolację 
fundamentów, wykonanie nowe-
go pokrycia dachowego łącznie 
z więźbą dachową. Zostanie też 
wykonana nowa podłoga, nowe 
t ynk i  wewnątrz  ob iektu ora z 
zostanie wymieniona stolarka 
okienna i drzwiowa. Sposób zago-
spodarowania tego obiektu zosta-
nie ustalony w najbliższym czasie.

Droga Jackowo–Broninek
W dniu 17 lipca została podpisana 
umowa z firmą Drogi i Mosty Jan 
Kaczmarczyk na wykonanie mo-
dernizacji odcinka drogi gminnej relacji Jackowo–Broninek. Zadanie zo-
stało dofinansowane z Urzędy Marszałkowskiego w wysokości 50 tys. zł. 
Ogólny koszt modernizacji wyniesie 210 tys. zł, z czego 160 tys. wyło-
ży gmina. Modernizowany odcinek będzie miał nawierzchnię asfaltową. 
Jego długość wynosi 605 m.

Targowica
Zosta ła podpisa-
na umowa z f irmą 
Drogi i Mosty Jan 
Kaczmarcz yk na 
wykonanie targo-
wicy prz y ul .  L i-
powej. Zakres prac 
będzie obejmował 
utwardzenie terenu 
kruszywem łama-
nym i wykonanie 
drogi asfaltowej łączącej wjazd z wyjazdem. Zostaną też wybudowane 
wiaty handlowe dla kupców sprzedających drobny asortyment (od stro-
ny ulicy Lipowej). Przy wiatach zostanie wykonane utwardzenie kostką 
betonową.
Planowane jest, że prace przy tym obiekcie zostaną zakończone do koń-
ca sierpnia br. Ich koszt wyniesie 557 tys. zł. Cała suma pochodzić będzie 
z budżetu gminy.

Wysłuchał i zanotował: andrzej zawadzki

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

fot. UM Nasielsk

fot. M. Stamirowski

fot. M. Tyc
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02.07. na ulicy Kilińskiego niezna-
ny sprawca podpalił samochód. 
Straty wynoszą 10 000 zł na szko-
dę mieszkańca Nasielska.
04.07. w Nowej Wronie nieznani 
sprawcy wybili 2 szyby w wiacie 
przystanku autobusowego. Stra-
ty wynoszą 500 zł na szkodę UM 
Nasielsk.
04.07. w Starych Pieścirogach nie-
znany sprawca skradł kratkę ście-
kową. Straty wynoszą 487 zł na 
szkodę ZDW Wołomin.
05.07. w Nunie nieznany sprawca 
uszkodził drzwi wejściowe w do-
mku letniskowym. Straty wynoszą 
1000 zł na szkodę mieszkańca po-
wiatu nowodworskiego.
08.07. w Nunie Jarosław W., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował 
samochodem pomimo zakazy są-
dowego.
09.07. w Starych Pieścirogach nie-
znani sprawcy włamali się do bu-
dynku gospodarczego i skradli 
mienie o wartości 1480 zł na szko-
dę mieszkańca gminy Nasielsk.
11.07. na ulicy Warszawskiej niezna-
ni sprawcy podpalili śmietnik. Spa-
leniu uległa konstrukcja dachu i 6 
kontenerów. Straty oszacowano na 
10 500 zł.

Pijani na drodze
11.07. w Dębinkach Wioletta K., 
mieszkanka gminy Nasielsk, kie-
rowała samochodem po spożyciu 
alkoholu (0,66 mg/l).
09.07. na ulicy Kolejowej Daniel G., 
mieszkaniec powiatu ciechanow-
skiego, kierował samochodem po 
spożyciu alkoholu (1,18 mg/l).

O bezpłatnej rehabilitacji 
i szerokim zakresie usług
W odniesieniu do artykuł pt. „Rehabilitacja zostaje” (nr 14 ŻN) prag-
niemy poinformować mieszkańców naszej gminy, że „nowym 
oferentem”, który otrzymał w czerwcu br. kontrakt na rehabilita-
cję na terenie gminy Nasielsk, jest NZOZ Fizjonova – nowoczesna 
przychodnia rehabilitacyjna mieszcząca się przy ul. Ogrodowej 5 
w Nasielsku. 
Przychodnia ta dysponuje wykwalifikowanym personelem, komfor-
towymi warunkami lokalowymi oraz najnowocześniejszym sprzę-
tem. Zostało to wysoko ocenione i pozytywnie zweryfikowane przez 
kontrolę z NFZ i zadecydowało o przyznaniu tej właśnie placówce 
kontraktu na rehabilitację. 
Jednak w dniu 27 czerwca bieżącego roku NFZ na swojej stronie in-
ternetowej podał informację o unieważnieniu postępowania kon-
kursowego dotyczącego świadczenia usług z zakresu rehabilitacji 
leczniczej w całym województwie mazowieckim. Tym samym spo-
wodowało to przedłużenie umów placówkom dotychczas je reali-
zującym. 
W związku z taką decyzją NFZ pacjenci z Nasielska i okolic straci-
li możliwość bezpłatnego korzystania z zabiegów w NZOZ Fizjono-
va, w tym niedostępnych nigdzie indziej, tj. poszukiwanej krioterapii 
miejscowej, kąpieli wirowych oraz rehabilitacji dzieci i pacjentów po 
udarze niezwykle skuteczną metodą NDT-Bobath.
Uważamy, że Pacjenci z Nasielska potrzebują skutecznej rehabilitacji 
i nie powinni szukać takiej pomocy w Warszawie, czy innych odda-

lonych komfortowych placówkach. Taka rehabilitacja powinna być 
dostępna bezpłatnie i na miejscu w NZOZ Fizjonova. Będziemy po-
nownie starać się o rehabilitację w ramach kontraktu z NFZ. Dlatego 
już teraz pragniemy uspokoić wszystkich mieszkańców i zapewnić, 
iż w przypadku podpisania umowy z NFZ nasza przychodnia NZOZ 
Fizjonova świadczyć będzie bezpłatne usługi rehabilitacyjne w peł-
nym zakresie, tzn. kinezyterapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. 
Ponadto zakres świadczonych usług zwiększy się o zabiegi, których 
pacjenci obecnie nie znajdą w Nasielsku bezpłatnie.

Kierownictwo NZOZ Fizjonova: 
mgr fizjoterapii Olimpia Kotnarowska

mgr fizjoterapii Łucja Łapińska

Z MIASTA

Pomysłowy Dobromir 
w akcji?
Niezwykłą pomysłowością wykazał się pewien anonimowy miłośnik po-
rządku w mieście, który umieścił na ul. Kilińskiego na „żywym” drzewie 
rosnącym przy miejscach parkingowych tabliczkę z zakazem parkowa-
nia. Dodatkowo tabliczka ta zawiera w swej treści, wyrażoną piktogramem, 
groźbę (karalną?) wywiezienia pozostawionego samochodu.

Wszystko mogłoby być nawet śmieszne, gdyby nie to, że tabliczkę tę 
umocował „pomysłowy Dobromir” do drzewa potężnymi ćwiekami 
i rwącymi, żywą jego tkankę śrubkami. Co na to miłośnicy przyrody?
Nieznana jest też przyczyna umieszczenia w tym miejscu tego rodzaju 
tabliczki. Czy chodziło tu o wjazd do bramy, który jest niekiedy zastawiany 
parkującymi na tej ulicy samochodami? Te sprawy regulują odpowiednie 
przepisy. Jest to pole do popisu dla służb porządkowych.
A może chodziło o to, że klienci licznych w tej części miasta sklepów i in-
stytucji mają kłopot np. z dostarczeniem towaru? Problem niewątpliwie 
istnieje, ale samowolne umieszczanie zakazów do niczego dobrego nie 
prowadzi. Jeszcze jedno: umieszczać tego typu tabliczek osobom do tego 
nie powołanym przy drogach publicznych po prostu nie wolno.
I dodatkowe spostrzeżenie. W naszym mieście nie dba się o to, aby można 
było samochód gdzieś postawić lub go zaparkować. Argumentem niech 
będzie fakt, że na modernizowanych ostatnio ulicach nie przewidziano nie 
tylko miejsc parkingowych, ale i postojowych.

(a)

Z MIASTA

Brudna tablica pamięci
Widok najstarszej na Grobie Nieznane-
go Żołnierza tablicy upamiętniającej 
pochowanych w tej mogile bezimien-
nych żo ł n ierz y z  1920 r.  przera ża . 
Przetrwała czas okupacji hitlerowskiej, 
przetrwała lata PRL, a teraz, gdy mamy 
wolną Polskę i gdy nie trzeba już oba-
wiać s ię  sankcj i  za  oddawanie czc i 
t ym, którz y walcz yl i  z  b olszewika-
m i ,  w t ym p rze łomow ym dla  Pol-
sk i roku, brudna i  zanieczyszczona, 
j e s t  n i e d b a l e  r z u c o n a  n a  m o g i l e .  
O, tempora, o, mores!
Napisanie tych kilku słów było dla mnie 
niezmiernie trudne. Potrzebę domycia 
tablicy sugerowałem pewnym osobom 
przynajmniej od dwóch lat. Teraz jed-
nak zobowiązał mnie do tego mój były 
harcerz, który od wielu lat mieszka na 
drugiej półkuli i rzadko przyjeżdża do 
Polsk i .  K iedy tu jednak prz yjeżdża, 
przychodzi właśnie tutaj, gdzie w latach 
60. XX w. stawał jako harcerz na war-
cie, a w szkole na zbiórkach harcerskich 
i obozach słuchał opowieści komba-
tantów II wojny, którzy wcześniej jako 
młodzi ludzie w 1920 r. zwozili z pól 
zwłoki poległych i składali w tej bratniej 
mogile. 
Dobrze byłoby, aby ta tablica wróciła na 
miejsce, które jej przeznaczyli ci, któ-
rzy ją w latach 20. fundowali. Bo nowa 
tablica zawiera poważne przekłamanie.

Andrzej Zawadzki hm. Pl 

Z REDAKCYJNEJ POCZTY
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Polska wieś – dziedzictwo 
i przyszłość
Wydział Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich informuje, 
że Fundacja na rzecz Rozwoju 
Polskiego Rolnictwa (ul. Gomb-
rowicza 19, 01-682 Warszawa) 
ogłosiła VI edycję konkursu 
na prace dotyczące polskiego 
rolnictwa i obszarów wiejskich 
pod nazwą „Polska wieś – dzie-
dzictwo i przyszłość”. Celem Konkursu jest promocja polskiego rol-
nictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa 
kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej 
wsi. 
Kapituła konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które 
zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym 
Scholar, będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca 
w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 ty-
sięcy złotych brutto. Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2014 r.
Przedsięwzięciu patronują: Polski Komitet ds. UNESCO; www.kulturalu-
dowa.pl; www.witrynawiejska.pl. Szczegóły dotyczące konkursu wraz 
z dokumentacją znajdują się na stronie internetowej: www.fdpa.org.pl. 
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Anna Misie-
wicz, e-mail: a.czapla@fdpa.org.pl, tel. 22 864 03 90; 784 013 951,  
faks 22 864 03 61.

Z GMINY. Winniki

Pozostać na wsi i co dalej?

Z GMINY. Cieksyn

Cytrynowe Drzewo 

We wtorek, 8 lipca br. u pań-
stwa Hanny i Krzysztofa 
Kowalskich we Winnikach 
odbyło się ciekawe spot-
kanie z udziałem przed-
stawicieli Austrii, Niemiec, 
Holandii i Finlandii . Jego 
organizatorami był y or-
ganizacje Społeczny In-
stytut Ekologiczny i LGD 
Zielone Mosty Narwi, rea-
lizująca projekt pod nazwą 
„Perspektywy pozostania 
na wsi w perspektywie eu-
ropejskiej”. Jego celem jest 
przede wszystkim wymia-
na doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami spotkań oraz 
próba znalezienia motywa-
cji do pozostania bądź zamieszka-
nia na wsi. 
Podczas pierwszej części wizyty 
goście mieli okazję obejrzeć go-
spodarstwo, w tym hodowlę trzody 
chlewnej rasy złotnicka biała oraz 
uprawę lnu i rzepaku. Oprócz tego 
uczestnikom wyświetlono prezen-
tację przygotowaną przez pana 
Krzysztofa, a także przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego, Mini-
sterstwa Rolnictwa i Mazowieckie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Był to również czas na wymianę in-
formacji na temat rozwoju i prob-
lemów rolników w poszczególnych 
krajach. Jak powiedział nam jeden 

z niemieckich rolników: – Są spo-
re różnice między naszym i wa-
szym rolnictwem, u nas farm jest 
mniej, są za to większe. Ale i tak 
radzicie sobie nieźle. Inna z uczest-
niczek wizyty, z Holandii, dodała: 
– U was często spotyka się rolni-
ków, którzy hodują świnie, krowy 
i inne zwierzęta, a u nas najczęściej 
hodowla i uprawy są jednorod-
ne. Dodała również, że Polska jest 
pięknym krajem i chciałaby odwie-
dzić kiedyś Warszawę.
W drugiej mniej of icjalnej czę-
ści spotkania gospodarze zapro-
sili wszystkich gości na wspaniały 
posiłek. Biesiadującym czas umi-
lały występy płońskiego zespołu 

„Wiecznie Młodzi” pod kierowni-
ctwem Zygmunta Malewicza.
Gospodarstwo Krzysztofa i Hanny 
Kowalski jest miejscem, w którym 
od lat są organizowane zarówno 
krajowe, jak i międzynarodowe 
spotkania o tematyce rolnej. Dzie-
je się tak zapewne ze względu na 
utytułowaną wieloma nagroda-
mi produkcję pochodzącą z tego 
gospodarstwa (oleje tłoczone na 
zimno), jak i wyjątkową gościnność 
jego właścicieli. Należy przyznać, 
że gospodarstwo to staje się mar-
ką rozpoznawalną w naszym kraju, 
a jednocześnie wizytówką naszej 
gminy.

(pi)

W czwartek, 3 lipca br., 
w Cieksynie z inicjatywy 
Stowarzyszenia Artystycz-
no-Społecznego „Skafan-
der” powstało „Cytrynowe 
Drzewo”. To już trzecia in-
stalacja na Szlaku Koloro-
wych Drzew w Cieksynie.
Uroczystego otwarc ia 
drzewa dokonał Mirosław 
Szczypek ze „Skafandra”. 
Przywitał przybyłych licz-
nie mieszkańców Cieksyna 
i zaczął opowiadać o pro-
jekcie i realizacji drzewa. 
Za jego budowę odpowia-
dał on sam, jego żona Kin-
ga oraz Jarosław Urbański, 
rzeźbiarz z Chojnic. Za materiał po-
służyły koła z różnej maści sprzę-
tów mechanicznych oraz szyny 
kolejowe, co ma wymiar symbo-
liczny, ponieważ instalacja jest usta-
wiona w pobliżu stacji kolejowej. 
Drzewo powstało dzięki wsparciu 
finansowemu Marcina Kapuściń-
skiego i Sagitarius Projekt Agencji 
Artystyczno-Reklamowej. 
Ważnym gościem podczas uro-
czystości był Bogdan Ruszkowski, 
burmistrz Nasielska. W dalszej czę-
ści spotkania dokonano przecięcia 
wstęgi jako symbolicznego „otwar-
cia” drzewa. Zaszczyt ten przypadł 
najstarszej mieszkance Cieksyna – 
Iwonie Zembrzuskiej. 
Potem przyszła kolej na zabawę. 
Młodzi uczestnicy projektu „Straż-
nicy Cieksasu” wraz z Maćkiem 

Kierzkowskim i Robertem Lipką 
z zespołu „Swoją Drogą” utworzy-
li COŚ – czyli Cieksyńską Orkiestrę 
Śmieciową. Na czym polegał cały 
pomysł?
– Z różnych odpadów recyklin-
gowyc h rob i my i n s trumen ty 
perkusyjne, grzechotki czy bęb-
ny – mówił Maciek Kierzkowski 
i dodawał, że całość jest projektem 
Fundacji Akademia Profil, który 
pokazuje, że w krótkim czasie mło-
dzież jest w stanie nauczyć się kilku 
utworów i zagrać je wraz z do-
świadczonymi muzykami. Właści-
wie całe próby do koncertu trwały 
dwie godziny wcześniej, a efekt był 
porażający. Młodym muzykom 
udało się nawet porwać część 
publiczności do wspólnego tań-
ca. Instrumenty do gry młodzież 
wykonywała pod okiem Doroty 

Czeszejko-Sochackiej ze śmieci ze-
branych podczas „Dnia dla Ziemi”, 
sprzątania Cieksyna, które odbyło 
się 1 lipca .
Kolejne kolorowe drzewo przydaje 
kolorytu cieksyńskiemu pejzażowi 
i sprawia, że jest to oryginalna miej-
scowość, warta zobaczenia. Miej-
my tylko nadzieję, że nie padnie 
ono łupem wandali i będzie dawa-
ło nam radość przez wiele lat.
Stowarzyszenie „Skafander” dzię-
kuje za pomoc w realizacji pro-
jektu: Mariuszowi Szotowi, Zuzi 
Ropielewskiej i Damianowi Woj-
towiczowi, Przemkowi Banaszew-
skiemu za przewiezienie Drzewa 
Cytrynowego, Robertowi Olczako-
wi za rusztowania, Sławkowi Strzel-
czakowi za tlen.

(pk)

fot. P. Kozłowski
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Armia inna niż wszystkie
Armia duchów to książka, która uświada-
mia, że czasem wystarczy 1100 ludzi, by 
siać strach w sercach wrogów.
Wszystko zaczęło się podczas bitwy pod El-
-Alamein (mówimy oczywiście o okresie II 
wojnie światowej) w 1942 r., podczas której 
dla zmylenia Niemców użyto atrap czołgów 
i artylerii, a w tym samym czasie prawdziwa 
armia szykowała się do zaskakującego ataku 
z zupełnie inne strony. Ten epizod stał się za-
czątkiem „Armii duchów”, jednostki noszą-
cej oficjalną nazwę 23. Specjalnej Jednostki 
Kwatery Głównej. Jej symbolem był biały duszek na czarnej tarczy, a bro-
nią… cóż, spryt i liczne mistyfikacje.
Autorem książki jest Jack Kneece, amerykański pisarz, dziennikarz i wy-
kładowca akademicki, dwukrotnie nominowany do Nagrody Pulitzera. 
Jest do więc odpowiednia osoba do snucia opowieści z frontów II woj-
ny. Baza, na której się opiera, jest zresztą niebagatelna, ponieważ dopiero 
w 1996 r. odtajniono dokumenty dotyczące „Armii duchów”. Po tylu 
latach większość świadków tych wydarzeń już niestety nie żyje, jednak 
wielu z nich zdążyło zapisać swoje wspomnienia, dając dowód niezwy-
kłej pomysłowości w tworzeniu oddziału mającego zmylić wroga.
Trzeba przyznać, że lektura książki jest naprawdę fascynująca! Pomy-
słowość i skuteczność działań „duchów” każe czasami sądzić, że cała 
historia to tylko fikcja literacka. Za każdym bowiem razem, gdy 23. Spe-
cjalna Jednostka Kwatery Głównej gdzieś się rozbijała, jej zadaniem było 
udawanie regularnej 30-tysięcznej armii. Używano do tego puszczania 
przez głośniki dźwięku silników, przemarszu piechoty, wydawanych ko-
mend itp. Używano też prawdziwych pojazdów, jeepów ze sklejką udają-
cą czołgi albo wozów transportowych piechoty, które woziły… głównie 
powietrze. Działania te obserwowane bywały przez miejscową ludność, 
z czym wiąże się zabawna historia. Grupa francuskich chłopów obserwo-
wała z uznaniem, jak czterech Amerykanów z 23. Jednostki z łatwością 
przenosi kopię czołgu M4 Shermann, który w oryginale waży ponad 30 
ton. Jeden z żołnierzy miał wtedy krzyknąć do nich: My, Amerykanie, 
jesteśmy bardzo silni!

Osobny akapit należy się na omówienie składu osobowego „Armii du-
chów”, była to bowiem jedyna na świecie jednostka złożona z ludzi te-
oretycznie nieprzydatnych w wojsku. 23. Jednostka Specjalna Kwatery 
Głównej skupiała aktorów, projektantów mody i innych artystów. Wielu 
z nich zrobiło później karierę, przykładowo Bill Blass stworzył potem war-
te miliardy imperium mody, a Art Kane (Arthur Kanofsky) został sławnym 
fotografikiem amerykańskim. Ciekawostką jest, że artyści, jak to artyści, 
podczas żołnierskiej służby stworzyli wiele dzieł opartych na wojennych 
doświadczeniach i wiele z nich nadal można podziwiać.
Armia duchów nie jest typową militarystyczną książką o II wojnie świa-
towej. Może dlatego jednak warto ją polecić również osobom, które nie 
są zainteresowane wojennymi zmaganiami, ale lubią dobre historie. Jest 
duża szansa, że przypadnie również do gustu pacyfistom – 23. Specjalna 
Jednostka Kwatery Głównej jako jedyna armia na świecie nikogo nie za-
biła, a wręcz przeciwnie, uratowała życie wielu żołnierzom. Warto więc 
zasiąść do lektury.

Paweł Kozłowski

Z BIBLIOTEKI

Podsumowanie  
„Lata w mieście”
W dniach od 7 do 11 lipca br. w nasielskiej Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej odbywała się wakacyjna akcja „Lato w mieście”. W tym roku 
spotkania i zabawy przygotowane dla najmłodszych przeprowadzano 
pod znakiem zaczarowanego świata księżniczek.
Codziennie dzieci i młodzież mogły korzystały z pracowni interneto-
wej. Dlatego organizowaliśmy pogadanki na temat bezpiecznego ko-
rzystania z internetu. Na naszych spotkaniach poruszaliśmy również 
problem bezpiecznych zachowań na wakacjach i zagrożeń, na jakie 
narażeni są młodzi ludzie (narkotyki, alkohol, papierosy, przypadkowa 
znajomość internetowa).
Były również zabawy ruchowe na świeżym powietrzu oraz rysowanie 
kredą na chodniku. W sumie przez 5 dni w zorganizowanej akcji letniej 
w MGBP udział wzięło 78 dzieci.

(m)

Z HISTORII

Pożar Nasielska w 1891 r.
W zabudowie Nasielska I I 
po łow y XI X w.  zdec ydo-
wanie przeważało budowni-
ctwo drewniane, jedynie 6 
domów było murowanych 
(2,8%). Drewniana zabudo-
wa sprzyjała pożarom.
O j ednym z n ich donosi ł 
„Tygodnik Ilustrowany” z 4 
lipca 1891 r. W nocy z 24 na 
25 czerwca 1891 r. groźny 
w skutkach pożar nawie-
dził miasteczko Nasielsk . – 
czytamy w artykule. Około 
północy w spichlerzu Żyda 
Jakuba O wsiank i  w ybuchł 
– jak spekulowano – pod-
łożony og ień,  któr y roz-
przestrzenił się na sąsiednie 
zabudowania, niszcząc 65 
nieruchomości (33%). Silne 
podmuchy wiatru utrudnia-
ły walkę z żywiołem, rozno-
sząc pożar po całym rynku 
Nasielska. 
Zagrożeni mieszkańcy pod-
j ę l i  e n e r g i c z n ą  a kc j ę  ra -
tunkową,  wsp ieran i  przez 
okolicznych włościan, miej-
scowe duchowieństwo, wła-
dze miejskie oraz kolejową 
druż ynę pożarniczą z na-
czelnikiem stacji p. Dymow-
skim na czele. 
60 żydowskich rodzin po-
zostało bez dachu nad gło-
wą oraz środków do życia. 
Na pomoc ofiarom tragedii 
pośpieszyły władze powiatu 
pułtuskiego i powiatu płoń-
skiego, przekazując głównie 
żywność i ubrania. Rankiem 
25 czerwca udało się opa-
nować żywioł, wtedy przy-
stąpiono do oględzin szkód. 
Za ciekawostkę należy uznać 
fakt ,  że  zn i szc zoną c zę ś ć 
n a s z e g o  m i a s t a  r y s o w a ł 
z natury późniejszy malarz 
Władysław Podkowiński, zna-
ny m.in. ze słynnego obrazu 
Szał uniesień, namalowanego 
w 1894 r.

Stanisław Tyc
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„A przecież nie cały umieram,
to, co we mnie niezniszczalne, trwa.”

Jan Paweł II

Drogiej Koleżance

BOŻENNIE ZAWADZKIEJ – ROSZCZENKO
i wszystkim jej bliskim

składamy
wyrazy najgłębszego współczucia

oraz łączymy się w bólu
z powodu śmierci

TATY
Nauczyciele, Społeczność Uczniowska i Pracownicy

Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Drogiej Koleżance

HANNIE ZAWADZKIEJ
i jej najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia
oraz otuchy w tych trudnych chwilach

po stracie

TEŚCIA
składają

Nauczyciele i Pracownicy  
Publicznego Gimnazjum Nr 1  

im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku

Portret „Juranda” Cz. Grombczewskiego (cz. 2.)
13 lipca przypada 70. rocznica tra-
gicznej śmierci wywodzącego się 
z Nasielska Czesława Grombczew-
skiego „ps. Jurand”, oficera służby 
stałej WP, organizatora i dowód-
cy plutonu AK w Wilnie, więźnia 
Sowietów i gestapo, komendanta 
I Brygady Armii Krajowej na Wi-
leńszczyźnie. Zginął na polu bitwy 
w operacji „Ostra Brama” w pod-
wileńskiej wsi Krawczuny. 
„Do lasu” wyszedł na przełomie 
1943/1944 r. z powodu bliżej nie-
wyjaśnionej dekonspiracj i  za-
grażającej istnieniu jego siatki. W 
styczniu 1944 r. został komendan-
tem Oddziału Leśnego „R” – póź-
niejszej 1. Brygady Wileńskiej AK. 
Od kwietnia do czerwca oddział 
wchodził w skład I zgrupowania 
mjr. dypl. Antoniego Olechnowi-
cza „Pohoreckiego”, następnie zo-
stał włączony do II zgrupowania 
mjr. dypl. Mieczysława Potockiego 
„Węgielnego”. Przeprowadził wie-
le akcji zbrojnych wymierzonych 
w siły niemieckie, litewskie i bol-
szewickie. Cieszył się bardzo do-
brą opinią wśród żołnierzy: Dobry 
organizator i terenowiec (z opi-
nii Borysa Sztarka „Ptasznika”); Był 
wyjątkowy, wyrastał ponad innych 
dowódców charakterem i zdolnoś-
ciami (z opinii „Koraba”); Miał dużą 
wiedzę wojskową, cechowała go 
sumienność w przygotowywaniu 
akcji, konsekwencja w egzekwo-
waniu wydanych rozkazów, zna-
jomość możliwości i wyszkolenia 
podkomendnych. (...) Swą postawą 
i przykładem budził w nas respekt 
i szacunek. Wydawał polecenia, 
nie podnosząc głosu, formując je 
w sposób jasny i prosty (z relacji 
Henryka Trojanowskiego „Heny”). 
Trzy dni przed śmiercią, w dniu 
33. urodzin, pisał na kartce, z pie-
częciami kancelaryjnymi brygady, 
do córki Basi: Kochana Bubasia! 
Witając Cię i Mamę, nie sądzone 
mi było przywitać Was w Wilnie, 
choć byłem ze swoją Brygadą już 
tam, gdzie chodziliśmy po mleko 
obok cegielni pod Wilnem. Dziś 
losy rzucają gdzie indziej i są wiel-
ką niewiadomą. Wspomnij czasem 
i pomódl się, bym ze swymi chłop-
cami po pracy odpoczął w ojczy-

stej zagrodzie. Całuję Was mocno i 
polecam Bogu. Mój los przesądzo-
ny. Wytrwajcie!
13 lipca 1944 r. ok. godz. 5.30–
6.00 pod Krawczunami Nowo-
siółkami, stojąc na czele 1. Brygady 
Wileńskiej Armii Krajowej, liczącej 
wówczas ok. 580 partyzantów, zgi-
nął podczas boju spotkaniowego w 
początkowej fazie bitwy z grupą 
blisko 1500 ewakuujących się na 
zachód, dobrze wyszkolonych, do-
świadczonych i znakomicie uzbro-
jonych żołnierzy wermachtu gen. 
Reinera Stahela, późniejszego ko-
mendanta garnizonu niemieckie-
go w powstańczej Warszawie. 
Poległ przecięty dwoma niemie-
ckimi seriami, gdy kierował ogniem 
cekaemów swej brygady. 
Walka w Krawczunach Nowosiół-
kach była ostatnią bitwą z Niem-
cami w ramach operacji „Ostra 
Brama” i należała do większych 
bitew partyzanckich stoczonych 
przez oddziały AK w całym okre-
sie okupacji niemieckiej w Polsce.
Czesław Grombczewski został po-
śmiertnie awansowany do stopnia 
kapitana, odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari V klasy i Krzyżem 
Walecznych. Przed wojną otrzy-
mał również Brązowy Krzyż Zasłu-
gi. Gdyby jednak przeżył, zapewne 
zostałby już w PRL-u aresztowany 
i zamordowany przez Urząd Bez-
pieczeństwa, jak „Łupaszka” czy 
„Szczerbiec”. Został pochowany w 
Wilnie w prowizorycznym grobie 
na nieczynnym już wtedy cmen-
tarzu przy ul. Pióromont. Szcząt-
ki spoczywają tam do dziś w bliżej 
nieokreślonym miejscu. Podejmo-
wane na początku lat 90. ubiegłego 
wieku próby ekshumacji komen-
danta zakończyły się niepowodze-
niem. 
W Krawczunach, w miejscu, gdzie 
poległ „Jurand”, w 1988 r. posta-
wiano krzyż, a po roku pomnik, 
przed którym corocznie 13 lipca 
odbywają się obchody rocznicy 
operacji „Ostra Brama”.
Teraz przebieg uroczystości każ-
dego roku skupia się wokół mszy 
św. celebrowanej za poległ ych 
żołnierzy i ich dowódców. Przed 
pomnikiem oddają hołd i składa-

ją wieńce przedstawiciele polskich 
władz, organizacji społecznych i 
politycznych na Litwie, organizacji 
harcerskich i kombatanckich. 
Na wileńskiej Rossie, w akowskiej 
kwaterze przed mauzoleum „Matka 
i Serce Syna” z urną z sercem Józe-
fa Piłsudskiego, znajduje się sym-
boliczny nagrobek „Juranda”.
Również w Warszawie, jeszcze w 
PRL, w 40. rocznicę bohaterskiej 
śmierci „Juranda”, w kościele o.o. 
Jezuitów pw. św. Szczepana przy ul. 
Narbutta została odsłonięta tablica 
epitafijna z wizerunkiem Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej, ufundowana 
przez żołnierzy 1. Brygady Wileń-
skiej AK. Podobna pamiątkowa tab-
lica znajduje się też w kościele NMP 
w Gdańsku. 
Losy pozostałych członków ro-
dziny Grąbczewskich były również 
związane z walką o niepodległość 
Rzeczpospolitej: 
– żona Juranda, Halina, ps. „Halsz-
ka”, była łączniczką siatki miejskiej 
AK w Wilnie;
– brat Jan Grąbczewski, żołnierz WP, 
został we wrześniu 1939 r. wzię-
ty do niewoli sowieckiej. Następ-
nie przeszedł cały szlak bojowy z 
armią gen. Władysława Andersa, 
brał udział w bitwie o Monte Cas-
sino, gdzie był radiotelegrafistą, 
szedł w pierwszej linii frontu, całą 
bitwę przeżył niedraśnięty kulą. 
Jako jeden z pierwszych wszedł do 
zdobytego klasztoru i meldował 
generałowi Andersowi o zdobyciu 
góry;
– szwagier Stanisław Paszko, mąż 
Stanisławy Grąbczewskiej, naj-
starszej z sióstr, żołnierz armii gen. 
Żeligowskiego, dyrektor szkoły i 
działacz społeczny na Wileńszczyź-
nie (organizował Ochotniczą Straż 
Pożarną, Spółdzielnię Społem, Kasy 
Stefczyka, będąc piłsudczykiem, 
prowadził organizację Strzelca), 
więzień sowiecki, z Sowietów wy-
szedł z armią gen. Władysława An-
dersa. Był w Iranie, Iraku, Palestynie, 
Egipcie i Włoszech. Brał udział w 
bitwie pod Monte Cassino, gdzie 
spotkał się z Janem; za udział w tej 
bitwie obaj otrzymali odznaczenia. 
Pracował w kancelarii personalnej II 
Korpusu. Wraz z innymi żołnierza-

mi gen. Andersa przenie-
siony do Anglii. W latach 
1946–1947, w atmosferze 
oczekiwania na wybuch 
wojny między Zachodem 
a Sowietami, uczestniczył 
w przygotowaniu tajnych 
planów mobilizacyjnych. 
Jako były pracownik kance-
larii personalnej II Korpusu, 
prowadzący akta osobowe, 
znający dossier oficerów 
wojskowych, nie mógł po-
wrócić do kraju;
– siostra Franciszka, imię 
zakonne Izabela, służyła 
w Zakonie Rodziny Maryi 
przy ul. Żelaznej w War-
szawie, podczas okupacji 
niemieckiej została uwię-
ziona w Ravensbrück. Po 
zakończeniu wojny pracowała jako 
pielęgniarka w Brwinowie w szko-
le „Caritasu” przy ul. Konopnickiej. 
Tam pomagała ukrywającemu się 
przed komunistycznymi służba-
mi bezpieczeństwa kapelanowi 5. 
Brygady „Łupaszki” ks. Aleksan-
drowi Grabowskiemu;
– siostra Honorata, imię zakonne 
Urszula, pasjonistka, pracowała w 
szpitalu w Płońsku, następnie w ku-
rii płockiej jako sekretarz biskupa 
ordynariusza. Była też przełożoną 
nowo założonego domu zakonne-
go juniorystek w Wilanowie. Zmarła 
we śnie, na ławce wśród krzewów 
magnolii przy domu zakonnym w 
Sierpcu.
Pozostałe rodzeństwo osiedliło się 
w Nasielsku i okolicach: najstarszy 
brat Bronisław prowadził gospo-

darstwo rolne w Górkach Dużych, 
siostra Władysława Lewandow-
ska zajmowała się ogrodnictwem 
i rolnictwem na przedmieściach 
Nasielska, a brat bliźniak Jana – 
Konstanty był znanym wielu na-
sielszczakom fryzjerem.

Jerzy Lewandowski

Bibliografia: Tomasz Balbus, „Ju-
randowcy”. Powstańcy wileńscy 
1944, IPN, Wrocław 2008; Tomasz 
Balbus, „Korab”. Wilniuk klasycz-
ny, IPN, Wrocław 2012; Tadeusz 
Kowalski, Wpisani w historię Puł-
tuska, WSH, Pułtusk 2001; Roman 
Korab-Żebryk, Operacja wileńska 
AK, PWN, Warszawa 1985; Akta 
stanu cywilnego parafii rzymsko-
katolickich: Kamienica, Kroczewo, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk.
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Śladami św. Jana Pawła II 
po Mazurach
Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od Augustowa, gdzie 9 czerwca 
1999 r. ziemię augustowską odwiedził gość niezwykły – św. Jan Paweł II. 
Na pamiątkę owego spotkania wytyczono trasę, którą przebył Piotr na-
szych czasów na pokładzie statku Żeglugi Augustowskiej. Szlak rozpoczy-
na się przy Ośrodku Wypoczynkowym Oficerski Yacht Club Pacyfik, gdzie 
papież Jan Paweł II oczekiwał na statek „Serwy”. Wydarzenie to upamiętnia 
pomnik – „Fotel” postawiony po wizycie Ojca Świętego.
W południe 28 czerwca 2014 r. przybyliśmy do Studzienicznej – Sanktu-
arium Maryjnego z obrazem słynącym łaskami. 9 czerwca 1999 r., w dniu 
wolnym od swojej pracy, trudu apostolskiego posługiwania, przypłynął tu 
statkiem św. Jana Paweł II. Modlił się w kaplicy przy Obrazie Matki Bożej, 
jak każdy przybywający tu pielgrzym. Wydarzenie to odtwarza pomnik 
papieża ustawiony na brzegu, na styku jeziora i wyspy. Ojciec Święty z la-
ską w prawej ręce, w lewej trzyma różaniec. Umieszczono też słowa wy-

powiedziane wtedy przez papieża: „Byłem tu wiele razy, ale jako papież 
po raz pierwszy i chyba ostatni”. Uczestniczyliśmy we mszy św. o godz. 
12.00, którą sprawował ks. Grzegorz, wypraszając potrzebne łaski dla piel-
grzymów i ich rodzin.
Następnie udaliśmy się do Sejn, gdzie skonsumowaliśmy danie regionu 
– kartacze. W Bazylice modliliśmy się przed Figurą Matki Boskiej Sejneń-
skiej łaskami słynącej, która od 1602 r. jest przedmiotem kultu religijnego 
w Sejnach. 
Ostatnim punktem naszego pielgrzymowania w pięknej, słonecznej po-
godzie były Wigry. Wyspę wigierską w XI w. objął swym misjonarskim po-
słannictwem św. Brunon z Kwerfurtu (+1009). Zapoczątkował on starania 
o wprowadzenie na tym terenie administracji kościelnej. 
Jak wiadomo, udało się zrealizować to przedsięwzięcie wraz z nadaniem 
zakonowi kamedułów wyspy Wigry. 
Wigry miały zaszczyt gościć od 8 do 10 czerwca 1999 r. tego najwięk-
szego z Rodu Polaków – św. Jana Pawła II. Z pewnością nie wylądowałby 

8 czerwca o godz. 14.25 na półwyspie wigierskim papieski śmigłowiec, 
gdyby nie obecność tu zakonu kamedułów z ich pięknym świadectwem 
życia, modlitwy i pracy. 
Atrakcją był godzinny rejs po jeziorze Wigry, tym samym szlakiem który, 
w roku 1999 przebył św. Jan Paweł II.
Pełni wdzięczności za poznanie niezwykłych miejsc w urokliwym pejza-
żu ziemi augustowsko-suwalskiej, wracaliśmy do naszej małej ojczyzny 
– Nasielska.

ks. Grzegorz A. Ostrowski 

RAJD ROWEROWY. W KRAINIE NASIELSKIEGO PRAWDZICA

W poszukiwaniu ujścia Nasielnej
W ostatnią niedzielę, 13. lipca br., od-
była się kolejna wyprawa rowerowa 
z cyklu „Aptekarz i Bibliotekarz Na 
Rowerze”. Program ten jest adreso-
wany do dzieci, młodzieży i doro-
słych w każdym wieku jeżdżących na 
rowerach. Nasz nasielski program pro-
wadzony jest pod hasłem „W Krainie 
Nasielskiego Prawdzica”. 
Nasi bibliotekarze zapraszają na wy-
cieczki rowerowe po drogach i ścież-
kach miasta i gminy Nasielsk, aby 
poznać piękno okolicy, ale też korzy-
stać z ogromnej wiedzy dyrektora bi-
blioteki, dr. Stanisława Tyca, historyka 
i regionalisty. Każda wycieczka jest 
ubarwiona historią odwiedzanych 
miejsc. O organizację, bezpieczeń-
stwo i jedzenie dba Izabela Mazińska. 
Do niej właśnie mogą się zgłaszać 
chętni na kolejne wycieczki. 
Nasza drugą wyprawę zorganizowa-
liśmy wspólnie z Fundacją Inicjatyw 
Aktywnych Go Silver. Projekt, który 
realizuje Fundacja, pt. „Nasielszczanin 
– jestem dumny”, jest współfinanso-
wany z Programu Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej „Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich” w roku 2014. 
Zakłada on wzrost świadomości histo-
rycznej oraz lokalnego patriotyzmu 
wśród mieszkańców gminy Nasielsk 
i będzie realizowany w okresie lipiec–
grudzień 2014 r. W ramach projektu 
zostaną w gminie przeprowadzone 
trzy działania: lokalne wycieczki rowe-
rowe, „Akcja – foto atrakcja” – kon-
kurs fotograficzny oraz przedstawienie 
teatralne „naPOLEoN”. Więcej szcze-
gółów na ten temat znaleźć można na 
stronie internetowej www.gosilver.org.
pl. Fundacja w niedzielę wsparła naszą 
wyprawę m.in. cateringiem – kiełbas-
ki, napoje, owoce. 
Pierwsza wycieczka miała miejsce 
w czerwcu i prowadziła do źródeł na-
szej rzeki Nasielnej. Przy okazji po-
znaliśmy historię Głodowa, Poniat 
i Skoroszek. Tym razem wybraliśmy 
się w drugą stronę, czyli do ujścia Na-
sielnej do Wkry w Cieksynie.
Zebraliśmy się o godzinie 13 pod na-
sielską biblioteką, pogoda dopisała i na 
drogę obiecywała nam piękne słońce. 
Grupa rowerzystów liczyła tym razem 
już prawie 30 osób, w tym dzieci. Aby 
więc nie utrudniać ruchu w centrum 
Nasielska, przejechaliśmy bocznymi 
drogami do Kosewa. Po drodze jesz-
cze dołączali do nas kolejni rowerzy-
ści. Stamtąd już prosto przez Konary, 
Malczyn do Cieksyna i na piękną łąkę 

nad Wkrą opodal ujścia Nasielnej. Bi-
bliotekarze nie prowadzą wyścigu, 
tylko wyprawy. Dlatego był czas na 
postoje, opowiadanie o historii od-
wiedzanych miejsc, o tym, jak zmie-
niały się i skąd wzięły się nazwy Konar 
czy Malczyna. 
Tempo i szybkość jazdy na rowerach 
dyktowali mali uczestnicy wyprawy, 

a najmłodszy z nich miał tym razem 
6 lat. Dorośli wspólnie czuwali nad 
dziećmi oraz pilnowali odpowied-
niego rozłożenia sił na całą trasę, któ-
ra liczyła w sumie (wg pomiarów GPS) 
prawie 30 km. Podobnie jak w cza-
sie pierwszej wycieczce nie obyło 
się bez awarii. Drobne usterki usuwa-
liśmy wspólnie na trasie. Jeden uczest-
nik musiał jednak wrócić z Cieksyna 
samochodem po złapaniu wieeee-

elkiego kapcia. Nikt jednak nie był 
pozostawiony sam sobie. Biblioteka-
rze prowadzą wyprawy na rowerach 
zgodnie z zasadą „jeden za wszystkich, 
wszyscy za jednego”, a w sytuacjach 
niepozwalających na jazdę na rowe-
rze zawsze pod ręką jest dyżurny sa-
mochód. 
Nad Wkrą w Cieksynie był czas na 
konsumpcję darów Fundacji, rozmo-
wy i zabawę. Grillowaliśmy kiełbaski, 
jedliśmy owoce. Był czas na zabawę, 

gry, mecz piłki nożnej (u nas wygra-
ła Argentyna), ale też na opowieści 
o historii okolicy. Tutaj mali uczestnicy 
wyprawy dostali specjalne potwier-
dzenia dla „Odkrywcy Ujścia Nasiel-
nej” w formie naklejek i pieczęci, które 
można umieścić we własnych kroni-
kach i pamiętnikach. Po solidnym od-
poczynku i posprzątaniu miejsca po 
naszym biwaku tą samą trasą wrócili-

śmy do Nasielska.
Już w tej chwili nasi biblioteka-
rze planują kolejną wycieczkę. 
Tak jak do tej pory, jej trasa, dłu-
gość i czas trwania będą dosto-
sowane do możliwości każdego 
rowerzysty, który kręci się po 
Nasielsku i okolicach. Będzie za-
pewniona bardzo fachowa opie-
ka Przewodnika Po Historii oraz 

transport awaryjny. Zapraszamy 
zarówno rodziców z dziećmi, 
jak i seniorów. Wstępnie następ-
ną wycieczkę zaplanowaliśmy na 
24 sierpnia – to również niedzie-
la – trasa jeszcze do uzgodnienia. 
Zainteresowanych będziemy in-
formować poprzez prasę lokalną 
oraz internet. 
Do zobaczenia na trasie.

Łukasz Kraszkiewicz

fot. P. Kozłowski
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R E K L A M A

Z GMINY. CIEKSYN

Z UM

„EKO punkt”  
w Cieksynie
Informujemy, że podczas XXXVI-
II Ogólnopolskiego Zlotu Pol-
skiego Ruchu Przyjaciół Indian w 
dniu 20 lipca w Cieksynie w godz. 
13:00–17:00 Wydział Środowiska 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
organizuje „EKO punkt”.
W punkcie tym będzie można 
zostawić zużyte baterie, niepo-
trzebne przeterminowane leki 
oraz drobny zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny.
Będzie można również uzyskać 
wszelkie informacje na temat 
nowego systemu gospodarki 
odpadami oraz pobrać harmono-
gramy odbioru odpadów i worki 
do segregacji.

Zlot Przyjaciół Indian już w lipcu
W dniach 19–27 lipca 2014 r. w Cie-
ksynie odbędzie się XXXVIII Ogól-
nopolski Zlot Polskiego Ruchu 
Przyjaciół Indian. Zlot PRPI organi-
zowany jest tylko raz w roku – te-
goroczny po raz pierwszy odbędzie 
się na Mazowszu, w miejscowości 
Cieksyn w Wiktoria Park, w gminie 
Nasielsk. 
Zarówno dla osób przyjezdnych 
z całej Polski, jak i dla społeczności 
lokalnej to niepowtarzalna szansa 

poznania kultury, historii i życia In-
dian „od podszewki”, bez potrzeby 
wyjeżdżania do Ameryki. To swo-
ista podróż w czasie, podczas któ-
rej możemy spotkać Indian, zrywać 
zioła i samodzielnie przygotować 
ekologiczne jedzenie, konno prze-
mierzyć lasy, spłynąć canoe ma-
lowniczą rzeką Wkrą, a nawet… 
zagrać w „bizonie jądra” czy po-
znać opowieści ludzi, których pasją 
są podróże. 
Podczas Zlotu, w niedzielę 20 lip-
ca br. odbędzie się Dzień Otwarty 
„W przyjaźni z naturą”. Pokażemy, 
że w dzisiejszych czasach możliwe 
jest życie w zgodzie z naturą, świa-

domie i z pasją, z zachowaniem sza-
cunku do środowiska naturalnego 
oraz tradycji, kultury i historii Indian.
Na zlot przyjeżdżają: indianiści, po-
dróżnicy, miłośnicy survivalu, ho-
dowcy koni i psów zaprzęgowych, 
pisarze, fotoreporterzy, muzycy, 
osoby propagujące ekologiczny 
styl życia. Jest to spotkanie łączące 
pokolenia, gdyż na Zlot przyjeż-
dżają całe rodziny. Na zlot może 
przyjechać każdy, kto zapozna się 

ze „zlotową etykietą” dostępną na 
stronie http://zlotprpicieksyn.wix.
com/zlot i ją zaakceptuje. 
Gmina Nasielsk ma wiele urokli-
wych miejsc rekreacyjnych, jed-
nym z nich jest teren Wiktoria Park 
na którym odbędzie się Zlot. To 
obszar o powierzchni 26 ha leżący 
w granicach wsi Cieksyn, odległej 
od Warszawy ok. 60 km, należą-
cy do Elżbiety i Ryszarda Brzo-
zowskich. Posiadłość jest położona 

w środku lasów, a naturalną grani-
cę stanowi ponadkilometrowa linia 
brzegowa dzikiej rzeki Wkry.
Zaletą tego miejsca jest unikalny 
mikroklimat stworzony przez kry-
staliczne powietrze i lasy mieszane 
znajdujące się w sąsiedztwie rzeki. 
Lasy zachęcają do pieszych wędró-
wek, podczas których 
można obserwować 
zwierzynę i ptactwo, 
a koszyki napełnić 

grzybami. Kręta rzeka 
Wkra przyciąga swo-
im urokiem amato-
rów kąpieli i spływów 
k a j a ko w yc h  o ra z 
wędkarzy.
O r g a n i z a t o r e m 
XXXVIII Ogólnopol-
skiego Zlotu Polskie-
go Ruchu Przyjaciół 
Indian jest  Stowa-

rzyszenia Artystyczno-Społeczne 
SKAFANDER oraz Sagitarius Projekt 
Agencja Artystyczno-Reklamowa, 
przy wsparciu finansowym gminy 
Nasielsk, Western Union, Nadleśni-
ctwa Płońsk i Studia Format. 
Serdecznie zapraszamy!
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RUBRYKA HARCERSKA

Kierunek – obóz
Harcerska Akcja Let-

n ia  2014 na sze go 

hufca już się rozpo-

częła. W tym roku 

g o ś c i m y  w  b a z i e 

obozowej Hufca ZHP 

Łódź Widzew w Za-

rzęcinie koło Piotrko-

wa Trybunalskiego. 

H a rc e rk i  i  h a rc e -

rze  w yp o c z y waj ą 

na wakacyjnym wy-

jeździe od 5 do 26 

lipca. W pierwszym 

te rm i n i e  do  b a z y 

obozowej zawitał y 

środowiska z Łomianek, 12 lipca dołączyły do nich drużyny z powiatu 

nowodworskiego oraz zuchy z całego hufca. Łącznie przebywa nas tam 

około 300 osób zgrupowanych w 5 podobozach. 

Ze względu na towarzyszącą nam w tym roku Kampanię Bohater Hufca 

obóz jest programowo powiązany z Korpusem Kadetów nr 2 z Twierdzy 

Modlin. Każdy z podobozów przyjął imię jednego ze sławnych kadetów, 

a podczas letniej zabawy będzie poznawał jego historię.

Przed naszymi harcerzami letnie wspaniałe wyzwania. Gry terenowe, in-

tegracyjne i świetlicowe, piesze wędrówki, spływy kajakowe, wspaniałe 

ogniska, wspólne śpiewy przy dźwiękach gitary, festiwale, kabaretony 

i olimpiady. Mnóstwo nowych umiejętności do poznania z zakresu tere-

noznawstwa, udzielania pierwszej pomocy, survivalu, pionierki, szyfrów, 

pracy w grupie i indywidualnej. Nowe sprawności i stopnie do zdobycia, 

nowe miejsca do zobaczenia i wielu nowych ludzi do poznania.

Wszystkim wypoczywającym na letnim obozie życzymy dużo dobrej 

zabawy oraz wspaniałej pogody!

phm. Daniel Nowak 

Z UM

Organiczny recykling
Nową ideą systemu gospodarki 
odpadami w Polce, wprowadzo-
nego od lipca 2013 r., jest ograni-
czenie odpadów deponowanych 
na składowiskach. W związku 
z tym gminy mają obowiązek 
prowadzić taki system odbio-
ru odpadów, aby ograniczać ilo-
ści wytwarzanych odpadów oraz 
uzyskiwać z roku na rok coraz 
wyższe procenty ilości odpadów 
przeznaczonych do odzysku czy 
recyklingu. W przypadku nie-
wywiązania się z tego obowiąz-
ku będą zmuszone płacić bardzo 
wysokie kary.
G m ina Na s ie l sk  wp rowad zi-
ła sposób odbierania odpadów 
„u źródła”, czyli w zabudowie jed-
norodzinnej sprzed posesji, który 
gwarantuje najwyższą jakość su-
rowców do recyklingu, a także sy-
stem pojemnikowy z podziałem 
na trzy frakcje w zabudowie wie-
lorodzinnej. Ponadto każdy właś-
ciciel nieruchomości, o ile warunki 
powierzchniowe działki na to po-
zwalają, jest zobowiązany odpady 
organiczne, w tym zielone, zago-
spodarowywać we własnym za-
kresie. Kompostowanie, czyli tzw. 
organiczny recykling, to naturalna 

metoda unieszkodliwiania i zago-
spodarowania odpadów zielonych.
Jednocześnie w bazie ZGKiM 
w Nasielsku przy ulicy Płońskiej 
43 gmina utworzyła Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych, ustanawiając dogodne 
terminy otwarcia, aby każdy miesz-
kaniec gminy mógł we własnym 
zakresie dostarczyć i przekazać 
bezpłatnie wszelkiego typu selek-
cyjne odpady, w tym odpady zie-
lone. 

Jeżeli już ktoś mimo wszystko de-
cyduje się na wywożenie odpadów 
zielonych do lasu, to bardzo prosi-
my, aby je tam rozsypał, absolutnie 
nie wolno ich pozostawiać w plasti-
kowych workach. Przyroda na tym 
skorzysta, pod warunkiem jednak, 
że w jednym miejscu nie będą wy-
sypywane ich ogromne ilości. Wte-
dy wszystkim będzie przyjemniej 
wybrać się do lasu po świeże po-
wietrze.

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

Z UM

Odbiór odpadów 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich wystosował pisma do wszystkich zarządców wspólnot 
mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o poinformowanie lokatorów o wystawianiu odpa-
dów wielkogabarytowych wyłącznie zgodnie z harmonogramami odbioru odpadów. Odpady poza wyznaczo-
nymi terminami każdy mieszkaniec naszej gminy może dostarczyć bezpłatnie własnym transportem do PSZOK 
ul. Płońska 43. 
Mogą to być wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwie domowym oraz w niewielkich ilościach. Nie moż-
na natomiast do PSZOK przekazać odpadów z działalności gospodarczej (np. większej ilości odpadów remonto-
wych – gruzu, starych okien itp., dużych opon ciężarowych czy ciągnikowych). Systemem odbioru wszelkiego 
typu odpadów, w tym również wielkogabarytowych, nie są objęte nieruchomości niezamieszkałe, a więc dział-
kowicze oraz wszelkiego typu działalność gospodarcza. Bez względu na to czy działalność firmy prowadzona 
jest w tym samym budynku mieszalnym, obowiązkiem jest posiadanie oddzielnej umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z działalności oraz umowy na odpady poprodukcyjne (np. warsztaty samochodowe na pozostałe 
części samochodowe, zużyte oleje, opony itp. stolarskie na pozostałe odpady z produkcji). 
Właściciele firm sukcesywnie są wzywani przez Wydział ŚROW do okazania umów na odbiór odpadów. W przy-
padku braku umów na działalność gospodarczą oraz wykrycia podrzucania odpadów pod kosze uliczne czy 
poprodukcyjnych do odpadów komunalnych będą stosowane sankcje karne.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w domach, które ze względu na duże rozmia-
ry lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. 
Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, ro-
wery, zabawki dużych rozmiarów, małe opony z samochodów osobowych itp.

UWAGA!
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski 
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, 
płytki, rolety, jak również części samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady 
ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. Nie wyrzucamy również dużych opon od 
samochodów ciężarowych lub ciągników.
Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, 
już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie, np. lodówki, 
pralki, suszarki, radia, telewizory, golarki, zabawki, komputery, drukarki, odtwarzacze DVD, wiertarki itp.

UWAGA!!!
Niekompletny sprzęt elektroniczny (obudowy, części urządzeń) nie będzie zabierany!

UWAGA!!
Odpady, których nie mogą podnieść dwie osoby (ważce więcej niż 50 kg pojedyncza część/odpad), nie będą 
zabierane i wywożone jako odpady wielkogabarytowe!

Wyjaśnienie
Czuję się w obowiązku napisać wyjaśnienie do artykułu pt. „Rehabilita-
cja zostaje” zamieszczonego w aktualnym numerze „Życia Nasielska” 
(nr 14). 
Nie chcę, żeby mieszkańcy gminy mieli błędny obraz sytuacji, jaka 
zaistniała. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 
Zdrowia unieważnił postępowania konkursowe w rodzaju rehabilitacja 
lecznicza we wszystkich zakresach nie z powodu wpłynięcia wniosku 
popartego przez 1000 mieszkańców gminy oraz burmistrza. Unie-
ważniono wszystkie postępowania dla całego województwa mazo-
wieckiego, najprawdopodobniej z powodu błędnych kalkulacji ilości 
oraz wartości punktowych. 
Nasze odwołanie z pewnością nie miało wpływu na decyzję NFZ, ska-
la odwołania jest wielokrotnie zbyt mała, aby zostać uwzględniona 
przez monopolistę, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy 
jednak pochwalić inicjatywę pracowników Caritas oraz mieszkań-
ców naszej gminy. 

Krzysztof Osiński
Specjalista Zdrowia Publicznego

mieszkaniec gminy Nasielsk



1118–31 lipca 2014 ROZMAITOŚCI
ZE SZKÓŁ. SP Popowo Borowe ZE SZKÓŁ. ZS Cieksyn

Z wizytą w stadninie
25 czerwca 2014 r. członkowie i opiekunowie SKO przy Szkole Podsta-
wowej w Cieksynie wzięli udział w wycieczce do Folwarku Konnego Wik-
torowo. 
Na miejscu, ku zaskoczeniu dzieci, powitały nas dwa prześliczne konie, 
toteż natychmiast na twarzach pojawiły się uśmiechy. Naszym przewod-
nikiem była Pani Katarzyna, która opiekowała się nami podczas wycieczki 
po stadninie. Opowiedziała wiele ciekawostek związanych z hodowlą koni 
i ich zwyczajami, a nawet charakterami poszczególnych osobników. Mieli-

śmy także okazję obejrzeć stajnię i ujeżdżalnię. Największe jednak wraże-
nie zrobiło na dzieciach stado przepięknych koni. Po wspólnym pieczeniu 
kiełbasek nad ogniskiem był czas na wypróbowanie swoich umiejętności 
jeździeckich podczas konnej przejażdżki. 
P o  p o d s u m o w a n i u 
oszczędzania w roku 
szkolnym 2013/2014 
opiekunowie rozda-
li wszystkim członkom 
SKO pamiątkowe dyplo-
my i drobne upominki. 
Pogoda sprzyjała, więc 
można było p og rać 
w piłkę, pobiegać i miło 
spędzić czas wśród ró-
wieśników. Spotkanie 
w stadninie zakończyło 
się wykonaniem przez dzieci rysunków koni. 
Wspomnienia z jazdy konnej i pieczenie kiełbasek nad ogniskiem na długo 
pozostaną w pamięci dzieci.

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń…

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i uczniowie  
Zespołu Szkół nr 3 w Cieksynie  

pragną wyrazić gorące i serdeczne  
PODZIĘKOWANIE WSZYSTKIM SPONSOROM  

Pikniku Rodzinnego za pomoc,  
życzliwość, zrozumienie i ofiarność. 

Wielkim sercem i dobrą wolą wykazali się:
p. Robert Marczuk – „Piekarnia Robson’’,  

p. Ireneusz Górecki – Bank Spółdzielczy Nasielsk,  
p. Estkowski i p. Sawicki – P.H. Guliwer,  

pp. H.E. Winniccy – D.H Majster,  
p. Monika Błażuk – Sklep biurowy „Spinacz’’,  

p. Małgorzata Koperek – Bank PKO BP Nasielsk,  
pp. Barbara i Grzegorz Arciszewscy,  

pp. Arleta i Krzysztof Zawadzcy,  
p. Monika Chełchowska i p. Mariusz Szostak – P.H Duo-Mark,  

pp. Monika i Marcin Chrustowscy – Sklep „Berta’’,  
p. Marcin Dudziński – P.H „Margo’’,  

p. Jerzy Piliński i p. Katarzyna Więckow-
ska – „Folwark Konny Wiktorowo”.

PODZIĘKOWANIE
Rada Rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Popowie Borowym składają serdeczne podziękowanie 
Panu Leszkowi Chojnackiemu,  

właścicielowi firmy „LECH DRUK” w Lorcinie,  
za wsparcie finansowe następujących imprez  

organizowanych w roku szkolnym 2013/2014:
– Festyn „Święto Ziemniaka”,
– spotkanie z Mikołajem,
– wycieczki szkolne,
– Dzień Dziecka.

Cudze chwalicie, swego nie znacie
Uczniowie i nauczyciele ze Szko-
ły Podstawowej w Popowie Boro-
wym od kilku lat realizują z wielkim 
powodzeniem szkolny projekt 
edukacyjny pod tytułem „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie”, 
którego częścią jest m.in. dłuż-
sza wycieczka krajoznawczo-tu-
rystyczna po pięknych zakątkach 
Polski. Właśnie zakończyła się te-
goroczna edycja projektu. Grupa 
dzieci i rodziców wraz z opiekuna-
mi w dniach 16–18 czerwca 2014 
r. podróżowała na Dolny Śląsk: do 
Wrocławia i Karpacza. Jak zawsze 
korzystaliśmy z usług biura tury-
stycznego „IRIS” w Ciechanowie. 
Pierwszym etapem naszej wy-
prawy był Wrocław, czwarte pod 
względem liczby ludności miasto 

w Polsce (632 tys. mieszkańców), 
piąte pod względem powierzch-
ni (293 km²). Wrocław jest również 
jednym z najstarszych miast Pol-
ski pod względem lokacji na pra-
wach miejskich. Miasto położone 
jest w Europie Środkowej na Nizi-
nie Śląskiej, w Pradolinie Wrocław-
skiej, nad rzeką Odrą i jej czterema 
dopływami. Jest historyczną stoli-
cą Śląska oraz Dolnego Śląska. To 
również dawna stolica księstwa 
wrocławskiego. Od 1 stycznia 1999 
r. stolica województwa dolnoślą-
skiego. 
W tym urokliwym i pełnym zabyt-
ków architektury i sztuki mieście 
odkrywaliśmy nie tylko zabudo-

wę Rynku, ale też katedry, koś-
cioły i mosty, z których Wrocław 
słynie. Uczestnicy wycieczki nie 
kryli zdumienia, oglądając jeden 
z ponad 100 mostów, na którym 
zawieszono „kłódeczki miłości”, 
co nawiązuje do tradycji mostu 
Karola w Pradze. Nasz zachwyt 
wzbudził Ostrów Tumski – najstar-
sza i niegdyś osobna wyspa wroc-
ławska z historycznym Rynkiem 
Głównym, na którym znajdują się 
nowy i stary ratusz oraz przepięk-
na szklana fontanna. Wokół rynku 
znajdują się kamienice z różnych 
okresów historycznych i wybudo-
wane w różnych stylach architekto-
nicznych. Na Rynku Solnym nasza 
wycieczka brała udział w kampanii 
reklamowej Polskiej Organizacji Tu-

rystycznej i udostępniliśmy swoje 
wizerunki do programu „Twarz re-
gionu dolnośląskiego”. Można na 
nas głosować na www.twarzregio-
nu.pl. 
Wrocław to też jeden ze starszych 
ośrodków uniwersyteckich, więc 
podziwialiśmy zabudowania Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Spa-
cer po historycznych miejscach 
Wrocławia prowadziliśmy i bacz-
ną obserwacją …krasnali, których 
uczestnicy wycieczki doliczyli się 
13! Podobno wszystkich jest około 
50. Nie mogliśmy pominąć Pano-
ramy Racławickiej, którą większość 
w yc i e c z ko w i c z ó w  o g l ą d a ł a 
w zupełnym osłupieniu i ciszy. To 

wspaniała instalacja malarsko-prze-
strzenna z końca XIX w.; stworzona 
we Lwowie, po II wojnie światowej 
znalazła swe miejsce we Wrocławiu 
w wybudowanej specjalnie w tym 
celu rotundzie. 
Nasz pobyt w Karpaczu to głównie 
wysiłek fizyczny podczas zdobycia 
Śnieżki. Godne uwagi wydaje się 
to, iż uczestnikami wycieczki były 
dzieci z klas II–VI, które bez prze-
szkód wspinały się na wysokość 
1602 m nad poziom morza. We 
wspinaczce pomógł nam wyciąg 
krzesełkowy, którym dotarliśmy po 
20 minutach powietrznej podró-
ży na Kopę. Dalej droga była ka-
mienista i wciąż pięła się zakosami 
w górę. W drodze powrotnej scho-
dziliśmy obok schroniska Samotnia 

nad Małym Stawem. Zejście z kró-
lowej Karkonoszy to żywa lekcja 
przyrody: skały, kosodrzewiny, uni-
kalne rośliny skalne i dorodne lasy 
bukowe w dolnej części góry. 
Wszyscy wycieczkowicze dotarli 
bezpiecznie do protestanckiej świą-
tyni Vang, zbudowanej bez użycia 
gwoździ w XII wieku w krainie Wi-
kingów w Norwegii. W jej pobliżu 
na starym cmentarzu spoczywa 
niedawno zmarły wybitny poeta 
Tadeusz Różewicz. Atrakcją tego 
dnia okazał się zjazd torem sanecz-
kowym. Odbyli go nie tylko nieletni 
uczestnicy wycieczki, ale również 
dorośli. Zabawa tego dnia zakoń-
czyła się kąpielą w hotelowym 
basenie i rekreacją w saunie, przy 
bilardzie, ping-pongu i cymberga-
ju. Mimo zmęczenia humory dopi-
sywały, apetyt również.
Uważamy, że częściej powinniśmy 
tak miło i wesoło kończyć projek-
ty edukacyjne. Wycieczka była nie 
tylko dla uczniów, ale też integro-
wała rodziców i starsze rodzeństwo, 
bo brało w niej udział 27 uczniów 
z SP w Popowie Borowym, 6 ro-
dziców i 5 gimnazjalistów, którzy 
uczęszczali wcześniej do naszej 
szkoły. Nad sprawnym przebiegiem 
wyprawy czuwali opiekunowie: B. 
Łaniewska, J. Prusik, A. Gąsecki i J. 
Szymańska jako kierownik całego 
przedsięwzięcia.
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Co pić w upalne dni?
Mamy lato, a w raz z nim upały, dlatego pamiętajmy o codziennym nawad-
nianiu organizmu. Każdy zdrowy człowiek powinien spożywać przynaj-
mniej 2 litry płynów – a w upały ilości te powinny być jeszcze większe.
Najlepszym napojem na czas upałów jest woda. Organizm zdrowego i pra-
widłowo nawodnionego człowieka w blisko 60% składa się z wody. Dzięki 
niej łatwiej trawimy, wchłaniamy składniki mineralne i witaminy oraz usu-
wamy toksyny z organizmu (wraz z moczem i kałem). Dobre nawadnianie 
zapewnia nam właściwą termoregulację, czyli zapewnia odpowiednią tem-
peraturę w naszym organizmie. Dlatego aby cały nasz organizm prawidło-
wo funkcjonował, musimy pić. Odpowiednie nawodnienie organizmu jest 
szczególnie ważne również przy odchudzaniu, gdyż przyspiesza metabo-
lizm, co sprzyja uzyskaniu wymarzonej masy ciała.
Wody nie możemy napić się na zapas. To, co wypijamy, jest zużywane na 
bieżące potrzeby organizmu. Zatem jeśli więcej wody tracimy, niż dostarcza-
my, możemy doprowadzić do odwodnienia naszego organizmu. Odwod-
nienie jest niebezpieczne, ponieważ zostają wówczas zatrzymane uboczne 
produkty przemiany materii, które zatruwają nasz organizm. Ważne jest to, 
że powinniśmy pić także wtedy, gdy nie odczuwamy pragnienia. Gdy je od-
czuwamy, oznacza to, że jesteśmy już odwodnieni.
Zatem co pić a czego unikać?

Woda zawsze i wszędzie
Woda jest płynem, który najlepiej gasi nasze pragnienie. Woda powinna być 
naszym przyjacielem już od okresu niemowlęcego, gdy zostaje wprowa-

dzony pierwszy napój. Zamiast soczków i słodkich herbatek dziecko powin-
no pić wyłącznie wodę. 
Rodzicom i opiekunom wydaje się, że dając dziecku słodkie płyny, postę-
pują dobrze. Niestety, gdy u dziecka pojawiają się problemy z ząbkami – tzw. 
próchnica butelkowa, i trzeba często sporo płacić za wizyty u dentysty i za-
biegi naprawiające, dopiero wtedy uświadamiają sobie, że dziecko może pić 
bez problemu wodę. 
Starsze dzieci i dorośli powinni codziennie rano przed śniadaniem wypić 
szklankę wody, do której można dodać np. wyciśnięty sok z cytryny. Wodę 
powinniśmy pić przez cały dzień, niewielkimi łyczkami, organizm wtedy 
znacznie lepiej ją przyswoi, niż gdy wypijemy na raz jej 0,5 litra. 
Jeśli preferujesz wody z bąbelkami, zamień je na wody wysokominerali-
zowane, które dzięki wysokiej zawartości minerałów mają smak podobny 
do wody gazowanej. Dwutlenek węgla zawarty w wodach gazowanych 
szybciej wypełnia żołądek, zatem mniej można wody wypić; sprzyja także 
wzdęciom oraz odbijaniu. Zwróć również uwagę na rodzaj wody, wybieraj 
mineralne, bogate w potas, magnez czy sód, a unikaj wód źródlanych, za-
wierających znikome ilości tych składników. Wody źródlane są natomiast 
wskazane dla niemowląt. Staraj się jak najszybciej zużywać zawartość otwar-
tej butelki wody mineralnej, ponieważ cenne właściwości zachowuje tylko 
przez 48 godzin.
Pamiętaj również, że tzw. woda smakowa to NIE woda! Jest to zwykły napój, 
który w półtoralitrowej butelce może zawierać nawet do 12 łyżeczek cukru 
oraz konserwanty. Może też zawierać inne środki słodzące i aromaty.
Jeśli chcemy dać naszemu dziecku owocowy napój, to lepiej wyciśnijmy 
sok z owoców, ugotujmy domowy kompot; można też po prostu wkroić 
owoce do wody, która staje się wtedy atrakcyjniejsza. Oczywiście należy 
pamiętać, że dziecku trzeba dać dobry przykład, czyli rodzice też powinni 
pić wodę, a nie kolorowe napoje. 
Zatem zastanówmy się nad tym, co pijemy. Szklanka soku wypita raz na ty-
dzień nie zaszkodzi. Jednak 1,5 litra słodkiego napoju dziennie to już ok. 600 
kcal, co przez dłuższy czas może znacznie zawyżyć nasz bilans energetycz-
ny i przyczynić się do gromadzenia nadmiernych kilogramów. Dzieci z po-
wodu nadmiernego spożycia słodkich napojów także stają się niejadkami.

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny 506-958-184

dietetyk_iwona@wp.pl
www.konsultacjedietetyczne.pl

WETERYNARZ RADZI

Psie lub kocie maluszki w naszym domu
Oto pojawia się w naszym domu 
mały szczeniaczek albo kote-
czek. Czasem przez przypa-
dek, a czasem jako przemyślany 
(bywa, że i kosztowny) zakup. Je-
żeli maleństwo jest owocem cią-
ży naszej suczki lub kotki, czeka 
nas nieco pracy i zamieszania, 
zanim uda nam się znaleźć dla 
niego/nich nowych właścicieli. 
Przypomnijmy kilka faktów dla 
wszystkich, którzy spodziewają 
się psiego lub kociego potom-
stwa:
– ciąża suczek i kotek trwa około 2 
miesięcy;
– poród wymaga Państwa uwagi 
i kontroli, u zwierząt komplikacje 
porodowe i cesarskie cięcia zda-
rzają się coraz częściej, zarówno 
u małych, jak i u dużych ras. Brak 
pomocy porodowej w sytua-
cjach jej wymagających prowadzi do 
śmierci matki i potomstwa;
– rodzącej samicy należy zapewnić 
wygodny kojec, legowisko, kartonik, 
tak by czuła się tam bezpiecznie wraz 
ze swoim potomstwem;
– matce należy zapewnić stały dostęp 
do wody, a jej potrzeby żywieniowe 
– znacznie wyższe niż przed poro-
dem – najlepiej zaspokajać karmami 
przeznaczonym dla karmiących ma-
tek.
Maluszki rodzą się ślepe, nieporad-
ne ruchowo, mają zamknięte kanały 
słuchowe, co chroni je przed nadmia-
rem bodźców. Mają też upośledzoną 
zdolność termoregulacji, jeżeli więc 
z jakiegoś powodu odchowujemy 
je bez mamy, musimy dbać o utrzy-
mywanie odpowiedniej temperatury 
otoczenia. Po około 10–14 dniach 
następuje rozwarcie powiek.
Po ukończeniu 3.tygodnia życia mło-
dzież możemy zacząć dokarmiać 
np. suchą karmą. To odciąży nieco 

mamę. Najlepiej sprawdzają się do 
tego karmy typu Starter, przeznaczo-
ne dla szczeniąt lub kociąt do 2. mie-
siąca życia. Taka karma ma drobną 
strukturę, ale i tak początkowo warto 
namaczać ją wodą, a dopiero po oko-
ło tygodniu przechodzić na twardszą 
konsystencję. Unikamy dokarmiania 
mlekiem krowim i pozostałościami 
po naszych „ludzkich” posiłkach. 
3.–4. tydzień życia to czas pierw-
szego odrobaczenia. Wtedy lekarz 
dokładnie bada szczeniaczki pod ką-
tem ewentualnych wad wrodzonych 
(wady zgryzu, przepukliny), a tak-
że ustala schemat szczepień mio-
tu. Pierwsze szczepienia przypadają 
zwykle na 6. tydzień życia dla szcze-
niąt i 8. tydzień życia dla kociąt.
Zarówno szczenięta, jak i kocięta do 
nowych domów powinny trafiać 
w wieku około 8 tygodni. Powinny 
wtedy posiadać książeczkę zdrowia, 
być co najmniej raz odrobaczone 
i raz zaszczepione. To bardzo ważne, 
by maluszków nie rozdzielać z mat-
ką wcześniej. Chociaż większość ho-

dowców chętnie „pozbywa” się 
szczeniaków w wieku już 5–6 tygo-
dni i chociaż potrafią one już wtedy 
samodzielnie jeść, pić, to jednak dla 
ich prawidłowego rozwoju przeby-
wanie z matką do 8. tygodnia ży-
cia jest niezwykle istotne. Większość 
problemów behawioralnych, z któ-
rymi borykają się właściciele zwierząt, 
wynika z przedwczesnego rozdziele-
nia szczenięcia z matką. 
W przypadku szczeniąt maluszki 
oddzielone od matki w wieku 5–6 
tygodni są zwykle bardziej agre-
sywne w stosunku do innych psów, 
mają problemy z nawiązaniem 
przyjacielskich kontaktów z inny-
mi przedstawicielami swojego ga-
tunku, częściej stają się obiektem 
ataków, częściej cierpią na tzw. lęk 
separacyjny, który może objawiać 
się np. niszczeniem różnych przed-
miotów pod nieobecność właści-
cieli, częściej wykazują też agresję 
w stosunku do ludzi, w tym dzieci. 
Z czego to wynika? Wydawałoby 
się, że te dwa czy trzy tygodnie nie 
powinny stanowić żadnej różnicy. 
Naukowcy odkryli jednak, że to 
właśnie między 5. a 8. tygodniem 
życia następuje największy rozwój 
szczeniąt i kociąt pod względem 
stosunków społecznych. To wte-
dy matka uczy swoje potomstwo 
uległości, właściwej mowy ciała, 
ćwiczy z nimi techniki samouspo-
kajania się, właściwego reagowania 
na sygnały dawane przez inne psy, 
koty, a także właściwych reakcji na 
różne stresujące sytuacje życiowe. 
Nawet bardzo doświadczony mi-
łośnik zwierząt nie jest w stanie za-
stąpić w tym temacie matki. Jeśli 
więc chcecie Państwo mieć weso-
łego, przyjaznego pieska lub kotka, 
który nie będzie wykazywał stanów 
lękowych, nie będzie agresywny na 
spacerach, tylko z radością będzie 
zachęcał inne zwierzaki do zabawy, 
warto zwrócić uwagę na to, w jakim 
wieku zabieramy go od mamy. 
Ale moment zabrania szczeniacz-
ka czy kotka od mamy to dopiero 
początek… Co dalej? Jak przygoto-
wać się na przyjazd małego zwie-
rzaka? Co trzeba zakupić? I jak 
postępować, by nie wychować 
sobie małego (lub wielkiego) ter-
rorysty? O tym w następnych ar-
tykułach.

Małgorzata i Adam Rosłońscy
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Kino NIWA ZAPRASZA
KINO LETNIE 

dla najmłodszych

18 lipca godz. 12.00

Wielka podróż 
Bolka i Lolka

Animacja, famililny

Film opowiada o wyprawie zna-
nych bohaterów Bolka i Lolka, 
którzy zostali ochotnikami do po-
wtórzenia wyczynu Phileasa Fog-
ga, znanego z okrążenia Ziemi 
w 80 dni. Śladem chłopców na-
tychmiast rusza Jeremiasz Pitsbury, 
sługa lorda Fogga, potomka Phi-
leasa Fogga. Najpierw Jeremiasz 
nie okazał serca chłopcom, ale 
w trakcie podróży okazał się bar-
dzo miły, co bardzo zdenerwowa-
ło lorda Fogga. 

25 lipca godz. 12.00

Przygody mysz-
ki. Zestaw bajek”

Animacja, familijny

Seria l  animowany emitowany 
dawniej jako wieczorynka w TVP. 
Prezentuje ciekawe i radosne przy-
gody myszki.

---------------------------------

6–10 sierpnia godz. 15.00

Samoloty 2 3D
Animacja, familijny; USA; 1 godz.30 min.

Po awarii silnika Dusty rezygnuje 
z udziału w wyścigach i przyłącza się 
do lotniczej strażypożarnej. 

6–10 sierpnia godz. 17.00

Pożądanie
Komedia romantyczna; Francja; 1 godz.30 
min.

Spotkanie żonatego mężczyzny 
z piękną kobietą owocuje wzajemną 
fascynacją. 

13–17 sierpnia godz. 15.00

Gang Wiewióra 3D
Animacja, komedia, przygodowy; USA, 
Kanada; 1 godz. 26 min.

Gburowaty wiewiór zostaje wygnany 
z parku i zmuszony do życia w mie-
ście. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Zapomnij o problemach zawodowych. 
Nie podejmuj się też żadnych istotnych 
działań. Dużo odpoczywaj i unikaj lu-
dzi, którzy Cię drażnią. Uważaj na nie-
rozważne wydatki.

Byk 21.04–20.05
Przygotuj się na trudne i męczące za-
dania. Zadbaj zawczasu o dane, które 
pozwolą Ci jasno i obiektywnie ocenić 
sytuację. Powiedzenie „co nagle, to po 
diable” niech będzie Twoim mottem. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Zadania wymagające sprawności inte-
lektualnej mają teraz duże szanse powo-
dzenia. Również praca w zespole może 
przynieść sporo satysfakcji. Możesz wiele 
osiągnąć. 

Rak 22.06–22.07
Gwiazdy dadzą Ci sporo energii. Dzięki 
niej dobrze wywiążesz się z obowiązków. 
W ferworze zajęć nie zapominaj o sobie. 
Nie rób nic ponad swoje siły. 

Lew 23.07–23.08
Czeka Cię sporo zajęć. Choć ich załatwia-
nie nie będzie najprostsze, postaraj się nie 
robić zaległości. Buduj swoją pracę na so-
lidnych fundamentach. 

Panna 24.08–22.09
Spotkanie towarzyskie będzie okazją do 
poznania ciekawych ludzi. W przyszłości 
niektórzy z nich mogą Ci być pomocni. Je-
steś coraz bliżej sukcesu. 

Waga 23.09–23.10
Aura korzystnie wpłynie na sprawy ro-
dzinne i zawodowe. Zachowaj tylko spo-
kój i nie angażuj się w kłopotliwe sytuacje. 
Nie pobłażaj sobie zbytnio.

Skorpion 24.10–22.11
Twoje marzenia będą kolidować z oczeki-
waniami rodziny. Przy podejmowaniu de-
cyzji musisz się ograniczać do przesłanek 
racjonalnych. Będziesz twórczy i pomy-
słowy.

Strzelec 23.11–21.12
Czas pomyślny dla Twoich spraw i inte-
resów. Przejściowo mogą Ci dokuczać 
niepotrzebne napięcia. Dobre rady współ-
pracowników powinny być dla Ciebie cen-
ne. Obrót spraw może Cię zaskoczyć. 

Koziorożec 22.12–20.01
Zrezygnuj z działań, które mogłyby po-
tęgować napięcia. Otaczaj się ludźmi, 
którzy potrafią i chcą okazywać Ci mi-
łość i akceptację. Odczujesz potrzebę 
kontaktów z otoczeniem.

Wodnik 21.01–19.02
W interesach i zawodowych przedsięwzię-
ciach spory ruch. Jeśli masz ciekawy po-
mysł racjonalizatorski, przedstaw go komu 
trzeba. Jest szansa na duże pieniądze. 

Ryby 20.02–20.03
Czas minie Ci w dobrym nastroju. Zajmij się 
wreszcie sobą i swoim życiem osobistym. 
Spotkania towarzyskie staną się okazją do 
poznania nowych osób. Sprzyjają rozryw-
ce i relaksowi. 

Z przymrużeniem oka

HOROSKOP
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OGŁOSZENIA DROBNE

Bezpośrednio dom 120m, dział-
ka 13 ar, rok bud.2008r, ogród, 
cicha i spokojna okolica domów 
jednorodzinnych. Płońsk, cena 
299 tyś zł. Kontakt: 536 717 437.

Firma elektryczna z Nasielska 
przyjmie praktykantów klasy 
I ZSZ. Tel. 518 529 925.

Instalacje elektryczne – upraw-
nienia, alarmy, kamery, przyłącza 
energetyczne. Tel. 518 529 925.

Podnośnik koszowy 20 m – wy-
najem Nasielsk. Tel. 518 529 925.

Usługi elektryczne od A do Z, 
instalacje 15 zł/punkt. Tel. 531 
615 838.

Sprzedam działki 1000 i 1500  m2, 
prąd, woda, gaz. Tel. 500 138 
106.

Logopeda. Tel. 504 984 957.

Potrzebny pracownik do zakła-
du kamieniarskiego. Tel. 501 187 
409.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. 
Tel. 889 307 122.

Działki uzbrojone na Pniewskiej 
Górce – TANIO! Tel. 693 861 544.

Usługi dekarskie i ogólno-bu-
dowlane. Tel. 607 800 748; 517 
099 737.

Sprzedam mieszkanie o pow. 
36 m 2 na os. P i ł sudsk iego 
w Nasielsku. Tel. 505 941 678.

Sprzedam 0,5 ha ziemi przy  
u l . Kole jowej  w Nas ie lsku.  
Tel. 500 115 958.

Sprzedam dom w Nasielsku, 
stan surowy otwarty 140 m2, 
działka 740 m2 ogrodzona.  
Tel. 509 175 901 .

Kupię kosiarkę rotacyjną, zgra-
biarkę, owies. Tel. 501 933 086; 
602 648 711.

Nauka jazdy konnej, agrotury-
styka. Tel. 501 933 086.

Malowanie, gładź niepyląca, 
panele. Tel. 513 527 083.

Sprzedam lokal o pow. 37 m2, 
parter, ul. Starzyńskiego 4D m4 
(pokój+kuchnia). Stan dobry. 
Tel. 695 355 019.

Sprzedam przyczepkę samo-
chodową, rejestrowaną, prawie 
nową. Tel. 796 500 025.

Sprzedam działkę 4900 m2  
– Popowo Borowe. Tel. 781 066 
416.

Lokal do wynajęcia w Nasielsku, 
pow. 36 m2. Tel. 694 743 297

Sprzedam silnik elektryczny  
7 kW. Tel. 502 810 213.

Sprzedam działkę budowlaną 
uzbrojoną. Tel. 784 528 758

Sprzedam mieszkanie M4, os. 
Piłsudskiego, 63m2 , 170 000 zł. 
Tel. 504 645 021

Systematyczną osobę do pracy 

www.noknasielsk.pl

To miejsce czeka na Twoją reklamę

tel./fax 23 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl

SKUP ZŁOMU
NAJWYŻSZE CENY

SIENNICA
tel. 23 691 27 52

pn.-pt. 800-1600,   sob. 800-1400
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związanej z realizacją zamówień 
– prawo jazdy kat B. ewentualny 
angielski. Nasielsk. Tel. 504 101 
080.

Kierownika produkcji z bar-
dzo dobrą znajomością jęz. 
a n g i e l s k i e g o  –  N a s i e l s k .  
Tel. 504 101 080.

Oddam gruz. Tel. 604 588 302.

Sprzedam działki. Tel. 602 303 
911.

Najem kombajnu zbożowego. 
Tel. 695 537 443.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 
618 250.

Usługi pielęgnacji terenów zie-
leni, kosiarki (kosiarka, zamia-
tarka, kosiarka bijakowa, rębak. 
Tel. 661 584 558.

Wynajem i usługi kombajnu zbo-
żowego. Tel. 605 067 107.

Sprzedam tanio działki budow-
lane. Tel. 518 445 613.

Sprzedam mieszkanie M5, 80m2 
wraz z działką rekreacyjną.  
Tel. 505 279 689.

Usługowe koszenie zbóż. Faktura 
VAT. Tel. 608 618 321.

Lokal do wynajęcia pod działal-
ność handlową w miejscowości 
Studzianki. Tel. 531 881 222.

Przyjmę pracownika do montażu 
okien, drzwi, bram garażowych, 
automatyki. Z doświadczeniem. 
Tel. 509 175 901 lub CV: han-
dlowcy.budmar@vp.pl

Sprzedam słomę w kostkach, ow-
sianą pastewną oraz żytnią, suchą 
ze stodoły. Tel 606 423 338.

Korepetycje z języka angielskiego 
- wszystkie poziomy nauczania, 
skuteczne przygotowanie do eg-
zaminów. Tel. 697 339 708. 

Sprzedam działkę rekreacyjną z ga-
rażem, os. Warszawska. Tel. 606 450 
438.

Sprzedam mieszkanie o pow.  
66,6 m2 + balkon w centrum 
Nasielska, w nowym budowni-
ctwie, nie wymagające remontu. 
Tel. 609566850.

OGŁOSZENIA DROBNE

www.noknasielsk.pl
tel./fax 23 691 23 43 
gazeta@noknasielsk.pl

To 
miejsce 
czeka  

na 
Twoją 

reklamę

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA

PROMOCYJNE CENY!
Wesela 120-160 zł/os.
Przyjęcia 60-120 zł/os.

Restauracja STARY MŁYN Nasielsk, ul. Warszawska 55A

Tel. (23) 69 30 222; 601 885 965

Zatrudnię piekarza – ciastowego, 
wymagane doświadczenie 
oraz umiejętności obsługi 
piecy RRK (węglowych). 

Tel. 531 881 222

Nasielsk, dnia 08.07.2014 r.
 
ZPN.6840.3.2.2014 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014.518 ze zm.), Uchwały Nr 
XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości oraz Uchwały Nr LIV/378/14 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie służebności gruntowej, podaję do publicznej 
wiadomości

w y k a z 
nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży  

Położenie Krzyczki- Pieniążki

Numer działki 63

Pow. działki 1,16 ha

Numer KW OS1U/00009694/0

Przeznaczenie nie-
ruchomości

Nieruchomość nie jest objęta miejscowy planem zagospoda-
rowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i K ierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk 
uchwalonego uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 10.11.2010 roku przedmiotowa nierucho-
mość znajduje się w Strefie „D” tereny rolne, skupiska istniejącej 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, modernizacja oraz 
przekształcanie. Obszar krajobrazu chronionego Nasielsko- 
Karniewskiego.

Opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obszarze luźnej zabudo-
wy niewielkiej miejscowości o charakterze rolniczym,  
ok. 2 km na wschód od Nasielska, nieco na południe od drogi 
wojewódzkiej prowadzącej z Nasielska do Pułtuska.
Działka zabudowana jest:
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 – 2589,0 m3 
Instalacje :
 – wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa,
 – kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem zlokalizowanym 
na działce,
 – instalacja elektryczna 3 – fazową,
 – instalacja ciepłej wody – z własnej kotłowni,
 – instalacja alarmowa,  antywłamaniowa,
 – instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na 
paliwo stałe sterowanym automatycznie.
Budynek w średnim stanie technicznym i średnim standardzie 
wykończenia. Budynek nie użytkowany od kilku lat. 
Budynkiem gospodarczym, murowanym, wolnostojącym, 
parterowym, nie podpiwniczonym
 – pow. zabudowy – 28,0 m2. 
Budynek zdewastowany, w złym stanie technicznym kwali-
fikującym się do rozbiórki.
Część zabudowana nieruchomości jest ogrodzona ogrodzeniem 
z siatki drucianej, plecionej na słupkach stalowych wbetono-
wanych punktowo. Brama i furtka – spawana z elementów 
stalowych.
Działka o dość dobrym, trapezowatym, wydłużonym kształ-
cie. W części zabudowanej działki – teren równy, płaski.  
W północnej, niezabudowanej części działki – teren obniża 
się w stronę strugi i jest częściowo zakrzaczony.
Dojazd do nieruchomości: droga wiejska o nawierzchni asfal-
towej, a bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości 
– nieurządzoną drogą wiejską o długości ok. 60 mb, nie 
wchodzącą w skład nieruchomości.
Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży usta-
lona będzie służebność polegająca na prawie przechodu  
i przejazdu przez działkę nr 68/2 w pasie gruntu 
o szer. 5,0 m wzdłuż granicy działki, od strony graniczącej  
z działką nr 62.

Cena 449 300, -  złotych   (zwolniona z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. ) upływa w terminie 6 tygodni, licząc 
od dnia wywieszenia wykazu. 

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 9 lipca do 29 lipca 2014 r.

BURMISTRZ NASIELSKA 
Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

Przygotowania do nowego 
sezonu rozpoczęte
Za miesiąc, 16 sierpnia, rozpoczną 
się rozgrywki w ciechanowsko-
-ostrołęckiej grupie ligi okręgowej. 
Do pierwszego gwizdka sędziego 
pozostał więc miesiąc. To bardzo 
mało, aby zabezpieczyć wszystkie 
potrzeby drużyny i właściwie przy-
gotować piłkarzy do walki.
Problemów jest dużo. Najważniej-
szym z nich w chwili obecnej jest 
ostateczne ustalenie składu. Są 
pewne zakusy na niektórych z na-
szych zawodników. Kto odejdzie, 
kto przyjdzie – tego jeszcze nie 
wiadomo. Właściwie nie ma szans 
na wzmocnienia. 
Z a n o s i  s i ę  w i ę c ,  ż e  s e z o n 
2014/2015 może nie przynieść 
awansu, o który Żbik dobija się 
bezskutecznie od sześciu lat. Kiedy 
Żbik „pikował” ostro w dół, wyda-
wało się za każdym razem, że od-

bicie od dna nastąpi już w kolejnym 
rozpoczynanym sezonie. Nasza 
drużyna w ligowych rozgrywkach 
należała przez te lata do czołówek 
ligi zarówno w grupie warszawskiej, 
jak i ciechanowskiej, ale ostatecz-
nego sukcesu nie było. Nawet wte-
dy, kiedy udało się zająć miejsce 
premiowane udziałem w barażach.
Przez te lata posuchy podejmowa-
no różne próby poprawy sytuacji. 
Co pół roku (dwie rundy sezonu) 
m.in. wymieniano połowę składu 
drużyny lub zmieniano trenera, ale 
to sytuacji nie poprawiało. Co więc 
jeszcze trzeba było zmienić? 
Ta k i e  p y t a n i e  s t a w i a  s o b i e 
w Nasielsku wiele osób. Odpo-
wiedzi jest też wiele. To pole do 
dyskusji i debaty. A debata nie tyl-
ko o piłce nożnej, ale i funkcjono-
waniu sportu w gminie Nasielsk, 
a także działaniu całej gminy, jest 
potrzebna. Jest ważna chociażby 
dlatego, że nasza gmina ma skrom-
ne środki finansowe, a potrzeb jest 
wiele i ich liczba stale rośnie. 
Jednak uprawia się politykę tzw. 
łatania dziur, których w różnych 
miejscach ukazuje się coraz wię-
cej. A nawet w tej biedzie dobrze 
byłoby mieć kilka wizytówek, 
którymi można byłoby się chwa-
lić. Jedną z nich mogłaby być, na 
przykład, solidna drużyna piłkar-
ska.

Wracając do przygotowania dru-
żyny do rozpoczynających się 16 
sierpnia rozgrywek, informujemy, 
że pierwsza drużyna Żbika wzno-
wiła treningi 10 lipca. Na pierwszym 
z nich stawiło się dziewięciu) piłka-
rzy. Nieobecność pozostałych była 
w większości wypadków uspra-
wiedliwiona (praca lub wakacyjne 
wyjazdy). Na drugi trening przyszło 

już ich siedemnastu.
Na pierwszy trening przed no-
wym sezonem przybył Marek 
Osiński, utalentowany piłkarz 
i pierwszy strzelec naszej dru-
żyny w poprzednim sezonie. 
Z pewnością byłby i pierwszym 
strzelcem ligi okręgowej, gdy-
by nie to, że w drugiej połowie 
ubiegłego sezonu doznał kon-
tuzji i przez kilka rund musiał 
pauzować. Jego obecność na 
pierwszych treningach cieszy. 
Jest jednak pewien problem – 
piłkarzem tym interesują się inne 
drużyny, które chciałyby go po-
zyskać dla realizacji własnych 
celów. Profesjonalizm polega 

na tym, że ludziom utalentowa-
nym należy pomóc w realizowa-
niu karier. Jeżeli w innej drużynie 
ma większą szansę na indywidual-
ny rozwój, to należy mu to ułatwić. 
Pamiętać jednak przy tym trzeba, 
że „sprzedając” go, bierzemy też 
za niego odpowiedzialność. Warto 
więc postawić sobie pytanie, czy 
w nowej drużynie znajdzie swoje 
miejsce i rozwinie się jego talent. 
Z tego, co udało się nam ustalić, 
Marek Osiński jest w kręgu zain-
teresowań trzecioligowego Świtu 
Nowy Dwór Mazowiecki i czwarto-
ligowej, na tę chwilę, Nadnarwian-
ki Pułtusk. W tle całego sprawy są 
pieniądze. 
Utalentowanych młodych ludzi 
w Żbiku jest znacznie więcej. Jednak 
do tej pory o sile Żbika decydowali 
zawodnicy, którzy piłkarskiego rze-
miosła uczyli się w zupełnie innych 
realiach, tacy jak np.: Marcin Gu-

mowski, Rafał Załoga, Dariusz Kulpa, 
Cezary Prusinowski, Darek Kordow-
ski czy Damian Domała. To przy 
nich miało wyrosnąć nowe poko-
lenie nasielskich piłkarzy. Miało ono 
nie tylko wyrosnąć, ale i przerosnąć 
mistrzów. Swego rodzaju mieszanka 
doświadczenia z młodością powin-
na zacząć wreszcie przynosić rezul-
taty. Czy tak się stanie?
To zadanie dla nowego trenera. 
Pracę z drużyną podjął, pochodzą-
cy z Ciechanowa, Mariusz Rem-
bowski. Staż trenerski ma jeszcze 
krótki, ale to może być jego atu-
tem. Jest młodym człowiekiem (36 
lat), głodnym sukcesu. Piłkę nożną 
zna. Był bardzo dobrym zawod-
nikiem (napastnikiem). Grał w II, 
III i IV lidze w MKS-ie Ciechanów, 
Nadnarwiance Pułtusk i Krysztale 
Glinojeck. Trenował zespół z Gli-
nojecka.
W chwili obecnej Mariusz Rem-
bowski zapoznaje się z zawodni-
kami, poznaje też ich umiejętności 
i możliwości. Pomogą mu w tym 
z pewnością zaplanowane na okres 
przygotowawczy mecze kontrol-
ne. Najbliższe zostaną rozegrane 
w dniach: 19 lipca z LKS Rząśnik 
(godz. 12. w Nasielsku), 23 lipca 
z MKS Ciechanów (niestety, w Cie-
chanowie). Kolejnymi przeciwnika-
mi będą: Świt II Nowy Dwór Maz., 
Legionovia II, Serock.
Nowego trenera informujemy też, 
że nasielską drużynę przejmuje 
w historycznej chwili. Rozpoczy-
na z nią drugie pięćdziesięciole-
cie. A pierwsze pięćdziesięciolecie 
nie zawsze było tak smutne jak 
jego końcówka. Oby miał szczęś-
liwą ręką i znaczył swą obecność 
w nasielskiej piłce nożnej samymi 
sukcesami. Nasielsk jest również 
głodny sukcesu, a gdy on przyje-
dzie, może powrócą też na trybu-
ny kibice. Powinni być ze swym 
klubem, ze swą drużyną na dobre 
i na złe.

andrzej zawadzki 

Sparta Warszawa  
będzie szlifować formę w Nasielsku
W drugiej połowie sierpnia br. do Nasielska zawita pierwszoligowa druży-
na siatkarek Sparty Warszawa. W nasielskich obiektach sportowych ekipa 
będzie przygotowywać formę przed sezonem 2014/15.
Warszawski klub od kilku lat występuje na zapleczu siatkarskiej ekstraklasy. 
W ostatnim sezonie zajął w tabeli siódme miejsce. Po sezonie doszło do 

sporych przetasowań w składzie i sztabie szkoleniowym. Klub ze stolicy 
słynie przede wszystkim z doskonałego szkolenia młodzieży. Na szyjach 
młodych Spartanek zawisły wielokrotnie medale Mistrzostw Polski wszyst-
kich kategorii młodzieżowych. 
– Zdecydowaliśmy się na Nasielsk w dużej mierze ze względu na jego 
bliskość Warszawy – powiedział Zygmunt Chajzer, wiceprezes klubu – Na 
miejscu zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez pana Ireneusza Domań-
skiego – pracownika administracyjnego gimnazjum, co więcej, szczerze 

zauroczyła nas okolica wokół miasta. 
Jesteśmy również zadowoleni z zaple-
cza. Hotel i trzysektorowa hala spor-
towa przy Publicznym Gimnazjum im. 
Konstytucji 3 Maja w Nasielsku speł-
niają nasze oczekiwania. 
W Nasielsku zagości grupa około 
trzydziestu zawodniczek w różnym 
wieku, opiekować się nimi będzie 
pięcioosobowy sztab szkoleniowy. 
Od 18 do 29 sierpnia na zgrupowa-
niu przebywać będą pierwszoligowe 
seniorki, zaś 22 sierpnia dołączą do 
nich również grupy juniorek i kade-
tek. 

Maciej Szewczyk


