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Spór o gołębnik
Ulica Sportowa. Bloki za przychodnią zdrowia w Nasielsku. Gołębnik – garaż i parterowy budynek, w którym mieszczą się komór-
ki i dawna suszarnia, są doskonale widoczne od strony ulicy Płońskiej. Tu znajduje się przyczyna cichego, trwającego od ponad 
roku konfliktu – gołębie. Konflikt jest cichy, bo pani Beata Szulim, której gołębie przeszkadzają, jak i ich właściciel, pan Bogdan 
Białoszewski, nie rozmawiają ze sobą. 

Jest brudno i śmierdzi…
– Od czterech lat mieszkam wraz z dziećmi przy ulicy Sportowej, w małym mieszkanku komunalnym wydzielonym z dawnej suszarni. Kiedy tu za-
mieszkałam, po obu stronach budynku były dwa gołębniki należące do pana Białoszewskiego. Jeden został zli-
kwidowany jakieś dwa lata temu, prawdopodobnie przeszkadzał innym sąsiadom, choć dzielił ich od gołębnika 
jeszcze budynek z komórkami i kilkanaście metrów, więc tak naprawdę nie było bezpośredniego sąsiedztwa. 
Został jeden gołębnik – i to ten, który znajduje się na wprost moich drzwi wejściowych i dwóch okien – opo-
wiada pani Beata. – Wielokrotnie próbowałam rozmawiać z panem Białoszewskim, żeby je przeniósł w inne 
miejsce, ale nic to nie dało – dodaje.
Pani Szulim w sprawie gołębnika jesienią ubiegłego roku napisała pismo do Bogdana Ruszkowskiego, burmistrza 
Nasielska, a on przekazał sprawę do 
Nasielskiego Budownictwa Miesz-
kaniowego. Jeszcze w październi-
ku 2013 r. otrzymała odpowiedź, 
że gołębnik ma być zlikwidowany, 
ponieważ jest to „nielegalna ho-
dowla zwierząt gospodarskich ”, 
przy czym powołano się na „Re-
gulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Nasielsk” 
uchwalony 2013 r. Jednak w marcu 
br. NBM przeanalizowało sytuację 
ponownie i zmieniło zdanie, uzna-
jąc, że gołębie to jednak zwierzęta 
ozdobne, zaś właściciel gołębnika 
zobowiązał się do zmniejszenia ho-
dowli i wypuszczania ptaków w go-
dzinach nocnych. 
– Przyszło lato i nic się nie zmieni-
ło, wszędzie jest brudno i śmierdzi 
odchodami gołębi, bo jest ich tu 
przynajmniej kilkadziesiąt. Brudne 
okna i parapety i nawet nie można 
wyjść przed dom. Nie można ot-
worzyć okna – twierdzi pani Beata. 
– Nie rozumiem, dlaczego poinfor-
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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 
sierpień 2014 r.

04.08.2014 r. - 17.08.2014 r. Apteka ARNICA, ul. Rynek 21, Nasielsk.
18.08.2014 r. - 24.08.2014 r. Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, 
Nasielsk.
25.08.2014 - 31.08.2014 r. Apteka „NOVA", ul. Warszawska 51/53 d, 
Nasielsk.
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)

Z UM

Broniewskiego  
już przejezdna

21 lipca 2014 r. zakończono prace związane z budową kanalizacji na ulicy 
Broniewskiego. Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz 
z przykanalikami, kanalizacji deszczowej oraz odbudowę nawierzchni i budo-
wę chodnika. Wartość zadania to 627 127,33zł, środki pochodzą z budżetu 
gminy. Wykonawcą jest Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Ener-
getycznych, Handlu i Usług M.M Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciecha-
nowie.

Przebudowa mostku  
na Podmiejskiej
30 l ipca 2014 r. 
n a s t ą p i ł o  p o d -
p i s a n i e  um ow y 
i przekazanie te-
renu budowy na 
wykonanie zada-
nia pn. „Przebu-
dowa mostu na 
rze ce Nas ie lnej 
w miejscowości 
Nasielsk w ciągu 
ulicy Podmiejskiej 
na terenie dzia-
łek nr ewid. 631/1, 
1001/1, 1001/2, 
1128, 1830, 1899/2, 1899/3”.
Wykonawcą prac będzie „BUDO-MOST” Budowa i Remont mostów – 
Paweł Sobieski, Orło 35, 07-320 Małkinia. Prace potrwają od 20 lipca  
do 14 listopada 2014 r. Koszt zadania to 538 840,61 zł, w tym dofinanso-
wanie w kwocie 165 000,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Remont elewacji
W związku z wy-
znaczonym kie-
runkiem zmiany 
wizerunku mia-
sta, przez re-
mont elewacji 
budynków znaj-
d u j ą c yc h  s i ę 
w naszym mie-
ście będących 
własnością gmi-
n y,  j a k  r ó w-
nież przy ścisłej 
współpracy z mieszkańcami zrzeszonymi w Wspólnocie Mieszkaniowej, bur-
mistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podjął decyzję o remoncie elewacji ka-
mienicy przy ulicy Rynek 4 i 4a. Decyzja ta została podyktowana bardzo złym 
stanem technicznym elewacji, zagrażającym zdrowiu i życiu samych miesz-
kańców, jak i przechodniów poruszających się chodnikiem przyległym do bu-
dynku. W miarę posiadanych środków burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski 
będzie podejmował decyzje o remontach kolejnych budynków będących 
własnością gminy. Ww. działania przyczynią się do poprawy wizerunku nasze-
go miasta przy minimalnym zaangażowaniu środków z budżetu gminy. 

Z UM

Nabór wniosków
Lokalna Grupa Działania 
„Zielone Mosty Narwi” 
informuje o możliwo-
ści składania wniosków 
o przyznanie pomo-
cy w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” 
Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007–2013” na operacje, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w ramach następujących działań:
– Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych 
środków: 355 595,88 zł). 
Nabór wniosków trwa od 19 sierpnia do 1 września 2014 r. Szczegółowe 
informacje:www.zielonemostynarwi.pl.

Z UM

Zwrot podatku akcyzowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Burmistrz Nasielsk informuje: 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT, a 
w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć od-
powiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależ-
ności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub 
ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie 
od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2014 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi: 81,70 zł x liczba ha 
użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1–30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym ter-
minie,
1–31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim ter-
minie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 
r. są dostępne na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (adres: 
www.minrol.gov.pl).

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 bi-
twy 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 Włościański, 
Goławice.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Fałszywe maile 
z fakturami
– Najpierw na moją skrzynkę mailową dotarł e-mail z Netii informujący o wy-
stawionym rachunku na ponad 80 zł. Uznałam, że to jakaś pomyłka, i nie 
sprawdzałam go wcale, ponieważ nie korzystam z usług tej firmy. Za dwa lub 
trzy dni dotarł do mnie e-mail z T-Mobile z fakturą na ponad 120 zł i tym razem, 
chcąc sprawdzić, skąd się wzięła taka kwota, otworzyłam wiadomość. Ale za-
łącznika nie udało mi się otworzyć, gdyż zablokował go program antywirusowy 
– mówi pani Anna z Nasielska. 
Niestety, hakerzy komputerowi mają coraz bardziej oryginalne pomysły na to, 
w jaki sposób nas okraść. Tym razem przepis jest dość prosty – rozsyłanie na 
skrzynki e-mailowe przypomnień o zapłaceniu rachunku, najczęściej z Netii, 
T-Mobile czy też Allegro. Każdy odbiorca e-faktur odruchowo, często bez na-
mysłu, sprawdza, o co chodzi z tą fakturą, nawet wtedy jeśli nie jest klientem 
danego operatora. 
Pośpiech może być w takich sprawach naszym największym wrogiem, bo szyb-
ko otwierając wiadomość i załączniki, które zawiera, można sobie narobić prob-
lemów. Najpierw należałoby sprawdzić, czy to rzeczywiście prawdziwa faktura 
i czy to na pewno my jesteśmy jej adresatem, upewniając się co do tego przez 
oficjalny portal naszego operatora telekomunikacyjnego. 
Warto też dla pewności sprawdzić numer konta bankowego, na które do tej pory 
wpłacaliśmy pieniądze za nasze rachunki. 
E-maile z fałszywymi e-fakturami wykorzystujące logotypy firm zawierają w tre-
ści informacje mające skłonić odbiorców do dokonania przelewu na wskazany 
tam numer konta bankowego, czyli chcą od nas wyłudzić pieniądze. Sugerują 
też w ten sposób, że należy otworzyć załączniki, co grozi zainfekowaniem kom-
putera, ponieważ są one nośnikami złośliwego oprogramowania. Wszystkie po-
dejrzane e-maile należy więc usunąć bez otwierania załączników.
Firmy, pod które podszywają się hakerzy, ostrzegają swoich klientów przed cy-
berprzestępcami. W związku z ogromną liczbą takich działań w ostatnich tygo-
dniach także Urząd Komunikacji Elektronicznej zwraca uwagę na fałszywe maile 
i zaleca zachowanie ostrożności. 
„UKE przypomina:
– zwróć uwagę na adres, z którego przyszła wiadomość z elektroniczną fakturą,
– sprawdź poprawność podanego na elektronicznej fakturze numer konta ban-
kowego, na który trzeba przelać należność,
– faktura w formie elektronicznej przychodzi tylko i wyłącznie na adres, który 
podaliśmy swojemu dostawcy usług telekomunikacyjnych,
– jeżeli nie wyraziliśmy zgody na otrzymywanie elektronicznej faktury, nie po-
winna wpływać na nasz adres e-mail,
– nie odpowiadajmy na wiadomość z podejrzaną elektroniczną fakturą”.

(red.)

Z MIASTA

Spór o gołębnik
mowano mnie, że wspólnota, w któ-
rej mieszka pan Bogdan, zgadza się 
na gołębnik, przecież im on nie prze-
szkadza, bo nie stoi pod ich oknami, 
tylko pod moimi. Dlaczego oni mają 
się zgadzać lub nie? Dziwne to wszyst-
ko. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja 
nie chcę, żeby pan Bogdan zlikwido-
wał swoje gołębie, tylko, żeby je prze-
niósł w takie miejsce, żeby były mniej 
uciążliwe dla nas. Ale teraz się na 
mnie obraził – stwierdza pani Beata. 

Kocham gołębie i dbam o po-
rządek…
– Nie było żadnych rozmów, żadnych 
wstępów, po prostu niespodziewanie 
dostałem w zeszłym roku pismo, że 
mam zlikwidować gołębnik. Zde-
nerwowałem się i przez to wszyst-
ko znalazłem się w szpitalu. Kocham 
gołębie, hoduję je od lat, od małego 
chłopaka. A tutaj od 30 lat. Nie wy-
obrażam sobie, że ich nie ma – mówi 
pan Bogdan. – Rozmawiałem z bur-
mistrzem i zgodziłem się zmniejszyć 
ich hodowlę o połowę. Wypuszczam 
je tylko po południu, tak żeby sobie 

polatały i nie nabrudziły. Tu wszędzie 
jest czysto, bo ja o nie dbam – dodaje.
Pan Białoszewski twierdzi, że za swój 
garaż - gołębnik regularnie opłaca 
dzierżawę, dba też o to, by ptaki nie 
przeszkadzały sąsiadom. Dlatego klat-
ka otwiera się od strony pustej działki, 
a nie budynkow. I nikt się poza panią 
Szulim nie skarży.
– Nie rozumiem tego zamieszania, 
przecież ja nie mam gdzie przenieść 
tych gołębi– mówi pan Bogdan.
Bogdan Ruszkowski, burmistrz 
Nasielska, spotykał się kilkakrotnie 
z obiema stronami sporu, próbując 
doprowadzić do jego załagodzenia. 
Niestety, bez skutku, bo zmiany, jakie 
poczynił pan Białoszewski, nie zado-
woliły sąsiadki, która nie chce gołęb-
nika kilka metrów od drzwi swojego 
mieszkania. 
Jak przyznaje Albert Kołodziejski, pre-
zes NBM, jedyną osobą, która uskarża 
się na gołębie pana Białoszewskiego, 
jest pani Szulim. Zauważa jednak, że 
NBM jako administrator wspólnoty 
Sportowa 4b sam nie może podej-
mować się negocjacji ze stronami. Jak 
się dowiedzieliśmy gołębnik położo-

ny jest na działce należącej do wspól-
noty Sportowa 4b.
W sprawie dalszego losu gołębi i relacji 
sąsiedzkich na razie panuje cisza. Szko-
da, że obie strony nie chcą już ze sobą 
rozmawiać. Szkoda też, że zabrakło 
kogoś do poprowadzenia negocjacji 
między sąsiadami. A może jeszcze 
warto na temat rozmawiać i poszukać 
rozwiązania?

(i.)
Co o gołębiach mówi „Regulamin 
utrzymania porządku i czystości 

w gminie” z 2013 r.? Otóż paragraf 
26 głosi, że „Osoby utrzymujące 
gołębie i pnie pszczele zobowią-
zane są do zachowania środków 
ostrożności i dołożenia starań, 
aby hodowla ta nie była uciążliwa 
dla osób zamieszkujących sąsied-
nie nieruchomości”. W przypadku 
gołębi nie określono odległości, 
w jakiej mają się znajdować od są-
siednich nieruchomości. 
W rozdziale 7 regulaminu (par. 22) 
dotyczącym obowiązków osób 

utrzymujących zwierzęta domo-
we wskazano, że do właściciele 
muszą sprawować nad nimi właś-
ciwą opiekę, tak żeby: nie stwarzały 
i nie stanowiły zagrożenia dla życia 
ludzi oraz zwierząt; nie stanowiły 
uciążliwości dla osób trzecich; nie 
zanieczyszczały terenu przezna-
czonego do użytku publicznego. 
Ponadto zaznaczono, że właści-
ciele i opiekunowie zwierząt od-
powiadają za wyrządzone przez te 
zwierzęta szkody.
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Barbarzyńcy nad Wkrą
Latem, szczególnie w czasie wakacji, wiele osób odwiedza miejscowość 
Lelewo, przez którą przepływa Wkra i gdzie można w spokoju poopalać 
się albo uciec przed upałem, pływając w wodzie. Tak było do tej pory. 
Gdy jednak jeden z naszych czytelników zajechał tam w środę, 6 sierp-
nia, zdziwił się brakiem wczasowiczów. Po chwili odkrył powód. To miej-

sce zamieniło się w wielkie śmietnisko! Butelki, puszki i kartony walały się  
po całym terenie plaży a trafiały się również tak absurdalne odpadki, jak 
pojedyncze buty czy tablica rejestracyjna (!). Wyglądało to na celowe dzia-
łanie, ponieważ zejście do wody prowadzi przez szlak utworzony z od-
łamków szkła, które mogą poważnie zranić nogę! Do samej rzeki też ktoś 
powrzucał potłuczone butelki. W takim stanie, jaki jest teraz, niestety nie 
da się tam odpoczywać. 
Pozostaje pogratulować bezinteresownej złośliwości autorom tego bała-
ganu.

(pk)

Z MIASTA

Kiedy „Imprezownia” 
będzie ucywilizowana?
W Nasielsku niektóre miejsca mają swoje nazwy, które często bardzo 
szybko przyjmują się i utrwalają wśród lokalnej społeczności. Chyba wszy-
scy wiedzą, gdzie w naszym mieście mieści się tzw. Barcelona. A gdzie jest 
Imprezownia? 
Spieszymy wyjaśnić, że taką nazwę nosi otoczony płotem i wysokim ży-
wopłotem placyk znajdujący się w parku przy ulicy Kościuszki. To miejsce 
po placu zabaw, który ponad rok temu zniknął bez śladu. Urządzenia wzię-
to wtedy do remontu i tam już zostały. A placyk, na którym pozostawio-
no jedną parkową ławkę, zarósł sobie trawą. Zaciszne miejsce w centrum 
miasta aż kusi do odbywania spotkań towarzyskich.
– W roku szkolnym najczęściej to miejsce okupowała młodzież, a wie-
czorami także amatorzy mocnych trunków. Całe wakacje wieczorami, 
a czasem długo w nocy odbywają się tu imprezy – mówi mieszkanka 
jednej z sąsiednich kamienic. – Często są tu przynoszone ławki wyrywane 
w innych częściach parku, najwyraźniej bawi się tu dużo ludzi. A o tym, 

że zabawa bywa huczna, świadczą ogromne ilości śmieci, jakie pozosta-
wiają po sobie imprezowicze. Czy jest szansa, żeby jakoś ucywilizować 
to miejsce? – pyta.
Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wielokrotnie deklarował, że placu 
zabaw tu już nie będzie, może więc nadszedł czas, by zagospodarować 
„Imprezownię”, by nie trzeba było wieczorami tego miejsca omijać z dale-
ka. Może warto zlikwidować uroczy, ale wiekowy żywopłot, a płotek prze-
nieść po prostu w inne miejsce i na odzyskanym terenie posadzić jakieś 
kwitnące krzewy. Dobrze byłoby gdyby z tych niewielu miejsc zielonych, 
jakie mamy w mieście, mogli bez obaw korzystać wszyscy. 

(r)

Frezowania karp na POW
Ulica Polskiej Orga-
n i z ac j i  Woj skowej 
(POW) jest  wprawdzie 
odebrana i oddana 
do użytku dość daw-
no, ale wciąż widzimy 
na niej pracowników 
różnych firm, czy to 
wykonujących po-
prawki, czy też reali-
zujących dodatkowe 
zadania. Najpierw do-
lewano asfaltu, póź-
niej likwidowano zagrożenia dla samochodów z powodu „latających” 
zasuw kanalizacyjnych, w końcu wzięto się za wycinkę drzew. Wiele drzew 
wycięto, ale pozostawiono szpecące ulicę karpy. 
Miło jest donieść naszym Czytelnikom, że ostatnio zabrano się i za nie. 
Zarządca drogi, czyli starostwo powiatowe, zlecił zadanie usunięcia tych 
zawalidróg firmie z okolic Wyszkowa. Prace zostały wykonane sprawnie 
i natychmiast usunięto powstałe przy frezowaniu karp odpady (trociny).
Jednocześnie donosimy, że prawdopodobnie robotnicy pojawią się na tej 
ulicy już wkrótce, ponieważ kolejne zasuwy już brzęczą…
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26.07. na ul. Warszawskiej Marek Z., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, umyślnie 
uszkodził samochód zaparkowany na 
parkingu osiedlowym. Straty oszaco-
wano na 600 zł na szkodę mieszkańca 
gminy Nasielsk.
26.07. w Toruniu Dworskim niezna-
ny sprawca uszkodził drzwi wejścio-
we w budynku gospodarczym. Straty 
wynoszą 850 zł na szkodę mieszkań-
ca Zalesia Górnego.
28.07. w Chrcynnie kierowca volks-
wagena podczas manewru wymijania 
nie zachował należytej odległości od 
rowerzysty, w wyniku czego potrącił 
kierowcę jednośladu, którego z obra-
żeniami ciała przewieziono do szpitala.
29.07. w Kosewie nieznany sprawca 
włamał się do domu mieszkalnego 
i skradł mienie o wartości 12 000 zł 
na szkodę mieszkańca gminy Nasielsk.
29.07. na ul. Przemysłowej Eugeniusz 
D., mieszkaniec gminy Nasielsk, kie-
rował rowerem pomimo zakazu są-
dowego.
30.07. w Paulinowie Seweryn D., 
mieszkaniec gminy Nasielsk, skradł ro-
wer na szkodę mieszkańca Nasielska. 
Sprawca został zatrzymany a mienie 
odzyskano.
31.07. w Pieścirogach Nowych Ro-
bert C., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.
03.08. w Popowie Borowym kie-
rowca forda mondeo z nieznanych 
przyczyn zjechał z drogi do rowu 
i uderzył w przepust. Pasażerka 
z obrażeniami ciała została przewie-
ziona do szpitala.
03.08. w Pieścirogach Nowych Ka-
mil R., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
umyślnie uszkodził radiowóz. Straty 
oszacowano na 3000 zł na szkodę 
KSP Warszawa.
04.08. w Psucinie Leszek A., miesz-
kaniec gminy Nasielsk, kierował ro-
werem pomimo zakazu sądowego.
04.08. na ul. Słonecznej, na terenie 
firmy CAMPUL, nieznany sprawca 
skradł telefon komórkowy o warto-
ści 1000 zł.
05.08. w Pieścirogach Starych Ro-
bert C., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował rowerem pomimo zakazu 
sądowego.
05.08. w Mazewie Dworskim rowe-
rzysta wjechał pod nadjeżdżający 
samochód, wymuszając pierwszeń-
stwo. Kierowcę jednośladu przewie-
ziono do szpitala.
06.08. w Popowie Borowym nie-
znany sprawca skradł z budyn-
ku gospodarczego 3 sztuki bydła. 
Straty wynoszą 9000 zł na szkodę 
mieszkańca gminy Nasielsk.
07.08. w Nunie nieznany sprawca 
podpalił stodołę. Straty oszacowa-
no na 40 000 zł na szkodę miesz-
kańca gminy Nasielsk. Przyczyny 
podpalenia nie ustalono.

Pijani na drodze
31.07. w Budach Siennickich To-
masz G . ,  mie szkan ie c g miny 
Nasielsk, kierował samochodem 
po spożyciu alkoholu (0,77 mg/l).
08.08. na ul. Dąbrowskiego Walde-
mar T., mieszkaniec gminy Nasielsk, 
kierował samochodem po spoży-
ciu alkoholu (0,98 mg/l).

Kronika OSP
07.08. w nocy w Nu-
nie doszło do poża-
ru stodoł y. W akcj i 
uczestniczyło 6 za-
stępów straży pożar-
nej oraz pol icjanci  
z Nasielska. Strażacy 
z OSP Nuna, z No-
wego Dworu Mazo-
wieckiego, Psucina, 
Nasielska, Zakroczy-
mia i  C iek s yna p o 
przybyciu na miejsce 
zastali płonącą stodołę z drewnianym dachem pokrytym eternitem  
o wymiarach 300 m2 oraz przyległe budynki gospodarcze. Prawdo-
podobną przyczyna pożaru było podpalenie. Akcja trwała ponad 10 
godzin.
09.08. w Popowie-
-Północ spaleniu ule-
gła stodoła, w której 
w trakcie pożaru za-
padł się dach. Poża-
rem był zagrożony 
r ó w n i e ż  b u d y n e k 
mieszkalny. W akcji 
gaśniczej brało udział 
5  z a s tęp ów s t ra ż y 
pożarnej. Prawdopo-
dobną przyczyną po-
żaru był samozapłon 
słomy.

Źródło: nowodworski24.pl
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Z GMINY. Konary

Nowoczesna świetlica wiejska
W sobotę, 9 sierpnia br. nastą-
piło uroczyste otwarcie świet-
licy wiejskiej w Konarach.
Droga do jej powstania nie 
była łatwa. 
– Kiedy wybrano mnie na 
sołtysa, mieszkańcy stwier-
dzil i, że chcieliby, aby to 
miejsce zostało wyremonto-
wane. Obiecałem, że zrobię, 
co w mojej mocy – mówi Ja-
rosław Rudnik, sołtys Konar. 
W 2012 r. wieś wzięła udział 
w konkursie zorganizowa-
nym przez wojewodę ma-
zowieckiego na najbardziej 
innowacyjną miejscowość 
w województwie. Konary za-
jęły wtedy trzecie miejsce, a jednym z elementów ich projektu było właśnie zorganizowanie nowoczesnej świetlicy, 
która służyłaby mieszkańcom. Po niecałym roku udało się wreszcie zebrać fundusze na ten cel. Koszt pracy wyniósł 
415 031,64 zł, z czego 288 339,00 zł pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Oprócz odnowienia świetlicy zajęto się również terenem wokół 
niej, w czym aktywnie pomagali mieszkańcy wsi. – Cały obszar 
został przez nas wyrównany, zasadziliśmy trawę, zbudowaliśmy 
wiatę na drewno do kominka, mnóstwo pracy zostało tutaj 
włożone przez ludzi – wspomina sołtys. Pomogli też sponsorzy, 
huśtawkę do placu zabaw podarował sklep PSB Mrówka, a jeden 
z mieszkańców sponsorował telewizor do budynku świetlicy. 
A w jakich celach powstała świetlica? – Będzie służyła głównie 
mieszkańcom wsi w celach towarzyskich, a także przewiduje-
my prowadzić w niej działalność edukacyjną i sportową. Przy-
kładowo, od przyszłego tygodnia będą się odbywały zajęcia 
fitness i mamy także umówioną nauczycielkę, która będzie uczyła dzieci angielskiego – wymienia Jarosław Rudnik. 
W planach jest również organizowanie zielonych szkół dla dzieci z klas wczesnoszkolnych.
Podczas uroczystego otwarcia świetlicy, które rozpoczęło się o godzinie 17.00, nie zabrakło przedstawicieli władz. 
Zaproszono burmistrza Bogdana Ruszkowskiego oraz jego poprzednika Grzegorza Arciszewskiego, a także rad-

nego Radosława Skrzyneckiego, 
który pomagał w doprowadzeniu 
inicjatywy mieszkańców Konar 
do szczęśliwego finału. Na począt-
ku poproszono obu burmistrzów, 
a także sołtysa Jarosława Rudnika, 
o przecięcie wstęgi, co stanowi-
ło symboliczne otwarcie budyn-
ku. Później zaproszono gości do 
środka, aby obejrzeli pokaz slaj-
dów przedstawiający całą drogę, 
jaką przebyto, by świetlica mogła 
powstać. Dodatkowo jeden z mło-
dych mieszkańców wyrecytował 
swój wiersz, aby uczcić ten dzień.
Na zakończenie uroczystego ot-
warcia przedstawiciele władz oraz 
sołtys otrzymali kwiaty i podzięko-

wania za cały wysiłek jaki włożyli w utworzenie tego miejsca, a po części oficjalnej zaproszono wszystkich na po-
częstunek, aby można było wspólnie świętować zakończenie tak ważnej i przydatniej inwestycji. Mamy nadzieję, 
że będzie długo służyć mieszkańcom i ich gościom. 

Paweł Kozłowski

Z UM

Spotkanie z sołtysami
W poniedziałek, 11 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się 
spotkanie sołtysów z terenu gminy Nasielsk z Bogdanem Ruszkowskim, 
burmistrzem Nasielska, oraz Rafałem Adamskim, skarbnikiem Nasielska. 
Podczas spotkania poruszano tematy związane z wykorzystaniem fun-
duszu sołeckiego, możliwością zapoznania się z uproszczonym planem 
urządzania lasów oraz z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 
terenie naszej gminy. 
Zebrani mieli również okazję wysłuchać wystąpienia dr. hab. inż. Andrzeja 
Wojciechowskiego z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, dotyczącego za-
grożeń płynących ze spalania odpadów oraz korzyści wiążących się z ich 
odzyskiwaniem.
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Poradnik przeżycia 
w dżungli
W historię przedstawio-
ną w Dziewczynce bez 
imienia ciężko uwierzyć, 
dobrze więc do niej po-
dejść w myśl zasady „na-
wet jeśli to kłamstwo, to 
dobrze wymyślone”.
Życie nikogo nie roz-
pieszcza. Niektórzy jed-
nak mają wyjątkowego 
pecha do pakowania się 
w kłopoty już od dzie-
cka .  Marina Champan 
urodziła się w Kolumbii 
w czasie, k iedy pano-
wała tam bieda i ludzie 
podejmowali się robie-
nia okropnych rzeczy, 
aby zdobyć trochę pie-
niędzy. Jedną z tak ich 
praktyk było porywanie 
dzieci i sprzedawanie ich. 
Marina została porwana 
w wieku 5 lat, jednak z niewiadomych przyczyn została porzucona 
w dżungli. Nie powinna była – a jednak. Trafiła na plemię małp kapu-
cynek i stała się jego najdziwniejszym członkiem. Zarosła brudem, 
włosy zaczęły sięgać jej do pasa, a ludzkie zwyczaje zaczęły być 
zastępowane małpimi odruchami i zachowaniem. Ale dzięki temu 
udało jej się przeżyć (no i huśtała się na lianach jak Tarzan). Trwało to  
5 lat. Prawdziwa dżungla zaczęła się jednak dopiero po powrocie do 
(pozornej) cywilizacji.
Nasza bohaterka została bowiem odnaleziona przez parę kłusowni-
ków i wraz z nimi wróciła na łono społeczeństwa. Ale jakiego! Jej 
odyseja toczy się przez bycie służącą u psychopatycznej właścicielki 
domu publicznego, trafienie na ulicę, aż po ponowne zostanie słu-
żącą tym razem… u rodziny mafijnej. Gdy wreszcie Marina odnaj-
duje szczęście w życiu, czytelnik ma ochotę pomstować niebiosom, 
że taka młoda osoba musiała tyle przejść w swoim krótkim życiu, 
a happy end należy jej się mało komu. Książka kończy się, gdy nasza 
kobieta-małpa ma raptem 14 lat! 
Ciężko jednoznacznie ocenić prawdziwość przedstawionych w książ-
ce zdarzeń. Dziecko, które przeżyło w dżungli? To motyw raczej 
fantastyczny, broni się jednak realizmem opisu przygód bohaterki. 
Marina nie nosi skóry tygrysa i nie bije się z krokodylami. Walczy za to 
o przetrwanie w skrajnie niesprzyjającym środowisku, gdzie wszystko 
zdaje się chcieć ją unicestwić. Nie jest to też niezwykła przygoda, bo-
wiem, jak wspomina bohaterka, większość dni przebiega monotonnie 
poza momentami zagrożenia. Marina to człowiek taki jak każdy (no 
prawie) i wiele sytuacji wynika z jej nieprzemyślanego zachowania, 
jak np. wtedy gdy już po wyjściu z dżungli rezygnuje z nudnej pracy 
pomocy w restauracji, by wrócić na ulicę i żywić się z tego, co ukrad-
nie. Paradoksalnie pozwala to lepiej zżyć się z bohaterką i wczuć się 
w jej sytuację. Znając jej kruchość i słabość, ale jednocześnie i hart 
ducha, kibicujemy, by jej opowieść miała szczęśliwy finał.
Ciekawe jest też spojrzenie na historię Mariny jako opowieść o dwóch 
światach: królestwie zwierząt i królestwie ludzi. Ten pierwszy świat 
jest brutalny i bezwzględny, ale jednak oparty na prostych i w pe-
wien sposób uczciwych zasadach. Bohaterka musi uważać na każdy 
krok, wie jednak, że zawsze może liczyć na swoją małpią rodzinę. 
Ale w świecie ludzi… tam najgorszym drapieżnikiem są członko-
wie własnego gatunku. Dochodzi tutaj też do okrucieństw, o jakich 
nie byłoby mowy wśród najdzikszych nawet zwierząt. Bo co powie-
dzieć o dziewczynach z domu publicznego (jednego z „domów” Ma-
riny), które gdy zachodziły z klientami w ciążę, zaraz po narodzinach 
sprzedawały swoje dzieci! I który świat możemy w takim wypadku 
nazwać „dzikim” czy „nieprzyjaznym”? Konkluzja, jaka z tego wyni-
ka, nie jest wesoła.
Ale jak wspomina Marina w przedmowie do książki, nie służy ona do 
popadania w smutek i bezsilność. Bohaterka chce przez swoje przy-
gody pokazać, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a „to, że jest źle, nie 
znaczy że zawsze tak będzie”. W końcu nasza bohaterka doczekała 
się obecnie szczęśliwej rodziny i dostatniego życia. Ale niezależnie 
od motywacji napisania tego dzieła, to jest ono godne polecenia. To 
niezwykła historia, nawet jeśli czasami będziemy powątpiewać, czy 
to wszystko miało miejsce.

Paweł Kozłowski

Z HISTORII

Zbliża się ważna dla Nasielska 
okrągła rocznica
Rok 2015 będzie miał szczególne znaczenie dla 
Nasielska. Minie bowiem wówczas 950 lat od uka-
zania się pierwszej znanej pisemnej informacji 
o istnieniu naszego miasta. Wzmiankę tę znajdujemy 
w dokumencie wystawionym dla klasztoru bene-
dyktynów w Mogilnie przez Bolesława Szczodrego 
w roku 1065. Miejscem wystawienia dokumentu był 
Płock.
Wprawdzie dokument ten jest obciążony swe-
go rodzaju piętnem, co znalazło odzwierciedlenie 
w określeniu go przez badaczy mianem falsyfikatu 
mogileńskiego, jednakże jest powszechnie uzna-
wanym aktem i źródłem do badania dziejów Polski, 
a zwłaszcza Wielkopolski i Mazowsza.
W latach 60. ubiegłego wieku świętowano tysięczną 
rocznicę chrztu Polski (966). Wtedy też wiele miej-
scowości obchodziło okrągłe rocznice swego istnie-
nia. Nasielsk włączył się do tych obchodów. 
Zgodnie z zapisem w falsyfikacie mogileńskim nasze 
miasto obchodziło swoje dziewięćsetlecie. Ukoro-
nowaniem obchodów była sesja popularnonauko-
wa poświęcona wielowiekowym dziejom Nasielska 
i okolicznościowa wystawa, na którą wydobyto z ar-
chiwów wiele bezcennych dokumentów. 
Sesji tej przewodniczył prof. dr hab. Stanisław Herbst, 
dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu War-
szawskiego. O najstarszych dziejach Nasielska mówił prof. dr hab. Stanisław Pazyra, autor książki Geneza i roz-
wój miast mazowieckich. Referaty wygłoszone na tej sesji zamieszczono w książce Szkice z dziejów Nasielska 
i dawnej ziemi zakroczymskiej. Znaczenie tej sesji było ogromne, zwłaszcza z tego powodu, że wzbogacono 
wówczas naszą wiedzę na temat historii miasta, ale i sprostowano wiele zakorzenionych błędnych poglądów na 
temat dziejów Nasielska.
Od tamtego czasu minęło pięćdziesiąt lat i znowu mamy okrągłą, 950. rocznicę. Zasługuje ona ze wszech miar 
na upamiętnienie. Jest to potrzebne tym bardziej, że w okresie ostatniego półwiecza niewiele zrobiliśmy dla 
dogłębnego poznania dziejów naszego miasta, a w dodatku na nowo zakorzeniło się wiele błędnych informacji.
Pierwszy krok w sprawie upamiętnienia tej rocznicy został już poczyniony. Przedstawiciele Towarzystwa Miłoś-
ników Ziemi Nasielskiej odbyli wstępne spotkanie z osobami zainteresowanymi historią Zakroczymia, na którym 
zastanawiano się nad tym, co można zrobić wspólnie, aby przyczynić się do lepszego poznania dziejów obydwu 
miast. Dlaczego szukano partnerstwa w Zakroczymiu? Otóż pierwsza wzmianka o tej miejscowości jest zawarta 
w tym samym dokumencie, czyli w falsyfikacie mogileńskim. Poza tym Nasielsk przez wiele wieków należał do 
historycznej ziemi zakroczymskiej. 
Czas nagli, a chodzi o to, aby w działaniach uniknąć bylejakości i doraźnych, często osobistych lub politycznych 
efektów. Potrzebny jest w tym przede wszystkim profesjonalizm. 

andrzej zawadzki

BIBLIOTEKA w NASIELSKU
zaprasza na

WYCIECZKĘ ROWEROWĄ Z CYKLU
„W KRAINIE  

NASIELSKIEGO PRAWDZICA”
Data: 24 sierpnia 2014 r. (niedziela)

Zbiórka: godzina 13.00 przy bibliotece, 
ul. Piłsudskiego 6.

Prosimy o zabranie ze sobą dobrego humoru.
Długość trasy i tempo przejazdu są dostosowane  

do możliwości najmłodszych uczestników.
Zapewniamy Przewodnika Po Historii odwiedzanych miejsc, 

dobrą zabawę, a także pomoc techniczną na trasie  
i transport zastępczy.

Wycieczka zostanie zakończona ogniskiem w Chrcynnie.
Szczegółowe informacje i zapisy u pani Izabeli Mazińskiej  

w bibliotece na pierwszym piętrze, tel. 23 69 12552.
Zapraszamy.
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Hołd dla Powstańców

Z UM

Skup makulatury  
oraz tworzyw sztucznych
Informujemy, że firma P.P.H.I.U. ROBERT Robert Bachanek. ul. Warszawska 
84, 05-190 Nasielsk, tel. (23) 69 31 945 lub 501 060 473, prowadzi skup 
następujących odpadów:
– makulatura – 0,15 zł za 1 kg,
– folia transparentna czysta – 0,50 zł za 1 kg,
– folia kolorowa i z napisami (worki po nawozach) – 0,20 zł za 1 kg,
– folia zanieczyszczona przyjmowana jest bez opłat,
– butelki PRT – 0,10 zł za 1 kg,
– opakowania po chemii gospodarczej i hdpe – 0,25 zł za 1 kg.
Wyżej wymienione artykuły mogą być odebrane przez firmę własnym 
transportem nieodpłatnie.
Pozostałe firmy prowadzące podobną działalność na terenie gminy 
Nasielsk również zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Środowiska i Roz-
woju Obszarów Wiejskich celem przekazania mieszkańcom informacji 
o prowadzonej działalności związanej z gospodarką odpadami. 

O odpadach  
i pracy firmy Błysk–Bis
W odpowiedzi na list pana Józefa Zawadzkiego, który ukazał się w „Życiu 
Nasielska” nr 16, wyjaśniamy, iż Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich nie zwiększył liczby zatrudnionych osób pomimo ogromu pra-
cy, jakiego wymaga nadzór nad nowym systemem gospodarki odpadami.

Wydział Środowiska nie prowadzi spraw finansowych – ściągalnością opłat 
zajmuje się Wydział Budżetu i Finansów. Na chwilę obecną nie ma proble-
mów ze ściągalnością opłat i jest ona na wysokim poziomie.

Zgodnie z art. 9 e. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku za-
kazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze 
zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieru-
chomości. Odpady selektywnie zbierane są prawidłowo. Proces segregacji 
następuje na sortowni wg procesów ściśle określonych.

Jeśli chodzi o problem z dużymi pojemnikami, to może się tak zdarzyć 
że uchwyty koszy nie pasują do pojazdu. Pojemniki mieszkańców są bar-
dzo różnego pochodzenia, niektóre starego typu lub innego producenta, 
i nie wszystkie pasują do zaczepów, choć wizualnie wydaje się, że są takie 
same. Problem zgłoszono do firmy Błysk Bis – firma zobowiązała się do 
wymiany własnych pojemników, jeżeli to one nie pasują do zaczepów. 
Ponadto firma poinformowała, że mogło być też tak, że w sytuacji awarii 
pojazdu pojechał pojazd zastępczy, ponieważ firma posiada jeden pojazd 
z funkcją zbioru wyłącznie małych pojemników. Ponadto przypominamy, 
że w zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia odpadów przewidziane 
są pojemniki o pojemności 120 l i 240 l lub worki 120-litrowe oraz worki 
kolorowe do segregowania odpadów selekcyjnych.

Do chwili obecnej do wydziału nie została zgłoszona ani jedna sytuacja 
zanieczyszczania ulic. Prowadzone na bieżąco przez Wydział ŚROW kon-
trole świadczenia usług przez firmę Błysk Bis również nigdy nie wykazały 
tego problemu. Z zapytaniem zwróciliśmy się do dyrektora firmy i uzy-
skaliśmy następującą odpowiedź: „Kwestia pozostawiania śmierdzących 
plam nie jest mi znana. Jest to sytuacja nie do przyjęcia, dlatego przekażę 
do sprawdzenia. Jeśli taka sytuacja się powtórzy, proszę o konkretną datę, 
miejscowość, adres w celu przeprowadzenia kontroli samochodu oraz za-
brudzonej powierzchni”. 

Gmina płaci firmie miesięcznie 116 635,68 zł i nie dopłaca żadnej innej 
kwoty niż uzyskana w wyniku przetargu nieograniczonego. 

Ponadto w gminie Nasielsk obowiązują jedne z niższych stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest to odpowiednio: 7 zł od 
osoby miesięcznie za odpady segregowane i 13 zł od osoby miesięcz-
nie za odpady zmieszane. Dla porównania prezentujemy stawki opłaty 
z sąsiadujących gmin, które również przyjęły sposób naliczenia opłaty od 
liczby osób zamieszkałych na danej posesji: Winnica – 8 zł od osoby mie-
sięcznie za odpady segregowane i 13 zł od osoby miesięcznie za odpady 
zmieszane, Pomiechówek – 8,50 zł i 15 zł, Serock – 10 zł i 20 zł, Załuski 
– 7 zł i 10 zł.

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku odbiera od-
pady na podstawie indywidualnych umów z nieruchomości niezamiesz-
kalnych (wszelkiego typu działalność gospodarcza, działki letniskowe itp.) 
i w obecnej sytuacji prawnej nie ma możliwości odbierania odpadów 
z nieruchomości zamieszkałych.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 sierpnia obchodziliśmy rocznicę 
wybuchu powstania warszawskie-
go. Znalazła się grupka młodzieży, 
która postanowiła uczcić to wyda-
rzenie również w naszym mieście.
Tuż przed godziną 17 zebrali się na 
parkingu przy skwerze Jana Pawła 
II. Mieli ze sobą transparent, flagi, 
race i syrenę alarmową. Gdy wybiła 
Godzina „W”, odpalili race, wznie-
śli flagi i transparent i na 70 sekund 
zastygli w ciszy. Potem kilkakrotnie 
krzyknęli „Cześć i chwała bohate-
rom!”. W ten sposób, zorganizo-
wani spontanicznie przez jednego 
z uczestników za pośrednictwem 
Facebooka, młodzi ludzie przy-
pomnieli mieszkańcom Nasielska 
o tym ważnym wydarzeniu. 
Wszystko zaczęło się rok temu, 
gdy uczestnicy akcji zobaczyli, że 
z okazji rocznicy wybuchu po-
wstania warszawskiego nie było 
żadnej akcji w mieście. – 1 sierpnia 

nie działo się nic. Nikt nie stanął, nie 
było słychać syreny, chyba nawet 
nikt nie wywiesił flag – mówią. Po-
stanowili więc to zmienić na własną 
rękę. Proszą przy tym o anonimo-

wość, nie chcą bowiem, by ich ini-
cjatywa była okazją do brania ich 
za wzór czy robienia z nich boha-
terów. – Bohaterami byli ci, co gi-
nęli, my chcieliśmy pokazać, że 

w tym mieszczącym 
się 50 km od Warsza-
wy mieście ktoś jeszcze 
pamięta .  Prawdopo-
dobnie nawet tutaj ukry-
wali się powstańcy, a nikt 
wcześniej nie potrafił się 
zatrzymać, by oddać im 
hołd – wspomina jeden 
z uczestników.
I c h  a kc j ę  z a u wa ż y-
li mieszkańcy, którzy 
akurat przebywali wte-
dy w okolicy. Ludzie, 
których uwagę zwró-
cił dźwięk syreny i dym 
z rac, zatrzymywali się 
i  przyglądali widowi-
sku. – Jakaś starsza pani 

z wnukiem patrzyła na to, co ro-
bimy, i zaczęła mu coś tłumaczyć. 
Miejmy nadzieję, że mówiła mu 
o tym, czym było powstanie. Na 
taką reakcję liczyliśmy – mówią 
młodzi uczestnicy akcji upamięt-
niającej powstanie warszawskie.
Jak wspominają, jeśli będą mieli taką 
możliwość, to podobną inicjatywę 
podejmą za rok. Dobrze, że są u nas 
ludzie zaangażowani kultywują-
cy pamięć o wydarzeniach histo-
rycznych. Należy kibicować takim 
akcjom, bo dotyczą wydarzeń waż-
nych dla każdego z nas.

(pk)

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania  

strażakom z jednostek OSP Nuna, OSP Nasielsk, 
OSP Psucin, OSP Pomiechówek, OSP Jackowo 

i PSP Nowy Dwór Mazowiecki 
oraz sąsiadom i znajomym 

za pomoc w gaszeniu pożaru 
budynku gospodarczego w dniu 9.08.2014 r.

Małgorzata i Stanisław Charzyńscy, 
Popowo-Północ

o g ł o s z e n i e
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Pielgrzymowanie na Podlasiu południowym
Czas wakacji sprzyja wyjazdom.  
W grupie 50 osób pielgrzymowali-
śmy po ziemi południowego Pod-
lasia w dniach 9–10 sierpnia br.
Pierwszym punktem na mapie na-
szego wyjazdu była Biała Podlaska, 
która od II połowy XVI w. prze-
szła we władanie rodu Radziwiłłów. 
Okres ten, trwający dwa i pół wieku, 

przyniósł miastu rozkwit i przyczy-
nił się do jego szybkiego rozwoju. 
W 1670 r. Michał Kazimierz Ra-
dziwiłł nadał miastu prawo mag-
deburskie oraz herb – wizerunek 
Michał Archanioł stojący na smo-
ku, który nas powitał przy wjeź-
dzie do miasta. Udaliśmy się do 
zespołu pałacowego Radziwiłłów 
z XVIII w., wielokrotnie niszczone-

go i odbudowywanego. Na Rynku 
usiedliśmy na ławeczce z pisarzem 
Józefem Ignacym Kraszewskim, 
wychowankiem męskiego gimna-
zjum, którego to pisarza nosi imię. 
Udaliśmy się na adorację Jezusa 
Eucharystycznego w kościele św. 
Antoniego ojców kapucynów oraz 
nawiedziliśmy zabytkowe kościoły 
na Starym Mieście. 
Następnie udaliśmy się do Jabłecz-
nej, klasztoru prawosławnego św. 
Onufrego, egipskiego pustelnika 
z IV w. Jego ikona została według 
przekazów przyniesiona na miej-
sce monasteru przez wody Bugu. 
Diakon Paweł przybliżył nam bar-
wnie i ciekawie historię miejsca 
oraz tradycję prawosławną. Bracia 
zakonni, zgodnie z tradycją, od po-
czątku założenia klasztoru zajmu-
ją się modlitwą i pracą, medytacją 
oraz podtrzymywaniem i umac-
nianiem wiary prawosławnej na 

terenach Podlasia. W tym miejscu 
podziwialiśmy leniwie płynący Bug 
na pograniczu polsko-białoruskim.
Punktem docelowym sobotnie-
go dnia był Kodeń, dawna siedzi-
ba rodu Sapiehów. W sanktuarium 
znajduje się łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Kodeńskiej. W 1629 r. 
jeden z właścicieli Kodnia, słynący 

z pobożności Mikołaj Sapieha, roz-
począł budowę kościoła katolickie-
go, wzorowanego na Bazylice Św. 
Piotra w Rzymie. Wkrótce potem 
poważnie zachorował i w nadziei 
na cudowne wyleczenie udał się z 
pielgrzymką do samego papieża. 
Po audiencji u niego istotnie ozdro-
wiał, popadł jednak w inne kłopoty. 
W kaplicy papieskiej obejrzał słyn-

ny obraz Madonna de Guadelupe, 
według legendy namalowany w VI 
w. przez św. Augustyna na wzór sta-
tui Matki Boskiej dłuta Św. Łukasza 
Ewangelisty, i zapałał do niego tak 
gwałtowną miłością, że zdecydo-
wał się ukraść obraz i uprowadzić 
go do Polski! Został z tego powodu 
ekskomunikowany przez Urbana 
VIII, nie poddał się jednak, po kil-
ku latach uzyskał wybaczenie i ze-
zwolenie na zatrzymanie świętego 
obrazu w Kodniu, gdzie można 
go podziwiać do dzisiaj. Warto też 
dodać, że fabularyzowaną wersję 
tych wydarzeń przedstawiła Zofia 
Kossak-Szczucka w swojej książce 
Błogosławiona wina. Do dziś jest to 
miejsce łaskami słynące, dlatego 
przybywają pielgrzymi z Podlasia, 
z całej Ojczyzny i zagranicy. Za-
trzymaliśmy się w Kodniu na noc-
leg – popołudnie, wieczór sobotni i 
poranek niedzielny zachęcał nas do 

modlitwy i zaczerpnięcia z ducho-
wości tego miejsca otoczonego 
opieką duszpasterską Ojców Obla-
tów NMP. Przed cudownym obra-
zem Matki Kodeńskiej ks. Grzegorz 
odprawiał mszę św. w intencji piel-
grzymów i ich rodzin. 
W poranek niedzielny, po obfi-
tym śniadaniu, przejechaliśmy do 
Kostmłotów, gdzie znajduje się je-
dyna na świecie unicka parafia ob-
rządku bizantyjsko-słowiańskiego. 
To kościół greckokatolicki . To 
jedna wiara, jeden zwierzchnik – 
papież, różni nas liturgia. Zapozna-
liśmy się z bolesną historią kościoła 
unickiego na Podlasiu. 
Następnie udaliśmy się do Pratuli-
na. Ks. Grzegorz opowiedział nam o 
obronie miejscowego kościoła pa-
rafialnego przez unitów, którzy po-
nieśli śmierć męczeńską za wiarę. 
Ze wzruszeniem wsłuchiwaliśmy się 
w świadectwo męczeńskiej śmierci 
13 męczenników Podlasia. Beatyfi-
kował ich św. Jana Paweł II w 1996 r. 
W sanktuarium odmówiliśmy litanię 
do błogosławionych męczenników, 
modląc się o mężne wyznawanie 
wiary przez chrześcijan.
W południe zatrzymaliśmy się w Ja-
nowie Podlaskim, słynącym głownie 
z hodowli koni czystej krwi arabskiej 
oraz corocznych aukcji koni przy-
ciągających licznych hodowców i 
wystawców z kraju i zagranicy. 
Na obiad udaliśmy się do urokli-
wego pensjonatu „Uroczysko Za-

borek”. To zabytkowy ponad 
50-hektarowy kompleks starej 
drewnianej architektury przy-
stosowanej do potrzeb hote-
lowych, położony na terenie 
Parku Krajobrazowego „Podla-
ski Przełom Bugu” w otocze-
niu wody i lasów sosnowych. W 
Bielonym Dworku, pamiętają-
cym czasy powstania stycznio-
wego 1863 r., skonsumowaliśmy 
pyszny regionalny obiad. Na-
stępnie właściciel obiektu Arka-
diusz Okoń oprowadził nas po 
swoim gospodarstwie, z wielką 
pasją przybliżając nam historię 
poszczególny obiektów. 
Z Zaborka podążyliśmy do 
ostatniego punktu naszego piel-
grzymowania – Leśnej Pod-

laskiej. Znajduje się tu ogromna, 
przepiękna bazylika z cudownym 
obrazem Matki Bożej Leśniańskiej. 
Miejscem kultu opiekują się ojcowie 
paulini. Tu również zapoznaliśmy się 
z historią tego miejsca i znajdującym 
się tam obrazem. Ostatnim akcen-
tem była msza św., którą odprawiał 
ks. Grzegorz. 
W drodze powrotnej otoczyliśmy 
jeszcze raz wszystkie intencje na-
szego pielgrzymowania podczas 
modlitwy różańcowej. Jak ujęła to 
profesor Bogumiła Milewska-Bobu-
la z Warszawy: – Pełni wdzięczności 
za dar pielgrzymki i nawiedzenia 
takich cudownych miejsc wraca-
my na Mazowsze. Uczestnicy wy-
rażali radość z tego, że mogli być 
na Podlasiu przez wieki kształtowa-
nego przez żyjących obok siebie 
chrześcijan obrządku rzymskokato-
lickiego, bizantyjsko-słowiańskiego 

i prawosławnego oraz Żydów i ma-
hometan. Pielgrzymów zachwyca-

ły malownicze wiejskie chaty oraz 
ukryte w zieleni parków dwory i 
pałace. A przede wszystkim religia 
i jej materialne przejawy: drewniane 

cerkwie unickie i kościoły gotyckie, 
renesansowe i bizantyjskie świątynie 

murowane oraz liczne przydrożne 
krzyże i kapliczki.

ks. Grzegorz A. Ostrowski

NA SPORTOWO. POKONAJ SIEBIE

Sobota  
z amp futbolem 
Amp futbol to nowa, dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. Uprawiają 
ją osoby po jednostronnej amputacji kończyny (piłkarze grający w polu są po 
amputacji nogi, a bramkarze po amputacji ręki) oraz osoby z innymi, jedno-
stronnymi wadami kończyn. 
Dyscyplina ta powstała w latach 80. XX wieku w USA jako alternatywna for-
ma utrzymania aktywności i sprawności fizycznej latem dla grupy niepełno-
sprawnych narciarzy. Obecnie amp futbol jest uprawiany w ponad 30 krajach 
na całym świecie i liczba ta z roku na rok rośnie. W wielu krajach stworzono 
już regularne rozgrywki ligowe piłkarzy po amputacjach. W ostatnich Mistrzo-
stwach Świata w 2012 r. w Kaliningradzie wzięło udział 12 reprezentacji naro-
dowych, w tym reprezentacja Polski. Dyscyplina ta została uznana przez FIFA 
i być może niedługo dołączy do dyscyplin paraolimpijskich. 
Pierwszym polskim klubem ampfutbolowym jest GKS Góra (miejscowość 
Góra leży między Płońskiem a Płockiem). Założycielem klubu jest Rafał Bień-
kowski. Na treningi odbywające się w Górze piłkarze dojeżdżają m.in. z Rypina, 
Raciąża i Warszawy. Jest wśród nich Arkadiusz Werner, jedyny zawodnik, który 
zagrał we wszystkich meczach reprezentacji Polski w amp futbolu, w tym na 
Mistrzostwach Świata w 2012 r. Dla nasielszczan ważną informacją jest nato-
miast ta, iż zawodnikiem drużyny GKS Góra oraz reprezentacji Polski w amp 
futbolu jest mieszkaniec naszej gminy – Jakub Jasiulewicz.
Chcemy przybliżyć społeczności lokalnej gminy Nasielsk ideę amp futbolu. 
Chcemy pokazać młodych ludzi, którzy pomimo doświadczeń, jakie dotknę-
ły ich w życiu, nie zamknęli się w sobie, pokonali samych siebie i z wielkim 
entuzjazmem odnajdują radość życia m.in. w sporcie. Dlatego też serdecznie 
zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk w sobotę, 30 sierpnia 
2014 r. na boisko „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Nasielsku przy ul. Tade-
usza Kościuszki 21. O godz. 14.00 rozpocznie się otwarty trening zawodników 
GKS Góra, a o godz. 16.00 zostanie rozegrany pokazowy mecz sparringowy 
pomiędzy GKS Góra a drużyną reprezentującą gminę Nasielsk. 

(km)
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Uczestniczyliśmy w ich pielgrzymowaniu na Jasną Górę 

Po raz 22. gościliśmy pielgrzymów z diecezji ełckiej
Gdy piszę ten tekst, pielgrzymi 
z diecezji ełckiej dotarli właśnie 
(11.VIII.) na Jasną Górę. Cały piel-
grzymi szlak przeszedł z wiernymi 
swej diecezji ks. bp Jerzy Mazur, 
ordynariusz ełcki. Warto pamię-
tać, że ks. biskup w czasie poby-
tu pielgrzymki w Nasielsku w dniu  
3 sierpnia przewodniczył w naszym 
kościele uroczystej koncelebrowa-
nej mszy św. i wygłosił tutaj homi-
lię. Warto też pamiętać, że nie był 
to pierwszy pobyt pielgrzymkowy 
księdza biskupa w Nasielsku.
Zazwyczaj bywa tak, że w czasie 
różnego rodzaju wędrówek, tru-
dy przerzedzają szeregi tych, któ-
rzy ten trud podjęli. W Nasielsku 
gościliśmy 563 pielgrzymów. Ich 
liczba na kolejnych etapach nie tyl-

ko, że nie zmniejszała się, ale rosła, 
i do Częstochowy dotarło ich pie-
szo ponad 680. W ostatnim dniu 
dojechało jeszcze kilka autokarów 
z tymi, którzy z różnych powodów 

nie mogli uczestniczyć w pieszej 
wędrówce. W sumie 11 sierpnia, 
w dniu wejścia pielgrzymki ełckiej, 
wiernych z tej diecezji było na Jas-
nej Górze ponad tysiąc. 
W stosunkowo krótką, bo dwu-
dziestodwuletnią historię tych 
pielgrzymek, wpisało się oprócz 
ks. biskupa wielu wiernych z tej 
diecezji. Taką osobą jest kierujący 
nią od lat 14 ksiądz prałat Kazimierz 
Gryboś. Szczególnie znany jest 
w Giżycku i Suwałkach, gdzie peł-
ni swą kapłańską posługę, ale roz-
poznawany jest też na całej trasie 
pielgrzymki ełckiej. Także w gmi-
nie Nasielsk.
Taką osobą jest też brat Romuald 
Januszko, najstarszy obecnie pątnik 
tej pielgrzymki, od wielu lat niosą-
cy krzyż wyrzeźbiony przez jego, 
niestety nieżyjącego już, przyja-
ciela i noszony z nim na zmianę. 
Komu go przekaże, gdy nie będzie 
już mógł pieszo pokonywać pra-
wie sześciusetkilometrowej trasy? 

Może kiedyś przejmie go jedena-
stoletni obecnie Miłosz Wysocki, 
który w tegorocznej pielgrzymce 
był cały czas blisko brata Romual-
da i niósł proporczyk grupy piskiej.
O jednej z osób wpisanych w hi-
storię tej pielgrzymki pamięta się 
w Nasielsku w sposób szczególny. 
To nieodżałowanej pamięci ks. kan. 
Leon Szatkowski, kapłan diecezji 
ełckiej. Był w sposób szczególny 
związany z nasielską parafią, po-
nieważ w kościele pw. św. Wojcie-
cha został włączony przez chrzest 
do Kościoła Bożego, a następnie 
przez wiele lat wytrwale podążał do 
nasielskiego kościoła z pielgrzym-
kami swojej diecezji. O kapłanie 
tym wspomniał proboszcz nasiel-
ski ks. kan. Tadeusz Pepłoński, któ-

ry w imieniu nasielskiej wspólnoty 
parafialnej witał serdecznie piel-
grzymów diecezji ełckiej. 
Ten pielgrzymkowy nastrój brater-
stwa udziela się wszystkim – zarów-

no pielgrzymom, jak i tym, których 
w drodze mijają i pozdrawiają. I co 
najważniejsze: jedni za drugich się 
modlą. S iostra Dorota F infan-

do z Ełku, oprócz 
swoich intencji, py-
tała o intencje tych, 
których spotkała 
na trasie, i obiecała 
te intencje zanieść 
przed tron Czarnej 
Madonny. Podob-
nych przykładów 
można podawać 
wiele. 
Mieszkańcy nasiel-
skiej gminy zadbali 
też, aby pielgrzy-
mom nie zabrakło 
niczego, co mo-
g ł o b y  w z m o c -
nić nadwątlone siły pielgrzymów 
długą wędrówką, przy pięknej 
wprawdzie, ale niezbyt sprzyja-

jącej dużemu wysiłkowi 
pogodzie. Główny posi-
łek dla pielgrzymów zor-
ganizowano tradycyjnie 
przy nasielskim kościele. 
Na całej trasie przez gminę 
Nasielsk mieszkańcy wio-
sek wynosili na trasę to, co 
mieli najlepszego, i często-
wali pielgrzymów. Tak było 
w okolicach Bud Sienni-
ckich i w Cegielni Puckiej. 
Ci jednak nie wszędzie 
mogli się zatrzymać, aby 
nie naruszać ładu i porząd-
ku gwarantującego bez-
pieczeństwo na ruchliwej 

przecież drodze. Dobra te trafia-
ły do samochodów i z pewnością 
przydały się w miejscach mniej za-
ludnionych, gdzie zatrzymywano 
się na odpoczynek.

Wzruszającym obrazkiem był 
moment, gdy dziewczynka, za-
pewne ze szkoły podstawowej, 
na wysokości wsi Wą-
grodno wyszła z paterą 
na drogę i częstowała 
pielgrzymów cukier-
kami.
D rug i  d ł u ż sz y p o -
stój na terenie naszej 
gminy miał miejsce 
w Psucinie na terenie 
obiektów Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 
S t ra żac y zgotowa-

li gościom zimny prysz-
nic, ustawiając wodną 
kurtynę. Tego dnia urzą-

dzenie to bardzo się przydało. Nie-
którzy z braci i sióstr odpoczywali 
czynnie, grając w siatkówkę. W sali 
głównej stały stoły z różnymi sma-
kołykami. Największym powo-

dzeniem w Psucinie od lat cieszą 
się gofry ze śmietaną. Gospodarze 
przygotowali ich ponad 300 sztuk.
Pielgrzymka to jednak nie tylko 
maszerowanie i jedzenie – to re-
kolekcje w drodze. Stąd śpiewy 
pobożnych pieśni, modlitwa i słu-
chanie konferencji. A wygłaszają 
je nie tylko sami duchowni. Często 

do mikrofonów podchodzą oso-
by świeckie i dzielą się z siostrami 
i braćmi swymi przeżyciami. Cza-
sami w pewnym oddaleniu od gru-
py dostrzegałem księdza ze stułą 

i towarzyszącą mu osobę pogrążo-
nych w rozmowie, która z pewnoś-
cią była spowiedzią.
Pielgrzymi diecezji ełckiej wędro-
wali w 7 grupach. W pielgrzymko-
wej kolumnie było 21 kapłanów,  
8 diakonów, 9 kleryków i 5 sióstr 
zakonnych.

andrzej zawadzki
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70 lat temu
70 lat temu – czas pogardy, czas nienawiści i chaosu, a także czas 
bohaterów. Los odwraca się od faszystowskich Niemiec po przegra-
nych walkach na froncie wschodnim. Napierający Związek Radziecki 
zaczyna wypędzać najeźdźców 1939 r. Po 5 latach krzywd, niepo-
kojów, brutalności widać strach okupantów, którzy zaczynają wyco-
fywać się ze wschodu 
w s tronę rodzimych 
ziem. W Polakach roś-
nie nadzieja i nastro-
je antyfaszystowskie, 
w końcu czuć zapach 
wiatru wolności. 

Wszyscy chcą pokazać, 
że jeszcze Polska nie 
zginęła, póki my żyje-
my, największe zogni-
skowanie tej idei czuć w stolicy. Napięcie rośnie przez wiele miesięcy, 
nie wiadomo, jak zachowają się wojska radzieckie po wkroczeniu, 
nieudana akacja „Burza” pokazuje, że prawdopodobnie „przyjaciele” 
ze Wschodu myślą tylko o swoim interesie. 

Nadchodzi 1 sierpnia, Godzina „W”, 17.00, wybucha powstanie war-
szawskie. Stolica walczy, nikt się nie spodziewał, że będzie to trwało 
aż 63 dni. Nikt nie był przygotowany na to od strony wyposażenia, 
logistyki czy zaopatrzenia. Powstańcom spontanicznie pomaga lud-
ność cywilna, alianci dokonują nie do końca udanych i trafionych 
zrzutów. Przez pierwszych kilka dni działa efekt zaskoczenia, Polacy 
odnoszą kilka drobnych zwycięstw, jednakże po kilku dniach przy-
chodzą niemieckie posiłki. 

6 sierpnia czarny czwartek, bestialskie ludobójstwo cywili dzielnicy 
Wola. Przez 3 dni zabito ok. 60 tys. osób. Powstańcy walczą dalej, 

l e c z  p o d kon i e c 
s i e r p n i a  i c h  s i ł y 
s łab ną,  zacz yna-
ją się wycofywać. 
Warszawa umiera, 
z  rozkazu wodza 
III Rzeszy ma być 
z rów n a n a  z  z i e -
mią,  a  S ta l in  s to i 
na drugim brzegu 
Wis ł y i  s ię  prz y-
gląda wsz ystk ie-
mu z ob ojętnym 

uśmiechem. Grecka tragedia, jakikolwiek krok by podjęli Polacy, by-
łoby źle. Czy zostało wybrane mniejsze zło? Ciężko ocenić, ale warto 
pamiętać o tych ludziach, którzy ostatkiem sił rzucili się w wir nie-
równej walki z Niemcami. 

To dlatego od lat w wielu miastach Polski odbywają się uroczystości 
upamiętniające powstanie warszawskie. W tym roku po raz pierwszy 
wspominaliśmy te wydarzenia w Nowym Dworze Mazowieckim. No-
wodworscy wolontariusze i harcerze przeprowadzili imprezę okolicz-
nościową. W Godzinę „W” zawyły syreny, a miasto stanęło na chwilę, 
potem zaś wolontariusze wyruszyli na miasto z pamiątkowymi na-
klejkami, by zachęcać obywateli do uczestnictwa w obchodach. Po 
godzinie ruszyło miasteczko powstańcze z grami i zabawami dla ro-
dzin i osób indywidualnych, a także można było obejrzeć wystawę 
fotograficzną Damiana Ochtabińskiego. 

Po godzinie zmagań z powstańczymi zadaniami odbyła się wieczor-
nica – krótkie przedstawienie ukazujące realia powstania. Po wystę-
pach wolontariuszy rozlosowano 3 zestawy gier planszowych „Mali 
Powstańcy” dla osób uczestniczących w konkurencjach miasteczka 
powstańczego. Na koniec wszyscy obecni razem z harcerzami za-
śpiewali piosenki powstańcze. Uroczystości zakończyły się ustawie-
niem znaku Polski walczącej z zapalonych zniczy przez mieszkańców 
i zawiązaniem kręgu przyjaźni. Chętni mogli złożyć także kwiaty na 
grobach nowodworskich uczestników powstania. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólnie spędzony czas, a tak-
że wszystkim osobom, które wzięły udział w organizacji przedsię-
wzięcia. Podziękowania składamy także na ręce przedstawicieli władz 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które patronowało całemu wyda-
rzeniu.

WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE
„DOSTĘPNI SAMORZĄDOWCY  
– PODSUMOWANIE KADENCJI”

Stowarzyszenie Europa i My kontynuuje realizację zadań ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór”, or-
ganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, uczestnicząc w tym roku 
w działaniach dotyczących aktywności radnych.
Celem programu jest zainteresowanie obywateli sprawami w ich lokalnych społecznościach i zachęcenie do 
uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do świadomego i odpowiedzialnego udziału w wyborach.
Stowarzyszenie Europa i My zbada, jak to z naszymi radnymi właściwie jest, co robią, jakie mają obowiązki 
i jak je wypełniają, a co za tym idzie – jak pracują na rzecz społeczności lokalnej. W tym celu przedstawiciele 
władzy – burmistrz Nasielska i każdy z 15 radnych Rady Miejskiej w Nasielsku – otrzymają ankiety dotyczące 
komunikacji na linii radny – mieszkaniec. Mieszkańcy będą również mogli się wypowiedzieć, pobierając an-
kietę ze strony internetowej. Badanie potrwa do połowy września. Efektem będzie rekomendacja zmian, które 
pomogą nam wyznaczyć standardy komunikacji władzy z mieszkańcami w przyszłości. 
Stowarzyszenie Europa i My zamierza wyniki ankiet i wynikające z nich wnioski opublikować w mediach oraz 
przedstawić podczas jesiennej debaty publicznej.
Treść ankiet dla mieszkańców, radnych i burmistrza, a także więcej o działaniach „maszgłosowych” na terenie 
gminy Nasielsk znajdą Państwo na stronie www.maszglos.pl na profilu Stowarzyszenia Europa i My lub kontak-
tując się pod nr. tel. 0 606 923 971 bądź za pośrednictwem e-maila: wroblewska@europaimy.org.
Zachęcamy do wypełnienia ankiet. Nie bądźmy bierni, bo tylko rzeczywisty i solidny kontakt radnych ze swo-
imi wyborcami przynosi konkretne rezultaty.

koordynatorka MGMW na terenie gminy Nasielsk
Elżbieta Wróblewska

Wiatrak w Popowie
Komentarz do artykułu Pana Andrzeja Zawadzkiego pt. „NIE dla wiatraka w Popowie” zamieszczonego na 
łamach gazety Życie Nasielska nr 16(401) 1–14 sierpnia 2014 r.
Gdyby ktoś nieobecny, a zainteresowany przebiegiem otwartej rozprawy administracyjnej, która odbyła się 
w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w dniu 29 lipca 2014 r. w sprawie budowy farmy wiatrowej w Popowie Bo-
rowym, chciał dowiedzieć się o niej z artykułu Pana Redaktora A. Zawadzkiego zamieszczonego w ostatnim 
numerze „Życie Nasielska” nr 16(401) 1–14 sierpnia 2014 r., to stanowczo odradzamy. Przekaz, jaki wynika z tej 
relacji, nie jest zupełnie obiektywny, ale taki, że oto zacni, szlachetni inwestorzy nie zostali nawet do końca 
wysłuchani przez zadufaną w sobie, zarozumiałą grupę mieszkańców z Gminy i spoza mieszkańców Gminy, 
którzy uważają, że wiedzą już wszystko o wiatrakach. A w ogóle to czy kilkadziesiąt osób obecnych tego dnia 
i ich opinia może być reprezentatywna? 
Szanowny Panie Redaktorze, tak, ma Pan rację. Ludzie obecni na tym spotkaniu wiedzą o wiatrakach dużo, 
wiedzą to czego nie chcą wiedzieć najemcy, inwestorzy oraz lokalni decydenci. Ta wiedza jest ogólnie do-
stępna. Trzeba tylko zrobić użytek z umiejętności czytania i myślenia. Czasy bezkrytycznego przyjmowania 
multimedialnych prezentacji inwestorów już minęły bezpowrotnie – czy to się komu podoba, czy nie. Te „eko-
logiczne” przemysłowe elektrownie wiatrowe, ekologicznie dziesiątkujące ptaki, rujnujące zdrowie ludzkie, 
szpecące krajobraz stały się przekleństwem, a nie dobrodziejstwem wielu gmin. Ponad 3300 zamieszkałych 
w Gminie Nasielsk przeciwników bliskiego sąsiedztwa wiatraków też o czymś świadczy. O czym? To, że nie 
chcą elektrowni wiatrowych bliżej niż minimum 2 km od swoich domów! 
Pisze Pan o osobach spoza Gminy obecnych na spotkaniu. Tak, znamy sporą liczbę młodych osób związa-
nych z Naszą Gminą węzłami rodzinnymi, zawodowymi, towarzyskimi, zainteresowanych kupnem działek 
i budową domów na tym terenie. Niestety, w większości jest to już czas przeszły, niedokonany. Nikt ze zdrowo 
myślących ludzi nie będzie pchał się do „wiatrakowego getta”. Na razie to Naszą Gminę umiłowali budowni-
czowie elektrowni wiatrowych. 
Pisze Pan o braku merytorycznej dyskusji m.in. w kwestii bliskiej odległości elektrowni wiatrowej od szkoły pod-
stawowej w Popowie Borowym. Tak, to ważny argument, żeby właściwe ocenić pomysłodawców tego przedsię-
wzięcia, dla których bezpieczeństwo i zdrowie dzieci są sprawami egzotycznymi. To są bezwzględni biznesmeni, 
dla których liczą się tylko pieniądze. Więc nie ma co dziwić się reakcji zebranych osób na spotkaniu, którzy właś-
ciwie rozeznali zamierzenia inwestorów.
Szanowny Panie Redaktorze, Pański punkt widzenia od omawianego, wiatrakowego zamierzenia oddalony jest 
o wiele, wiele kilometrów, a punkt widzenia inwestorów oddalony jest od tego problemu na jeszcze większą od-
ległość. Prosimy o przekazywanie rzetelnych informacji tzn. opisywanie stanu faktycznego. 
Przypomnijmy Pana artykuł pt „Czy wiatraki wzbogacą nasz krajobraz?” –„ Życie Nasielska” nr 4(312) 18 lutego–3 
marca 2011 r., w którym Pan napisał m.in. „po przeprowadzeniu odpowiednich procedur została wydana decyzja 
środowiskowa, pozwalająca na podjęcie działań inwestycyjnych. Zanim się to jednak stało, odbyło się spotkanie 
z mieszkańcami okolicznych wsi, sołtysami, urządzono dla chętnych wyjazd do miejsca w okolicach Inowroc-
ławia, gdzie znajdują się takie elektrownie wiatrowe. Działania te podejmowano po to, aby przekonać okoliczną 
ludność, że może czuć się bezpiecznie, nie zostanie bowiem zakłócona równowaga ekologiczna, nie pogorszą 
się ich warunki życia ani pracy, nie ucierpi na tym krajobraz”. Czy to była grupa reprezentatywna, która miała 
uprawnienia do podjęcia decyzji o przyszłości setek mieszkańców Naszej Gminy na ponad 20 lat? 
Niewątpliwie grupą reprezentatywną mieszkańców Popowa Borowego jest ponad 200 osób (co stanowi ponad 
70% mieszkańców Popowa Borowego), które za pośrednictwem Stowarzyszenia „Eko-Życie” w dniach 30–31 
lipca 2014 r. złożyły podpisy na listach sprzeciwiając się budowie elektrowni wiatrowej na działce nr 21 w Popo-
wie Borowym w Gminie Nasielsk. Ponadto ponad 80 mieszkańców Jaskółowa (z sąsiedniej wsi) również wyraziło 
w formie pisemnej swój protest przeciwko tej lokalizacji. W dniu 1 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie „Eko-Życie” 
złożyło do Burmistrza Nasielska pismo zawierające szereg pytań i uwag wraz z ww. listami protestacyjnymi.
Panie Redaktorze, reasumując – czasy, kiedy władza wiedziała najlepiej, co jest dla obywatela dobre, a wio-
dący organ prasowy urabiał dla niej opinię publiczną, są już, a przynajmniej powinny być zamierzchłą historią.
         Stowarzyszenie „Eko-Życie”
Tytuł pochodzi od Redakcji.
Odpowiedź od Redakcji w następnym numerze ŻN.
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Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,  
położonej w mieście Nasielsku, oznaczonej w ewidencji gruntów  

jako działka nr 1157/4.

Podstawa prawna
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014 
poz.518 ze zm.), Uchwały Nr LI/362/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości w trybie 
przetargu ustnego nieograniczonego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)  
Przedmiot sprzedaży
Przedmiotowa nieruchomość położona w mieście Nasielsku, przy ul. Warszawskiej stanowiąca własność Gminy  Nasielsk, oznaczona 
w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/4 o pow. 305 m 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00025807/4.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i towarzyszącym budynkiem gospodarczym. Działka wąska, wydłużona lecz 
umożliwiająca korzystanie ze zlokalizowanego na niej budynku mieszkalnego. Od  strony ul. Warszawskiej nieruchomość ogrodzona 
jest trwałym ogrodzeniem. Od wewnątrz, wzdłuż ogrodzenia zasadzono szpalery żywotnika.
Budynek mieszkalny, murowany, połączony z budynkiem gospodarczym, parterowym, nie podpiwniczonym, kryty stropodachem 
pod papą.
Dane powierzchniowe budynku:
Pow. zabudowy-  48 m2

Pow. użytkowa-  27,42 m2

Podział budynku funkcjonalny: przedpokój, korytarz, kuchnia, łazienka, wc.
Budynek zlokalizowany jedną ze ścian na granicy z nieruchomością sąsiednią. 
Budynek posiada przyłącza: energetyczne, wodociągowe i telefoniczne (obecnie nieczynne). Odpływ kanalizacji do szamba na terenie 
nieruchomości. W przyległej ul. Warszawskiej przebiega sieć gazowa. Budynek  częściowo zmodernizowany (m.in. założono nowe, 
dobrej jakości okna, wykonano w części pomieszczeń boazerię, posadzki i glazurę na ścianach). Pomieszczenia o wysokości poniżej 
standardów (ok. 2,12 m do 2,30 m)
Budynek gospodarczy murowany, z cegły, kryty stropodachem drewnianym, deskowym, krytym papą. Budynek o znacznym stopniu 
zużycia, kwalifikujący się do rozbiórki.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej 
w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2010 r.  przedmiotowa nieruchomość leży w kompleksie planistycznym MW/MN/U-2- rozluźnionej zabu-
dowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej wraz z usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz zielenią towarzyszącą położone 
głównie na obszarze śródmieścia w strefie ochrony konserwatorskiej; z możliwością nowej zabudowy plombowej na terenach wolnych;  
jeśli nie zapisano inaczej- obowiązuje linia zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy.
Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
59 300,- złotych    (zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli chociaż  jeden z nich z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest płatna jednorazowo, najpóźniej w przeddzień  wyznaczonego terminu sporządzenia 
aktu notarialnego.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konfe-
rencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy złotych). W prze-
targu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą 
wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 24 września 2014 r.
Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej  na konto Urzędu Miejskiego w Nasielsku nr: 27 8226 0008 0000 
1746 2000 0034. 
Wadium winno zostać uznane na rachunku Urzędu Miejskiego do dnia 24 września 2014 r.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostałym 
uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem  3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich 
konta. Wadium  w powyższym terminie zwraca się uczestnikom w wypadku odwołania, zamknięcia, unieważniania lub zakończenia 
przetargu wynikiem negatywnym.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
W przypadku, gdy osoba wskazana w protokole przeprowadzonego przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od 
zawarcia umowy, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do:
Okazania dowodu wniesienia wadium
Okazania dowodu tożsamości
Złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, przedmiotem przetargu, warunkami i przyjęciu ich 
bez zastrzeżeń.
W przypadku osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej (podlegających wpisom do rejestru) – aktualnego 
wyciągu z KRS aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości 
a także stosownych pełnomocnictw (poświadczonych notarialnie) 
Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym będą dopuszczone do przetargu po okazaniu umowy spółki, aktualnego wyciągu 
z KRS, aktualnej listy wspólników i uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), 
warunkiem zawarcia umowy jest uzyskanie zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli zgoda ta jest wymagana.
Jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do uczest-
nictwa w przetargu, zakupu nieruchomości.
W przypadku chęci nabycia do majątku wspólnego, warunkiem jest stawiennictwo obojga małżonków lub jednego, który będzie 
posiadał pisemną zgodę drugiego do uczestnictwa w przetargu (podpis poświadczony notarialnie).
Jeżeli oferent pozostający w związku małżeńskim zamierza nabyć nieruchomość do majątku osobistego winien złożyć stosowne 
oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
Ponadto informacje można uzyskać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pokój nr 214, 215 (II piętro) lub pod nr tel. 23/ 69 33 115,  23/ 69 33 027 

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

KOMUNIKAT

Ponad 40 osób  
utopiło się na Mazowszu
– Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. 
Najczęstszymi przyczynami utonięć są niestety brawura, alkohol, nie-
rozsądna zabawa lub skoki „na główkę”. Do nieszczęśliwych wypad-
ków dochodzi głównie na niestrzeżonych kąpieliskach. Zwracajmy 
uwagę, jeśli obok nas ktoś podejmuje ryzykowne zachowania – ape-
luje Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki. 

Od początku tego roku na Mazowszu utopiło się 45 osób, wśród ofiar 
większość stanowią mężczyźni. Najbardziej niebezpiecznymi miejsca-
mi są rzeki, stawy, wyrobiska i żwirownie. Wojewoda zwrócił się do 
samorządów o zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

Służby (policja, WOPR, straż miejska) kontrolują kąpieliska, a także 
miejsca objęte zakazem kąpieli. Jednak żadne kontrole nie zastąpią 
zdrowego rozsądku. Dlatego nad wodą warto przestrzegać kilku pod-
stawowych zasad:

– starajmy się korzystać z kąpielisk strzeżonych,

– stosujmy się bezwzględnie do poleceń osób nadzorujących,

– nie wchodźmy do wody po alkoholu,

– nie wskakujmy do wody, zwłaszcza na głowę,

– dzieci powinny wchodzić do wody zawsze pod opieką dorosłych.

Aby zapobiegać rosnącej liczbie wypadków nad wodą, wojewoda ma-
zowiecki powołał w 2011 r. zespół ds. utonięć koordynujący działania 
służb*. Efektem prac zespołu jest m.in. „Raport w sprawie bezpieczeń-
stwa osób przebywających na obszarach wodnych województwa ma-
zowieckiego”. Wynika z niego, że w 2013 r. na Mazowszu najczęściej 
dochodziło do utonięć w rzekach (37 razy), jeziorach (31) i stawach (11). 
W miejscach, gdzie służbę pełnili ratownicy WOPR, nie było utonięć 
w godzinach otwarcia kąpielisk. Również miejsca patrolowane przez 
policję wodną czy straż miejską były pod tym względem bezpiecz-
ne. Wypadki śmiertelne odnotowano głównie na obszarach niestrze-
żonych. Najczęstszymi przyczynami utonięć są: wchodzenie do wody 
pod wypływem alkoholu, przecenianie swoich możliwości, nieznajo-
mość akwenu, łamanie zakazu kąpieli oraz nieumiejętne uprawianie 
sportów wodnych. 

W związku z sezonem wakacyjnym wojewoda zwrócił się do samo-
rządów o zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Zgod-
nie z prawem, organem zarządzającym ogólnodostępnym obszarem 
wodnym jest wójt (za wyjątkiem parków narodowych, krajobrazowych 
oraz terenów rekreacyjno-sportowych). Zapewnienie bezpieczeństwa 
należy do zadań gminy, która może ten obowiązek realizować przez 
m.in.: oznakowanie miejsc niebezpiecznych, nadzór nad obszarami wy-
korzystywanymi do kąpieli czy też akcje edukacyjne. W województwie 
mazowieckim powstała sieć „czarnych punktów wodnych” oznakowa-
nych specjalnymi tablicami, gdzie, jak wynika ze statystyk, dochodzi 
do utonięć. Ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa nad wodą 
jest analiza zagrożeń dokonana przez samorządy przy współpracy z 
policją i WOPR.

W tegorocznym sezonie letnim na terenie województwa mazowie-
ckiego samorządy wyznaczyły 29 miejsc przeznaczonych do kąpieli i 
5 kąpielisk (status kąpieliska oznacza, że zgodnie z wymogami unijnymi 
miejsce ma lepszą bazę sanitarną, a ratownicy więcej sprzętu – m.in. 
motorówkę). Wskazane akweny są badane przez sanepid, który stwo-
rzył specjalny serwis kąpieliskowy (www.sk.gis.gov.pl), zawierający in-
formacje m.in. o jakości wody i infrastrukturze na terenie wypoczynku. 

Kąpiel dozwolona jest na wszystkich pięciu kąpieliskach w wojewódz-
twie mazowieckim. Można korzystać z plaż w: Kącku k. Otwocka (Staw 
Kąck), Żyrardowie (Zalew Żyrardowski), Kozienicach (Jezioro Kozie-
nickie), Nieporęcie (Dzika Plaża na Zalewie Zegrzyńskim) oraz Płocku 
(Zalew Sobótka). Przeprowadzono również kontrolę we wszystkich 29 
miejscach wyznaczonych do kąpieli na Mazowszu. 

W dwóch z nich nie można wchodzić do wody (rzeka Zagożdżonka  
w Pionkach oraz Narew w Nowym Dworze Mazowieckim, przy tar-
gowisku miejskim). 

Więcej informacji można także znaleźć na stronie internetowej www.
wsse.waw.pl w zakładce „Kąpieliska 2014”.

Zespół prasowy wojewody mazowieckiego

* W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, WOPR 
Województwa Mazowieckiego i Państwowej Straży Rybackiej.
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Jabłka i ich cenne 
właściwości
Choć często mamy je na wyciagnięcie ręki, zapominamy o nich i wybie-
ramy inne zagraniczne owoce. A pamiętajmy, że to, co rośnie najbliżej 
nas, jest najlepsze. 
Tak, mowa o naszych polskich jabłkach rosnących często w naszych 
ogrodach. Późne lato i jesień to najlepszy okres na spożycie tych pro-
duktów, zimą natomiast, oprócz świeżych owoców, możemy spożywać 
różnego rodzaju przetwory jabłkowe: kompoty czy dżemy. Naukowcy 
dowiedli, że oprócz doznań smakowych jabłka przynoszą nam również 
dużo korzyści zdrowotnych. Ich regularne spożycie może wzmocnić 
nasz układ odpornościowy i oddechowy, zapobiegając częstym infek-
cjom, na które w okresie jesienno-zimowym jesteśmy narażeni. Jabłko 
jest również doskonałą przekąską na drugie śniadanie lub podwieczorek. 
Często również różnego rodzaju diety odchudzające zawierają znaczne 
ilości jabłek, gdyż są one niskokaloryczne – ok. 46 kcal w 100 g owo-
ców. Mają również niski indeks glikemiczny. Ze względu na te właściwo-
ści są one również zalecane osobom z cukrzycą czy problemami układu 
krążenia (miażdżyca, nadciśnienie). Składniki i witaminy zawarte w jab-
łkach (witamina C, rutyna, magnez) pomagają zapobiegać szczególnie 

miażdżycy przez wzmocnienie i uelastycznienie naczyń krwionośnych. 
Jabłka są bogate w błonnik pokarmowy, stosuje się je w zapobieganiu 
oraz leczeniu schorzeń i chorób takich, jak: zaparcia, biegunki, choro-
ba niedokrwienna serca. Włókno pokarmowe składa się z frakcji roz-
puszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie. Frakcje rozpuszczalne 
pomagają w opóźnieniu opróżniania żołądka, powodują spowolnio-
ny przepływ pokarmu przez przewodu pokarmowego, a tym samym 
wolniejsze wchłanianie cukru i tłuszczu. Wolniejsze wchłanianie tłusz-
czu sprzyja obniżeniu poziomu cholesterolu LDL, co z kolej zapobiega 
rozwojowi miażdżycy. Ponadto frakcja ta pomaga w detoksykacji orga-
nizmu przez neutralizację substancji toksycznych. Natomiast frakcja nie-
rozpuszczalna odpowiada za wchłanianie wody w jelicie grubym oraz 
prawidłowe wypróżnianie. 
Jabłka dzięki zawartości fenoli mają również działanie przeciwbakteryj-
ne i przeciwgrzybiczne. Osoby z problemami przewodu pokarmowego, 
jeśli nie mogą spożywać surowych jabłek, mogą jeść je gotowane, pie-
czone lub w postaci musu. Jabłka u niektórych osób wzmacniają także 
apetyt. 
Jakie jabłka najlepiej wybierać? Przede wszystkim polskie, ponieważ nie 
muszą być dodatkowo pryskane i zabezpieczane, żeby przetrwać dale-
ką podróż. Jednak zawsze pamiętajmy o dokładnym myciu jabłek, jak 
i innych owoców. 
W zależności od odmiany jabłoni, owoce różnią się nie tylko wielkością, 
kształtem, barwą i rodzajem skórki, smakiem, ale także ilością składników 
odżywczych. Szczególnie cenne są jabłka o czerwonym zabarwieniu 
skórki, ponieważ zawierają większe ilości antocyjanów niszczących wol-
ne rodniki, które wywołują stres oksydacyjny, sprzyjający przedwczes-
nemu starzeniu się organizmu. 
Jabłka deserowe są twarde, soczyste i słodkie. Należą do nich odmia-
ny: lobo, jonagold, delikates, ligol, golden delicious, rubin, mekintosz. 
Jabłka kwaśne, najlepsze na przetwory, to antonówka i szara reneta. Są 
też jabłka stołowe o pośrednich właściwościach – beforest, landsberska, 
cortland, jonathan. 
Zatem, oprócz doznań smakowych, jabłka wspomagają nasze zdrowie. 
Smacznego!

mgr Iwona Łątka
dietetyk medyczny

506-958-184
dietetyk_iwona@wp.pl

www.konsultacjedietetyczne.pl

WETERYNARZ RADZI

Dlaczego trzeba odrobaczać zwierzaki?
Szczepienia, odrobaczanie, pchły, 
kleszcze – nowemu właścicielowi 
czasem trudno to wszystko ogarnąć. 
Pisaliśmy już, że pierwsze szczepie-
nie szczeniaczka przypada w 6. ty-
godniu życia, zaś kota w 8. tygodniu. 
Powinno być ono poprzedzone od-
robaczeniem.
Czy warto odrobaczać zwierzęta i jak 
często to robić? Maluszki odrobacza-
my nawet co 3 tygodnie. Dużo zależy 
od miejsca ich pochodzenia i od kon-
dycji ich mamy. W renomowanych 
hodowlach matki zawsze odrobacza-
ne są przed ciążą. Niestety, w przypad-
ku glistnicy odrobaczenie matki przed 
kryciem może nie zabezpieczyć po-
tomstwa– glista psia na przykład ma 
możliwość migracji wraz z krwią do 
różnych narządów ciała, gdzie ulega 
otorbieniu. W tym momencie po-
zostaje niewrażliwa na podstawowe 
środki odrobaczające. W czasie ciąży, 
wskutek działania hormonów, może 
się uaktywnić i przez łożysko zain-
fekować maluchy. Mamy wtedy do 
czynienia z sytuacją, w której nowo 
narodzone oseski są już obarczone 
niechcianymi lokatorami.
Bardzo ważne jest, by pamiętać, że 
większość pasożytów bytujących 
w naszych psach czy kotach stanowi 
zagrożenie dla nas samych. To, że nie 
widzimy robaków w odchodach, nie 
oznacza, że nasze zwierzę nie jest ich 
nosicielem. W przypadku tasiemców 
w kale można zaobserwować człony; 
czasem mogą one nawet aktywnie 
wypełzać z odbytu. W przypadku glist 
w kale znajdują się tylko jaja, natomiast 
dorosłe osobniki bytują w jelitach i ich 
wydostanie się na zewnątrz jest ni-
czym innym, jak tylko „wypadkiem 
przy pracy”.
Zanieczyszczenie środowiska jajami 
pasożytów jest ogromne. Szacuje się, 
że przeciętna samica glisty psiej czy 
kociej wydala dziennie ponad 200 
tys. jaj. Jaja zwykle stają się inwazyjne – 
czyli niebezpieczne dla ludzi i zwierząt 
– dopiero po kilku dniach, potrzebu-
ją bowiem trochę czasu, by uzyskać 
swoją zjadliwą formę. To najważniej-
szy powód, dla którego warto sprzą-
tać po naszych pupilach. Zwłaszcza, 

że takie inwazyjne jaja mogą 
przetrwać w glebie od kilku do 
kilkunastu lat.
Jaja są mikroskopijnej wielko-
ści, łatwo unoszą się z kurzem 
i zakażenie się nie jest szcze-
gólnie skomplikowanym pro-
cesem. Możemy je wdychać 
wraz z powietrzem lub połykać, 
mieć na dłoniach, ubraniach lub 
butach.
Niestety, leki zwalczające pa-
sożyty wewnętrzne nie mają wydłu-
żonego działania profilaktycznego. 
Oznacza to, że podając psu czy kotu 
tabletkę, zwalczamy aktualnie toczącą 
się inwazję, natomiast za tydzień, dwa 
czy za miesiąc zwierzak może zarazić 
się na nowo. Może to stanowić prob-
lem u zwierząt przebywających cały 
czas w tym samym środowisku, jak 
np. zamknięte podwórko. Zanieczysz-
czenie ich środowiska jest tak silne, że 
dochodzi praktycznie do ciągłego in-
fekowania się.
Wiadomo, że najlepszą metodą walki 
z pasożytami jest profilaktyka. Według 
nas zwierzę powinno być odrobacza-
ne 3–4 razy do roku. Jeżeli ktoś nie 
chce odrobaczać pupila „w ciemno”, 
może wykonać badanie kału i na tej 
podstawie określić, czy zabieg ten jest 
konieczny. Na pewno odrobaczenie 
powinno poprzedzić każde szcze-
pienie. Jeśli więc planujecie Państwo 
szczepienie u swojego psa czy kota, 
zwierzę to powinno być 2–3 tygodnie 
przed szczepieniem odrobaczone. 
Na rynku znajduje się obecnie bardzo 
dużo preparatów dla psów i kotów 
służących do odrobaczania – pasty, 
żele, tabletki zwykłe, tabletki smako-
we, kropelki spot-on wylewane na 
grzbiet – dzięki temu zabieg ten staje 
się coraz mniej kłopotliwy dla właści-
ciela. Ważne jest, by kupując leki od-
robaczające, znać dokładną masę ciała 
swojego zwierzęcia, a także by infor-
mować lekarza o rasie swojego pupi-
la, gdyż bywają rasy psów wrażliwe na 
niektóre środki odrobaczające.
Warto wspomnieć, że jeden z gatun-
ków tasiemca jest przenoszony przez 
pchły. Profilaktyka przeciwpchelna 
jest w naszej okolicy dosyć popularna 

z uwagi na to, że preparaty przeciw-
ko pchłom są zwykle równoznaczne 
z preparatami przeciwkleszczowy-
mi. Kleszczom i chorobom przez nie 
przenoszonym poświęcimy jeden 
z kolejnych artykułów, warto jed-
nak już w tym miejscu wspomnieć,  
że zabezpieczanie psów i kotów przed 
kleszczami jest ABSOLUTNIE KO-
NIECZNE. Przy naszym zmiennym 
klimacie i często bardzo łagodnych 
zimach nasze własne psy i kota zabez-
pieczamy przed kleszczami cały rok, 
także zimą. Czasem nawet kilkudnio-
wa odwilż w styczniu wywołuje la-
winę zachorowań na babeszjozę, a ta 
– nieleczona – prowadzi do śmierci 
zwierzęcia.
Kupując preparat przeciwkleszczowy, 
warto poradzić się lekarza. Obserwu-
jemy brak skuteczności niektórych 
kropelek i obróżek, co świadczy 
prawdopodobnie o uodparnianiu 
się kleszczy na te najpopularniejsze 
środki. Przy bardzo silnych inwazjach 
kleszczy w ogrodzie można zasto-
sować oprysk dostępny w sklepie 
ogrodniczym. To z pewnością zredu-
kuje nieco ich ilość, choć nie zwolni 
nas z obowiązku zabezpieczania swo-
jego pupila.
Jeżeli jesteście Państwo posiada-
czami kilku zwierząt, warto prze-
strzegać zasady zabezpieczania 
wszystkich zwierzaków naraz. Od-
robaczamy jednocześnie psy i koty, 
podobnie z preparatami przeciw-
pchelnymi i przeciwkleszczowymi. 
UWAGA! Niektórych preparatów 
przeciwkleszczowych dla psów nie 
wolno stosować u kotów!!!

Małgorzata i Adam Rosłońscy

FOTOOBSERWATOR
Kilka dni temu przed nasielskim magistratem pojawiły się nowe urządzenia małej architektury użytkowej. Mowa 
tu o ławce i dwóch kamiennych kwietnikach. Ładnie utrzymana roślinność i miejsce do odpoczynku z pew-
nością poprawiają estetykę tego miejsca.
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Kino NIWA ZAPRASZA
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 mieście. 

13–17 sierpnia godz. 17.00

Transformers:  
Wiek zagłady 3D

Akcja, sci-fi; USA; 2 godz. 45 min

Mechanik i jego córka dokonują odkrycia, któ-

re sprowadza do nich Autoboty i Decepticony. 

20–24 sierpnia godz. 15.00

Tarzan: Król dżungli
Animacja, familijny, przygodowy; Niemcy; 1 godz. 28 min

Tarzan i Jane stają twarzą w twarz z armią najem-

ników prowadzoną przez mężczyznę, który za-

garnął majątek rodziców młodzieńca po tym, jak 

zginęli w katastrofie lotniczej.

20–24 sierpnia godz. 17.00

Strażnicy galaktyki 3D
Animacja, sci-fi; USA; 2 godz. 2 min

Zuchwały awanturnik Peter Quill kradnie tajem-

niczy artefakt będący obiektem pożądania złego 

i potężnego Ronana, którego ambicje zagrażają 

całemu wszechświatowi.

20–24 sierpnia godz. 19.00

Podróż na sto stóp
Dramat; USA; 1 godz. 30 min

Hinduska rodzina przeprowadza się do Francji, 

gdzie otwiera restaurację.

20–24 sierpnia godz. 15.00

Wakacje Mikołajka
Familijny, komedia; Francja; 1 godz. 30 min.

Koniec szkoły to najszczęśliwszy dzień w roku 

dla Mikołajka i paczki jego oddanych przyjaciół. 

Wystarczy spakować walizki i można ruszać  

w wymarzoną wakacyjną podróż. A ta zaprowa-

dzi bohatera w sam środek malowniczej Bretanii. 

www.noknasielsk.pl

Baran 21.03–20.04
Przed Tobą wyjątkowo trudne chwile i spo-
ro zaskakujących sytuacji. Dobrze mieć 
świadomość tego, że zagrożenie może 
przyjść z najmniej spodziewanej strony. 
Poradzisz sobie z każdym wyzwaniem.

Byk 21.04–20.05
W nowej pracy warto na starcie zapraco-
wać na dobrą opinię. Będziesz miał szan-
sę zachwycić przełożonych swoją wiedzą. 
Współpracownicy też będą pod wrażeniem. 
Rzuć na szalę wszystkie swoje możliwości. 

Bliźnięta 21.05–21.06
Kredyty zaczynają Cię przytłaczać i już nawet 
Twoje sny są im podporządkowane. No cóż, 
pamiętaj jednak, że bez pożyczonych środ-
ków niewiele dałoby się zrobić. Z tego powo-
du jednak nie rezygnuj z urlopu.

Rak 22.06–22.07
Obecnie piastujesz mało ambitną funkcję. Nie 
czujesz się z tym najlepiej, zwłaszcza że do 
tej pory sięgałeś po wyższe cele. Spróbuj ob-
myślić dla siebie jakieś ciekawe zadanie. Pa-
miętaj, że każdy krok wiąże się z ryzykiem.

Lew 23.07–23.08
Uważaj, bo wpadłeś w spiralę pracoholizmu. 
Trudno Ci będzie z niej będzie wyskoczyć. Jeśli 
w teraz nie zachowasz rozsądku, może być co-
raz gorzej. Konto w banku wygląda imponują-
co. Ale Ty nie. Nie pracuj w dni świąteczne. 

Panna 24.08–22.09
Życie czasami potrafi być przytłaczające. Nie 
skupiaj się jednak wyłącznie na własnych proble-
mach. Nie masz powodów do narzekania. Wiele 
spraw samych się rozwiąże. Okaż wdzięczność 
osobom, które się do tego przyczynią.

Waga 23.09–23.10
Oddziel pracę od życia prywatnego. Nieste-
ty, troski domowe przenosisz na teren pracy 
– i odwrotnie. W tym tygodniu Twój sarkazm 
może być nie do zniesienia. Przemyśl sprawę 
i zmień strategię. 

Skorpion 24.10–22.11
Nie pędź tak na złamanie karku. Zajmowanie 
się kilkoma rzeczami naraz grozi pogubieniem 
się. Zauważ, że stajesz się z dnia na dzień bar-
dziej nerwowy. Ten stan zaś udziela się innym. 
Musisz nieco odpuścić i odpocząć.

Strzelec 23.11–21.12
Za dużo pracujesz. Liczne spotkania, ważne 
rozmowy będą przypominały bieg z prze-
szkodami. Unikaj zatłoczonych miejsc. Nie-
stety, przez nieuwagę możesz zgubić ważne 
dokumenty lub paść ofiarą złodzieja. 

Koziorożec 22.12–20.01
W tym tygodniu zadaj sobie pytanie: czy 
chcesz być niezależnym pracodawcą, czy 
wyrobnikiem dla innych? Wybór należy tyl-
ko do Ciebie. Jednakże bez możliwości ko-
rzystania z nowych technologii przegrasz.

Wodnik 21.01–19.02
Trzeba przyznać, że masz nosa do intere-
sów. Czegokolwiek się dotkniesz, pomna-
żasz zyski wielokrotnie. Uważaj jednak, by 
nie stać się ofiarą spryciarzy, którzy chcą 
przy Tobie i na Tobie zarobić. 

Ryby 20.02–20.03
W Twojej firmie zbliża się „trzęsienie ziemi”. 
Nowy zarząd zacznie rewolucyjne zmiany. 
Rozniesie się fama o rychłych zwolnieniach. 
Niczego nie rób pod wpływem chwili. Pocze-
kaj, co przyniesie czas.  

Z przymrużeniem oka

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

Instalacje elektryczne – uprawnienia, 
alarmy, kamery, przyłącza energe-
tyczne. Tel. 518 529 925.

Podnośnik koszowy 20 m – wynajem 
Nasielsk. Tel. 518 529 925.

Zatrudnię fryzjerkę w Nasielsku. Tel. 
889 307 122.

Sprzedam Forda Focusa, r. 2001, 
1.8 Td Ci. 115 kM chip na 143 kM. 
Kolor srebrny. Cena: 8900 zł.  
Tel. 886 133 877.

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

Logopeda. Tel. 504 984 957.

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

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

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

Sprzedam działkę budowlaną uzbro-
joną. Tel. 784 528 758.

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

Najem kombajnu zbożowego.  
Tel. 695 537 443.

Usługi hydrauliczne. Tel. 504 618 250.

Usługi pielęgnacji terenów zieleni ko-
siarki (kosiarka, zamiatarka, kosiarka 
bijakowa, rębak). Tel. 661 584 558.

Sprzedam tanio działki budowlane. 
Tel. 518 445 613.

Sprzedam mieszkanie o pow.  
36 m2 na os. Piłsudskiego w Nasielsku.  
Tel. 505 941 678.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
po remoncie, os. Warszawska parter. 
Tel. 604 337 062.

Sprzedam dwa pokoje, kuchnia, 
drugie piętro, ul. Warszawska.  
Tel. 696 758 804.

Przyjmę do pracy stolarzy, lakierni-
ków meblowych. Praca w Nasielsku. 
Tel. 509 724 257.

Sprzedam jałówki półroczne.  
Tel. 885 013 097.

Wynajmę mieszkanie przy ul. Rynek. 
Tel. 516 127 903.

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

Przyjmę do pracy przy ociepleniach 
i dachach. Tel. 519 192 396.

Sprzedam działkę 2 ha przy  
ul. Kolejowej w Nasielsku. Tel. 500 
115 958.

Mieszkanie do wynajęcia 25 m2, po-
kój+ kuchnia w centrum Nasielska. 
Tel. 515 462 378.

Ocieplenia. Tel. 519 192 396.

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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Do sprzedania mieszkanie 52 m2, 
2 pokoje, po remoncie. Pułtusk,  
na Skarpie. Tel. 606 660 721.

Sprzedam halę 1470 m2, działka 
3500 m2. Cena 160 tys. zł. Nasielsk. 
Tel. 690 225 886.

Sprzedam las w Malczynie ponad  
1 ha. Tel. 507373783.

Sprzedam słomę w kostkach,  
owsianą 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 budownictwie, nie wy-
magające remontu. Tel. 609566850.

Zatrudnię do pracy w agencji ubez-
pieczeniowej w Nasielsku. Mile wi-
dziane osoby z doświadczeniem 
w branży. Zainteresowanych proszę 
o kontakt pod nr tel. 503 056 503.

Wynajmę mieszkanie. Tel. 509 313 
184.

Zatrudnię kierowcę samochodu cię-
żarowego z uprawnieniami HDS. 
Mile widziane inne uprawnienia m.in. 
koparko-ładowarka, wózek widłowy. 
Tel. 514 388 958.

Nasielsk, działki budowlane o po-
wierzchni około 1000 m2 z aktu-
alnym planem zagospodarowania 
przestrzennego, płaska, prosto-
kątna, nieogrodzona z dojazdem 
gruntowym. Media w granicy działki 
(prąd, woda, kanalizacja), w pobliżu 
zabudowa jednorodzinna. Działki 
położone pomiędzy ul. Sosnową 
a Cisową (50 km Od Warszawy). 
Cena 98000zł do negocjacji.  
Tel. 502 182 991.

Sprzedam nieruchomość dom  
120 m2, działka 13 ar 5 pokoi, bud. 
2008 r., ogród, sad. Płońsk 299 tys. 
Tel. 534 473 450.

Sprzedam trawę do ścięcia pod 
Nasielskiem. Tel. 664 423 065.

Kawalerka do wynajęcia, Stare 
Pieścirogi. Tel. 608 350 378.

Zatrudnię pracowników budowla-
nych. Tel. 602 723 497, 501 606 148.

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
M4 w Nasielsku. Tel. 729 491 223.

Mieszkanie do wynajęcia. Tel. 792 
708 486.

Sprzedam, wynajmę mieszkanie 
55,6 m2. Trzy pokoje, drugie piętro, 
środkowa klatka. Tel. 608 701 207.

Przyjmę na praktyki w zawodzie me-
chanik pojazdów samochodowych. 
Tel. 23 693 50 07. (STIHL Pniewo).

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę 
w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 
o pow. 35,4 m2. Tel. 608 378 366.

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Nasielsk, dn. 25 lipca 2014 roku
ZPN. 6722.1.30.2014

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  

Miejscowego Planu Ogólnego  
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk  

dot. wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki

Na p o dst awie  ar t .17  p kt  9  i  p kt  11  us t aw y z  dn ia  27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVII/331/14 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Ogólne-
go Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. wsi Dębinki, 
Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki 

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu zmiany Miejsco-
wego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Nasielsk, dot. wsi Dębinki, Miękoszyn – Miękoszynek, Studzianki 
w dniach od 11 sierpnia 2014 roku do 5 września 2014 roku, w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, II piętro, po-
kój nr 214, w godzinach od 800 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego, 
rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 3 września 2014 roku o godz. 1000 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku, I piętro (pokój nr 112 – sala 
konferencyjna).
Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Nasielska, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia – 24 września 2014 roku.

                   Burmistrz Nasielska 
                                           Bogdan Ruszkowski 

                 
Sporządziła: B. Strzelecka tel. 23 6933115 

Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza Nasielska Nr 90/14 

z dnia 5 sierpnia 2014 r.

Nasielsk, dnia 05.08.2014  r.
ZPN.6845.2.1.2014

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz.518 ze zm.) oraz Zarzą-
dzenia Burmistrza Nasielska Nr 90/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., w sprawie 
dzierżawy na okres do 3 lat lokalu użytkowego oraz ustalenia  miesięcz-
nej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości

wykaz  
lokalu użytkowego przeznaczonego 

do wydzierżawienia

Położenie Nasielsk, ul. Warszawska 12

Powierzchnia 
dzierżawy

50,00  m2

Opis Przedmiotem dzierżaw y jest lokal użytkow y    
na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności handlowo- usługowej
Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy netto wy-
nosi 700,00 złotych . Do czynszu należy doliczyć na-
leżny podatek VAT.

 
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05.08.2014 r. do  
25.08.2014 r.

  BURMISTRZ 
mgr Bogdan Ruszkowski
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BRYDŻ
Wyniki turnieju „piętnastego” 25.07.2014 r.:
1. Marek Olbryś – Robert Truszkowski   180 pkt (62,50%)
2. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski   155 pkt (53,82%)
3. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński   155 pkt (53,82%)
4. Krzysztof Michnowski – Piotr Turek   144 pkt (50,00%)
5. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński   132 pkt (45,83%)
6. Janusz Wydra – Janusz Muzal    123 pkt (42,71%)
7. Jacek Jeżółkowski – Stanisław Sotowicz    119 pkt (41,32%)

Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-4.  Piotr Kowalski      66 pkt
 Janusz Muzal    66 pkt
 Grzegorz Nowiński    66 pkt
 Janusz Wydra     66 pkt
5-6. Robert Truszkowski   64 pkt
  Mariusz Figurski    64 pkt
7-8. Krzysztof Morawiecki    60 pkt
 Zbigniew Michalski   60 pkt
9. Krzysztof Michnowski   59 pkt
10. Kazimierz Kowalski   56 pkt 

PK

PIŁKA NOŻNA

W piątek, piętnastego, o piętnastej  
Żbik podejmuje Borutę Kuczbork
Po krótkich, acz bardzo in-
tensywnych przygotowa-
niach Żbik staje do walki 
o pa lmę p ier wszeńst wa 
w ciechanowsko-ostrołę-
ckiej grupie mazowieckiej 
ligi okręgowej. Jest to już 
51.(!) sezon rozgrywkowy 
naszego klubu. 
W czasie minionego pół-
wiecza były lata „tłuste”, ale 
były też „chude”, na szczęś-
cie tych pierwszych dużo 
więcej. Dlatego Żbik stał się 
wizytówką miasta i gminy. 
Czy pozostanie nią nadal, trudno 
powiedzieć, bo atmosfera w na-
szym grodzie wyraźnie nie jest dla 
klubu korzystna. Także w nasielskim 
ratuszu.
Jaka jest obecna kondycja klubu, na 
ogół wiemy, a sympatyków piłkar-
stwa na trybunach stadionu w cza-
sie spotkań: czy to ligowych, czy 
też towarzyskich – niewielu. Za-
uważyli to nawet  kibice drużyn 
przeciwnych i często, dopingując 
swoją drużynę, głośno pytają na-
szych ulubieńców: „Po co gracie, 
skoro kibiców nie macie?”.

Aktualne jest wciąż pytanie, czy 
obecnie rozpoczynany sezon bę-
dzie lepszy od poprzednich i czy 
wreszcie Żbik „wybije się” na wyż-
szą ligę, czyli czwartą. Odpowiedź 
nie jest prosta. Jak wszyscy zain-
teresowani wiedzą, od lipca dru-
żyna pracuje pod okiem nowego 
trenera, który przejął ją w bardzo 
trudnym okresie. Czasu na przy-
gotowanie zespołu do rozgrywek 
miał wyjątkowo mało, problemów 
do rozwiązania dużo.
Już pierwsze mecze kontrolne po-
kazały jednak, że drużyna zmie-
niała styl gry. Stał się on bardziej 
dynamiczna. Nadal jednak siła ze-
społu opiera się na grze kilku star-
szych piłkarzy, którym niekiedy nie 
brakuje chęci do sportowej walki, 
ale brak, zwłaszcza pod koniec 
meczu, „powietrza”. Na szczęś-
cie kilku młodych piłkarzy zrobi-
ło wyraźne postępy i dzięki temu 
można budować siłę poszczegól-
nych formacji. Udział w grze star-
szych zawodników jest nie tylko 
wskazany, ale i bardzo potrzeb-
ny. To także widać było w trakcie 
ostatnich sparingów. Ich doświad-
czenie pozwalało drużynie le-

piej „czytać” grę i ją organizować, 
a także skuteczniej bronić własnej 
bramki.
W ostatnich dwóch tygodniach 
nasza drużyna sparowała z trzema 
drużynami z różnych klas, będący-
mi jednak na podobnym stopniu 
przygotowań. Ostatnim przeciwni-
kiem był drugi zespół Świtu grają-
cy obecnie w niższej niż Żbik klasie. 
Jego trenerem jest znany sympaty-
kom piłkarstwa w Nasielsku, dawny 
trener Żbika, Grzegorz Zmitrowicz. 
Trener Zmitrowicz przywiózł do 
Nasielska bardzo młodych, ale już 
wiele umiejących piłkarzy.

Ambicją każdej drużyny jest zwy-
cięstwo, ale z przebiegu meczu 
widać było, że obydwie drużyny 
nastawiły się raczej na przećwicze-
nie pewnych rozwiązań. Spotkanie 
zakończyło się zasłużonym dla obu 
stron remisem 1:1. Jednak obydwie 
drużyny powinny większą uwagę 
zwrócić na dyspozycję strzelecką. 
Drugim przeciwnikiem był czwar-
toligowy zespół Błękitnych z Racią-
ża. W ubiegłym sezonie raciążanie 
uplasowali się w górnej połówce 
tabeli. Z przebiegu meczu widać 
było, że i w tym roku będą rzą-
dzili w czwartoligowej stawce. Na 
ich tle bardzo dobrze wypadła na-
sza drużyna, chociaż ostatecznie 
przegrała mecz 1:3. Nasi zawodni-

cy właściwie w niczym nie ustę-
powali gościom zwłaszcza wtedy, 
gdy zaczynali grać bardziej odważ-
nie. Przez długi okres prowadzili 
1:0. W ostatnich minutach trener 
skierował do walki i zdobywania 
boiskowego obycia kilku mło-
dych zawodników. Doświadczenia 
zdobyte przez nich w tym meczu 
z pewnością zaprocentują w przy-
szłości ich lepszą grą.
Przeciwnikiem Żbika w tym okre-
sie był też zespół z Serocka – So-
kół. Rywale występują w grupie 
warszawskiej ligi okręgowej, w tej 
samej grupie, w której do niedaw-

na występował Żbik. Po 
wyrównanej grze zwy-
cięstwo odniosła nasza 
drużyna 5:2. Zawodni-
cy Żbika wyraźnie lepsi 
byli w końcówce me-
czu. Wtedy to strzelili 
trzy decydujące o wy-
niku spotkania bramki.
Przebieg prz ygoto-
wań i wyniki meczów 
kontrolnych wskazu-
ją, że Żbik, wbrew zło-
wieszczym przekazom, 
jest w stanie walczyć 
o wysokie lokaty w li-
dze okręgowej. Powiało 

więc optymizmem. Jednak należy 
pamiętać, że wszystkie „kontrolują-
ce” nas drużyny preferują podobny 
styl gry do stylu gry naszej drużyny. 
To dobrze zorganizowana, przyjem-
na dla oka, piłka techniczna.
Tymczasem prawie wszystkie dru-
żyny naszej grupy ligi okręgowej 
preferują grę prostą, zdecydowa-
ną opartą na sile. Odpowiedź na 
pytanie, na co nas stać, przyniesie 
już pierwszy mecz ligowy. Boruta 
Kuczbork to typowy zespół cie-
chanowsko-ostrołęckiej grupy ligi 
okręgowej. Należy mieć nadzie-
ję, że nasi piłkarze podejmą walkę 
i wyjdą z niej zwycięsko.

andrzej zawadzki 

1. Żbik Nasielsk  – Boruta Kuczbork 15-08-2014

2. Żbik Nasielsk  – Orzyc Chorzele 20-08-2014

3. Rzekunianka Rzekuń  – Żbik Nasielsk 23-08-2014

4. Żbik Nasielsk  – Pełta Karniewo 30-08-2014

5. Tęcza Ojrzeń  – Żbik Nasielsk 03-09-2014

6. Żbik Nasielsk  – Tęcza Łyse 06-09-2014

7. Sona Nowe Miasto  – Żbik Nasielsk 13-09-2014

8. Żbik Nasielsk  – Wkra Bieżuń 20-09-2014

9. Wieczfnianka Wieczfnia  – Żbik Nasielsk 27-09-2014

10. Żbik Nasielsk  – Wkra Sochocin 04-10-2014

11. Mazowsze Jednorożec  – Żbik Nasielsk 11-10-2014

12. Żbik Nasielsk  – Makowianka Maków Maz. 18-10-2014

13. Korona HID Ostrołęka  – Żbik Nasielsk 25-10-2014

14. Żbik Nasielsk  – Iskra Krasne 29-10-2014

15. CK Troszyn  – Żbik Nasielsk 08-11-2014

TERMINARZ SPOTKAŃ ŻBIKA NASIELSK
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