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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

Zmiana w składzie Miejskiej
Komisji Wyborczej w Nasielsku
Informujemy, iż Postanowieniem Nr DWW 7202-26A/14 z dnia 29
września 2014 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie dokonał zmiany
w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku. W związku ze złożoną rezygnacją odwołana ze składu MKW została Pani Teresa Ambrosewicz. Po dokonanej zmianie skład Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nasielsku wygląda następująco:
Katarzyna BAGIŃSKA – Przewodnicząca,
Józef ZAWADZKI – Zastępca Przewodniczącej,
Stanisław Wiesław DALECKI – Członek,
Magda MACKIEWICZ – Członek,
Justyna OPOLSKA – Członek,
Kamila PRUSIK – Członek,
Krystyna RACZKOWSKA – Członek,
Aleksandra Kamila WÓJCIK – Członek.

MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W NASIELSKU
Przewodnicząca:
Zastępca Przewodniczącej:
Członkowie:

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

INFORMACJA
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NASIELSKU
O DYŻURACH W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Niniejszym informuję, iż w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 roku, Miejska Komisja Wyborcza
w Nasielsku będzie dyżurować w celu przyjmowaniu zgłoszeń zgodnie
z podjętą Uchwałą Nr 3/14 z dnia 23 września 2014 roku.

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

DYŻUR W CELU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
KANDYDATÓW NA BURMISTRZA NASIELSKA:
w dniach 13-16 października br.
(poniedziałek-czwartek) – w godz. 8.00-18.00,
w dniu 17 października br. (piątek) – w godz. 8.00-24.00.

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

Katarzyna BAGIŃSKA
Józef ZAWADZKI
Stanisław Wiesław DALECKI
Magda MACKIEWICZ
Justyna OPOLSKA
Kamila PRUSIK
Krystyna RACZKOWSKA
Aleksandra Kamila WÓJCIK

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku odbywać się będą
w siedzibie Komisji, tj. w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku, ul.
Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112. Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru
do Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku: (23) 69-33-063.
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nasielsku
(Katarzyna Bagińska)
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ZAPROSZENIE
Mieszkańcy Konar
oraz Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
zapraszają wszystkich zainteresowanych
na wykład i dyskusję:

„Prąd ze słońca,
tanie instalacje fotowoltaniczne.
To już się opłaca”.
Prowadzenie: praktycy – właściciele
elektrowni słonecznych.
Wykład odbędzie się w świetlicy w Konarach
w sobotę, 24 października 2014 r. o godz. 16.00
Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji: Jarosław Rudnik,
tel. 691 865 504.
Nasielsk, dnia 06.10.2014 r.
ZPN.7125.7.4.2014
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 ze zm.), Uchwały Nr
LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w
budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości

wykaz
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy
Położenie
Numer działki

Nasielsk, ul. Kilińskiego 9
762/7 i 762/8

Powierzchnia działki
Numer Księgi Wieczystej

516 m2
OS1U/00019239/6

Przeznaczenie nierucho- Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
mości
miasta Nasielska przedmiotowa nieruchomość znajduje
się w kompleksie planistycznym MW/MN/U-1- zwartej
zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej wraz
z usługami, elementami infrastruktury technicznej oraz
zielenią towarzyszącą położone głównie na obszarze
śródmieścia w strefie ochrony konserwatorskiej; jeśli
nie zapisano inaczej- obowiązuje linia zabudowy w linii
rozgraniczającej ulicy.
Numer lokalu

2

Powierzchnia użytkowa
lokalu

32,35 m2

Wyjazd na Targi Rolnicze AGRO-PARK

Udział w częściach wspólnych

3235/33724

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Rolnych organizuje
w dniach 25 i 26 października br. wyjazd na Targi Rolnicze AGRO-PARK
do Lublina. Zapisy są przyjmowane do 15.10. br. Więcej informacji na temat można uzyskać pod nr. tel. (23) 69 33101 lub 23 6933108.

Opis lokalu

Z UM

Dyżury aptek
październik 2014 r.
6.10.2014 – 12.10.2014 – Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk
13.10.2014 – 19.10.2014 – Apteka ,,NOVA”, ul. Warszawska 51/53 d, Nasielsk
20.10.2014 - 26.10.2014 - Apteka HERBA, Ul. Kolejowa 45, Nowe Pieścirogi
(red., na podst. Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego)

Cena nieruchomości

Lokal znajduje się na I piętrze, składa się z:
- 2 pokoi,
- kuchni,
- wc.
Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.
35 400,00 złotych

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2014.518 ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 7 do 27 października 2014 r.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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Aż sześciokrotnie zmieniano uchwały Awaria wodociągu
25 września br. odbyła się LVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku. Po
ustaleniu porządku obrad i przyjęciu protokółu z LVI sesji RM radni
wysłuchali informacji przewodni-

Przestrzennego Gminy Nasielsk
obejmującego część wsi Zaborze
podjęto przy dwóch głosach przeciwnych i jednym wstrzymującym
się.

ne sytuacje w gminie dotyczące
pozyskiwania miejsc pracy.
Radni, korzystając z jego obecności na sesji, zadali mu też wiele

Przez pierwsze dwa dni października br. mieszkańcy Lelewa i Zaborza nie
mieli dostępu do bieżącej wody. Okazało się, że podczas prac przy budowie gazociągu Rembelszczyzna–Gustorzyn został przerwany wodociąg.
Do odciętych od wody miejscowości beczkowozami dostarczyło ją ZGKiM.
– Pracownicy firmy GAZ SYSTEM podczas odwadniania zespołu zapór
upustowych gazociągu, przeciskając pod drogą gminną rurę kanalizacji deszczowej, uszkodzili sieć wodociągową – wyjaśnia Radosław Kasiak,
kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych UM Nasielsk. – Usunięcie tej awarii byłoby bardzo kłopotliwe
i długotrwałe, ponieważ w miejscu, w którym do niej doszło, istnieje gęsta
sieć infrastruktury będącej własnością firmy GAZ SYSTEM (m.in. 3 gazociągi, światłowód, kanalizacja deszczowa). Dlatego bardzo szybko zapadła
decyzja o przebudowaniu istniejącej sieci wodociągowej i poprowadzeniu
jej w miejscu niekolidującym z infrastrukturą firmy GAZ SYSTEM – dodaje.
Koszty przebudowy sieci wodociągowej na odcinku ok. 30 mb. oraz koszty
dostarczenia mieszkańcom wody poniosła firma GAZ SYSTEM. Wykonawcą
robót był nasielski Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
(i.)

Z UM

Konsultacje społeczne
czącej RM Katarzyny Świderskiej
o jej działaniach podejmowanych
w okresie między sesjami Rady.
Były to w większości działania standardowe, takie jak: pełnienie dyżurów w biurze Rady, przygotowanie
materiałów na sesję, uczestnictwo
w pracach komisji Rady. Inną formą
jej działalności był udział w czytaniu młodzieży fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza. Czytanie
to odbywało się w nasielskim gimnazjum w ramach III edycji Narodowego Czytania, której to akcji
patronuje Prezydent RP.
W kolejnym punkcie o swych
działaniach i działaniach poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w okresie między sesjami
poinformował radnych w dłuższym wystąpieniu burmistrz Bogdan Ruszkowski.
Radni podjęli na tej sesji 9 uchwał.
Sześć z nich wprowadzało zmiany
w podjętych wcześniej uchwałach.
I tak: dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nasielsk, po raz kolejny dokonano zmian w uchwale budżetowej
gminy Nasielsk na rok 2014, dokonano zmiany uchwały Rady Miejskiej z 25 grudnia 2012 r. w sprawie
podziału gminy Nasielsk na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
zmieniono uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz dwie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Podjęto też uchwałę
dokonującej zmian w tzw. opłacie
adiacenckiej, czyli tej, która ustala wysokość procentową tej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości
naszego mienia powstałego w wyniku określonych działań gminy.
Wszystkie te uchwały podjęto jednogłośnie. Jednogłośnie podjęto
też uchwałę w sprawie utworzenia
odrębnego obwodu głosowania
w DPS-ie w wyborach samorządowych w 2014 r.
Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Ponadto radni przyjęli do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Nasielsk za
I półrocze 2014 r., a także informacje o przebiegu wykonania planów
finansowych za I półrocze Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,
Nasielskiego Ośrodka Kultury oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
Jednym z omawianych problemów
była kwestia bezrobocia na terenie
gminy, przeciwdziałania mu i łagodzenia jego skutków. W tej sprawie
radni otrzymali wyczerpującą informację na piśmie. Na przełomie
czerwca i lipca br. zarejestrowanych
było w nasielskiej gminie 1090
osób bezrobotnych. Bezrobocie
tu wynosi 12,9%. Średnia bezrobocia w kraju w tym czasie wynosiła
12%, średnia w woj. mazowieckim
– 10,02%, a średnia w powiecie nowodworskim – 12,09%
W dyskusji na ten temat wziął też
udział obecny na sesji wicestarosta
nowodworski Henryk Mędrecki.
Odniósł się m.in. do poruszanego
problemu dotyczącego zatrudnienia jeszcze jednej osoby w nasielskiej Filii Powiatowego Urzędu
Pracy, jak również wskazał na pew-

FOTOOBSERWATOR

pytań dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem powiatu.
Dotyczyły one głównie stanu dróg
i możliwości jego poprawy. Starosta
dawał konkretne odpowiedzi. Wynikało z nich, że starostwo chętnie
współpracuje z gminami i liczy na
dobrą i owocną współpracę. Mówił
też o ograniczonych środkach, jakie ma do swej dyspozycji powiat.
Wyjątkowo wielu radnych zgłosiło
interpelacje i zapytania do burmistrza. Być może wynikało to z faktu, że zbliżają się wybory. Poruszono
w nich m.in. takie problemy jak:
sprawę odszkodowań za straty wynikające z budowanego na terenie
gminy gazociągu, funkcjonowania
przydomowych oczyszczalni ścieków w Cieksynie, modernizacji ul.
Sikorskiego w Siennicy, miejskiego placu zabaw, pasów na przejściu
dla pieszych na ul. Przytorowej i ul.
Kolejowej, oświetlenia ulicznego,
chodników, dziur w ulicach, chodnika w Cegielni Puckiej. Odpowiadając
na zadane pytania, burmistrz posiłkował się wypowiedziami pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych
jednostek organizacyjnych. Na niektóre z tych pytań odpowiadał wicestarosta Henryk Mędrecki.
andrzej zawadzki

Kto tu rządzi?
Znak ograniczenia prędkości do 30 km/h stoi przy drodze powiatowej
Pomiechówek–Nasielsk przy wjeździe do naszego miasta. Jak zauważył
Czytelnik ŻN, znak ten ustawiony został tylko od strony Pomiechówka, a od strony Nasielska takiego znaku próżno szukać. To dziwne, tym
bardziej że zaraz za znakiem jest teren zabudowany, gdzie obowiązuje
ograniczenie prędkości do 50 km/h. – Nie wiem co autor miał na myśli?
Chyba chciał pokazać kierowcom, kto tu rządzi – zauważa pan Robert.
Może po prostu – tory zwinięto, a o znaku zapomniano. A skoro jest, to
warto wiedzieć, gdzie trzeba zwolnić.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie dwóch ważnych dokumentów, których projekty zostały przygotowane przez pracowników nasielskiego magistratu i opublikowane na stronie internetowej UM. Chodzi o projekt „Programu
Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
i projekt „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok”.
W kwestii obu dokumentów urzędnicy czekają na opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wszelkie propozycje można składać pisemnie (do 13.10. br. – „Program
Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi”, do 17.10. br. –
„Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”)
w Punkcie Podawczym tut. Urzędu lub e-mailem na adres: um@nasielsk.pl.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Wydziale Administracji i Nadzoru
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, tel. /23/ 69-33-102.

Z UM. Inwestycje w Nowych Pieścirogach

Budowa Agatowej i Złotej
1 października br. podpisano umowę na wykonanie zadania „Przebudowa ulic na osiedlu Nowe Pieścirogi gm. Nasielsk – etap I”, dotyczącego
ulic Agatowej i Złotej. Wykonawcą prac jest firma PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna z Płońska. Roboty trwać będą od 2
października do 15 listopada 2014 r. Wartość zadania to 290 806,29 zł.
Pieniądze pochodzą z budżetu gminy. W zakres prac wchodzi wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej o wymiarach 20x10 cm i grubości 8 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego.
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NA SYGNALE

KRONIKA
POLICYJNA

Sprzątanie Cieksyna W pożarze obory
Ogólnoświatowa Akcja Sprzątania Świata trwała od 20 do 25 września
2014 r. Postanowili się do niej przyłączyć również Strażnicy Cieksasu.
Tegoroczna akcja sprzątania świata ruszyła pod hasłem „Turysto! Szanuj

Środowisko!”. Z okazji tej akcji w Cieksynie wieczorem we wtorek, 23
września, do sprzątania zabrali się Mirosław i Kinga Szczypek ze Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego „Skafander” wraz z grupką młodzieży
zrzeszonej w grupę „Strażnicy Cieksasu” (o jej pozytywnych działaniach
pisaliśmy już parokrotnie na naszych łamach). Wynikiem ich wysiłków było
wysprzątanie ulic: marsz. J. Piłsudskiego, Kolejowej aż do stacji PKP, Spor-

26 –27.09. w Toruniu Wł. nieznani sprawcy włamali się do komórki i skradli rower górski i butlę
gazową. Straty wynoszą 1680 zł na
szkodę Marcina M., mieszkańca gminy Nasielsk.
27–28.09. w Cieksynie nieznani
sprawcy włamali się do 2 przyczep
kempingowych i skradli mienie o wartości 3400 zł na szkodę mieszkańców
Warszawy.
30.09.–9.10. w Nowych Pieścirogach Tomasz G., mieszkaniec gminy
Nasielsk, kierował rowerem pomimo
zakazu sądowego.
2–3.10. w Miękoszynie nieznany
sprawca uszkodził elewację i rynnę na
budynku mieszkalnym, powodując
straty w wysokości 1100 zł na szkodę
Pauliny W., mieszkanki gminy Nasielsk.
6.10. w Nowych Pieścirogach na
dworcu PKP Jarosław W., mieszkaniec
gminy Nasielsk, posiadał przy sobie
środki odurzające w postaci heroiny.

spłonęły zwierzęta
W niedzielę, 28 września br. o godzinie 15:22 nowodworscy strażacy zostali poinformowani o pożarze obory w miejscowości Krzyczki Szumne,

gm. Nasielsk. Na miejsce natychmiast wysłano zastęp z JRG Nowy Dwór
Mazowiecki oraz Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku. W jednostkach OSP z terenu gminy Nasielsk załączono syreny alarmowe.
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POLICJA INFORMUJE

Pożarem został objęty murowany budynek obory z żywym inwentarzem
w środku. Właściciele jeszcze przed przybyciem zastępów straży pożarnej
z płonącego budynku wyprowadzili krowę i cielaka. Nie udało im się jednak wydostać maciory wraz z prosiętami, które zginęły w pożarze.

W siedzibie pogotowia policji
stołecznego kierowania
Komendy Stołecznej Policji
został uruchomiony numer
telefonu: 22 603 32 22,
pod którym potencjalne ofiary
oszustw „na wnuczka”,
„na kuzyna”, „na policjanta z
CBŚ” mogą potwierdzać
i zgłaszać przypadki zaistnienia
przedmiotowych zdarzeń.

Strażacy po przybyciu na miejsce rozpoczęli akcję gaśniczą. Budynek został w połowie zniszczony przez ogień. Akcja gaśnicza trwała 7 godzin.
Brały w niej udział następujące jednostki: dwie jednostki JRG Nowy Dwór
Mazowiecki, WSP Pomiechówek, OSP Nasielsk, OSP Cieksyn, OSP Jackowo Włościańskie, OSP Krzyczki Pieniążki, OSP Nuna.
Za: nowodworski24.pl

FOTOOBSERWATOR

Ukłon się należy
towej, Wczasowej, Sikorskiego, Młynarskiej, Akacjowej i Spacerowej. Podczas akcji udało się uczestnikom zebrać 20 worków ze śmieciami.
W środę, 24 września do akcji włączyli się również uczniowie z Zespołu
Szkół nr 3 w Cieksynie. Współpraca kilku środowisk zaowocuje z pewnością uwolnieniem miejscowości od śmieci zalegających w różnych miejscach. Dobrze, że są ludzie dbający o czysty Cieksyn, i mamy nadzieję, że
znajdą się też tacy w innych miejscowościach naszej gminy.
(pk)

Sołecka tablica informacyjna w Jackowie Dworskim została dość oryginalnie ustawiona. Jest usytuowana przy
drodze i każdy ma do niej łatwy dostęp. Tyle że im ktoś niższy, tym wygodniej mu będziesz czytać zamieszczone tu informacje. Nieco wyżsi mieszkańcy Jackowa albo muszą się tablicy nisko kłaniać, albo padać przed
nią na kolana.

ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Lekcja bezpieczeństwa

We wrześniu zaczął się kolejny rok szkolny, a w pobliżu szkół i na drogach
do nich pojawiły się dzieci i młodzież, które pojedynczo lub w grupach
będą korzystać z przejść dla pieszych, poboczy, jezdni oraz środków komunikacji.
Droga do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością w życiu każdego ucznia aż do kolejnych wakacji. Pamiętajmy, aby droga ta była
bezpieczna. Zapewnienie bezpieczeństwa
w tym szczególnym okresie jest jednym z zadań rodziców, opiekunów, policji a także organizacji i instytucji mających na celu dobro
i bezpieczeństwo dziecka. Aby zapobiegać
niebezpieczeństwu, jakie może spotkać dziecko w drodze do szkoły, należy przestrzegać
pewnych zasad oraz przepisów ruchu drogowego.
O tych zasadach rozmawiał zaproszony w czwartek, 23.09 br., do Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach
przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim starszy aspirant Szymon Koźniewski. Podczas spotkania z uczniami przypomniał im kolejny raz, jak bezpiecznie korzystać z ulicy i poruszać się
po drodze po zmierzchu w myśl nowych przepisów ruchu drogowego, które nakładają na pieszego obowiązek
posiadania odblasków. W formie kwizu i zabawy utrwalił dzieciom obowiązujące je przepisy ruchu drogowego.
Miejmy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje wzrostem świadomości młodych obywateli i poczucia ich odpowiedzialności za bezpieczne korzystanie z dróg w ciągu całego roku szkolnego i nie tylko.
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AKTUALNOŚCI

VI Dziennikarski Podwieczorek u Biskupa

UNIWERSYTECKI NASIELSK

Kościół i media
– blaski i cienie

Od sześciu lat na przełomie września i października biskup płocki Piotr Libera spotyka się z przedstawicielami mediów funkcjonujących na terenie
diecezji płockiej. Od początku w spotkaniach tych uczestniczą przedstawiciele naszej redakcji. Tak było i w tym roku.
Spotkania te odbywają się w Sali Biskupów Płockich w Opactwie Pobenedyktyńskim na Wzgórzu Tumskim. Sceneria tej sali tworzy specyficzną atmosferę, jako że obok krzyża dominują w niej obrazy dużych rozmiarów
z wizerunkami płockich biskupów. A historia płockiego biskupstwa liczy
już ponad dziewięćset lat.
Ksiądz biskup Piotr Libera jest bardzo otwarty na media. Chętnie
dzieli się z nimi swymi
radościami i problemami. To sprawia, że
w ymiana poglądów
i doświadczeń, jaka ma
miejsce w czasie tych
spotkań, jest szczera i serdeczna. Nie ma
mowy o jakiejś jednostronnej indoktrynacji.
Każde ze spotkań wzbogaca też dziennikarski warsztat uczestników tych
spotkań. Służą temu tematyczne prelekcje przygotowywane przez najbardziej renomowanych znawców przedmiotu.
„Kościół i media – blaski i cienie” to tytuł prelekcji, jaką zaprezentował
na tegorocznym spotkaniu ks. prałat dr hab. Józef Kloch, dyrektor Biura
Prasowego i rzecznik Konferencji Episkopatu Polski oraz wykładowca na
warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tematyka, którą poruszył prelegent, jest bardzo ważna, ponieważ w ostatnich latach dochodzi niejednokrotnie do mało komfortowych sytuacji,
które u mniej przygotowanego odbiorcy, a i dla takich również jest przeznaczony przekaz medialny, wywołują pewien niepokój, a niekiedy nawet
wypaczają obraz Kościoła jako całości.
Prelegent w sposób syntetyczny wskazał warunki, których przestrzeganie
sprawi, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło. Jednym z nich jest
wyznaczenie odpowiednio przygotowanej (kompetentnej) osoby do kontaktu z mediami. Kolejnymi warunkami dobrej współpracy Kościoła z mediami jest przestrzeganie przez obydwie strony pewnych zasad, takich np.
jak zasada prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza,
uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, wolności
i odpowiedzialności.
W swym wystąpieniu ksiądz doktor przypomniał też trudne sytuacje
w kontaktach ludzi Kościoła z mediami. Wskazując na ich przyczyny, winnych nie szukał tylko po stronie mediów. W mojej pamięci utkwiło stwierdzenie, że obie strony winny uderzyć się w pierś. Aby jednak do trudnych
sytuacji nie dochodziło, trzeba przestrzegać zasad zawartych w Karcie
Etycznej Mediów. Dotyczy to oczywiście obydwu stron.
Spotkania mediów z księdzem biskupem organizuje od początku rzecznik
prasowy diecezji płockiej dr Elżbieta Grzybowska. Ich gospodarzem jest
oczywiście ksiądz biskup. Jesienny termin tych spotkań jest związany z obchodzonym od blisko pół wieku w ostatnich dniach września Światowym
Dniem Środków Społecznego Przekazu (ŚDŚSP).
W tym roku ordynariusz diecezji, wprowadzając zebranych w tematykę
spotkania, przywołał na jego początku tytuł orędzia Ojca św. Franciszka
na tegoroczny ŚDŚSP „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkań”.
Gospodarz Dziennikarskiego Pod- R
E
wieczorku ksiądz biskup Piotr Libera poinformował przy okazji swych
gości o najważniejszych wydarzeniach, jakie w najbliższym czasie
czekają Kościół płocki. Warto wymienić wprowadzenie relikwii św.
Jana Pawła II do parafii św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, Niedzielę Synodalną w diecezji (przypadnie
ona w niedzielę Chrystusa Króla),
rozpoczęcie peregrynacji kopii
Obrazu Jasnogórskiego i obchody
940. rocznicy powstania diecezji
płockiej.
W tegorocznym VI Dziennikarskim
Podwieczorku u Biskupa wzięło
udział ponad 30 osób działających
w różnego rodzaju mediach na terenie diecezji płockiej. Były to zarówno osoby duchowne, jak i świeckie.
andrzej zawadzki
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Seniorzy zainaugurowali
nowy rok akademicki
Nasielski Uniwersytet Trzeciego
Wieku, powołany przez Fundację
„Bądźmy Razem” przy współpracy z Legionowskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku i będący organizacyjnie jego filią, rozpoczął drugi
rok swej działalności.
Uroczysta inauguracja nowego
roku akademickiego odbyła się
w Nasielskim Ośrodku Kultury 30
września br. Oprócz studentów seniorów przybyło na nią wielu gości.
Wśród nich byli przedstawiciele miejscowych i wojewódzkich
władz samorządowych, nasielskiej
parafii, nasielskiego Klubu Seniora,
pracowników miejscowego DPS
im. Jana Pawła II, Fundacji „Bądźmy Razem”, a także kierownicy
miejskich i gminnych struktur zajmujących się oświatą i problemami społecznymi oraz mieszkańcy
gminy. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył też dyrektor
Legionowskiego Uniwersytetu III
Wieku dr Roman Biskupski i opiekunka nasielskiej filii tego Uniwersytetu Bożena Malesa.

We wszystkich wypowiedziach podkreślano
ogromną wagę powołanej placówki i jej znaczenie w życiu osób,
które w większości zakończ ył y swą pracę
zawodową, ale mogą
i powinny nadal uczestniczyć w życiu społecznym.
Problematyka ta znalazła się również w wykładzie inauguracyjnym
wygłoszonym przez
dyrektora LU T W dr.
Romana Biskupskiego,
zatytułowanym „Senior
w Unii Europejskiej”.
Tradycja uniwersytecka
nakazuje studentom na okoliczność rozpoczęcia nowego roku
akademickiego nie tylko wysłuchanie wykładu inauguracyjnego,
ale i wspólne zaśpiewanie pieśni
Gaudeamus. Pieśń tę odśpiewali
studenci wraz z gośćmi przy walnej
pomocy młodzieży, która dopiero

Studencką brać i przybyłych gości
serdecznie powitała Teresa Skrzynecka, osoba koordynująca działalność nasielskiej Filii LUTW, pełniąca
również funkcję prezesa Fundacji
„Bądźmy Razem”. Po jej wystąpieniu głos zabierali również goście.

przygotowuje się do wejścia w studenckie szeregi.
Ta młodzież, uczestnicząca w inauguracji nowego roku akademickiego na nasielskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, to uczniowie nasielskiego Zespołu Szkół Ogól-
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nokształcących im. Jarosława
Iwaszkiewicza. Razem ze swą dyrektor Danutą Białorucką przygotowali na tę okoliczność program
artystyczny. Jego ozdobą był podkład muzyczny, w którym wykorzystano utwory Antonia Vivaldiego.
Swój artystyczny występ mieli także seniorzy, którzy wykonywali

piosenki swej młodości. I niejednej
osobie łza zakręciła się w oku.
Na zakończenie urocz ystości
wszyscy obecni zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek. Przygotowały go panie studentki.
andrzej zawadzki
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ZAPROSZENIE
dla wszystkich dzieci
wraz z rodzicami

WARTO PRZECZYTAĆ
RECENZJA DKK

Podróże ze Stasiukiem

Stowarzyszenie Europa i My
ma zaszczyt zaprosić
na uroczystość

Do moich rąk trafiła oryginalna książka. Rozczochrany,
nieuporządkowany zbiór esejów Andrzeja Stasiuka zatytułowany Nie ma ekspresów
przy żółtych drogach. Pozycja pod względem literackim
nietypowa i niekonwencjonalna.

inauguracji II semestru

Nasielskiego
Uniwersytetu Dziecięcego,
która rozpocznie się

w dniu 11 października 2014 r.
o godz. 9.00 w kinie Niwa
w Nasielsku, ul. Kościuszki 12.
TRWAJĄ JESZCZE ZAPISY. Wpłata za semestr wynosi 120 zł za
pierwsze dziecko, 80 zł za drugie
dziecko w przypadku rodzeństwa, na konto 90 1050 1038
1000 0023 0466 7708 (trzecie dziecko bezpłatnie). W tytule
wpłaty należy podać: NASIELSK,
imię i nazwisko dziecka.
Koordynatorka
Elżbieta Wróblewska
tel. 0 606 923 971
wroblewska@europaimy.org

To zlepek, zdaje się przypadkowych, pisanych na różne
okazje felietonów. Wraz z pisarzem odwiedzamy prowincjonalną Mongolię, Rosję,
Rumunię, Słowację, Albanię,
Węgry, Chiny i Polskę. Podróżujemy z nim peryferyjnymi asfaltowymi, betonowymi
i piaszczystymi drogami, przez prawie połowę świata, docierając do
miejsc, ludzi i wydarzeń będących dla pisarza źródłem refleksji intelektualnej. Każdy esej jest bardzo osobistym komentarzem Stasiuka do napotykanej rzeczywistości. Komentarzem, który niepostrzeżenie wnika
do głowy, serca i duszy czytelnika. Gwarantuję, że po przeczytaniu tej
książki – jak to mówią – nic nie będzie dla czytelnika takie samo.
Te reportażo-esejo-felietony to oryginalne spojrzenie autora na ludzi,
wiarę, śmierć, przeobrażenia społeczne, wydarzenia historyczne, przemijanie, przepaść dzielącą pokolenia. Spośród tych kilkunastu małych
refleksyjnych opowiadań najbardziej ujęły mnie: Najsłynniejsi Łemkowie
świata o Nikoforze i Andy Warholu, Fabryka o Fabryce Samochodów
Osobowych w Warszawie, gdzie „synowie i wnukowie chłopów” stawali
się robotnikami, i Oberek o najbardziej – zdaniem pisarza – polskim ze
wszystkich tańców. Ale zachwyca też niekonwencjonalna ocena sposobu wyznawania wiary w Licheniu, nazwanym przez autora ziemskim
rajem, gdzie ludzie – jak pisze Stasiuk – za życia mogą „potrenować”
bycie w niebie (Licheń. Zesłanie). Każda opowieść ma swój niepowtarzalny klimat i głębię emocjonalną. Polecam więc wzruszającą opowieść
o księdzu, który z potrzeby serca i sumienia dba o groby polskich zesłańców na Syberii (Dziady), osobistą refleksję autora o polskim poszukiwaniu i umacnianiu tożsamości narodowej (Wykopywanie), opis jednej
z polskich dróg, która prowadzi nas przez trudną ojczystą historię (816).
Nie można pominąć też przejmujących mistrzowskich Stasiukowych obserwacji przyrody (Dzikie, Drapieżne, Ptaki).
Andrzej Stasiuk urodził się w 1960 r. w Warszawie. Prozaik, poeta, dramaturg, eseista, publicysta i wydawca. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku
wyjechał z Warszawy. Obecnie mieszka w Wołowcu w Beskidzie Niskim.
Zanim jednak tam zamieszkał, z uwagi na życie które wcześniej prowadził, okrzyknięto go „polskim lumpem”. Nigdy nie ukończył szkoły średniej. W latach 80. był związany z ruchem pacyfistycznym i zdezerterował
z wojska, za co spędził półtora roku w więzieniu. Burzliwe i buntownicze
życie pisarza, połączone z ogromnym talentem, elokwencją, oczytaniem, duszą podróżnika i wnikliwego obserwatora otaczającego go świata, zaowocowało wieloma utworami literackimi. Krytycy literaccy uznali
go za wybitnego pisarza średniego pokolenia. O uniwersalnym pisarstwie
Stasiuka świadczy fakt, że jego książki zostały przetłumaczone na wiele
języków, m.in. angielski, fiński, francuski, niderlandzki, niemiecki, rosyjski,
norweski, ukraiński, węgierski, włoski, czeski i rumuński.
W czym więc objawia się fenomen jego pisarstwa? Wydaje się, że klimaty zaściankowości i prowincjonalizmu to nie tylko polski patent. Przy
okazji proponuję sięgnąć również po inne wcześniejsze utwory Andrzeja Stasiuka, m.in. Mury Hebronu, Biały kruk, Opowieści galicyjskie, Dukla, Tekturowy samolot, Opowieści wigilijne, Jadąc do Babadag, Fado,
Dojczland, Grochów.
Anna Fronczak

Z DKK

Wrześniowe spotkanie
Czas wakacji się skończył, można więc wrócić do regularnych
spotkań D yskusyjnego Klubu
Książki. Tym razem omawialiśmy
dzieło jednego z najpopularniejszych współczesnych pisarzy polskich.
Książka Andrzeja Stasiuka Nie ma
ekspresów przy żółtych drogach
to zbiór esejów publikowanych
wcześniej w takich pismach jak „Tygodnik Powszechny”, „Neue Züricher Zeitung” czy „L’Espresso”.
Teksty, na które składa się książka,
dotyczą podróży. Autor jest ciągle
w drodze i w jej trakcie skrupulatnie notuje przeżyte doświadczenia,
dodając do nich swoje spostrzeżenia. Nie mam nic przeciwko centrum, ale bardziej pociągają mnie
peryferie. Już teraz środek kontynentu staje się coraz bardziej zunifikowany. Metropolie przestają się
różnić. Niedługo będzie je można
rozpoznać tylko na podstawie sza-

cownych i martwych zabytków. Jeśli w ogóle te zabytki da się jeszcze
dostrzec spod jaskrawej powłoki współczesności: te same bankomaty, marki piwa, takie same
parkometry, ten sam układ półek
w supermarketach oraz repertuar w kinach – wyznaje na kartach
książki Stasiuk.
Nie da się ukryć, że książka Nie ma
ekspresów przy żółtych drogach
spodobała się naszym klubowiczom. Doceniono jej refleksyjny
i zarazem sentymentalny ton. Andrzej Stasiuk mówi do czytelnika
z głębi siebie i daje mu wolność interpretacji.
Wśród najlepszych esejów z tego
cyklu wymieniono między innymi
Licheń – liryczny reportaż o tym,
jak podróż pielgrzymów do tego
miejsca staje się przedsionkiem
nieba. Inny charakter ma Oberek poświęcony naszej narodowej
mentalności. Niemniej większość

utworów, które składają się na
książkę, jest godna polecenia. Ciekawostką zostaje za to tytuł, który klubowicze rozszyfrowali jako
tęsknotę Stasiuka za bezdrożami,
z dala od cywilizacji, co może mieć
swoje potwierdzenie w cytowanej
wcześniej wypowiedzi pisarza.
Następne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki odbędzie się w sobotę, 25 października. Tematem
rozmów będzie Chuliganka Izabeli
Jung. Jak czytamy w opisie książki: Przeżywająca małżeński kryzys
trzydziestoletnia kobieta pewnego dnia poznaje czeczeńskiego
uchodźcę, który wraz z grupą robotników przeprowadza u niej remont poddasza. Kobieta czuje do
Czeczena silne przyciąganie. Zaciekawiona swoimi uczuciami,
postanawia zaryzykować i poddać
się im. Brzmi ciekawie, zapraszamy
więc na spotkanie DKK!
Paweł Kozłowski
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SPORT SZKOLNY. Piłka nożna

SPORT SZKOLNY. Biegi przełajowe

22 września br. na boisku Orlik przy SP im. S. Starzyńskiego odbyły się
zawody piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców ze szkół gimnazjalnych z
terenu gminy Nasielsk. W rozgrywkach wzięły udział 3 zespoły żeńskie i
4 zespoły męskie. Po losowaniu ustalono kolejność gier i padły następujące wyniki:
2:0

Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Gimnazjum nr 2 Pieścirogi 12:0
Gimnazjum nr 3 Cieksyn – Gimnazjum nr 2 Pieścirogi 		
Tabela
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk		

6

15:0

2. Gimnazjum nr 3 Cieksyn			

3

6:2

3. Gimnazjum nr 2 Pieścirogi

0

0:18

6:0

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Dominika Sławińska, Katarzyna Tybuchowska, Wioletta Pałaszyńska, Kaja Białoszewska, Julita Sterbicka, Julia
Werczyńska, Sylwia Szulińska, Daria Gardłowicz, Małgorzata Gortat, Klaudia Wietecka. Opiekunem zespołu był Piotr Kosztowniak.
Chłopcy:
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk –Gimnazjum nr 2 Pieścirogi

1:0

Gimnazjum ZSO Nasielsk - Gimnazjum nr 3 Cieksyn		

1:2

Gimnazjum nr 2 Pieścirogi –Gimnazjum ZSO Nasielsk		

2:1

Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Gimnazjum nr 3 Cieksyn

3:0

Gimnazjum nr 3 Cieksyn – Gimnazjum nr 2 Pieścirogi		

0:1

Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Gimnazjum ZSO Nasielsk

6:1

Tabela
1. Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk		

9

10:1

2. Gimnazjum nr 2 Pieścirogi		

6

3:2

3. Gimnazjum nr 3 Cieksyn			

3

2:5

4. Gimnazjum przy ZSO Nasielsk		

0

3:10

RUBRYKA HARCERSKA

Najlepsi biegacze

Gminny turniej piłkarski
dla gimnazjalistów

Dziewczęta:
Publiczne Gimnazjum nr 1 Nasielsk – Gimnazjum nr 3 Cieksyn
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Cmentarne
skarby

W piątek, 26 września 2014 r. na terenach leśnych Fundacji „Centrum
Ochrony Środowiska” w Chrcynnie odbyły się gminne zawody sportowe
w indywidualnych biegach przełajowych.
Na starcie stanęło 134 zawodników i zawodniczek ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Zawody te były także eliminacjami do powiatowych
zawodów w biegach przełajowych.
Nad bezpieczeństwem i zdrowiem
zawodników czuwali ratownic y
i pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
z Nasielska.
Po uroczystym rozpoczęciu przystąpiono do rywalizacji sportowej. Uczestnicy zawodów startowali w pięciu
kategoriach wiekowych, począwszy od rocznika 2003 a skończywszy
na roczniku 1999. Poniżej przedstawiam listę osób, które zajęły trzy najlepsze lokaty.
Rocznik 2003 (dziewczęta): I. Izabela Ujazda (SP Budy Siennickie), II. Anastazja Stromecka (SP Nasielsk), III. Małgorzata Sienkiewicz (SP Nasielsk)
Rocznik 2003 (chłopcy): I. Hubert Rutkowski (SP Nasielsk), II. Sebastian Sokołowski (SP Nasielsk), III. Mateusz Stromecki (SP Popowo Borowe)
Rocznik 2002 (dziewczęta): I. Karolina Popielarska (SP Nasielsk), II. Wiktoria Saliszewska (SP Nasielsk), III. Jolanta Popielarska (SP Budy Siennickie)
Rocznik 2002 (chłopcy): I. Karol Zych (SP Stare Pieścirogi), II. Jakub Gogolewski (SP Nasielsk), III. Jakub Szcześniak (SP Stare Pieścirogi)

Już od blisko roku nasielscy harcerze piastują opiekę nad grobem
Nieznanego Żołnierza i innymi grobami kombatanckimi na cmentarzu
parafialnym. Bardzo cieszy widok
młodych ludzi pochylających się
nad mogiłami żołnierzy poległych
w czasie walk narodowowyzwoleńczych. Jest to o tyle budujące, że
w dzisiejszych czasach ciężko znaleźć młodzież, która by chciała poświęcić czas i dać coś od siebie. To
już druga tura warty – opieki nad
grobami pomiędzy trzema środowiskami harcerskimi z Nasielska
i w tym okresie opiekuje się nimi
właśnie nasz szczep.
Korzystając z pięknej październikowej pogody, wraz z kilkoma
harcerzami z naszego środowiska
udaliśmy się na miejscową nekropolię w celu uporządkowania mogił.
Muszę przyznać, że byłem pozytywnie zaskoczony stanem grobu.
Serdecznie dziękuję osobom, które
przyczyniły się do odnowienia jego
stanu i wykonania renowacji. Zastosowany żwirek i kora nie dość, że
przyciągają oko swoim estetycznym
wyglądem, to jeszcze są barierą dla
rosnących tam chwastów. Pamiętam
z poprzedniej warty przy opiece, jak
spędzaliśmy w kilka osób nawet 2
godziny, żeby pozbyć się wybujałych chwastów, a teraz ten problem
został rozwiązany. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za pomysł i realizację.
Na grobach kombatanckich trafiają
się różne skarby. Na grobie Nieznanego Żołnierza znaleźliśmy ciekawą kartę pod jednym z wypalonych
zniczy z dedykacją: Wszystkim, którzy we wrześniu 1939 r. nosili narodowe mundury Wojska Polskiego.
Jako wyraz pamięci, wdzięczności
i szacunku za obronę suwerenności
państwa polskiego. W hołdzie za najwyższą ofiarę, jaką złożyli na ołtarzu
niepodległości ojczyzny. Obywatel
RP, 1 września 2014. Ale poza tym
przy grobach można znaleźć też
niedopałki po papierosach, kapsle
po piwie czy nawet małe buteleczki
po wódce – czyżby ktoś pił za zdrowie poległych żołnierzy? Niestety,
jak widać, nasze miejsca pamięci
są nie tylko przestrzenią patriotycznych uniesień, ale też prostackich
spotkań. Jeśli zobaczycie kogoś, kto
nie szanuje pamięci poległych, nie
bójcie się zwrócić mu uwagi, może
głos rozsądku "z zewnątrz" pomoże
zachować odpowiednią atmosferę
tych miejsc.
phm. Daniel Nowak

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Adrian Cychowski, Mateusz Rutkowski, Wojciech Buszko, Michał Królak, Robert Łępicki, Sebastian Bajno, Daniel Falęcki, Dawid Śmigasiewicz, Kacper Wiśniewski. Opiekunem zespołu
był Piotr Kosztowniak.
mk

Sport szkolny w skrócie

1 października 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim chłopcy i dziewczęta z nasielskiego gimnazjum nr 1 zostali wicemistrzami powiatu nowodworskiego w piłkę nożną.
3 października 2014 r. w Twierdzy Modlin odbyły się mistrzostwa powiatu nowodworskiego w biegach sztafetowych. Do zawodów rejonowych
zakwalifikowało się 32 zawodników z gminy Nasielsk.
6 października 2014 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się powiatowe sztafetowe biegi przełajowe. Do zawodów rejonowych zakwalifikowały się następujące sztafety: dziewczęta i chłopcy SP Nasielsk oraz
dziewczęta z PG 1 Nasielsk.
M. K.

Rocznik 2001 (dziewczęta): I. Julia Sterbicka (PG 1 Nasielsk), II. Patrycja Felczak (PG 2 Stare Pieścirogi), III. Alicja Pawlak (PG 2 Stare Pieścirogi)
Rocznik 2001 (chłopcy): I. Patryk Kordulewski (PG 2 Stare Pieścirogi), II.
Dawid Sokołowski (SP Nasielsk), III. Dawid Olszewski (ZSO Nasielsk)
Rocznik 2000 (dziewczęta): I. Paulina Ujazda (PG 1 Nasielsk), II. Natalia Rychlewska (PG 3 Cieksyn), III. Martyna Królak (PG 1 Nasielsk)
Rocznik 2000 (chłopcy): I. Wojciech Buszko (PG 1 Nasielsk), II. Bogdan
Makowski (PG 2 Stare Pieścirogi), III. Łukasz Kwasiborski (PG 1 Nasielsk)
Rocznik 1999 (dziewczęta): I. Aleksandra Ujazda (ZSO Nasielsk), II. Katarzyna Tybuchowska (PG 1 Nasielsk), III. Katarzyna Nerc (PG 2 Stare Pieścirogi)
Rocznik 1999 (chłopcy): I. Mateusz
Guławski (PG 1 Nasielsk), II. Kacper
Wiśniewski (PG 1 Nasielsk), III. Alan
Chmurski (PG 3 Cieksyn)
Po zakończeniu zawodów najlepszym zawodnikom wręczono pamiątkowe dyplomy oraz medale.
mk
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ZE SZKÓŁ. ZS nr 2 Stare Pieścirogi

Żeby coś się zdarzyło,
Żeby mogło się zdarzyć,
Trzeba marzyć
Nauczyciele Publicznego Gimnazjum nr 2 w Starych Pieścirogach
wierzą, że te marzenia będą dotyczyć też nauki, dlatego 1 października 2014 r. dyrektor szkoły Cezary Wiśniewski uczynił uczniów klas
pierwszych pełnoprawnymi gimnazjalistami, wręczając im wizy „ku
gimnazjalnej przyszłości”, a wicedyrektor Barbara Jaskulska przystawiła symboliczną pieczątkę.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych
Po pięciu tygodniach okresu adaptacyjnego dzieci uczęszczające od 1 września do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego stały się pełnoprawnymi uczniami tej szkoły, składając uroczyste ślubowanie.
Ważnym, chociaż tylko symbolicznym aktem przyjęcia ich w poczet uczniów tej szkoły było pasowanie dziatwy na
uczniów. Aktu tego potężnym ołówkiem dokonali: dyrektor szkoły Agnieszka Mackiewicz i wicedyrektorzy: Bożena
Kozłowska i Mariusz Kraszewski. Następnie uczniom wręczono legitymacje szkolne. Pierwszoklasiści zaprezentowali
też swoje umiejętności, śpiewając hymn Polski i hymn szkoły.
W obecnym roku szkolnym w 7 oddziałach klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego uczy się
168 uczniów.
az

ZE SZKÓŁ. ZS nr 3 Cieksyn

Zdobyliśmy Zieloną Flagę
Zanim to się stało, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia
Łyczkowska powitała przybyłych na uroczystość. Pierwszoklasiści, ślubując, deklarowali rozwijać swoje zdolności zgodnie z zainteresowaniami, tworzyć dobrą atmosferę w szkole, szanować drugiego człowieka. W
nawiązaniu do tekstu ślubowania dyrektor szkoły zachęcał uczniów do
wyboru właściwych dróg i postaw życiowych. Młodzież w swoim programie artystycznym mówiła o szkole, swoich poszukiwaniach, błądzeniach. Wierszem Zbigniewa Herberta pt. Podróż wyraziła przekonanie, że
nie można ustawać w poznawaniu świata, z którym trzeba się zmierzyć:
nie tylko oczami, ale także dotykiem. Słowa piosenki Anity Lipnickiej pt.
Wszystko się może zdarzyć zabrzmiały bardzo przekonująco.
Drugoklasiści przygotowali tradycyjne otrzęsiny. Była próba mleka, ciemności i mądrości. W tym uroczystym dniu nie zabrakło upominków, które
ufundowała Rada Rodziców. Wychowawczynie Bożena Majewska i Dorota Sierzputowska były dumne ze swoich uczniów, z którymi spotkały się
na słodkim poczęstunku przygotowanym przez Rady Klasowe Rodziców.
Koło redakcyjne

Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół nr 3 w Cieksynie zdobył prestiżowy międzynarodowy certyfikat „Zielonej Flagi”, potwierdzający najwyższą
jakość działań dla zrównoważonego rozwoju. Jest to tytuł nadawany szkołom
na całym świecie w ramach programu Eco-Schools. Ma on na celu podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej. Uroczyste wręczenie
certyfikatu odbyło się w poniedziałek 29 września br. w Krakowie podczas
dorocznego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju.
Sukces osiągnięto różnorodnymi działaniami. Założono łąkę przyszkolną.
Wykonano i powieszono budki lęgowe dla ptaków. Dla pogłębienia wiedzy i umiejętności nawiązano współpracę z przedstawicielem nadleśnictwa
w Płońsku. Zorganizowano konkurs fotograficzny „Skoczne, ulotne, nieuchwytne… – barwny świat owadów”. Przeprowadzono zbiórkę makulatury,
nakrętek, baterii, opakowań po tuszach. Regularnie porządkowano tereny przyszkolne oraz monitorowano ich stan.
Młodzież poszerzała swą wiedzę na warsztatach ekologicznych i w czasie spotkania z dietetykiem. Założono ziołowy
ogródek oraz zbierano zioła w naturalnym środowisku. Prowadzono hodowlę kiełków. W ramach tygodnia zdrowego
żywienia przygotowywano śniadania, które miały na celu zmianę niewłaściwych nawyków żywieniowych. Rozdawano przepisy na smaczne, zdrowe dania.
Szkoła zamierza kontynuować swoje działania i rozwijać pracę nad podnoszeniem świadomości ekologicznej, aby
w przyszłym roku również zasłużyć na to zaszczytne wyróżnienie.
koordynator: Małgorzata Parzonka

HISTORYCZNIE

Rekonstrukcja walk w Zambskach Kościelnych
W drugi weekend września, już po raz
czwarty, spotkali się miłośnicy historii i tradycji na uroczystościach upamiętniających walki 5. pułku piechoty
Legionów „Zuchowaci” w wojnie
obronnej 1939 r. Pomysłodawcą organizowanie tej uroczystości jest
proboszcz parafii w Zambskach Kościelnych, dobrze znany nasielszczanom, ks. Dariusz Multon.
W wojnie obronnej 1939 r. 5pp Legionów wchodził w skład 1. Dywizji Piechoty Legionów dowodzonej
przez gen. Wincentego Kowalskiego. Cały związek taktyczny 1. dywizji wszedł w skład odwodowej grupy
operacyjnej „Wyszków”, do której należały także 33. i 41. Dywizje Piechoty
rezerwowe oraz Mazowiecka Brygada Kawalerii.
Walki 5ppLeg. w okolicach Gnojna i Zambsk Kościelnych zostały
okupione dużymi stratami. Poległo
w nich ponad 300 żołnierzy, co stanowiło blisko 25% stanu osobowego pułku. Polegli żołnierze zostali
pochowani na cmentarzu w Zambskach Kościelnych i właśnie pamięci
tych dzielnych ludzi co roku, w drugi
weekend września, są organizowane

uroczystości rocznicowe połączone
z piknikiem militarnym.
Uroczyste obchody rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych spod
kościoła na miejscowy cmentarz, na
którym znajduje się kwatera żołnierzy poległych w walkach we wrześniu 1939 r. Po mszy świętej rozpoczął
się piknik militarny.
Tegoroczne obchody były niezwykle ciekawe. Po raz pierwszy odbyła
się rekonstrukcja wrześniowych walk.
Pokazu dokonała grupa rekonstrukcji historycznych 79. Pułku Piechoty
z Ciechanowa.
Rekonstrukcja walk obejmowała
przeprawę oddziałów niemieckich
przez Narew i walki o utrzymanie
odcinka obrony. Całość widowiska
została przygotowana z uwzględnieniem realiów tamtych czasów. Wybuchy armatnie, salwy karabinowe,
jazgot karabinów maszynowych,
kolejne natarcia poszczególnych
oddziałów – tworzyły bardzo realistyczne widowisko, które z uwagą
obserwowało bardzo wielu widzów.
Rekonstrukcja to nie jedyna atrakcja
uroczystości w Zambskach Kościelnych. Niezwykle ciekawego pokazu

swoich umiejętności dokonała grupa specjalna żandarmerii wojskowej
z Mińska Mazowieckiego. Żołnierze
przedstawili dwie zaimprowizowane sytuacje mające pokazać ich wyszkolenie bojowe i pewne techniki
walki w szczególnie trudnych warunkach na terenach objętych konfliktem
zbrojnym.
Dużą atrakcją dla zebranych widzów
był również klub „4x4” z Pułtuska.
Jego członkowie udzielali informacji
o swoich pojazdach, którymi również
można było się przejechać.
Bardzo ciekawą ekspozycję zaprezentował też klub strzelecki „Nadnarwianka” z Pułtuska. Przy jego
stanowisku można było zapoznać się z historycznymi egzemplarzami broni palnej, jak również
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie z broni pneumatycznej. Można też było sprawdzić swoją celność
rzucając atrapą granatu i zapoznać się
z ofertą szkoły wojskowej z Zegrza.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa militariów prezentowana przez stowarzyszenie „Nasielsk
w dziejach”. Większość eksponatów
stanowiły elementy kolekcji Edwar-

da Malinowskiego, ale część z nich to
eksponaty członków stowarzyszenia.
Około godziny 15 na miejsce pikniku
wjechała kuchnia polowa z tradycyjną
grochówką wojskową, którą zgromadzeni widzowie mogli degustować do
woli. Piknik militarny kończył występ
chóru parafialnego z wiązanką pieśni
patriotycznych.
Cała uroczystość nie mogłaby się odbyć bez dobrej woli tych wszystkich,
którzy zaangażowali się w organizację uroczystości. W większości są to
ludzie, których ks. proboszcz Dariusz
Multon zaraził swoja pasją. Lista osób,
które w sposób szczególny brały
udział w przygotowywaniu uroczy-

stości, jest długa, dlatego wymienię
tylko jedną z nich – to Lesław Topulski, dowódca grupy rekonstrukcyjnej
13. Pułku Piechoty z Pułtuska. Dzięki jego zaangażowaniu i determinacji uroczystość przebiegała sprawnie
i miała wyjątkowy charakter. Lesław
Topulski jest niekwestionowanym
twórcą grupy rekonstrukcyjnej, zaś
grupa żołnierzy 13. pp z Pułtuska brała w tym roku udział w uroczystych
obchodach poświęconych pamięci
żołnierzy Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego, którzy zginęli w Popowie Borowym w walce z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa.
Krzysztof Turek
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UROCZYSTOŚCI

Bank Spółdzielczy w Nasielsku
w sobotę, 27 września br. obchodził swoje 110-lecie. Jubileusz placówki urządzono w Sali Weselnej
BELLE EPOQUE w Winnicy.
Impreza rozpoczę ła się fragmentem Hymnu Spółdzielców
z 1925 r.: Niech się niesie ten nasz
bratni śpiew/Do miast wszystkich do
siół, do gmin,/I niech woła jak zew,
że kto ziemi tej syn,/Ten niech staje w nasz szereg jak brat,/Z prochu
dźwignąć ku słońcu ten świat.
Następnie głos zabrała Kamila Bielińska, członek zarządu banku, która opowiedziała zebranym sięgającą
średniowiecza historię spółdzielczości bankowej w Polsce. Przedstawiła
długą drogę, jaką musiała ona przebyć przez feudalizm, gospodarkę nakazową w czasie komunizmu aż po
królującą dziś gospodarkę rynkową.
W dalszej części rys historyczny samego banku zaprezentował
prezes zarządu Ireneusz Wiesław Gó-

łalność instytucji została
wznowiona, a w okresie
odwilży w 1956 r. pozwolono spółdzielcom
bankowym na pewną samorządność, wtedy też
powstała obowiązująca
dziś nazwa – Bank Spółdzielczy w Nasielsku. Po
transformacji w 1997 r.
Bank zrzeszył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym. W 2011 r.
Mazowiecki Bank Regionalny został przyłączony do GBW
S.A, którego jest członkiem do dziś.
Po wstępie prezes Górecki przeszedł
do czasów współczesnych. Poinformował, że Bank Spółdzielczy się
rozwija, czego dowodem jest zaufanie klientów oraz liczne nagrody, jakie otrzymuje, między innymi
Ekskluzywna Polska Marka 2013
i Orzeł Agrobiznesu 2013. Przypomniał również, że w epoce globa-

strza Nasielska. Wśród nagrodzonych
znaleźli się członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego. W tym
Roman Kraszewski były wieloletni
Przewodniczący Rady oraz Janusz
Konenberger, prezes P.P.H.U. „JAN-POL” Zakład Pracy Chronionej. Ze
strony naszej gminy również znalazły
się podziękowania dla BS za wsparcie
i przyczynienie się do rozwoju lokalnej społeczności.
Tak ważna uroczystość nie mogła

recki. W 1904 r., w czasie zaborów,
w Nasielsku, znajdującym się wówczas w Królestwie Polskim, powstała
Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa.
Jej założycielami byli: Feliks Grzebski,
Witaliusz Lentecki, Zakrzewski, Borkowski, Kaczyński, Brzeziński i wiele
innych osób z Nasielska i okolic. Założyciele musieli borykać się z wieloma
problemami, nie mieli nawet początkowo własnego lokalu.
W okresie międzywojennym bank
działał pod nazwą „Kasa Stefczyka”, a jego kierownikiem był Witaliusz Lentecki. Po wybuchu II
wojny światowej Niemcy przejęli kasę i ściągali udzielone przez nią
kredyty. Po okresie okupacji dzia-

lizacji przedsiębiorstwa i instytucje
lokalne wciąż mają sens. – Lokalność
to budowanie małych ojczyzn, ich
pielęgnowanie i utożsamianie się
z nimi. Charakteryzuje je silne więzi z mieszkańcami, poczucie tożsamości z zamieszkiwanym obszarem
i zaspokajanie podstawowych potrzeb w jego obrębie – mówił.
W następnej części uroczystości
przyszła kolej na podziękowania
i wręczanie nagród. Prezes banku Ireneusz Górecki nagrodził m.in. władze
samorządów, które są klientami jego
placówki: Mariusza Kowalewskiego, wójta gminy Winnica, Adama
Misiewicza, wójta gminy Świercze,
i Bogdana Ruszkowskiego, burmi-

się obyć bez oprawy artystycznej.
Z tej okazji wystąpił znakomity tenor
Krzysztof Marciniak, solista Teatru
Wielkiego w Łodzi, wraz z sopranistką Grażyną Mądroch przy akompaniamencie Adama Sebowskiego.
Zaprezentowali oni klasyczne utwory, m.in. z operetek takich jak Ptasznik
z Tyrolu czy Księżniczka Czardasza.
Po ich występie zespół Wenus zaprosił wszystkich do tańca i zabawy
do białego rana.
Cieszymy się ze 110 lat działalności
Banku Spółdzielczego, który potrafił
obronną ręką wychodzić z czasem
niełatwych zdarzeń historycznych,
i życzymy mu kolejnych jubileuszy.
Paweł Kozłowski
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Bądź zawsze: odważna,
by iść do przodu,
silna, by zwyciężyć
wszystkie przeszkody,
mądra, by poradzić sobie
z głupotą tego świata,
zdrowa, by nie ustawać
w biegu,
konsekwentna, by dojść do celu,
zakochana, by łatwiej było znosić życie.

Z okazji imienin

Teresie Kordulskiej

najlepsze życzenia składają
Rodzice
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Kochanemu Synowi

Jackowi Cichockiemu
z okazji 40. urodzin
życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze
i najlepsze, spełnienia marzeń,
kolejnych lat życia w zdrowiu,
pełnych szczęścia i miłości.
Aby zawsze otaczali Cię kochający ludzie.
Rodzice

Z BIBLIOTEKI

Jesienny piknik

110 lat nasielskiego Banku Spółdzielczego
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„Cztery pory roku w najbliższej okolicy” to projekt, który realizuje Miejsko
Gminna Biblioteka w Nasielsku. Jego
celem jest ukazywanie piękna i niepowtarzalności środowiska przyrodniczego, historycznego i kulturowego
naszego regionu. Wspaniałym dopeł-

Na świeżym powietrzu umysł jest bardziej chłonny, dlatego uczniowie bez
problemu poradzili sobie z zagadkami leśnymi: „Co ze mnie wyrośnie?”,
„Czyj to trop?”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka dawnych
maszyn rolniczych wykorzystywa-

nieniem wszystkich działań projektu są
wycieczki po ciekawych miejscach
naszej okolicy.
Do włączenia się w realizację trzeciej części projektu – „A to już jesień” zostali zaproszeni uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de
Coubertina w Budach Siennickich.
I tak w pogoni za jesiennym słońcem
uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich dotarli
na Farmę Krzyczki. W jesiennej scenerii czternastoosobowa grupa wraz
z opiekunami z przyjemnością wędrowała ścieżkami edukacyjnymi.
Oglądaliśmy m.in. ekspozycję budek
lęgowych wraz z opisami ptaków oraz

nych na wsi. Natomiast ścieżka historyczna pokazała starą szkołę z 1926 r.,
zbudowaną według projektu Stanisława Witkiewicza, a także wiatrak typu
koźlak z XIX w.
Prawdziwą frajdę uczniom sprawiła
wizyta w minizoo. Miłośnikom zwierząt trudno było rozstać się z jego
czworonożnymi mieszkańcami. Jesienny spacer zakończyliśmy relaksem przed werandą Rybaczówki.
Na tak obszernym i pięknym terenie dzieci dały upust rozpierającej
je energii. Oczywiście nie mogło
również zabraknąć ogniska wśród
pożółkłych liści, pieczonych ziemniaków i kiełbasek. Z bagażem peł-

tablicę „Zegar ptasiego śpiewu”. Zapoznaliśmy się z tablicami informacyjnymi: drzewa iglaste, drzewa liściaste,
zwierzęta leśne, ciekawostki dendrologiczne, mieszkańcy stawu wędkarskiego.

nym wspomnień i nadzieją, że kiedyś
uda się jeszcze powtórzyć taki wyjazd, wszyscy uczestnicy wrócili do
domu.
K.B.
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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 zabudowy 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 31 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej
3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 12 00.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (słownie: sześć tysięcy
złotych).
W przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie do 27 października 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 27 października 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 uczestnictwa 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
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Burmistrz Nasielska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej
w obrębie Krzyczki- Pieniążki,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63

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 XL/284/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości i Uchwały Nr LIV/378/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 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
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Krzyczki- Pieniążki, oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 63 o pow. 1,16 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie VIII Zamiejscowy
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00009694/0.
Nieruchomość położona jest w obszarze luźnej zabudowy niewielkiej miejscowości o charakterze rolniczym, ok.
2 km na wschód od Nasielska, nieco na południe od drogi wojewódzkiej prowadzącej z Nasielska do Pułtuska.
Działka zabudowana jest: Budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Jest
to budynek murowany, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, parterowy, wybudowany w latach 1992 -1993.
Dane powierzchniowe budynku: pow. zabudowy - 476,54 m2, pow. netto - 596,77 m2 tym : komunikacyjna
- 82,88 m2, pow. użytkowa - 489,40 m2, kubatura - 2589,0 m 2
Instalacje: wodociąg sieciowy i własna studnia głębinowa, kanalizacja lokalna ze szczelnym szambem
zlokalizowanym na działce, instalacja elektryczna 3- fazową, instalacja ciepłej wody- z własnej kotłowni,
instalacja alarmowa, antywłamaniowa, instalacja centralnego ogrzewania, wodna z piecem na paliwo
stałe sterowanym automatycznie. Budynek w średnim stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia. Budynek nie użytkowany od kilku lat.
Budynkiem gospodarczym, murowanym, wolnostojącym, parterowym, nie podpiwniczonym pow.
zabudowy - 28,0 m2. Budynek zdewastowany, w złym stanie technicznym kwalifikującym się do rozbiórki.
Część zabudowana nieruchomości jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki drucianej, plecionej na
słupkach stalowych wbetonowanych punktowo. Brama i furtka- spawana z elementów stalowych. Działka
o dość dobrym, trapezowatym, wydłużonym kształcie. W części zabudowanej działki- teren równy, płaski.
W północnej, niezabudowanej części działki- teren obniża się w stronę strugi i jest częściowo zakrzaczony.
Dojazd do nieruchomości: droga wiejska o nawierzchni asfaltowej, a bezpośrednio do przedmiotowej nieruchomości- dojazd poprzez nieruchomość, na której ustalona będzie z chwilą sprzedaży służebność polegająca
na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 68/2 w pasie gruntu o szer. 5,0 m wzdłuż granicy działki,
od strony graniczącej z działką nr 62.
Na budynku zainstalowana jest antena nadawcza internetu, nie stanowiąca części składowej nieruchomości.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość nie jest objęta miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Nasielsk
uchwalonego uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10.11.2010 roku przedmiotowa nieruchomość znajduje się w Strefie „D” tereny rolne, skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
modernizacja oraz przekształcanie. Obszar krajobrazu chronionego Nasielsko- Karniewskiego.
Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 449 300, - złotych (zwolniona z podatkuVAT 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 4 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy
ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 złotych (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych). przetargu mogą wsiąść udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej wymienionej kwocie w terminie
do 29 października 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 29 października 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: 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. 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. 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 uczestnictwa w przetargu, zakupu nieruchomości. 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 wWydziale 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
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W tym roku obchodzimy 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej. Podczas wojny jako naród narażeni byliśmy na bratobójcze walki. Polacy mieszkający pod zaborem pruskim i austriackim walczyli z Polakami znajdującymi się pod zaborem rosyjskim. Koniec wojny przyniósł nam upragnioną niepodległość. W kilku numerach przybliżymy zakres działań wojennych jakie
toczyły się na ziemi nasielskiej oraz powiemy jakie skutki przyniosły one miejscowej ludności.
Red.

Ziemia nasielska w czasie I wojny światowej – część I
W y b u c h w o j n y l a t e m 1 91 4
roku zapoczątkował brzemienny w skutki rozdział w dziejach
N a si e l ska i zi e m i na si e l sk i ej .
Wojna zaskoczyła społeczeństwo, rodząc poczucie zagrożenia życia i mienia. Idące na front
oddział y rosyjskie, w których
służyło wielu mieszkańców regionu, żegnano znakiem krzyża, życząc im zwycięstwa nad
„śmiertelnym wrogiem słowiańszcz yzny”. Na ukształ towanie
takiej opinii niewątpliwy wpływ

okresie bardziej jednoznacznie,
popierając Rosjan.
W sierpniu 1914 roku dwie armie
rosyjskie Frontu Północno – Zachodniego pod dowód ztwem
gen. Pawła von Rennenkamfa
i gen. Aleksandra Samsonowa,
w yru sz ył y z z a m i a re m z do bycia Prus Wschodnich aż po
Gdańsk. Ofensywa ta miała zapewnić Rosjanom przejęcie inicjatywy strategicznej na froncie
ora z odciążenie ich zachodnich sojuszników. Pokonanie 2

Rosyjskie oddziały triumfalnie wkraczają do zdobytego miasta. Fot. "I wojna światowa
w fotografiach".

miała słynna odezwa wielkiego
księcia Mikołaja Mikołajewicza,
naczelnego dowódcy wszystkich armii rosyjskich, której towarzyszyła deklaracja polskich
posłów w Dumie rosyjskiej, zapowiadająca solidarność Polaków z Rosjanami w walce z jak
to określono „krzyżacczyzną”.
Opinię publiczną Królestwa Polskiego wstrząsnął również kazus Kalisza, zbombardowanego
i spalonego przez Prusaków.
Większość społeczeństwa Królestwa Polskiego opowiadała się
za rozstrzygnięciami militarnymi korzystnymi dla armii rosyjskiej. Opinia taka w decydującym
stopniu wynikała z faktu, że w rosyjskich siłach zbrojnych służyli
Polacy, często członkowie rodzin zamieszkujących północne Mazowsze. W początkowym
okresie wojny miał y miej sce
liczne prz ypadki sympat yzowania z Rosjanami ziemiaństwa
polskiego, duża część tego środowiska określała się wówczas
– jako neutralni. Włościanie natomiast zachowywali się w tym

Armii rosyjskiej (gen. A. Samsonow) w bitwie pod Tanenbergiem i późniejsze zwycięstwo
nad 1 Armią (gen. P. Rennenkamf) w Prusach Wschodnich
nie oznaczało ostatecznej klęski
armii rosyjskiej na tym teatrze
wojny. Miało ono jedynie wymiar lokalny i odsuwało zagrożenie Prus Wschodnich.
Dnia 9 października 1914 roku
gen. von Hindenburg postanowił
wykonać uderzenie w kierunku Warszawy. W dniach 12 – 13
października zostało rozwinięte
w kierunku stolicy natarcie pięciu dywizji 9 Armii niemieckiej
pod dowództwem gen. Mackensena. Zostało ono jednak odparte przez 14 dywizji rosyjskich
gen. Nikołaja Ruzskiego, nacierających z rejonu Modlina i Warszaw y. Pod konie c p ier wszej
dekady listopada rosyjskie armie Frontu Północno – Zachodniego przesunęły się w kierunku
zachodnim. Siły 7 Armii znajdował y się na linii Mława – Płock,
pododdziały 2 i 5 Armii docierały do linii Warty na zachód od

Łodzi. Rysowało się tym samym wojsk państw centralnych zmu- w sile 8 batalionów (2 tysiące
niebezpieczeństwo rosyjskie- si ł y Rosjan do w ycofania się żołnierzy).
go ataku w kierunku Poznania z ziem Królestwa Polskiego. Na Już 9 sierpnia nastąpiła pe ł na
i Śląska. W tej sytuacji gen. von zapleczu frontu pozostawiono izolacja twierdzy spowodowana
Hindenburg postanowił wyko- jedynie wysuniętą rubież obron- wycofaniem się z rejonu Modlina
nać uderzenie z rejonu Torunia, ną, której główną bazę stanowiła rosyjskiej armii polowej. W inteprowadzone wzdłuż Wisły w kie- twierdza Modlin. Załoga twierdzy resującym nas sektorze „Północrunku Warszawy. Przeciwnikiem i wojska zgrupowane w jej rejo- nym” b lokadę prowadzi ła 10
była 2 Armia rosyjska o znacz- nie, miał y wiązać sił y niemie- Dywizja L andwehry gen. Dicnie mniejszym potencjale mili- ckie, a tym samym umożliwić khutha – Harracha oraz brygada
tarnym, nie mogąca wytrzymać Rosjanom sprawne opuszczenie piechoty gen. Pfeila ze składu arnatarcia silnego zgrupowania Kongresówki.
mii gen. Hansa von Beselera.
u d e r z e n i owe g o H i n d e n b u r - 18 lipca 1915 roku pod naciskiem
Rozmieszczone na rubieży Dębe,
ga. Rosjanie przeszli do obrony 12 Armii niemieckiej gen. GallChrcynno, Nasielsk, Konary arna odcinku frontu na linii Wyszogród – Płock – Ciechanów,
który obsadziła 12 Armia rosyjska. W ramach przegrupowań, w październiku 1914 roku
VI korpus rosyjski rozlokowano
pod Nasielskiem. W lutym 1915
roku nasili ł y się przemarsze
przez Nasielsk różnych pododdziałów rosyjskich spieszących
na front, miasto stało się ważną bazą zaopatrzeniową dla VI
Korpusu. Utworzono tu armijny
magazyn żywności i park amunicyjny.
Rozpoczęta w lipcu 1915 roku
ofensywa 12 Armii niemieckiej Złe drogi często utrudniały transport ciężkiego sprzętu. Fot. "I wojna światowa w fotografiach".
dowodzonej przez gen. artywitza, rosyjska 63 Dywizja Pie- tyleryjskie grupy burzenia, przy
lerii Maxa Karola Wilhelma von
choty weszła w obręb twierdzy użyciu dział oblężniczych ostrzeGallwitza przełamała pod Przasmodlińskiej, jednocześnie pod- liwały grupy fortowe „Carski Dar”
nyszem (13 – 15 lipca) czołową
oddziały II Korpusu Turkiestań- i „Goławice”. Największe nasilelinię obrony Frontu Północno –
skiego zajęły pozycje obronne nie ostrzału „Grubych Bert” miało
Zachodniego, spychając Rosjan
na południe od Nasielska wzdłuż miejsce w dniach 14 – 17 sierpw kierunku Narwi, której broniły
N a r w i , o p i e ra j ą c s i ę l e w y m nia i skutkowało przełamaniem
przedmościa w Różanie i Pułtuskrzydłem o umocnienia Modli- głównej pozycji obrony w sektosku. W północno – zachodniej
na. Sektora „Północnego”, a więc rze „Północnym” i zdobyciu gruczęści gminy Nasielsk, od Cieleżącego na kierunku natarcia py fortowej „Carski Dar” złożonej
ksyna do Skórznic okopał się II
w południowej części ziemi na- z fortów „Toruń” i „Miękoszyn”.
Korpus Turkiestański, broniący
sielskiej broniła wzmiankowa- Nocą z 15 na 16 sierpnia nastąpiły
Modlina i Warszawy przed atana 63 D y wizja P iechot y gen. nieudane kontrataki piechoty rokami z północy wspierany przez
Kalszmida złożona z 12 bata- syjskiej, mające na celu odzyska63 dy wizję piechot y. Prze łalionów piechoty (4 tysiące żoł- nie utraconych umocnień.
manie frontu rosyjskiego nad
nierzy) mająca do wsparcia 114 Blokująca twierdzę modlińską
Narwią i jednoczesne postępy
rezer wową D y wizję Piechot y 80.000 armia gen. Hansa von
B eselera w yp osażona w 204
działa zmusiła obrońców do kapitulacji. Ich sił y pod dowództwem gen. Iwana Bobyra, choć
liczniejsze, bo liczące 105. 000
żołnierzy i ponad 1000 dział, ale
słabo wyposażone i zdemoralizowane, nie wytrzymały szturmów niemieckich i 20 sierpnia
1915 roku złożyły broń. Twierdza
broniła się krótko, bo zaledwie
10 dni. Do niewoli dostało się
100. 000 żołnierzy rosyjskich.
W okolicach Twierdzy Modlin znajdowały się liczne forty.
Stanisław Tyc
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W I wojnie światowej brali udział Polacy z trzech zaborów, w tym także mieszkańcy Nasielska znajdującego się wówczas pod zaborem rosyjskim. Wśród nich był m.in. Wiktor Oleksiak, który walczył na froncie wschodnim. Jest on autorem bardzo ciekawego dziennika pisanego systematycznie przez dwa lata wojny od 1915 r. do 1917 r. Dziennik W. Oleksiaka opublikowany
został w 2005 r. w książce „Historia oczyma mieszkańców Nasielska”. Aby pokazać wydarzenia z czasów wojny, przybliżyć emocje i odczucia towarzyszące żołnierzom w niej biorącym,
w kilku kolejnych numerach będziemy zamieszczać najciekawsze fragmenty tego dziennika.
Red.

Na frontach wielkiej wojny – dziennik Wiktora Oleksiaka – część I
28 lipca 1915 r.
Wyjechałem ze Świecka do Grodna.
Droga bardzo męcząca, na polach
widać często brackie mogiły. Często
ulata odór trupi, niewesoła perspektywa.
29 lipca, Olita
Już przyjechałem z Grodna koleją;
wagony przepełnione, całą drogę
stałem. Nogi i głowa strasznie mnie
bolą. Spałem w stodole nie najgorzej.
Dziś zostałem przyjęty do wojska.
Obecnie piję, być może ostatni raz,
herbatę w herbaciarni. Po południu
mają nas pędzić do koszar. Rozpoczną się nowe wydarzenia. (…)
30 lipca, piątek
Dziś nocowaliśmy już w koszarach,
lecz sen mieliśmy niestały z powodu braku wygód. Spaliśmy na gołych
deskach. Boki nas bolą nie na żarty.
Być może z czasem przywykniemy
do takiego twardego życia i zżyjemy się z naszą niedolą. Południem
dostaliśmy obiad: grochówkę, kaszę
prosową i po sztuce mięsa. Podjeść
można nie najgorzej. Wieczorem
i rano dostajemy sześć kostek cukru, po szczypcie herbaty oraz chleba bochenek na dziesięciu ludzi. Żyć
można jako tako, tylko życia monotonia przykrzy się w koszarach. Dziś
z rana wyruszyliśmy we dwóch do
miasteczka. Kupiliśmy sobie czajniki blaszane do herbaty. Opowiadali nam, że pod Wilnem zapędzono
wszystkich ludzi do kopania okopów. Obecnie w Olicie słyszymy
często strzały armatnie, co dowodzi,
że Niemcy są niezbyt daleko od nas.
Przybędą tu.
31 lipca
Dziś czuję się zupełnie źle, głowa
mnie boli, spać całą noc nie mogłem; boki się poodgniatały już na
dobre, śpimy na gołych deskach. Jeżeli tak dalej będzie to już chyba i we
więzieniu nie jest gorzej. Dziś już się
skończyła mobilizacja w Olicie. Dziś
akurat mija rok, jak się rozpoczęła mobilizacja w całej Rosji. Od tej
pory było już kilka mobilizacji rotników w Rosji.
1 sierpnia
Dziś mija akurat rok, jak się rozpoczęła wielka wojna europejska.
Przed rokiem zadawałem sobie pytanie, kto kogo pobije. Wszyscy byliśmy pewni, że Niemcy zostaną
pobici w drobiazgi i że wojna nie
przeciągnie się do roku. Okazało się
w praktyce przeciwnie, Niemców
nie tak łatwo rozgromić i wojna nie
tak prędko się skończy, będzie przewlekła. W przeciągu roku zginęło
miliony żołnierzy. Olbrzymia wojna
przygniata wszystko swoim ciężarem. Wszyscy bez względu ją odczu-

wają, a najbardziej odczuwa ją nasza
biedna i nieszczęśliwa Polska.
4 sierpnia
Z rana przeznaczyli nas do dozorowania przy kuchni. Jest tu mnóstwo
ludzi spędzonych do okopów, przeszło cztery tysiące samych mężczyzn. W dwudziestu kotłach gotuje
się im jeść. Wszystko to jest urządzone nad rzeką. Obozowisko wygląda
na duże, pasą się dwa stada wołów
w pobliżu, codziennie zabija się ich
do ośmiu sztuk. My rotnicy, pomagamy przy porcjach mięsnych.
Obecnie czuję się nieco lepiej, mniej
w piersiach boli. Zmarniałem strasznie, gdy spojrzałem w lustro sam
siebie nie poznałem. Życie w takich
warunkach jest bardzo przykre, sypiamy na gołych deskach, nocą
zimno, nie mamy czym się odziewać, bo umundurowania nam nie
wydali.
Udałem się do pobliskiej wioski, aby
kupić sobie własny wór do spania.
Za odrobinę słomy zapłaciłem pięćdziesiąt pięć kopiejek, tak to rosyjscy
chłopi potrafią wyzyskać swego brata w krytycznym położeniu. Pod Wilnem wszyscy radzi są po wioskach
Polakom.
5 sierpnia
Dziś z rana ukazały się dwa aeroplany niemieckie nad samym obozem.
Potem odleciały w stronę Sandworowa, gdzie ich zestrzelili z armat.
Chodziły wieści, że lotnicy ci puścili
kilka bomb na stację w Sandorowie
zabijając i raniąc kilkunastu ludzi.
Przyszedł telegram, że Niemcy zajęli Warszawę parę dni temu. Nasi powysadzali wszystkie mosty za sobą.
Już całą stolicę, w której mieszkali
moi bracia, siostry i ojciec, Niemcy
zajęli. Nie mam pojęcia czy wszyscy
żyją – Boże Święty, czy się jeszcze
kiedy zobaczymy? Bóg to raczy wiedzieć. Jemu ufajmy i modły do Niego wznośmy.
10 sierpnia, wtorek
W dniu dzisiejszym poznałem sołdata z Syberii. Pod względem umysłowym jest dosyć rozwiniętym.
Z rozmowy jego dowiedziałem się,
że jest po trosze potomkiem polskiego powstańca politycznego.
Jego dziad ożenił się z Rosjanką.
Pokolenie uległo rusyfikacji, jednak
duch pozostał polski. Po polsku nic
nie rozumie, nie przeszkadza mu to
być polskim patriotą. Tak to synowie
dawnej wielkiej Polski nie giną nawet
na obczyźnie.
13 sierpnia
Niemcy szturmują pod Kownem,
ale porządnie dostali w skórę na linii
prawie od Rygi do Modlina. Po południu przyłączony byłem do kolumny sanitarnej, poszliśmy pieszo

do pobliskiej wioski, gdzie nasi robotnicy nocują. Robotnicy wykonali
polecenie nasze, potem był odpoczynek. W tych stronach nie ma po
wsiach dworów, ludzie żyją ubogo.
14 sierpnia
Dziś nocą pojawił się zeppelin nad
Wilnem, zaczęła się strzelanina,
a następnie zeppelin odleciał w stronę naszą, prosto na nasze ognie
przy baterii. Robotnicy wystraszeni
pouciekali w różne strony, obawiając się, że rzucą bomby na nich. Po
południu wyszedłem sobie na przechadzkę do pobliskiego majątku
Białej Woli. Poznajomiłem się z tutejszym administratorem: człowiek rozumny i przystępny, rozmawialiśmy
na różne tematy przeszło dwie godziny. Kazał mi zachodzić do siebie
na pogawędki oraz zobowiązał się
listy moje wysyłać i do mnie odsyłać.
Pod Kownem nasi odparli Niemców
na całym froncie. Anglia zamówiła piętnaście łodzi podwodnych
w Ameryce. Dardanele trudne do
wzięcia: obie strony straciły już mnóstwo żołnierzy i bez żadnego użytku.
Niemcy posuwają się stopniowo pod
Brześć Litewski. We Francji Niemcy
i Francuzi siedzą na miejscu, nie poruszają się ani jedni, ani drudzy. Włosi
również ugrzęźli w górach. Rumunia
nie może się zdecydować na wystąpienie czynne. Z Wilna wyjechało
mnóstwo ludzi do Rosji.
15 sierpnia, niedziela
Dla naszej paczki pogorszyły się warunki od wczoraj: przyjechał generał
– major i połowę ludzi roboczych
rozdzielił, a nas żołnierzy i rotników
wypędził na ich miejsce. Oczywiście
pracy mamy bardzo dużo, mimo
to życie mamy nie najgorsze, moje
zdrowie znacznie się poprawiło.
Dziś byłem w kościele na nabożeństwie. Słońce pięknie świeciło. Dzień
bardzo ładny i miły; popołudniem
zaszedłem do pobliskiego dworu
Białej Woli. Spotkałem się ze znajomym administratorem. Zaprosił
mnie do pokoju. Rozmowa toczyła
się przeważnie na temat wojny. Opowiedziałem mu, jak Niemcy byli wyćwiczeni, jak jest na froncie. (…)
17 sierpnia
Niemcy mieli już trzy forty w Kownie;
strzelają z najcięższej artylerii. Przeszli
szybko Warszawę, w dalszym ciągu
maszerują na Brześć Litewski, zajęli
Siedlce, obecnie dążą na Białystok.
19 sierpnia
Po kilku dniach dżdżystych i chłodnych nastąpiła piękna pogoda. Pod
Wilnem już spędzają bydło w centralne miejsca, aby następnie przed
Niemcami odpędzić je w głąb Rosji.
W dalszym ciągu spędzają ludzi do
okopów.
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20 sierpnia
Dziś mając nieco więcej czasu,
uważam za obowiązek podzielić się
z moim dziennikiem wrażeniami, jakich doznałem podczas mobilizacji – przejeżdżając koleją z miejsca
na miejsce, dałoby się dużo powiedzieć, com widział na własne oczy.
Ludzie nie zdają sobie sprawy, dokąd
dokładnie mają jechać czy uciekać.
Czy do przepełnionych nędzą miast
na obczyźnie? Po co? Czy po to, by
rwać do powrotu wtedy, kiedy z wielu przyczyn staje się on niemożliwy?
Sznury wozów załadowanych wszelkiego rodzaju sprzętem użytku domowego ciągną w ostatnich dniach
z zachodu na wschód, z miejscowości, gdzie toczą się obecnie walki.
Całe rodziny z małymi dziećmi jadą
przed siebie, byleby być dalej od piekła, jakim jest wojna współczesna.
Jaki los czeka ich w tej podróży? Czy
znajdą przytulisko, gdzie można będzie przeczekać burzę? Czy wrócą
jeszcze kiedy na swój zagon ojczysty? Wszystkie okolice, przez które przejeżdżałem, przepełnione są
uciekinierami, którzy w lasach pobliskich tworzą olbrzymie obozowiska.
Lud nasz niechętnie opuszcza zagon
ojczysty, bo jest do niego w najwyższym stopniu przywiązany. Od początku wojny dźwigał ciężki krzyż
najścia nieprzyjacielskiego, zapewne dalej by dźwigał, gdyby nie był
zmuszony do opuszczenia swojej
ziemi przez okoliczności niezależne
od jego woli.
Dziś nie jest już tajemnicą, że kiedy zaszła konieczność cofnięcia się
wojsk naszych na linię: Brześć, Osowiec, Grodno, Kowno i Ryga oraz
tymczasowego opuszczenia Polski,
postanowiono obrócić opuszczony
kraj w pustynię za pomocą burzenia
fabryk i zakładów przemysłowych,
palenia wsi i domów, zabierania lub
niszczenia bydła, wszelkich zapasów i zboża na pniu, i wypędzenia
ludności z pewnych miejscowości
całkowicie, z innych – przeważnie
mężczyzn zdolnych do pracy. Rzecz
naturalna, że w tym ostatnim wypadku kobiety, starcy i dzieci oderwani od swych karmicieli, porzuceni
na los szczęścia wśród palących się
domostw, woleli uciekać razem
z wypędzonymi braćmi i mężami.
Kto temu winien? Moim zdaniem
winien temu rząd – bo skoro przedsiębrał takie masowe wysiedlenie
ludności, to przecież powinien poczynić przygotowania.
Co w tym celu zrobiono? – literalnie
nic! Zapobiec temu dziś już niepodobna. Ruch odbywa się żywiołowo.
Emigracja ta przedstawia wielkie,
niemal śmiertelne niebezpieczeństwo. Zerwanie więzów chłopa polskiego z ziemią i męka śmiertelna
nadeszły w takich niesłychanych
rozmiarach, o których nawet się nie
śniło nikomu. Obecnie ten jęk ziemi nie chcącej rozstać się ze swym
oraczem, rozległ się z taką siłą, że
nie zagłuszył go nawet grzmot ar-

mat, i społeczeństwo polskie w Rosji
wzdrygnęło się, usłyszawszy ten jęk.
Dziś społeczeństwo polskie stanęło
wobec zagadnienia okrutnego, czy
nie zabiła ostatnia godzina Polski?
Gdy topór śmierci wbił się już w sam
rdzeń życia narodu, wielu z męką
udręczenia myśli, jaki widok przedstawi się ich oczom, gdy po skończonej wojnie podniesie się zasłona
z ognia prochowego i gazów trujących, która zasłania obecnie ziemię
polską. A może wówczas ujrzymy
pod jasnym niebem gołą ziemię. (…)
Kochany czytelniku, gdyby zdarzyło
ci się czytać te moje bazgroły – wybacz mi, że tak niewyraźnie piszę,
bo pisać zmuszony byłem stojąc…
[fragment nieczytelny].
21 sierpnia
Dziś mamy znowu dzień niezwykły.
Przede wszystkim nadeszła wiadomość, że Niemcy zajęli następujące
fortece: Rygę, Kowno i w dalszym
ciągu idą naprzód. Rozbitkowie spod
Kowna opowiadają, że przyczyną upadku tego miasta były mniejszego kalibru działa od niemieckich
– następnie brak było dowódców
dobrych, żołnierze źle bili się, a jeszcze inni głoszą wprost zdradę. Ja
przypuszczam, że nie było żadnej
zdrady, a tylko Niemcy lepiej biją się
i naturalnie posiadają lepszą technikę wojenną.
Wobec takich wypadków dziś robotników z okopów zwalniają do
domów. Z tego powodu radość
jest niemała, bo wszyscy tęsknią do
domu od miesiąca, a tu Niemcy
w pobliżu.(….)
My rotnicy i żołnierze również nie
tracimy humoru – wszyscy ochoczo zbierają manatki, jako to: pałatki, kotły, produkty spożywcze itp.
Pakujemy na podwody, gdyż mamy
z samego rana wyjechać do Wilna.
Każdemu nasuwa się pytanie: gdzie
nas przerzucą?
Skoro Niemcy zajęli już cztery fortece, to na pewno będą postępować
w głąb Rosji gigantycznym krokiem.
Polska cała już leży w gruzach. Daje
się słyszeć i to dość często niezadowolenie ludzi. Chłopaki uważają, że
nasi przegrywają, bo muszą przegrywać, gdyż wszystkim brak oświaty,
ludzie są ciemni jak tabaka w rogu.
Rząd nie dbał o oświatę, wszystkich
trzymał w ciemnocie, a jeżeli się zdarzyło, że Polacy sami założyli szkołę
po kryjomu, to się ich za to karało jak
zbrodniarzy.
Czas przyniósł nam smutne dzieje,
zdaje się, że jakaś rózga Boża wisi
nad nami. Bo czy dziś Rosja będzie
zdolna wypędzić Niemców i pobić
ich? A co potem? Rozbiorą Polskę
po raz czwarty.
Wiktor Oleksiak
Wszystkich zainteresowanych nabyciem książki „Historia oczyma
mieszkańców Nasielska” oraz ostatniej książki „Nasielsk. Wpisani w dzieje
miasta i regionu” zapraszamy do biblioteki miejskiej w Nasielsku.
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NASZE PRZEDSZKOLAKI. Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”

Świętowali 5. urodziny
na Dzikim Zachodzie
W sobotę, 20 września br. odbyły się piąte urodziny Niepublicznego Przedszkola „Pod
Fiołkami”. Okrągłą rocznicę
postanowiono uczcić na Farmie Krzyczki.
– U nas zawsze wrzesień jest
miesiącem urodzin przedszkola
– mówi Elżbieta Fijalska, dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami”, i dodaje
– a z racji, że to piąte urodziny,
uczciliśmy je w tak huczny sposób. Poza tym często organizujemy jakieś imprezy w sobotę,
bo wiemy, że pracujący rodzice
tylko w weekendy mogą spędzić czas z dziećmi.
Wśród tych aktywności można wymienić urządzany co roku kulig z saniami i konnym zaprzęgiem.
Na swoje urodziny przedszkole postanowiło wynająć Farmę w Krzyczkach i zorganizować tam imprezę
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Kino NIWA ZAPRASZA
8–12 października godz. 15.00

Pszczółka Maja
Animacja, Australia; 1 godz. 28 min.

Uskrzydlająca opowieść o najbardziej rezolutnej pszczółce świata w zupełnie nowej odsłonie wreszcie na wielkim ekranie! Sympatyczna
pszczółka Maja i jej przyjaciele to ukochani bohaterowie milionów nie tylko małych widzów.
Ich nowe przygody to jak zawsze potężna dawka znakomitej zabawy i pozytywnych emocji.
Film zrealizowany przez jedno z najlepszych
studiów animacji na świecie.
8–12 października godz. 17.00

Spódnice w górę
Komedia; Francja; 1 godz. 56 min.

tematyczną w stylu Dzikiego Zachodu, ponieważ zdaniem dyrektor Fijalskiej klimat tego miejsca sam do tego
zachęcał. Rodzice wraz z dziećmi
zostali poproszeni o przygotowanie
odpowiednich strojów i przeobrażenie się na ten dzień w Indian lub kow-

bojów, co też większość ochoczo
uczyniła.
Z okazji imprezy urodzinowej przygotowano wiele zabaw i zajęć dla
maluchów oraz ich rodziców. Nauczycielki rytmiki zabawiały uczniów
muzyką w westernowym klimacie, a przedszkolaki pod okiem pań
przedszkolanek przedstawiły rodzicom sztukę teatralną, która w zabawny sposób opowiadała między
innymi o codziennym życiu przedszkola. Oprócz tego do wspólnej
zabawy zachęcał klaun, a gdy już
wszyscy zmęczyli się zabawą, przyszła kolej na urodzinowy tort. W trakcie tego jubileuszowego spotkania
dzieci mogły też jeździć na kucykach.
Urodzinowa zabawa westernowa dla
przedszkolaków trwała niemal cały
dzień.
(pk)

HOROSKOP
Baran 21.03–20.04
Zarabianie, ale i inwestowanie pieniędzy
to zajęcia, które będą teraz dla Ciebie
najważniejsze. Musisz się zmobilizować.
Namacalne dowody Twojej przebojowości i innych zachęcą do działania.
Byk 21.04–20.05
Praca pochłania Cię bez reszty. Nawet nie
zauważasz, że w firmie jesteś non stop.
Dlatego teraz zmęczenie da znać o sobie,
natężą się migreny i bóle kręgosłupa. Do
tego także życie prywatne kuleje.
Bliźnięta 21.05–21.06
Bierz odpowiedzialność za swoje decyzje.
W najbliższych tygodniach skoncentruj
się na osiągalnych dla Ciebie celach. Bądź
przede wszystkim rozsądny. Nie eksperymentuj z dietami.
Rak 22.06–22.07
Tylko praca wykonywana z pasją daje satysfakcję. W tym tygodniu spróbuj wreszcie
zaistnieć. Cokolwiek byś zrobił, będzie to
odebrane pozytywnie. Również w oczach
partnera dojrzysz wreszcie podziw.
Lew 23.07–23.08
Przestań się opierać nadchodzącym zmianom. Są one nieuniknione. Im szybciej dasz
się im prowadzić, tym szybciej opuści Cię
lęk przed nieznanym. Stres będzie stymulować Cię do działania.
Panna 24.08–22.09
Pracy Ci przybywa, a sił ubywa. Musisz jak
najszybciej temu zaradzić. By nie tracić energii, pamiętaj o odpowiedniej higienie życia.
Pomyśl, może rozsądnie by było kogoś zatrudnić do pomocy

Waga 23.09–23.10
Już od poniedziałku może wyniknąć różnica zdań między Tobą a wspólnikiem.
Użyj delikatnej perswazji. Skakanie sobie
do oczu tylko zaogni konflikt. Na razie nie
mów bliskim o swoich problemach.
Skorpion 24.10–22.11
Mocne akcenty w różnych dziedzinach życia
podnoszą Ci adrenalinę. Dzięki niej i w tym
tygodniu pracować będziesz jak szalony. Niestety, innym trudno będzie za Tobą podążyć.
To może doprowadzić do konfliktów.
Strzelec 23.11–21.12
Działaj teraz z rozmachem. Nareszcie masz
środki na dalsze inwestycje. Zanim jednak
zaczniesz pieniędzmi rozporządzać, przyjmij rozsądną strategię. A że depresja minęła, cały weekend spędź z rodziną.
Koziorożec 22.12–20.01
Początek tygodnia zacznie się od miłej
niespodzianki. Zostaniesz przesunięty na
nowe stanowisko. Część kolegów będzie
Ci zazdrościć. Jednak nie zabraknie tych,
którzy szczerze będą się z Tobą cieszyć.
Wodnik 21.01–19.02
Nie konfabuluj. Spójrz prawdzie w oczy.
Kłopoty finansowe, w które za chwilę
popadniesz, mogą mieć opłakane skutki. W tym tygodniu musisz znaleźć złoty
środek. Zacznij od szukania pracy.
Ryby 20.02–20.03
Przed Tobą trudny i burzliwy czas. Sytuacja
może Ci się wymknąć spod kontroli. Najgorsze, co możesz zrobić, to wpaść w panikę. Na szczęście w samą porę znajdzie się
ktoś, kto ogranie ten chaos.

Najsłynniejsze Francuzki świata w komedii stworzonej przez kobiety, o kobietach – dla kobiet
i dla mężczyzn, którzy ich pożądają.
8–12 października godz. 19.00

Miasto 44
Dramat, wojenny; Polska; 2 godz. 10 min.

Film „Miasto 44" to opowieść o młodych Polakach, którym przyszło wchodzić w dorosłość
w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni
życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym ostatnim.
15–18 października godz. 15.00

Wilcze dzieci
Fantasy, anime; Japonia; Czas trwania: 1 godz. 57 min.

Młoda kobieta poślubia wilkołaka, z którym ma
dwoje dzieci. Po jego śmierci wyprowadza się
na wieś, szukając spokoju.
15–18 października godz. 17.00

Zostań, jeśli kochasz
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 46 min.

Mia Hall, nieśmiała i utalentowana muzycznie
nastolatka, zawieszona przez jeden dzień między życiem a śmiercią musi zdecydować, po
której stronie zostanie.
15–18 października godz. 19.00

Małe stłuczki
Obyczajowy; Polska; Czas trwania: 1 godz. 18 min.

Dwie przyjaciółki zarabiają na likwidacji mieszkań po zmarłych osobach. Kiedy poznają Piotra,
rozpoczną z nim dziwną grę.

www.noknasielsk.pl

Z przymrużeniem oka
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Firma elektryczna z Nasielska
przyjmie praktykantów klasy
I ZSZ. Tel. 518 529 925.
Instalacje elektryczne – uprawnienia, alarmy, kamery, przyłącza energetyczne. Tel. 518
529 925.
Podnośnik koszowy 20 m –
wynajem Nasielsk. Tel. 518
529 925.
Sprzedam działki 1000 i 1500
m2, prąd, woda, gaz. Tel. 500
138 106.
Sprzedam tanio działki budowlane. Tel. 518 445 613.
Zakład Stolarski KONDOR
zatrudni stolarzy, szlifierzy
tylko z doświadczeniem (1112 zł/h) i lakierników (stawka do uzgodnienia). Umowa
o pracę. Siennica k. Nasielska.
Tel. 602 219 556 (w godz. 17.00
– 19.00).
Sprzedam dom 90 m2
w Kosewie; działka 5800 m2.
Tel. 602 550 852.
KREDYTY, POŻYCZKI - bankowe i pozabankowe - oferta
wielu firm - tel. 534 777 100
(wyślij sms o treści KREDYT oddzwonimy)
Sprzedam działki (prąd, woda,
gaz). Tel. 500 138 106.
Instalacje elektryczne od A do
Z – 15 zł/punkt. Tel. 534 011
229.
Sprzedam działkę budowlaną
1300 m2. Tel. 601 072 122.
Sprzedam działki przy trasie
Nasielsk-Pieścirogi. Tel. 602
357 742.
Sprzedam działki na Pniewskiej
Górce 47 zł/m2. Tel. 693 861
544.
Koszenie i suszenie ziarna kukurydzy. Tel. 660 527 035.

SKUP ZŁOMU

Sprzedam działkę budowlaną
blisko PKP Studzianki. Tel. 784
528 758.

NAJWYŻSZE CENY

Tynki maszynowe, malowanie
i gładzie gipsowe. Tel. 516 315
490.

tel. 23 691 27 52

Szukam pracownika do zakładu kamieniarskiego. Tel. 602
134 787.

SIENNICA

pn.-pt. 800-1600, sob. 800-1400

Sprzedam działkę budowlaną
ul. Grabowa. Tel. 602 124 072.
Sprzedam halę 1470 m2, działka
3500 m2. 150 000 zł. Nasielsk.
Tel. 690 225 886.
Sprzedam lub wynajmę M-4
w Nasielsku. Tel. 729 491 223
Sprzedam działki budowlane
w Nasielsku. Tel. 508 903 803.

REKLAMA
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Do wynajęcia w Nasielsku trzy
pokoje, kuchnia, łazienka. CO,
oddzielne wejście. Tel. 602 793
096, 784 672 567.

BURMISTRZ NASIELSKA
Nasielsk, dnia 30.09.2014 r.
ZPN.6840.4.1.2014

Kupię drewno iglaste, liściaste
długości od 1,2 m (możliwość
wycinki). Tel. 660 730 150.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami(Dz.U.2014.518 ze zm.), Uchwały Nr LII/366/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz Uchwały Nr
LVII/399/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
podaję do publicznej wiadomości

Dom do wynajęcia w Nasielsku.
Tel. 661 781 415.

wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Mieszkanie do wynajęcia
ul. Młynarska. Tel. 728 912 546.

Sprzedam dom z działką
1000m2 w Jońcu. Tel. 509 080
104, 509 535 696, www.domwjoncu.pl

Koszenie kukurydzy na ziarno oraz śrutowanie młodego
ziarna. Faktura VAT. Tel. 608
618 321.

Sprzedam drewno opałowe
w balach (osika, olcha, brzoza). Tel. 500 142 809.

Nasielsk

Numer działki

1158/2

Powierzchnia działki

770 m2

Numer KW

Sprzedam jałówkę cielną rasy
Limousine. Tel. 663 341 423.

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

Położenie

WOLNE TERMINY!
WESELA, PRZYJĘCIA

Przeznaczenie nierucho- Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Nasielsk przyjętego Uchwałą
mości
Nr XLVI/330/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
27 kwietnia 2010 r. przedmiotowa nieruchomość
leży w kompleksie planistycznym 0.8MW/MN/U2- przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną i małymi domami mieszkalnymi oraz
usługami wolnostojącymi lub wbudowanymi w partery
budynków mieszkalnych z linią zabudowy w linii rozgraniczającej ulicy, w strefie ochrony konserwatorskiej.
Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w mieście Nasielsku, przy ul. Garbarskiej.
Nieruchomość jest niezabudowana. Znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
jedno- i wielo rodzinnej, niskiej oraz zabudowy wielorodzinnej średnio- wysokiej a także garaży. Działka
ma dostęp do ul. Garbarskiej o nawierzchni asfaltowej
z wydzielonym chodnikiem. Kształt działki- wąski,
mocno wydłużony, co ogranicza możliwość swobodnego zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
Uzbrojenie- możliwość podłączenia: energii
elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej
(nie wykonane przyłącza).

Cena nieruchomości

56 400,- złotych (do ceny nabycia zostanie doliczony
należny podatek VAT)

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

Sprzedam działkę rekreacyjną
z garażem, os. Warszawska.
Tel. 606 450 438.
Sprzedam działkę 2000 m 2
z domem, Stare Pieścirogi.
Tel. 696 990 459.
Dyrekcja i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym składa serdeczne podziękowania
sponsorom festynu ŚWIĘTO ZIEMNIAKA za hojność i życzliwość. Wsparli nas:
Zakład Poligraficzny LECH-DRUK w Lorcinie – Pan Leszek Chojnowski
Bank Spółdzielczy w Nasielsku – Prezes Pan Ireneusz Górecki
Sklep Mięsny w Popowie Południowym – Państwo Agnieszka
i Michał Rączka
Sklep Spożywczy w Chechnówce – Państwo Alina i Szczepan
Żołnierzak
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SPRZEDAŻ WĘGLA I SKUP
ZŁOMU w Popowie Borowym – Pan Mirosław Tomczyk
Salon Drzwi i Okien ZEN-BUD w Legionowie – Pan Zenon Janecki
Firma KRISVET w Jaskółowie – Pan Krzysztof Tyczyński
Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Dębem – Pan Witold Szymański
Zakład Produkcyjno Handlowo-Usługowy JAGÓDKA w Sońsku
– Pani Iwona Smoługa
Piekarnia BAKER w Nasielsku – pan Krzysztof Czachorowski

Ubojnia Trzody Chlewnej w Nasielsku – Pan Wojciech Bielecki
Ubojnia Trzody Chlewnej w Nasielsku – Panowie Adam i Sławomir
Bieleccy
Ubojnia Zwierząt w Pianowie – Państwo Elżbieta i Cezary Słonczewscy
Sklep BERTA COSMETICS – Pan Marcin Chrustowski
U KABANA – Państwo Marek i Anna Olbryś
Apteka ARNIKA – Pan Świgoniak
Hurtownia rolniczo-paszowa – Pan Grzegorz Paczewski
Firma GRANIT z Legionowa
Hurtownia M.C. KWADRAT ze Skrzeszewa
Pani Magdalena Biernacka z Nasielska
Pan Zbigniew Piątkowski z Nuny
WIN-BUD Dom Handlowy MAJSTER – Państwo Hanna i Eugeniusz
Winniccy

Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji festynu kierujemy do:
Burmistrza Nasielska Pana Bogdana Ruszkowskiego i wszystkich
pracowników Urzędu Miejskiego, którzy wsparli nas w przygotowaniach do imprezy
Dyrektora Nasielskiego Ośrodka Kultury Pana Marka Tyca
Stajni STANGRET w Lorcinie
Pana Mariusza Gierwatowskiego
Strażaków z OSP w Psucinie i OSP w Jackowie
Pana Mirosława Szczypka
Pani Janiny Mieszkowskiej

Dziękujemy również za oprawę artystyczną:

Pani Mirosławy Romanowskiej
Pani Moniki Krzyżewskiej
Pana Tadeusza Stromeckiego
Państwa Doroty i Dariusza Krajewskich
Pani Eweliny Kobusiak
Pani Kamili Kobusiak
Nauczycieli i Rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym, którzy aktywnie włączyli się w organizację festynu.

Pani Małgorzacie Steckiej – instruktorce zumby
Zespołowi TheSperados z Panem Mateuszem Rutkowskim
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Nasielska pod batutą Pani Joanny Ostaszewskiej
Dzieciom z klasy 2 i 3 SP w Popowie Borowym.

OS1U/00052902/8

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1
i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U.2014.518 ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku na okres 21 dni tj. od 2 do 22 października 2014 r.

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA
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CIECHANÓW: KLASA OKRĘGOWA

Żbik w odwrocie
Niestety, wieści płynące z boisk piłkarskich, na których toczą boje piłkarze
nasielskiego Żbika, są coraz bardziej
niepokojące. Porażka goni porażkę
i nasza drużyna obsuwa się w tabeli coraz niżej. Z pierwszego miejsca,
które zajmowała po połowie rundy
jesiennej, spadła już na miejsce piąte.
A wygląda na to, że spadnie jeszcze
niżej.
Szkoda, bo początek nowego sezonu
był obiecujący. Wszystko wskazywało
na to, że kryzys z ostatniej części poprzedniego sezonu drużyna ma już za
sobą i że jest szansa na dalszą poprawę.
Żbik wygrywał na początku obecnego sezonu mecz za meczem, a gdy
mówiono, że niektóre zwycięstwa
były szczęśliwe, kibice zaraz dodawali,
że szczęście sprzyja lepszym.
Po jesiennym półmetku sytuacja się
odwróciła. Przegrywamy, a w kilku
przypadkach to naszej drużynie zabrakło właśnie szczęścia. Nie zawsze
zasłużyliśmy na porażkę.
Tak było na przykład w ostatnich
dwóch meczach – z Wieczfnianką
w Wieczfni Kościelnej i w Nasielsku
z Wkrą Sochocin. Obydwa mecze
drużyna nasza przegrała różnicą jednej bramki, nie będąc z pewnością
zespołem gorszym. Obydwa mecze
były wyrównane. Nie oznacza to jednak, że nasz zespół grał dobrze. Dało
się zauważyć w grze wiele mankamentów i mimo że obydwa te mecze
nasza drużyna mogła zremisować,
a nawet je wygrać, to przyczyn niepowodzenia należy szukać właśnie
w braku pewnych umiejętności.
Gdybyśmy pobieżnie szukali przyczyn niepowodzeń, można śmiało
powiedzieć, że na pierwsze miejsce
wysuwa się fakt, iż od początku sezonu drużyna nasza nie zagrała w optymalnym, pełnym składzie. Trzeba
zrozumieć absencję zawodników
spowodowaną kontuzjami, ale inne
powody nieobecności są trudne do
wytłumaczenia.
Niepokoi też duża liczba kartek, zarówno żółtych, jak i czerwonych.
Trudno zrozumieć ten fakt wtedy, gdy
kartki te otrzymują zawodnicy ponoć
doświadczeni. A doświadczenie polega m.in. na tym, aby wiedzieć, że zawodnik jest od gry, a od rozstrzygania
trudnych sytuacji na boisku są sędziowie.
Do końca rundy jesiennej pozostało
jeszcze pięć kolejek. Trudne do wygrania będą zwłaszcza mecze z Koroną Ostrołęka i KS CK Troszyn, ale
i mecze z pozostałymi drużynami do
łatwych należeć nie będą. Trzeba będzie walczyć, a właśnie waleczności
naszej drużynie brakuje.
Wracając do rozegranych ostatnio
i przegranych dwóch pojedynków,
warto zauważyć, że obydwie te drużyny, które były naszymi przeciwnikami, odstają od poziomu Żbika
i większości zespołów naszej grupy.
A jednak wygrały, ponieważ chciały
wygrać, i wykorzystywały wszystkie swoje atuty. Co więcej wykorzystywały nie tylko słońce świecące
w oczy naszego bramkarza i wiatr,
ale i słabości naszej drużyny.

SPORT

fot. T. Zawadzki

To, że w naszej drużynie tkwią duże
możliwości, można było zauważyć
zwłaszcza wtedy, gdy przychodziło nam grać w okrojonym składzie,
w dziesiątkę. Wtedy Żbik nie tylko
potrafił się bronić, ale i groźnie atakować. Widać było to w meczach, gdy
boisko opuszczali doświadczeni zawodnicy, a także w ostatnim meczu,
gdy boisko opuścił młodzieżowiec,
Sebastian Chmielewski. W tym meczu przeciwnicy zdobyli wprawdzie
w czasie naszego osłabienia bramkę,
ale nasz zespół podejmował w okrojonym składzie walkę i stwarzał groźne
sytuacje pod bramką przeciwnika. I tu
widać było, jak bardzo brakuje naszemu zespołowi wyborowego strzelca.
W ostatnich trzech meczach (wszystkie przegrane) Żbik zdobył zaledwie
jedną bramkę, a stracił osiem. Bramkę
tę zdobył w meczu w Wieczfni Rafał
Milewski. Stało się to przy stanie 2:0
dla gospodarzy i nie tylko strzał ten
zmniejszył rozmiary porażki, ale i dał
szansę na uzyskanie wyniku remisowego. Rzeczywiście gol ten poderwał

nasz zespół do walki, ale nie starczyło
czasu na strzelenie kolejnego i uzyskania chociażby remisu.
W meczu z Wkrą Sochocin drużyna nasza, grając także przez większą
część spotkania w osłabieniu, nie tylko się broniła, ale próbowała dość
odważnie zaatakować bramkę przeciwnika. Niestety, rywal wykorzystał
przewagę i strzelił bramkę, a była to
już 80. minuta meczu. Wtedy dopiero nasza drużyna zaczęła naprawdę walczyć. Stworzyła kilka okazji, po
których winny paść bramki. Potencjalnym strzelcom zabrakło jednak nie
tyle szczęścia, co umiejętności.
Najbliższy mecz rozegra nasza drużyna w niedzielę z drużyną z Jednorożca. To obecnie jeden z najsłabszych
zespołów w naszej grupie, ale nasz
Żbik z takimi zespołami grać nie umie.
W normalnych warunkach jechalibyśmy do wspomnianej miejscowości
po punkty, ale obecnie, przy braku w składzie kolejnego zawodnika,
o zwycięstwo może być trudno.
andrzej zawadzki

Lp.

DRUŻYNA

MECZE

PUNKTY

ZW

RM

PO

BRAMKI

1

CK Troszyn

10

23

7

2

1

40:5

2

Tęcza Łyse

10

21

7

0

3

25:10

3

Wkra Bieżuń

10

21

6

3

1

26:7

4

Korona HID Ostrołęka

10

21

6

3

1

15:7

5

Żbik Nasielsk

10

19

6

1

3

14:11

6

Sona Nowe Miasto

10

17

5

2

3

20:21

7

Iskra Krasne

10

16

4

4

2

25:20

8

Wkra Sochocin

10

15

4

3

3

14:16

9

Boruta Kuczbork

10

14

4

2

4

12:14

10

Tęcza Ojrzeń

10

12

3

3

4

17:16

11

Wieczfnianka Wieczfnia

10

12

2

6

2

7:8

12

Pełta Karniewo

10

10

3

1

6

9:27

13

Makowianka Maków
Maz.

10

9

3

0

7

13:15

14

Orzyc Chorzele

10

5

1

2

7

8:25

15

Mazowsze Jednorożec

10

5

1

2

7

10:34

16

Rzekunianka Rzekuń

10

2

0

2

8

9:28

Źródło www.mzpn.pl
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Wyniki turnieju „dziewiętnastego” 26.09.2014 r.:
1. Mariusz Figurski – Zbigniew Michalski		
2. Janusz Wydra – Janusz Muzal			
3. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
4. Marek Olbryś – Robert Truszkowski		
5. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński		
6. Józef Dobrowolski – Piotr Turek			
7. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
Czołówka klasyfikacji Grand Prix `2014:
1-2. Janusz Wydra 				
Janusz Muzal				
3.
Mariusz Figurski				
4-5. Piotr Kowalski 				
Grzegorz Nowiński 			
6-7. Robert Truszkowski			
Zbigniew Michalski			
8. Krzysztof Morawiecki 			
9.
Marek Olbryś				
10. Kazimierz Kowalski			

SPORT. Tenis stołowy

Sezon rozpoczęty

160 pkt (55,55%)
155 pkt (53,82%)
152 pkt (52,78%)
141 pkt (48,96%)
135 pkt (46,88%)
133 pkt (46,18%)
132 pkt (45,83%)

92 pkt
92 pkt
87 pkt
84 pkt
84 pkt
83 pkt
83 pkt
72 pkt
70 pkt
68 pkt
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Reprezentujący Nasielsk Klub Sportowy SPARTA zainaugurował rozgrywki w IV
lidze tenisa stołowego. W ubiegłą niedzielę, 28.09.br. rozpoczął rozgrywki wyjazdowym meczem w Serocku. Niestety, po zaciętym meczu Sparta przegrała.
Drużyna z Serocka w ostatnim sezonie walczyła o awans do III ligi.
W niedzielę 5.10. br we własnej hali zespół Sparty wygrał z drużyną z Gostynina
w stosunku 8:2. Punkty dla zespołu Sparty zdobyli: Sławomir Szadkowski 2,5 pkt,
Mirosław Kosewski 2,5 pkt, Krzysztof Michnowski 1,5 pkt, Krzysztof Zalewski
1 pkt i Jerzy Kosewski 0,5 pkt. Zawodnicy sekcji chcą podziękować głównemu
sponsorowi sekcji tenisa stołowego Bogusławowi Hermanowskiemu i jego firmie „Zbuduj Dom”.
KS Sparta Nasielsk zaprasza młodzież na zajęcia, które odbywają się we wtorki
i czwartki w hali sportowej o godzinie 17. Zajęcia prowadzi instruktor Sławomir
Szadkowski. Mile widziana młodzież szkół podstawowych. Zapraszamy.
S. Szadkowski
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