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Komisariat Policji,
tel. 23 691–23–77, 23 691–22–07
Straż Pożarna Nasielsk
tel. 998
Pogotowie Ratunkowe
tel. 999
Pogotowie energetyczne
tel. 991
Pogotowie Gazowe
992 lub 0 608 069 128
Pogotowie Ciepłownicze
tel. 23 691–23–46
TAXI. Postój
tel. 23 691-27-17
Zarząd Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
tel. 23 691–23–64
SPZOZ NASIELSK,
ul. Sportowa 2
tel. 23 691–25–03
Ośrodek Zdrowia w Starych
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1
tel. 23 691–22–20
Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,
ul. Sportowa 5
tel. 23 693–50–05
NZOZ „Centrum Medyczne”
ul. Warszawska 47,
tel. 23 691–25–14
NZOZ TERA–MED
Stare Pieścirogi, ul. Srebrna 1
tel./fax 23 693 14 26

Termin składania
wniosków wydłużony
Jak informuje Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Komisja Europejska opublikowała 14 maja rozporządzenie, upoważniające państwa
członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków
o przyznanie płatności do 15 czerwca br.
Krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca br. podpisał 14 maja minister rolnictwa i rozwoju wsi, Krzysztof Jurgiel. Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich,
jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 20072013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych,
ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).
Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.
(red.) za:www.arimr.gov.pl

U NAS

Spotkanie
z Ministrem Rolnictwa
W niedzielę, 20 maja br., w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku
odbyło się spotkanie z Krzysztofem Jurgielem, Ministrem Rolnictwa i Anitą
Czerwińską, poseł na Sejm RP z ramienia PiS. Gospodarzem spotkania był Andrzej Pacocha, Przewodniczący Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Nasielsku.
Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego objazdu polityków partii rządzącej po całym kraju, który rozpoczął się w kwietniu br.

NZOZ „MEDICA”
ul. Kościuszki 40 A,
tel./fax 23 693–20–02
SOCPR „CARITAS”
ul. Żwirki i Wigury 5,
tel. 23 693–14–28
Poradnia Terapii Uzależnień,
ul. Warszawska 50
tel. 23 693–02–50
Urząd Miejski w Nasielsku,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–00
Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Elektronowa 3
tel. 23 693–30–06
Mazowiecki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
tel. 23 693–30–67
Nasielski Ośrodek Kultury,
ul. Kościuszki 12
tel. 23 691–23–43
Miejsko–Gminna
Biblioteka Publiczna,
ul. Piłsudskiego 6
tel. 23 691–25–52

Na nasielskie spotkanie przybyło około 50 osób, w tym lokalni samorządowcy: Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska, Renata Włodarska radna powiatu
nowodworskiego, Jerzy Lubieniecki przewodniczący nasielskiej Rady Miejskiej oraz nasielscy radni: Rafał Dłutowski, Marek Ostaszewski, Roman Jaskulski i Marek Jaroszewski. Przybył również Piotr Wojciechowski, radny sejmiku
województwa mazowieckiego i Adam Misiewicz, wójt gminy Świercze. Posłanka Anita Czerwińska zaznaczyła, iż spotkania służą temu, by wsłuchać się
w problemy i oczekiwania wyborców.
W trakcie trwającego nieco ponad godzinę spotkania minister Krzysztof Jurgiel
przybliżył funkcjonowanie i pracę swojego resortu. Zebrani mieszkańcy mieli
możliwość zadawania pytań, których było naprawdę dużo. Niestety gościom
nie udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania, gdyż spieszyli się na kolejne
spotkanie w Serocku.
Michał B.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Lubieniecki
dyżuruje w poniedziałki
w godzinach od 15.00 do 16.00.
Dyżury są pełnione w pokoju radnych nr 113
(I piętro Urzędu Miejskiego w Nasielsku)

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

GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302
Polski Związek Wędkarski
koło nr 13 w Nasielsku
tel. 504 357 415 lub 517 819 756
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury

Poniedziałek: 800 – 1700
Wtorek – Czwartek: 800 - 1600
Piątek: 800 – 1500

Życie Nasielska nr 12 (502); 1.06.–14.06.2018

ŚWIADCZENIE 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od
dn. 01-08-2018 r. rozpocznie się okres składania wniosków w ramach
„Programu Rodzina 500 plus” na okres świadczeniowy 2018/2019.
W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się
z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2018 r. w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. 23 693 30 06.
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych
kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2018 r.
do 31.10.2018 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na pierwsze dziecko załączyła do wniosku dokument potwierdzający
okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające
powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2017.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

ŚWIADCZENIA
RODZINNE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku informuje, że od
dn. 01-08-2018 r. rozpocznie się okres składania wniosków o zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2018/2019.
W związku z powyższym Dyrektor MOPS w Nasielsku zwraca się
z prośbą o zapisywanie się od dn. 01.06.2018 r. w celu ustalenia daty
i godziny złożenia wniosku telefonicznie pod nr tel. 23 693 30 06.
Pozwoli to uniknąć wnioskodawcom oczekiwania w wielogodzinnych
kolejkach.
W pierwszej kolejności będą bowiem obsługiwani wnioskodawcy, którzy posiadają ustaloną datę i godzinę złożenia wniosku.
Okres składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
wraz z dodatkami w wersji papierowej trwać będzie od 01.08.2018 r.
do 30.11.2018 r.
Wnioski należy składać:
– osobiście w siedzibie Ośrodka, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
lub
– drogą elektroniczną (platforma ePUAP, portal empatia.mrpips.gov.pl
oraz bankowość elektroniczna).
Wskazane jest, aby osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami załączyła do wniosku dokument potwierdzający okres zatrudnienia.
W przypadku rolników należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające powierzchnię gruntów rolnych posiadanych w roku 2017.
W celu usprawnienia obsługi wypłaty świadczenia wskazane jest,
aby osoby ubiegające się, posiadały rachunek bankowy.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty.

BURMISTRZ NASIELSKA
Bogdan Ruszkowski
GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
W SPRAWACH RÓŻNYCH
Wtorek 8.00–16.00
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
Poniedziałek 15.00–17.00
Wtorek 10.00–13.00
Sekretariat pok. 104, I piętro, tel. 23 69 33 000

Redaguje zespół: Iwona Pęcherzewska – redaktor naczelna,
Ewelina Niesłuchowska – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, reklama, Marek Stamirowski – zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia.
Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej Zawadzki, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, Leszek Gałężewski, Ewelina Gizińska.
Adres redakcji: ul. Kościuszki 12, 05–190 Nasielsk, tel./fax 023 691 23 43; www.zycie.nasielsk.pl, www.noknasielsk.pl, e–mail: gazeta@noknasielsk.pl
Druk: Agora S.A. NAKŁAD: 2000 egz.
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Z GMINY. Borkowo

Z UM. Zmieniamy się na lepsze

Konflikt nad Wkrą

Inwestycje z zakresu
sportu i rekreacji

Teren nad samą rzeką Wkrą przy moście
w Borkowie jest bardzo
atrakcyjnym miejscem
dla wszystkich wielbicieli kąpieli wodnych,
kajaków i plażowania.
Po jednej stronie rzeki posadowiła się firma
„Wiosełko”, a po drugiej, na terenie będącym własnością gminy
Nasielsk, rozpościerały
się ogólnodostępne łąki.
Od lat wolny czas spędzali tu nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale
także przyjezdni. Natomiast w sierpniu na tym Zdjęcie wykonano 10 maja 2018 r.
Dąbrowska. – Ja też wypożyczam
terenie z dużym powodzeniem odgrywano rekonstrukcję kajaki i jestem w Stowarzyszeniu
Rzeki Wkry, wszystkie wypożyczalbitwy z 1920 roku.
Jednak od ubiegłego roku coś się nie kajaków ze sobą współpracują,
zmieniło. Burmistrz Bogdan Rusz- pomagają sobie, ale z tym panem
kowski postanowił na rok wy- nie ma żadnej współpracy. Też
dzierżawić niewielką działkę nad chciałam wydzierżawić działkę od
rzeką panu Wiesławowi Śliwińskie- gminy, żeby każdy mógł z tego temu. Wcześniej pomysł ten zyskał renu korzystać, ale burmistrz nie
przychylność społeczności wiej- był tym zainteresowany, a teraz
skiej. Na zebraniu wiejskim więk- zarzuca mi konkurencję. Uważam,
szością głosów zgodzili się na to że ten teren w ogóle nie powinien
mieszkańcy Borkowa. O dzierżawę być dzierżawiony, tylko udostępdziałki ubiegała się także prowadzą- niony wszystkim – dodaje pani Dąca sklep w tej miejscowości pani browska.
Iwona Dąbrowska, ale przegrała Grupa mieszkańców Borkowa zajednym głosem. Jaki był cel dzier- rzuca dzierżawcy m.in. to, że zażawy? Zgodnie z umową działka grodził siatką drogę zjazdową do
dzierżawiona od gminy miała być rzeki i zamontował bramy, a wczeprzeznaczona na pastwisko dla śniej blokował dojazd do rzeki,
koni. Tyle, że nad rzeką pojawiły ustawiając szlabany i rozkładając kamienie, dodatkowo część gminnesię stojaki z kajakami.
Szybko jednak okazało się, że nie go gruntu zagradzając pastuchem
wszyscy są zadowoleni z nowych elektrycznym. Mówią, że choć
ustaleń. Dlatego grupa mieszkań- dzierżawi tylko niewielką działkę,
ców Borkowa wystosowała do korzysta z całego terenu nad rzeką
burmistrza Nasielska petycję, pod- (ponad 1 ha), gdzie rozstawiła swoje
pisaną przez 64 osoby, z prośbą kajaki, jednocześnie zabraniając tam
o umożliwienie dostępu do rzeki dostępu innym, z tego terenu może
Wkry i doprowadzenie do niej do- korzystać tylko jego kolega z wypożyczalni z Pomiechówka.
jazdu.
– Do tej pory żyliśmy tutaj spokoj- Pan Śliwiński odpiera te zarzuty
nie. Teraz ludzie nie mają dojaz- twierdząc, że nikomu nie ogranicza
du do rzeki, tak jak dawniej z drogi dostępu do rzeki i nikogo z plaży

Zdjęcie wykonano 10 maja 2018 r.

powiatowej. Wywalczyłam, żeby
trochę dalej można było zjechać
nad rzekę. Tam, gdzie kiedyś była
plaża ogólnodostępna, teraz nie
ma takiej możliwości, bo wszyscy są stamtąd wypędzani. Ludzie
już się przenieśli dalej, bliżej starego mostu i tu przyjeżdżają z kocami odpoczywać – mówi Iwona

nie wypędza. Podkreśla, że wcześniej była tam totalna samowolka,
wszędzie było pełno śmieci i krzaków, a teraz ten teren jest uporządkowany. Ale są ludzie, którzy od
początku jego działalności pisali na
niego skargi do różnych urzędów.
– Ogrodziłem prywatną działkę,
ale brama jest otwarta i na tym

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Każda gmina zobowiązana jest do zaspokajania zbiorowych potrzeb
mieszkańców. Lista zadań, jakie stoją przed nami, jest bardzo długa –
od zapewnienia bezpieczeństwa, po edukację na sporcie i rekreacji
kończąc. Obecnie ten ostatni element stał się bardzo ważny. Społeczeństwo niezwykle mocno ceni sobie możliwość aktywnego spędzania
czasu, głównie na świeżym powietrzu. Nie zamykamy się na te potrzeby
i prężnie realizujemy cele z tego zakresu.

fot. M. Stamirowski

ogrodzonym terenie można zostawić auto. Parking jest tam bezpłatny. Chodziło o to, żeby zadbać
o ten teren i nie wjeżdżać samochodami nad samą wodę, gdzie
jest plaża dostępna dla wszystkich.
Owszem, ogrodziłem pastuchem
elektrycznym kawałek działki z wysoką trawą, żeby konie ją wygryzły,
bo trudno było ją skosić. Ale ludzie
w konie rzucali kamieniami i notorycznie przecinali taśmę ogrodzenia, a konie biegały po wsi. Dlatego
konie stamtąd zabrałem – wyjaśnia
W. Śliwiński. – Wieś zgodziła się, żebyśmy dzierżawili ten teren przez 3
lata, jeśli nie dostaniemy dalej tej
dzierżawy, to po prostu będziemy
funkcjonować na naszej działce po
drugiej stronie mostu – dodaje.
Burmistrz Ruszkowski podkreśla,
że teren nad rzeką nareszcie jest
uporządkowany i konflikt dotyczy
wyłącznie dwóch konkurencyjnych firm: – Teraz, jak przejedzie
się przez Borkowo, to widać, że
„Wiosełko” i nasz gminny teren
naprawdę są zagospodarowane.
Czysto jest wzdłuż tej rzeki i ładnie
to wygląda. A o dzierżawie zadecydowała wieś podczas tajnego
głosowania – stwierdza burmistrz.
Jak dowiedzieliśmy się w nasielskim
magistracie, działka wydzierżawiona panu Śliwińskiemu z przeznaczeniem na wypas koni, to
ok. 300 m2, za którą co miesiąc, przez cały rok, wpływa do
gminy 300 zł brutto. Pieniądze uzyskane z tej dzierżawy,
jak zapewnia burmistrz Bogdan
Ruszkowski, zostaną przeznaczone na rzecz Borkowa. Dzierżawa kończy się wraz z końcem
czerwca br., a ponieważ pan W.
Śliwiński wystąpił z wnioskiem
o jej kontynuację, tym razem
zdecydować o tym musi Rada
Miejska, która podejmie stosowaną uchwałę na najbliższej,
czerwcowej sesji RM.
Ale ponieważ konflikt pomiędzy mieszkańcami lokalnej
społeczności zaognia się coraz
bardziej, skutkując też wzajemnymi oskarżeniami, radni zdecydowali, że temat ten pojawi się ponownie
na najbliższym posiedzeniu Komisji
Infrastruktury i Porządku Publicznego nasielskiej RM. Do sprawy powrócimy niebawem.
(i.)

W 2015 roku udało nam się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na realizację zadania dotyczącego „Rozbudowy
i przebudowy budynku klubu sportowego w Nasielsku, ul. Sportowa”.
Koszt przedsięwzięcia to 1 290 000 zł, z czego dotacja wyniosła prawie 600 000 zł. Dzięki inwestycji budynek klubu sportowego zmienił
się nie do poznania. Brzydki, smutny obiekt, który bardziej odstraszał
niż przyciągał, zyskał na walorach estetycznych. Obecnie możemy
cieszyć się dwupiętrowym, nowoczesnym budynkiem, przystosowanym do wszelkich potrzeb młodych sportowców. Warto podkreślić,
e ta zmiana istotnie wpłynęła na postrzeganie całego stadionu. Mieszkańcy chętniej z niego korzystają, nie tylko jako miejsca do uprawiania sportu, ale także jako miejsca do spacerów, co jest ewidentnie
zauważalne. Dodając do tego fakt, że młodzież może teraz bezpiecznie i zgodnie z podstawowymi warunkami sanitarnymi uprawiać różne

dyscypliny sportu tylko upewnia nas, że inwestycja była w stu procentach trafiona. Warto jeszcze podkreślić, że dysponujemy także projektem przebudowy stadionu, który jeśli tylko uda się pozyskać fundusze,
stanie się bardzo nowoczesnym obiektem. W planach mamy budowę
kortów tenisowych, skoczni w dal i krąg do pchnięcia kulą, boisko piłkarskie oraz bieżnię lekkoatletyczną. W projekcie przewidziano także
budowę widowni na 300 osób.
Kolejną ważną inwestycją jest budowa dwóch otwartych stref aktywności: przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku oraz przy Szkole Podstawowej w Cieksynie. Koszt przedsięwzięcia to ok. 100 000 zł. Gmina
złożyła wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50%. Na dzień dzisiejszy czekamy na wyniki naboru.
Zależy nam na stworzeniu miejsc przyjaznych zarówno dzieciom, jaki
i dorosłym. Dzięki realizacji przedsięwzięcia przy szkołach powstaną
ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku,
w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej (m.in. orbitrek,
masażer bioder i pleców, koła tai chi) oraz strefa relaksu i gier (stół
do tenisa, stół do gry w szachy, ławeczki). Strefy mają sprzyjać integracji
społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być
skierowane do różnych grup wiekowych. Chcąc zapewnić najwyższy
poziom bezpieczeństwa, urządzenia zostaną wyprodukowane z najwyższej jakości atestowanych materiałów, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.
W następnym numerze zaprezentujemy inwestycje mieszkaniowe.
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Śmiertelny wypadek
na Płońskiej
Z PKP

Utrudnienia
w ruchu pociągów
W dniach 10 - 19 czerwca br. na pasażerów PKP, korzystających z pociągów na trasie Warszawa – Nasielsk czekają utrudnienia. W związku
z remontem przejazdu kolejowego w Pomiechówku na odcinku Modlin-Nasielsk wprowadzony zostanie ruch wahadłowy po jednym torze. Część
pociągów Kolei Mazowieckich zostanie odwołana, a część pociągów nie
będzie zatrzymywała się na tym odcinku. Koleje Mazowieckie mają zastąpić je komunikacją autobusową. W związku z remontem przejazdu kolejowego z utrudnieniami muszą liczyć się także kierowcy przejeżdżający
przez Pomiechówek. W dalszym ciągu w związku z modernizacją torowiska wstrzymany jest również ruch na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia.
Z powodu remontu przejazdów kolejowych ruch pociągów wstrzymany
będzie również w terminie 6 - 11 lipca na odcinku Płońsk – Raciąż i 12 23 lipca na odcinku Raciąż – Sierpc. Tam również zostanie uruchomiona
zastępcza komunikacja autobusowa.
Szczegółowy rozkład jazdy znaleźć można na stronie www.mazowieckie.
com.pl
Michał B. za: www.mazowieckie.com.pl

Z POLICJI

Prowadził pod wpływem
W poniedziałek, 14 maja po godz. 19.00, funkcjonariusze z Nasielska
zatrzymali do kontroli drogowej 66-letniego kierowcę Fiata Punto.
Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
– Teraz kierowca odpowie za jazdę po pijanemu i straci prawo jazdy.
Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności – mówi Szymon Koźniewski.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek, 25 maja br., przed
godz. 9.00. Jak podaje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 26-letnia kobieta, kierująca osobową Hondą, prawdopodobnie podczas manewru wyprzedzania, zderzyła się z 96-letnim kierowcą skutera. Chwilę po zdarzeniu mężczyzna wstał
i wszystko wskazywało na to, że nie ucierpiał w czasie wypadku. Po chwili jednak jego stan zdrowia pogorszył się i ratownicy medyczni przystąpili
do akcji reanimacyjnej. Kierowca jednośladu zmarł. Aktualnie w nowodworskiej komendzie prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora
w celu wyjaśnienia okoliczności tego wypadku. Jednocześnie policjanci poszukują jego świadków.
Wszyscy, którzy widzieli to zdarzenie, czy
też być może zarejestrowali je na prywatnych kamerach,
proszeni są o zgłoszenie
się do KPP w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Informacje można przekazywać również pod
nr. telefonów: 22 775 33
05 lub 22 775 22 01-04.
E.G.

Z POLICJI

Ukradli ponad 4 tys. zł
Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, w poniedziałek, 14 maja br., w godzinach popołudniowych przy ul. Warszawskiej
doszło do włamania do mieszkania. Według ustaleń policjantów nieznany sprawca (lub sprawcy) prawdopodobnie dostał się do wnętrza mieszkania przez niedomknięte okno. Z lokalu zabrał gotówkę. Starty zostały
oszacowane przez pokrzywdzonego na ponad 4 tys. zł.
Aktualnie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie. Jednocześnie
policjanci zwracają się do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia, o kontakt z nasielskim komisariatem.
(e)

eg

FOTOOBSERWATOR

Majowe dziki

E

K

15 maja w Nasielsku przy ul. Płońskiej funkcjonariusze Referatu Kryminalnego KP Nasielsk, realizując
czynności operacyjne, dokonali
zatrzymania mieszkańca Nasielska,
który od dłuższego czasu ukrywał
się przed wymiarem sprawiedliwości. W dodatku okazało się, że mężczyzna dokonuje kradzieży energii
elektrycznej poprzez nielegalne
podłączenie się do sieci energetycznej w piwnicy powodując straty
o łącznej wartości 1500 zł na szkodę miejscowej wspólnoty mieszkaniowej.
19 maja w Nasielsku na ul. Żwirki
i Wigury funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego
KP Nasielsk dokonali zatrzymania
35-letni mieszkańca Nasielska, który od dłuższego czasu znęcał się
nad matką i siostrą. Sprawca podczas
przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów, a Prokuratura zastosowała wobec niego środki
zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się
do pokrzywdzonych oraz nakazu
opuszczenia zajmowanego lokalu
mieszkalnego.
21 maja w Nasielsku na ul. Warszawskiej funkcjonariusze Referatu Kryminalnego KP Nasielsk realizując
czynności operacyjne, dokonali zatrzymania 39-letniego mieszkańca
Nasielska, który od dłuższego czasu
ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.
28 maja w Nasielsku na ul. Krańcowej funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Mazda, którym kierowała 29-letni mieszkaniec gminy
Pomiechówek, znajdujący się w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,33
mg/l i 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
28 maja w miejscowości Zaborze
funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP Nasielsk
zatrzymali do kontroli drogowej
samochód marki Renault, którym
kierowała 33-letnia mieszkanka
powiatu płońskiego, znajdująca się
w stanie nietrzeźwości z wynikami 0,77 mg/l i 0,79 mg/l alkoholu
w wydychanym powietrzu.
Sporz. RW

W naszym mieście pojawiły się dziki. Ten niecodzienny widok na zdjęciu
uwieczniła mieszkanka pobliskiego osiedla
mieszkaniowego. W poniedziałek, 14 maja br.,
ok. godz. 19.00 takie
dorodne zwierzę grasowało na trawniku przed
budynkiem Liceum
Ogólnokształcącego im.
Jarosława Iwaszkiewicza.
W szkole nie zauważono śladów niechcianych
gości.
(red.)
R

KRONIKA
POLICYJNA

KRONIKA OSP
Z GMINY
L

A

M

A

Utrudnienia w Kątnych
Kierowcy, jadący drogą wojewódzką nr 632 relacji Kątne – Nowe
Miasto, mogą napotkać utrudnienia w ruchu drogowym. Trwa wylewanie nowej nawierzchni asfaltowej, co związane jest z ruchem wahadłowym i obowiązującą sygnalizacją świetlną. Remont prowadzony
jest łącznie na odcinku 6,200 km na terenach gmin Nasielsk, Świercze
i Nowe Miasto. Roboty wykonuje firma Czystość z Wołomina. Została
ona wybrana spośród pięciu oferentów, którzy wzięli udział w przetargu ogłoszonym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Koszt inwestycji to 2 369 786.15 zł.
(red.) E.G.

W sobotę, 19 maja strażacy z OSP
Nasielsk zostali wezwani do miejscowości Mogowo, gdzie udzielili pomocy przy usunięciu gniazda
szerszeni.
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Z GMINY

Z MIASTA

Czy zasiedlą mieszkania
w Chrcynnie?

Szczury rozrabiają

Wciąż trwają ustalenia i negocjacje
między mieszkańcami budynku socjalnego w Nowych Pieścirogach
przy ul. Reja, a Nasielskim Budownictwem Mieszkaniowym, w sprawie nowego miejsca zamieszkania
lokatorów. Wielorodzinny budynek
w Pieścirogach jest w tak złym stanie technicznym, że nie nadaje się
do remontu. Jednak nie wszyscy
mieszkańcy chcą go opuścić. Powód?
Przede wszystkim lokatorzy mówią
o tym, że dbają o swoje mieszkania
i w ich ocenie nie wymagają one pilnej wyprowadzki. Dodatkowym atutem ich dotychczasowych mieszkań
jest lokalizacja. Pozostając w Pieścirogach, mają ułatwiony dostęp do stacji
PKP, kościoła, przychodni, sklepów
itp. W przypadku proponowanego
osiedlenia w Chrcynnie może stać się
to problematyczne.
– Na chwilę obecną w budynku przy
ul. Reja 5 zamieszkuje sześć rodzin.
Dwie rodziny otrzymały propozycje
zmiany lokalu na mieszkania znajdujące się w Nasielsku, jedna rodzina
zadeklarowała dobrowolne przekwaterowanie do lokalu komunalnego
w Chrcynnie, z dwoma rodzinami
prowadzone są jeszcze dalsze ustalenia. Natomiast status jednej rodziny podlega dalszym ustaleniom
ze względu na stan prawny sprawy –

informuje Marzena Gronowska, prezes Nasielskiego Budownictwa.
Jak zapewnia pani prezes, rozmowy
z najemcami będą trwały tak długo, aż uda się dopasować posiadany
zasób mieszkaniowy zgodnie z racjonalną gospodarką mieszkaniową
do potrzeb mieszkańców. Proponowane nowe lokalne, jak się dowiadujemy, są w niektórych przypadkach
odrobinę mniejsze od tych, które
dotychczas zajmowali lokatorzy, ale
o wyższym standardzie.
– Część lokali zamieszkałych w budynku przy ul. Reja miało większy
metraż niż proponowane na zamianę, ale nie były wyposażone
np. w instalację sanitarną. Przypominam, że mieszkania w Chrcynnie

fot. M. Stamirowski

mają centralne ogrzewanie, termę,
łazienkę z prysznicem, podłogi z terakoty oraz panele podłogowe, antenę
zbiorczą. Mieszkania są gotowe do
zamieszkania – mówi M. Gronowska.
Losy budynku przy ul. Reja będą
przesądzone dopiero, gdy opuszczą
go wszyscy lokatorzy. Gmina jednak
nie planuje jego remontu, co za tym
idzie, opustoszały budynek najprawdopodobniej zostanie zburzony.
W budynku w Chrcynnie trzy mieszkania pozostaną do dyspozycji MOPS
w razie zdarzeń losowych, a pozostałe lokale, zgodnie z decyzją Komisji
Mieszkaniowej, zostały już rozdysponowane.
E.G.

Na ul. Warszawskiej w Nasielsku, tuż obok pawilonów, powstała bardzo duża
dziura przy studzience kanalizacyjnej. Sprawę upowszechniła jedna z mieszkanek naszego miasta, pani Barbara, która zamieściła na jednym z portali społecznościowych zdjęcia, obrazujące problem wraz ze swoją prośbą o interwencję
w tej sprawie. Tego samego dnia, tj. 18 maja br. teren został zabezpieczony taśmami odgradzającymi. Do tej pory piesi, a przede wszystkim dzieci były narażone na niebezpieczeństwo. Jak się okazuje, podjęto także dalsze czynności
w sprawie.

– Studnia kanalizacyjna została naprawiona. Uzupełniono ubytki gruntu, zabezpieczono rurę kanalizacyjną. Ubytki spowodowane były przez gryzonie
(szczury), które poszukują pożywienia. W studni zostały rozłożone trutki. Praca
urządzeń jest prawidłowa – informuje Lidia Rutkowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
E.G.

Fotoobserwator

Kosze dla Pieścirogów
Mieszkańcy Nowych Pieścirogów doczekali się ulicznych
koszy. Do tej pory znajdowały się one wyłącznie wzdłuż
drogi powiatowej, czyli przy
ul. Kolejowej. W poniedziałek,
21 maja, nowe kosze zostały
rozmieszczone przy drogach
osiedlowych.
– Na terenie Nowych Pieścirogów rozstawiono 5 koszy
ulicznych zgodnie ze wskazaniami sołtysa. Pojemniki będą opróżniane 2 razy
w tygodniu. Koszt inwestycji
wyniósł 2 700 zł – informuje
Lidia Rutkowska, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Nasielsku.
E.G.

Z GMINY. Afrykański Pomór świń

Nasielsk w czerwonej strefie
W jednym z gospodarstw w Kątnych rozpoznano
109 ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń w Polsce.
W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
wybito wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym znajdowało się zarażone zwierzę.
Rozpoznanie tej groźnej dla zwierząt gospodarskich
choroby sprawiło, że gmina Nasielsk znalazła się w tzw.
czerwonej strefie, która oznacza bardzo duże restrykcje
wywożenia i wwożenia świń do i z gospodarstw.
Będą one obowiązywały do czasu uchylenia rozporządzenia wojewody mazowieckiego, które wydane zostało
19 maja. Wojewoda w swoim piśmie zaznaczył, że zakazy
potrwają ok. 60 dni. Dłuższy termin obowiązuje w strefie zapowietrzonej, tj. do 3 km, a w niej znajdują się takie
miejscowości, jak: Chlebiotki, Jackowo Włościańskie, Kątne, Kosewo, Mazewo Dworskie „B”, Mazewo Włościańskie,
Nasielsk, Stare Pieścirogi, Wiśniewo. Krótszy termin obowiązuje w strefie zagrożonej, tj. do 7 km.
W wyniku rozporządzenia, które dotyczy powiatów: nowodworskiego, płońskiego i pułtuskiego, właściciele trzody chlewnej obecnie nie mogą nic zrobić ze zwierzętami
ze swojej hodowli bez pozwolenia Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim. Tylko on
może wydać pozwolenie, chociażby na wspomniany transport świń, wywożenie i rozrzucanie ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, przemieszczanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałej części Polski.
Gospodarzy obowiązują teraz też bardzo restrykcyjne zasady dotyczące higieny pomieszczeń, w których znajdują się świnie, a także osób, które się nimi zajmują. Dodatkowo w wyniku wykrytego przypadku ASF zakazuje
się sprzedaży, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt na terenie targowiska przy ul. Tylnej i Lipowej w Nasielsku.
Osoby, które nie dostosują się do tego przepisu, będą podlegały karom finansowym.
W sprawie zostało zwołane także posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w siedzibie starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, podczas którego Maciej Wierzchoń, Powiatowy Lekarz
Weterynarii, przedstawił informacje dotyczące ogniska choroby trzody chlewnej w Kątnych. Apelował także
do wszystkich gospodarzy z terenu powiatu nowodworskiego o bezzwłoczną informację w przypadku padnięcia
świń. Nie stosowanie się do zasad określonych w rozporządzeniu będzie skutkować karami.
E.G.

Z GMINY

W pogoni za modą
Na terenie gminy Nasielsk stoi kilka
kontenerów ze znaczkiem Polskiego
Czerwonego Krzyża, które przeznaczone są do zbiórki tekstyliów.
Gromadzone są w nich ubrania, pościel, zabawki itd. Ideą PCK jest, najczęściej z powodu ich złego stanu,
wykorzystanie tekstyliów do celów
przemysłowych.
A zebrane w ten sposób środki przeznaczane są na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych
oraz bieżącą działalność statutową
dla potrzebujących z danej okolicy,
gdzie stoją kontenery.
Część nasielszczan woli jednak od razu zająć się ubraniami. Pod osłoną
nocy wyciągają je z kontenerów i przebierają. Niestety ubrania, które
nie przypadają im do gustu, pozostawiają na ziemi i rozrzucają wokół.
Z takim widokiem można się spotkać chociażby na parkingu przy kościele św. Wojciecha, przy podwórku Nivea na ul. Staszica, przy przychodni zdrowia na ul. Sportowej czy w Nowych Pieścirogach obok
budynku Poczty Polskiej.
Amatorzy zużytej odzieży, którzy zaglądają do kontenerów, pozostawiają po sobie totalny bałagan. Kto ma go teraz posprzątać?
E.G.
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Z BIBLIOTEKI

Czytamy w kinie i cukierni
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przez cał y maj i czerwiec prowadzi działania związane
z ogólnopolską akacją „Cała Polska Czyta Dzieciom”, która u nas
odbywa się pod hasłem „Czytanie
zbliża”. W drugiej połowie maja
do naszej akcji włączyli się harcerze. Kasia i Weronika, harcerki
z Liceum Ogólnokształcącego im.
Jarosława Iwaszkiewicza, 17 maja
br., czytały dla klasy I ze szkoły
Podstawowej nr 2 wesołe opowieści Wiesława Drabika.

Odwiedziliśmy również Nasielski
Ośrodek Kultur y, gdzie dzieciom z klasy III (16 maja br.) czytała książkę pani Katarzyna Tyc.
Dzieci doskonale znają nasielską
widownię, dlatego tym razem
mali słuchacze usiedli na scenie,
a pani Kasia na widowni. Uczniowie mieli okazję także zobaczyć
tajemnicze miejsce, tzw. kabinę

projekcyjną, z której wyświetlane
są filmy.
Z kolei z klasą I ze Szkoły Podstawowej nr 1 ( 24 maja br.) na zaproszenie pana Jacka Białoruckiego,
udaliśmy się do cukierni PTYŚ.
Dzieci w miłej atmosferze wysłuchały wierszy Jana Brzechwy
i Juliana Tuwima, a pan Jacek
przeczytał wiersz Juliana Tuwima „Dyzio Marzyciel”. Na zakończenie naszego spotkania ugościł
dzieci przepysznymi lodami.

Natomiast w poniedziałek (28
maja br.) pani Ewa Laskowska, tłumaczka z języka czeskiego, czytała dzieciom z klasy III Szkoł y
Podstawowej nr 2 bajki po czesku. Wielką frajdą dla wszystkich
było wspólne tłumaczenie tekstu
na język polski, z czym dzieci poradziły sobie doskonale.
Na wszystkich chętnych czekamy
jeszcze cały czerwiec. Obiecujemy wiele atrakcji.
(bibl.)

DKK

Historia Anny Dymnej
Członkowie D yskusyjnego Klubu Książki na spotkaniu, które
odbyło się w sobotę,
19. maja br. w nasielskiej Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej,
dzielili się wrażeniami po lekturze książki Elżbiety Baniewicz
Dymna . To niezwykle ciekawa biografia
Anny Dymnej – aktorki znanej chyba każd e m u m i ł o ś n i ko w i
kina. Autorka zręcznie
prowadzi w niej czytelnika przez wybory,
które doprowadził y
panią Annę do miejsca, w którym znajduje
się obecnie. Żywa narracja i duża ilość zdjęć
nie pozwala się nudzić
przy tej lekturze, a przy
okazji można dowiedzieć się wielu rzeczy
o kobiecie, która poświęca swoje życie,
aby p o ma g ać t ym,
których los nie oszczędzał.
Uczestniczki sobotniego spotkania zgodnie stwierdziły, że dowiedziały się o aktorce wielu rzeczy,
o których wcześniej nie słyszały,
jak chociażby o organizowanych
przez nią salonikach poezji czy
bardziej szczegółowo o jej szerokiej działalności charytatyw-

nej (Fundacja „Mimo Wszystko”).
Przez tę książkę Anna Dymna
jawi się jako osoba piękna, utalentowana i dobra, choć jej życie
nie było usłane różami. Prawda,
że spotkała wielu życzliwych ludzi,
jak chociażby sąsiada z lat dziecinnych i młodzieńczych – Jana
Niwińskiego – aktora i ekscentryka, który jako pierwszy dostrzegł

w niej i sk rę aktorskiego talentu i uczył
ją interpretacji poezji.
Zap ewne to d zięk i
jego namowom została aktorką.
Elżbieta Baniewicz nie
unika w swojej książce
trudnych tematów, jednak ciemniejsze strony
życia swojej bohaterki opisuje z klasą i ze
smakiem. To opowieść
nie tylko o aktorce,
lecz przede wszystkim
o człowieku wrażliwym
n a i n n y c h . L e ktura pozostawiła
w sercach klubowiczek
pozytywne wrażenia,
a szczególnie spodob a ł o s i ę w yc h w ycone z treści przez
panią Irenę Konerberger sformułowanie,
że uroda jest
w oczach. Nie
na darmo mówimy,
że są one zwierciadłem
duszy…
Następne spotkanie klubu odbędzie się w sobotę, 16. czerwca. Zapraszamy szczególnie miłośników
kryminału, gdyż czas spędzimy,
dyskutując o książce pt. Motywy
osobiste autorstwa carycy rosyjskiego kryminału – Aleksandry Marininy.
Ewa Laskowska
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WARTO PRZECZYTAĆ

USA prezydenta Trumpa
Ogień i furia. Biały Dom Trumpa
autorstwa Michaela Wolffa stała się
hitem w USA, zanim jeszcze została wydana, a pierwsze egzemplarze rozchodziły się na pniu
w dniu premiery. Nic dziwnego,
w końcu opowiada ona o najważniejszej osobie w państwie.
Na dodatek oryginalnej nawet na
tle swoich niebanalnych poprzedników.
Pewnie większość czytelników
wie o tym, że Ronald Reagan, zanim został prezydentem Stanów
Zjednoczonych, był aktorem.
Ale wśród grona głów tego państwa byli też chociażby naukowcy,
jak James Garfield, twórca jednego z dowodów na twierdzenie Pitagorasa. Znajdziemy wśród nich również
sklepikarza, geodetę, prawnika i licencjonowanego barmana, bo tym parał się
Abraham Lincoln przed pójściem w kierunku kariery politycznej. Ale osoby
z tzw. dużego biznesu, takiej jak Donald Trump, w Białym Domu jeszcze nie
było.
Donald Trump, 45. Prezydent USA budzi skrajne emocje. Ma wielu przeciwników widzących w nim błazna i celebrytę, ale również zaskakująco dużo sympatyków, którzy doceniają go np. za sprzątanie ,,bałaganu” po prezydenturze
Baracka Obamy, za jaki uważają chociażby reformę opieki zdrowotnej, mającej
w założeniu wspomaganie osób, których nie stać na zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. W Polsce ma on również swoich fanów. Część z nich
pozyskał zapewne dzięki podniosłej i odwołującej się do historii naszego kraju
przemowie, którą wygłosił podczas zeszłorocznej wizyty w Polsce.
Ale jaki naprawdę jest Trump i jego otoczenie? Na to pytanie próbuje udzielić
odpowiedzi Michael Wolff w swojej książce ,,Ogień i furia. Biały Dom Trumpa”. Historia początku prezydentury przedstawiona jest tam trochę jak w komedii pomyłek. Oto znany bogacz wraz z rodziną i przyjaciółmi postanawiają
rozkręcić kampanię prezydencką, od początku nie licząc na sukces. Ale jak
to bywa w komediach, następuje niespodziewany obrót zdarzeń i bohaterowie
naprawdę zostają domownikami Białego Domu. I co robić w takiej sytuacji?
Wbrew powyższemu opisowi, książka nie jest pozycją na wesoło, która skrzy
od opisu wpadek i anegdot prezydenta. Nie jest ona nawet stricte o Trumpie.
Więcej tam wspomnień i opowieści o jego otoczeniu radzącym sobie w nowych dla siebie warunkach. Spora część książki opisuje napięte relacje między
różnymi stronnictwami wewnątrz obozu prezydenta, które z jednej strony reprezentuje Steve’a Bannon, główny doradca prezydenta, a z drugiej rodzina
Donalda Trumpa. Sam tytułowy bohater, gdy się pojawia, jest figurą niejednoznaczną. Pewny siebie i potrafiący wpływać na rozmówców, ale przy tym
łasy na komplementy, niecierpliwy i wydający pochopne decyzje bez wcześniejszej analizy sytuacji.
Po lekturze Ognia i furii można zrozumieć, że jej niezwykła popularność wiąże
się bardziej z tym, o kim niż o czym opowiada. Nie znajdziemy w niej na przykład zbyt wiele o tak kontrowersyjnych sprawach, jak wpływ Rosji na wybór
Trumpa (jest to zaledwie wspomniane). Niemniej jak na razie, to jedyna taka
książką o głowie państwa, której decyzje mają wpływ na światową politykę,
co w pośredni sposób dotyczy również naszego kraju. Dobrze więc wiedzieć,
z kim mamy do czynienia i czego jeszcze możemy się spodziewać w przyszłości. A przyszłość zapowiada się ciekawie.
Paweł Kozłowski
Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego
dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów.
W ich rękach znajduje się cywilizacja.
Jan Paweł II

Z okazji Dnia Działacza Kultury życzymy wszystkim
twórcom i animatorom życia kulturalnego
dużo zdrowia, wielu sukcesów, satysfakcji płynącej
z wykonywanej pracy oraz powodzenia
w urzeczywistnianiu wszelkich przyszłych planów.
Dziękujemy tym, którzy mają swój udział
w upowszechnianiu i ochronie kulturalnych wartości,
i dziedzictwa narodowego, za pracę na rzecz
rozwoju kultury lokalnej oraz wkład w krzewienie tradycji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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ROZMAITOŚCI

Z BIBLIOTEKI

„Wierzyć to znaczy ufać, kiedy cudów nie ma”
ks. Jan Twardowski

Rajd Rowerowy z historią w tle
Kolejny rajd rowerowy zaplanowaliśmy na sobotę, 26 maja br. Tym razem miał się on odbyć w ramach akcji
„Odjazdowy Bibliotekarz” i już po raz
trzeci na naszej trasie mieliśmy spotkać
się z bibliotekarzami z Pomiechówka.
Miejscem docelowym naszej wyprawy, z uwagi na 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę,
miał być pomnik żołnierzy poległych w bitwie nad Wkrą 1920 roku
w Borkowie. Jednak pogoda spłatała
nam psikusa. Od rana na niebie kłębiły się deszczowe chmury. Deszcz
padał bez przerwy. Tuż przed godziną 12.00 przed biblioteką zebrało się
kilku najwytrwalszych rowerzystów.
Ale rzęsista ulewa uniemożliwiła nam
wyjazd. Odbyliśmy szybką naradę i po
20 minutach nasi rowerzyści z pojazdów dwukołowych przesiedli się
do aut. W strugach deszczu dotarliśmy
pod pomnik w Borkowie, gdzie złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicz. Pani
Izabela Mazińska przybliżyła nam historię tego miejsca.
Od bitwy nad Wkrą 1920 roku minęło wiele lat. Zmienił się krajobraz,
upłynęło wiele wody we Wkrze. Bitwa
nad Wkrą w sierpniu 1920 r. była jedną z tych, które pozwoliły odeprzeć
bolszewików z powrotem na wschód.

25 lat Kapłaństwa

W dniach 14-15 sierpnia 1920 r.
pod wsią Borkowo polskie dywizje
piechoty oraz Brygada Syberyjska
starły się z bolszewickimi dywizjami
strzeleckimi. Ponosząc ciężkie straty,
Wojsko Polskie odepchnęło przeciwnika i uniemożliwiło mu obejście Warszawy od północy.
Dla upamiętnienia tych walk wzniesiono właśnie tu, w Borkowie, pomnik
i co roku, w sierpniu, odbywają się
uroczyste obchody, łącznie z inscenizacją bitwy z 1920 r. Minutą ciszy
uczciliśmy poległych.
Spod pomnika w Borkowie udaliśmy
się do siedziby Ochotniczej Straży
Pożarnej w Cieksynie, gdzie zaplanowany był piknik. Tam czekali na
nas strażacy z grillem ustawionym

pod parasolem. Na miejscu ogrzaliśmy się kawą i herbatą. W tym czasie
na grillu zaczęły skwierczeć kiełbaski,
które smakowały wybornie.
Nasielscy bibliotekarze przygotowali
kronikę rajdów, w której znalazły się
relacje ze wszystkich wypraw rowerowych wraz ze zdjęciami. Obecni
uczestnicy z sentymentem oglądali
zdjęcia. Kronika znajduje się w siedzibie biblioteki.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć Pani Monice Sitkiewicz,
sołtys z Cieksyna, i Panu Kamilowi
Krawczykowi, sołtysowi Borkowa.
Już dziś zapraszamy na kolejny rajd,
który odbędzie się w niedzielę 10
czerwca.
Bibl.

NAGRODY

Orzeł Polskiego Rolnictwa
Przedsiębiorstwo PHU Kowalski z Winnik, które zajmuje się produkcją oleju lnianego oraz hodowlą
świń rasy złotnicka biała, po raz kolejny zostało wyróżnione. Tym razem państwo Kowalscy otrzymali nagrodę Orła Polskiego Rolnictwa od tygodnika
„Wprost”. Wydarzenie to odbyło się w środę, 16 maja
br., w Teatrze Capitol. Honorowym patronatem objęli je: Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedsiębiorstwo państwa
Kowalskich na gali województwa mazowieckiego
znalazło się w gronie ponad 40 firm, które wytypowane zostały przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz
firmę Bisnode.
Wśród nagrodzonych znalazły się m.in.: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Fabryka Mebli „FORTE” S.A., Adamed Sp. z o.o, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Specjalnymi wyróżnieniami uhonorowani zostali: Ewa Chodakowska (Ambasador Regionu) i Olaf Lubaszenko (Osobowość Regionu). Orła „Wprost” odbierał
także Wojciech Radzikowski, właściciel Piekarni „Ratuszowa” Radzikowscy z Siedlec. Przedstawiciele tego przedsiębiorstwa wraz ze swoimi wypiekami gościli niedawno na naszym Jarmarku św. Wojciecha.
Orły są przyznawane firmom, które osiągnęły najwyższy zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. W tym roku odbyła się III edycja projektu Orły tygodnika „Wprost”.
(red.)

Drogiemu Księdzu Ryszardowi Kolczyńskiemu
w 25 rocznicę święceń kapłańskich
składamy serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego
na jak najdłuższe życie w zdrowiu
i owocnego kapłańskiego posługiwania
dla naszej społeczności parafialnej.
Niech Dobry Bóg wspiera Cię swoją Łaską,
a ludzie odpłacają dobrem i serdecznością.
Dziękujemy dziś Panu Bogu za Twoją obecność wśród nas,
za wszystko dobro, które się stało naszym udziałem,
za czas, siły i talenty, którymi służysz ludziom.
Z wielką radością dziękujemy Ci również, drogi Księże,
za piękne i mądre kazania,
które inspirują nas do poszukiwań i przemyśleń.
Szczęść Boże w dalszej pracy duszpasterskiej!
Proboszczowi Parafii Cieksyn
Wdzięczni za wspaniałą i pełną ofiar posługę
Parafianie
Jubileuszowa Msza Św.: Cieksyn, 3.06.2018r. godz. 11:30

Z PARAFII

Zmiany personalne
Z dniem 30 czerwca br. ks. kanonik Jan Majewski, proboszcz parafii
pw. św. Katarzyny w Nasielsku, przechodzi na emeryturę. Uroczysta msza
św., podczas której będzie okazja, by podziękować księdzu proboszczowi
za wieloletnią pracę na rzecz parafii, odbędzie się w niedzielę, 24 czerwca
br. o godz. 12.00.
Nowym proboszczem tej parafii od 1 lipca br, będzie ks. mgr Sławomir
Wiśniewski, który obecnie jest jeszcze proboszczem w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
Zmiany nastąpią również w parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku. Niebawem odejdzie z niej ks. mgr Grzegorz Bednarczyk, który od 1 lipca br.
będzie administratorem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie. Na tym jednak nie koniec, 28 maja br., diecezja płocka ogłosiła
zmiany personalne wśród księży wikariuszy, które obowiązywać będą
od 23 sierpnia br. Odchodzi ks. Mgr Michał Gołębiewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, który został mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie. Zmienią
się również księża w Nasielsku. Ks. mgr Grzegorz Adam Ostrowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany został wikariuszem parafii pw. św. Urbana w Baboszewie. Do parafii
w Nasielsku przyjdzie natomiast ks. mgr Rafał Winnicki, dotychczasowy duszpasterz Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza
Ewangelisty oraz ks. mgr Paweł Andrzej Perdion, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą.
(red.)www.diecezjaplocka.pl

Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca
pragniemy złożyć serdeczne życzenia
wszystkim Pracownikom Samorządowym.
Dziękujemy Państwu za codzienny trud i ciężką pracę
dla dobra lokalnych społeczności.
To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu
rozkwitają nasze „małe ojczyzny”.
Służba publiczna nie zawsze bywa łatwa.
Potrzeba wiele cierpliwości i zrozumienia,
aby dobrze służyć ludziom.
Warto podejmować starania,
ponieważ przynosi to ogromną satysfakcję.
Dziękując za współpracę, życzymy niesłabnącego zapału,
wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Jerzy Lubieniecki

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
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Z ŻYCIA PARAFII. Pielgrzymka na Białoruś i Litwę

Na szlaku Miłosierdzia
Od 1 do 3 maja 2018 roku pięćdziesięcioosobowa grupa wiernych z parafii św. Wojciecha w Nasielsku,
mając zapewnioną opiekę duszpasterską ks. Grzegorza Ostrowskiego, wyruszyła w podróż na Kresy.
Pielgrzymi przebywali kolejno w Białymstoku, Świętej Wodzie, Suchowoli, Studzienicznnej, Augustowie a następnie w Kownie, Trokach i Wilnie.
Pierwszym przystankiem był Białystok – stolica Podlasia. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy relikwiach bł. ks. Michała Sopoćki modliliśmy się koronką do Miłosierdzia Bożego. Podziwialiśmy piękno
katedry oraz ogrodów przy Pałacu Branickich. Wraz z pojawieniem się naszego autokaru na parkingu
przed Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie, nagle zjawił się tam również podróżujący na rowerze tutejszy ksiądz Proboszcz, który od razu „porwał” nas do sanktuarium przed obraz
Matki Bożej i z dumą opowiadał o tym, w jakich okolicznościach to miejsce powstało, jak prężnie się
dziś rozwija i ile uroczystych nabożeństw tu się odbywa. Po zaczerpnięciu wody ze źródełka, udaliśmy
się na Górę Krzyży zwaną też Górą Bożego Miłosierdzia, gdzie wierni, tak jak na Grabarce, pozostawiają krzyże. Jest ich tysiące, a teren jest bardzo rozległy. Spod Pomnika III Tysiąclecia podziwialiśmy
imponujący widok na Dróżki Siedmiu Boleści Matki Bożej oraz Kapliczki Różańcowe i pod przewodnictwem naszego opiekuna odprawiliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Następnie zatrzymaliśmy się w Suchowoli – parafii urodzenia bł. księdza Jerzego Popiełuszko. Przy
pomniku błogosławionego spotkaliśmy brata księdza Jerzego, Józefa Popiełuszkę, który podzielił się
z nami swoim świadectwem: Mam od kilkunastu lat raka, żyję dzięki Jerzemu. Następnie udajemy się
do świątyni.
Na godz. 17.00 przybyliśmy do Studzienicznej,
gdzie przed obrazem słynącym łaskami, uczestniczyliśmy we mszy św.
Tu, 9 czerwca 1999 r.,
w kaplicy przy Obrazie
Matki Bożej modlił się
św. Jana Paweł II. Wydarzenie to odtwarza pomnik papieża ustawiony
na brzegu, na styku jeziora i wyspy. Ojciec Święty z laską w prawej ręce,
w lewej trzyma różaniec.
Na pomniku umieszczono też słowa wypowiedziane wtedy przez papieża: Byłem tu wiele razy, ale jako papież po raz pierwszy i chyba ostatni. Pierwszy dzień zakończyliśmy w Augustowie, gdzie spędziliśmy noc.
W środę wyruszyliśmy na Litwę. Udaliśmy się do Kowna, miasta nad Niemnem, gdzie oczekiwał
na nas przewodnik pan Andrzej, który z wielką charyzmą przedstawił nam historię miasta. W katedrze
Kowieńskiej podziwialiśmy piękny papieski obraz. Udaliśmy się na Rynek, gdzie poznaliśmy historię
życia w mieście Adama Mickiewicza.
W Trokach zwiedziliśmy zamek Wielkich Książąt Litewskich – położony na wyspie, otoczonej pięknymi jeziorami. Przechodziliśmy też przez wioskę karaimską. Punktem centralnym naszego pielgrzymowania była msza św. w Farze Trockiej przed Obrazem Matki Bożej Trockiej.
Cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znajdujący się po dzień dzisiejszy w kościele Nawiedzenia NMP w Trokach na Pojezierzu Wileńskim, podobnie jak i zakorzenienie się kultu maryjnego
na Litwie, należy wiązać z wielkim księciem Witoldem (ok. 1350 – 1430). On to wybrał Bogurodzicę
na swoją opiekunkę, fundując liczne kościoły pod Jej wezwaniem. Była to szczególna msza św., gdyż
kopia tego obrazu znajduje się w naszym parafialnym kościele. Nie wiemy, kiedy kopia obrazu trafiła do świątyni w Nasielsku. W opisie kościoła parafialnego w Nasielsku z 1775 roku mamy wzmiankę
o sześciu ołtarzach, z których trzeci był ołtarzem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (drugi obraz
po przesunięciu zasłaniał pierwszy), Sukienka w ołtarzu na obrazie Matki Bożej srebrna cała, korona
na głowie tejże M. Boskiej i jako na Panu Jezusie wyzłacane całe i kwiat czyli róża srebrna wyzłacana
w ręku Najświętszej Panny, także przy głowach Pana Jezusa i Najświętszej Panny promienie srebrne
wyzłacane i dwaj aniołowie, którzy koronę trzymają. Sejm Litwy ogłosił rok 2018 Rokiem 300-lecia
Koronacji Obrazu Matki Boskiej Trockiej.
Następnie pojechaliśmy do Wilna. Wiele osób udało się na Wieżę Telewizyjną, gdzie można było podziwiać piękne widoki Wilna i okolic.
Ostatni dzień, 3 maja, rozpoczęliśmy od zwiedzania kościoła św. Piotra i Pawła na Antykolu. Ta perła
baroku zapierała dech w piersiach u tych, którzy byli po raz pierwszy. Zaś w katedrze św. Stanisława
Biskupa oraz św. Władysława, modliliśmy się w kaplicy królewskiej przy relikwiach św. Kazimierza.
Kościół św. Piotra i Pawła urzekł pielgrzymów swoim wystrojem wnętrz. We Wilnie odwiedziliśmy
kilka kościołów, z których część została odrestaurowana, inne zaś są świadectwem polityki tępienia
chrześcijaństwa i niszczenia kościołów. Albowiem w czasach komunizmu zostały one zamienione
w spichlerze, co było powodem bezpowrotnego zniszczenia zabytkowych wnętrz, niepowtarzalnej architektury, utraty fresków, polichromii, witraży. Niezapomnianych przeżyć dostarczyła nam
msza św., odprawiona przez ks. Grzegorza w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zatrzymaliśmy się przy obrazie Chrystusa, namalowanym według wizji św. siostry
Faustyny Kowalskiej. Tam modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Mieliśmy również okazję
zobaczyć Pałac Prezydencki (dawny biskupi), Uniwersytet Wileński, i dom, w którym mieszkał Adam
Mickiewicz. Byliśmy na cmentarzu na Rossie, gdzie znajdują się groby wielu sławnych naszych rodaków. Przy grobie „Matki i sercu Syna” modliliśmy się za zmarłych oraz poległych w obronie i suwerenności naszej ojczyzny, szczególnego dnia Uroczystości Matki Bożej Królowej Polski i rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W drodze powrotnej do domu, tak jak to czyniliśmy na całej trasie pielgrzymki, radośnie śpiewaliśmy,
razem odmawialiśmy różaniec i wiele innych modlitw. Pielgrzymowanie na północno-wschodnie
Kresy dawnej Rzeczpospolitej dostarczyło nam wiele przeżyć religijnych, patriotycznych, sentymentalnych i estetycznych. Wyjazd ten miał również istotne walory poznawcze i mimo włożonego wysiłku,
był udaną pielgrzymką oraz formą czynnego wypoczynku.
Ks. Grzegorz A. Ostrowski

Śladami polskości
W niedzielne wczesne popołudnie, 29 kwietnia br. ,sprzed kościoła parafialnego w Nunie, grupa
42 osób na czele z ks. Tadeuszem Jabłońskim, wyruszyła pielgrzymką autokarową na Białoruś
i Litwę. Dla większości osób był to pierwszy wyjazd w te okolice. Stąd też uczestnikom wyprawy towarzyszyła ogromna ciekawość i własne wyobrażenia miejsc silnie związanych z historią
Polski, a także miejsc narodzin znanych Polaków. Pierwszym punktem zwiedzania było Grodno,
a właściwie Cmentarz Farny, na którym znajdują się groby polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r., a także grób Elizy Orzeszkowej, polskiej pisarki. Pielgrzymi o
samej pisarce, jej twórczości, działalności społecznej i o tym, jak była zacną i szanowaną osobą
w środowisku, sporo usłyszeli, zwiedzając Muzeum Jej imienia. Zwiedzanie miasta objęło m.in.
kościół pojezuicki, jak się okazało miejsce spotkań Polaków i
tych miejscowych, i tych przybyłych na zwiedzanie. Dla grupy
z Nuny i kilku starszych osób, Polaków z Białorusi, chór chłopięcy
z Rzeszowa dał krótki występ przed
wejściem do katedry, wykonując
utwór pt.: Polskie Kwiaty.
Podążając śladami twórczości
Orzeszkowej, grupa zasłuchana we fragmenty Nad Niemnem,
dotarła do wsi Bohatyrowicze,
gdzie rozgrywała się akcja tej powieści. Tam spacerem zwiedzający dotarli do mogiły Jana i
Cecylii, usytuowanej na skarpie nadniemeńskiej. To magiczne miejsce, wydawało się, że już
przez nikogo niezamieszkałe, dało sposobność na spotkanie z p. Strzałkowską, Polką mieszkającą w Bohatyrowiczach, która ze łzami w oczach witała grupę i opowiadała o swojej codzienności. Uczestnicy wyjazdu, pełni emocji, ruszyli dalej do miejscowości Stare Wasiliszki,
by zwiedzić dom rodzinny Czesława Niemena, piosenkarza i autora niezapomnianych przebojów,
a także pobliski kościół, w który był on ochrzczony.
Kolejnym miejscem zwiedzania był Nowogródek, gdzie pielgrzymi odwiedzili dom rodzinny
Adama Mickiewicza i nie omieszkali udać się nad Jezioro Świteź. Wracając jeszcze do samego
Nowogródka, tam zwiedzający Muzeum Mickiewicza poznali historię tego dworku, a w poszczególnych salach mogli podziwiać eksponaty oraz przedmioty codziennego użytku, należące
do poety. W oczekiwaniu na swoją kolejność zwiedzania, jeden z uczestników wyjazdu, w domu
rodzinnym naszego wieszcza, zaczął recytować balladę Powrót taty, zyskując podziw i uznanie
wśród grupy wyjazdowej. W Nowogródku pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, góra zamkowa
z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga oraz kościół farny, będący miejscem ślubu króla
Władysława z Zofią Holszańską, były kolejnymi miejscami, które pielgrzymi zobaczyli.
Wieś Zaolzie była następnym etapem podróżowania. To tu urodził się Adam Mickiewicz, a ciekawostki z życia rodziny Mickiewiczów przekazała w bardzo interesujący i ciekawy sposób przewodniczka, wyglądem przypominająca nieco Zosię z utworu Pana Tadeusza. Czas zwiedzania
Nowogródka był urozmaicony czytaniem fragmentów Pana Tadeusza Adama Mickiewcza
w wykonaniu ks. Proboszcza z Nuny.
Następnym miejscem zwiedzania na Białorusi były zamki w Mirze oraz w Nieświeżu, gdzie pielgrzymi mieli możliwość podziwiania jednej z magnackich rezydencji Rzeczypospolitej – zamku
książęcego Radziwiłłów z XVI w. Zamek w Nieświeżu jest zabytkiem wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Natomiast w miejscowości Różan, zwiedzali ruiny pałacu Sapiehów, a w Słonimie,
w miejscu, gdzie do II wojny światowej było największe skupisko Tatarów, mogliśmy podziwiać
zabytki architektury, w tym Synagogę, która jest turystyczną osobliwością tego miejsca. Godny
uwagi był również pobyt grupy pielgrzymów w Żyrowicach, gdzie znajduje się ikona Matki Bożej (wizerunek na kamieniu), należąca do największej świętości Cerkwi prawosławnej na Białorusi.
Według prawosławnej tradycji w II połowie XV w. została ona znaleziona przez pastuszków na
drzewie. W miejscu jej odkrycia została zbudowana cerkiew, która dała początek powstania nowych świątyń i męskiego klasztoru, który obecnie kształci kandydatów na duchownych prawosławnych. Historię powstania Monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach i funkcjonowania
w obecnym kształcie, opowiedział miejscowy kleryk wywodzący się z polskiej rodziny, który
z dumą i osobistą satysfakcją powitał grupę z Polski. Drewniany dworek w Mereczowszczyźnie był
kolejnym miejscem zwiedzania. To tu urodził się wielki Polak, Tadeusz Kościuszko. Zwiedzający
usłyszeli wiele informacji na temat jego dzieciństwa, dorastania, edukacji, ale także o jego niezwykłej uczciwości i wrażliwości. Jego talenty przyniosły mu sławę, a kunsztem doskonałego inżyniera
wykazał się, gdy na rozkaz Waszyngtona budował forty w Filadelfii i West Point.
Niezapomnianym wrażeniem dla pielgrzymów był pobyt na Litwie, który przypadł na dzień obchodów święta Konstytucji 3 Maja. Grupa wycieczkowa miała kilka sposobności, aby przekonać
się, jak wyglądają w Wilnie przygotowania do tych uroczystości, choćby widok żołnierzy przy
parlamencie litewskim z flagami Polski, Litwy i Ukrainy zmierzających, by je zawiesić na masztach,
czy też gromadzenie się delegacji organizacji polonijnych i harcerzy do złożenia wieńców przy
Mauzoleum Matki i Serca Syna na Cmentarzu na Rossie w Wilnie. Cmentarz ten to niezwykle ważne dla Polaków miejsce pochówku matki Józefa Piłsudskiego oraz serce jej syna, także kwatera
żołnierska, na której spoczywają polscy oficerowie i żołnierze Armii Krajowej. Wśród grobów żołnierzy pielgrzymi odnaleźli grób żołnierza wywodzącego się z Nasielska. W Wilnie wzruszającym
momentem był udział we mszy św. celebrowanej przez ks. Tadeusza Jabłońskiego, przed Obrazem Ostrobramskiej Matki, w Święto Maryi Panny Królowej Polski. Tym duchowym przeżyciom
towarzyszyło także zwiedzanie Wilna. Ostatni dzień pobytu na Litwie zgromadził pielgrzymów na
mszy św. w lesie w Ponarach, gdzie w latach 1941-1944 oddziały SS wraz z kolaborującą policją
litewską dokonali masowych mordów ok. 70 tys. polskich żydów i ok. 30 tys. Polaków. Ostatnim
punktem programu zwiedzania Litwy był zamek w Trokach, malowniczo położony na wyspie.
Swoistą klamrą spinającą pielgrzymkę na Litwę i Białoruś, była wspólna modlitwa w Sanktuarium
w Studzienicznej k. Augustowa, gdzie przy pomniku Papieża Jana Pawła II wspominano jego wizytę w tym miejscu w 1999 r. Ten sześciodniowy wyjazd na Białoruś i Litwę dał zwiedzającym
możliwość osobistego zetknięcia się z miejscami, które nierozerwalnie łączą się z historią Polski.
A.F.
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UROCZYSTOŚCI

Strażackie święto
Tradycją stało się już to, że strażacy
z naszej gminy co roku obchodzą
swoje święto w siedzibie innej jednostki OSP. W tym roku uroczyste
obchody Dnia Strażaka odbyły się
w Krzyczkach, w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej, pełniącej również funkcję strażnicy OSP Krzyczki.
W uroczystościach wzięły udział
odziały OSP z Nasielska, Cieksyna, Psucina, Nuny, Jackowa, Jaskółowa oraz Krzyczek. Przybyło
także wielu gości, na czele z Magdaleną Biernacką, starostą powiatu nowodworskiego i Jerzym Lubienieckim,
przewodniczącym Rady Miejskiej.
Burmistrza Nasielska reprezentował
Andrzej Krzyczkowski z Wydziału Zarządzania Kryzysowego nasielskiego UM. Byli również radni miejscy
i powiatowi, dyrektorzy placówek
oświatowych oraz wielu innych zaproszonych gości. Pierwszym punktem uroczystości był przemarsz
jednostek OSP na plac przed strażnicą,
gdzie odbyła się msza święta polowa
w intencji strażaków, którą odprawił

ksiądz Tadeusz Jabłoński, proboszcz
parafii w Nunie. O oprawę muzyczną liturgii zadbała Nasielska Orkiestra
Dęta.
Po mszy św. wygłaszano przemówienia, życzenia i podziękowania
dla strażaków, którzy niosą pomoc
wszystkim potrzebującym mieszkańcom w różnych sytuacjach.
Doroczne uroczystości z okazji Dnia
Strażaka są również okazją do uhonorowania strażaków licznymi wyróżnieniami. W tym roku otrzymali je:
Medal „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU
OSP RP”:
Leszek Adamski – OSP Psucin
Medale „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”:
„Złoty Medal”: Stanisław Piotrowski
– OSP Krzyczki, Józef Wierzchom –
OSP Jaskółowo;
„Srebrny Medal”: Roman Duszyński
– OSP Nuna, Roman Jaskulski – OSP
Nuna, Daniel Włodarski – OSP Jackowo, Emil Włodarski – OSP Jackowo;

UTW

Sportowa majówka seniorów
Pełni wigoru i pozytywnej energii. Tak można scharakteryzować studentów
trzech uczelni trzeciego wieku, którzy wzięli udział w I Majówce sportowo-rekreacyjnej dla seniorów, zorganizowanej w piątek, 18 maja br., na boiskach sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku.
Pomysłodawczynią i organizatorką wydarzenia była Teresa Skrzynecka,
prezes Fundacji „Bądźmy Razem”. W turnieju wzięli udział studenci Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Serockiej Akademii Seniora i Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zmagania zawodników przybyło
zobaczyć wielu gości, w tym także członkowie klubu „Senior+”. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali sędziowie: Waldemar
Wróblewski, Tomasz Czajkowski i Mariusz Chrzanowski.
Zanim seniorzy rozpoczęli sportowe zmagania, wzięli udział w piętnastominutowym aerobiku poprowadzonym przez nauczycielkę wychowania
fizycznego, Annę Skrzynecką. Później rozpoczęły się pełne emocji sportowe rywalizacje. Najpierw seniorzy rozegrali turniej „Dwa ognie” na zasadzie
każda drużyna z każdą. Następnie reprezentanci drużyn wzięli udział w zawodach indywidualnych – rzut piłką do kosza, rzut piłką lekarską.
Dużo emocji wzbudziło drużynowe przeciąganie liny, w którym bezkonkurencyjny okazał się Nasielski UTW. Finałową konkurencją był
mini tor przeszkód, w skład którego wchodził slalom między tyczkami, bieg przez płotki i hula hop. W każdej konkurencji emocji nie brakowało, ale było też dużo śmiechu i radości. Wszak była to majówka
na wesoło. Finałem imprezy było wręczenie nagród ufundowanych przez
starostwo powiatu nowodworskiego oraz nasielski magistrat. Puchary otrzymał y wszystkie trzy
drużyny, a także zwycięzcy każdej
z konkurencji indywidualnych. Posiłki dla uczestników i gości przygotował bar „U Kabana”, a Nasielski
Ośrodek Kultury zapewnił nagłośnienie imprezy. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwał Punkt Medyczny z nasielskiego ZOZ-u. Niewykluczone,
że sportowa majówka dla seniorów na stałe wejdzie do kalendarza nasielskich wydarzeń sportowych. Magdalena Biernacka, starosta powiatu nowodworskiego, już oficjalnie zaprosiła seniorów do zorganizowania imprezy
w przyszłym roku na budowanym obecnie boisku sportowym przy Zespole
Szkół Zawodowych przy ulicy Lipowej.
Michał B.

„Brązowy Medal”: Eugeniusz Bierowiec – OSP Nuna, Jarosław Mokos – OSP Nuna, Wiesław Górecki
– OSP Krzyczki, Andrzej Dłutowski
– OSP Krzyczki, Andrzej Kopczyński – OSP Jackowo, Krzysztof Osiński
– OSP Psucin, Daniel Romanowski –
OSP Psucin.
Odznaka
„STRAŻAK WZOROWY”:
Damian Mikuski – OSP Nuna, Bartłomiej Krzyczkowski – OSP Krzyczki,
Piotr Zaremba – OSP Krzyczki, Wojciech Dobrowolski – OSP Jackowo.
WYSŁUGA LAT:
Kamil Lipowiecki (5 lat) OSP Nuna,
Maciej Lipowiecki (5 lat) – OSP Nuna,
Damian Mikulski (5 lat) OSP Nuna, Krystian Mokos (5 lat) OSP Nuna, Konrad

Mokos (5 lat) OSP Nuna, Jarosław Mokos (10 lat) OSP Nuna.
„DYPLOM UZNANIA” Marszałka
Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika:
Renata Włodarska – Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Nasielsku, Jednostka OSP
CIEKSYN.

„Wyróżnienia – statuetki Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko
– Gminnego Związku OSP RP
w Nasielsku”:
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Wieteska,
Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Nasielsku, dh Andrzej Sosnowski,
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie Ksiądz Tadeusz Jabłoński, Prezes
OSP Psucin – dh Marcin Śmietański,
Dh Dariusz Chmurski – OSP Cieksyn,
Dh Wiktor Szymański – OSP Jackowo.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na grochówkę i kiełbaski z grilla oraz na imprezę taneczną
pod gołym niebem, która trwała
do późnych godzin nocnych.
Michał B.
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ABC OGRODNICTWA

Rośliny do cienistego ogrodu
W każdym ogrodzie występują miejsca zacienione. Mówiąc o cieniu w ogrodzie, mamy na myśli takie miejsca, gdzie dociera tylko światło rozproszone. Projektując ogród, należy też zwrócić uwagę na warunki glebowe, a w szczególności na pH gleby (nie wszystkie rośliny będą dobrze rosły w ziemi kwaśnej). Istotnym
czynnikiem są wymagania co do wilgotności gleby. Istnieje też wiele roślin polecanych na stanowiska wilgotne
i dobrze znoszące zacienienie, np. parzydło leśne czy pierwiosnki. Gleby piaszczyste, przewiewne i suche też
nie będą dobrym stanowiskiem dla wielu roślin. W takich miejscach należy sadzić rośliny znoszące takie warunki. Jedną z nich jest np. gipsówka rozesłana. Sukces uwarunkowany jest doborem właściwych gatunków roślin
do warunków panujących w danym miejscu ogrodu. Inne rośliny wybieramy na stanowiska słoneczne, a jeszcze inne do półcienia czy głębokiego cienia. Pamiętajmy, że niektóre rośliny znoszą zacienienie, a niektóre
wręcz lepiej rozwijają się w cieniu.
W miejscach półcienistych i zacienionych również można stworzyć
kolorowe rabaty. Warto też zastanowić się, czy cień w danym miejscu
ogrodu jest przez cały dzień, czy
czasami do tego miejsca docierają promienie słońca. O półcieniu
mówimy, gdy cień budynków czy
drzew pada przez mniej niż połowę
dnia. Takimi miejscami są rabatki położone przy wschodniej i zachodniej
stronie budynków. Większość roślin
znosi półcień, dlatego wybór roślin
dla takiego stanowiska jest łatwiejszy.
Na stanowisku półcienistym będą dobrze rosły i pięknie kwitły azalie, bergenie, fiołki, funkie (hosty), hortensje (godne polecenia są hortensje kwitnące na pędach jednorocznych, np. hortensja bukietowa „Limelight”,
niższa „Little Lime”, „Pinky Winky”, „Vanilie Fraise” czy drzewiasta „Anabelle” itp.), języczka okazała, liliowce,
naparstnice purpurowe, omieg wschodni, przywrotnik ostroklapkowy, różaneczniki, serduszka okazała, tojad
mocny, łubin czy żurawki.
Rośliny do całkowicie zacienionego ogrodu należy dobrać tak, żeby były ozdobne nie tylko z kwiatów, ale i z liści lub wyróżniające się ładnym pokrojem, np. barwinek większy, bergenia, bodziszek korzeniasty, ciemiernik,
dąbrówka rozłogowa, gajowiec, gunnera, jasnota plamista, konwalia, kopytnik, liriope, parzydło leśne, orliki,
pierwiosnek ząbkowany, pierwiosnek lekarski, pragnia, rodgersja pierzasta, runianka, tawułka japońska Astilbe
czy tojeść rozesłana lub kropkowana. Kopytnik, bergenia, ciemiernik, tiarella, paprocie, przywrotnik ostroklapkowy i tawułka potrzebują wilgotniejszej gleby.
Pod koronami drzew liściastych można sadzić rośliny cebulowe, które zakwitną wczesną wiosną, przed rozwojem liści na drzewach (np. cebulice, narcyzy, ranniki, przebiśniegi). W cieniu zakwitną też rośliny jednoroczne,
np. aksamitki, begonie czy niecierpki.
Oddzielny temat stanowi uprawa warzyw w miejscach zacienionych ogrodu, np. pod drzewami. Większość
warzyw, do prawidłowego rozwoju, wymaga miejsc nasłonecznionych. Rośliny posadzone pod drzewami
konkurują z nimi o wodę i składniki pokarmowe. Jest jednak kilka warzyw, które znoszą ograniczone nasłonecznienie. Do takich roślin zalicza się np. szczaw (roślina odporna na mrozy), burak liściowy, burak ćwikłowy,
cebula siedmiolatka, czosnek, jarmuż, lubczyk, pietruszka naciowa, pory, poziomki, rukola (liście w cieniu są
delikatniejsze), roszponka, rzeżucha ogrodowa i sałata listkowa, szczypiorek wieloletni czy szczypiorek czosnkowy. W półcieniu można też posadzić ogórki, a będą lepiej rosły niż na rabacie bardzo słonecznej.
W miejscach zacienionych można posadzić też wiele krzewów owocowych, np. porzeczki, maliny, agrest i borówkę amerykańską.
Godne polecenia do cienistych miejsc są też jodła koreańska, bardzo wolno rosnąca jodła balsamiczna, cyprysik Lawsona, cyprysiki groszkowe, choina kanadyjska i liściaste np. ostrokrzew Meservy, mahonia, bukszpan
czy różaneczniki.
Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Liliowiec „Stella d’oro”
Jest miniaturową, dorastającą
do wysokości ok. 30 cm odmianą liliowca o złoto-żółtych, miło
pachnących kwiatach. Ta łatwa
w uprawie bylina, która dobrze
rośnie zarówno na stanowisku
słonecznym, jak i półcienistym.
Liliowiec ten jest byliną mrozoodporną. Zaletą tej rośliny jest
możliwość przetrwania nawet
w krótkotrwałe susze. Kwitnie
bardzo obficie i długo (od maja
do września). Najobficiej kwitnie posadzony w miejscu słonecznym, przynajmniej przez
pół dnia. Kwiaty tego liliowca
żyją tylko ok. doby, ale z licznych pąków rozwijają się nowe,
dając wrażenie, że liliowiec ten
kwitnie praktycznie bez przerwy.
Ze względu na zwarty pokrój i łukowato wygięte liście, polecany jest na rabaty bylinowe, do kompozycji
i na obwódki rabat. Dobrym towarzystwem dla liliowców są: przywrotnik ostroklapkowy, kosaciec syberyjski (iris),
przetacznik, krwawnik, a także krzewy, np. hortensja bukietowa, bambusy czy kalina.
E.K.
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Z UM

Konkursy
ekologiczne
Uprzejmie informujemy, że kontynuując tradycję z ubiegłego roku, ogłaszamy
drugą edycję konkursów ekologicznych, organizowanych przez Burmistrza
Nasielska, na:

„Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”,
„Najładniejszą posesję w Gminie Nasielsk”,
„Najpiękniejszy balkon w Gminie Nasielsk”.
W roku 2018, w związku z przystąpieniem przez Gminę Nasielsk do drugiej edycji akcji Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom, wśród kryteriów oceny zgłoszonych sołectw, posesji czy balkonów znalazły się zapisy, mające na celu wsparcie
i zachęcanie mieszkańców do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających, tj: tworzenie Miejsc Przyjaznych Pszczołom (klomby, trawniki, rabaty
kwietne, parki, skwery, aleje drzew, ogrody przydomowe, ogródki działkowe,
doniczki na parapecie okiennym, balkonie, tarasie z udziałem roślin miododajnych.)
W ocenie równie ważne będą m.in. takie kryteria, jak:
* gospodarka odpadami (segregowanie odpadów, kompostowanie odpadów),
* gospodarka ściekami (rachunki za odbiór ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków)
* zieleń i mała architektura.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca
2018 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, ul. Elektronowa 3,
Biuro Obsługi Klienta, Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich II piętro, pok. 201, bądź listownie na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa
3, 05-190 Nasielsk. Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny w terenie
poszczególnych zgłoszeń w terminie od 18 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursach, do przygotowywania aranżacji swoich posesji czy balkonów, a także zwrócenie uwagi
na problem ginięcia pszczół i podjęcie działań na rzecz ochrony owadów
zapylających.
Laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

BRYDŻ
Wyniki turnieju „dziesiątego”, 11.05.2018 r.:
1. Janusz Muzal – Janusz Wydra			
2. Waldemar Gnatkowski – Krzysztof Michnowski
3. Zbigniew Michalski – Robert Truszkowski		
4. Kazimierz Kowalski – Krzysztof Morawiecki
5. Krzysztof Brzuzy – Piotr Turek			
6. Piotr Kowalski – Grzegorz Nowiński 		
7. Stanisław Sotowicz – Paweł Wróblewski		
8. Adam Banasiuk – Jerzy Krzemiński		
9. Mariusz Figurski – Marek Olbryś		

60 pkt (62,50%)
56 pkt (58,33%)
56 pkt (58,33%)
51 pkt (53,13%)
48 pkt (50,00%)
43 pkt (44,79%)
43 pkt (44,79%)
38 pkt (39,58%)
37 pkt (38,42%)

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI „GRAND PRIX” NASIELSKA`2018:
1-2. Piotr Kowalski					
Grzegorz Nowiński				
3.
Janusz Muzal					
4. Robert Truszkowski				
5.
Janusz Wydra					
6.
Krzysztof Michnowski				
7.
Zbigniew Michalski				
8. Waldemar Gnatkowski				
9-10. Mariusz Figurski					
Krzysztof Morawiecki				

57 pkt
57 pkt
56 pkt
52 pkt
51 pkt
48 pkt
47 pkt
45 pkt
40 pkt
40 pkt

PK
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ROZMAITOŚCI

PIŁKA NOŻNA

NA SPORTOWO

Żbik powrócił z jednym punktem Synowie kontra ojcowie
Wyjątkowo, w środę,
23 maja br. w Bieżuniu
odbył się mecz 26. kolejki ligi okręgowej seniorów. Żbik Nasielsk
zagrał tam z Wkrą Bieżuń. P ier wsza p o łowa meczu zakończyła
się bezbramkowo, jednak nie obyło się bez
żółtych kartek. Arbiter
spotkania ukarał żółtymi kartkami Piotra Jeża
i Mateusza Rutkowskiego z nasielskiej drużyny.
Jedną zdobył również
piłkarz z Wkry Bieżuń.
Druga połowa meczu
była bardziej emocjonująca. W 47.
minucie pierwszego gola, zdobyła
drużyna rywali. Jak to jednak bywa
w takich sytuacjach, taki stracony gol mobilizuje. Honor drużyny
Żbika w tym meczu obronił Mateusz Bramowicz zdobywając bramkę
w 70. minucie. Do końca rozgrywek nie zabrakło wielu nerwowych
sytuacji, po których w doliczonym
czasie gry w drugiej połowie, tuż
przed zakończeniem meczu żółte
kartki otrzymali Mikołaj Adamski
i Mateusz Bramowicz.
Mecz zakończył się remisem 1:1,
a t ym samym na konto Żbika
Nasielsk powędrował jeden punkt.

Mecz w strugach deszczu

Mecz Żbika Nasielsk z Wieczfnianką Wieczfnia Kościelna, w 27. kolejce ligi okręgowej, który odbył się
26 maja, zdawał się być formalnością. Drużyna z północnego Ma-

W piątek, 25 maja br., chłopcy grający w klubie „Żbik Nasielsk” rocznik
2005, rozegrali fantastyczny mecz, jedyny w swoim rodzaju. Przeciwnikami naszych młodych zawodników byli ich tatusiowie. Na boisku pojawił się Kamil Branicki z synami Oliwierem i Orestem, Robert Gągolewski
z Damianem i Dawidem, Jacek Tomaszewski z synem Karolem, Jacek

zowsza zajmuje bowiem ostatnie
miejsce w tabeli. Przeciwnika nigdy lekceważyć jednak nie można,
zwłaszcza gdy pogoda przestaje
być sprzymierzeńcem.
Druż yny rozegrał y spotkanie
w strugach deszczu. Pierwszego
gola w wykonaniu Piotra Jeża kibice zobaczyli już w 10. minucie.
Przez całą pierwszą połowę meczu
rywale starali się wyrównać wynik meczu i doprowadzali do kilku
podbramkowych sytuacji, to ostatecznie kolejnych bramek nie było.
Za to zawodnik naszego klubu Marcin Świderski otrzymał żółtą kartkę.
W drugiej połowie zawodnicy
z Wieczfnianki starali się dalej doprowadzić do remisu, jednak to
na ich połowie boiska częściej znajdowała się piłka. Ślizga od deszczu
murawa doprowadziła do wielu
upadków i wypadków. Końcówka
meczu okazała się być nerwowa

PIŁKA NOŻNA

Dziewczyny
bez punktów

dla obu drużyn. Od 80. minuty,
w ciągu zaledwie 5. minut, aż trzech
naszych zawodników (Kamil Tomaszyński, Maciej Komorowski i Paweł Dalecki) oraz jeden zawodnik
Wieczfnianki, zdobyli żółte kartki.
W między czasie padły kolejne gole
i to na konto drużyny Żbika – w 84.
minucie w wykonaniu Piotra Jeża,
a w 86. minucie w wykonaniu Damiana Załogi.
Po 27. kolejce na koncie nasielskiej
drużyny jest już 55 punktów, które
gwarantują jej niezmiennie od kilku
tygodni 3. miejsce w tabeli ligowej.
Tymczasem 2 czerwca drużynę
Żbika czeka mecz wyjazdowy z zajmującą pierwsze miejsce w tabeli
Wkrą Żuromin, a w drugi weekend
czerwca na naszym stadionie odbędzie się spotkanie ze znajdującą się
na drugiej pozycji w tabeli Nadnarwianką Pułtusk. Trzymamy kciuki!
Michał B.

Biernacki z Jankiem, Mariusz
Nojek z Maksymilianem
i Andrzej Piecychna z synem Krystianem. Mecz był
bardzo zacięty i zakończył
się remisem, jednak po rzutach karnych tatusiowie nie
mieli szans. Oprócz ojców,
na boisku pojawił się także
trener chłopców pan Dariusz Kordowski, któremu
rodzice i dzieci serdecznie
dziękują za wspaniałą imprezę. Po swojej przegranej
tatusiowie zafundowali synom pizzę. Kolejny mecz
już w planach.
(et)

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej
w Nasielsku ul. Warszawska 21
ogłasza przetarg
na sprzedaż lokalu mieszkalnego, dla którego zostanie ustanowiona odrębną własność w Nasielsku,
przy ul. Warszawskiej 51/53 C m. 11
o powierzchni użytkowej 76,02 m2. Cena wywoławcza: 237 300,00 zł.
Opis: lokal mieści się na parterze budynku wielorodzinnego, powstałego w 1991 roku. Mieszkanie posiada
4 pokoje, kuchnię, łazienkę, wc i przedpokój. Do lokalu przynależna jest piwnica nr 11. W budynku znajdują się
instalacje: c.o., wod.- kan, prąd, TV.
Mieszkanie po generalnym remoncie! Gotowe do zamieszkania!
Przetarg ustny odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21, dnia 12 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto
bankowe Spółdzielni nr 52 10201592 0000 240200124461
Dowód wpłaty wadium na konto bankowe należy złożyć do dnia 12 czerwca 2018 roku do godz. 10.00 w sekretariacie Spółdzielni w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 21 (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.00 - 15.00).

Nie mają szczęścia dziewczęta z drużyny Żbika. Mecz 14. kolejki z drużyną
Orlęta Baboszewo przegrały 3:0.
Kolejne spotkanie na rodzimym stadionie, 26 maja br., również nie przyniósło żadnych punktów. Dziewczęta z drużyny Zamłynie Radom dominował,y zdobywając ostatecznie 3 bramki w ciągu całego meczu, których
autorką była jedna zawodniczka.Najbliższy mecz czeka naszą drużynę już
2 czerwca w Grodzisku Mazowieckim, a 9 czerwca podejmą na własnym
stadionie drużynę z MKS Pogoń Siedlce.
Michał B.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdej fazie przetargu.
Wszelkie informacje na temat mieszkania oraz przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni lub tel. 23 691-24-35.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko – Własnościowej
w Nasielsku-
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NASIELSK BASZTA TEAM

ROZMAITOŚCI
Z OSP

Majówka na sportowo!

Strażacy w Niepokalanowie

Członkowie „Nasielsk Baszta Team” w weekend majowy nie próżnowali, lecz aktywnie wypoczywali, reprezentując Nasielsk w różnych biegach. Majówkowy maraton biegowy rozpoczął się 2 maja od Biegu Flagi
Narodowej na dystansie 10 km. Około 740 biegaczy biegło po terenie
warszawskiej Cytadeli, w tym nasi reprezentanci: Robert Sierzputowski
(czas 41.01) i Stanisław Łabęda (czas 54.42). Robert zajął III miejsce w swojej kategorii wiekowej w klasyfikacji służb mundurowych. Na Mazurach
w Węgorzewie w I Biegu Flagi Biało – Czerwonej na dystansie 6.25 km pobiegła Monika Ostrzeniewska (czas 37.20).
W tym dniu także
w Nasielsku spod Baszt y w yrusz yła grupa
biegaczy, rozwieszając z dumą naszą biało - czer woną f lagę.
W ko l e j ny m d n i u
w Warszawie odbył się
28 Bieg Konstytucji.
Wzięło w nim aż 5281
osób, a w śród nich
2-osobowa reprezentacja z Nasielska – Tomasz Pietras (czas 24.36) i Stanisław Łabęda (czas 27.30). Bieg Konstytucji 3 Maja jest pierwszym biegiem z cyklu Warszawskiej Triady Biegowej, składającej się z trzech biegów
o charakterze patriotycznym, organizowanym pod hasłem „Zabiegaj
o pamięć”.
Jednakże najliczniejsza grupa pojawiła się w corocznym Pułtuskim Festiwalu
Biegowym w dniach 4-6 maja, w skład którego wchodziło 6 biegów, z czego
4 składające się na klasyfikację festiwalową. Bursztynowy bieg Puszczy Białej
na dystansie 10 km: Łukasz Witkowski (czas 46.51), Arkadiusz Żyła (czas 52.46),
Krzysztof Kołodziejczyk (czas 54.40), Katarzyna Tomasińska (czas 1.03.50),
Aneta Chmurska (czas 1.03.51), Jarosław, Jola i Zosia Rucińscy (czas 1.08.53).
Najmłodsza zawodniczka – Zosia – za swój wyczyn otrzymała nagrodę publiczności. Na dystansie 5 km (Bieg Dwóch Wysp) 3,4 km (Bieg nocny śladami
historii Pułtuska) i 1,6 km (Bieg wokół najdłuższego rynku w Europie) pobiegł
ten sam skład oraz wracający do zdrowia Marek Maluchnik. Indywidualnie, III
miejsce w swojej kategorii wiekowej, na dystansie 1,6 km, zajął Arkadiusz Żyła.
Obiegnięcie najdłuższego rynku w Europie zajęło Arkowi 00.06.40. W Pułtuskim Półmaratonie Leśnika pobiegł Łukasz Malinowski, zajmując 2 miejsce
w swojej kategorii wiekowej z czasem 1.31.01. Największy sukces odnieśliśmy
jednak w Sztafecie Zamkowej 4x1 km. Adam Zalewski, Arkadiusz Żyła, Łukasz Malinowski i Łukasz Witkowski z czasem 11.06.40 wspólnie wywalczyli
I miejsce.
Jeżeli chcesz zacząć biegać, a nie wiesz jak, my mamy garść porad, dzięki
którym z łatwością zaczniesz pokonywać kilometry. Dlatego też, zapraszamy w każdą środę o 20:15 pod Basztę. Pamiętajmy, biegać może każdy, bez
względu na płeć i wiek.
(IW)

W sobotę, 5 maja br., strażacy z gminy Nasielsk udali się
na pielgrzymkę do Niepokalanowa, aby świętować z braćmi Franciszkanami Dzień Strażaka. Inicjatorem wydarzenia była dh Renata Włodarska – Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego.
– W Niepokalanowie braliśmy udział w obchodach Dnia
Strażaka Gminy Teresin. Przepiękne uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium Ojca Maksymiliana,
zwiedziliśmy muzeum pożarnictwa oraz muzeum świętego Maksymiliana Maria Kolbe – relacjonuje dh Renata Włodarska. – Braliśmy udział w uroczystym strażackim
apelu oraz pokazach. Nawiązaliśmy kontakty z innymi zaprzyjaźnionymi jednostkami OSP – dodaje.
Strażacy składają Burmistrzowi Nasielska serdeczne podziękowania za dofinansowanie przejazdu do Niepokalanowa.
(red.)

HARCERZE

Wielki powrót harcerzy do Nasielska
Stało się! Po trzech latach przerwy, do Nasielska powróciła Drużyna Harcerzy ZHR. W sobotę, 19 maja br., o godzinie
15.30 odbył się uroczysty apel, w którym z rozkazu Komendanta Północno-Mazowieckiego Związku Drużyn Harcerzy
phm. Pawła Żebrowskiego HR oficjalnie powołano 1. próbną Nasielską Drużynę Harcerzy „Błękitna Armia”.
Na jej czele, jako drużynowy, stanął ćw. Daniel
Królak, a opiekunem Drużyny został pwd. Łukasz Walasiewicz HO. Po odczytaniu rozkazu przez
dh. Hufcowego, nastąpiły gratulacje i wręczenie
prezentu dla nowego drużynowego. Następnie
ćw. Daniel Królak zwołał nowo powołaną drużynę
na apel. Gościnny udział wzięły w nim także harcerki
z 1. Nasielskiej Drużyny Harcerek „Pratum” im. Antoniny Tomaszewskiej. Apel poprowadził pwd. Łukasz
Walasiewicz HO, który po odebraniu meldunków
przedłożył raport ćw. Danielowi Królakowi. Następnie drużynowy odczytał pierwszy rozkaz w najnowszej historii Drużyny. Mianował w nim nową kadrę
i powołał trzy zastępy. Po zakończeniu apelu harcerki, zuchenki i harcerze przeszli do sadu księdza proboszcza, gdzie odbyło się wspólne ognisko.
I tak – przy gitarze, w blasku ogniska, z harcerską
piosenką na ustach zakończyli dzień, który ma być początkiem nowej przygody. Dziękujemy Komendantowi Pawłowi Żebrowskiemu, harcerkom i zuchenkom, którzy towarzyszyli nam w tym wyjątkowym dniu!
Harcerze zapraszają wszystkich młodych chłopców, chcących przeżyć niezapomnianą przygodę! Zbiórki odbywają
się w każdą sobotę o godzinie 15.00 w starym wikariacie (salka przed plebanią).
Czuwaj!
ćw. Daniel Królak

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Nasielsk

Kastracja jest potrzebna
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że kastracja wpływa na zmniejszenie liczby psów i kotów, których
zdecydowanie zbyt wiele błąka się
porzuconych lub przebywa w schroniskach.
Zaczynają one być zagrożeniem dla
otoczenia oraz znacznie obciążają
budżet gmin. Oczywiście za taki stan
rzeczy nie odpowiadają zwierzęta,
tylko my, rozumni ludzie. Dlatego
jeszcze raz poruszymy kwestę kastracji zwierząt domowych.
Kastracja to zabieg, którego celem jest pozbawienie zwierzęcia
zdolności do rozmnażania. Polega
na wycięciu jąder i najądrzy u samców oraz jajników, jajowodów i macicy u samic. Zabieg ten wpływa
na gospodarkę hormonalną zwierzęcia, przestaje ono produkować
hormony płciowe. To skutek, który
nie tylko uniemożliwia rozmnażanie
się, ale wpływa również na jego zachowanie i zdrowie. Wykastrowane
suki nie chorują na ropomocze i zdecydowanie rzadziej na endometriozę
oraz nowotwory narządów rodnych,
jak i gruczołu mlekowego. Według

badań, kastracja pomaga również
zapobieganiu, a nawet leczeniu cukrzycy u psów. Kastracja psa skutkuje
mniejszym ryzykiem zachorowania
na schorzenia narządów płciowych:
np. chorób prostaty i jąder u samców,
a także gruczolaków odbytu. Pozytywne skutki kastracji pod względem zachowania to mniejsza agresja
do innych psów, wynikająca popędu
płciowego, ograniczenie włóczęgostwa, psy mniej znaczą terytorium,
przez co nasz ogród nie jest narażony
na szkodliwe działanie moczu,
u większości psówzauważa się większą stabilność emocjonalną, a u
niektórych, w połączeniu z odpowiednim treningiem behawioralnym
także zwiększenie czujności. Czas
wykonania zabiegu powinien nastąpić
dość wcześnie, w niedługim czasie po
osiągnięciu przez zwierzę dojrzałości
płciowej. Psy małe dojrzewają szybko, dlatego w ich przypadku kastracja może być wykonana już w wieku
kilku miesięcy, duże dojrzewają później. Suki powinno się kastrować około trzy miesiące po pierwszej cieczce.
Oczywiście mit o tym, że suka po-

Życie Nasielska nr 12 (502); 1.06.–14.06.2018

winna mieć choć
raz szczenięta,
należy włożyć między bajki. Zabieg
kastracji jest zabiegiem rutynowym
i znikomy jest procent powikłań,
jednak pies skierowany do zabiegu
musi być zdrowy, zaszczepiony, ale
nie bezpośrednio po szczepieniach.
Przed zabiegiem zwierzę nie może
nic jeść ani pić przez minimum dwanaście godzin. Zabieg kastracji nie trwa
długo, wymaga jednak pozostawienia
psa pod opieką weterynarza, aż do
momentu wybudzenia się z narkozy.
Przez pierwsze godziny po zabiegu
nie wolno podawać pupilowi pożywienia ani wody. Trzeba też go
pilnować, aby nie rozdrapał rany –
w tym celu zakładany jest specjalny kaftan lub kołnierz. Pies będzie
osłabiony, dlatego przez kilka dni
warto ograniczać też aktywność
zwierzęcia. Przypominamy, że burmistrz naszej gminy wprowadził dotacje do zabiegów kastracji suk 50%,
a w uzasadnionych przypadkach
100%. Szczegółowe informacje uzyskacie państwo w UM Nasielsk.
A.Z.

Szczenięta do adopcji
Rodzeństwo znalezione na opuszczonej działce. Wiek około 3 miesięcy, są w pełni samodzielne, wesołe i ciekawe świata. Będą psami
średniego wzrostu. Są odrobaczone, zaszczepione i zaczipowane.
Czy znajdzie się ktoś, kto odmieni los bezdomnych szczeniaków i da
dom na całe życie? Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Na Rzecz
Ochrony Zwierząt Nasielsk. Obowiązuje procedura adopcyjna.
Kontakt w sprawie adopcji Kasia 513 452 599 lub 735-084-106

1.06.–14.06.2018; Życie Nasielska nr 12 (502)
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PO GODZINACH

NA EKRANIE
30 maja–3 czerwca, GODZ. 15.00

Kaczki z gęsiej paczki
(dubbing)
Animacja, familijny, komedia; Chiny, USA; Czas trwania:
1 godz. 31 min.

Benek jest dumną gęsią, beztroskim kawalerem
i pozwalającym sobie na wszystko lekkoduchem. Podczas jednego z popisowych przelotów Benka coś idzie nie tak i gąsior wpada
prosto w stado kaczątek. W wyniku wypadku
dwa pisklaki zostają oddzielone od reszty swoich braci i sióstr a główny bohater ulega kontuzji,
która nie pozwala mu na wzbicie się w powietrze...
30 maja–3 czerwca, GODZ. 17.00

Piotruś Królik (dubbing)
Animacja,familijny;Australia,USA,Wielka Brytania;Czas
trwania: 1 godz. 33 min.

Złośliwy, niepokorny i ciekawski Piotruś Królik
to postać wyjątkowa; na jego zuchwałych przygodach wychowują się kolejne pokolenia dzieci na całym świecie. W komedii „Piotruś Królik”
wojna tytułowego bohatera z panem McGregorem przechodzi na zupełnie nowy poziom –
być może najwyższy z możliwych. Walka toczy
się, oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana
McGregora oraz o serce zakochanej w zwierzętach sąsiadki.
30 maja–3 czerwca, GODZ. 19.00

Strażnicy cnoty (z napisami)
Komedia; USA; Czas trwania: 1 godz. 42 min.

Kiedy rodzice trzech nastoletnich dziewczyn
poznają treść ich wspólnej umowy o utracie
dziewictwa podczas balu wieńczącego rok
szkolny, postanawiają zrobić wszystko, by pokrzyżować im plany.
6–10 czerwca, GODZ. 14.30

Avengers: Wojna bez granic
2D (dubbing)
Akcja, Sci-fi; USA; Czas trwania: 2 godz. 29 min.

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Postanowienia i decyzje, jakie podejmiesz,
wyjdą Ci na dobre. Wreszcie nadejdą dobre
wiadomości. Uda Ci się teraz zmienić stare
przyzwyczajenia, które nie wychodzą Ci
na zdrowie.
Byk 21.04-20.05
Będziesz optymistycznie nastawiony
do świata, a Twoja pozytywna aura dobrze
wpłynie na całe otoczenie. Warto pomyśleć o przyszłości i rozejrzeć się za ciekawymi kursami.
Bliźnięta 21.05-21.06
Unikaj ryzyka. Lepiej działać dyplomatycznymi metodami. W pracy szykuje Ci się
zmiana planów. Więcej uwagi poświęcisz
teraz domowym sprawom. Wreszcie znajdziesz czas na swoje zainteresowania.
Rak 22.06-22.07
Nie martw się na zapas, tylko uwierz w siebie. Będziesz mógł liczyć na swoją drugą połowę. Nie zostawi Cię w potrzebie i dobrze
Ci doradzi. Zamiast krążyć wokół lodówki,
wybierz się na spacer.
Lew 23.07-23.08
Będziesz decydować o ważnych sprawach
w pracy. Wyznaczaj sobie nowe, zawodowe
cele i planuj dalszą karierę. Nadmiar domowych obowiązków może Ci się wydać wyjątkowo męczący.
Panna 24.08-22.09
Spodziewaj się dobrych wiadomości od krewnych i przyjaciół. Będziesz niezwykle pomysłowy i kreatywny. Nie zawiedź tych, którzy
na Ciebie liczą. Pomagaj, doradzaj i cierpliwie
słuchaj.

Waga 23.09-23.10
Twoje zdolności do zarządzania bardzo się
przydadzą. Możesz zastąpić w pracy kogoś,
kto nie radzi sobie z problemami. Będziesz
przedsiębiorczy i pomysłowy. Uprawiaj sport,
bo to dobrze wpłynie na Twoje zdrowie.
Skorpion 24.10-22.11
Twoje relacje z innymi ludźmi zdecydowanie
się poprawią. Mimo dobrej passy, nie zostawiaj spraw na ostatnią chwilę, bo później mogą
wyjść na jaw jakieś zaległości. Musisz znaleźć
czas na regenerację organizmu.
Strzelec 23.11-21.12
Jeśli nie masz ekstra pieniędzy, to dla własnego dobra zachowaj rozsądek na zakupach. Nie krytykuj wszystkich dookoła, bo to
nie przysporzy Ci przyjaciół. Nic nie będzie
Ci dolegać, ale unikaj słodyczy.
Koziorożec 22.12-20.01
Odkryjesz prawdziwe oblicze niektórych
znajomych, dzięki czemu w porę unikniesz
przykrych niespodzianek. Masz szansę pokonać konkurencję i udowodnić szefowi,
że powinieneś awansować.
Wodnik 21.01-19.02
Ucz się na błędach innych osób i bacznie
obserwuj, co się dzieje w firmie. Czeka Cię
teraz więcej ważnych obowiązków, przed
którymi nie da się uciec. Pomożesz znajomym wyplątać się z poważnych kłopotów.
Ryby 20.02-20.03
Bądź teraz towarzyski, nawet kosztem różnych domowych obowiązków. Szanuj swój
czas i swoje nerwy. Będziesz się dobrze czuł,
ale lepiej nie porywaj się na zbyt męczące prace fizyczne.

Spektakularne starcie na śmierć i życie, obejmujące cały świat bohaterów Marvel Studios.
Avengersi ramię w ramię z superbohaterami
muszą być gotowi poświęcić wszystko, jeśli
chcą pokonać potężnego Thanosa, zanim jego
plan zniszczenia obróci wszechświat w ruiny.
6–7 czerwca, GODZ. 17.15
8–10 czerwca, GODZ. 19.15

Bóg nie umarł: Światło
w ciemności (z napisami)
Dramat; USA; Czas trwania: 1 godz. 45 min.

Wokół kościoła Św. Jakuba narasta coraz więcej sporów. Przeciwnikom wiary przeszkadza
fakt, że świątynia stoi na terenie uniwersytetu.
Gdy pewnej nocy pożar pustoszy kościół, władze uczelni postanawiają wykorzystać okazję,
by usunąć parafię ze swojego terenu. Wielebny Dave zmaga się z pogróżkami i szykanami.
Mimo poparcia parafian, zaczyna rozważać
przeniesienie świątyni...
8–10 czerwca, GODZ. 17.15
13–17 czerwca, GODZ. 19.15

Zimna wojna
Dramat; Francja, Polska,Wielka Brytania; Czas trwania:
1 godz. 24 min.

Historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi,
którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie
nie mogą bez siebie żyć. W tle wydarzenia zimnej wojny lat 50. w Polsce, Berlinie, Jugosławii
i Paryżu.
13–17 czerwca, GODZ. 15.00

Futrzaki ruszają na ratunek
(dubbing)
Animacja; Rosja; Czas trwania: 1 godz. 15 min

Maksiu to kot, który marzy o karierze muzycznej i wielkiej sławie. Natura poskąpiła mu jednak
talentu, a nieustanne ćwiczenie śpiewu pozbawiło dachu nad głową. Wyrzucony przez
swego pana, znajduje schronienie na leśnej wyspie u Bobo, bobra, który
najbardziej na świecie ceni sobie ciszę i spokój...
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OGŁOSZENIA

Życie Nasielska nr 12 (502); 1.06.–14.06.2018

OGŁOSZENIA
DROBNE
Firma budowlana w Nasielsku zatrudni pracowników ogólnobudowlanych
z doświadczeniem lub do przyuczenia.
Umowa o pracę. Tel. 883 606 388.
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.
Sprzedam działkę uzbrojoną, budowlaną, Nowe Pieścirogi, ul. Turkusowa.
Tel. 502 081 799.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ.Tel. 518 529 925.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam działkę 0,5 ha w Gąsocinie.
Działka w lesie.Własna droga dojazdowa. Cena 45 tys. Tel. 502 115 413.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 667
569 562.
Koszenie traw, pielęgnacja ogrodów.
Tel. 667 569 562.
Docieplanie budynków. Remonty.
Tel. 667 569 562.
Mycie dachów. Tel. 667 569 562.
Sprzedam działkę w Pieścirogach 2900
m2. Tel. 511 213 989.
Sprzedam mieszkanie 72 m 2 ,
ul. Warszawska 41/49E m10 + garaż.
Tel. 696 090 559.
Zatrudnię pomoc do osoby starszej
w Nasielsku. Tel. 509 796 775.
Usługi koparko-ładowarką.Tel. 781 948
220.
Dotacje PROW 2014-2020. Małe
Gospodarstwa (60 tys. zł)-nabór
wniosków do 17 lipca, Młody Rolnik
(100 tys. zł), Rozpoczęcie Działalności
przez rolników (100 tys. zł).Wypełnianie
dokumentów, dojazd do rolników.
Tel. 795 931 529.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
w Siennicy koło Nasielska zatrudni
Panie do opieki nad osobami starszymi. Prosimy o kontakt od pon. do pt.
godz.8-16 pod nr. tel. 603 555 624.

To miejsce czeka

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

Emeryt poszukuje pracy na 1/2 etatu.
Tel. 600 717 722.
Mieszkanie do wynajęcia,
ul. Elektronowa. Tel. 604 327 233.
Cyklinowanie i układanie podłóg.
Tel. 797 272 253.
Sprzedam 3 cielęta. Tel. 506 215 386.
Mycie, bielenie obór, chlewni itp.
Tel. 608 618 321.

1.06.–14.06.2018; Życie Nasielska nr 12 (502)
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Dyżury
Psychologów
Zapraszamy mieszkańców gminy Nasielsk do korzystania z pomocy psychologów w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Nasielsku
• w każdy wtorek w godz. od
14:00 do 16:00 (pok. 103)
– psycholog Ewa Szatkowska
• w każdą środę w godz. od
7:55 do 10:55 (pok. 113)
– psycholog Anna Ścioch
Psycholodzy będą udzielali poradnictwa
indywidualnego w trudnych sytuacjach
życiowych, rodzinnych, traumatycznych,
związanych z: uzależnieniem, współuzależnieniem, przemocą, sytuacją kryzysową.
Osoby zainteresowane spotkaniem
z psychologiem proszone są o kontakt
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Nasielsku bezpośrednio w sekretariacie
MOPS – pokój nr 6 na parterze budynku
Urzędu lub telefonicznie pod numerem
telefonu (23 693 33 006). Zapisu na wizytę u psychologa można też dokonać
w trakcie dyżurów ww. psychologów.
Porady psychologów są bezpłatne.

Dyżury
aptek
W dni powszednie, niedziele,
dni świąteczne oraz inne dni
wolne od pracy dyżur
rozpoczyna się
o godzinie 2300 i trwa
do godziny 730 dnia następnego
pod numerem telefonu
572 388 046
28.05.–3.06.2018 r.

Apteka Syrenka
ul. 29 Listopada 376,

Nowy Dwór Maz.

4.06.–10.06.2018 r.
Apteka
ul. Harcerska 2,

Nowy Dwór Maz.
11.06.–17.06.2018 r.

Apteka Alma ul. Okulickiego 5,

Nowy Dwór Maz.

18.06.–24.06.2018 r.
Apteka
ul. Warszawska 15,

Nowy Dwór Maz.

25.06.–1.07.2018 r.
Apteka
ul. Czarnieckiego 4

Nowy Dwór Maz.

25.07.–8.07.2018 r.
Apteka
ul. Kościuszki 5

Nowy Dwór Maz.
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU
NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

(red.)

Burmistrz Nasielska
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie miasta Nasielska,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.
1. 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. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.),
Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
2. Przedmiot sprzedaży
Zabudowana nieruchomość obejmująca działkę nr 760/3 o pow. 75 m2 położona w obrębie miasta Nasielska, przy ul. Kilińskiego 5. Dla nieruchomości
prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00054864/3.
Zabudowa. Budynek mieszkalny- kamienica z początku XX w. Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym, zlokalizowany
jedną ścianą z podobnym budynkiem znajdującym się na sąsiedniej nieruchomości. Budynek nie jest zamieszkany. Budynek obejmował lokale komunalne
o niskim standardzie. Wszystkie elementy wskazują znaczny stopień zużycia. Budynek nie posiada świadectwa energetycznego.Pow. zabudowy 74,00 m 2
Pow. użytkowa ogółem 135,54 m2w tym: podstawowa (mieszkalna) 130,75 m2 pomocnicza (strych) 4,79 m2 Pow. ruchu 21,27 m2
Obrys zewnętrzny ścian budynku pokrywa się z granicami działki, na której jest zlokalizowany. Dostęp do budynku odbywa się na zasadzie służebności
gruntowej.
Obiekt znajduje się w centralnej części miasta. Przylegająca bezpośrednio ul. Kilińskiego jest drogą wojewódzką, urządzoną z wydzielonymi chodnikami.
Droga o dość dużym natężeniu ruchu. W pobliżu znajduję się mała zatoka umożliwiająca zaparkowanie jednego samochodu.
Otoczenie to zwarta zabudowa, w przewadze dwu- kondygnacyjna, mieszkalna lub mieszkalno - użytkowa.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia
10.11.2010 r. sytuuje położenie nieruchomości w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
3. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
4. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
205 800,- 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.
6. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali konferencyjnej (I piętro)
o godz. 1200.
7. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wniosą wadium w wyżej
wymienionej kwocie w terminie do 14 czerwca 2018 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 14 czerwca 2018 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.
8. 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.
9. 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.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (II piętro przy pokoju 214), na stronie internetowej
Urzędu: http://www.nasielsk.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.umnasielsk.bip.org.pl/ w gazecie Życie Nasielska.
Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w gazecie o zasięgu powiatowym.
BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski
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PIŁKA NOŻNA

Żbik wygrywa w dziesiątkę
Mecz seniorskiej drużyny Żbika, który odbył się 19 maja br., na Stadionie Miejskim w Nasielsku z Ostrovią
Ostrów Mazowiecka, nie należał
do łatwych. Drużyna gości grała dość
nieczysto, a i do samego sędziego
kibice mieli wiele zastrzeżeń. Ostatecznie jednak seniorzy Żbika zdobyli
kolejne 3 punkty.
Już w 11. minucie kibice zgromadzeni
na nasielskim stadionie byli świadkami pierwszego gola w wykonaniu zawodnika Ostrovii, ku radości drużyny
Żbika. Była to bowiem bramka samobójcza Jakuba Małkińskiego.
Niefortunny gol zmobilizował przeciwników do aktywnej walki i 10 minut
później Kamil Małkiński zadośćuczynił swojej drużynie, strzelając Żbikowi
gola. W doliczonej minucie pierwszej
połowy, kolejnego gola strzelił Dawid
Wilczewski z Ostrovii, ustalając wynik
2:1. W drugiej połowie też emocji nie
brakowało. Zawodnicy Żbika mobilizowali się do wyrównania wyniku,
choć drużyna gości momentami grała dość nieczysto, chcąc wytrącić go-

spodarzy z równowagi, czego sędzia
często nie dostrzegał.
Emocje sięgnęły zenitu, kiedy sędzia
ukarał najpierw żółtą, a chwilę później czerwona kartką faulowanego kilka minut wcześniej zawodnika Żbika
Nasielsk – Cezarego Prusinowskiego.
Sytuacja była wynikiem nieporozumienia zawodnika z sędziami. Zawodnik najpierw wszedł za pozwoleniem
sędziego bocznego na boisko, za co
otrzymał żółtą kartkę od głównego
sędziego Marcina Wojciechowskiego – wynikało z relacji członka drużyny. Gdy Cezary wszedł w polemikę
z głównym sędzią, a boczny zaprzeczył, jakoby dał pozwolenie, nasz za-

wodnik otrzymał czerwoną kartkę
w 60. minucie gry. Dalszą część meczu nasielscy chłopcy musieli zagrać
w dziesięciu i chyba to ich zmobilizowało, gdyż w 75. minucie gola zdobył
Rafał Załoga, a w 83. minusie Marcin
Świderski ustalił ostateczny wynik 3:2.
Druga połowa meczu obfitowała też
w liczne żółte kartki – poza wspomnianą sytuacją, otrzymali je również
Rafał Załoga, Mariusz Chmielewski
i Sławomir Stańczak. Trzy żółte kartki
powędrowały również do drużyny
gości, którzy rozgoryczeni porażką,
pospiesznie opuścili Nasielsk.
Michał B.
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