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Z SAMORZĄDU
Z UM. Zaproszenie
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
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

15 sierpnia na cmentarzu w Nasielsku odbędzie się uroczystość upamiętniająca żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w bitwie nad Wkrą.
Po głównej uroczystości nastąpi przemarsz do kościoła i msza św. w intencji Ojczyzny oraz Bohaterów poległych w 1920 r. Uroczystości rozpoczną
się o godzinie 11.15.
O godz. 13.15 zapraszamy wszystkich na teren Szkoły Podstawowej
nr 1, gdzie odbędzie się XVII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy „MotoCud Radzymin 1920” w ramach programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”. Tego dnia Nasielsk odwiedzi ok. 700 pasjonatów motocykli
i historii, którzy pragną upamiętnić zamordowanego w Katyniu kpt. Stefana Żbikowskiego – byłego nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole
Powszechnej w Nasielsku. Był to człowiek bardzo oddany młodzieży, prowadził lokalną drużynę towarzystwa „Sokół”. Był mężem nauczycielki Leokadii Eleonory z d. Tarnowskiej. Państwo Żbikowscy mieli dwóch synów.
Starszy Stanisław zginął od kuli w 1945 r. w czasie, gdy front przechodził
w okolicy Nasielska. Młodszy Jerzyk, zmarł w pułtuskim szpitalu. Na uroczystościach przy szkole zostanie posadzony i poświęcony Dąb Pamięci
dla kpt. Stefana Żbikowskiego oraz odsłonięta tablica pamięci.
Zapraszamy do uczestnictwa.

OŚWIATA

Kolejne powierzenie
obowiązków
Obowiązki dyrektora w nasielskim Liceum Ogólnokształcącym nadal
pełnić będzie Magdalena Janiszewska. Zarząd powiatu nowodworskiego
zdecydował o powierzeniu jej tych obowiązków od 1 lipca br. do końca kwietnia 2019 r. W tym roku trzykrotnie ogłaszano konkurs na stanowisko dyrektora LO w Nasielsku. Jednak nikt nie do niego nie przystąpił.
Podobnie było w roku ubiegłym, wtedy również konkursy pozostawały
nierozstrzygnięte. Pełniącą obowiązki dyrektora w tej placówce wybrano
spośród grona pedagogicznego szkoły.
(red.)

BURMISTRZ NASIELSKA

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

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

Bogdan Ruszkowski

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

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 Cieksynie, tel. 23 693–50–08
Parafia Rzymskokatolicka
w Nunie, tel. 601 479 302

Z MIASTA

Uroczystości
Rondo w trawie
15 sierpnia 2018

Urząd Pocztowy w Nasielsku,
ul. Warszawska 26
tel./fax 23 691–26–43

Parafia Rzymskokatolicka,
w Starych Pieścirogach
tel. 23 693–10–25
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GODZINY PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU

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

Ponad pół roku temu oddane zostało pierwsze nasielskie rondo. Jak się okazuje przysparza ono jednak wielu problemów nasielskiemu samorządowi.
Pierwszy dotyczył nazwy ronda. Kiedy RM podjęła decyzję, że będzie ono
nosiło imię ks. Kazimierza Śniegockiego, okazało się, że rondo nadal nie jest
zagospodarowane, choć wcześniej przedstawiciele nasielskiego Urzędu Miejskiego zapewniali, że stanie się to na przełomie maja i czerwca br. Powoli mija
już lipiec i do tej pory, poza wykoszeniem trawy znajdującej się w centralnym
miejscu ronda, nic się nie zmieniło. Ponowiliśmy zatem swoje pytanie.
– Teren nowo wybudowanego ronda w Nasielsku należy do Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Gmina Nasielsk, dbając o estetykę miasta, podejmie działania wraz z zarządcą drogi zmierzające do wykonania nowych nasadzeń roślin ozdobnych – informuje Bogdan Ruszkowski,
burmistrz Nasielska.
Warto nadmienić, że w ostatnio uchwalanym budżecie na rok 2018 r. zwiększono o 50 tys. zł dział dotyczący promocji gminy. Wiele miast wykorzystuje
teren rond jako reklamę, tworząc tam barwne kompozycje kwiatowe, z których powstaje np. nazwa miasta lub promują lokalnych twórców. Czy nasielskie rondo doczeka się aranżacji jeszcze w tym roku? Czas pokaże, na razie
rośnie tam trawa.
E.G.

Z GMINY

Alarm na tropie
Temat Zakładu Zagospodarowania Odpadami, który prywatny inwestor
chce wybudować w Jaskółowie regularnie pojawia się w mediach ogólnopolskich.
Ostatnio dziennikarskie śledztwo w tej sprawie przeprowadzili redaktorzy
programu „Alarm”, który emitowany jest codziennie w TVP1. Odcinek
dotyczący kontrowersyjnej inwestycji w Jaskółowie wyemitowany został
10 lipca. Poza wypowiedziami mieszkańców z gminy Nasielsk, którzy
przedstawiali argumenty przeciwko powstaniu ZZO, dziennikarzom udało
się także skontaktować z Robertem Weredą właścicielem firmy Capital Investment Projekt II. Przyznał on, że jest właścicielem gruntów w Jaskółowie,
a planowana tam inwestycja w 70% sfinansowana ma zostać ze środków
unijnych. Program obejrzeć można na stronie www.vod.tvp.pl z dnia 10 lipca
br. oraz w serwisie YouTube pod nazwą „ALARM WOCHAL WYSYPISKO”.
Michał B.

NASZE SPRAWY

Pieniądze dla Karoliny
W końcu, po ponad trzech miesiącach oczekiwania na wymierny efekt
koncertu charytatywnego (odbył się 8 kwietnia), organizator tej imprezy
pojawił się w Nasielsku i przekazał rodzinie zebrane dla Karoliny środki finansowe. Pan Adam Balcerzak redaktor naczelny Tygodnika Nowodworskiego odwiedził państwa Wodyńskich w poniedziałek, 16 lipca br. i na
ręce pani Jadwigi Wodyńskiej (mamy Karoliny) przekazał 1 500 zł w gotówce, wskazując w oświadczeniu o przekazaniu środków, że 8 kwietnia
(w dniu koncertu) pani Jadwiga otrzymała 500 zł bezpośrednio od właściciela „wesołego miasteczka”.
W ten sposób deklarowana w ostatnich tygodniach przez pana Adama
kwota 2 tys. zł, jako efekt rozliczenia kosztów organizacji koncertu, trafiła
do potrzebującej wsparcia Karoliny.
Nie ulega wątpliwości, że w razie konieczności nasi mieszkańcy potrafią
się zjednoczyć, wspierać i naprawdę sobie wzajemnie pomagać, czego
dowodzili wielokrotnie.
Koncert, który odbył się 8 kwietnia na stadionie miejskim, nawet jeśli był
zorganizowany w dobrej wierze, okazał się być porażką organizatorów,
a nie nasielskiej społeczności. Szkoda, że pomimo szumnych zapowiedzi
pana Balcerzaka, mimo pomocy ze strony różnych jednostek gminnych,
zaangażowania radnych i wielu mieszkańców, rezultaty okazały się mizerne.
Ale warto byłoby całą sprawę doprowadzić do końca i wyjaśnić ją publicznie. Organizator nie przedstawił szczegółowego rozliczenia, tego charytatywnego (przynajmniej z nazwy) wydarzenia. Wielu nasielszczan apeluje
o to, chociażby za pośrednictwem mediów społecznościowych. Czy się
doczekamy?
(red.)

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.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a ponadto zastrzega
sobie prawo dokonywania skrótów
i zmian tytułów w nadesłanych
tekstach.
Redakcja nie odpowiada za treść
reklam i ogłoszeń.
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Z RADY

Zmieniamy się na lepsze

Kajaki rządzą na pastwisku

Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej

– Wygrał pan Śliwiński, ja nie rozumiem co Rada nam chce zrobić. Pan
Śliwiński płaci nam 3 tys. zł rocznie,
które idą na oświetlenie wsi. Dlaczego wy mu skracacie okres wydzierżawienia? Zebranie wiejskie podjęło
decyzję, że przez 3 lata pan Śliwiński
będzie dzierżawił ten teren – mówił
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej,
21 czerwca br., mieszkaniec Borkowa.
Temat dzierżawy bardzo atrakcyjnych
terenów gminnych położonych nad
Wkrą w Borkowie od kilku miesięcy
budzi spore emocje wśród lokalnej
społeczności doprowadzając do konfliktów. Pisaliśmy o nim w nr 12 ŻN.
Z końcem czerwca br. upływał termin dzierżawy części gminnej działki,
dlatego radni musieli podjąć decyzję
w kwestii jej przedłużenia lub cofnięcia.
Radny Andrzej Malon, podkreślał,
że dzierżawcą tego terenu powinna być osoba, która przede wszystkim będzie o niego dbała, nie będzie
doprowadzała do konfliktów i działała zgodnie z prawem. – Ja nie jestem
przeciwko temu, żeby pan Śliwiński
dzierżawił ten teren, ale przypomnijmy, że jest tam konflikt. Ten pan nie
ma poparcia wszystkich mieszkańców. Do nas trafiła petycja podpisana przez 64 osoby sprzeciwiająca
się działaniom tego dzierżawcy, który dzierżawił działkę o powierzchni
3 tys. metrów, a ogrodził hektar – mówił radny Malon.
W toku gorącej dyskusji między radnymi, jedni bowiem w pełni popierali
ustalenia mieszkańców zawarte podczas zebrania wiejskiego, inni zwracali
uwagę na istniejący w tym środowisku

spór, który może się jeszcze rozwinąć, padła propozycja przeprowadzenia przetargu w tej sprawie.
– Temat jest sporny, w takiej sytuacji moglibyśmy ogłosić przetarg.
Wtedy wygra mocniejszy i jest
czysta sytuacja. Nie znam ani jednej, ani drugiej strony, powinniśmy
ogłosić przetarg szczególnie, że
wieś w tej kwestii jest podzielona –
proponował radny Marek Ostaszewski. – W tej chwili metr tej dzierżawy
kosztuje 10 gr brutto za 3 tys. metrów
za 300 zł brutto miesięcznie – dodał.
Jak wyjaśniała Bożena Strzelecka kierownik Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego, to radni muszą podjąć decyzję o podpisaniu lub nie umowy dzierżawy.
– Działka nr 14/3 ma ponad hektar,
umowa była zawarta na dzierżawę
3 tys. metrów i jest do niej załącznik
graficzny. Obecnie Rada może przyjąć uchwałę o przedłużeniu tej umowy. Tylko przedmiot tej umowy został
rozszerzony, wcześniej był to wypas
koni, a teraz jest również prawo przejścia i przechodu dla działalności związanej z kajakami – tłumaczyła pani
kierownik. – Przetarg możemy ogłosić jak najbardziej, tylko żeby Państwo
byli świadomi, że przeznaczenie tej
nieruchomości to są łąki i pastwiska
w strefie zalewowej i przetarg możemy ogłosić tylko w takim przedmiocie – dodała.
Ostatecznie jednak pomysł przeprowadzenia przetargu upadł i radni głosowali nad projektem uchwały,
w którym wyrażali zgodę się na przedłużenie umowy dzierżawy dotychczasowemu dzierżawcy na kolejny

rok na tych samych zasadach. Uchwałę poparło 7 radnych, 2 było przeciw,
a 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
Pokłosiem tego konfliktu jest pismo
właścicieli terenu, na którym znajduje
się obelisk upamiętniający bitwę nad
Wkrą , wypowiadające gminie dzierżawę tego terenu. Skutkować to może
utrudnieniem odbywających się tam
od wielu lat uroczystości. Jak będzie
wyglądała oficjalna część sierpniowego wydarzenia i rekonstrukcja bitwy?
Burmistrz Bogdan Ruszkowski zapewnia, że nic w tej kwestii się nie zmieni
i obchody bitwy nad Wkrą odbędą
się w sobotę, 18 sierpnia br., w podobnym kształcie do poprzednich.
– Prawdą jest, że wpłynęło wypowiedzenie umowy dzierżawy tego terenu, gdzie znajduje się pomnik. Była
ona zawarta była do 2019 roku. W tej
chwili prowadzimy negocjacje w tej
sprawie. Mam konkretną propozycję
dla tych państwa na wymianę działek z gminą, tak, by ten teren na stałe
przeszedł na własność gminy. Ale muszą się na to zgodzić zainteresowane
strony, w tym Rada Miejska – wyjaśnia
burmistrz.
(red.)

Z GMINY

Wspomagają Skate Park
W jednym z ostatnich numerów ŻN
opisywaliśmy zły stan techniczny
Skate Parku w Starych Pieścirogach.
Sprawdziliśmy, czy po wniosku komisji rewizyjnej w sprawie zwiększonego budżetu na utrzymanie terenu
Skate Parku coś się zmieniło w tej
kwestii.
Tym bardziej, że trwają wakacje, a to
jedyne miejsce przeznaczone pod
sport i rekreację dla dzieci i młodzieży z okolic.
Przypomnijmy, że do tej pory nie
istnieje wydzielony budżet z przeznaczeniem na cele Skate Parku.
Zarządcą terenu jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach.
– Gmina nie przekazuje dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Starych Pieścirogach osobnego funduszu dla
Skate Parku. Dyrektor działa w ramach planu finansowego przyznawanego na szkołę na dany rok od
stycznia do grudnia, bez wyodrębniania środków na funkcjonowanie
Skate Parku. Nie przedstawia rocznego raportu dotyczącego kosztów
utrzymania Skate Parku. Dyrektor
jest w trakcie prac w zakresie zdewastowanej rampy z terenu Skate
Parku – informuje Hanna Pietrzak,

dyrektor Centrum Usług
Wspólnych.
Jak wyjaśnia radny Dariusz
Sawicki, a jednocześnie
sołtys Starych Pieścirogów, sołectwo co roku
przekazuje środki na Skate Park i zakupuje zabawki, bo te drewniane, które
ustawiono tam wcześniej
po prostu niszczeją.
– W tym roku przeznaczyliśmy
3 tys. zł na dużą huśtawkę, którą tydzień temu zainstalowaliśmy.
W zeszłym roku kupiliśmy małą
huśtawkę za 3,5 tys. zł. Za mojej
kadencji kupiliśmy już 5 zabawek.
Uważam, że praktyczniejsze są te
metalowe i plastikowe niż drewniane, które potem pochłaniają dużo
środków bądź szybko kończą swoją
żywotność – mówił Dariusz Sawicki, który zaznacza, że w przyszłorocznym budżecie sołeckim także
zaplanowane jest wydatkowanie
środków na Skate Park. A dokładniej
ma to być kosiarka, ponieważ obecna jest bardzo mocno zużyta.
Z terenu Skate Parku korzystają
dzieci także z sąsiednich sołectw,
np. Nowych Pieścirogów. Środki z funduszu sołeckiego tej miejscowości notorycznie wspomagają

Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski
Bardzo ważnym elementem dla funkcjonowania gminy jest rozwinięta sieć
kanalizacji sanitarnej. Przede wszystkim zyskuje na tym środowisko naturalne. Mieszkańcy, przyłączając nieruchomości do sieci, przestają korzystać
z szamb, które często są nieszczelne, a przy tym nieekologiczne. Dzięki kanalizacji ścieki tłoczone są do oczyszczalni, a społeczeństwo może żyć w bardziej przyjaznym środowisku. Podłączenie do kanalizacji to także wygoda
i komfort. Dlatego kolejną inwestycją, jaką realizujemy na terenie gminy, jest
budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta.
Pierwsze prace nad inwestycją rozpoczęły się w 2017 r., kiedy to złożyliśmy
wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich. Po pozytywnej ocenie
i przyznaniu środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
rozpoczęliśmy szukanie wykonawcy zadania. Do realizacji przedsięwzięcia
przystąpiliśmy w tym roku. Inwestycja obejmie 16 ulic. Na dzień dzisiejszy
prace zakończyły się już na ul. Folwark, Cmentarnej oraz Żwirki i Wigury. Obecnie trwają na ul. Św. Wojciecha i Kościelnej. Następnie rozpoczną
się na ul. Rynek, Młynarskiej, Gwiaździstej, Kościuszki, Starzyńskiego Małej,
Płońskiej, Ślepej, Tylnej, Koziej i Składowej. Koszt całej inwestycji to prawie
8 mln zł, w tym ponad 4 mln stanowi dotacja unijna. W efekcie realizowanego przedsięwzięcia powstanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości
5200 m. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy centrum Nasielska uzyskają
możliwość podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2015 roku wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w Nasielsku na ulicach:
Polskiej Organizacji Wojskowej, Nowa Wieś, Podmiejskiej, Piaskowej, Wiejskiej
oraz 11-listopada. Wartość zadania wyniosła ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
to ponad 2 mln zł. Wybudowaliśmy również kanalizację sanitarną w Nasielsku
na ul. Broniewskiego, Polnej, Tuwima i Bajkowej.
Obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
na budowę kanalizacji sanitarnej w Nasielsku przy ul. Grabowej, Cisowej, Sosnowej, Leśnej, Jaworowej, Wielokwiatowej oraz Miodowej.
W następnym numerze zaprezentujemy Stacje Uzdatniania Wody.

Z GMINY

Szmaragdowej nie ma w planach
szkołę. I choć fundusze sołeckie są
bardzo pomocne dla lokalnej społeczności, to są one także ograniczone. Wydatkowanie co roku na te
same cele mija się z jego przeznaczeniem.
Niestety Skate Park stał się najwyraźniej zapomnianą inwestycją gminną
i jej utrzymanie spadło na barki innych, którzy mimo najlepszych chęci,
nie poradzą sobie z należytym zagospodarowaniem tego terenu.
Szkoda, bo w naszym mieście i jego
najbliższej okolicy bardzo brakuje
miejsc rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Widać to szczególnie podczas
wakacji.
Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem tego i wielu innych sportowych dylematów byłoby utworzenie
w naszej gminie Nasielskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
E.G. (i.)

W listopadzie ubiegłego roku mieszkańcy ulicy Szmaragdowej złożyli pismo do Burmistrza
Nasielska oraz do Rady Miejskiej w sprawie utwardzenia ulicy Szmaragdowej w Nowych Pieścirogach.
Wcześniej do magistratu wpływały już prośby od
mieszkańców w tej sprawie. Przedstawiciele mieszkańców pojawili się także na komisji infrastruktury
i porządku publicznego. Wszyscy mają już dość
błota i jezior, ogromnych dołów, jakie tworzą się jesienią, zimą i wiosną. Latem
do tego dochodzi duża ilość kurzu jaka unosi się w powietrzu.
– Jak byłem mały to ta ulica wyglądała strasznie, były doły, kałuże i błoto, dziś
mam dorosłe dzieci i Szmaragdowa wygląda tak, jak 50 lat temu – mówi jeden
z mieszkańców Szmaragdowej.
Burmistrz Bogdan Ruszkowski w czasie rozmów z mieszkańcami dawał nadzieję, że da się nieco poprawić sytuację na tej drodze. Jak powiedział rozwiązaniem
mogłoby być wyłożenie kostką najgorszego odcinka drogi od ul. Szafirowej
do ul. Srebrnej. Jednak jak informuje obecnie burmistrz, drogi nie będzie.
– W obecnej chwili gmina Nasielsk nie planuje inwestycji w zakresie przebudowy ulicy Szmaragdowej, ponieważ na dzień dzisiejszy nie posiada środków
finansowych zatwierdzonych w budżecie gminy Nasielsk na ten cel – mówi
Bogdan Ruszkowski burmistrz Nasielska.
E.G.
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AKTUALNOŚCI
Z POLICJI

UROCZYSTOŚCI

Święto policji
W piątek, 13 lipca br.,
na terenie nowodworskiej Komendy Powiatowej Policji odbyły się
uroczystości z okazji 99.
rocznicy powstania Policji Państwowej. Uczestniczył w nich mł. insp.
Krzysztof Smela zastępca Komendanta Stołecznego Policji, który wraz z
mł. insp. Markiem Chodakowskim Komendantem
Powiatowym Policji w Nowym Dworze Mazowieckim wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wyróżnionym funkcjonariuszom.
W tym roku awanse otrzymało 58 policjantów.
W uroczystościach wzięli udział, doceniając tym samym trudną pracę
policjantów, przedstawiciele lokalnych samorządów, sądów, prokuratury,
wojska, straży pożarnej i duchowieństwa.
(red.) za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Życie Nasielska nr 16 (506); 27.07.–9.08.2018

Zatrzymani
za podpalenie
W poniedziałek, 9 lipca br., nasielscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn,
którzy podejrzani są o podpalenie budynku wielorodzinnego w Nowych Pieścirogach. Przypomnijmy, że pożar miał miejsce w niedzielę, 1 lipca br. Budynek uległ całkowitemu zniszczeniu, podobnie jak dobytek mieszkających
tam ludzi.
Po akcji gaśniczej policjanci wraz z biegłym niezwłocznie przystąpili do wyjaśnienia okoliczności powstania pożaru. Śledczy wstępnie stwierdzili, że jego
przyczyną było podpalenie. Zatrzymani to: 29-letni Adam R., 26-letni Maciej
Ś. i 25-letni Cezary. Wszyscy są mieszkańcami gminy Nasielsk.
W toku prowadzonego dochodzenia funkcjonariusze ustalili, że od rana, feralnej niedzieli, trzej podejrzani: 29-letni Adam R., 26-letni Maciej Ś. i 25-letni
Cezary wspólnie spożywali alkohol. Najpierw spotkali się w jednym z opuszczonych budynków kolejowych, a później przenieśli się do jednego z mieszkań w budynku komunalnym. Był to lokal zdewastowany i opuszczony przez
eksmitowanego lokatora. Mężczyźni wtargnęli do pustostanu, a jeden z nich
rozlał płyn z butelki, którą miał przy sobie i podpalił ciecz. Następnie wszyscy
trzej opuścili płonący budynek.
Jak podaje Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku wszyscy

Z POLICJI

Brutalne pobicie
W c z war te k , 5 l i p c a b r.,
po południu na ulicy Składowej w Nasielsku, w pobliżu
pizzerii Biesiadowo, młody
mężczyzna brutalnie zaatakował 56-letniego przechodnia.
Z ustaleń nasielskich policjantów wynika, że napastnik zrzucił się na swoją ofiarę,
przewrócił ją, a następnie bez
opamiętania kopał w głowę.
Gdy poszkodowany próbował się podnieść ponownie
przewrócił go kopnięciem w klatkę piersiową.
Poszkodowany, mimo odniesionych obrażeń, o własnych siłach dotarł
do domu, skąd nieprzytomnego zabrało go pogotowie ratunkowe. Obecnie w bardzo ciężkim stanie przebywa w szpitalu.
W trakcie prowadzonych czynności, na podstawie zebranego materiału
dowodowego, śledczy ustalili, że podejrzanym o dokonanie brutalnego
pobicia jest 21 - letni Patryk B.
18 lipca br., mężczyzna próbując uniknąć zatrzymania schował się przed
mundurowymi do szafy, został jednak znaleziony i trafił do aresztu.
Jak informuje prokurator Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, sprawca odpowie za usiłowanie popełnienia zabójstwa,
art. 13 par. 1 kodeksu karnego, w związku z faktem, iż pobicie skutkuje
ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu i powoduje chorobę realnie zagrażającą życiu. Patryk B. został aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu teraz
kara od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.
(red.)

NA SYGNALE

Skradziono gołębie
Złodzieje mają różne upodobania. Tym razem wybrali sobie dość nietypowy
łup. Z posesji przy ul. Warszawskiej w terminie od 7 do 9 lipca br. skradziono
z woliery 28 sztuk gołębi. Jak informuje podkom. Szymon Koźniewski, oficer
prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim,
pokrzywdzony oszacował straty na ok. 600 zł. Obecnie trwa postępowanie
w tej sprawie. Policja prosi wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia
o zgłaszanie wszelkich informacji w tej sprawie do nasielskiej policji.
(e)
R
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KRONIKA OSP

W okresie od 12 lipca do 17 lipca
strażacy z OSP Nasielsk, OSP Jackowo, OSP Cieksyn, OSP Jabłonna, OSP
Modlin, PSP Nowy Dwór Maziwiecki brali udział w poszukiwaniu zaginionej kobiety, mieszkanki gminy
Nasielsk.
14 lipca OSP Nasielsk została zadysponowana do pożaru traw w miejscowości Mogowo.

KRONIKA
POLICYJNA
9 lipca policjanci KP Nasielsk dokonali zatrzymania Edwarda L.,
który znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną. Sprawca usłyszał zarzuty, został przesłuchany,
a Prokuratura Rejonowa w Pułtusku zastosowała wobec w/w dozór policji, a także zakaz zbliżania
i kontaktowania się z pokrzywdzoną.
15 l i p c a w N a s i e l s ku n a u l .
Wa r s z a ws k i e j , m i e s z k a n i e c
gm. Nasielsk naruszył nietykalność cielesną oraz znieważył funkcjonariuszy KP Nasielsk w trakcie
i w związku z pełnieniem przez
nich obowiązków służbowych.
Sprawca usłyszał zarzuty, przyznał
się do zarzucanych mu czynów,
grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

trzej mężczyźni usłyszeli zarzut z art. 163 §1 pkt.1 kodeksu karnego, dotyczący
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu związanemu z pożarem. Decyzją sądu 29 i 25-latek trafili pod dozór policji, a 26-latek najbliższe
3 miesiące spędzi w areszcie. Może im grozić kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.
red.

Z GMINY

Czy jest tu hydrant?
W czasie, gdy w niedzielę, 1 lipca
br., płonął budynek wielorodzinny
w Nowych Pieścirogach, strażacy
starali się pozyskać wodę do gaszenia pożaru. Potrzebowali jej w dużych
ilościach, a akcja gaśnicza trwała aż
8 godzin.
– Strażacy pytali nas o najbliższy hydrant, ale my, być może pod wpływem emocji, zupełnie nie umieliśmy
im żadnego wskazać. Pytali, czy jest
jakiś na stacji PKP. Naszym zdaniem
powinien być – wspomina jeden
z mieszkańców Nowych Pieścirogów, obecny na miejscu zdarzenia
w początkowej fazie pożaru.
Jak relacjonuje Tomasz Wołoszyn,
oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
gdy skończyła się woda ze zbiornika przeciwpożarowego o pojemności
20 m3, a następnie wyczerpano wodę z cysterny, strażacy dowozili ją z dwóch
hydrantów. Jeden z nich znajdował się w Nasielsku w pobliżu strażnicy OSP. Czy
faktycznie trzeba było jeździć po wodę aż do Nasielska? Czy w Pieścirogach
nie ma działających hydrantów? O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy ZGKiM.
– W Starych i Nowych Pieścirogach zlokalizowanych jest łącznie 30 hydrantów
(w większości są to hydranty podziemne). W ostatnim czasie przeprowadzone
zostały badania sprawności 5 hydrantów (na ul. Szmaragdowej 8, ul. Konopnickiej 11, ul. Makowej 7, ul. Makowej 46, ul. Baśniowej). Jednocześnie informujemy,
iż Stacja Uzdatniania Wody w Pieścirogach o wydajności 50 m3/godz. posiada 2 zbiorniki magazynujące wodę pitną o łącznej pojemności 150 m3. Nadmieniamy, że w Pieścirogach prowadzimy sprzedaż wody dla PKP S.A., która
w swojej eksploatacji również posiada hydranty p. poż. – informują pracownicy
wodociągów z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
E.G.

Z POLICJI

Napad
i kradzieże
W ostatnim numerze ŻN pisaliśmy
o młodej kobiecie, którą w centrum
naszego miasta napadł mężczyzna.
Jak się okazało nasielska policja
szybko wytypowała podejrzanego
w tej sprawie. Jest nim 51 – letni Kazimierz J., mieszkaniec Konar, który
w przeszłości był karany za podobne czyny. 11 lipca br. nasielska policja zatrzymała podejrzanego
Kazimierza J., zaś Prokuratura Rejonowa w Pułtusku przedstawiła mu
zarzuty doprowadzenia przemocą do innej czynności seksualnej,
za co grozi mu kara pozbawienia
wolności do lat 8. Sąd Rejonowy
w Pułtusku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Dodatkowo okazało się, że podejrzany w sprawie napaści na kobietę może być też odpowiedzialny
za serię ostatnich kradzieży różnych przedmiotów z nasielskich
ogródków działkowych na szkodę kilku pokrzywdzonych. Miały one miejsce w dniach od 6 do
8 lipca br. Prawdopodobnie to on
przywłaszczył sobie m.in.: piłę spalinową, dwa grille, a nawet doniczki
z kwiatami. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego mienia.
Sprawca usłyszał zarzuty, przyznał
się do popełnionych czynów, grozi mu za to kara pozbawienia wolności do lat 5.
(red.)

27.07.–9.08.2018; Życie Nasielska nr 16 (506)
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KONKURS

Tragiczny finał poszukiwań Głosujmy na Nasielsk
Od 12 lipca br. pojawiły się pierwsze
sygnały o zniknięciu Marty B., 71 – letniej mieszkanki Wągrodna, która wyszła z domu i ślad po niej zaginął.
Policja, media oraz rodzina przez kolejne dni na bieżąco informowały
o trwających poszukiwaniach. Pojawiało się podczas nich też wiele nieprawdziwych informacji i fałszywych
tropów, które niestety były powielane przez media ogólnopolskie,
np. że zaginiona mogła przebywać
w Legionowie i mia odwiedzić jeden
z zakładów fryzjerskich. Wszystkie te
sygnały również sprawdzili mieszkańcy wraz ze strażakami.
Do akcji poszukiwawczej zadysponowani zostali strażacy z terenu gminy
Nasielsk, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego, Grupa Ratownictwa
PCK Warszawa CGP Tropiciele Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP
Jabłonna, Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP RW Modlin, Ochotnicza
Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego, a całą akcję nadzorował sztab policyjny. W poszukiwanie mieszkanki
włączono również psy tropiące i śmigłowiec. Rodzinę w poszukiwaniach
wspierali mieszkańcy Wągrodna i gminy Nasielsk.
– Brałam udział w poszukiwaniach
od początku, aż do nieszczęśliwego
ich zakończenia. Udział w nich brali udział przede wszystkim strażacy
ochotnicy z gminy Nasielsk – mówi
Renata Włodarska Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP.
Tragiczny finał akcji miał miejsce we
wtorek, 17 lipca. – Tego dnia na po-

„Polska z góry” to projekt stacji telewizyjnej Planeta+, o którym pisaliśmy w nr 14 ŻN, kiedy twórcy programu dokumentalnego w ramach jego
promocji zaprosili dziennikarzy na lot motolotnią w Chrcynnie.
Emisja drugiego sezonu już trwa, a twórcy przygotowują się do nagrania
odcinka specjalnego. Będzie on poświęcony miejscowości, która zwycięży w plebiscycie zorganizowanym przez stację Planet+. Głosować można

lecenie pani komisarz Róży Szamańskiej z Wydziału Kryminalnego,
zaczęliśmy przeszukiwać rozgarniętą przed kilkoma dniami ziemię
przy drodze w Wągrodnie naprzeciwko posesji zaginionej kobiety –
relacjonuje Renata Włodarska. – Po
kilkunastu minutach poszukiwań, polegających na wbijaniu w tę ziemię
metalowych prętów, jeden ze strażaków z OSP Krzyczki wpadł na pierwszy trop. Nie pozwolono nam jednak
na odkopanie miejsca do czasu przywiezienia psa tropiącego. Pies ostatecznie niczego nie wyczuł. Kiedy po
południu policja poinformowała strażaków i rodzinę, że kończą poszukiwania uznaliśmy, że my jako strażacy
zostajemy i będziemy kopać na własną rękę. Wówczas strażak z OSP Jackowo odnalazł ciało – dodaje.
Przypuszczenia strażaków ochotników sprawdziły się i na niewielkiej głębokości odkryli oni zwłoki zaginionej
kobiety, co potwierdza Jolanta Świdnicka z Prokuratury Rejonowej w Pułtusku.

fot. M. Stamirowski

Jak informuje Prokuratura Okręgowa
w Ostrołęce: Na miejscu znalezienia zwłok, z udziałem prokuratora,
przeprowadzono oględziny miejsca
ich ujawnienia oraz przesłuchania
osób, które ujawniły zwłoki, w tym
syna pokrzywdzonej. Jak ustalono,
w dniu 11 lipca 2018r. w miejscu
znalezienia zwłok były prowadzone
prace ziemne związane z wyrównaniem terenu i nawożeniem ziemi.
Pokrzywdzona prawdopodobnie
udała się na teren, gdzie były prowadzone prace ziemne. W dniu
19 lipca 2018r. została przeprowadzona sekcja zwłok Marty B.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że
przyczyną zgonu było uduszenie
w wyniku przysypania ziemią.
Aktualnie Prokuratura Rejonowa w Pułtusku prowadzi śledztwo
w sprawie zaistniałego w okresie
od 11 do 17 lipca 2018 r. w miejscowości Wągrodno gm. Nasielsk nieumyślnego spowodowania śmierci
Marty B., tj. o czyn z art. 155k.k.
(red.)

Z MIASTA

Awantura o parking?
W ostatnich dnia w klatce I bloku przy ul. Płońskiej 24D pojawiła się informacja z prośbą
od Nasielskiego Budownictwa
Mieszkaniowego o nie parkowanie pojazdów pod blokiem B
w związku z rodzącymi się konfliktami. Czego one dotyczą?
– Słyszałem, jak odgrażają się,
że nam powybijają szyby w autach, jeśli dalej będziemy tam
parkować (przed blokiem B –
red.). A gdzie jest powiedziane,
że to tylko ich parking? Nigdzie
nie ma żadnych oznaczeń
i myślałem, że wszyscy możemy korzystać z parkingów.
Jak ich dzieci przychodzą do
nas bawić się na zjeździe do garażu czy na górce, na której stoi blok,
to wszystko jest dobrze. A jak my
postawimy auto od strony, od której po prostu mamy okna mieszkań, to się odgrażają. A parkingu
przecież nie brakuje – relacjonuje
jeden z mieszkańców bloku przy
ul. Płońskiej 24D.
Parking na osiedlu przy ulicy Płońskiej nie posiada żadnych oznaczeń
ani wydzielonych stref. Jest na tyle
rozległy, że nawet przy największym „obłożeniu”, jakie można zaobserwować w weekendy, mieści

od 11 lipca do 1 sierpnia 2018 r na stronie: www.twoje-miasto.planeteplus.
pl
Każdy może oddać tylko jeden głos dziennie na jedną miejscowość. Co
ważne, głosy oddane na każdą miejscowość zostaną przeliczone proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców, dlatego nawet najmniejsza wieś
ma szansę zwyciężyć. Do konkursu zgłoszono 265 miejscowości, w tym
Nasielsk. Głosujmy na nasze miasto!
Michał B.

U NAS

Zabytkowym pociągiem
W piątek, 20 lipca br., o godz.
15:10 na nasielskiej stacji kolejowej podziwiać można
było niecodzienny widok.
Zawitał do nas bowiem pociąg ciągnięty przez zabytkową lokomotywę marki
SAWA, która zestawiona była
z wagonami pasażerskimi
pierwszej i drugiej klasy z lat
70 –tych XX wieku. W jego składzie był też wagon barowy WARS. Pociąg
miał do przebycia trasę z Torunia do Warszawy Wschodniej i po postoju
w Nasielsku, punktualnie o godz. 15:31, wyruszył w dalszą drogę.
Organizatorem zabytkowych wypraw koleją jest Instytut Rozwoju i Promocji Kolei. Chętnych, którzy chcieliby w przyszłości skorzystać z tej formy podróży zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.turkol.pl.
(red.)
R

wszystkie parkujące tam pojazdy.
Skąd zatem ten konflikt?
– Każda ze Wspólnot Mieszkaniowych znajdujących się na osiedlu Płońska 24 w Nasielsku ma
udostępniony przez Spółkę parking usytuowany przed każdym
z budynków. Każdy z właścicieli lokali posiada wskazane w akcie
notarialnym służebności gruntowe działek, na których zlokalizowane są parkingi. Jak wiadomo,
miejsca parkingowe nie są ponumerowane i przyporządkowane
do konkretnych lokali. Problemy
wynikają z coraz większej liczby
pojazdów na osiedlu oraz z tego,

iż każdy chciałby zaparkować najbliżej wejścia do klatki schodowej –
mówi Marzena Gronowska, prezes
Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego.
– Wielokrotnie dochodzi do takich sytuacji, kiedy to samochody
parkują na drogach dojazdowych
na osiedlu, utrudniając przy tym
swobodny przejazd innym pojazdom bądź też samochodom
świadczącym usługi wywozu nieczystości. Prosimy również o korzystanie z miejsc garażowych osoby
posiadające garaże w bloku 24D –
dodaje prezes NBM Sp. z o. o.
E.G.
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KULTURA

Z NOK

Zapraszamy do letniego kina
Letnie kino w naszym mieście ma już
swoich fanów. Nasielski Ośrodek Kultury również w tym roku wyszedł naprzeciw ich oczekiwaniom i w sierpniu
br. zaprasza wszystkich na plenerowe
pokazy.
Odbywać się one będą w piątki: 10, 24
i 31 sierpnia o godz. 21.00 na parkingu
przy kościele św. Wojciecha.

Podobnie jak w minionych latach, widzowie mieli możliwość
wyboru repertuaru, który chcą
zobaczyć. Spośród dziesięciu zaproponowanych tytułów, w wyniku głosowania, wybrano: BERLIN.
SYMFONIA MIASTA z muzyką
na żywo w wykonaniu zespołu
Agressiva 69 (96 głosów – 11 laj-

ków + 85 ankieta google), LA LA
LAND (25 głosów - 13 lajków +
12 ankieta google), OBDAROWANI (24 głosy-(12 lajków +11 ankieta google).
Gorąco dziękujemy za wszystkie oddane głosy i zapraszamy
do naszego plenerowego kina.
E.G.

Z NOK. Zaproszenie na warsztaty

Świat ulepiony z gliny
W ramach zajęć wakacyjnych, które odbywają się w Nasielskim Ośrodku Kultury przygotowaliśmy dla dzieci
kolejną kreatywną niespodziankę.
Często słyszymy, że dzieci dzielą się na te, które są czyste i te, które są szczęśliwe. Zapraszamy więc do NOK
wszystkie te dzieci, które chciałyby być uszczęśliwione, aby spróbowały swoich sił w wygniataniu i wyrabianiu
gliny. Warsztaty garncarskie odbędą się w NOK-u w sobotę, 11 sierpnia br., o godz. 12.00.
Zajęcia poprowadzi Grzegorz Dybowski artysta na co dzień pracujący w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
Koszt uczestnictwa w warsztatach to 10 zł. Zapewniamy niezbędne narzędzia i materiały. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zgłosić się na nie jak najszybciej. Bilety wstępu dostępne są w kasie NOK-u.
NOK

Z BIBLIOTEKI

Zapraszamy po książki
Do naszej Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w ostatnich
tygodniach dotarł y
nowe książki. Dlatego
zapraszamy miłośników literatury, którzy
wiedzą, że kto czyta
książki, żyje podwójnie (Umberto Eco),
po najnowsze utwory
polskich i zagranicznych pisarzy.
Wśród nich znajdziemy pozycje poczytnych autorów, takich
jak: Katarzyna Michalak, Katarzyna Bonda,
Karolina Wilczyńska,
Małgorzata Rogala,
Nora Roberts, Danka
Braun, Magdalena Witkiewicz i wiele innych.
Dla dzieci, których pasją jest piłka nożna, mamy nowe biografie piłkarzy, m.in.: Kamila Glika, Jakuba Błaszczykowskiego czy Leo Messiego,
zaś najmłodszym czytelnikom, którym do poduszki czytają rodzice,
polecamy kolejne przygody Kici Koci i Tupcia Chrupcia.
Natomiast młodzież zapraszamy po 13-tą część Zwiadowców oraz
Światło Jay Asher. Pojawiła się również nowa półka z książkami polecanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczą. Znalazły się
na niej poradniki dla rodziców. Obok poradników swoje miejsce znalazły także bajki terapeutyczne i logopedyczne oraz ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania.
Mamy nadzieję, że lektury, które proponujemy, nie tylko przyniosą pozytywne zmiany, wypełnią czas, ale również napełnią Was dobrą energią i poprawią samopoczucie.
Przypominamy, że nasielska biblioteka w okresie wakacyjnym czynna
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
(bibl.)

Z NOK.
Kreatywne wakacje

Makaronowe
wariacje
Wielbiciele makaronu wiedzą,
że może on przybierać najróżnorodniejsze kształty. Mogą to być np.: kokardki, świderki, rureczki, muszelki,
literki, spaghetti itd. Tym razem, we
wtorek 10 lipca br., na naszych warsztatach kreatywnych Beata Olechowicz,
pokazała dzieciom, jak wykorzystać
makaron do innych celów niż tylko
obiadowe.
Najpierw zadaniem małych twórców
był wybór rodzaju makaronu, który
najbardziej odpowiadał im kształtem,
po czym wedle przemyślanych
wcześniej koncepcji naklejali je na
kartkę brystolu. W środku pracy pozostawiali wolne miejsce na swoje zdjęcie. Fotografie dzieci biorących udział
w zajęciach wykonała Katarzyna Tyc
z NOK- u.
Piękne wydrukowane fotografie na bieżąco były naklejane na przygotowane

wcześniej i pokolorowane prace. Owoce starań uczestników kreatywnych
warsztatów z radością zostały zabrane
przez dzieci do domu i będą wspaniałą
wakacyjną pamiątką.
E.G.
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WARTO PRZECZYTAĆ

Historia o samotności
Pachnidło. Historia pewnego mordercy Patricka Süskinda, niemieckiego pisarza, nie jest książką nową,
jest za to niewątpliwie książką nieodkrytą i niedocenianą. Prawdopodobnie sam tytuł nie jest obcy,
gdyż w 2006 roku doczekała
się ekranizacji i dzięki temu trafiła
do szerszej publiczności.
Natomiast sama książka, napisana
w 1985 roku od ekranizacji znacząco odbiega, co jednak zupełnie nie działa na jej niekorzyść.
Akcja toczy się w XVIII wieku
w Paryżu i jest historią człowieka
niskiego urodzenia, który swoim
zmysłem powonienia przewyższa
wszystkich ówczesnych paryskich
perfumiarzy i potrafi ich zawstydzić
nie mając zupełnie żadnego wykształcenia. Potrafi jednak odróżnić i odseparować z całego wachlarza każdy
dowolny zapach, jak chociażby woń kamienia czy metalu. Przekleństwem
Jana Baptysty Grenouilla jest natomiast zupełny brak jego własnego zapachu.
To prawdopodobnie popycha go do tworzenia zapachu idealnego, nie zważając na metody, bo w jaki sposób można pozyskać delikatne a jednocześnie
oszałamiające feromony, których mgiełka otacza piękne, pociągające dziewczęta? Można się jedynie domyślać lub przeczytać książkę, która przynosi odpowiedź na to niecodzienne pytanie…
Wbrew pozorom nie jest to jednak wcale powieść o mordercy, nie jest nawet
historią o zapachach, choć perfekcyjne opisy stworzone przez Süskinda pozwalają poczuć, chociażby zapach targu rybnego w Paryżu, co, zapewniam,
nie jest najlepszym wrażeniem węchowym, które może spotkać człowieka.
Całą powieść bardziej się czuje niż czyta, gdyż przejścia miedzy scenami są
jakby przeskokiem w coraz to inną chmurę zapachów. Jest to jednak przede
wszystkim powieść o samotności, wyobcowaniu i rozpaczliwym szukaniu
siebie, i swojego miejsca w świecie. Można ją traktować również jak kryminał, a choć motyw i morderca są znane od początku, wcale nie przeszkadza
to w czytaniu.
Zaskakujący w konstrukcji powieści jest niemal zupełny brak dialogów, świat
i bohaterów poznajemy zasadniczo z pozycji narratora – obserwatora. Wydawać by się mogło, że tak napisana książka szybko znuży, ale nic bardziej
błędnego! Do ostatniej strony trudno ją odłożyć, czyta się ją jednym tchem
i pozostaje na długo w pamięci. Gorąco polecając, za jakiś czas sięgnę po nią
znowu, żeby sprawdzić, czy wywrze na mnie równie silne wrażenie.
Ewa Laskowska

Z NOK

Wyjątkowy koncert
w kinie Niwa
Pomimo przerwy urlopowej
w kinie Niwa, która będzie
trwała od 23 lipca do 7 sierpnia zapraszamy na retransmisję romantycznego koncertu
André Rieu „Amore – mój
hołd dla miłości”.
Holenderski wirtuoz skrzypiec i jego koncerty przebojów muzyki klasycznej
w pięknej scenerii średniowiecznego rynku w Maastricht co roku przyciągają do miasta tłumy. To prawdziwa gratka dla melomanów i pełne
wzruszeń przeżycie. Orkiestra, składająca się z ok. 60 muzyków powstała w 1987 roku i pod kierownictwem André Rieu zyskała, również dzięki transmisjom kinowym i telewizyjnym, rzesze fanów na całym świecie.
Wykonuje własne aranżacje wielkich przebojów muzyki klasycznej,
ale także nowe kompozycje, przygotowane specjalnie na kolejne koncerty w Maastricht. Sam André Rieu mówi: Amore – mój hołd dla miłości”
to hołd, który składam swojej miłości do muzyki i moim rodzinom – żonie i dzieciom oraz Orkiestrze Johanna Straussa, z którą występuję już
ponad 30 lat. To pokłosie mojego albumu „Amore”, w którym zawarłem
swoje interpretacje najpiękniejszych piosenek o miłości, pochodzących
zarówno z muzyki popularnej, jak i klasycznej.
Na to niezwykłe wydarzenie zapraszamy już 31 lipca o godz. 18.00
do kina Niwa. Bilety do nabycia w kasie oraz online na www.noknasielsk.pl
K.T.
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OŚWIATA

Przygody zajączka i wiewiórki Zdali niemal w 100%
Urocza wiewiórka Ula oraz zajączek
Strączek zabrały dzieci we wtorek,
17 lipca br., wprost z Nasielskiego
Ośrodka Kultury do magicznego
lasu. Wszystko to stało się za sprawą aktorów Teatru Ptasie Melodie.
Przygotowali oni spektakl pt. „Leśna przygoda, czyli na ratunek planecie” i zaprezentowali nasielskim
widzom skutki wyrzucania śmieci
do lasu. Opowiedzieli, w jaki sposób należy segregować śmieci
i że ten obowiązek jest nie tylko
prosty do wykonania, ale i przynoszący wiele dobrego dla otoczenia. Obecnie bowiem piękna,
zielona, leśna kraina pełna drzew,

Z NOK

kwiatów i zwierząt
niestety jest zagrożona. A wszystkiemu
są winni ludzie, którzy zaśmiecają lasy.
Z tego też powodu
zajączka Strączka bolał brzuszek od wyrzuconych resztek
czekolady, która jest
przysmakiem ludzkim. Wiewiórka Ula
straciła natomiast swój dom.
Dzieci zgromadzone na sali nasielskiego kina żywo reagowały na perypetie zwierzątek, razem z nimi
śpiewały, a także pilnowały złej Lu-

cynki, aby nie zaśmiecała już lasu.
Uczyły się też w praktyce, jak należy
segregować odpady. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu przedstawienia
będą dbały o nasze otoczenie.
E.G.

WYSTAWA

Przygoda z Afryką Mazowieckie klimaty
Wakacje przede wszystkim kojarzą się nam z po- w Izabelinie
dróżami. Zarówno tymi małymi, jak i dużymi.

Przed każdą wycieczką warto się jednak dobrze W piątek, 6 lipca br., w Cenprzygotować.
trum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego
w Izabelinie gościliśmy
na otwarciu wystawy prac
nasielskiego artysty Jacka
Gałężewskiego. Na wernisażu obecni byli mieszkańcy
Izabelina, zaproszeni goście,
w tym Mirosław Markowski
dyrektor Kampinoskiego
Parku Narodowego oraz rodzina i przyjaciele artysty.
W czwartek, 12 lipca br., do podróżowania po
różnych lądach przekonywał obecnych zapro- Wystawa nosi tytuł „Maszony do Nasielskiego Ośrodka Kultury, po- zowieckie klimaty”. Predróżnik i fotograf Robert Gondek. Przybliżył zentowane jest na niej aż 80 prac, które przedstawiają zarówno
zgromadzonym dzieciom daleką Afrykę. Sam mazowiecką przyrodę, jak i zabytki architektoniczne z pobliskich
odwiedził już 19 państw tego wyjątkowego kon- nam miejscowości. Zobaczyć więc można np. aleję wierzb w Winnitynentu. Warto zauważyć, że łącznie Afryka skła- cy, czy Twierdzę Modlin, a także wiele obiektów, które autor wypada się z ponad 50 państw, dlatego jeszcze wiele trzył w skansenach. Jacek Gałężewski lubi pokazywać świat w czarno
– białym zestawieniu tworząc swoje prace za pomocą ołówka lub
afrykańskich miejsc do zwiedzenia przed nim.
tuszu. A stworzenie jednego rysunku zajmuje mu od kilku do kilW czasie spotkania odbyła się błyskawiczna lekcja
kunastu godzin.
geografii. Dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych dzieci cieszył się temat afrykańskich – Pragnę w swoich pracach zatrzymać i ocalić od zapomnienia
zwierząt. W pierwszej kolejności przedstawiona otaczający nas świat – mówi o swojej twórczości nasz artysta.
została wielka piątka, czyli: lampart, słoń, bawół Twórczość pana Jacka jest doskonale znana mieszkańcom Nasielska
afrykański, lew i czarny nosorożec. Tuż po pre- i czytelnikom ŻN, ponieważ jego rysunki od wielu lat goszczą na nazentacji i analizie dzikich zwierząt, dzieci pozna- szych łamach. Prezentowaliśmy na przykład prace z cyklu „Blisko –
bliżej”, oraz ciekawe architektonicznie obiekty z Nasielska, Pułtuska,
wały podstawowe afrykańskie słowa.
Wizyta podróżnika umożliwiła małym nasielsz- Twierdzy Modlin.
czanom odkrycie rąbka afrykańskiej tajemnicy Wystawa pt. „Mazowieckie klimaty” będzie prezentowana w Izabei pozwoliła chociaż na chwilę przenieść się na od- linie do 5 sierpnia br. A już niebawem, na przełomie września i paźległy kontynent. Swoim pociechom w „zwiedza- dziernika, prace pana Jacka będzie można podziwiać w Nasielskim
Ośrodku Kultury.
niu” Afryki towarzyszyli też opiekunowie.
(red.)
E.G.

W tym roku do matury przystąpiło 188 uczniów w szkołach, których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. Do tych szkół należą:
Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim, LO im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Najlepszymi wynikami może poszczycić się m.in. nowodworskie liceum,
gdzie na 109 uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości 100%
z nich otrzymało wynik pozytywny. Mimo to dziesięć osób postanowiło
poprawić w sierpniu swoje wyniki maturalne
Również 100% zdawalnością może pochwalić się Technikum przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku. Różnica polega jednak na liczbie
przystępujących do egzaminu maturzystów. Swoich sił próbowało jedenastu uczniów. Pięciu z nich, którzy nie byli zadowoleni z wyniku egzaminu,
zdecydowało się go poprawić.
Jednemu uczniowi z LO im. J. Iwaszkiewicza w Nasielsku nie udało się
w tym roku zdać matury. Łącznie w tej szkole do egzaminu dojrzałości
przystąpiło 20 uczniów. Zdawalność w placówce wyniosła 95%.
Egzamin maturalny z wynikiem negatywnym zakończyło także dwóch
uczniów z Technikum przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Do egzaminu dojrzałości przystąpiło natomiast 48 uczniów, co oznacza,
że zdawalność wyniosła 95,84%
– Informuję, że w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nowodworski matura była zdawana z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz dodatkowych rozszerzonych przedmiotów wśród
których wybierane były język polski, język obcy, matematyka, biologia,
geografia oraz historia – mówi Monika Filipiak-Żmuda sekretarz powiatu
nowodworskiego.
E.G.

Z NOK. Wakacyjnie

Lato w okularach

W lipcu br. cykl zajęć kreatywnych dla naszych milusińskich prowadziła
niezastąpiona Beata Olechowicz. W piątek, 13-stego, zaproponowała dzieciom wykonanie autoportretu.
Każde dziecko na swoim portrecie miało bardzo duże okulary, w których
musiało zmieścić pomysł na wymarzone wakacje. Jedne dzieci chciały je
spędzić w górach, inne nad morzem. Pomysłów nie brakowało, a realizacje były zachwycające. Na kolejne spotkanie z panią Beatą zapraszamy
wszystkich zainteresowanych do NOK we wrześniu.
(red.)

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, którzy spieszyli z pomocą osobom poszkodowanym w pożarze, dzieląc się tym,
co sami posiadają. Dzięki Państwa hojności w ciągu kilku dni od zdarzenia, wszystkie rodziny otrzymały ubrania, żywność, chemię gospodarczą, meble, sprzęty RTV i AGD i wiele innych niezbędnych przedmiotów.
Dziękuję także nasielskiej jednostce OSP i pracownikom ZGKiM,
bez których segregowanie oraz dostarczanie darów do poszczególnych
rodzin nie byłoby możliwe oraz Pani Monice Wrzosek i Panu Dawidowi Domała za utworzenie wydarzenia na FB, dzięki czemu informacja
mogła trafić do jeszcze większej liczby osób.
Serdeczne podziękowania składam również Nasielskiej Fundacji Wspierania i Rozwoju Edukacji za przekazanie 2 tabletów Lenowo TB-X103F
rodzinom poszkodowanym w pożarze. Urządzenia z pośrednictwem
pracowników MOPS trafiły do rodzin i sprawiły dzieciom ogromną radość.
Monika Nojbert
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku
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IV NASIELSKI RAJD MOTOCYKLOWY

Pamięci kpt. Czesława Grombczewskiego „Juranda”
W deszczowy poranek, 12 lipca
br., z parkingu w centrum miasta
nasielscy motocykliści wyruszyli
w kolejną wyprawę na Wileńszczyznę. Podobnie jak w ubiegłym roku
w strugach deszczu dotarli do miejsca zakwaterowania w małej podwileńskiej miejscowości Suderwa.
Harmonogram wyprawy był bardzo napięty.
Już w piątek wcześnie rano motocykliści udali się do Wilna, aby w Ostrej
Bramie poświęcić, przekazaną przez
kolegów z Radzymina, ikonę Matki
Boskiej Katyńskiej. Wracając z Wilna zapalili znicze na symbolicznym
grobie „Juranda” znajdującym się
w kwaterze żołnierzy AK cmentarza na Rossie. Jeszcze tego samego
dnia o 15.00 wzięli udział w obchodach 74 rocznicy ostatniej bitwy
operacji Ostra Brama pod Krawczunami, w której walcząc z niemieckim

okupantem poległ m.in. nasz krajan
kpt. Czesław Grombczewski. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia
kwiatów pod pomnikiem poległych
żołnierzy.
W imieniu nasielszczan wieniec
złożyli Artur Nojbert i Krzysztof
Turek. Następnie odprawiona została polowa msza święta w intencji bohaterów Armii Krajowej oraz
Wileńszczyzny. Po mszy świętej
do zebranych przemówił organizator, Waldemar Tomaszewski prezes
Wileńskiego Rejonowego Oddziału
Związku Polaków na Litwie oraz zaproszeni goście.
Głos zabrała m.in. Ambasador RP
na Litwie Urszula Doroszewska, która odczytała list Premiera Mateusza
Morawieckiego oraz list Sekretarza
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Adama Kwiatkowskiego. Instytut
Pamięci Narodowej reprezentowali

dr Ewa Rogalewska z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Oddziału
IPN w Białymstoku i dr hab. Piotr
Niwiński z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w
Gdańsku.
W imieniu nasielszczan
przemawiał Artur Nojbert
komandor Nasielskiego
Rajdu Motocyklowego.
Następnie odczytany został Apel Poległych i Pomordowanych, a po nim
odbył się krótki koncert
patriotyczny. Na kończącym uroczystość pikniku
polowym na uczestników czekały grochówka,
kasza i inne żołnierskie
przysmaki. Wieczorem w
Suderwie odbyło się spo-

tkanie z zaprzyjaźnionymi motocyklistami, wśród których nie mogło
zabraknąć Wiktora Dulko znanego
wileńskiego barda, bardzo zasłużonego na polu upowszechniania polskiej kultury i promocji polskości na
świecie.
W sobotę, 14 lipca, na zaproszenie
Waldemara Tomaszewskiego prezesa Rejonowego Okręgu Wileńskiego Związku Polaków na Litwie
i posła do parlamentu europejskiego, motocykliści z Nasielska uczestniczyli w XVIII Rodzinnym Zlocie
Turystycznym Polskich Rodzin
w Bieliszkach nad jeziorem Oświe.
A w niedzielę, 15 lipca, mimo lejącego nieustannie deszczu i małej awarii jednego z motocykli szczęśliwie
wrócili do domu.

W ten właśnie sposób Polacy
na Wileńszczyźnie oraz motocykliści
z Nasielska pamiętając o poświęceniu
i bohaterstwie swych przodków kontynuują ich patriotyczną misję.
W środę, 15 sierpnia nasielscy motocykliści wraz z uczestnikami XVII
Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego MOTOCUD posadzą
w parku przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Nasielsku Dąb Pamięci poświęcony kpt. Stefanowi Żbikowskiemu,
przedwojennemu nauczycielowi z
tejże szkoły, który został bestialsko
zamordowany strzałem w tył głowy
w 1940 r. w Katyniu. Poświęcona w
Ostrej Bramie Ikona zostanie podczas
uroczystości przekazana rodzinie kpt.
Żbikowskiego.
A.N.
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Integracja z Siecią
Wierni powitali nowego
Dziedzictwa Kulinarnego proboszcza
W upalną środę, 18 lipca br., we Winnikach odbyło się spotkanie integracyjne mające na celu promocję idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
„Jan – Pol” prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Gospodarstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe „Kowalski”, które od 2013 roku jest
członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. W wydarzeniu tym
udział wzięli uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z rodzinami
oraz członkowie Klubu Seniora działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku. Uczestniczyli w nim również zaproszeni
goście na co dzień współpracujący z organizatorami przedsięwzięcia: samorządowcy, duchowni, przedsiębiorcy i przedstawiciele różnych organizacji. Wśród nich znaleźli się m.in.: Magdalena Biernacka starosta powiatu
nowodworskiego, Mariusz Kowalewski wójt gminy Winnica, nasielscy
radni: Marek Ostaszewski i Andrzej Malon, ksiądz Piotr Wilkowski z parafii św. Wojciecha w Nasielsku, ks. Sławomir Wiśniewski proboszcz parafii
św. Katarzyny w Nasielsku, ks. Tadeusz Jabłoński proboszcz parafii pw. Bł.

Ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie, Agnieszka Daniszewska reprezentująca
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim, Monika Nojbert dyrektor MOPS
w Nasielsku, Wioletta Zawadzka kierownik GOPS we Winnicy, Wiesława
Gąsiorowska dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Gołotczyźnie, a także
Teresa Skrzynecka prezes Fundacji Bądźmy Razem oraz Marian Wasierzyński prezes Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze Mazowieckim.
Po powitaniu wszystkich obecnych Bogumiła Szlaska kierownik WTZ będąca jednocześnie prezesem SWS „Jan – Pol” oraz Krzysztof Kowalski
właściciel gospodarstwa zaprosili gości do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez uczestników warsztatów pod kierunkiem Agnieszki
Michalak instruktora terapii zajęciowej. Było ono brawurową interpretacją
znanego wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka” i zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów.
Ważnym punktem programu był wykład przeprowadzony przez Annę Woszczyk z Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego na temat idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. Prelegentka opowiedziała o tym, w jaki
sposób inicjatywa ta funkcjonuje w naszym województwie, a także całym kraju
i wielu regionach europejskich, które dbają o to, aby oferować mieszkańcom
i turystom wyjątkową regionalną żywność. Głównym celem regionów znajdujących się w sieci jest promocja regionalnej żywności
opartej na lokalnych zasobach surowców, która tworzy wizerunek promujący
region. Do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
zapraszane są: gospodarstwa
rolne, zakłady przetwórstwa
żywności, sklepy i restauracje, które pod szyldem Kulinarne Dziedzictwo Mazowsze oferują wysokiej klasy produkty i dania.
Wśród wielu atrakcji, które tego dnia czekały na uczestników projektu był konkurs na najsmaczniejszą sałatkę warzywną, do którego przystąpiło kilkanaście
drużyn. Zabawa była przednia zarówno
przy przyrządzaniu dań, jak i ich degustacji.
Po oficjalnej części spotkania rozpoczęła
się biesiada integracyjna. Były więc wspólne tańce i śpiewanie piosenek pod kierunkiem Marka Jurkiewicza. Spotkanie to było
także zakończeniem kolejnego roku pracy warsztatów, które niebawem rozpoczną sierpniową przerwę urlopową.
Wydarzenie było dofinansowane
ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego.
(mbi)

Z ostatnim dniem czerwca br. posługę proboszcza parafii św. Katarzyny w Nasielsku zakończył ksiądz kanonik Jan Majewski. Następnego dnia, 1 lipca br., funkcję
tę objął ks. mgr Sławomir Wiśniewski.
Jednak uroczystości związane z tą zmianą odbyły się
w niedzielę, 15 lipca. W tedy to nowego proboszcza
przywitał i przekazał mu parafię ks. Tadeusz Pepłoński
proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku jednocześnie przedstawiając nowego gospodarza.
Ksiądz Sławomir Wiśniewski pochodzi z Płońska. Święcenia kapłańskie przyjął w 1987 roku, a pierwszą parafią, w której czynił posługę kapłańską jako wikariusz
była Zielona Mławska. Następnie pracował m.in. w parafiach w Wyszkowie, Ostrołęce, Pułtusku, Ciechanowie
i Skępem. Jako proboszcz pracował najpierw w Sikorzu,
a później w Gostyninie. W tym czasie pełnił wiele dodatkowych funkcji, będąc np. moderatorem diecezjalnym Ruchu
„Światło – Życie”, diecezjalnym duszpasterzem
Kół Żywego Różańca, dekanalnym duszpasterzem młodzieży, dekanalnym duszpasterzem
rodzin dekanatu gostyńskiego. Przez wiele lat
pełnił też funkcję wicedziekana, a później dziekana dekanatu Dobrzyń nad Wisłą, a następnie
wicedziekana dekanatu gostynińskiego.
Uczestniczyli w nich licznie zgromadzeni
w świątyni parafianie, którzy przywitali nowego duszpasterza ciepłymi słowami i kwiatami.
Nowy proboszcz przez ostatnie dziewięć lat
sprawował funkcję proboszcza w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
(e.)
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Ogródek skalny
Na ogródek skalny najlepiej nadają się miejsca słoneczne lub lekko zacienione. Rośliny skalne lubią słońce i na takim stanowisku najlepiej kwitną. Gleba na skalniaku powinna być przepuszczalna, piaszczysta i uboga
w składniki pokarmowe. Do stworzenia skalniaka nie potrzeba specjalnie
usypanego czy istniejącego już pagórka. Skalniak można też stworzyć
na równym terenie. Rośliny skalne można z powodzeniem wykorzystać do nasadzeń w miejscu zabetonowanym, np. na szambie. Wystarczy
usypać w tym miejscu warstwę ziemi i posadzić w nią rośliny. Sprawdza się też sposób dodania do pierwszej warstwy torfu. Następnie należy usypać ziemi piaszczystej, a nawet piaszczysto-żwirowej i kamieni.
Rośliny skalne to rośliny najmniej wymagające w stosunku do podłoża.
W dobrym, bogatym w składniki pokarmowe podłożu za szybko rosną.
Na skalniak najlepiej nadają się rośliny, które wymagają suchego podłoża i dużo słońca. Na takim stanowisku najlepiej radzą sobie zarówno
rośliny skalne, jak i ciepłolubne iglaki i krzewinki. Na skalniaki idealne są
rozchodniki – najniższe osiągają wysokość 5 cm, a nieco wyższe ok. 30
cm. Bardzo wytrzymałe na suszę są też np. rojnik, karmik ościsty i skalnica. Pomiędzy rośliny skalne można posadzić niskie trawy, np. kostrzewę
popielatą lub ostnicę, czy też niskie irysy. Planując skalniak, należy tak
dobierać rośliny, by były one niskie, płożące o zwartym pokroju i atrakcyjne przez cały rok, np. karłowe lub płożące iglaki, takie jak: kosodrzewina, jałowiec, cyprysik, karłowa odmiany świerka czy też liściasta irga.
Atrakcyjne przez cały rok są także byliny, np. bergenie oraz dąbrówki
rozłogowe, które po kwitnieniu ozdobią rabatę swoim ulistnieniem. Sadząc rośliny przy krawędziach murków oporowych, nie zaleca się obsadzania roślinami zbyt gęsto, żeby nie zakryły całej powierzchni murka,
który też stanowi ozdobę skalniaka. Najlepiej wyglądają byliny zwieszające się z murków, np. gęsiówka kaukaska, goździk siny, dzwonek dalmatyński, lepnica, macierzanka, płomyk szydlasty, rogownica kutnerowata,
smagliczka skalna, ubiorek wiecznie zielony czy wiesiołek missouryjski.
Wiosną na skalniaku zakwitną np. ubiorek wiecznie zielony, floks szydlasty, sasanka, gęsiówka, smagliczka, skalnica i zawciąg nadmorski. Wśród
tych roślin można też posadzić cebulki niskich tulipanów botanicznych,
niskich irysów, krokusów czy szafirków.
Latem ogród skalny ozdobią swoimi kwiatami np. goździki skalne,
dzwonki karpackie, macierzanki, rozchodniki i rojniki, a jesienią np. astry
karłowe i fiołki rogate.
W ogrodzie skalnym lepiej jest sadzić kilka roślin jednego gatunku, które
w okresie kwitnienia stworzą barwne plamy. Rośliny te posadzone pojedynczo nie będą tak efektowne.
Rośliny skalne są odporne na suszę i wytrzymują dłuższy czas bez wody,
ale nie należy dopuszczać do całkowitego przesuszenia (zwłaszcza roślin
słabo ukorzenionych), gdyż to ma wpływ na kondycję roślin i obfitość
kwitnienia. Podlewając rośliny na skalniaku, nie należy używać małego
strumienia, żeby nie wypłukać roślin posadzonych na zboczu czy między kamieniami. Sadząc rośliny o różnych wymaganiach co do kwasowości gleby, najlepiej oddzielić te stanowiska kamieniami lub obrzeżem
ogrodowym. Dzięki odpowiednio dobranym roślinom, którym niedogodne warunki nie są straszne, nawet na betonowej płycie można stworzyć rabatę. Wystarczy przygotować odpowiednie podłoże i zadbać,
by rośliny nie zostały przesuszone.
Elżbieta K.

ROŚLINA MIESIĄCA

Smotrawa

Okazała miododajna bylina, która ma silne wyprostowane łodygi z licznymi odgałęzieniami zakończonymi żółto-pomarańczowymi kwiatami.
Dolne liście tej rośliny są bardzo duże, sercowate z ząbkowanymi brzegami, liście górne mniejsze osadzone na krótszych ogonkach. Smotrawa jest
rośliną bardzo podobną do omanu wielkiego. Jest dużą byliną osiągającą
wzrost 120-150 cm, mało wymagającą co do gleby, ale lubi stanowisko
półcieniste lub słoneczne oraz przepuszczalne i niezbyt suche gleby. Stosowana jest do nasadzeń nad zbiornikami wodnymi, do nasadzeń na dużych rabatach lub pojedynczo.
E.K.

ROZMAITOŚCI

Życie Nasielska nr 16 (506); 27.07.–9.08.2018
ZPN.6840.2.2018.2.AS

Burmistrz Nasielska
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk,
położonej w obrębie Kosewo,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.
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 XLV/368/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 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
Nieruchomość obejmująca działkę nr 121/3 o pow. 0,1400 ha położona w obrębie Kosewo zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym i piwnicą betonowo- ziemną. Dla nieruchomości prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Pułtusku księga wieczysta KW OS1U/00022421/3.
Obiekt znajduje się w części miejscowości o luźnej zabudowie mieszkaniowej i rolniczej, przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Działka leży w zasięgu napowietrzanej linii energetycznej, wiejskiej sieci wodociągowej i sieci gazowej. Kształt działki
i powierzchnia korzystne.
Zabudowa. Zasadniczą część zabudowy stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek mieszkalny składa się z czterech części o różnej konstrukcji i stanie technicznym, wybudowanych
w różnym czasie.
Łączna pow. zabudowy bud. mieszkalnego 69,00 m2
Pow. zabudowy bud. gospodarczego 15,00 m2. Stan techniczny średni.
3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego
Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego. Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk, uchwalone uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 10.11.2011 r. sytuuje położenie nieruchomości w kompleksie oznaczonym jako MU- skupiska istniejącej zabudowy
mieszkaniowo- usługowej, uzupełnienia, modernizacja oraz przekształcenie.
4. Nieruchomość nie jest obciążona ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Forma przetargu
Przetarg ustny nieograniczony.
6. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
95 600,- 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.
7. Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3, w sali
konferencyjnej (I piętro) o godz. 1200.
8. Wadium
Uczestnik przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć 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 23 sierpnia 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 23 sierpnia 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.
9. 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.
10. 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

Z RADY

Rondo nas podzieliło
Od grudnia 2017 roku możemy
korzystać z pierwszego w naszym
mieście ronda. Dość szybko pojawiły się pomysły na nadanie mu
nazwy. Nikt jednak nie przewidywał, że jej wybór będzie wiązał się
z tak wielkimi emocjami, jakie miały
miejsce najpierw na posiedzeniach
komisji infrastruktury i porządku publicznego, a później podczas obrad
sesji RM (21 czerwca br.)
Pojawiły się bowiem, po spełnieniu określonych wymagań przez
wnioskodawców, dwie konkurujące
ze sobą uchwały o nadanie rondu
imienia: księdza prałata Kazimierza Śniegockiego i kpt. Czesława
Grombczewskiego ps. Jurand. Każdy z nich miał swoich zwolenników,
pod każdym bowiem zbierano podpisy wśród mieszkańców. Okazało
się, że również wśród radnych w tej
sprawie nie ma jednomyślności.
– Rondo leży w obrębie miasta,
radni z miasta powinni popierać

kandydaturę kpt. Grombczewskiego, bo większość mieszkańców
chce tego kandydata, zastanówmy się głęboko jakie decyzje podejmujemy – mówił radny Dariusz
Kordowski.
W podobnym tonie wypowiadał się
radny Henryk Antosik. – To jest bardzo trudny wybór. Szczególnie dla
mnie jako praktykującego katolika.

Znałem księdza prałata Śniegockiego. Jest dla mnie autorytetem.
Nawet zebrałem część podpisów
na księdza prałata, jednak dużo ludzi mi odmawiało. Większość społeczeństwa z mojego okręgu stawia
na patriotyzm i na ojczyznę. Muszę
tych ludzi reprezentować – mówił
radny Henryk Antosik.

Natomiast radny Krzysztof Fronczak podkreślał, że on również
zebrał opinie mieszkań, którzy jednogłośnie popierali kandydaturę
ks. Śniegockiego.
– To mieszkańcy gminy i miasta zwrócili się do mnie, żebym
wspomógł zbieranie podpisów
pod pierwszym takim społecznym wnioskiem w dziejach gminy Nasielsk. Nie przypuszczaliśmy,
że będzie taka zapalczywość,
że ktoś inny zamiast chwalić swojego kandydata będzie wytykać
błędy, czy będzie mieć jakieś uwagi do drugiego kandydata. Pamiętam, że kiedy byłem burmistrzem
nazywaliśmy ulice bardzo różnie,
nieraz w ogóle nie było pomysłu,
dlatego bardzo dobrze się stało, że
wróciliśmy do korzeni, że mówimy o osobach, które w Nasielsku
żyły pracowały lub stąd pochodzą – podkreślał Bernard Dariusz
Mucha były burmistrz Nasielska. –
Rozumiem złożoność tej sytuacji,
w której się znaleźliśmy, ale nie
można oczekiwać od ludzi, któ-
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rzy się w coś zaangażowali, żeby
się wycofali i rezygnowali ze swojej inicjatywy. Uważam, że rondo
powinno nosić imię ks. Śniegockiego, to jest osoba godna. Będą
następne ronda i następne ulice
do nazwania. Myślę, że to dobry
kierunek szukania w naszej bogatej historii kolejnych kandydatów
do oddania im czci poprzez nazywanie ich imionami ulic – dodał.
Obecny na sali Artur Nojbert,
wnioskujący o nazwanie ronda
imieniem kpt. Grombczewskiego,
sprostował, że jako pierwszy, jeszcze w styczniu złożył swój wniosek.
– To nie ma żadnego znaczenia,
która inicjatywa była pierwsza,
ale która jest bardziej trafna –
stwierdził pan Nojbert.
Ostatecznie, w głosowaniu radni większością głosów (8 „za”, 2
„przeciw” i 3 „wstrzymujące się”)
przyjęli uchwałę o nadaniu rondu im. ks. prałata K. Śniegockiego.
Druga uchwała nie otrzymała poparcia większości radnych.
Obecni na sali radni nie ukrywali, że najprawdopodobniej kolejne
rondo będzie mogło nosić miano
kpt. Czesława Grombczewskiego
ps. Jurand. Być może trzecie rondo
nazwanie zostanie imieniem pilota
Franciszka Rembeckiego.
(red.)

Z REDAKCYJNEJ POCZTY

Przy przedszkolu
nadal niebezpiecznie
Jako rodzic zastanawiam się co dzień, czy przy budowie nowego przedszkola w Nasielsku nie można było zwrócić większej uwagi na bezpieczeństwo dzieci (zwłaszcza przed budynkiem). Dziś maluszki, często
rodzice z wózkami, dzieci na rowerkach czy sankach muszą wędrować
po ulicy do głównego wejścia! Czy budynek nie mógł stanąć 1,5m dalej
i wzdłuż jego frontowej ściany nie mógł być zbudowany chodnik, tak by
parkujący autami rodzice mogli bezpiecznie po nim pójść w stronę drzwi
wejściowych? To pytanie zostanie już raczej bez odpowiedzi.
Wracając jednak do czasu teraźniejszego nasuwa mi się kolejne pytanie: czemu przy modernizacji chodnika na przeciwko przedszkola nie
mogą zostać zamontowane chociaż słupki z łańcuszkami odgradzające
chodnik od ulicy, by rodzice, którzy parkują na tym chodniku samochody zaprzestali tego i byli zmuszeni zaparkować w odpowiednim do tego
miejscu (dosłownie 40 m dalej)?
Nie dość, że pieszy nie ma jak przejść chodnikiem (o mamach z wózkiem
nie wspominając) to w ten sposób tworzy się tam korek, bo samochody
jadące z obu stron nie mają jak się minąć zwężoną dodatkowo w tym
miejscu ulicą. Może nowy chodnik warto było zrobić obok istniejącego
(bliżej bloku) a miejsce starego chodnika uzupełnić
asfaltem i poszerzyć w ten
sposób część wąskiej drogi? Czemu przed samym
wejściem nie można postawić takich samych słupków
lub barierki, by ci, którzy idą
pieszo z dzieckiem nie musieli się przepychać między zaparkowanym autem
stojącym na przeciwko samych drzwi wejściowych?
Czemu na ulicy przed przedszkolem nie ma progów zwalniających,
by ograniczyć szarże kierowców jeżdżących tam często jak wariaci?
Czy są to aż tak duże wydatki obciążające budżet? Przecież to małe inwestycje, które mogą naprawdę zwiększyć bezpieczeństwo naszych dzieci. Czy musi zdarzyć się wypadek, żeby wreszcie coś tam się zmieniło?
Czy przed podejmowaniem decyzji o tego typu inwestycjach nie warto
się na chwilę zatrzymać i logicznie je przemyśleć?
DD

NASZE SPRAWY

Wolontariusze
na szkoleniu

ZE SZKÓŁ. SP Cieksyn

Zakończenie projektu
Erasmus Plus w Atenach
W dniach od 18 do 22 czerwca reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Cieksynie (Magdalena Ogrodowska i Ewelina Niesłuchowska) wizytowali w Atenach na ostatnim już spotkaniu,
podsumowującym działania projektowe
w ramach Erasmus Plus pn. „I Am Being
an Ecological Person”. Podczas pobytu
szeroko omawiano zagadnienia związane z prowadzeniem projektu, współpracą
międzynarodową oraz określono mocne i słabe strony przedsięwzięcia. Dwa lata
współdziałania spowodowały, że zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele biorący udział
w projekcie zintegrowali się, nawiązali
przyjaźnie, wspólnie walczyli o świadome
kształtowanie postawy człowieka, który żyje w zgodzie z naturą, przełamywali stereotypy, np. upowszechniając
działania 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Przy okazji, szlifowali swoje umiejętności komunikacyjno-lingwistyczne,
poznawali historię i kulturę Polski, Grecji, Chorwacji i Turcji.
Dwa lata intensywnej pracy wzbogaciły wszystkich uczestników projektu w ekologiczną wiedzę i umiejętności
oraz pokazały, że można się uczyć w przyjemny, niekonwencjonalny sposób. Współdziałanie w grupie jest cennym i twórczym doświadczeniem!
Ewelina Niesłuchowska

W sobotę, 14 lipca br., w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło się bardzo interesujące szkolenie dla wolontariuszy pracujących na rzecz zwierząt. Jego
organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk.
Kilkugodzinne, profesjonalnie przygotowane i poprowadzone szkolenie obejmowało zagadnienia dotyczące prawnej ochrony zwierząt oraz
przeprowadzania interwencji w celu ich ratowania, i zakończone zostało
egzaminem. Szkolenie przeprowadził st. insp. ds dobrostanu zwierząt Włodzimierz Doroszkiewicz ze Stowarzyszenia Wolontariusze na Psim Szlaku,
a wzięli w nim udział członkowie stowarzyszeń pomagających zwierzętom
m.in.: z Nasielska, Warszawy, Żyrardowa. To bardzo ciekawa inicjatywa.
Gratulujemy wszystkim wolontariuszom!
(red.)
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NASIELSK BASZTA TEAM

Półmaraton Trzech
Rzek w Modlinie
1 lipca nasza silna ekipa ruszyła na podbój Twierdzy Modlin,
na terenie której odbył się Półmaraton Trzech Rzek. Bieg był
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy
Dwór oraz Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa
Mazowieckiego oraz Starosty Nowodworskiego. Nowodworska triada biegowa
obejmuje trzy imprezy biegowe: 1 lipca 2018 r. „Półmaraton Trzech Rzek”, 25 sierpnia
2018 r. „Piąteczka dla każdego” – bieg na 5 km, 17 listopada 2018 r. „Bieg Obrońców
Modlina” – bieg na 10 km.
Biegacze do pokonania mieli trasę półmaratonu – 21 km
97,5m prowadzącą przez historyczne zakątki Twierdzy
Modlin. Wspólnymi siłami nasi
biegacze zajęli 4 miejsce drużynowo, a Łukasz Malinowski stanął na podium, zajmując I miejsce w kategorii M20. – Półmaraton Trzech Rzek, a raczej tysiąca zakrętów i podbiegów, prawie jak w górach. 8/296 m open,
1/30 w M20. Czas netto 1:26:25 – wspomina Łukasz.
Dla Agnieszki Jankowskiej był to pierwszy półmaraton i ukończyła go z bardzo dobrym wynikiem 1.53.26. Swój medal zdobyła również Maja Pietras,
pokonując dystans 400 metrów. Pozostali biegacze: Radek Jankowski
1:39:49, Marcin Szarszewski 1:43:46, Grzegorz Lewandowski 1:50:00, Stanisław Łabęda 1:50:37. Krzysztof Kołodziejczyk 1:53:19, Agnieszka Ogórek
2:01:24, Krystyna Sobczyńska 2:01:25, Tomasz Pietras 2:01:24.
Wszystkich naszych sympatyków zapraszamy na nasz pierwszy bieg
pn. Nasielski Bieg Terenowy, który odbędzie się 12 sierpnia o godzinie
11.00, na terenie Fundacji „Centrum Ochrony Środowiska” w Chrcynnie.
Zapisy na bieg na stronie: www.projektigrzyska.pl. Więcej szczegółów znajdzie na naszej stronie Facebookowej.
(IW)

STOWARZYSZENIE OCHRONY ZWIERZĄT NASIELSK

Pies na wsi
Kodeks dobrych praktyk cześć I
Psy od wieków towarzyszą człowiekowi i stanowią nieodłączny krajobraz wsi. Jedną z ich głównych ról była
ochrona gospodarstwa, sygnalizowanie, że zbliża się ktoś obcy. Niestety,
zwierzęta te zazwyczaj nie były i nadal nie są traktowane tak jak powinny.
Ich przedmiotowe traktowanie, niekontrolowanie rozmnażanie przynosi
im wiele cierpienia. Badania naukowe
przeprowadzone w ostatnich dziesięcioleciach przyniosły wiele cennych
informacji o tych czworonogach. Psy
wolą towarzystwo człowieka niż innego psa, są wobec swoich opiekunów
lojalne i bardzo do niego przywiązane. Natychmiast wyczuwają ludzkie
cierpienie i kierują się pragnieniem
dodania otuchy i łagodzenia smutku swojego opiekuna. Dowiedziono,
że w swoim rozwoju osiągają umiejętność kojarzenia trzyletniego dziecka!
Na bazie badań naukowych oraz przemian, w Polsce 21 sierpnia 1997 roku
przyjęto ustawę o ochronie zwierząt.
Już pierwszy artykuł ustawy przypomina, że „Zwierzę, jako istota żyjąca,
zdolna do odczuwania cierpienia, nie
jest rzeczą. Człowiek jest mu winien
poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Decydując się na psa, czy to podwórkowego czy domowego, należy
zdać sobie sprawę, iż średnio psy żyją
dwanaście lat, a częściej dłużej. Warto
zadać sobie pytanie, czy środki finansowe, którymi dysponujemy, pozwolą nam na godne, zgodne z prawem,
utrzymanie psa? Czy będzie nas stać
na wizyty u weterynarza? Czy jadąc
na wakacje będziemy mieli komu
powierzyć opiekę nad zwierzęciem?
Czy pies kupiony dzieciom nie znudzi
im się za chwilę? W niepamięć powinno odejść myślenie, że właściciel psa
może z nim robić co chce, np. głodzić go, trzymać na krótkim łańcuchu,
a w razie choroby zabić czy porzucić.
Zgodnie ze wspomnianą ustawą niehumanitarne, okrutne traktowanie psa,
czyli wyżej wspomniane, podlega karze, także więzienia do lat 5. I coraz
częściej media nagłaśniają przypadki
znęcania się nad psami, a opinia publiczna i sądy nie szczędzą piętnowania i karania sprawców przestępstw
nad psami. Nierzadkie są także przypadki pogryzień przez psa, np. dzieci.
Za to także odpowiedzialni są ludzie,
opiekunowie psa, a nie sam pies.
Nie istnieje jeden słuszny sposób opieki nad psem, ponieważ każde zwie-

rzę, każda sytuacja jest
inna. Potrzeby jednak są takie same.
Można uznać, że dobrostan zwierząt jest zapewniony, jeśli zwierzęta
są zdrowe, dobrze się czują oraz nie
cierpią. Warunki te noszą nazwę „pięciu wolności” i zawarte są w Kodeksie Dobrostanu Zwierząt, który został
opracowany przez angielskich specjalistów z Rady Dobrostanu Zwierząt
(Farm Animals Welfare Council). Poniżej zaproponowany zostanie Kodeks
Dobrych Praktyk Opieki Nad Psem,
przygotowany na podstawie „pięciu
wolności”. To krótkie kompendium
ma także na celu przybliżeniu wiedzy
na temat samych psów: jakie one są,
czego potrzebują, co lubią.
1. Potrzeba odpowiedniego środowiska do życia.
2. Potrzeba odpowiedniego pożywienia.
3. Potrzeba swobodnego wyrażania
zachowań typowych dla psa.
4. Potrzeba towarzystwa innych zwierząt bądź separacja od nich.
5. Potrzeba wolności od bólu, cierpienia, urazów i chorób.
Źródło:
Fundacja Wspomagania Wsi.

Szczeniaki
do adopcji
Pieski są w wieku około 3 miesięcy, są w pełni samodzielne. Będą psami średniej wielkości. Wymagają dłuższego czasu socjalizacji, ponieważ do tej pory były wolno żyjące i nie znają człowieka. Czy znajdzie
się ktoś kto odmieni los 11 bezdomnych szczeniaków i da im dom
na całe życie? Przebywają pod opieką Stowarzyszenia Na Rzecz
Ochrony Zwierząt Nasielsk.
Obowiązuje procedura adopcyjna.
Kontakt w sprawie adopcji tel. 735-084-106.
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PO GODZINACH

NA EKRANIE
8–12 sierpnia, GODZ. 15.00

Co w trawie piszczy
Animacja,Komedia,Przygodowy;Francja,Luksemburg;
Czas trwania: 1 godz. 28 min.

Pasikonik Tonik jest prawdziwym włóczykijem.
Przemierza świat w podskokach, nigdzie nie zagrzewając dłużej miejsca. Pewnego dnia trafia
na łąkę tak piękną, że postanawia zatrzymać się
tu na dłużej. Szczególnie, że wpadła mu w oko
urocza i dobra Królowa Pszczół Margerytka.
Zakochany polny konik gotów jest na wszystko, by mieszkańcy łąki uznali go za dobrego
kumpla, a nawet przyjaciela.
8–12 sierpnia, GODZ. 17.00

Ocean’s 8 (z napisami)
Komedia kryminalna;USA;Czas trwania:1 godz.50 min.

Pięć lat, osiem miesięcy, 12 dni… Dokładnie
tyle czasu zajęło Debbie Ocean (Sandra Bullock) zaplanowanie największego skoku w jej
życiu. Do jego realizacji potrzebuje pomocy
najlepszych specjalistów w swoim fachu. Cel
to warty około 150 milionów dolarów diamentowy naszyjnik.
8–12 sierpnia, GODZ. 19.00

Sicario 2: Soldado
(z napisami)
Dramat,akcja;USA,Włochy;Czas trwania:2 godz.2 min.

Matt i Alejandro powracają na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa
Reyesa, narkotykowego barona, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów.
To co miało być szybką i stosunkowo prostą
misją, wkrótce przeradza się w prawdziwą wojnę. Okazuje się bowiem, że Pentagon wydał
zgodę na użycie oddziałów specjalnych i ciężkiego uzbrojenia do bezwzględnej walki z sojusznikiem terrorystów.
15–19 sierpnia, GODZ. 15.00

Iniemamocni 2 3D(dubbing)

HOROSKOP
Baran 21.03-20.04
Wygoda i święty spokój będą dla Ciebie
teraz najważniejsze. To dobry czas, aby
pogodzić się z wrogami. Zrób porządek
w rachunkach. Twoje sprawy zmierzają
w dobrym kierunku.
Byk 21.04-20.05
Możesz otrzymać propozycje zmiany
stanowiska lub awansu. Postaraj się cały
weekend spędzić czynnie na świeżym
powietrzu. Nie jesteś pępkiem świata, nie
bierz wszystkiego do siebie.
Bliźnięta 21.05-21.06
Ważne decyzje trzy razy przemyśl i nie
ulegaj namowom sprzedawców. Masz
przed sobą pracowity, ale bardzo udany
czas. Korzystaj z dobrej passy, proś o poradę i ucz się od innych. Zmień dietę.
Rak 22.06-22.07
Twoje zdolności do zarządzania bardzo
się przydadzą w pracy. Unikaj ryzyka
i ogranicz niepotrzebne wydatki. Walcz
o swoje sprawy i większe pieniądze.
Ogranicz napoje energetyczne.
Lew 23.07-23.08
Dostaniesz kilka ciekawych propozycji pracy, ale rozpatruj te długoterminowe. Kieruj
się zdrowym rozsądkiem. To dobry czas,
aby kupować komputer lub samochód.
Zrób kontrolne badania.
Panna 24.08-22.09
Ktoś chce sobie przypisać Twoje zasługi.
Jeśli zajdzie taka potrzeba, postępuj rygorystycznie. Okaże się, że jednak masz charakter i mocny kręgosłup. Zacznij słuchać
tego, co mają do powiedzenia inni.

Waga 23.09-23.10
Masz okazję zarobić więcej pieniędzy,
szczególnie jeśli zajmujesz się handlem.
Uważaj, jeśli znajomi będą chcieli namówić Cię na wspólne inwestycje. Będziesz
mieć mniej czasu na domowe obowiązki.
Skorpion 24.10-22.11
Wyjazdy i towarzyskie imprezy przyniosą
Ci więcej korzyści, niż sądzisz. Znajdziesz
sprzymierzeńców, którzy pomogą Ci rozwiązać trudne sprawy. Znajdź czas dla siebie, zamiast w kółko myśleć o pracy.
Strzelec 23.11-21.12
Nawiążesz teraz wiele ciekawych znajomości. W Twojej branży one są bezcenne
i będą miały wpływ na Twoją dalszą karierę. W najbliższym czasie unikaj otwartych
konfliktów i wszystko spokojnie negocjuj.
Koziorożec 22.12-20.01
Będziesz bardziej niż zwykle wojowniczy.
Ktoś, kto wtrąca się w Twoje sprawy, teraz
usłyszy kilka słów prawdy. Czas odpocząć
od nieustannych porządków. Zwolnij tempo. Skup się na swoim hobby.
Wodnik 21.01-19.02
Jesteś ambitny, ale nie przesadzaj, bo
ciągłe podnoszenie poprzeczki zagraża Twojemu zdrowiu. Te chroniczne już
napięcia mogą niszczyć Twoje serce.
Zwolnij nieco i pomyśl o urlopie.
Ryby 20.02-20.03
Rozważ możliwość zmiany pracy, bo sytuacja staje się trudna. Pamiętaj, że nic nie
dzieje się bez przyczyny. Niepotrzebne
rzeczy oddaj na cele charytatywne. Nie
wdawaj się w kłótnie o drobiazgi.

Animacja, przygodowy; USA; Czas trwania: 1 godz.
58 min.

W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej
na zmiany! Podczas gdy Helen rozwija swoją karierę zawodową, jej mąż Bob zostaje
w domu z dziećmi realizując się w zaciszu domowych pieleszy. Ta nowa sytuacja jest trudna
dla wszystkich, a pączkujące nadprzyrodzone
zdolności małego Jack-Jacka nie czynią jej łatwiejszą. Kiedy kolejny szwarccharakter planuje
genialny i niebezpieczny spisek, cała rodzina Iniemamocnych musi ponownie zjednoczyć siły...
15–19 sierpnia, GODZ. 17.00

Sztuka kłamania
(z napisami)
Historyczny, komedia; Francja; Czas trwania: 1 godz.
30 min.

On - kapitan Neuville (Jean Dujardin), jest pozbawionym skrupułów, przebiegłym… tchórzem.
Ona - Elisabeth (Mélanie Laurent), to szczera,
rozważna i honorowa siostra niewinnej Pauline,
czyli narzeczonej oficera. Pewnego dnia mężczyzna musi pilnie wyjechać, ale zapewniając
ukochaną o swoim uczuciu, obiecuje, że będzie do niej często pisał. Niestety żaden jego list nigdy nie dociera do zrozpaczonej Pauline. Elisabeth postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce i, podszywając się pod
niesłownego Neuville’a, zaczyna pisać do porzuconej narzeczonej fałszywe wiadomości.
15–19 sierpnia, GODZ. 19.00

Drapacz chmur (z napisami)
Akcja; USA; Czas trwania: 1 godz. 42 min.

Weteran wojenny pełni funkcję ochroniarza
wieżowców. Gdy wybucha ogień w jednym
z najwyższych chińskich budynków, musi uratować swoją rodzinę i udowodnić, że to nie
on jest za pożar odpowiedzialny.
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OGŁOSZENIA
DROBNE
Sprzedam działkę budowlaną
ul. Topolowa. Tel. 733 679 795.
Firma elektryczna z Nasielska przyjmie
praktykantów kl. I ZSZ.Tel. 518 529 925.
Sprzedam działkę 0,5 ha w Gąsocinie.
Działka w lesie.Własna droga dojazdowa. Cena 45 tys. Tel. 502 115 413.
Usługi koparko-ładowarką.Tel. 781 948
220.
Pranie dywanów i tapicerek. Tel. 513
556 774.
Sprzedam działkę budowlaną blisko PKP
Studzianki. Tel. 784 528 758.
DOM Alarmy Monitoring Kamery
Montaż Naprawy Rozbudowy
System&oacute. Tel. 796 671 671.
Domofony Wideodomofony Montaż
Naprawa. Tel. 796 671 671.
Sprzedam mieszkanie 74 m2 – Nasielsk.
Promocja – garaż. Tel. 698 090 559.
Sprzedam dom w miejscowości
Śniadówko o pow. zabudowy 255 m2,
użytkowej 147 m2 (+garaż i pomieszczenie gospodarcze). 4 sypialnie, kuchnia,
łazienka, salon. Działka zagospodarowana 2216 m2. Ogrodzenia: siatka na
cokoliku. Ujęcie wody własne, szambo
własne. Cena 550 tys. zł. Tel. 792 061
707; 790 750 990.
Wynajem lawety do 15 t.Tel. 503 110 516.
Dom do wynajęcia w Nasielsku.Tel. 694
294 294.
Szukam wspólników do utworzenia
spółki do wynalazku „Sposób na odrastanie włosów na głowie”. Wynalazek
zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP
06.03.2017 r. Zgłoszony i opłacony pod

Dyżury aptek

nr P420649, również na rozszerzenie

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
23.07.–29.07.2018 r.

Apteka NOVA, ul. Warszawska 51/53D; Nasielsk;

30.07.–12.08.2018 r.
Apteka Arnica, ul. Rynek 21, Nasielsk;

czeka
na Twoją
reklamę

do wglądu w Redakcji „Życia Nasielska”
oraz na mój telefon. Mogę odsprzedać
część lub cały wynalazek. Mam też inne
wynalazki energetyczne do utworzenia
spółki. Tel. 536 682 427.
Sprzedam mieszkanie 64 m2. Tel. 513

13.08.–19.08.2018 r.
Apteka Niskich Cen, ul. Młynarska 3, Nasielsk;
UCHWAŁA NR XXXV/245/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

To miejsce

patentu na inne państwa. Dokumenty

138 153.

(red.)

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

Wynajmę mieszkanie.Tel. 784 679 036.
Sprzedam łąkę 2 lub 3 hektary
w Żabiczynie. Tel. 500 115 153.

27.07.–9.08.2018; Życie Nasielska nr 16 (506)

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
zaprasza do składania ofert
w przetargu nieograniczonym
na zadanie pn.

„Montaż klimatyzacji i modernizacja kotłowni
w budynku kina Niwa w Nasielsku”.
Termin składania ofert upływa
7 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00.
Zadanie dofinansowane ze środków
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Więcej informacji dotyczących
przetargu znaleźć można na stronie
www.noknasielsk.pl
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20.06.2018 r.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu
osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej
PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dla miasta Nasielsk powiat nowodworski.
Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo
geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 pok.
19 w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.
(15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do
wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Miasta Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budynków
i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek
lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101
z późn. zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z późn. zmianami).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania,
zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po zakończeniu okresu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadający uprawnienia,
o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do
wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub
odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści
zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww.
terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają
ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informację o tym fakcie Starosta Nowodworski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta
Nasielsk, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu
zarzutów Starosta Nowodworski będzie rozstrzygał w drodze decyzji. Do
czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłaszane po terminie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków,
będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencja gruntów
i budynków.
STAROSTA/-/
Magdalena Biernacka
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INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej

PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

dla obrębów ewidencyjnych: Borkowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka,
Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa, Dębinki, Głodowo
Wielkie, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Jaskółowo, Kątne,
Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki
Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie A, Mazewo Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo,
Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włościańskie, Morgi, Pieścirogi Nowe, Nuna, Paulinowo, Pianowo Bargły, Pianowo Daczki, Pniewo,
Popowo Borowe, Popowo Północ, Psucin, Ruszkowo, Siennica, Słustowo,
Pieścirogi Stare, Studzianki, Toruń Dworski, Toruń Włościański, Wągrodno,
Winniki, Zaborze , Żabiczyn w gminie Nasielsk powiat nowodworski.

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm.)
informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul.
Elektronowa 3 pok. 19 w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.
(15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony
do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych obrębów ewidencyjnych: Borkowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa ,Dębinki, Głodowo Wielkie,
Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Jaskółowo, Kątne, Konary, Kosewo, Krogule, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki
Żabiczki, Lorcin, Lubomin, Malczyn, Mazewo Dworskie A, Mazewo
Dworskie B, Mazewo Włościańskie, Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo, Mogowo, Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce Włościańskie,
Morgi, Pieścirogi Nowe, Nuna, Paulinowo, Pianowo Bargły, Pianowo
Daczki, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo Północ, Psucin, Ruszkowo, Siennica, Słustowo, Pieścirogi Stare, Studzianki, Toruń Dworski,
Toruń Włościański, Wągrodno, Winniki, Zaborze , Żabiczyn w gminie
Nasielsk powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budynków
i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych, kartotek budynków, kartotek
lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz.
2101 z późn. zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1034 z późn. zmianami).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu
do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania,
zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Po zakończeniu okresu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadający uprawnienia,
o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia
do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje
zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po
upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informację o tym fakcie Starosta Nowodworski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie
operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków
gminy Pomiechówek, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu
lub odrzuceniu zarzutów Starosta Nowodworski będzie rozstrzygał w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku
do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione
w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłaszane po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu
ewidencji gruntów i budynków, będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencja gruntów i budynków.
STAROSTA
/-/ Magdalena Biernacka

KONKURS

Mazowieckie
Barwy
Wolontariatu
Do 12 września br. będą przyjmowane
zgłoszenia kandydatów do konkursu
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”,
którego organizatorem jest Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Do konkursu zgłaszać
można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie
podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim:
popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie
inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców
Mazowsza o rodzajach wolontariatu
i zakresie pracy wolontariuszy oraz
zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 20 października 2018 r.
„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”
to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie
ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Wyłonieni laureaci
są automatycznie finalistami konkursu
ogólnopolskiego.
(red.)
za:www.dialog.mazovia.pl/
barwy _wolontariatu

KONKURS

Kulinaria
w obiektywie
Do końca lipca trwa mazowiecki konkurs na fotografowanie żywności. Fani
uwieczniania dań, pasjonaci kuchni regionalnej mają szansę zawalczyć o nagrodę.
Pierwsza edycja Mazowieckiego Konkursu Fotografii Kulinarnej przewiduje
dwie kategorie: Smaki Mazowsza – to
hasło stanowi podstawę do dowolnej
interpretacji przedstawienia potrawy
lub produktu z Listy Produktów Tradycyjnych z regionu Mazowsza lub
certyfikowanych logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
Druga kategoria to kategoria produktowa. Obiektem zdjęcia ma być
produkt posiadający logotyp Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
W każdej z kategorii uczestnik może
zgłosić po jednej fotografii.
Autorzy najlepszych zdjęć, wybranych przez jury otrzymają odpowiednio: voucher na kurs fotograficzny
o tematyce kulinarnej o wartości 700
zł (za I miejsce), voucher na indywidualny kurs fotograficzny o wartości
600 zł (II miejsce), kartę podarunkową
do sklepu fotograficznego o wartości
500 zł (III miejsce).
Zdjęcia będą brały również udział
w głosowaniu internetowym.
Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu, a przede wszystkim wymagań
co do zdjęć można znaleźć na stronie
www.mazovia.pl.
Zdjęcia należy przesyłać na adres: fotografiakulinarna@mazovia.pl. Konkurs trwa do końca lipca 2018 r.
(red.) za:www.mazovia.pl
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Podsumowanie sezonu
Warto pamiętać o drużynach dziecięco-młodzieżowych działających
w MLKS Żbik. Ich zawodnicy są przecież przyszłością nie tylko naszej rodzimej drużyny. Zapewne niektórzy
chłopcy mają predyspozycje, aby
rozwijać swoje umiejętności w wyższych ligach.
Rocznik 2005 w zakończonym
sezonie 2017/18, zdobywając
w ogólnej klasyfikacji 23 punkty, zajął
4 miejsce na 8 drużyn. Drużyna liczy
około 20 zawodników, a ich trenerem od 2 lat jest Dariusz Kordowski.
– Chłopcy mają duży potencjał,
który w pełni wykorzystują. Myślę,
że w nowym sezonie, jeśli będą grać
w dotychczasowym składzie, to powalczymy o awans – chwali zespół
trener.
Obecnie rocznik 2005 gra w lidze
ciechanowsko-ostrołęckiej D1 Młodziki. W minionym sezonie, na 14
rozegranych meczy, zwycięsko zakończyła się połowa. Dwa mecze
natomiast zakończyły się remisem,
a pozostałe pięć porażką. Chłopcy

łącznie strzelili 26 bramek, natomiast
przeciwnicy trafili do bramki młodzików 27 razy. Ich rywalami byli
PAF Płońsk, MKS Ciechanów, Victoria Nowe Miasto, Football School Płońsk, Wkra Bieruń, APN OLIMP
Ciechanów i Błękitni Raciąż.
– Warto podkreślić, że liderzy ligi,
czyli PAF Płońsk, w swoim jedynym
przegranym meczu na czternaście
spotkań, ulegli właśnie drużynie Żbika Nasielsk – komentuje Dariusz
Kordowski.
Drużyna ma również bardzo wyróżniającego się zawodnika. – Oliwer Janicki, grający na pozycji środkowego
pomocnika, został zauważony przez
klub Świt Nowy Dwór Mazowiecki –
zdradza trener.
Drużyna ma na swoim koncie także
sukces w lidze piłki halowej powiatu legionowskiego, która odbyła się
w przerwie zimowej, kiedy to chłopcy zajęli pierwsze miejsce. Na zakończenie sezonu chłopcy zagrali
również mecz ze swoimi rodzicami.

SPORT SPORT SPORT SPORT

NA SPORTOWO

PIŁKA NOŻNA
Nasielskie młodziki
– rocznik 2005

SPORT

Nasielskie młodziki
– rocznik 2006

Od roku drużynę rocznika 2006 prowadzi również trener Dariusz Kordowski. Ta drużyna może być wzorem dla
swoich młodszych kolegów, gdyż
w sezonie 2017/18 w mocnej lidze
Młodziki D2 zajęli pierwsze miejsce,
zdobywając 30 punktów.
– Pokonali oni takie drużyny, jak
MKS II Przasnysz, Korona II Ostrołęka, Młode Orły Pułtusk, GKS Świercze
oraz dziewczęce drużyny z Pułtuska
– chwali zespół trener Dariusz Kordowski. Analizując tabelę ligową, zauważyć można, że zdobyli najwięcej
bramek w swojej lidze, jednocześnie
tracąc najmniej bramek. Ostateczna
statystyka kończy się na wyniku 38:6.
Warto zaznaczyć, że na 12 rozegranych meczy, aż 10 było wygranych,
a dwa pozostałe przegrane.
– Wszyscy zawodnicy prezentują
równy poziom i podobne umiejętności. Jest to bardzo zgrana grupa.
Drużyna może pochwalić się trzecim miejscem zajętym w turnieju
mistrzów, choć chłopcy czują niedosyt i będą w przyszłym roku walczyć

o wyższe pozycje – podsumowuje
trener.
Ta drużyna również brała udział w lidze halowej powiatu legionowskiego.
W finale przyszło im się zmierzyć ze
swoimi starszymi kolegami z klubu,
czyli z rocznikiem 2005, którym ulegli. To jednak pokazuje wysoki poziom gry i determinację chłopców.
Trener Dariusz Kordowski zdradza
też, że trwają obecnie przygotowania do otwarcia drużyny z rocznika
2007/08, który przystąpi do rozgrywek w nadchodzącym sezonie.
Michał B.

Młodzi piłkarze
trenują przez cały rok
Młodzieżowa piłka nożna w Nasielsku to nie
tylko drużyny Żbika. Od
roku 2012 szkolenie piłkarskie dzieci odbywa
się na boisku Orlik przy
Szkole Podstawowej nr
2 im. St. Starzyńskiego i prowadzą je licencjonowani trenerzy
Uczniowskiego Klubu
Sportowego „SOKÓŁ”,
Robert Bugalski i Tomasz Czajkowski.
W pierwszym roku
działalności była to kilkunastoosobowa grupa chłopców rocznika
2004 (którzy występują teraz w młodzieżowych drużynach
Żbika). Obecnie szkoleniem objętych jest
to ponad 70 młodych
adeptów piłki nożnej
z roczników 20072012 ćwiczących w
4 grupach. Nasze drużyny sprawdzają swoje
umiejętności w rozgrywkach międzyklubowych organizowanych
przez Ciechanowsko-Ostrołęcki ZPN.
Pierwsza drużyna UKS Sokół Nasielsk
brała udział w rozgrywkach ligi okręgowej Orlika E1 grupy 1, zajęła w niej 5
miejsce odnosząc 6 zwycięstw i ponosząc 8 porażek. Drużyna ta składała
się głównie z zawodników urodzonych w 2007 roku.
W grupie 2 tej samej ligi grała drużyna UKS Sokół II złożona z zawodników młodszych,
bo z rocznika 2008. Mimo że chłopcy rywalizowali ze starszymi kolegami walczyli bardzo dzielnie
i drużyna zajęła w rozgrywkach 6
miejsce odnosząc 4 zwycięstwa, remisując w dwóch spotkaniach i ponosząc 8 porażek. Oprócz tych dwóch
zespołów, w systemie rozgrywek
turniejowych uczestniczyła drużyna
składająca się głównie z zawodników
rocznika 2009. Wzięła udział w 8 turniejach rywalizując również z zawodnikami starszego rocznika. Najmłodsi

łożonym nad Jeziorem Welskim. Chłopcy
zakwaterowani byli
w Ośrodku Kolonijnym
Danusia II. Codzienny
plan dnia wypełniony
był po brzegi. Piłkarze
co dzień mieli poranne
zaprawy oraz dwa zajęcia treningowe. Oprócz
tego czas wypełniały spacery, wycieczki
rowerowe, zabawy na
plaży, kąpiel w jeziorze, zjeżdżalnia wodna,
a także gry i zabawy
ruchowe oraz świetlicowe na terenie ośrodka. Wieczory nie były
wolne od piłki nożnej,
ponieważ trwały Mistrzostwa Świata Rosja
2018 i chłopcy kibicowali swoim faworytom,
a t a k ż e p oz n awa l i
szczegółowo przepisy
gry oraz zasady FAIR
PLAY. Oprócz emocji związanych z piłką
nożną uczestnicy obozu uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych „Nałogom mówię STOP”
oraz Bezpieczny w SIECI. Ostatnim
akcentem wyjazdu była wycieczka
do płockiego ZOO, które odwiedziliśmy w drodze powrotnej do domu.
D o f i n a n s o wa n i e o t r z y m a n e
od burmistrza Nasielska Bogdana
Ruszkowskiego pozwoliło obniżyć
rodzicom koszt uczestnictwa ich
dziecka w obozie. Dziękujemy z pomoc.
R3

6 i 7 latkowie uczą się elementów piłkarskiego abecadła poprzez zabawę.
W szkoleniu dzieci jednak nie wyniki
sportowe są najważniejsze, ale przede
wszystkim nauka podstawowych
umiejętności piłkarskich, przyjazna
atmosfera na zajęciach i wdrażanie
do aktywności ruchowej tak ważnej
dla prawidłowego rozwoju młodych
organizmów.
W dniach 1 - 6 lipca nasi piłkarze aktywnie wypoczywali na obozie rekreacyjno-sportowym. Obóz odbył
się w Lidzbarku malowniczo poR
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